
Szanowni Górnicy!

Z okazji BARBÓRKI, 
Waszego dorocznego 

święta, życzymy, 
by święta Barbara 

otaczała Was i Wasze 
rodziny szczególną opieką,
dodając sił potrzebnych do 

wykonywania niezwykle 
trudnego zawodu górnika.

Życzymy również, 
by wykonywana praca 

dostarczała Wam 
satysfakcji, dawała 

poczucie bezpieczeństwa
oraz pozwalała ze 
spokojem patrzeć 

w przyszłość.

Szczęść Boże!

11 listopada, w dniu Święta Niepo-
dległości, w kościele pw. Matki Bożej 
Szkaplerznej w Gierałtowicach odpra-
wiono mszę św. za Ojczyznę. Nabo-
żeństwu przewodził proboszcz miej-
scowej parafii, ks. Marek Sówka. 
Przed mszą (około godz. 8.30), pod 
pomnikiem powstańców śląskich 
w Gierałtowicach, spotkali się przed-
stawiciele Urzędu i Rady Gminy Gie-
rałtowice, Sejmu RP oraz organizacji 
pozarządowych. Wójt Joachim Bar-
giel, poseł Piotr Pyzik, wicewójt 
Tomasz Kowol, wiceprzewodniczący 
RG Artur Tomiczek oraz Janina 
Cicha-Rożek i Janina Kruk z gierał-
towickiego Koła Związku Górnoślą-
skiego, złożyli biało-czerwone wieńce 
i wiązanki kwiatów.  
    Podobna uroczystość odbyła się 
w przededniu święta pod pomnikiem 
powstańców śląskich w Przyszowi-
cach. Tam hołd bohaterom walk za 
Ojczyznę oddali wójt Joachim Bargiel 
oraz wicewójt Tomasz Kowol. 

.

Choć chór istnieje od przeszło stu lat, 
niemal cztery dekady pod dyrygenturą 
Henryka Mandrysza z pewnością 
należą do najbardziej owocnych 
w dziejach tego zasłużonego zespołu. 

Wdzięczni za ten pracowity i piękny 
zarazem wspólny czas chórzyści po-
dziękowali dyrygentowi podczas bene-
fisu na jego cześć.                 .
.

    Poza wiceprzewodniczącm wybra-
no także pięcioosobową komisję rewi-
zyjną. Tu doceniono naszą gminę, bo-
wiem w składzie komisji znalazł się 

wójt gminy Gierałtowice, dr Joachim 
Bargiel. Warto zwrócić uwagę, iż ko-
misja rewizyjna ma znaczący wpływ 
na udzielanie absolutorium zarządowi, 
a także kompetencje do kontrolowania 
dokumentów i działalności metropolii. 

  Metropolia Górnośląsko-Zagłę-
biowska formalnie już funkcjonuje, 
jednak prawdziwy egzamin z przy-
datności będzie zdawać w przyszłym 
roku. Jej budżet, szacowany na około 
300 mln zł i pochodzący w głównej 
mierze z dotacji rządowych, ma być 
spożytkowany m.in. na usprawnienie 
transportu publicznego na obszarze 
Górnego Śląska i Zagłębia. 
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Uroczystości związane ze świętem 
odbyły się także w naszych pla-
cówkach oświatowych, m.in. w ZSP 
w Paniówkach, gdzie zorganizowano 
akademię pod hasłem „Pociąg do 
wolności”. 

/JM/

/JM/
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Na listopadowej sesji radni rozpatrzyli 
i podjęli 10 uchwał. Cztery dotyczyły 
przekształcenia dotychczasowych, 
sześcioletnich szkół podstawowych 
w ośmioletnie. W tej sprawie podjęto 
oddzielne uchwały dla każdej z czte-
rech szkół podstawowych funkcjo-
nujących w naszej gminie, zachowując 
dotychczasowe nazwy tych placówek.
   W kolejnej uchwale przyjęto noweli-
zację Statutu Gminy Gierałtowice. 
Natomiast w sprawie statutów poszcze-
gólnych sołectw radni podjęli uchwałę 
kierującą je do konsultacji społe-
cznych.
   Rada, stosowną uchwałą, wyraziła 
również zgodę na nadanie nazw ulicom 
- chodzi o dwie drogi wewnętrzne 
w Przyszowicach, które teraz staną się 
ulicami: Bażantów i Rolników. Kolejną 
podjęto w sprawie zawarcia partner-
stwa z Opolem, Lublinem, Słupskiem 
i Siemianowicami Śląskimi w celu 
wspólnej realizacji projektu: „E-rozra-
chunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka 
jakość usług, kompetencje i elektro-
nizacja administracji samorządowej”.
   Radni przegłosowali także uchwały 
umożliwiające wprowadzenie bieżą-

cych korekt w uchwale budżetowej 
gminy oraz dotyczącej Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Gierał-
towice. Należy dodać, że większość 
uchwał podjęto jednogłośnie.

