
Miesięcznik Mieszkańców

   1 sierpnia o godz. 17.00
z polecenia Wojewody Śląskiego, uru-
chomione zostaną syreny alarmowe 
dla upamiętnienia obchodów 73. ro-
cznicy wybuchu Powstania Warsza-
wskiego - informuje Wójt Gminy Gie-
rałtowice. Włączone syreny emitować 
będą dźwięk ciągły trwający 3  minuty.
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Ul. Powstańców Śląskich

   Peleton, grupa, a być może samotny 
uciekinier, powinni pojawić się na 
ulicy Korfantego w Gierałtowicach 
przed godz. 18.00. Warto jednak już 
wcześniej zająć dogodne miejsce, by 
nie przegapić najszybszych.  
    Kolarze wjadą do Gierałtowic od 
strony Bojkowa. Przejadą ulicą Kor-
fantego, skręcą w ulicę Gierałtowicką 
w Przyszowicach, miną przejazd 
kolejowy, przemkną obok kościoła 
i ulicą Makoszowską podążać będą do 
mety przy stadionie Górnika Zabrze. 

    To nadzwyczajna i niepowtarzalna 
okazja, żeby na żywo zobaczyć 
najlepszych zawodników świata. 
Przygotujmy dla nich coś wyjątko-
wego, czego nie zapomną. Powitajmy 
ich kolorowo wzdłuż całej trasy 
przejazdu.    

. 

  Utrudnień w ruchu możemy 
spodziewać się na trasie:

Gliwice/Bojków, ul. Rolników
Gierałtowice, ul. Korfantego
Przyszowice - przejazd kolejowy
Przyszowice - skrzyżowanie z DK44
Zabrze, ul. Legnicka

 Podczas przejazdu kolarzy nad 
bezpieczeństwem będą czuwać 
jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Gminy Gierałtowice oraz człon-
kowie Klubu Stokrotka. Prosimy 
o dostosowanie się do ich poleceń.

/-/, źródło: organizatorzy TdP /-/, źródło: UG i KZK GOP /-/, źródło: UG Gierałtowice

   Badania będzie można wykonać 
w „Mammobusie” zaparkowanym 
przy restauracji Szmaragdowa w Gie-
rałtowicach, ul. Ks. Roboty 69.
1 i 2 sierpnia w godz.: 10.00 - 17.00.
3 sierpnia w godz.: 8.30 - 15.30.
Bezpłatne badanie przysługuje co 2 la-
ta. Nie trzeba zapisywać się na badanie. 
Szczegóły pod nr. tel.: 32  278 98 96.

Szczegóły na str. 6
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Druk: CUD-DRUK 

podjętych wspólnie decyzji przez 
Zarząd Spółki, Wójta Gminy oraz Radę 
Gminy w sprawie corocznego dofinan-
sowania PGK Sp. z o.o. w formie wkła-
du pieniężnego na zwiększenie kapitału 
przedsiębiorstwa w wysokości 2,35 - 
2,4 mln zł. Kwota ta pozwala w zna-
cznym stopniu pokryć zobowiązania 
wynikające z zaciągniętych kredytów 
inwestycyjnych na budowę kanalizacji 
sanitarnej. Dzięki temu zobowiązania 
kredytowe nie przekładają się wprost 
na wysokość taryfy za odprowadzanie 
ścieków. W samym tylko 2017 r. 
zobowiązania z tego tytułu wyniosą ok. 
4,4  mln zł.             

  Obecnie możemy mówić o stabilizacji 
sytuacji finansowej PGK Sp. z o.o., 
która jest efektem bardzo restrykcyjnej 
polityki finansowej w zakresie obni-
żania kosztów działalności oraz ogra-
niczenia inwestycji tylko do tych, które 
pozwalają na sprawne i bezpieczne pro-
wadzenie działalności w następnych 
latach.                   

  Należy przypomnieć, że na wysokość 
taryf w głównej mierze składają się 
koszty amortyzacji poniesione na inwe-
stycje wodno-kanalizacyjne, koszty fi-
nansowe obsługi zaciągniętych zobo-
wiązań oraz koszty bieżącej działal-
ności. W przypadku PGK Sp. z o.o. 
koszty amortyzacji wytworzonego ma-
jątku (tj. przede wszystkim sieci kana-

.
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ków) stanowią największą część ko-
sztów mających wpływ na wysokość 
taryfy. Na kwotę tę, oprócz kosztów 
budowy sieci kanalizacyjnych, skła-
dają się również koszty przyłączy do 
sieci kanalizacyjnej, które to w od-
różnieniu od innych gmin w Polsce 
zostały pokryte przez PGK Sp. z o.o. 
przy współudziale środków zewnę-
trznych. Łączny koszt wykonanych 
2470 przyłączy kanalizacyjnych 
wyniósł 12,2 mln zł., czyli średnio ok. 
4900 zł dla jednego gospodarstwa 
domowego.             

   Trzeba mieć na uwadze, iż przestrze-
gając ściśle obowiązujące przepisy 
w zakresie odprowadzania ścieków ko-
munalnych każdy mieszkaniec gminy 
(jeżeli nie jest podłączony do sieci ka-
nalizacyjnej) powinien posiadać tzw. 
szambo bezodpływowe, którego koszty 
prawidłowego utrzymania kilkukrotnie 
przewyższają koszty odprowa-dzania 
ścieków do kanalizacji sani-tarnej. 
Średnia ilość wytworzenia ście-ków 
przez jedną osobę w miesiącu wynosi 3 

3m , czyli przy 4-osobowej rodzinie jest 
3to 12 m  na miesiąc. Przeciętny koszt 

3wywozu 4 m  ścieków wynosi 150 zł, 
co daje średni koszt utrzymania szamba 
bezodpływowego na poziomie 450 zł 
na miesiąc.             

lizacyjnej wraz z oczyszczalnią ście- 

.
.

.

    Uchwałę w sprawie taryf za wodę 
i ścieki Rada Gminy rozpatrzyła w tra-
kcie ostatniej sesji przed wakacjami, 
bowiem od 1 sierpnia rozpoczyna się 
kolejny okres obowiązywania nowych 
taryf. Zmian jednak nie będzie. PGK 
Sp. z o.o. utrzymało stawki opłat na 
dotychczasowym poziomie, a gmina 
dalej będzie dopłacać 1 zł do każdego 
kubika odprowadzonych ścieków. 

    Tak więc od 1 sierpnia 2017 r. do 31 
lipca 2018 r. będziemy płacili jak 
dotychczas: 7,99 zł netto - 8,62 zł 

3brutto za m  wody oraz 10 zł netto -
310,80 zł brutto za m  ścieków (w poda-

nej przez nas taryfie za ścieki uwzglę-
dniona jest już dopłata z budżetu gminy 
w wysokości 1 zł +VAT). Za takimi 
taryfami głosowała zdecydowana wię-
kszość radnych. 11 głosowało za pod-
jęciem uchwały w sprawie dopłat do 

taryf za zbiorowe odprowadzanie ście-
ków, 1 radny był przeciw. Uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia taryf podjęto 
głosami: 10 - za, 1 przeciwny, 1 radny 
wstrzymał się od głosu.  
O komentarz w sprawie wysokości 
taryf, a także informacje dotyczące 
kryteriów ich ustalania oraz aktualnej 
sytuacji i działalności PGK Sp. z o.o. 
w Przyszowicach poprosiliśmy zarząd 
tego przedsiębiorstwa. Informacje te 
publikujemy poniżej.

