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Miesięcznik Mieszkańców

     10 czerwca (w sobotę) na Placu 
Targowym w Gierałtowicach odbędzie 
się Koncert 40-lecia. Uroczyste 
otwarcie o godz. 17.00. Kwadrans 
później na scenie pojawi się MjusiQ 
cover band - w ich wykonaniu będzie-
my mogli posłuchać standardów 
rockowych. 

     Godzina 19.00 zarezerwowana jest 
dla gwiazdy sobotniego wieczoru - 
rockowej grupy RED LIPS wystę-
pującej z charyzmatyczną wokalistką 
Joanną Lazer. Zespół ten zyskał 
olbrzymią popularność w roku 2013, 
kiedy to podbił polskie stacje radiowe 
hitem „To co nam było”. Kolejny rok 
przyniósł im SUPERJEDYNKĘ - pre-
stiżową nagrodę TVP oraz złotą płytę 
za album „To co nam było”. 
W bieżącym roku RED LIPS wyrusza 
w trasę koncertową promującą drugi 
swój album studyjny pt. „Zmiana 
planu”. Gierałtowice będą jednym 
z przystanków na tej trasie. Polecamy 
słuchanie RED LIPS na żywo i zapra-
szamy do Gierałtowic!

   Pierwszy dzień święta zakończy 
zabawa pod czerwcowym niebem, 
która potrwa do północy. Początek 
planowany jest na 20.30 a poprowadzi 
ją DJ Andrew Martinez.      

     W drugim dniu impreza rozpocznie 
się o godz. 16.00. W ramach Śląskich 
Godów na Placu Targowym wystąpią 
m.in. chóry z wszystkich miejscowości 
naszej gminy. Gorąco polecamy finał 
V edycji Konkursu Piosenki Dziecię-
cej i Młodzieżowej KLANG a także 
spotkanie z bardzo popularnym na 
Śląsku zespołem Karpowicz Family. 
Będzie także okazja do zabawy bie-
siadnej przy muzyce zespołu TIME.

     Głównym organizatorem dwudnio-
wej imprezy jubileuszowej jest Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. 

    4 maja Rada Gminy Gierałtowice 
wybrała laureatów nagrody Zasłużony 
dla Gminy Gierałtowice. W kategorii 
indywidualnej zostali nimi: Janina 
Cicha-Rożek, Marek Błaszczyk, Józef 
Posiłek i Henryk Mandrysz. W kate-
gorii organizacji i instytucji nagrodą 
uhonorowano: Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Gierałtowicach, Ludowy 
Klub Sportowych GWIAZDA Chu-
dów oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
w Przyszowicach i Chudowie. 

   Nagroda ta uznawana jest za naj-
wyższe wyróżnienie przyznawane 
przez Radę Gminy Gierałtowice za 
wybitne działania promujące gminę 
lub mające wpływ na podniesienie 
poziomu życia jej mieszkańców w róż-
nych dziedzinach - gospodarka, kul-
tura, sport, zdrowie etc. 

    Nagrody wręczone zostaną 6 czer-
wca w trakcie uroczystej sesji Rady 
Gminy. Relacja z tego wydarzenia 
w czerwcowym numerze „Wieści”.

Statuetka symbolizująca nagrodę

  
nych, jeden był przeciw i jeden wstrzy-
mał się od głosu. Uchwałę absoluto-
ryjną podjęto w trakcie XXXIII sesji, 
którą prowadził przewodniczący RG 
Józef Buchczyk. Przed głosowaniem 
radni zapoznali się z opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Kato-
wicach na temat wykonania budżetu 
gminy w roku 2016. Opinia ta była 
pozytywna. Podobną wystawiła Ko-
misja Rewizyjna RG, kierowana przez 
radną Mirosławę Bałuszyńską. 

    Wójt Bargiel dziękował na forum 
sesji Radzie, skarbnikowi, pracowni-
kom i kierownikom Urzędu Gminy 
oraz sołtysom za dobrą współpracę 
przy realizacji budżetu. Podkreślił, iż 
budżet 2016 był stabilny, zbilanso-
wany i wyższy o 11% od poprzedniego. 
- Dochody z podatku PIT przekroczyły 
13 mln zł. To pozwala nam patrzeć 
z optymizmem na kolejny rok - mówił 
gospodarz gminy.

    Należy zwrócić uwagę, iż z roku na 
rok budżet gminy jest coraz wyższy. 
Z informacji przekazanych nam przez 
skarbnika gminy, Michała Kafanke, 
wynika, iż w 2016 roku do budżetu 
wpłynęło ponad 50,4 mln zł, w tym 4,8 
mln zł dotacji na realizację programu 
500+. Wydatki wyniosły ponad 50,7 
mln zł. Deficyt zrównoważony został 
nadwyżką budżetu z lat ubiegłych. 
Najwięcej wydano na oświatę 19,5 mln 
zł. Subwencja na ten cel z budżetu 
państwa wyniosła ok. 13 mln zł, co 
oznacza, że do zadań oświatowych 
gmina dołożyła ok. 6,5 mln zł.               

Za absolutorium głosowało 12 rad-
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RED LIPS - foto: materiały promocyjne zespołu
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Godz. 17.00 - rozpoczęcie imprezy.

Godz. 17.05 - Występ Teatru 
Dziecięcego KALEJDOSKOP.

Godz. 17.15 -  MjusiQ cover band -
koncert - standardy rockowe.

Godz. 19.00 - RED LIPS - koncert. 

Godz. 20.30 do 24.00 - zabawa pod 
czerwcowym niebem - poprowadzi ją 
DJ Andrew Martinez. 

Godz. 16.00 - wystąpią chóry 
z gminy Gierałtowice: Skowronek, 
Cecylia, Słowik i Bel Canto.

Godz. 17.00 -  Finał Konkursu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
KLANG.

Godz. 18.00 - pokaz sekcji tanecznej 
OMEGA z GOK. Ogłoszenie wyni-
ków Konkursu Piosenki KLANG - 
wręczenie nagród.  

Godz. 18.30 - Karpowicz Fmily - 
koncert.