Uczestnicy sesji poinformowani zostali 
o działalności komisji stałych oraz 
doraźnej Rady Gminy w okresie mię-
dzysesyjnym. Wiadomości na ten temat 
przekazali przewodniczący poszcze-
gólnych komisji. 

   Komisja Górnictwa (na posiedzeniu 
24 października) kontynuowała 
niezwykle ważny dla mieszkańców 
temat wypłat odszkodowań za szkody 
górnicze. Przewodniczący tej komisji, 
radny Artur Tomiczek, poinformował, 
że mieszkańcy gminy skarżą się na 
kopalnię Sośnica, gdyż ta odmawia 
wypłat odszkodowań za straty w plo-
nach rolnych i nie realizuje wniosków 
o naprawienie szkód w budynkach. 
Z kolei obecny na posiedzeniu komisji 
dyrektor kopalni oświadczył, że 
wszystkie uzasadnione sprawy zwią-
zane ze szkodami górniczymi będą 
załatwione pozytywnie. Swoich racji 
strony dochodziły w żywej dyskusji, 
w której uczestniczyli również zainte-
resowani tematem rolnicy oraz prezes 
Stowarzyszenia na Rzecz Poszkodo-
wanych przez Zakłady Górnicze. 
Kolejne posiedzenie Komisji Gór-

nictwa ma dotyczyć tematu szkód 
górniczych wyrządzonych przez 
kopalnię Makoszowy.

    Komisja Rewizyjna RG zebrała się 
25 października. - Posiedzenie poświę-
cone było analizie umów i umów o dzie-
ło wykonanych dla Urzędu Gminy 
w 2016 roku - informowała przewodni-
cząca tej komisji, radna Mirosława 
Bałuszyńska. W kręgu zainteresowań 
komisji znalazły się również infor-
macje dotyczące działalności Gierałto-
wickiego Centrum Rozwoju.

   Komisja Doraźna, którą kieruje radny 
Daniel Gajda, monitorowała stan zaa-
wansowania dokumentacji projektowej 
budowy przedszkola w Chudowie. 
Zakończenie prac projektowych ma 
nastąpić na początku przyszłego roku. 

  Pozostałe komisje skupiły się na 
opiniowaniu projektów uchwał RG 
oraz na sprawach dotyczących nowe-
lizacji Statutu Gminy Gierałtowice. 

  Informacje o swojej działalności 
w okresie międzysesyjnym przekazał 
Radzie także wójt gminy Joachim 
Bargiel. Natomiast sprawozdanie 
z realizacji zadań oświatowych gminy 
Gierałtowice za rok szkolny 2016/2017 
przedstawiła kierowniczka Referatu 
Oświaty i Zdrowia UG Barbara 
Mansfeld.

    - Doroczne kongresy są miejscem 
integracji gmin i wymiany doświad-
czeń, a przede wszystkim oddziały-
wania na kształt i wymiar przyszłych 
zmian (m.in. w prawie i przepisach 
dotyczących funkcjonowania gmin - 
red.). Dlatego do udziału debatach 
zapraszamy przedstawicieli rządu 
i parlamentu - podkreślił Marek 
Olszewski - przewodniczący Związku 
Gmin Wiejskich RP. 

   Związek, zrzeszający obecnie 613 
gmin, chce mieć realny wpływ na two-
rzenie prawa i polityki dotyczącej 
obszarów wiejskich w różnych aspe-
ktach. Nic o Nas bez Nas - ta znana 
dewiza przyświeca działaniom ZGW 
RP. Na kongresie w Rawie Mazo-
wieckiej jego członkowie uzgodnili

Wspólne stanowisko w pięciu spra-
wach: oświaty, zmian prawa doty-
czącego podziału i zmiany granic 
gmin, finansowania zadań drogo-
wych na obszarach wiejskich, poli-
tyki rozwoju obszarów wiejskich 
oraz zarządzania kryzysowego i usu-
wania skutków klęsk żywiołowych. 
Pod stanowiskami podpisali się 
również obecni na kongresie włodarze 
gminy Gierałtowice - wójt Joachim 
Bargiel i przewodniczący RG Józef 
Buchczyk. Postulaty zawarte w sta-
nowiskach przesłane zostały do kance-
larii Rady Ministrów oraz Sejmu RP. 