  Poza głosowaniem nad taryfami Rada 
Gminy jednogłośnie opowiedziała się 
za wprowadzeniem korekt do wcze-
śniej podjętych uchwał w sprawach: 
a) budżetu, b) Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gierałtowice, 
c) Regulaminu przyznawania i wypła-
cania stypendium Wójta Gminy Gie-
rałtowice za wyniki w nauce i wysokie 
osiągnięcia dla uczniów zamieszka-
łych na terenie naszej gminy, d) udzie-
lenia pomocy dla Powiatu Gliwickiego 
na budowę chodnika wzdłuż ul. Kor-
fantego w Gierałtowicach. Jednogło-
śnie podjęto także uchwałę w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwie-

rzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie 
naszej gminy w roku bieżącym. 

    Komisje stałe RG odbyły w okresie 
międzysesyjnym szereg posiedzeń. 
Komisja Górnictwa kierowana przez 
wiceprzewodniczącego RG, Artura 
Tomiczka, przeprowadziła wizję tere-
nów objętych szkodami górniczymi 
w Paniówkach i Przyszowicach. 
Z kolei Komisja Kultury, Oświaty 
i Zdrowia, kierowana przez radną 
Grażynę Malec, omawiała m.in. 
sprawozdania dotyczące realizacji 
w 2016 r. Programów współpracy 
gminy Gierałtowice z organizacjami 
pozarządowymi oraz wspierania ro-
dziny. Ten ostatni program realizo-
wany jest przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej (OPS) w Gierałtowicach. 
Z danych przytoczonych przez radną 
Malec wynika, iż w ubiegłym roku 
OPS objął wsparciem 85 rodzin liczą-
cych w sumie 216 osób, tj. 1,84% mie-
szkańców gminy. Głównymi proble-
mami rodzin objętych wsparciem są: 
długotrwała Dokończenie na str. 3.

  23 sierpnia Gierałtowickie Koło 
Związku Górnośląskiego i Gminny 
Ośrodek Kultury organizują wycie-
czkę szlakiem zamków jurajskich 
(Bobolice, Mirów, Olsztyn koło Czę-
stochowy, Siewierz). Informacji 
udziela i zapisy przyjmuje prezes koła 
Janina Rożek, tel.: 607 980 201.

  5 i 6 sierpnia na boisku LKS Gwia-
zda Chudów odbędzie się VIII Odpu-
stowy Piknik Rodzinny. Organizator 
imprezy - Gwiazda Chudów - serde-
cznie zaprasza mieszkańców do udzia-
łu we wspólnej zabawie.

  19 sierpnia Klub Abstynentów Sto-
krotka zaprasza na Rodzinny Rajd 
Trzeźwościowy po gminie Gierałto-
wice i okolicach. Start o godz. 10.00 
spod budynku Urzędu Gminy Gierał-
towice.

  27 sierpnia pod zamkiem w Chudowie 
odbędzie się turniej z cyklu Grand Prix 
Polski w Skacie Sportowym. Głów-
nym organizatorem imprezy jest sekcja 
skata Jedności 32 Przyszowice.

  Od 21 do 24 sierpnia Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
(GOK) organizuje bezpłatne War-
sztaty Taneczne, które odbywać się 
będą w auli miejscowej szkoły. 
Na warsztaty zapraszamy dzieci 
(od 7 lat) oraz młodzież. Zapisy 
w biurze GOK. Informacje pod nu-
merem tel.: 32 30 11 511. Przed 
zajęciami należy dostarczyć kartę 
zgłoszenia. Ilość miejsc ograniczona!

    Pierwszy kurs tuż po wakacjach, 
7 września (w czwartek). Autobus ru-
sza o godz. 19.00. Azymut ustawiony 
jest na Teatr Rozrywki w Chorzowie, 
na którego scenie będzie można obej-
rzeć „Producentów” - musical Mela 
Brooksa, w reżyserii Michała Znaniec-
kiego. 
Złote Maski (2010) dla reżysera „Pro-
ducentów” oraz Dariusza Niebudka (za 
role Rogera de Billa i Maksa Biały-
stoka), a także wyróżnienie dla Kata-
rzyny Hołub jako najlepszej aktorki 
drugoplanowej na „Naj Naj Naj 
IV Festiwalu Teatrów Muzycznych 
w Gdyni” wiele mówią o poziomie 
tego spektaklu. Zapraszamy więc na 
wspólny wyjazd do Chorzowa. Cena 
45 zł, w tym bilet w obydwie strony.     

Więcej na stronie 8

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

/JM, źródło: GOK/
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lub ciężka choroba, ubóstwo, bezra-
dność w sprawach wychowawczo-
opiekuńczych, potrzeba ochrony ma-
cierzyństwa, alkoholizm. 
Istnieje potrzeba utworzenia przez 
gminę placówki wsparcia dziennego 
oraz rozszerzenia oferty OPS o pomoc 
prawną i psychologiczną, a także utwo-
rzenie mieszkania chronionego i pun-
ktu informacji, konsultacji i wsparcia 
dla osób doświadczających przemocy 
w rodzinie.          
Zauważalny jest spadek liczby osób 
bezrobotnych oraz korzystających 
z pomocy społecznej. Dzięki progra-
mowi 500+ spadła liczba osób, szcze-
gólnie dzieci, korzystających z pomocy 
w formie posiłków. Podstawowe formy 
świadczeń udzielanych przez OPS to 
zasiłki pieniężne stałe, okresowe i celo-
we. W 2016 r. OPS wydał około 8 mln 
zł, z czego 5 mln na program 500+. 

  

   Sprawozdanie z posiedzenia Komisji 
Samorządu, Przestrzegania Prawa i 
Utrzymania Porządku złożyła jej 
wiceprzewodnicząca, radna Maria 
Mąka. W kręgu zainteresowań komisji 
znalazły się m.in. nowelizowane obe-
cnie statuty sołectw oraz Program Sło-
neczna Gmina. Komisja zajmowała się 
także opiniowaniem projektu uchwały 
RG w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
na terenie gminy Gierałtowice, oce-
niając go pozytywnie.  
   Opiniowanie projektów uchwał RG 
było wiodącym tematem posiedzenia 
Komisji Budżetu i Planowania. Jak po-
informował przewodniczący tej komi-
sji, radny Paweł Szary, pozytywnie za-
opiniowano cztery projekty uchwał, na-
tomiast jeden, dotyczący przyjęcia Pro-
gramu rewitalizacji dla Gminy Gierał-
towice na lata 2017-2020, negatywnie.        

Dokończenie ze str. 2.