Godz. 20.00 do 23.00 - zabawa 
biesiadna z zespołem TIME. 

  27 maja na boisku LKS Jedność 
32 Przyszowice odbędzie się festyn 
jubileuszowy z okazji 85-lecia istnie-
nia klubu. Uroczyste otwarcie festynu 
o godz. 16.00. W programie m.in.: 
mecz ligowy seniorów - godz. 18.00 
i mecz trampkarzy o 20.00.

    W kolejnej uchwale Rada wyraziła 
opinię w sprawie wejścia gminy Gierał-
towice w skład tworzonego na terenie 
województwa śląskiego związku me-
tropolitalnego (miast i gmin Górnego 
Śląska i Zagłębia - red.). Jedno-
myślności nie było - 7 radnych opowie-
działo się za wstąpieniem gminy do 
metropolii, 4 było przeciwnego zdania, 
4 wstrzymało się od głosu. 

    Przed głosowaniem zapoznano się 
z wynikami konsultacji społecznych 
przeprowadzonych w tej sprawie z mie-
szkańcami naszej gminy. - W konsul-
tacjach wzięło udział 221 mieszkańców, 
z czego 211 powiedziało „tak” i tym 
samym poparło wstąpienie do metro-
polii, natomiast 3 głosowało przeciw. 
Oddano 7 głosów nieważnych - infor-
mował na sesji Piotr Szołtysek - kiero-
wnik Ref. Organizacyjnego i Spraw 
Obywatelskich UG Gierałtowice. 

    Opinia części mieszkańców gminy 
nie przekonała jednak wszystkich 
radnych. Radny Paweł Hirsz propo-
nował, by gmina wstąpiła do metro-
polii, gdy będzie ona już działała - 
Dobrze byłoby poczekać na wstępne 
efekty jej funkcjonowania - zauważył. 
W trakcie dyskusji sołtys Paniówek, 
Bogusław Mryka, pytał m.in.: Co, 
poza korzyściami związanymi z tran-
sportem, zyska gmina Gierałtowice 
przystępując do związku metropoli-
talnego? Czy wstąpienie do niego nie 
będzie się wiązało w przyszłości ze 
wzrostem podatków? Z kolei przewo-
dniczący Rady, Józef Buchczyk, przy-
pomniał, że temat zasad funkcjono-
wania związku metropolitalnego był 
już poruszany na sesji 12 kwietnia br. 
i wtedy była możliwość otrzymania 
odpowiedzi na wszystkie pytania.   

     Należy dodać, że projekt tej uchwały 
uzyskał pozytywną opinię Komisji 
Samorządu, Przestrzegania Prawa 
i Utrzymania Porządku RG Gierałto-
wice, która zakończyła obrady tuż 
przed rozpoczęciem sesji. Przewodni-
czący tej komisji, radny Piotr Promny, 
przedstawił relację z jej przebiegu.               

    Kilka spośród uchwał miało szcze-
gólny charakter. Jedna z nich dotyczyła 
wyboru laureatów wyróżnienia „Zasłu-
żony dla Gminy Gierałtowice”, przy-
znawanego raz na pięć lat - w roku 
jubileuszu gminy. Laureaci zostali wy-
brani przez Radę w głosowaniu tajnym 
spośród zgłoszonych kandydatów. 
Natomiast uchwałę akceptujące ich 
wybór podjęto większością głosów - 
14 za, 1 głos przeciwny. Nad prze-
biegiem wyboru czuwała kapituła 
wyróżnienia kierowana przez radną 
Tatianę Kowalską. Listę laureatów 
publikujemy na stronie 1.

    Radni byli zgodni, co do kwestii 
wsparcia finansowego powiatu gliwic-
kiego w budowie chodników przy dro-
gach powiatowych przebiegających 
przez tereny naszej gminy. Podjęli w tej 
sprawie pakiet trzech uchwał. Dzięki 
temu wybudowany zostanie chodnik 
przy ulicy Korfantego w Gierałtowi-
cach oraz wykonane zostaną dokumen-
tacje projektowe budowy chodników 
przy ul. Darwina i Zabrskiej w Paniów-
kach. Na cele te z budżetu gminy wya-
sygnowane zostaną 33 tys. zł. 
Kolejne dwie uchwały zapewnią wspa-
rcie dla powiatu w wysokości ponad 
42 tys. zł na pokrycie kosztów związa-
nych z zarządzaniem infrastrukturą po-
wstałą w ramach projektów pn. „PIAP-
y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” 
oraz „Zaplecze aktywnej turystyki ro-
werowej dla mieszkańców zachodniej 
części Subregionu Centralnego”.

    Rada Gminy większością głosów 
podjęła również uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wniesienie udzia-
łów w formie wkładów pieniężnych do 
pływalni Wodnik w Paniówkach i PGK 
w Przyszowicach - spółek, których wła-
ścicielem jest gmina Gierałtowice. Na 
dokapitalizowanie tych spółek prze-
znaczonych zostanie w sumie 2,24 mln 
złotych.    

    Radni jednogłośnie podjęli uchwałę, 
na mocy której powołana została komi-
sja doraźna Rady Gminy. Zadaniem ko-
misji będzie m.in.: opiniowanie i uzga-
dnianie powstających projektów budo-
wlanych dla inwestycji realizowanych 
z budżetu gminy. Na przewodniczą-
cego komisji wybrano radnego Daniela 
Gajdę z Chudowa. W jej skład weszli 
również radni: Mirosława Bałuszyń-
ska z Chudowa, Grażyna Malec 
z Przyszowic, Artur Tomiczek z Gie-
rałtowic i Paweł Szary z Paniówek.   

    13 radnych głosowało za podjęciem 
uchwały w sprawie poparcia apelu 
przedstawicieli środowisk samorzą-
dowych z 16 marca br. , dotyczącego 
obrony samorządności terytorialnej
w Polsce oraz przyjęcia Karty Samo-
rządności. Dwóch radnych wstrzymało 
się od głosu. Warto przypomnieć, iż  

apel ten wystosowali samorządowcy 
z różnych regionów Polski na Forum 
Samorządowym w Warszawie, 16 mar-
ca br., by wyrazić sprzeciw wobec pla-
nów zmiany prawa samorządowego 
i postępującej centralizacji państwa.  