    - Wszystkie uzgodnione na kongresie 
stanowiska i zawarte w nich postulaty 
są niezwykle istotne także dla naszej 
gminy - mówi wójt Joachim Bargiel - 
podobnie jak samorządy gminne 
z całej Polski zabiegamy o skuteczne 
rozwiązania systemowe wspomaga-
jące oświatę, inwestycje drogowe oraz 
dające gwarancję wystarczającej 
pomocy w trakcie klęsk żywiołowych. 
Ważne by mówić o tym jednym głosem!   

Gmina Gierałtowice oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
serdecznie zapraszają najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy na teatrzyk 
pt. „Spotkania Zimowe”, który odbę-
dzie się 11 grudnia o godz. 16.30, 
w hali sportowej przy boisku LKS 
Gierałtowice (ul. Stachury 1).
W programie: występ zespołu 
tanecznego Omega i Mała Omega
- teatrzyk „Spotkania Zimowe”
- zabawa z Aniołkiem i Diabełkiem
- spotkanie z Mikołajem, który 
wręczy każdemu dziecku prezent.

/JM/
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GOK w Gierałtowicach organizuje 
wyjazd do teatru w ramach nowego 
projektu Autobus Teatralny GOK- 
kierunek kultura. Kolejną propozycją 
po świątecznej przerwie jest wyjazd na 
znany już wśród naszych pasażerów 
i lubiany koncert karnawałowy 
„Sylwester BIS” - tym razem będzie 
to: „Bal u Cygana”. Bohaterem kon-
certu jest Jacek Cygan, a właściwie 
jego najpopularniejsze piosenki. 

A oto szczegóły: termin wyjazdu - 
20 stycznia 2018 r., cena 89 zł /bilet 
oraz przejazd autokarem z sołectw 
naszej gminy/. Rezerwacja pod nr tel. 
32 3011 511. Zapraszamy serdecznie! 
Z racji dużego zainteresowania 
wyjazdami, prosimy o jak najszybsze 
dokonywanie rezerwacji. Pomoże to 
Państwu uniknąć niespodzianek, 
w postaci braku wolnych miejsc.

GOK w Gierałtowicach zaprasza 
dzieci w wieku szkolnym (9-10 lat) 
do udziału w programie EuroWeek - 
Szkoła Liderów, którego organiza-
torem jest Fundacja EuroWeek.
Każdy uczestnik szkolenia będzie miał 
możliwość prowadzenia konwersacji 
w języku angielskim oraz poznania 
muzyki i nauki tańców narodowych 
z krajów wolontariuszy goszczonych 
przez Fundację.

Projekt jest współfinansowany przez 
Unię Europejską.
Termin wyjazdu: 27-31 stycznia 
2018 r., miejsce: okolice Bystrzycy 
Kłodzkiej. Oferta skierowana jest 
do dzieci w wieku 9-10 lat.
Ilość miejsc ograniczona. 
Zapisy w biurze GOK w Gierałto-
wicach pod nr. telefonu 32 30 11 311.
Serdecznie zapraszamy.

Porozumienie o utworzeniu klastra 
zawarto 28 września w Starostwie 
Powiatowym w Gliwicach. Podpisali 
się pod nim przedstawiciele ośmiu 
gmin powiatu, w tym gminy Gierał-
towice, oraz starostwa i kilku firm 
zajmujących się OZE. Aktowi podpi-
sania tego dokumentu towarzyszył 
m.in. wojewoda śląski Jarosław Wie-
czorek, co dobrze wróży temu proje-
ktowi, gdyż zapewniał on, że klaster 
powstający w powiecie gliwickim 
może liczyć na wsparcie ze strony 
rządu. 
Z kolei prezes Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach - Andrzej 
Pilot, również obecny w starostwie, 
wyznał: trzymam za Was kciuki! 