/JM, źródło: materiały RG/

    To największa w tym roku inwe-
stycja drogowa realizowana przez 
gminę Gierałtowice. Na jej wykonanie 
Urząd Gminy pozyskał ponad 1,452 
mln zł dofinansowania ze środków 

 Za pieniądze te 
przebudowana zostanie ul. Stachury na 
odcinku liczącym 1689 m - od skrzy-
żowania z ul. Ligonia w Gierałto-
wicach do skrzyżowania z ul. Polną 
w Przyszowicach. Nawierzchnia drogi 
o szer. 5,5 do 6 m pokryta zostanie be-
tonem asfaltowym. Wykonane zostaną 
zjazdy. Wybudowany zostanie chodnik 
od ul. Ligonia do przejazdu kolejo-
wego oraz ścieżka rowerowa (2 m 
szer.) z bezfazowej kostki betonowej 
na trasie od przejazdu kolejowego do 
ul. Polnej w Przyszowicach. Powstanie 
także kanalizacja deszczowa wraz 
z przyłączami na odc. 1380 mb. W ra-
mach tej inwestycji wyremontowany 
zostanie również odcinek (437 m) 
ul. Południowej w Przyszowicach. 
Wykonawcą robót jest 

Programu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019. Roboty związane z inwe-
stycją są w toku, a ich zakończenie 
zaplanowano na listopad br.

   Całkowity koszt zadania wyniesie 
ponad 2,986 mln zł.

Przedsiębior-
stwo Remontów Ulic i Mostów S.A. 
z Gliwic.

    Lipiec 2017 r. - maj 2018 r., to pla-
nowany termin realizacji nadbudowy 
istniejącego segmentu „N2” w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Gierałto-
wicach. Nadbudowane zostaną dwie 
kondygnacje w konstrukcji drewnia-
nej. Dzięki temu placówka zyska 

2dodatkowe 200 m . W ramach tej inwe-
stycji przeprowadzone zostaną także 
adaptacje szeregu pomieszczeń do no-
wych funkcji. Rozbudowana zostanie 
również stołówka szkolna. Na inwe-
stycję tę przeznaczono ponad 1,183 
mln zł. Wykonawcą robót jest  

 

   

Przed-
siębiorstwo Remontowo-Budowlane 
ERBUD Sp. z o.o. z Rybnika.

 

  Chodnik przy ul. Dworskiej w Pa-
niówkach. Na jego budowę przezna-
czono ponad 639 tys. zł. Za tę kwotę 
wybudowany zostanie chodnik z ko-
stki betonowej (o szer. 1,5 m i długości 
495 m) na odcinku od ul. Strażackiej do 
ul. Zwycięstwa. Przebudowane zosta-
ną istniejące zjazdy. Wybudowana zo-
stanie także kanalizacja deszczowa 
(454 mb.) wraz z przyłączami. Zakoń-
czenie robót ma nastąpić we wrześniu 
br. Wykonawcą jest PHU DOMAX 
Arkadiusz Mika z Boronowa.

  Remont nawierzchni dróg gmin-
nych. W sierpniu ruszy remont ul. Stra-
żackiej w Paniówkach. Nawierzchnia 
tej ulicy pokryta zostanie destruktem 
asfaltowym na odcinku 522 m. Z kolei 
na jezdni ul. Brzeg w Przyszowicach 
wykonana zostanie pięciocentyme-
trowa nakładka z betonu asfaltowego 
na odcinku 213 m - 

 Remonty tych ulic mają kosztować 
100 tys. zł a ich zakończenie przewi-
dziano we wrześniu br. 

    Remonty cząstkowe nawierzchni 
dróg gminnych oraz wymiana ozna-
kowania tych dróg. Blisko 59 tys. zł 
przeznaczono w tym roku na remonty 
cząstkowe dróg gminnych, polegające 
często na uzupełnianiu ubytków w je-
zdni masą mineralno-bitumiczną bądź 
kruszywem. Remonty te powierzono 
firmie GEOINVEST Krzysztof Gaj-
dzik z Gierałtowic. Z kolei częściową 
wymianę oznakowania pionowego na-
szych dróg wykonała firma 

   

od istniejącej na-
wierzchni (wykonanej po budowie sie-
ci kanalizacji sanitarnej) do budynku  
4F.

True-Value 
Polska Hardware z Zabrza, która za 
sumę 39 tys. zł oznaczyła także miej-
sca postojowe dla osób niepełno-
sprawnych oraz wykonała progi zwal-
niające w formie przejścia dla pieszych 
przy ZSP w Przyszowicach oraz szy-
kan na ul. Wieczorka w Przyszo-
wicach. 

   Referat Inwestycji i Szkód Górni-
czych UG Gierałtowice poinformował 
nas, iż zaplanowane są już kolejne 
inwestycje do realizacji w najbliższym 
czasie: 

 

1. Budowa kanalizacji deszczo-
wej w ul. Jasnej w Przyszowicach. 
2. Przebudowa układu drogowego 
w obrębie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Paniówkach. 3. Budowa 
rowerowego placu zabaw wraz z infra-
strukturą sportową przy ul. Topolowej 
w Chudowie. 4. Rewaloryzacja Ze-
społu Pałacowo-Parkowego w Przy-
szowicach.

/Opr. JM, źródło: Ref. Inwestycji UG/

   27 lipca w Chudowie odbyło się 
uroczyste przekazanie placu pod 
budowę nowego boiska piłkarskiego 
dla LKS GWIAZDA Chudów.   Boisko 
o wymiarach 115 m x 74 m będzie po-
kryte  naturalną trawą położoną z rolki. 
Zainstalowany zostanie na nim system 
nawadniania. Dla kibiców powstaną 
kryte trybuny a dla zawodników i sę-
dziów specjalne boksy. Wybudowane 
zostaną także: parking, ogrodzenie 
wraz z piłkochwytami, wiaty dla ro-
werów oraz zadaszony punkt do ob-
sługi imprez. Zakończenie inwestycji 
nastąpi we wrześniu 2018 r. Jej koszt to 
1,289 mln zł. Wykonawcą robót jest 
Bako Sport G. Baran, R. Koziołek Sp. 
jawna z Dąbrowy Górniczej.   
Przedszkole 
Poza boiskiem w Chudowie wybudo-
wane zostanie nowe, czteroodziałowe 
przedszkole gminne przy ul. Jesio-
nowej. Obiekt zaprojektuje znana pra-
cownia: Jojko+Nawrocki Architekci 
s.c. Jego koncepcja została już zaa-
kceptowana przez Komisję Doraźną 
Rady Gminy. Projekt za ponad 132 tys. 
zł ma być gotowy do 28 grudnia br. 
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    Uroczystość odbyła się w sali byłej 
cechowni na terenie Nowych Gliwic. 
Udział wzięli reprezentanci Policji, 
wojska, służb mundurowych, samo-
rządów i współpracujących z garni-
zonem instytucji.               

    Uroczystość stała się okazją do uho-
norowania wyróżniających się funkcjo-
nariuszy. Były odznaczenia, nominacje 
i nagrody. 89 mundurowych odebrało 
akty mianowania na wyższe stopnie 
służbowe z rąk nowo mianowanego 
generała Krzysztofa Justyńskiego, 
Komendanta Wojewódzkiego, w asy-
ście nadkom. Marka Bajcera, komen-
danta Policji w Gliwicach.                      

