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kacji”. Przyznanie wyróżnienia  po-
przedzone zostało oceną Komisji 
Akredytacyjnej, która brała pod uwagę 
działania gminy na rzecz rozwoju in-
frastruktury oświatowej, pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych na oświatę 
oraz podnoszenia jakości kształcenia 
i wspierania innowacyjnych metod na-
uczania. Gmina Gierałtowice została 

wysoko oceniona przez Komisję Akre-
dytacyjną za swoją działalność na 
rzecz rozwoju placówek oświatowych 
oraz podniesienia jakości nauczania 
i wychowania. - Wyróżnienie to jest 
uhonorowaniem wieloletnich działań 
gminy Gierałtowice w zakresie polityki 
oświatowej a także mobilizacją do 
dalszych działań na rzecz oświaty - 
podkreślają przedstawiciele Urzędu 
Gminy. 

   Reprezentantom wyróżnionych sa-
morządów gratulowali: prof. Dariusz 
Rott - przewodniczący Komisji Certy-
fikacyjnej Programu „Samorządowy 
Lider Edukacji” oraz Grażyna Ka-
czmarczyk, prezes Zarządu Fundacji 
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego.

/Źródło: Ref. Edukacji i Zdrowia UG/ 

  W trakcie posiedzenia zarząd związku 
zapoznał się z informacjami na temat 
przygotowywanych przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej zmian w sy-
stemie oświaty - w związku z poda-
niem do publicznej wiadomości pro-
jektu ustawy prawo oświatowe oraz 
przepisów wprowadzających prawo 
oświatowe. Zarząd związku wyraził 
obawy o skutki finansowe tych zmian 
dla społeczności lokalnych i możliwe 
zmniejszenie miejsc pracy w oświacie. 
Gdyby okazało się, że planowane 
zmiany są nieuchronne, to zarząd 
związku za konieczne uważa ich roz-
łożenie w czasie, co pozwoli na ograni-
czenie koncentracji ich negatywnych 
skutków w poszczególnych latach.

    Zarząd związku omówił - istotne dla 
mieszkańców - problemy budowy i re-
montów powiatowych oraz gminnych 
dróg, proponując uruchomienie przez 
rząd nowego, rozszerzonego programu 
finansowania budowy i przebudowy 
tych dróg. Środki unijne dostępne na 
poziomie województwa śląskiego 
w najbliższych latach nie będą bowiem 
wydatkowane na te cele.

   Członkowie zarządu związku prze-
dyskutowali również sprawy doty-
czące funkcjonowania Państwowej 
Straży Pożarnej oraz OSP w woj. 
śląskim, zwracając uwagę na potrzebę 
alokowania przez samorząd Woje-
wództwa Śląskiego większych środ-
ków na konkursy w celu wzmocnienia 
potencjału służby ratowniczej. 
Podczas posiedzenia omówiono też 
wyniki spotkania zorganizowanego 
przez Śląski Związek Gmin i Powia-
tów na temat kluczowych z perspe-
ktywy społeczności lokalnych kwestii 
bezpieczeństwa. Zarząd związku pod-
kreślił w tej dyskusji potrzebę sku-
teczności działań zapobiegających lub 
przygotowujących do szybkiego rea-
gowania na różne sytuacje kryzysowe. 

    /Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/
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Druk: CUD-DRUK 

Uchwały

Lista życzeń sołectw

    Rada Gminy rozpatrzyła i podjęła 
dwie uchwały. Pierwsza z nich doty-
czyła korekty w budżecie gminy Gie-
rałtowice na rok 2016. Druga wprowa-
dziła zmianę do uchwały z 8.08.2013 
roku, podjętej w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządcą jest 
gmina Gierałtowice oraz warunków 
i zasad korzystania z tych przystan-
ków. Projekty obu uchwał pozytywnie 
zaopiniowała Komisja Budżetu i Pla-
nowania RG Gierałtowice.   

    Radny Paweł Szary poinformował, 
iż 29 września na posiedzeniu kie-
rowanej przez niego Komisji Budżetu 
i Planowania sołtysi przedstawili pro-
pozycje sołectw do realizacji z budżetu 
gminy w roku 2017. 
    Oto przykłady inwestycji, których 
realizacji życzono by sobie w sołec-
twach. GIERAŁTOWICE zapropo-
nowały 7 zadań, wśród nich: dokoń-
czenie rozbudowy szkoły, budowę 
gmachu Gminnego Ośrodka Kultury, 
urządzenie skate parku w okolicy 
ośrodka zdrowia oraz ogłoszenie kon-
kursu na zagospodarowanie Placu 
Targowego.

   PRZYSZOWICE przedstawiły 
17 zadań - m.in.: budowę hali wido-
wiskowo-sportowej, rozbudowę szko-
ły, zagospodarowanie terenu wokół re-
mizy OSP, remont pałacu Raczków 
(dach, wymiana okien) oraz utwo-
rzenie w nim żłobka i sali konferen-
cyjnej. Na liście zaproponowanej 
przez sołectwo znalazła się także bu-
dowa kanalizacji deszczowej przy ul. 
Polnej i Jasnej oraz wymiana wodo-
ciągów przy  ul. Szkolnej i Wilsona.    

   PANIÓWKI zaproponowały 20 za-
dań, z czego 9 dotyczy inwestycji na 
drogach powiatowych. Lista pozosta-
łych propozycji zawiera m.in.: budo-
wę chodników przy ul. Dworskiej, 
Zwycięstwa, zagospodarowanie tere-
nu i parking przy starej szkole, a także 
rozbudowę lub budowę nowego bu-
dynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz projekt przebudowy boiska pił-
karskiego LKS Tempo Paniówki.