O lepszą drogę na Bekszę...

    Otoczona lasem i polami Beksza 
należy do najbardziej malowniczych 
zakątków naszej gminy. Jednak, jak 
zauważyła radna Janina Cicha-Rożek 
z Gierałtowic, kolonia ta (licząca 26 do-
mów) wymaga inwestycji. Radna zło-
żyła w tej sprawie czteropunktowy 
wniosek. Zwróciła w nim uwagę na 
potrzebę oświetlenia drogi dojazdowej 
do Bekszy. - Obecnie od torów kolejo-
wych do pierwszych zabudowań (około 
2 km) brak jest jakiegokolwiek oświe-
tlenia. Jest pilna potrzeba postawienia 
chociażby kilku lamp - mówiła radna. 
  Zwróciła również uwagę na zni-
szczoną i wąską drogę (szer. 2,2 m) po-
między posesjami i brak chodnika. Na 
łukach pobocze zapada się do rowów. 
Przypomniała, że z drogi tej korzystają 
nie tylko mieszkańcy kolonii ale i rol-
nicy dojeżdżający ciężkim sprzętem do 
pól oraz liczni rowerzyści i piesi w dro-
dze do lasu. Radna pytała także o per-
spektywę czasową budowy kanalizacji 
sanitarnej a także o wysokość środków 
jakie w ostatnich latach były przezna-
czone na poprawę sytuacji mieszkań-
ców Bekszy.    

JM - źródło: materiały RG 

3 czerwca o godz. 16.30 wymarsz 
spod Pałacu w  Przyszowicach.
Godz. 17.00 - uroczysty koncert 
w ZSP w Przyszowicach.
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  Mieszkańcy Gminy Gierałtowice 
mają w pamięci 3 maja 1921 roku - 
początek III powstania śląskiego. 
Wyrazem czci dla ofiary życia są 
kwiaty i znicze przy pomnikach 
wzniesionych w hołdzie bohaterom. 
Nie inaczej było i tym razem. W imie-
niu społeczności gminy cześć patrio-
tom oddali przedstawiciele samo-
rządu i organizacji społecznych.       

  W wigilię rocznicy wybuchu III po-
wstania śląskiego wiązanki kwiatów 
przed pomnikiem w Przyszowicach 
złożyli wójt Joachim Bargiel i prze-
wodniczący Rady Gminy Józef Buch-
czyk. Dzień później przed pomnikiem 
w Gierałtowicach wójtowi Bargielowi 

.

i przewodniczącemu Buchczykowi 
towarzyszyli: poseł Piotr Pyzik, pre-
zes OSP Gierałtowice Alfred Kubicki, 

prezes Koła Związku Górnośląskiego 
Janina Cicha-Rożek i Joanna Kruk. 

/bw/
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   Woda dała się we znaki przy ul. Brzeg 
w Przyszowicach, gdzie wylał Potok 
Chudowski - częściowo pod wodą zna-
lazła się droga łącząca tę ulicę z ulicą 
Polną. Woda podeszła także pod nie-
które zabudowania, jednak odpór daje 
jej wał ziemny broniący posesji. 
Pomimo tego ewakuowano trzodę 
z chlewni jednego z gospodarstw przy 
Brzegu, w drugim podtopione zostały 
budynki gospodarcze, woda wdarła się 
także na plac przed domem. 

    Od rana (28 kwietnia) pracowały tam 
zastępy strażackie OSP z Przyszowic 
i Paniówek. Strażacy ułożyli wał z wor-
ków wypełnionych piaskiem, zamyka-
jąc dopływ wody z rozlanego potoku. 
Na bieżąco wypompowywali także 
wodę, która przeciekała przez zbudo-
wany wał. Transporty piasku kiero-
wane były na Brzeg przez Zespół Za-
rządzania Kryzysowego UG. 

     Problemy ze spływającą z pól wodą 
były również w Gierałtowicach. Woda 
zaczęła się gromadzić w niecce w oko-
licach przepompowni przy ul. Obroń-
ców Granicy. Znaczną część wody 
przejął zbiornik retencyjny wybudo-
wany tam w 2012 r., dzięki temu droga            

do przepompowni była przejezdna. 
Podtopione zostały natomiast trzy bu-
dynki (w tym jeden pustostan) znajdu-
jące się w najniższym punkcie niecki - 
dojazd od ul. Ofiar Obozów Hitlerow-
skich. Mieszkańcom pomagali strażacy 
z OSP Gierałtowice. Należy dodać, że 
kopalnia Knurów-Szczygłowice już 
kilka lat temu wypłaciła odszkodo-
wania właścicielom tych posesji.            

    Intensywne opady wykazały słabe 
ale też i mocne punkty w zabezpie-
czeniu przeciwpowodziowym terenów 
naszej gminy. Do słabych w dalszym 
ciągu należy rejon ulicy Brzeg w Przy-
szowicach. Natomiast diametralnie 
zmieniła się sytuacja w północnej 
części Przyszowic - rejon ulic Wieczor-
ka i Makoszowskiej. Sprawdziliśmy - 
opady z końca kwietnia nie wyrządziły 
tam szkód, podtopień nie było. Przed 
skutkami opadów chronił je nowy 

system odwadniania uruchomiony pod 
koniec ubiegłego roku. Jego najwa-
żniejszymi elementami są: nowa prze-
pompownia wody przy ul. Wieczorka 
o wydajności 5,5 tys. m3 na godzinę 
oraz potężny wał ziemny na szczyt 
którego woda jest pompowana, a nastę-
pnie korytem - wybudowanym na koro-
nie wału - spływa do Kłodnicy. Ta ol-
brzymia budowla hydrotechniczna wy-
konana została dzięki staraniom gminy 
Gierałtowice przez KWK Makoszowy. 