    Wśród docenionych znaleźli się st. 
asp. Piotr Powala i mł. asp. Justyn Ko-
stowski z Komisariatu Policji w Knu-
  

.
.

.
.

.

rowie, którym - za osiągnięcia w słu-
żbie - nagrody pieniężne przyznał wójt 
Gminy Gierałtowice Joachim Bargiel. 
Podczas gliwickiej ceremonii wójt Bar-
giel osobiście pogratulował obydwu 
policjantom sukcesów, wyrażając też 
w imieniu całej społeczności gminnej 
wdzięczność za wzorową pracę.                       
  Komendant wojewódzki dobrze oce-
nił pracę funkcjonariuszy gliwickiego 
garnizonu. Podziękował za codzienną 
służbę, poświęcenie i dyspozycyjność. 
Słowa uznania skierował również do 
samorządów. Podkreślił ich zaangażo-
wanie i współpracę na rzecz bezpie-
czeństwa mieszkańców. Docenił wspa-
rcie, także finansowe, jakiego samo-
rządy udzielają Policji. Przypomnijmy, 
że Gmina Gierałtowice od lat wspo-
maga służby zajmujące się bezpieczeń-
stwem, w tym także Policję (m.in. po-
przez dofinansowanie zakupu samo-
chodów policyjnych).              

.
.
.

.

Gliwice. Święto Policji

/bw/ Foto: Justyna Bajko/PL

   Podczas uroczystości, która odbyła 
się 1 czerwca w Warszawie, medale 
z rąk ministra Błaszczaka odebrało 
22 młodych ludzi z całej Polski. Naj-
starszy z nich ma 17 lat, najmłodszy 5. 
W gronie tym znalazł się nasz gimna-
zjalista - Kacper Malcherczyk. 

    Wszyscy nagrodzeni wykazali się 
odwagą i opanowaniem, jak 11-letnia 
Tosia, która mimo, że sama była ofiarą 
wypadku drogowego, samodzielnie 
uratowała życie trójki dzieci. 11-letni 
Jakub sam stawił czoła włamywa-
czowi. Z kolei 10-letni Norbert, okazał 
zwykłe ludzkie współczucie - nie po-
został obojętny wobec pijanego 
mężczyzny, który leżał w niebezpie-
cznym miejscu i powiadomił Policję. 
Natomiast Kacpra Malcherczyka mini-
ster docenił za męską postawę przy 
próbie zatrzymania samoczynnie sta-
czającego się samochodu z dzieckiem 
w środku - przebieg tego zdarzenia 
publikujemy obok. 

   - Każda z historii, którą dziś usłysze-
liśmy jest godna najwyższej pochwały 
i jest wzorem do naśladowania dla 
innych - mówił w trakcie uroczystości 
minister. - Serdecznie dziękuję rodzi-
com tych młodych ludzi za to, że wycho-

wali swoje dzieci w sposób, który gwa-
rantuje, że kiedy zobaczą , że dzieje się 
coś złego, nie przejdą obok obojętnie.

  Akcja „Młody Bohater” została zai-
naugurowana przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w ubie-
głym roku. Jej celem jest nagradzanie 
i promowanie godnych naśladowania 
postaw wśród dzieci i młodzieży. Od 
tego czasu szef MSWiA sukcesywnie 
nagradza młode osoby, które wykazały 
się opanowaniem w sytuacji zagro-
żenia i pomogły uratować innych ludzi. 
Zachęca również do przesyłania do 
MSWiA historii młodych ludzi, którzy   

  

 

zasługują na wyróżnienie. Odpowiedni 
formularz zgłoszenia znajduje się na 
stronie internetowej ministerstwa. 
Warto w tym miejscu dodać, iż Kacpra 
Malcherczyka do konkursu zgłosiły: 
Agnieszka Kowol (wychowawczyni 
jego klasy) i Maria Spyrka-Sta-
chowska (pedagog ZSP w Przyszo-
wicach), które wraz z uczniem i jego 
dziadkiem, panem Gabrielem Mal-
cherczykiem, wyjechały do Warszawy 
po odbiór medalu. 

    - Po powrocie z Warszawy Kacper 
został przywitany przez swoją klasę nie 
tylko 

    

jako Młody Bohater, ale wręcz 
jako bohater narodowy! Odebrał 
również gratulacje i pochwałę z rąk 
dyrektora ZSP Aleksandra Jendryczki - 
poinformowały nas nauczycielki - 
W dzisiejszych czasach zaniku war-
tości i ideałów należy promować takie 
postawy, które pokazują właściwe za-
chowania w trudnej sytuacji. Jeden 
przykład jest wart więcej niż tysiąc 
słów - podkreśliły. 

  A oto niezwykle poruszająca historia 
naszego bohatera, w relacji jego nau-
czycielek: Agnieszki Kowol i Marii 
Spyrki-Stachowskiej. 
  - Kacpra przywiózł na zajęcia 
dziadek. Jak zwykle zaparkowali 
przed szkołą. Było kilka minut przed 
godziną ósmą, w czasie gdy przed 
budynkami szkolnymi jest niezwykle 
tłoczno: rodzice podwożący dzieci do 
szkoły, uczniowie dojeżdżający rowe-
rami i przychodzący na piechotę... 
    Rozmawiając z dziadkiem, Kacper 
zauważył, że samochód zaparkowany 
przed nimi zaczął samoczynnie, gdyż 
nie było w nim kierowcy, ruszać do 
przodu. Chłopiec bez chwili namysłu 
wyskoczył z samochodu dziadka 
i podbiegł do ruszającego pojazdu. 
Wewnątrz, w foteliku, siedziało małe 
dziecko (jak się później okazało, 
roczne!). Kacper w pierwszej kolej-

ności sprawdził, czy samochód jest 
otwarty, ponieważ chciał zaciągnąć 
hamulec ręczny. Niestety, był zam-
knięty i cały czas sunął do przodu. 
W tej sytuacji chłopiec pobiegł do 
przodu samochodu i hamował ruch 
pojazdu siłą oraz ciężarem swojego 
drobnego ciała! Pomimo że samo-
chód staczał się na inne auta i na 
pieszych, nikt z obecnych, starszych, 
silniejszych nie reagował! 
W pewnym momencie ktoś zawołał 
matkę dziecka, która odprowadzała 
na zajęcia starsze rodzeństwo. Ko-
bieta wybiegła ze szkoły i szybko 
zatrzymała auto hamulcem ręcznym. 
Gdy emocje nieco opadły, podzięko-
wała chłopcu i odjechała.      
Pomimo drobnej postury Kacper nie 
zawahał się zaryzykować swojego 
zdrowia, by uchronić innych - podkre-
ślają nauczycielki. 