    CHUDÓW - Budowa nowego bo-
iska sportowego, budowa przedszkola 
i żłobka, adaptacja strychu w szkole 
podstawowej na sale lekcyjne, prze-
budowa ul. Topolowej, budowa ogól-
nodostępnego placu zabaw dla dzieci, 
budowa skateparku oraz zagospoda-
rowanie „Gęsiego rynku”. 

Działalność komisji stałych RG

   Poza radnym Szarym, sprawozdania 
z działalności w okresie międzysesyj-
nym złożyli również: Artur Tomi-
czek przewodniczący Komisji Gór-
nictwa oraz Mirosława Bałuszyńska - 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
     Radny Tomiczek poinformował, że 
8 września kierowana przez niego ko-
misja pozytywnie zaopiniowała  doda-
tek nr 35 do planu ruchu kopalni Bu-
dryk na lata 2014-2016. Komisja prze-
prowadziła również wizję terenów 
dotkniętych szkodami górniczymi - 
m.in. potoków w rejonie ul. Grani-
cznej i Bekszy a także rejon ul. Ko-
nopnickiej w Gierałtowicach.
  Z kolei radna Bałuszyńska poinfor-
mowała, że kierowana przez nią ko-
misja (20 września br.) zajmowała się 
analizą dokumentacji przetargowej 
Referatu Ochrony Środowiska oraz 
kosztami ponoszonymi na admini-
strację. Komisja stwierdziła, że wzro-
sła ilość odpadów produkowanych 
przez mieszkańców gminy oraz koszty 
ich składowania na wysypisku. - W ro-
ku 2013 obsługą systemu zajmowały 
się 3 osoby, obecnie Referat posiada 
4 i 3/8 etatu - dodała przewodnicząca. 

Szkoły Podstawowe
Grzegorz 
Dominik Adamczyk - Gierałtowice 
Marta Goldmann - Gierałtowice 
Adam Maciuga - Gierałtowice 
Emilia Browarska - Paniówki 

Suligowski - Chudów 

Krzysztof Maniurka - Paniówki 
Weronika Szejnoga - Paniówki 
Justyna Czaja - Przyszowice 
Sylwia Długaj - Przyszowice 
Paweł Łajczak - Przyszowice 
Jakub Nocoń - Przyszowice 
Agata Szuścik - Przyszowice

Gimnazja
Golenia Oliwia - Chudów 
Krzysztof Adam - Gierałtowice 
Katarzyna Adamczyk - Gierałtowice
Marcin Matera - Gierałtowice 
Martyna Neumann - Gierałtowice 
Angelika Nieradzik - Gierałtowice 
Paulina Nieradzik - Gierałtowice 
Anna Nowakowska - Gierałtowice 
Julia Płaszczyk - Gierałtowice 
Joanna Wiaterek - Gierałtowice 
Natalia Zawadzka - Gierałtowice 
Agata Kołodziej - Paniówki 
Aneta Konieczny - Paniówki
Magdalena Pakura - Paniówki  

Marta Pawlas - Paniówki 
Sandra Andrä - Przyszowice 
Natalia Krawiec - Przyszowice 
Patryk Małyszek - Przyszowice 
Anna Nawrat - Przyszowice 
Aneta Skrobol - Przyszowice 
Dorota Spyra - Przyszowice 
Krzysztof Spyra - Przyszowice 
Patryk Wiszniowski - Przyszowice  
Daria Yousefi - Przyszowice

Szkoły ponadgimnazjalne
Adam Dobrowolski - Gierałtowice 
Katarzyna Durczyńska - Gierałtowice 
Marek Jeutner - Gierałtowice 
Jakub Wiaterek - Gierałtowice 
Wiktor Mryka - Paniówki 
Iwona Szymura - Paniówki 
Agnieszka Labusek - Przyszowice 
Monika Skrobol - Przyszowice 
Kamila Plaza - Przyszowice 

.

/Źródło: Ref. Edukacji i Zdrowia UG/

    Na 30 czerwca 2016 r. wykonanie 
budżetu gminy Gierałtowice po stro-
nie  dochodów wyniosło 25 182 729 zł 
- co stanowi 50,06% wielkości plano-
wanej. Wydatki gminy w tym okresie 

wyniosły 25 059 480 zł - 50,06% 
wielkości planowanej - poinformował 
skarbnik, Michał Kafanke. Dodał 
także, że Regionalna Izba Obra-
chunkowa w Katowicach wydała po-
zytywną opinię o realizacji budżetu 
gminy Gierałtowice za I półrocze br.

Budżet - zgodnie z planem

   Gminny Ośrodek Kultury w Gierał-
towicach zaprasza na wyjazd do 
Teatru Rozrywki w Chorzowie na 
sztukę pt. „Kogut w rosole”.
Wyjazd 13 listopada, godz. 15.50.
Bilety w cenie 45 zł (balkon środko-
wy). Zapewniamy autokar.
Zapisy do 3 listopada pod nr tel.: 
32 30 11 511 lub osobiście w GOK.

13 listopada - Przyszowice

22 listopada - Paniówki

   Chór Słowik z Przyszowic zaprasza 
na Koncert Pieśni Patriotycznej. 
Będzie można go wysłuchać 13 listop-
ada w kościele pw. św. Jana Nepo-
mucena w Przyszowicach. 
Początek o godz. 15.00.