    Konieczność pompowania wody na 
wysokość ponad 20 metrów spowodo-
wana jest faktem, że tereny te leżą 
w głębokiej depresji względem koryta 
Kłodnicy. W roku 2010 znalazły się pod 
wodą, która utrzymywała się tam przez 
długi okres czasu. Zawiodły wtedy - 
system odwadniania oraz przeciekające 
wały Kłodnicy. Obecnie wały są wzmo-
cnione, uszczelnione bentonitem i co 
najważniejsze - nie przeciekają.

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 52 mm x 59 mm 

to tylko 55 zł brutto

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

gratulacjami, podziękowaniami itp.
Kontakt tel.: 798 921 961 

e-mail: jurekm@vp.pl   
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    Za namową śpiewaków przyłączyli 
się przyjaciele i znajomi, parafianie z 
Przyszowic. - W sumie zebrało nas się 
około 100 osób - mówi Stefan Skrzyp-
czyk z Chóru Mieszanego „Słowik”. 

Matki Boskiej Częstochowskiej, odwie-
dziliśmy sanktuaria w Gidlu i w Świętej 
Annie.               
.

   Duchowym przewodnikiem piel-
grzymów był ks. proboszcz Adam 
Niedziela. Kapłan poprowadził drogę 
krzyżową i przewodniczył nabożeń-
stwu w intencji chórzystów i parafian. 

- Pomodliliśmy się przed obliczem 

 .

Foto: archiwum Stefana Skrzypczyka

    - Odbudowa i umacnianie naderwa-
nych przez alkohol więzi rodzinnych, 
poprawa komunikacji w małżeństwie 
i z dziećmi - to główne cele Ogólno-
polskiego Wiosennego Zlotu Rodzin 
Abstynenckich „TATRY 2017”, który 
odbył się na przełomie kwietnia i maja 
w Małem Cichem koło Zakopanego - 
poinformował nas Roman Kurzyniec, 
prezes Klubu Abstynentów STO-
KROTKA z Gierałtowic - w zlocie 
tradycyjnie już uczestniczyli człon-
kowie naszej Stokrotki wraz ze swoimi 
najbliższymi. 

    Abstynenci swoje doroczne spot-
kania organizują w miejscach ułatwia-
jących kontakt z piękną przyrodą. 
W takich okolicznościach o wiele 

 

 łatwiej jest realizować kolejny, bardzo 
ważny cel zlotów - promocję zdro-
wego, trzeźwego stylu życia z ele-
mentami profilaktyki uzależnień i sze-
roko rozumianej terapii rodzin.

Uczestnicy zlotu w Małem Cichem

/bw/
/JM - źródło: Stokrotka/
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   Grzegorz Gerwazy Gorczycki (wła-
ściwie Grzegorz Gorczyca, ok. 1665-
1734) urodził się we wsi Rozbark (obe-
cnie dzielnica Bytomia) w kmieciej ro-
dzinie. Studiował filozofię i teologię 
w Pradze i Wiedniu. W latach 1692-94 
był nauczycielem retoryki i poezji 
w Akademii Chełmińskiej, kierował 
miejscową kapelą muzyczną. W 1694 r. 
osiadł w Krakowie, gdzie do śmierci 
był kapelmistrzem kapeli katedralnej 
na Wawelu, pełniąc też liczne funkcje 
kościelne. 

    Twórczość Gorczyckiego to muzyka 
religijna. Obejmuje utwory a cappella, 
kompozycje wokalno-instrumentalne 
i pieśni. Jego dzieła, reprezentujące 
muzykę późnego baroku, cechuje boga-
ta melodyka oraz mistrzowskie posłu-
giwanie się stylem koncertującym.                

   Pamięć polskiego kompozytora epoki 
baroku od ćwierćwiecza kultywuje gie-
rałtowicki chór „Skowronek”. Jubile-
uszowy koncert odbył się 22 kwietnia 
w kościele pod wezwaniem Matki 
Boskiej Szkaplerznej. Zebrał - zgodnie 

.
.

z uświęconą przez lata tradycją - 
wszystkie chóry gminy Gierałtowice. 
Gościem specjalnym był Chór Kate-
dralny Parafii Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła z Gliwic.                 

  Koncert zainaugurował chór 
„Cecylia” z Paniówek utworem „In ma-
nus tuas”, dzieła Gorczyckiego. Partię 
solową wykonała Patrycja Włodarz. 
Dyrygowała Beata Stawowy, akompa-
niował Paweł Widera. Chór „Bel 
Canto” z Chudowa wystąpił pod dyre-
kcją Barbary Jałowieckiej-Cempury. 
W jego wykonaniu zebrani usłyszeli 
m.in. „Do miłosierdzia Twego”. Przy-
szowicki „Słowik” odwołał się do twór-
czości „polskiego Händla” (jak nazy-
wany bywa Gorczycki) wyśpiewując 
„Ave Mundi Spes Maria”. Zespołem 
dyrygował Henryk Mandrysz, akom-
paniowała Barbara Jałowiecka-Cem-
pura .                 
Czyniący honory gospodarza uroczy-
stości chór „Skowronek” przywołał 
m.in. „Omni die dic Mariae” ks. Gor-
czyckiego. Partie solowe wykonały 
Dominika Związek i Mirela Adam-
czyk. Dyrygowała Beata Stawowy, 
akompaniował Mirosław Marcol.     

    Brawa zebrali też chórzyści z Gli-
wic, śpiewający pod dyrekcją prof. 
Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody. 

.
.

.

.
.

W ich repertuarze również znalazły się 
utwory ks. Gorczyckiego - „Stabat 
Mater” oraz „Tota Pulchra”. Koncert 
tradycyjnie już prowadziła Gabriela 
Więcko. Został on zorganizowany   .

przez Chór Skowronek i Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, 
wpisując się w obchody 40-lecia Gmi-
ny Gierałtowice.              .



5WIEŚCI - maj 2017

      Przywilej uhonorowania medalami 
w imieniu Prezydenta RP stał się udzia-
łem gospodarza Gminy Gierałtowice - 
wójta Joachima Bargiela oraz kiero-
wnika Urzędu Stanu Cywilnego Miro-
sława Marcola. Adresatami gratulacji 
byli państwo: Jerzy i Joanna Sobo-
towie, Herbert i Aurelia Kuchtowie, 
Henryk i Łucja Widuchowie z Przy-
szowic oraz Wincenty i Teresa Stel-
machowie z Paniówek. Ciepło wspo-
minani byli też nieobecni (choroba 
męża) państwo Franciszek i Renata 
Mosiowie z Chudowa.               