    Porozumienie o utworzeniu klastra 
zawarte zostało z inicjatywy Zespołu 
ds. Zwalczania Niskiej Emisji, powoła-

nego w marcu br. przez starostę gliwic-
kiego Waldemara Dombka. 
- W podpisanym porozumieniu zawarta 
jest strategia klastra. Ujmuje ona m.in. 
wykaz inwestycji energetycznych na 
terenie każdej z gmin uczestniczących 
w przedsięwzięciu - poinformował nas 
wójt gminy Gierałtowice, dr inż. Joa-
chim Bargiel, który na uroczystości 
podpisania porozumienia wystąpił 
w podwójnej roli - jako przedstawiciel 
gminy Gierałtowice oraz ekspert ds. 
energetycznych, przybliżając zebra-
nym temat funkcjonowania klastrów 
oraz płynące z nich korzyści.

    W październiku dokument inicjujący 
utworzenie klastra „Przyjazna energia 
w Powiecie Gliwickim” znalazł się na 

liście referencyjnej ministra energii 
i czeka na kwalifikację. Decyzja mini-
sterstwa ma zapaść do dońca roku. To, 
jak bardzo będzie ona istotna, pod-
kreślają słowa wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Gliwickiego, Włodzi-
mierza Gwiżdża: Tylko uczestnicy 
certyfikowanych klastrów energii będą 
mogli korzystać ze wsparcia państwa 
i Unii Europejskiej, takich jak zwol-
nienia z opłat przesyłowych, dodatkowe 
dotacje od 20 do 50 mln zł, taryfa 
antysmowgowa, udział w programach 
dofinansowywanych przez UE nawet 
po 2020 r., możliwość realizacji powia-
towych i gminnych programów ograni-
czania niskiej emisji, ochrony środo-
wiska oraz powietrza.
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/J M, źródło: Serwis Informacyjny Powiatu/

19 listopada w Gierałtowicach gościł 
Petr Vrana - wicestarosta zaprzyja-
źnionego z naszą gminą Uherskiego 
Brodu. Gość z Czech przyjechał do nas 
wraz chórem Dworzak, który wystąpił 
na Międzynarodowym Powiatowym 
Przeglądzie Chórów w Knurowie. 
Spotkał się także z włodarzami naszej 
gminy. Rozmawiano m.in. o współpra-
cy kulturalnej.

/-/

/GOK/

Zapisom uchwały poświęciliśmy już 
miejsce na łamach lipcowego wydania 
„Wieści” (nr 119), publikując obszerny 
materiał przygotowany przez Referat 
Ochrony Środowiska naszego Urzędu 
Gminy. W obecnym numerze, w okoli-
cznościach właśnie rozpoczętego se-
zonu grzewczego, przypominamy 
najistotniejsze regulacje uchwały. 

   Uchwała antysmogowa wskazuje 
rodzaj urządzeń grzewczych dopu-
szczonych do stosowania oraz rodzaj 
paliw zakazanych do stosowania, 
czyli w czym można spalać i czego 
nie można spalać. 

   Jej realizacja ma poprawić jakość 
powietrza w regionie, a tym samym 
wpłynąć na poprawę zdrowia i kom-
fortu życia mieszkańców.

   Od 1 września obowiązuje całkowity 
zakaz spalania w kotłach, piecach i ko-
minkach: a) węgla brunatnego oraz 
paliw stałych produkowanych z wyko-
rzystaniem tego węgla, b) mułów i flo-
tokoncentratów węglowych oraz 
mieszanek produkowanych z ich wy-

korzystaniem, c) paliw, w których 
udział masowy węgla kamiennego 
o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi 
więcej niż 15%, d) wilgotnego 
drewna, słomy i innej biomasy, której 
wilgotność przekracza 20%.

   Obecnie (po 1 września 2017 r.) 
można instalować tylko kotły grze-
wcze spełniające standard emisyjny co 
najmniej 5 klasy wg normy PN-EN 
303-5:2012. Inne montowane obecnie 
urządzenia grzewcze, jak kominki, 
piece kaflowe, „kozy” itp. muszą speł-
niać wymagania tzw. „Ekoprojektu”. 
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   Urządzenia grzewcze zainstalowane 
w budynkach przed 1 września br., a nie 
spełniające wyżej podanych norm, 
będą musiały zostać wymienione na 
nowe, jednak nie natychmiast. 
Do końca 2021 roku trzeba będzie 
wymienić stare kotły grzewcze wypro-
dukowane ponad 10 lat temu.
Do końca 2023 r. kotły liczące 
od 5 do 10 lat. 