   22 listopada w kościele parafialnym 
w Paniówkach zostanie odprawiona 
msza św. w intencji członków miej-
scowego chóru Cecylia, z okazji 
święta patronki chóru - św. Cecylii.

/JM/
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Dokończenie 
ze str. 1

    - Podsumowanie wyników za rok 
2016 jest imponujące - mówił w tra-
kcie uroczystości wójt Joachim 
Bargiel, nawiązując do otrzymanego 
przez gminę ogólnopolskiego certyfi-
katu „Samorządowy Lider Edukacji”. 
- Certyfikat stawia naszą gminę 
w pierwszoligowym gronie samo-
rządów. To Wasza zasługa - podkreślił 
wójt, zwracając się do dyrektorów 
i nauczycieli. - Wszystkim i każdemu 
z osobna życzę, aby praca nauczyciela 
dawała Wam satysfakcję i stwarzała 
możliwość rozwoju kariery zawo-
dowej. 

    Dziesięciu nauczycieli odebrało 
nagrody pieniężne Wójta Gminy 
Gierałtowice. Wręczyli je wójt 
Bargiel oraz prowadząca uroczystość 
Barbara Mansfeld - kierowniczka 
Ref. Edukacji i Zdrowia UG Gie-
rałtowice. W imieniu nagrodzonych 
dziękował Marek Mnich, nauczyciel 
matematyki w ZSP w Paniówkach. - 
Jesteśmy wdzięczni za dostrzeżenie 
i docenienie działań, które podejmu-
jemy każdego dnia, a które można 
określić jednym, ale wymownym 
słowem - powołanie. Nagrody i wy-
różnienia,  które otrzymaliśmy 
w świąteczny dzień nauczycielskiego 
stanu, są dla nas bardzo znaczącym 
symbolem uznania i wdzięczności - 
powiedział nagrodzony nauczyciel.

    Nauczycielskie święto zakończyło 
się uroczystym obiadem, którym, poza 
pracownikami naszej oświaty, podjęto 
także zaproszonych gości, m.in.: 
skarbnika gminy Michała Kafanke, 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Artura Tomiczka oraz przewodni-
czącą oświatowej Solidarności w Gli-
wicach, Marię Konar.

Nauczyciele wyróżnieni Nagrodą 
Wójta Gminy Gierałtowice: 

Barbara Bylica i Agnieszka Su-
kiennik ze SP w Chudowie. Gra-
żyna Lubszczyk, Barbara Świder-
ska i Dorota Jęchorek z ZSP w Gie-
rałtowicach. Karina Karcz, Ma-
riola Baczewska i Marek Mnich 
z ZSP w Paniówkach oraz Ewa 
Czech i Wiesława Wolny z ZSP 
w Przyszowicach.

Przyszowice

    - Z inicjatywy miejscowej Rady 
Sołeckiej na kortach w Przyszowi-
cach zostały zamontowane nowe 
elementy do istniejącego tam placu 
zabaw. Nowy zestaw wielofunkcyj-
ny ze ślizgawką dostępny jest dla 
wszystkich dzieci już od października 
- informuje Andrzej Gawlik - sołtys 
Przyszowic. Zadbano również o to, 
aby otoczenie ślizgawki wysypać 
świeżym piaskiem.  

/Źródło; A. Gawlik/

     Nowy budynek Ośrodka Zdrowia 
w Przyszowicach posiada wszystkie 
zezwolenia budowlane potrzebne do 
jego użytkowania - poinformowała nas 
Janina Pohl, kierowniczka Referatu 
Inwestycji i Szkód Górniczych Urzędu 
Gminy w Gierałtowicach. Kiero-
wniczka wyjaśniła również, że osta-
tnie z zezwoleń budowlanych wydane 
zostało 8 sierpnia br.    

    Kolejnym etapem było wyłonienie 
firmy świadczącej usługi medyczne 
w nowym obiekcie. W przetargu prze-
prowadzonym przez Referat Gospo-
darki Komunalnej wygrała spółka 
Familia Med, która dotychczas zape-
wniała opiekę medyczną w przyszo-
wickim ośrodku, a także w Paniów-
kach i Chudowie.
Podpisano już umowę na świadczenie 
usług medycznych w nowym obiekcie 
pomiędzy Urzędem Gminy Gierałto-
wice a spółką Familia Med. 

    Dr Barbara Garus, kierowniczka 
ośrodka w Przyszowicach, powiedzia-
ła nam - Ośrodek czeka obecnie na 
meble wykonywane na zamówienie. 
Dopiero po ich zamontowaniu mo-
żliwy będzie odbiór placówki pod 
kątem działalności leczniczej przez 
sanepid. Zezwolenie na działalność 
leczniczą musi wydać także komisja 
NFZ. Później będziemy już mogli 
przyjmować pacjentów w nowym 
ośrodku. Mam nadzieję, że z zada-
niami tymi uporamy się do 15 grudnia.  

/JM/

/JM/
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    122 lata temu, w roku 1894, tygodnik 
„Katolik” wspominał o dobrym zespo-
łowym graniu na uroczystościach 
kościelnych w ówczesnych Przyszo-
wicach. Piękną tradycję z olbrzymim 
powodzeniem kultywuje współczesna 
orkiestra.