   Złotym jubilatom towarzyszyli mał-
żonkowie diamentowi - świętujący 

60-lecie swoich małżeństw państwo 
Józef i Marta Midorowie z Chudowa 
oraz Tadeusz i Lidia Chmielowie 

z Przyszowic.                  

   - Miłość niejedno ma imię. Śmiem 
twierdzić, że to właśnie ona pozwoliła 
Wam doczekać tych pięknych dni jubi-
leuszu - podkreślił wójt Bargiel, doce-

.
.

.
.

niając zawodowy i osobisty wkład ju-
bilatów w rozwój rodzinnych miejsco-
wości i gminy. - Jestem ogromnie 
wdzięczny za wszystko, co dokonaliście 
dla naszej społeczności - dodał, życząc 
szacownym małżonkom kolejnych lat 
w zdrowiu, szczęściu i z pogodą ducha.                      

 

.

    Ze specjalną, poetycką i muzyczną, 
wiązanką serdeczności pospieszyli 
najmłodsi mieszkańcy gminy - przed-
szkolaki z Przyszowic. Mali, ale nader 
zdolni, artyści pod opieką Justyny 
Karwat dali wzruszający występ. A na 
koniec obdarowali jubilatów różami...

   22 kwietnia Uskrzydleni brali udział 
w 24 Dziecięcym Festiwalu Piosenki 
Religijnej „Ave Maria śpiewamy Pani 
Fatimskiej” organizowanym przez pa-
rafię Trójcy Przenajświętszej w Kato-
wicach. Śpiewając z całego serca dla 
Maryi dzieci wyśpiewały wyróżnienie. 

    W majowy weekend zespół wyjechał 
na spotkanie z babcią Pana Jezusa na 
Górę Św. Anny. W bogaty program wy-
jazdu wplecione były koncerty. 
Pierwszy odbył się  w Bazylice u stóp 
św. Anny dokładnie 13 maja w 100. ro-
cznicę objawień w Fatimie, przed nabo-
żeństwem fatimskim. Drugi w domu 
opieki prowadzonym przez Siostry Słu-
żebniczki Najświętszej Maryi Panny 
w Porębie dla osób, które w tym 

starość. To spotkanie ze schorowanym 
człowiekiem dzieci przeżyły szcze-
gólnie głęboko, niejednokrotnie nie 
potrafiły ukryć łez. Trzy dni spędzone 
na Górze Św. Anny oprócz występów 
były również okazją do dobrej zabawy 
przy ognisku, w parku linowym i parku 
miniatur.              

miejscu godnie przeżywają swoją 

.

gacił festyn rodzinny organizowany 
przez Radę Rodziców, Dyrekcję oraz 
Grono Pedagogiczne ZSP w Gierałto-
wicach, gdzie dzieci nie tylko śpiewały 
ale także tańczyły. Zespół USKRZY-
DLENI realizuje projekt współfinan-
sowany przez Gminę Gierałtowice.

  20 maja występ Uskrzydlonych wzbo-

    Festyn tradycyjnie już zorganizo-
wano w Parku Joanny, gdzie w ro-
dzinnej atmosferze bawiło się kilkaset 
osób. Była okazja do spotkania ze 
śląską kulturą - to za sprawą dziecię-
cego zespołu Bajtle z Paniówek, który 
popisał się pięknym wykonaniem 
wiązanki oryginalnych, śląskich pieśni. 
Innego typu rozrywki dostarczyły 
uczestnikom urządzenia wesołego mia-
steczka oraz liczne stoiska gastro-
nomiczne.  

   
Młodzież i dorośli znakomicie bawili 
się na zabawie pod chmurką, która 
trwała do późnych godzin wieczor-
nych. Do tańca grał zespół KAMRATY. 

Bajtle z Paniówek - ich występ został przyjęty bardzo
ciepło i nagrodzony gromkimi brawami

    Festyn w Gierałtowicach odbył się 
pod hasłem - Ruch i zabawa to fajna 
sprawa. Brawurowo poprowadziła go 
Beata Stawowy w roli konferansjera.
Czas umilały występy artystyczne gru-
py Perfect, Uskrzydlonych, zespołu ta-
necznego OMEGA z GOK-u. Publi-
czność mogła podziwiać uczniów klasy 
mundurowej z ZSZ nr 2 w Knurowie, 
którzy zaprezentowali zgromadzonym 
musztrę paradną. Nie zawiedli  goście 
z Przyszowic, czyli członkowie Orkie-
stry Dętej pod kierownictwem Miro-
sława Hajduka, którzy zagrali wspa-
niały koncert. Przedszkolaki z grupy 
Groszki przedstawiły ciekawy układ 
taneczny na krzesłach. Drużyna dzie-
wcząt z OSP Gierałtowice sprawnie 
ugasiła zaaranżowany pożar, a naj-
młodsi podziwiali wyposażenie wozu 
strażackiego. Członkowie zabrzań-
skiego oddziału PCK uczyli, jak udzie-
lać pomocy poszkodowanym w wypad-
kach. Sporą atrakcją festynu stał się 
występ nauczycielskiego zespołu mu-
zycznego Belfer oraz grupy Gierałto-
wiczanie z wójtem Jochimem Bar-
gielem na czele, która powstała 
w czasie imprezy.
   Na wszystkich uczestników majówki 
czekało mnóstwo atrakcji: fotogra-
ficzne atelier, malowanie buzi, paint-
ball, bańki mydlane itp. Nie zabrakło 
rozgrywek sportowych, w których 
chętnie uczestniczyli rodzice i ich 
pociechy.

Uczestnicy festynu mogli zrelaksować 
się przy kawie, degustacji ciast lub 
spróbować żurku, sałatek warzywnych, 
chleba ze smalcem, ogórkiem i potraw 
z grilla.