/JM, źródło ZSP Przyszowice/
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/Opr. JM, źródło: ZSP Gierałtowice/

  Przypomnijmy. Rada Gminy Gie-
rałtowice wybrała laureatów najwa-
żniejszego gminnego wyróżnienia 
4 maja. W kategorii indywidualnej 
zostali nimi: Janina Cicha-Rożek, 
Marek Błaszczyk, Józef Posiłek 
i Henryk Mandrysz. W kategorii 
organizacji i instytucji uhonoro-
wano: Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Gierałtowicach, Ludowy Klub 
Sportowy Gwiazda Chudów oraz 
Koła Gospodyń Wiejskich w Chudo-
wie i Przyszowicach. Ich zasług dla 
społeczności nie sposób przecenić...

  Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Gierałtowicach tworzą: Przed-
szkole, Szkoła Podstawowa im. Gusta-
wa Morcinka i Gimnazjum nr 1. 
Od 1 września 2011 r. ZSP zarządza 
dyrektor Urszula Cieślik.

wiązują się ze swojej roli. Nauczają 
i wychowują, przygotowując podopie-
cznych - dzieci i młodzież - do kolej-
nych etapów w ich życiu. ZSP stwarza 
bardzo dobre warunki do nauki 
w atmosferze życzliwości i serde-
czności, oferuje wysoki poziom nau-
czania z zastosowaniem nowocze-
snych metod pracy pedagogicznej. 
Pozwala na rozwijanie zainteresowań 
i talentów uczniów. O postępy w nauce, 
nabywanie nowych umiejętności 
i kompetencji dba wykwalifikowana 
i kompetentna kadra. 

    Owocem tej profesjonalnej pracy są 
liczne uczniowskie sukcesy i osiągnię-
cia, jak też znakomita opinia i szacu-
nek, jakim ZSP Gierałtowice cieszy się 
nie tylko w lokalnym środowisku. 
Znakomitymi „ambasadorami” pla-
cówki są jej absolwenci, m.in. znany 
dziennikarz naukowy i fizyk Tomasz 
Rożek, śląski pisarz, dziennikarz 
i historyk Marek Szołtysek, czy choćby 
Jakub Wiaterek, student renomo-
wanego Uniwersytetu Oksfordzkiego.

    Koło Gospodyń Wiejskich w Chu-
dowie powstało w 1969 roku. Założy-
cielką, ale też pierwszą przewodni-
czącą, była Maria Malczyk. Potem 
„stery” przejęła - na 33 lata - Agnie-
szka Richter, a od 9 lat przewodniczy 
mu Agnieszka Czapelka.   

   Wszystkie placówki doskonale wy-

.

.  

  
    W Kole czynnie działa kilkadziesiąt 
pań. Organizacja prowadzi bardzo 
wszechstronną działalność, m.in. 
poprzez, wychodzące naprzeciw ocze-
kiwaniom członkiń, pogadanki i kursy 
(np. kulinarne, kroju i szycia, agrotury-
styki, komputerowe, kosmetyczne), 
organizację wycieczek do atrakcyj-
nych turystycznie miejsc, spotkania 
przy okazji rozmaitych uroczystości. 
Organizuje, ale też chętnie włącza się 
w liczne przedsięwzięcia (np. Zlot 
Czarownic, Europejski Dzień Kobiet) 
i imprezy środowiskowe - festyny, do-
żynki, ceremonie. Inspiruje do dzia-
łania współpracujące organizacje i sto-
warzyszenia, wpływa na inicjatywy 
(czego efektem jest np. budowa 
w czynie społecznym placu zabaw).   

    Koło Gospodyń Wiejskich w Przy-
szowicach powstało w 1967 roku. Jego 
pierwszą przewodniczącą była 
Urszula Jeloń. Obecnie (od sześciu 
już lat) Kołu przewodzi Barbara 
Kleczka. Na przestrzeni minionego 
półwiecza dorobiło się szczerego po-
dziwu i szacunku wśród mieszkańców 
rodzimej miejscowości i gminy. 
Kultywuje stare śląskie zwyczaje, 
uczestniczy w konkursach i imprezach 
(m.in. w Europejskim Dniu Kobiet, na 
pikniku z okazji 15-lecia Powiatu Gli-
wickiego, Zlocie Czarownic w Chu-
dowie, Dniu Kapelusza), organizuje 
wycieczki (np. na kulig w Istebnej), 

.  

.
.

  
ogniska, spotkania integracyjne, 
wspiera akcje charytatywne na rzecz 
niepełnosprawnych dzieci. Doskonale 
integruje mieszkanki Przyszowic.
Członkinie Koła co roku przygotowują 
koronę żniwną i uczestniczą w koro-
wodach dożynkowych. Dużym me-
dialnym rozgłosem cieszył się udział 
Koła w ogólnopolskim etapie kon-
kursu pt. „Zbierzcie kłosy na wieniec”.  
Współpracuje z gimnazjum w Przyszo-
wicach oraz z Zespołem Szkół Ekono-
miczno-Usługowych w Gliwicach. 

    LKS Gwiazda Chudów ma sporto-
we tradycje sięgające 1937 roku. 
Wojna przetrzebiła szeregi zawodni-
ków - nie wszyscy przeżyli. Ci, co 
przetrwali, położyli podwaliny pod 
przyszły dorobek klubu.         
   Od 1952 roku Gwiazda jest zrzeszona 
w Ludowych Zespołach Sportowych 
(od 2000 r. klub nosi nazwę LKS 
Gwiazda Chudów). Największe sukce-
sy odnosili piłkarze. Tutaj karierę 
rozpoczynał Henryk Bałuszyński, 
15-krotny reprezentant Polski (4 gole), 
zawodnik m.in. Górnika Zabrze, Vfl 
Bochum czy Arminii Bielefeld. Senio-
rzy Gwiazdy w 1953 r. awansowali do 
V rundy Pucharu Polski, w 1975 r. zdo-
byli Puchar Naczelnika Gminy Gierał-
towice, Juniorzy wywalczyli Puchar 
Rady Gminnej Zrzeszenia LZS (w la-
tach 1977 i 1981), oldboje osiągnęli 
mistrzostwo gminy (1983) i wicemi-
strzostwo rejonu LZS Gliwice.

.  

.

/bw/

    Głównym organizatorem tego-
rocznej edycji Turnieju w kategorii 
szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych był Związek Górnośląski 
w Katowicach. Natomiast jego podsu-
mowanie odbyło się w gmachu Sejmu 
Śląskiego, gdzie zwycięska drużyna 
z Gierałtowic odebrała puchar, dyplo-
my, nagrody i gratulacje z rąk dr Łucji 
Staniczek z Zarządu Związku Górno-
śląskiego. W uroczystości uczestni-
czyli także: Alina Rajca - wicedy-
rektor ZSP w Gierałtowicach, Janina 
Cicha-Rożek - prezes Koła ZG 
w Gierałtowicach, Gabriela Więcko - 
wychowawczyni zwycięskiej czwórki 
z klasy III c oraz uczniowie tej klasy.