    Koncert jubileuszowy odbył się pod 
hasłem: Muzyka łączy pokolenia. 
Okazał się on dużym wydarzeniem 
artystycznym i kulturalnym - tak cie-
kawego i urozmaiconego programu 
w wykonaniu przyszowickiej orkie-
stry, bodaj jeszcze nie było. Muzycy 
pod batutą Mirosława Hajduka wy-
konali wiele znanych utworów muzyki 
klasycznej i rozrywkowej. Były więc 
melodie Johanna Strussa, również 
Verdiego - „La donna é mobile” z opery 
„Rigoletto”, liczna publiczność gorąco 
oklaskiwała grę na werblu 7-letniego 
Tomka Makselona oraz mega przebój 
„Do zakochania jeden krok”, który 
z towarzyszeniem orkiestry przypo-
mniał Szymon Musioł - prawnuk je-
dnego z jej pierwszych dyrygentów. 
Sporą konsternację a później aplauz 
wywołał występ Wojciecha Miczki - 
organista kościoła w Przyszowicach 
wcielił się bowiem w rolę Tewiego 
z musicalu „Skrzypek na dachu” i bra-
wurowo wykonał światowy przebój - 
„Gdybym był bogaczem”. 

    - Grajcie nam jak najdłużej! - gra-
tulował występu wójt gminy Joachim 
Bargiel. Wójt a także wiceprzewodni-
czący RG, Artur Tomiczek, złożyli na 
ręce dyrygenta tablicę z życzeniami od 
samorządu na okoliczność jubileuszu. 

    Była także okazja do uhonorowania 
najbardziej zasłużonych muzyków: 
Jerzego Cwelunga, Czesława Jało-
wieckiego, Stefana Rolnika - grają-

cych w obecnym składzie oraz Jana 
Kaczmarczyka, Jana Walusa, Hu-
berta Dulę, Manfreda Sobotę i Hen-
ryka Sobotę, byłych członków ze-
społu. Okolicznościowe dyplomy wrę-
czyli im przedstawiciele zarządu orkie-
stry. W podobny sposób uhonorowano 
dyrygentów. Byłego - Henryka Man-
drysza (za którego sprawą w 2006 r. 
przyszowicka orkiestra zwarła szeregi 
i powróciła pod strażacki sztandar) 
oraz obecnego - Mirosława Hajduka, 
który kieruje zespołem od roku 2011 
i stale go rozwija. Obecny skład liczy 
27 muzyków. Imponująca jest średnia 
wieku orkiestry - 28 lat.        

    Organizatorem imprezy od lat jest 
Powiat Gliwicki, który przy tegoro-
cznej edycji współpracował z gminą 
Toszek, stąd obecność na festiwalu 
przedstawicieli obu samorządów. - 
Cieszę się, że na terenie powiatu mie-
szka i działa tylu pasjonatów śpiewu, 
którzy wnoszą duży wkład w rozwój 
kultury naszego regionu - mówił 
w trakcie otwarcia Jan Zarzycki - 
członek Zarządu Powiatu. Wyko-
nawców oraz publiczność powitał 
również burmistrz Toszka, Grzegorz 
Kupczyk.

    Przed festiwalowa publicznością 
zaprezentowały się chóry: Skowronek 
z Gierałtowic, Słowik z Przyszowic, 
Cecylia z Paniówek oraz Veni Can-
tare i młodzieżowy chór Canto z Wie-
lowsi pod dyrekcją Iwony Ewerto-
wskiej-Mener, a także gospodarze - 
Chór Tryl z Toszka pod kiero-
wnictwem Marii Garbal. 

    Reprezentanci naszej gminy, chóry 
Skowronek i Cecylia wystąpiły pod 
batutą Beaty Stawowy. Na pianinie 
akompaniował im Mirosław Marcol. 
Chórzyści wykonali m.in. utwory wiel-
kich polskich kompozytorów - „Nynie 
otpuszczajeszi” K. Szymanowskiego 
i „Marzenie” F. Chopina. Kolejny nasz 
chór, przyszowicki Słowik, wystąpił 
pod kierownictwem Henryka Man-
drysza i zaśpiewał cztery utwory, 
wśród nich „Żyj mój świecie” ze sło-
wami Agnieszki Osieckiej oraz „Nuta 
w nutę” - Katarzyny Gaertner ze sło-
wami Tadeusza Kijonki. 

    Po koncercie organizatorzy obda-
rowali przedstawicieli wszystkich 
chórów kwiatami i pamiątkowymi sta-
tuetkami. Należy w tym miejscu 
wyjaśnić, że Powiatowy Festiwal 
Chórów nie jest konkursem śpiewa-
czym a ideą jego organizowania jest 
możliwość zaprezentowania przez 
zespoły swoich dokonań artystycznych 
oraz wymiana doświadczeń. 

/JM/

Foto: Jerzy Miszczyk

/JM - źródło: T.P./
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    Wykonawców tradycyjnie już zapo-
wiadała Gabriela Więcko - polonistka 
z ZSP w Gierałtowicach, która przy tej 
okazji dzieliła się ze słuchaczami cie-
kawostkami o wykonywanych utwo-
rach i ich autorach.
Dla publiczności grali i śpiewali: sio-
stry Boniek (Katarzyna - organy, 
Anna - śpiew), Marta Kogut (orga-
ny), Wojciech Miczka (organy 
i śpiew), Robert Nawrat (organy) 
i Anna Paśdzior (flet poprzeczny), 
Łukasz Wielgosz (organy) i Marta 
Pagacz (śpiew) oraz Daniel Kuchta 
(organy) i Tomasz Górka (trąbka).