/Źródło: ZSP Gierałtowice/

/JM/

Foto: Jerzy Miszczyk

/bw/

/BM/

   Pamiętając o ponadstuletniej tra-
dycji, „Skowronek” nie zapomina 
o przyszłości. Wiek ma swoje prawa, 
niektórzy śpiewacy nie są w stanie an-
gażować się tak mocno jak przed laty. 
Mile widziane są więc nowe twarze.

    - Szukasz Boga, idź do ludzi, pieśń do 
czynu ich pobudzi, w pieśni piękno i po-
tęga, kto jej służy, nieba sięga - słowa 
Dionizego Kornasa przyświecają ko-
lejnym pokoleniom śpiewaków gierał-
towickiego zespołu. Zarząd zespołu 
liczy, że piękne dzieło chórzystów 
będzie nadal kontynuowane. Stąd pro-
śba o włączenie się w to podziwu godne 
dzieło.                

  Próby odbywają się we wtorki 
i czwartki (w godz. 19.00-20.30) w sal-
kach przy Urzędzie Gminy w Gierałto-

.
.

wicach. Można przyjść osobiście, 
można też skontaktować się poprzez 
stronę internetową: www.skowronek. 
slask.pl, ewentualnie skorzystać 
z  uprzejmości  któregokolwiek 
z chórzystów. - Przed nami wiele możli-
wości koncertowania i związanych 
z tym wyjazdów - podkreśla wiceprezes 
chóru Weronika Czech. - Śpiewamy 
już ponad 100 lat. Nie tylko chcemy, ale 
też wręcz musimy trwać. Serdecznie 
zapraszamy do naszego grona...                     .

/bw/
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   Z inicjatywą zorganizowania konkur-
sów wystąpił Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Gierałtowicach. Pierwszy 
z nich dotyczył przeszłości i współcze-
sności sołectw naszej gminy. - Dobór 
pytań pozwolił uczniom na przy-
bliżenie najważniejszych wydarzeń 
z historii miejscowości gminy, zapo-
znanie ze strukturą władz samorządo-
wych, przedstawienie osiągnięć osta-
tnich lat, a zwłaszcza inwestycji reali-
zowanych na terenie gminy - poinfor-
mował nas Stefan Duda, nauczyciel hi-
storii w ZSP w Gierałtowicach.
   Do współzawodnictwa z tego tematu 
stanęło 14 uczniów reprezentujących 
szkoły ze wszystkich miejscowości 
gminy. A oto zwycięzcy - szkoły pod-
stawowe: I m - Kacper Pawelec (Przy-
szowice), II m - Dominika Mizera 

 

 

(Przyszowice), III m - Krzysztof Ma-
niurka (Paniówki). 
Gimnazja: I m - Michał Brzezina 
(Gierałtowice), II m - Aneta Skrobol 
(Przyszowice), III m - Patrycja Lis 
(Przyszowice). Dodać należy, iż auto-
rami pytań byli nauczyciele historii 
z naszej gminy i oni też zasiedli w jury.

   Drugi z konkursów wymagał uzdol-
nień plastycznych i konstrukcyjnych 
a polegał na wykonaniu makiety do-
wolną techniką i z dowolnych mater-
iałów, obiektu znajdującego się na te-
renie gminy Gierałtowice. Wykonane 
makiety miały służyć uwydatnieniu 
walorów naszej gminy z jednoczesnym 
podkreśleniem jej historycznych ko-
rzeni.                 
W skład komisji konkursowej weszli: 
Janinia Cicha-Rożek, Urszula Mi-
kołaj i Piotr Rychlewski. A oto 
werdykt komisji: I miejsca równo-
rzędne: Patryk Nowak (SP w Gierał-
towicach), Szymon Promny (SP 

.

w Gierałtowicach), Natalia Szombara 
(SP w Przyszowicach). II miejsca rów-
norzędne: Weronika Kowol (SP 
w Przyszowicach), Martyna Lis (SP 
w Gierałtowicach). III miejsce: Emilia 
Kurpanik (SP w Gierałtowicach). Wy-
różnienia: Paulina Staniczek (Gim-
nazjum w Gierałtowicach), Julia Ma-
łecka (SP w Gierałtowicach).

   Wręczenie laureatom nagród było 
jednym z głównych punktów gali jubi-
leuszowej. Ufundowali je: Stowa-
rzyszenie ,,Lepsza Przyszłość”, Urząd 
Gminy Gierałtowice, Gminny Ośrodek 
Kultury w Gierałtowicach i miejscowe 
Koło Związku Górnośląskiego.
W części artystycznej wystąpił zespół 
folklorystycznego Gierałtowianie, 
który działa w szkole podstawowej. 
Występ przygotowały, opiekujące się 
młodymi artystami, Barbara Sztejn-
bis oraz Beata Adamczyk. 

/JM, źródło: S. Duda/ /FOTO: arch. Organizatorów/

Natalia Szombara

Szymon Promny

Patryk Nowak

Weronika Kowol

   W Ogólnopolskim Konkursie Plasty-
cznym „Najpiękniejsza pisanka wiel-
kanocna” znakomicie zaprezentowała 
się Karolina Szołtysek z klasy Va. 
Nastolatka zdobyła II miejsce w kate-
gorii I - do lat 13. Organizatorem pre-
stiżowego przedsięwzięcia było Cen-
trum Kultury „Zamek” w Kożuchowie.

    Z drugiego miejsca w kategorii prac 
plastycznych klas 0-3 cieszyła się też 
Julia Poloczek z klasy IIIa. Dzie-
wczynka wzięła udział w Wojewódz-
kim Konkursie Plastycznym „Rato-
wanie zabytków naszej małej ojczy-
zny”, zorganizowanym przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gli-
wicach. Osiągnięcie tym bardziej zna-
czące, że imprezie patronowali ks. bi-
skup ordynariusz Jan Kopiec i prezy-
dent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.  

    

.

.
.

    - Jury konkursów doceniło kreaty-
wność, walory artystyczne, staranność 
oraz technikę wykonania - podkreślają 
Beata Kulasa i Ewa Widuch, nauczy-
cielki ZSP w Gierałtowicach. To pod 
ich okiem laureatki konkursów dosko-
nalą swoje talenty i umiejętności. - Ser-
decznie dziewczynkom gratulujemy.   