    - O naszym sukcesie zadecydowały 
doświadczenie (w ubiegłym roku 
drużyna z Gierałtowic zajęła drugie 

miejsce w Śląskim Turnieju Debat 
Historycznych IPN - red.) i wspaniały 
nauczyciel historii, pan Stefan Duda, 
który znakomicie przygotował nas do 
debat - podkreślił Błażej Mól, jeden 
z członków drużyny z Gierałtowic. - 
Istotą debaty jest dyskusja nad tezą. 
O tym czy będziemy bronić tezy, czy też 
ją obalać, dowiadywaliśmy się na 
kwadrans przed rozpoczęciem. - wyja-
śnia Błażej - Górny Śląsk jest miej-
scem dla młodych ludzi. - to jedna 
z tez tegorocznego finału. Wszystkie 
dotyczyły Śląska, jego kultury i men-
talności. - dodaje.  

    Wygrać debatę, to niełatwe zadanie, 
bowiem eksperci oceniają wiele jej 
elementów, m.in.: umiejętność logi-
cznego rozwinięcia argumentowania, 
replikę na argument przeciwnika, prze-
strzeganie limitu czasu, poprawność 
językową, precyzję i kulturę wypo-
wiedzi, dykcję, spójną gestykulację, 
umiejętności krasomówcze, stoso-
wanie ekspresji, a nawet tzw. dress 
code, czyli zasady dotyczące odpo-
wiedniego dopasowania ubioru do 
okazji. Na wyniki drużyn rywalizu-
jących w Katowicach złożyła się suma 
ocen z aż 28 elementów debaty. 

   Warto zauważyć, że uczestnicy debat 
mają okazję do przyswajania najle-
pszych wzorców dyskusji, uczą się 
szacunku do oponentów (w trakcie 
debaty nie można obrażać przeci-
wników), nabierają doświadczenia 
związanego z wystąpieniami publi-

cznymi. Sprawia to, że udział w deba-
tach jest doskonałą formą przygo-
towania młodzieży gimnazjalnej i po-
nadgimnazjalnej do aktywnego udzia-
łu w życiu publicznym.

FOTO; arch. ZSP
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/Referat Ochrony Środowiska UG/
/Spółka Wodno-Melioracyjna Gierałtowice/

    Powietrze wywiera istotny wpływ na 
nasze zdrowie, a co za tym idzie rów-
nież na samopoczucie. Z każdym odde-
chem wciągamy do płuc pół litra po-
wietrza, dlatego jego czystość jest tak 
ważna.                  

    W ostatnich latach jednym z proble-
mów, z jakim borykamy się na co dzień 
w okresie jesienno-zimowym jest 
smog. Jest on widoczny gołym okiem, 
można go również wyczuć. Skutki 
smogu mogą mieć fatalny wpływ na 
nasze zdrowie, szczególnie wśród osób 
podatnych na choroby układu oddecho-
wego. Oddychanie zanieczyszczonym 
powietrzem może prowadzić do 
powstawania nowotworów złośliwych, 
chorób niedokrwiennych serca, zabu-
rzeń rytmu serca, niewydolności krą-
żenia, zaburzeń układu oddechowego, 
nadciśnienia tętniczego, astmy.           

    Najdotkliwiej odczuwalne przez nas 
skutki zanieczyszczenia powietrza wy-
wołuje emisja z indywidualnych syste-
mów ogrzewania budynków mieszkal-
nych, czyli tzw. „niska emisja”. Jest ona 

.
.

.
.

przyczyną pojawienia się w powietrzu 
wielu szkodliwych substancji, tj. pyłów 
zawieszonych, dwutlenku siarki, tlen-
ków azotu, metali ciężkich, wielopier-
ścieniowych węglowodorów aromaty-
cznych, dioksyn. Są to zanieczy-
szczenia powstające między innymi 
podczas procesu spalania węgla o nis-
kiej jakości lub odpadów.        

    Aby zmienić ten stan rzeczy Sejmik 
Województwa Śląskiego Uchwałą nr 
V/36/1/2017 z 7 kwietnia 2017 r. wpro-
wadził na obszarze województwa ślą-
skiego ograniczenia w zakresie eksplo-
atacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw. Uchwała wejdzie 
w życie 1 września 2017 r. na terenie 
całego województwa śląskiego.    

    Zgodnie z zapisami Uchwały od tego 
dnia wprowadza się całkowity zakaz 
spalania w kotłach, kominkach i pie-
cach:
1. węgla brunatnego oraz paliw stałych 
produkowanych z wykorzystaniem 
tego węgla,                        
2. Mułów i flotokoncentratów węglo-
wych oraz mieszanek produkowanych 
z ich wykorzystaniem,

.
.

.
.

,
.

3. Paliw, w których udział masowy 
węgla kamiennego o uziarnieniu poni-
żej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
.

4. biomasy stałej, której wilgotność 
w stanie roboczym przekracza 20% 
(np. mokrego drewna).
  W przypadku instalacji nowych ko-
tłów centralnego ogrzewania dopu-
szcza się wyłącznie eksploatację tych, 
które spełniają minimum standard emi-
syjny zgodny z 5 klasą pod względem 
granicznych wartości emisji zanieczy-
szczeń wg normy PN-EN 303-5:2012, 
co potwierdza się zaświadczeniem wy-
danym przez jednostkę posiadającą 
w tym zakresie akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji lub innej jedno-
stki akredytującej w Europie.       

    Wyjątek stanowią kotły centralnego 
ogrzewania, których eksploatacja roz-
poczęła się przed 1.09. 2017 r. W tym 
przypadku wymagania niniejszej 
uchwały, dotyczące eksploatacji ko-
tłów centralnego ogrzewania, obowią-
zywać będą od 1.01.2022 r. W przypad-
ku kotłów eksploatowanych w okresie 
powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub 
nieposiadających tabliczki znamiono-

 

.
.

wej, od 1.01. 2024 r. W przypadku ko-
tłów eksploatowanych w okresie od 
5 do 10 lat od daty ich produkcji, od 
1.01.2026 r. W przypadku kotłów eks-
ploatowanych okresie poniżej 5 lat od 
daty ich produkcji, od 1. 01. 2028 r. 
W przypadku kotłów spełniających 
wymagania w zakresie emisji zanieczy-
szczeń określonych dla klasy 3 lub 4 wg 
normy PN-EN 303-5:2012.       

  Inne źródła ogrzewania - kominki, pie-
ce kaflowe, „kozy” itp. od 1.09. 2017 r. 
będą musiały spełniać wymagania tzw. 
„ekoprojektu” (Rozporządzenia Komi-
sji Europejskiej), określające mini-
malne poziomy efektywności energety-
cznej i normy emisji zanieczyszczeń 
dla sezonowych ogrzewaczy pomie-
szczeń na paliwa stałe. Dla urządzeń 
zainstalowanych przed 1.09. 2017 r. po-
wyższe wymagania będą obowiązy-
wały od 2023 r. Warto więc zawczasu 
zastanowić się nad wymianą starego 
nieekologicznego kotła na nowe, eko-
logiczne źródło ciepła. Na ten cel 
można uzyskać dotację z budżetu gmi-
ny, o czym pisaliśmy w styczniowym 
wydaniu „Wieści”.              

.

.