   Po koncercie wykonawcy stanęli 
w prezbiterium kościoła, gdzie publi-
czność mogła ich ponownie nagrodzić 
gorącymi brawami. Obdarowani zo-
stali także kwiatami i upominkami. 
Wręczali je przedstawiciele organiza-
torów: Janina Rożek - prezes Koła 
Związku Górnośląskiego w Gierałto-
wicach, Joachim Bargiel - wójt gmi-
ny Gierałtowice, Piotr Rychlewski - 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz ks. Marek Ogrodowicz - wikary 
parafii w Gierałtowicach.  

    Zajęcia są bezpłatne, zapisy prowa-
dzą instruktorzy w Świetlicach GOK. 
Więcej informacji uzyskać można 
w świetlicach i na stronie internetowej 
GOK: www.gok.gieraltowice.pl 
w zakładce „Nasze placówki”.
 

    Kochasz gotować? Lubisz trady-
cyjną śląską kuchnię, na co dzień lub 
od święta? Chcesz aby smaki 
naszego regionu były wciąż obecne 
na stole?

   Gminny Ośrodek Kultury w Gie-
rałtowicach zaprasza wszystkich 
pasjonatów gotowania, niezależnie od 
płci i wieku, do stworzenia książki 
kucharskiej z przepisami na tradycyjne 
potrawy regionalne!
Szczególnie zachęcamy do udziału 
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich!!!

   Prosimy o zaproponowanie do 
5 przepisów na dania będące wizy-
tówką kuchni śląskiej. 
Wśród nich wybierzemy te, które zo-
staną  przygotowane i uwiecznione na 
zdjęciach.

Zgłoszenia do 30 listopada 2016 r., 
w siedzibie GOK w Gierałtowicach. 
Propozycje można również wysłać na 
adres: dyrektor@gok.gieraltowice.pl

    W tym roku Gminny Ośrodek Kul-
tury w Gierałtowicach zaprasza na 
wyjazd na jeden z najpiękniejszych 
Jarmarków Bożonarodzeniowych 
w Polsce - do Wrocławia.

Termin wyjazdu : 10.12.2016 r. 
(sobota), planowany wyjazd 
o  godz. 9.00 rano.
Koszt wyjazdu to 45 zł - osoby 
dorosłe, 40 zł- dzieci.

Zapisy od 2 listopada. Wszelkie 
dodatkowe informacje - pod nr 
telefonu 32 301 15 11 lub osobiście 
w GOK w Gierałtowicach, 
ul. Korfantego 7B, od pon. do pt. 
w godz. 7.00 - 15.00 .

    Gmina Gierałtowice oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
serdecznie zaprasza wszystkie dzieci 
z naszej gminy na spotkanie ze 
Świętym Mikołajem, które odbędzie 
się 5 grudnia o godz.16.30, w hali 
przy boisku LKS (ul. Stachury 1).
W programie:
- zabawy dla dzieci
- spotkanie ze św. Mikołajem- 
prezenty dla wszystkich dzieci.
- występ zespołu tanecznego 
Omega./MMB/

Na organach gra Marta Kogut z Rybnika. Orga-
nistka wykonała cykl utworów Rudolfa Bibla.

Robert Nawrat (organy) i Anna Paśdzior (flet)

Wojciech Miczka.

Tomasz Górka (trąbka) i Daniel Kuchta (organy)

“O nox dulcis” zaśpiewała Marta Pagacz. Na 
organach grał Łukasz Wielgosz.
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   Szkoła uczestniczyła w tej akcji już 
osiem razy. W nasadzenia zaangażo-
wani byli uczniowie i ich rodzice, nau-
czyciele i pracownicy szkoły. Fachową 
pomoc uzyskaliśmy w Szkółce Krze-
wów Ozdobnych A. Tomiczek z Gie-
rałtowic, gdzie powstały projekty 
klombów oraz zakupiliśmy większość 
sadzonek. W tym roku liczba roślin 
posadzonych w otoczeniu szkoły prze-
kroczyła 1000, stąd postanowiliśmy 
dokonać otwarcia naszego ogrodu.                   
    W wydarzeniu (12 października br.) 
uczestniczyli: wicewójt gminy Gierał-
towice Janusz Korus, przewodniczący 
RG Józef Buchczyk, kierowniczka 
Ref. Ochrony Środowiska UG w Gie-
rałtowicach Marta Pyzik, radni - Maria 
Mąka, Grażyna Malec, Marek Bła-
szczyk, przedstawiciele szkółki ogro-
dniczej Artur Tomiczek i Marianna 
Macha-Kabiczke, rodzice reprezento-
wani przez przewodniczącego RR 
Gimnazjum Mariusza Pawluka oraz 
przewodniczącą Rady Szkoły Beatę 
Kowol. Uroczystość rozpoczął montaż 

.
.
.

poetycko-muzyczny oraz prezentacja 
multimedialna przedstawiająca historię 
powstania mini arboretum, w wykona-
niu uczniów naszego gimnazjum. 
Uwieńczeniem święta było przecięcie 
wstęgi do ogrodu oraz posadzenie pa-
miątkowego drzewa na placu szkol-
nym. Następnie goście i uczniowie zo-
stali oprowadzeni po ogrodzie. Należy 
dodać, że każda roślina w naszym arbo-
retum posiada tabliczkę z opisem, a na 
klombach stanęły tablice dydaktyczne 
ułatwiające rozpoznawanie roślin.         