.

 .
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Julia Poloczek i Karolina Szołtysek bardzo udanie 
zaprezentowały gierałtowicką świetlicę w presti-
żowych konkursach.

    Paulina Stypuła z klasy 1a Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Paniówkach 
wykonała ciekawy komiks inspiro-
wany twórczością Henryka Sienkie-
wicza. Jej praca została wyróżniona 
w konkursie pt. „Z Sienkiewiczem za 
pan brat”, który zorganizował Woje-
wódzki Ośrodek Metodyczny w Kato-
wicach.

   Podsumowanie konkursu i wrę-
czenie nagród odbyło się 23 kwietnia 
podczas Festiwalu Nowe Inspiracje. - 
Jesteśmy bardzo dumni z sukcesu 
Pauliny - podkreślają nauczyciele z Pa-
niówek - i życzymy jej kolejnych. 

/JM, źródło i foto: ZSP Paniówki/

/bw/

    Ostatni tydzień kwietnia to w naszej 
szkole tradycyjnie obchody Dni Ziemi. 
W tym roku tematem przewodnim było 
„Powietrze nad Śląskiem”. 

    Uczniowie brali udział w wielu dzia-
łaniach: pisali wiersze, opowiadania, 
listy i wykonali prace plastyczne. 
Pomocą w realizacji tego zagadnienia 
służył pan Grzegorz Pilny, który przy-

gotował ulotki-instrukcje ekologi-
cznego palenia w piecu. Na tej pod-
stawie uczniowie pisali listy do 
mieszkańców Przyszowic, w których 
apelowali o zmianę sposobu palenia 
w piecach i kotłach w celu zmniejszenia 
emisji zanieczyszczeń powietrza. 

   Działania podsumowano 28 kwietnia, 
kiedy to zaprezentowano prace i wrę-
czono nagrody sponsorowane przez 
Radę Rodziców, SU Malinka i anoni-
mowych darczyńców.

Eryka Dymarz, Bronisława Ogonek
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/JM - źródło GARDA/

/JM/
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    Ślązacy bili mocniej i skuteczniej, 
w efekcie pokonali reprezentów woje-
wództwa podkarpackiego 16-4 w towa-
rzyskim meczu bokserskim, który roze-
grano 7 maja w Gierałtowicach. 
Barw Śląska bronili m.in. aktualny 
mistrz Polski juniorów Damian Dur-
kacz ze Spartana Knurów oraz pię-
ściarz Gardy Gierałtowice Mateusz 
Wuzik. Obaj wygrali swoje walki je-
dnogłośnie, przy czym pojedynek Dur-
kacza z Mateuszem Rudnickim (Wisło-
ka Rzeszów) należał bodaj do najcie-
kawszych w meczu.

    Współorganizatorami spotkania byli 
KS GARDA Gierałtowice oraz Gmina 
Gierałtowice. Śląskim bokserom se-
kundowali trenerzy Adam Spiecha 
i Robert Gortat, natomiast kibicowali 
m.in. włodarze gminy - wójt Joachim 
Bargiel oraz przewodniczący RG 
Józef Buchczyk.   

    Dobrą passę śląskich pięściarzy prze-
rwali lublinianie, którzy 13 maja w hali 
miejscowego MOSiR pokonali repre-
zentantów naszego województwa 10:4. 
Gorycz porażki osłodziło efektowne 
zwycięstwo Tomka Otworowskiego 
(81 kg) z GARDY Gierałtowice nad 
aktualnym wicemistrzem Polski junio-
rów Kajetanem Kalinowskim (PACO 
Lublin). Poza Tomkiem punkty dla 
Śląska wywalczył jedynie Konrad 
Białas z Akademii Boksu Roberta 
Gortata.    

Mateusz Wuzik - strój czerwony

  W Przyszowicach nie walczono 
o miejsca i medale - zadaniem ucze-
stników było po prostu rekreacyjne 
bieganie po malowniczych trasach 
przypałacowego parku przez co 
najmniej 10 minut - taką dawkę biegu 
organizatorzy wyznaczyli dla przed-
szkolaków i ich opiekunów. 

    - Celem naszej imprezy jest oczy-
wiście promowanie aktywnego i zdro-
wego stylu życia, jednak bardzo zależy 
nam również na tym by popularyzować 
uprawianie sportu w gronie rodzinnym 
i w ten sposób wzmacniać więzi ro-
dzinne - mówi główna koordynatorka 
biegu - Katarzyna Szolc z ZSP w Przy-
szowicach. 

     Impreza tradycyjnie już przepro-
wadzona była bardzo sprawnie. W jej 
organizację zaangażowany był cały 
sztab ludzi, m.in.: dyrekcja, nauczy-
ciele i gimnazjaliści z ZSP w Przyszo-
wicach, sołtys Andrzej Gawlik, stra-
żacy z miejscowej OSP, którzy zafun-
dowali uczestnikom wyjątkową atra-
kcję - kąpiel w pianie. 

„Ptak lata, ryba pływa, człowiek biega!” - Emil Zatopek

Po biegu można było się zrelaksować  w strażackiej 
pianie. O tę rozrywkę zadbała OSP Przyszowice.

    20 maja odbył się pierwszy w tym 
roku Rodzinny Rajd Rowerowy, 
którego organizatorami byli tradycyj-
nie Klub Abstynentów „Stokrotka”, 
Gminny Ośrodek Kultury oraz Gmina 
Gierałtowice.

    Na starcie zameldowało się ponad 
50 osób. Uczestników przywitał m.in. 
wójt Joachim Bargiel, a na drogę bło-
gosławił rowerzystom proboszcz Gie-
rałtowic, ks. Marek Sówka. Trasa rajdu 
przebiegała ulicami oraz polnymi dro-
gami Gierałtowic, Paniówek i Chu-
dowa. Były przerwy na odpoczynek, 
posiłek oraz podziwianie piękna naszej 
przyrody. 
Już teraz zapraszamy na kolejne rajdy: 
17 czerwca, 15 lipca i 19 sierpnia.