.Dokończenie na str. 7
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Regulamin udzielenia z budżetu gminy 
Gierałtowice dotacji celowej dla osób 
fizycznych na dofinansowanie inwe-
stycji służących ochronie powietrza, 
polegających na wymianie źródeł cie-
pła w budynkach lub lokalach miesz-
kalnych położonych na terenie gminy 
Gierałtowice, przyjęty Uchwałą Nr 
XXVIII/183/16 Rady Gminy Gierał-
towice z 13 grudnia 2016 r. znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej: 
www.gieraltowice.pl Informacji udzie-
lają również pracownicy Referatu 
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Gierałtowice tel. 32 30-11-392, 32 30-
11-391.               

Pamiętajmy !!! To od nas w dużej mie-
rze zależy, jakim powietrzem oddy-
chamy. Nie narażajmy siebie i innych 
na wdychanie trującego powietrza! 

.
.

Dokończenie ze str. 6

/Referat Ochrony Środowiska UG/

   30 maja już po raz ósmy spotkali się 
miłośnicy „godania po naszymu”. 
W konkursowe szranki stanęli ucznio-
wie z Przyszowic, Paniówek i Gierał-
towic. Podjęli się trudnego zadania, 
bowiem musieli się wykazać bardzo 
dobrym opanowaniem tekstu tj. „gry-
fnie godać”, zaprezentować zdolności 
aktorskie i przezwyciężyć tremę pod-
czas występu przed wymagającym 
jury. 

  Ten „egzamin” zdali wszyscy, od 
najmłodszych pierwszoklasistów do 
uczniów gimnazjum. Najlepiej, 
zdaniem jury, wypadli: w kategorii 
szkół podstawowych: Zofia Krzy-
steczko, Aleksandra Mieszczanin, 
Otylia Szwamberger i Dominik Sob-
czyk. Kolejne miejsca zajęły: Paulina 
Kozik i Anna Giersz. W kategorii 
gimnazjum: Wiktoria Golec i Woj-
ciech Majewski oraz Alicja Wie-
czorke, Daniel Zubek i Anna 
Skrobol.

   Prezentacje oceniało jury w składzie: 
Urszula Kopernik-Mikołaj, Janina 
Cicha-Rożek i Martyna Pietrzak. 
W swojej ocenie komisja konkursowa 
szczególną uwagę zwróciła na znajo-
mość gwary, jej czystość i oryginal-
ność. Ważny też był dobór tekstu, inter-
pretacja oraz ogólny wyraz artysty-
czny.                          

    Tegoroczny konkurs był elementem 
obchodów 40-lecia Gminy Gierałto-
wice, jako realizacja zadania publi-
cznego. Gwarowe spotkanie zakoń-
czyła wspólna fotografia i poczę-
stunek, występ zespołu „Gierałto-
wianie” i zapewnienie, że spotkamy się 
za rok na dziewiątym już „godaniu” 
po śląsku.                          

. 

.
.
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/ZSP w Gierałtowicach/

   Na festynie zaprezentowali się dru-
hny i druhowie z młodzieżowej dru-
żyny pożarniczej oraz seniorzy, którzy 
dali pokaz swojej sprawności z zakresu 
ratownictwa drogowego.

Pomyślano również o najmłodszych 
uczestnikach - dla dzieci zorganizo-
wano konkursy i zabawy, w których 
obdarowano je słodyczami i nagro-
dami. 

    Jubileuszowy festyn uświetnił kon-
cert Orkiestry Dętej OSP Przyszowice 
pod dyrekcją Mirosława Hajduka. Nie 
obyło się też bez tradycyjnej zabawy 
tanecznej na parkiecie pod namiotem.

/JM, źródło i foto OSP Przyszowice/

/JM/

    13 lipca grupa dzieci z terenu naszej gminy wzięła 
udział w wycieczce do zamku w Toszku. Wyjazd 
zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w ramach 
projektu „Wakacje bez nudy - aktywnie spędzam 
czas”, który realizuje we współpracy z Gminną Komi-
sją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    Wizyta w toszeckiej warowni dostarczyła niezapo-
mnianych wrażeń ale też i sporo informacji z historii. 
Dzieci miały okazję zapoznać się z przedmiotami 
używanymi w XV wieku, dowiedzieć się czym 
zajmowali się ówcześni mieszkańcy Toszka. Poznały 
również historię zamku oraz legendę o złotej kaczce. 
Ciekawą, jednak budzącą grozę atrakcją było przej-
ście przez lochy. Nie ominęła ich także wizyta białej 
damy. Jednym z punktów programu były warsztaty 
plastyczne.   

GOK

    W Przyszowicach arcybiskup odpra-
wił uroczyste nabożeństwo, które 
koncelebrowali dziekan dekanatu knu-
rowskiego, ks. Grzegorz Kusze oraz 
wicedziekan i zarazem proboszcz 
przyszowickiej parafii, ks. Adam 
Niedziela. 
     - Umacniajmy wiarę! Poprzez spot-
kanie z heroicznymi świadkami wiary - 
apelował abp Skworc, nawiązując do 
postaci św. Jana Nepomucena. 
Podkreślił, iż ten średniowieczny du-
chowny dochował tajemnicy spo-

wiedzi pomimo bolesnych tortur 
i gróźb. Swoją postawą naraził się na 
gniew czeskiego króla Wacława IV 
i w efekcie zginął, strącony z praskiego 
mostu Karola do Wełtawy. 

   - Święty Nepomucen powinien nas 
skłaniać do refleksji nad słowem, które 
mówimy, nad milczeniem ... - zauważył 
metropolita - Życzę, żeby relacja ze św. 
Janem Nepomucenem odrodziła się 
w Waszej parafii i umacniała wiarę. - 
mówił do wiernych. 
 

    Wizyta metropolity katowickiego 
w Przyszowicach miała ścisły związek 
ze sprowadzeniem relikwii. O ich spro-
wadzenie z czeskiej Pragi zabiegał 
proboszcz Przyszowic, ks. Adam Nie-
dziela, który wyjaśnił nam, iż starania 
te poparł abp Skworc. Dzięki temu 
prośba spotkała się z przychylnością 
prymasa Czech, kardynała Duki. 

W efekcie, po około roku starań, 
delegacja z proboszczem Niedzielą 
udała się do stolicy Czech, na Hrad-
czany, gdzie została serdecznie przy-
jęta przez czeskiego kardynała, który 
przekazał relikwie świętego.  

  - Do przyszowickiego kościoła spro-
wadzono fragment kości św. Jana 
Nepomucena. To relikwia I stopnia ze 
stosownym certyfikatem, stwierdza-
jącym jej autentyczność - poinfor-
mował nas wikary parafii, ks. Piotr 
Makosz. Relikwię świętego umie-
szczono w specjalnie zaprojektowa-
nym na tę okazję relikwiarzu, wyko-
nanym z rzeźbionego szkła. Jego au-
torką jest ceniona artystka plastyczka, 
dr hab. Katarzyna Pyka. 