   Ogród szkolny z pewnością przy-
czyni się do pełniejszej realizacji zało-
żeń programowych oraz da możliwość 
uatrakcyjnienia i efektywniejszego na-
uczania przyrody, biologii, ekologii 
i ochrony środowiska. Natomiast praca 
w nim umożliwi zaznajomienie ucz-
niów z uprawą i pielęgnacją drzew 
i krzewów, z ich budową, biologią oraz 
przystosowaniami. Mamy też nadzieję, 
że arboretum będzie służyło nie tylko 
uczniom, lecz również ich rodzicom 
oraz innym mieszkańcom Przyszowic.

    Uroczystość przygotowały nauczy-
cielki - Eryka Dymarz i Bronisława 
Ogonek we współpracy z dyrektorem 
szkoły Aleksandrem Jendryczko. 
Projekty plansz wykonała Marta Ogo-
nek - absolwentka szkoły.

.

.

.

    Zaprzyjaźnione malarki 
wystawiły w Gierałtowi-
cach kilkadziesiąt obra-
zów olejnych na których 
z żelazną konsekwencją 
pojawia się subtelny temat 
maski i anioła.

   Maski - fascynują Sybillę Nowak, 
artystkę z Siemianowic Śląskich. 
Kobiety z jej płócien patrzą na widza 
spod masek - często barwnych, taje-
mniczych, skomponowanych z róż-
nych elementów, finezyjnie zdobio-
nych. Trudno oprzeć się wrażeniu, 
że maski Sybilli Nowak, to część 
osobowości sportretowanych przez nią 
kobiet. Sama malarka twierdzi, że te-
mat maski jest jej bliski z powodu 
wrodzonej nieśmiałości. 
   Anioły - melancholijne, uśmie-
chnięte, zawstydzone, pogodne, zamy-
ślone, zabawne - paleta nastrojów anio-
łów malowanych przez Sybillę Golec 
jest wyjątkowo bogata. Malarka mie-
szkająca w Knurowie mówi, że 
wszystkie jej anioły mają wspólną   

cechę - są dobre. Złych nie ma, po-
dobnie jak ludzi. Obrazy wystawione 
przez artystki w Gierałtowicach, to 
jedynie ułamek ich dorobku plasty-
cznego.   

    Wernisaż okazał się sporym wyda-
rzeniem. Uczestniczyli w nim m.in. 
wójt gminy Gierałtowice Joachim 
Bargiel, przewodniczący Rady Gminy 
Józef Buchczyk, dyrektor GOK Piotr 
Rychlewski a także literaci - Ryszard 
Til i Jarosław Powojski, którzy bawili 
publiczność czytając własne utwory 
satyryczne oraz wiersze. Należy do-
dać, że przy okazji uroczystości wspo-
mniano Johna Lennona, bowiem 
w tym dniu przypadała właśnie 
76. rocznica jego urodzin. Fakt ten 
uczczono wystawieniem portretów 
Johna, pędzla Sybilli Golec i Michała 
Ogińskiego.  /Eryka Dymarz//JM/

    Joanna Gryzik przyszła na świat 
w Zabrzu - Porębie 29 kwietnia 1842 r. 
Jej rodzicami byli Johann Gryzik i An-
tonina z domu Hain. Trzy lata po 
narodzinach Joanny, 11 marca 1845 r. 
w wieku 42 lat umarł jej ojciec. 
Sytuacja wdowy z dwójką małych 
dzieci stała się bardzo trudna. Już 
w marcu 1846 r. Joanna znalazła się 
w domu Goduli, gdzie zaopiekowała 
się nią Emilia Lukas, jego gospodyni. 
Karol Godula nie tylko zaakceptował 
obecność dziewczynki w swoim do-
mu, ale także zatroszczył się o jej wy-
kształcenie, zatrudniając domowego 
nauczyciela M. Kulanka.          
    Niestety, krótko trwała znajomość 
Joanny z Godulą (Karol Godula 
zmarł 6 lipca 1848 r.), dlatego tym 
bardziej dziwi fakt, że sześcioletnia 
dziewczynka została jego główną 
spadkobierczynią. Można przypu-
szczać, że Karol Godula bardzo po-
kochał Joannę, skoro obdarował ją 
wszystkim co posiadał. Majątek 

 . 

jmował: 19 kopalń galmanu, 40 kopalń 
węgla kamiennego, 3 huty cynku, 
udziały w hucie „Karol”, a także 
majątek ziemski Szombierki, Orze-
gów, Bujaków, Bobrek i Paniowy. 
Zgodnie z jego wolą, Joanna została 
umieszczona w klasztorze Urszulanek 
we Wrocławiu, gdzie kontynuowała 
naukę. Po roku wróciła do pałacu 
w Szombierkach. Jej wykształceniem 
zajęła się nauczycielka z Wiednia. 

    Po kilku latach, ze względu na bez-
pieczeństwo (zamach na jej życie) Jo-
anna wróciła do Wrocławia. Po ukoń-
czeniu nauki zamieszkała w willi swo-
jego opiekuna Maksymiliana Schef-
flera, który w trosce ojej przyszłość 
postarał się dla niej o nobilitację. Z rąk 
Fryderyka Wilhelma IV, króla prus-
kiego, otrzymała szlacheckie nazwi-
sko Gryzik von Schomberg-Godula. 
Posiadając majątek i nazwisko rodo-
we stała się dobrą kandydatką do 
zamążpójścia. Piętnastoletnia Joanna 
będąc panią trzydziestu milionów ta-
lentów, stała się celem zabiegów oko-
licznych młodzieńców. 
. 
    W wieku szesnastu lat, piękna mi-
lionerka oddała rękę młodemu po-
tomkowi rodziny Schaffgotschów. 
15 listopada 1858 r. Joanna poślubiła 
H a n s a  U l r i c h a  v o n  S c h a f -

odziedziczony po Karolu Goduli obe-
go małżeństwa była czwórka dzieci. 
Choć mieli wiele posiadłości, jednak 
najczęściej zamieszkiwali w pięknym 
pałacu w Kopicach. Po przeprowa-
dzeniu bilansu w 1905 r. majątek spół-
ki oszacowano na 50 mln marek, co 
oznacza, że hrabina Joanna ośmio-
krotnie pomnożyła spadek po Goduli. 