Do końca 2025 r. kotły liczące mniej 
niż 5 lat. Jeśli w kotłowni pracuje 
kocioł klasy 3 lub 4, także trzeba będzie 
go wymienić, ale jest na to czas do 
końca 2027 r.

  Warto więc już teraz sprawdzić datę 
produkcji i klasę swojego kotła węglo-
wego i przygotować się do jego wy-
miany, tym bardziej, że za nieprze-
strzeganie zapisów uchwały antysmo-
gowej grożą grzywny od 20 do 5000 zł.

/Opr. JM, źródlo: Ref. Ochr. Środ., www.slaskie.pl/ 
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   Uroczystość odbyła się w sobotę, 
18 listopada. Poprzedziło ją nabożeń-
stwo w przyszowickim kościele w in-
tencji dyrygenta pod duszpasterskim 
przewodem ks. proboszcza Adama 
Niedzieli. Mszę świętą uświetnił śpiew 
zaprzyjaźnionego chóru „Dvorak” 
z Uherskiego Brodu pod dyrekcją 
Antonina Veselki. Zespół, kierowany 
przez prezes Irenę Koubową, sprawił 
zebranym w świątyni miłą niespo-
dziankę dając, tuż po nabożeństwie, 
krótki koncert.                  

   Chwilę później uczestnicy benefisu 
zebrali się w sali miejscowej remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej: śpiewacy 
„Słowika” i „Dworaka”, bliscy dyry-
genta, przyjaciele, znajomi, a także 
Ludzie Dobrej Woli, wspierający od lat 
działalność przyszowickiego chóru. 
Samorząd gminy Gierałtowice repre-
zentowali wójt Joachim Bargiel i dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Piotr Rychlewski. 

  - Są ludzie, o których się nie zapo-
mina. Są chwile, które mogłyby 
trwać wiecznie. Są rzeczy, które przy-
pominają mam Ciebie - podkreślali, 
zwracając się do dyrygenta, śpiewacy 
„Słowika”. Słowa wzmocnili slajdami 
i zdjęciami nawiązującymi do wielu 

.
.

pamiętnych wydarzeń z minionego 
38-lecia. Wspomnieniami dzieliły się 
m.in. prezes chóru „Słowik” Irena 
Cziumplik, członkini honorowa 
Barbara Mansfeld i wieloletnia sekre-
tarz Aurelia Pawlas.               

   Oczywiście nie obyło się bez śpiewu, 
także z udziałem gości z Czech. Za-
brzmiały m.in. utwory „Somewhere 
My Love” i „Zottelmarsch”. Przyje-
mności dyrygowania przyszowickim 
zespołem nie odmówił sobie również 

.
.

bohater wieczoru, któremu „Słowiki” 
sprezentowały okazały bukiet czerwo-
nych róż. Mury budynku wypełniło 
gromkie „Sto lat!”...               

  Mimo oficjalnego zakończenia 
pewnej epoki chórzyści „Słowika” 
wierzą, że jeszcze nieraz nadarzy się 
okazja do zaśpiewania pod dyrekcją 
Henryka Mandrysza. Obecnie jego 
dzieło kontynuuje Barbara Jało-
wiecka-Cempura.           
 

.
.

.
/bw/

Na gminnym rynku czytelniczym 
ukazała się najnowsza książka dr. inż. 
Bronisława Marka Wiechuły pt.: 
„366 dni z życia wyjęte”. Zawarte są 
w niej monologi opisujące każdy dzień 
roku. Wypełniona jest także refle-
ksjami autora. 

    Warto zauważyć, że pozycja ta jest 
także III częścią przyszowickiego 
tryptyku historyczno-religijnego pióra 
Bronisława Marka Wiechuły. Pierwsza 
jego część, pod tytułem: „Pielgrzymem 
jestem”, ukazała się w roku 2015. Rok 
później wydana została część druga, 
zatytułowana: „Przyszowice przez 
Śląskie wieki”. 

   We wszystkich swoich książkach 
dr Wiechuła nawiązuje do wartości 
religijnych, a opisywany w nich świat 
widziany jest z perspektywy „małej 
ojczyzny”.