    Imprezę dla najmłodszych spor-
towców przygotowały Agata Reczko 
i Natalia Michalska - nauczycielki 
wychowania przedszkolnego z Chu-
dowa. Rozegrano wszystkie zapla-
nowane konkurencje, m.in.: slalom 
z szarfą, z piłką, wyścigi w workach 
a nawet w tunelu. Współzawodnictwo 
sportowe sprawiało maluchom olbrzy-
mią satysfakcję i radość.

    Podsumowanie punktów zdobytych 
przez drużyny dało zwycięstwo 
w Olimpiadzie przedszkolakom 
z Przyszowic. Punkt mniej zdobyli 
gospodarze - Przedszkole z Chudowa. 
Na miejscu trzecim uplasowały się 
Paniówki a na czwartym Gierałtowice.

    Wszyscy uczestnicy Olimpiady 
otrzymali medale a drużyny dyplomy 
i statuetki. W uroczystym dekorowaniu 
olimpijczyków uczestniczyli: przewo-
dniczący RG Józef Buchczyk, kiero-
wniczka Ref. Edukacji i Zdrowia UG, 
Barbara Mansfeld oraz dyrektor SP 
w Chudowie, Stefania Michalska.
Nagrody ufundowali: Rada Rodziców 
oraz Urząd Gminy w Gierałtowicach.
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Marcin 
Trybalski

   W drodze do półfinału Marcin pewnie 
pokonał dwóch pięściarzy - Krystiana 
Cieślika w eliminacjach i Wiktora Rot-
mańskiego z Ostrowca w ćwierćfinale. 
Nadzieje na medal wiązaliśmy także 
z występem utytułowanego Remigiu-
sza Skoczyńskiego - mistrza Polski 
kadetów, jednak Remek część przygo-
towań przed mistrzostwami poświecił 
na leczenie kontuzji i w Nowej Dębie 
nie był w pełni sił. Pomimo tego wygrał 
pierwszą walkę. 

    Kolejni podopieczni trenera Adama 
Spiechy musieli pogodzić się z nieko-
rzystnym werdyktem sędziów już 
w pierwszej rundzie mistrzostw - To-
mek Otworowski (75 kg) przegrał 2:3
z Kielorem z Buska Zdroju a Patryk 
Szeszko (91kg) również 2:3 uległ 
Wardymowi z Chojnic. Zdaniem tre-
nera Spiechy werdykt sędziowski doty-
czący walki Otworowskiego był kon-
trowersyjny, natomiast w przypadku 
Szeszki - bardzo kontrowersyjny.

  Trzynastoletni pływak Jedności  Przy-
szowice rozprawił się z rekordem na 
800 metrów 21 kwietnia w Zabierzo-
wie, w trakcie ogólnopolskich zawo-
dów o Puchar Rycerza Kmity. Stary 
rekord (Filipa Bujoczka) poprawił tam 
o 15 sekund. 

   Należy dodać, iż jest to już piąty 
rekord Śląska ustanowiony przez 
Jakuba. Na ubiegłorocznych mistrzo-
stwach Śląska 12-latków pobił cztery 
pod rząd! Na 100, 200, 400 i 800 
metrów stylem dowolnym.
    Na kolejnych zawodach, w Kędzie-
rzynie (12-13 maja) Kuba uzyskał 
najlepsze w tym sezonie wyniki w kraju
na 100 i 400 m kraulem w kat. 13 lat.

     Jakub Kalkan jest obecnie nume-
rem 1 w Polsce, w kategorii młodzików, 
na 7 dystansach: od 50 do 800 m st. 
dowolnym oraz na 200 m st. zmiennym 
i motylkowym.

Foto: arch. Jedności

    Trwa głosowanie na finalistki plebi-
scytu „Nowin Gliwickich” pn.: 
Wybieramy Kobietę Roku - DIANĘ 
2017. W gronie tym znajdują się dwie 
mieszkanki naszej gminy: Michalina 
Labusek i Beata Stawowy z Gierał-
towic. Gorąco zachęcamy do oddawa-
nia na nie głosów!
Pięć pań z największą ilością głosów 
przejdzie do ścisłego finału. To spośród 
nich kapituła wybierze DIANĘ 2017.
Głosować można do 5 czerwca za 
p o m o c ą  s t r o n y  i n t e r n e t o w e j :  
www.nowiny.gliwice.pl/wybieramy-

kobiete-roku. Można też wyciąć z gazety 
logo plebiscytu i wpisując nazwisko 
wybranej laureatki przesłać (lub przy-
nieść) do redakcji „Nowin Gliwickich”.  
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   O 28 kompletów medali w wyścigach 
indywidualnych oraz sztafetach wal-
czyli uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych.
W tegorocznej edycji zawodów zrezy-
gnowano z oficjalnej punktacji szkół. 
O prestiż walczyły więc jedynie 
sztafety szkolne mieszane na dystansie 
8x50 m stylem dowolnym - wyniki 
podajemy obok. 
    Puchary Wójta Gminy zdobyli 
W tym roku Karolina Kaletka z Gim-
nazjum w Gierałtowicach i Dariusz 
Bartnik z Gimnazjum w Paniówkach. 
Przyznano im je za najlepsze wyniki 
mierzone w punktach FINA. Oby-
dwoje odebrali gratulacje z rąk wójta 
Joachima Bargiela, przewodniczą-
cego Rady Gminy Józefa Buchczyka 
i dyrektorów swoich szkół. Mistrzom 
poszczególnych dystansów gratulo-
wała także Barbara Mansfeld - kiero-
wniczka Ref. Edukacji i Zdrowia.

Na podium Karolina Kaletka z Gimnazjum w Gierałtowicach i Dariusz Bartnik z Gimnazjum w 
Paniówkach - zdobywcy Pucharów Wójta Gminy Gierałtowice. Z lewej wójt gminy Joachim Bargiel , z 
prawej dyr. ZSP w Gieraltowicach Urszula Cieslik i przewodniczący RG Gierałtowice Józef Buchczyk.