    Hrabina Joanna Schaffgotsch wraz 
z mężem dla swych pracowników bu-
dowali domy, fundowali kościoły, 
szkoły, przedszkola, szpitale. Schaf-
fgotschowie wspierali także finanso-
wo sierocińce. Sporządzając testa-
ment, hrabina Joanna przeznaczyła 
spore sumy na cele charytatywne, 
m.in. 1500 marek dla kościołów w Bu-
jakowie i Paniówkach. Wiele lat 
później,  w 1922 r. w Bujakowie objął 
probostwo ks. Franciszek Górek. 
Obejmując parafię, spotkał się z Han-
sem Karolem von Schaffgotsch, sy-
nem Joanny i Urlicha Schaffgotschów, 
a zarazem ostatnim dziedzicem dóbr 
rycerskich w Paniówkach, Paniowach 
i Chudowie. Przypomniał mu o osta-
tnim zapisie w testamencie jego matki. 
Wtedy to niestrudzony ks. Górek od-
szukał zapis testamentowy Joanny 
o przeznaczeniu 1500 marek na budo-
wę kościoła w Paniówkach. Z chwi-
lą bowiem ogłoszenia uchwały woje-
wódzkiej Rady o likwidacji obszarów 
dworskich przestał istnieć patronat 

fgotscha. Uwiecznieniem ich zgodne-
jeszcze 12 lipca 1839 r. przez ówcze-
snego właściciela dóbr Bujakowskich, 
Karola Godulę. Ponieważ Joanna, 
była jego spadkobierczynią, więc 
przejęła po nim wszystkie zobowią-
zania, również dotyczące kościoła. 
Spółka Godula biorąc po uwagę zapis 
testamentowy Joanny, odstąpiła bez-
płatnie 2,1 ha gruntu pod budowę ko-
ścioła, cmentarza oraz plebani w Pa-
niówkach w roku 1934. Wszystkie te 
skomplikowane sprawy prawne, zała-
twił ks. Franciszek Górek. 

    Tak zatem dziedziczka Joanna na 
trwałe zapisała się w historii powsta-
nia kościoła w Paniówkach, gdyż nie 
wiadomo, czy gminę Paniówki było-
by wówczas stać na wykup terenu od 
spółki Godula w Rudzie Śląskiej.
Paniówki doczekały się własnego ko-
ścioła dopiero w 1936 r. W listopa-
dzie br. parafia Paniówki będzie ob-
chodzić 80-lecie swojego kościoła. 
Warto o tym pamiętać, doceniać ów 
wysiłek i przekazywać następnym po-
koleniom. Każdy traci tożsamość, 
kiedy zapomni o swojej historii. To 
proste przesłanie wskazuje na po-
trzebę sięgania do korzeni naszych 
przodków i ich dokonań. 

kościelny w Bujakowie, ustanowiony 

/Zygmunt Strzoda/
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    W dniach 17-19 października  w Zabrzu 
odbywały się eliminacje powiatowe XVII 
edycji ogólnopolskiego turnieju piłki 
nożnej „Z Podwórka na Stadion” o Puchar 
Tymbarku. Szkoła Podstawowa z Gierał-
towic wystawiła pięć reprezentacji: dwie 
w kategorii U-12, jedną w kategorii U-10 
oraz dwie w kategorii U-8 i to właśnie 
w tej ostatniej kategorii chłopcy uzyskali 
historyczny awans do finałów wojewódz-
kich, które prawdopodobnie rozegrane 
zostaną w marcu przyszłego roku. 

    Do turnieju zawodnicy przygotowywali 
się pod okiem trenera Tomasza Machy, 
który poinformował nas, że prowadzeni 
przez niego reprezentanci szkoły na co 
dzień trenują w Akademii Górnika Zabrze, 
która ma filię w Gierałtowicach.  

/Źródło i foto: T. Macha/

    Jubileusz uświetnili obecnością znako-
mici bokserzy zawodowi - Mariusz Wach 
i Dariusz Sęk. Przyjechali także olimpij-
czycy - Krzysztof Rojek (Barcelona 
1992) i Józef Gilewski (Atlanta 1996). 
Władze samorządowe reprezentował wójt 
gminy Joachim Bargiel, natomiast 
władze Polskiego Związku Bokserskiego, 
wiceprezes Mieczysław Gołąb, który do 
Gierałtowic nie przyjechał z pustymi 
rękami, wręczył bowiem honorowe 
odznaki PZB osobom zasłużonym dla 
rozwoju boksu. Otrzymali je m.in. wójt 
Bargiel oraz członkowie zarządu Gardy.