/JM/

/Źródło: Gierałtowicki Alarm Smogowy/

W niedzielę, 19 listopada, na szczy-
głowickiej estradzie wystąpiło siedem 
chórów. Wśród nich znalazły się dwa 
zespoły z terenu naszej gminy. 
Chór „Cecylia” z Paniówek zaprezen-
tował się pod dyrekcją Beaty Stawowy 
i przy akompaniamencie Mirosława 
Marcola. Przyszowicki „Słowik” za-
śpiewał pod dyrekcją Barbary Jało-
wieckiej-Cempury, akompaniowała 
Joanna Kraciuk.             

  Miłym zaskoczeniem dla okolicznych 
śpiewaków był udział w Przeglądzie 
zespołu z Uherskiego Brodu (Czechy). 
Nic dziwnego, bowiem Prevensky 
Sbor „Dvorak” to zespół zaprzyja-
źniony ze „Słowikiem”. Obydwa chóry 
kultywują współpracę od prawie 
ćwierćwiecza. Co więcej, od dekady 
Uhersky Brod jest miastem partner-
skim Gminy Gierałtowice. 

   Czeski chór podbił serca publi-
czności nie tylko jako klasowy zespół. 
Tworzą go chórzyści w seniorskim 
wieku dając przykład aktywności 
przynoszącej satysfakcję i rozliczne 
laury. Wspaniałym wzorem dla wielu 
jest m.in. 92-letnia śpiewaczka, 
zachwycająca pięknym głosem i iście 
młodzieńczą werwą...           

.
.

.
.

   
orodnością. Zabrzmiały utwo-

ry klasyczne, patriotyczne, pieśni lu-
dowe i suity z musicali. Nagrodą dla 
śpiewaków były gromkie brawa publi-

Zaprezentowany repertuar zaskaki-
wał różn

czności, a na koniec owacja na stojąco. 
Dłoni nie oszczędzali m.in. wójt Gmi-
ny Gierałtowice Joachim Bargiel, 
przewodniczący RG Gierałtowice 
Józef Buchczyk i zastępca wójta To-
masz Kowol, podobnie jak wicesta-
rosta Powiatu Gliwickiego Ewa Jur-
czyga i wicestarosta Uherskiego Brodu 
Petr Vrana.                

   Impreza została zorganizowana przez 
Powiat Gliwicki, miasto Knurów i knu-
rowskie Centrum Kultury. „Przegląd” 
odbył się w ramach Dni Muzyki 
Chóralnej w Knurowie.            

.
.

.

Foto: Mirella Napolska PL 

Foto: arch. UG



115 lat temu powstała pierwsza przy-
szowicka szkoła, którą mieszkańcy 
nazywają obecnie „starą”. 80 lat temu 
wybudowano i oddano do użytku budy-
nek nowej szkoły. Z tej okazji 15 listo-
pada dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Przyszowicach rozpoczęli święto-
wanie roku jubileuszowego.

  Inauguracją obchodów była uro-
czysta akademia, na którą zaproszono 
wójta gminy Joachima Bargiela, 
wicewójta Tomasza Kowola, przewo-
dniczącego RG Józefa Buchczyka, 
proboszcza przyszowickiej parafii, 
ks. Adama Niedzielę, kierowniczkę 
Referatu Edukacji i Zdrowia UG Bar-
barę Mansfeld, dyrektorów szkół 
gminnych, radnych a także emeryto-
wanych nauczycieli i pracowników 
szkoły. 

   Zebranych gości powitał obecny 
dyrektor ZSP, Aleksander Jendry-
czko. Przypomniał on historię szkoły, 
przybliżając zebranym okoliczności 
powstania obu budynków oraz ich 
dalsze losy. 

   Po oficjalnej części głos oddano 
uczniom, którzy w zabawny sposób 
przedstawili zebranym, jak dawni 
mieszkańcy Przyszowic marzyli o 
budynku szkoły, w której mogliby się 
uczyć języka polskiego na przekór 
władzom. W główne role wcielili się 
Filip Kciuk (zagrał Karola Miarkę), 
Jakub Nocoń oraz Dominik Sobczyk, 
którzy znakomitą grą aktorską wzbu-

dzali salwy śmiechu wśród widowni. 
Oryginalny scenariusz tego przedsta-
wienia w gwarze stworzyła nauczy-
cielka języka polskiego Aneta Marek. 
Nad wymową artystyczną i całością 
jubileuszu czuwała wicedyrektor Vio-
letta Kunkiewicz. 