.     
 Wprowadzenie relikwii



    W turnieju najlepiej radził sobie 
Józef Myrczik (Szombierki Bytom), 
który pewnie zbierał lewy, zdobył 
2202 punkty i wygrał zawody. Na pod-
ium stanęli także Ludwik Miarka (SK 
Wyry) 2113 pkt. i reprezentant gospo-
darzy Piotr Pacholczyk (Jedność 
Przyszowice) 2111 pkt. Trójka ta ode-

brała puchary, nagrody pieniężne i gra-
tulacje z rąk Tadeusza Żogały - kiero-
wnika sekcji skata Jedności Przyszo-
wice i Bogusława Łożyńskiego - 
właściciela oberży Czarny Koń.  

     Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 
od 4 do 16 również nie pojechali do 
domu z pustymi rękami. Dzięki 
wsparciu sponsorów organizatorzy 
uhonorowali ich nagrodami pienię-
żnymi. A oto czołówka turnieju, która 
znalazła się tuż za podium: 4. miejsce  
Józef Pieczka (Jedność Przyszowice), 
5. Leszek Maciaszek (Pokój Ruda Śl.), 
6. Henryk Sikora (SAKOP 4 Asy 
Bytom).

Agencja zatrudnienia (nr licencji 47).

   Zgodnie z obowiązującym prawem 
Randstad nie pobiera opłat od kandy-
datów za udział w procesach rekruta-
cyjnych.

Trenerka Jedności, dr Alicja Stachura i Kuba 
Kalkan.
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Srebrne medale mistrzostw Śląska 
zdobyli: Jakub Kalkan (3), Roksana 
Bocian (2), Emilia Browarska (4), 
Maksymilian Pierchała (3), Natalia 
Wolny (1), Alina Smolarek (1), Maciej 
Browarski (2), Szymon Kowalczyk 2), 
Filip Lamla (2), Robert Wyrobek (3), 
Maciej Wieczorke (2). Brązowe: 
Roksana Bocian (1), Emilia Browarska 
(1), Natalia Wolny (1), Maciej Wie-
czorke (1), Filip Lamla (1) - W na-
wiasach podaliśmy ilość medali. 
W przypadku niektórych zawodników 
jest to suma medali zdobytych indywi-
dualnie i w sztafetach. 

    Na czerwcowych mistrzostwach 
Śląska młodzików i juniorów pływacy 
Jedności zdobyli 34 medale - 13 zło-
tych, 16 srebrnych i 5 brązowych.
  Czterokrotną mistrzynią została 
Natalia Mleczek, która wygrała rów-
nież klasyfikację na najlepszą pły-
waczkę mistrzostw 12-latków rozegra-
nych w Dąbrowie Górniczej. Jakub 
Kalkan na mistrzostwach 13-latków 
w Radlinie wywalczył trzy tytuły 

i również został najlepszym zawodni-
kiem. Na tych samych zawodach 
trzykrotną mistrzynią Śląska została 
Roksana Bocian, zajmując 2 miejsce 
w klasyfikacji na najlepszą zawodni-
czkę. W trakcie mistrzostw Śląska 
juniorów w Gliwicach (Open) Filip 
Lamla wywalczył tytuł mistrzowski na 
1500 m st. dowolnym i wygrał klasyfi-
kację na najlepszego zawodnika w kat. 
14 lat.
Mistrzynią Śląska została także 
Zuzanna Szolc, wygrywając rywali-
zację 10-latek na 100 m st. dowolnym. 
Kolejny z tytułów mistrzowskich przy-
padł sztafecie dziewcząt 4x100 m 
dowolnym (R. Bocian, E. Browarska, 
N. Wolny i A. Smolarek) w kat. 13 lat.

/JM/

/JM/

    Na stronie 2. niniejszego numeru 
informujemy o wrześniowych planach 
związanych z wyjazdem Autobusu 
TEATRALNEGO. W tym miejscu 
pora na październik. W połowie tego 
miesiąca, dokładnie 15 października, 
GOK organizuje kolejny wyjazd do 
Chorzowa. Tym razem na scenie Teatru 
Rozrywki będzie można obejrzeć 
spektakl „Pozytywni” w gwiazdorskiej 
obsadzie. Wystąpią m.in.: Magdalena 
Boczarska/Grażyna Wolszczak, Olga 
Bołądź, Janusz Chabior, Łukasz 
Simlat. Za ich sprawą będzie można 
poznać zwariowaną i szaloną historię 
opowiadającą o tolerancji, akceptacji 
i poszukiwaniu szczęścia. 

    W listopadzie autobus pojedzie do 
Czerwionki-Leszczyn. Celem jest sala 
widowiskowa CKE, w której 12 listo-
pada o 18.30 rozpocznie się „Klima-
kterium ... i już” - spektakl teatralny 
cieszący się olbrzymim zainteresowa-
niem od lat.

    Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików (12 i 13 lat) oraz Mistrzo-
stwa Polski Juniorów (14 lat) na dłu-
gim basenie - zakończyły pełen sukce-
sów sezon pływaków Jedności Przy-
szowice. Jakub Kalkan został najle-
pszym polskim młodzikiem na 
czterech dystansach: 200 i 800 m 
stylem dowolnym, 50 m klasycznym 
i 200 m motylkowym. Jego rekord 
Śląska na 800 m st. dowolnym 
(8:49.09) jest najwartościowszym 
wynikiem w kraju (588 pkt. FINA) 
uzyskanym w tym sezonie przez 
13-latka. Dodać należy, że Kuba jest 
również autorem 5 rekordów Śląska 
młodzików.

    Natalia Mleczek (12 lat) zakończyła 
sezon na 2. miejscu w Polsce na 
dystansie 800 m st. dowolnym i 3. na 
200 m motylkowym w swojej kat. 
wiekowej. Ustanowiła także nowy 
rekord Śląska młodziczek na 400 m st. 
dowolnym, czasem 4:47.64. 

Na czołowych miejscach polskiego 
rankingu pływackiego uplasowali się 
również Roksana Bocian (13 lat) 
- 4. m na 800 m st. dowolnym i 7. na 
200 m dowolnym oraz junior Filip 
Lamla (14 lat) - 6. m na 1500 m 
dowolnym i 8. na 400 m dowolnym. 

O medale Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych w Olszynie (7-9 lipca) 
walczyło w sumie 587 zawodniczek 

i zawodników. W gronie tym z dobrej 
strony pokazali się pływacy Jedności 
Przyszowice: Filip Lamla, Robert 
Wyrobek i Mateusz Hudzikowski. Z 
tej trójki najlepiej spisał się Filip 
Lamla, który zajął 6 miejsce na 1500 m 
st. dowolnym. Filip dwukrotnie 
awansował również do ścisłych, 10-
osobowych finałów mistrzostw, 
zajmując w nich 7 miejsce na 400 m st. 
dowolnym i 9 na dystansie o połowę 
krótszym.
Robert Wyrobek dwukrotnie awan-
sował do finałów B, zajmując ostate-
cznie 14 miejsce w Polsce na  50 i 200 
m st. grzbietowym. Mateusz Hudzi-
kowski wywalczył 16 miejsce na 1500 
m st. dowolnym.
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