    Przy okazji jubileuszu odbył się III Me-
moriał Bokserski Tadeusza Łady o Puchar 
Wójta Gminy. W turnieju odbyły się 23 
pojedynki, których bohaterami byli m.in. 
medaliści Mistrzostw Polski, Śląska, Dol-
nego Śląska, Małopolski. Puchar Wójta 
dla najlepszego zawodnika Memoriału 
otrzymał Remigiusz Skoczyński Garda 
Gierałtowice, puchar dla najlepszego 

zawodnika Gardy otrzymał Tomasz Otwo-
rowski, najlepszą walką memoriału uzna-
no pojedynek Szymona Fentona (Górnik 
Sosnowiec) z Mateuszem Pawłowskim 
(Nowa Huta) w wadze półciężkiej, za 
którą zawodnicy zostali nagrodzeni pu-
charami dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gierałtowicach, Piotra Rychle-
wskiego. W klasyfikacji drużynowej zwy-
ciężyła Garda Gierałtowice, drugie miej-
sce zajął KS Górnik Sosnowiec, a trzecie 
Akademia Boksu Roberta Gortata.

Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2016/2017

Liga okręgowa, gr. Katowice I 

Klub

  14. Tempo Paniówki

  3. Grunwald Ruda Śląska

  2. Sparta Katowice

  4. Urania Ruda Śląska

  9. Wawel Wirek (Ruda Śląska)

  16. JUW-e Jaroszowice (Tychy) 

  5. Pogoń Nowy Bytom (Ruda Śl.)

  8. LKS Łąka (k. Pszczyny)

  1. LKS Goczałkowice Zdrój

  15. GTS Bojszowy

  11. Podlesianka Katowice

  6. Unia Kosztowy (Mysłowice)

  13. Piast Bieruń Nowy

  10. ZET Tychy

12. AKS Mikołów

7. Pogoń Imielin

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

25

24

23

19

19

19

17

17

16

16

14

13

12

12

8

1

Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2016/2017Klub

  10. Naprzód Żernica

  2. Zaborze Zabrze

  3. Tęcza Wielowieś

  4. Carbo Gliwice

  11. MOSiR Stal Zabrze

  13. Amator Rudziniec

  12. Zamkowiec Toszek

  9. Olimpia Pławniowice

  6. Zryw Radonia

  5. Gwiazda Chudów

  15. Gwarek II Ornontowice

  1. Gwarek Zabrze

  7. Piast Pawłów (Zabrze)

  14. Drama Kamieniec

8. Ruch Kozłów

16. Społem Zabrze

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

30

27

24

23

23

22

18

16

13

12

12

12

10

9

9

8

Klasa A, grupa: Zabrze 

Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2016/2017

Liga okręgowa, gr. Katowice II 

Klub

  5. KS 94 Rachowice

  14. Przyszłość Ciochowice

  10. Buk Rudy Wielkie

  3. Naprzód Rydułtowy

  2. Jedność 32 Przyszowice

  16. Młodość Rudno 

  6. Drama Zbrosławice 

  9. ŁTS Łabędy Gliwice

  4. Zameczek Czernica

  13. LKS 1908 Nędza

  12. Sokół Łany Wielkie

  7. Unia Książenice

  15. Czarni Pyskowice

  8. ROW II Rybnik 

1. Dąb Gaszowice

11. Rymer Rybnik

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

33

23

22

21

19

18

17

16

15

14

12

12

11

8

5

4



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   

    Dla Jarka pobiegło w sumie 272 
biegaczy na dystansach 2 oraz 10 km. 
Start i meta usytuowane były obok 
boiska LKS Gierałtowice.  

    Bieg na 2 km wygrała Elżbieta 
Lewicka z Knurowa, która na tym dy-
stansie pokonała zarówno kobiety jak 
i mężczyzn.  Na 10 km najszybszy był 
19-letni Adrian Wojtacha z Olkusza. 
     Uczestnicy podkreślali, że przede 
wszystkim liczy się szczytny cel bie-
gu, miejsce jest mniej istotne, co nie 
przeszkodziło w sportowej  rywaliza-
cji na trasie. Na mecie każdy z bie-
gaczy otrzymał pamiątkowy medal  

i gratulacje składane przez przedsta-
wicieli Grupy MULTIPLAY (organi-
zatorów) oraz Wójta Gminy Gierał-
towice, który objął patronat honorowy 
nad imprezą a także przewodniczą-
cego RG Gierałtowice. 
    Głównym organizatorem imprezy 
była Grupa MULTIPLAY. Wsparli ją 
m.in.: Gmina Gierałtowice i Fundacja 
Biegamy z Sercem. Imprezę sponso-
rowali: Centrum Materiałów Budo-

wlanych SMOLNIK z Gierałtowic, 
Merc-Lux i Calvados z Ornontowic, 
Pływalnia WODNIK z Paniówek oraz 
Kuźnia Mocy. Patronat medialny nad 
biegiem objęli: „Dziennik Zachodni”
 i „Wieści Gminy Gierałtowice”.   

   Losy tytułów ważyły się do ostatniej 
- VI kolejki rozgrywek I ligi, która 
rozegrana została 9 października 
w budynku remizy OSP w Przyszowi-
cach. Naszej drużynie nie powiódł się 
atak na I miejsce, ale zdołali utrzymać 
drugą pozycję, zdobywając w całym 
cyklu rozgrywek 83 duże punkty. 

- To największy sukces drużyny w jej 
16-letniej historii - poinformował nas 
kierownik sekcji - Tadeusz Żogała. 
W wicemistrzowskiej drużynie za-
grali: Krzysztof Pilny, Janusz Pap-
kala, Michał Szczecina, Piotr Pa-
cholczyk, Józef Pieczka oraz Rafał 
Pisarek.
    Tytuł mistrzowski zdobyli skaciści 
Silesi Rybnik - 88 pkt. Miejsce trzecie 
zajęła drużyna MDK Bolko Łaziska 
Górne - 83 pkt.  

/JM/