   Łzy śmiechu ustąpiły wzruszeniu, 
kiedy swoje wspomnienia związane ze 
szkołą snuły: była dyrektor Barbara 
Mansfeld, emerytowane nauczycielki 
K. Bylica i B. Dłociok, oraz absol-
wentka J. Dolata. Udowodniły one, że 
szkoła to nie tylko budynek, ale przede 
wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. 
Na zakończenie akademii wicedyrektor 

Violetta Kunkiewicz zaprosiła gości 
na poczęstunek w szkolnej stołówce, 
ozdobionej historycznymi zdjęciami 
oraz pracami uczniów. W tych okoli-
cznościach przy filiżance kawy dawni 
i obecni pracownicy szkoły mogli 
razem kontynuować swoje wspomnie-
nia związane z jubilatką. 

    W najbliższych miesiącach przyszo-
wickich nauczycieli i uczniów czeka 
szereg imprez związanych z obcho-
dami. Zakończenie roku jubileuszo-
wego i główną uroczystość zaplano-
wano na czerwiec 2018 r. 

/A.Marek/

Foto: Arch.

/Opr. JM, źródło: J. Dus/
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Pierwsze ze spotkań już za nimi. -Od-
było się ono10 listopada w Filharmonii 
Śląskiej w Katowicach -poinformowała 
nas Joanna Dus, nauczycielka Szkoły 
Podstawowej im. K. Miarki w Przy-
szowicach. Uczestniczący w nim 
uczniowie klas najmłodszych (I-III) 
mieli okazję wysłuchać koncertu 
z cyklu Mała Filharmonia pod tytułem: 
„Tak powstaje dźwięk”. W jego pro-
gramie znalazły się uwertury dzieł 
znanych kompozytorów, m.in. ‚,Bajki” 
Stanisława Moniuszki, „Sroki Zło-
dziejki” G. Rossiniego i „Oberon” 
Carla Marii von Webera. Zagrali je 
oczywiście muzycy Orkiestry Symfo-
nicznej Filharmonii Śląskiej. 
   

   Uczniowie podziwiali też pokaz 
sposobów wydobywania dźwięku 
z różnych przedmiotów. Co ciekawe, 

przeprowadził go nie muzyk, a fizyk - 
dr Jerzy Jarosz z Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. 
    Kolejne spotkania z muzyką odbędą 
się w maju i czerwcu. - Jednak Spotka-
nia ze Sztuką, to nie tylko wyjazdy do 
filharmonii - podkreśla Joanna Dus - 
uczniowie klas najmłodszych spotkają 
się również z autorami poczytnych 
książek dla dzieci. 
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   W obecnych czasach koniecznością 
staje się utrwalanie w naszej pamięci 
śladów przeszłości i kultywowanie 
tradycji przodków. Z tego względu 

członkowie Stowarzyszenia „Lepsza 
Przyszłość” zorganizowali jesienią 
wyjazdy do Tarnowskich Gór, do za-
bytkowej Kopalni Srebra oraz do 
Zabrza, do zabytkowej Kopalni Węgla 
Kamiennego „Guido”.
   Takie wyjazdy, w ramach realizacji 
zadania publicznego pt.: „Śladem 
gwarków śląskich”, to sposobność 
poznania ciekawych miejsc, tradycji, 
obyczajów własnego regionu oraz 
źródło cennych materiałów do wyko-
nania wystawy fotograficznej. Dzięki 
wycieczkom młodzież z gierałto-
wickiej szkoły przekonała się, że 
zabytkowe kopalnie to najważniejsze 
i najciekawsze obiekty poprzemy-
słowe w regionie. Szlak Zabytków 
Techniki należy do najbardziej intere-
sujących tras turystyki industrialnej.     

/Tekst i foto: Stow. Lepsza Przyszłość/
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Działalność Stowarzyszenia docenili 
przedstawiciele naszego samorządu, 
instytucji kultury i oświaty. Gratulacje 
z okazji okrągłego jubileuszu i życze-
nia sukcesów w dalszej pracy muzy-
cznej z młodzieżą na ręce prezes Miro-
sławy Sander składali m.in.: wójt gmi-
ny Joachim Bargiel, dyrektor GOK 
Piotr Rychlewski i reprezentanci gie-
rałtowickiego chóru Skowronek - pre-
zes Tadeusz Czech oraz wiceprezes 
Weronika Czech. Były również ży-
czenia od osób prywatnych i przyjaciół.

   Dziękując za pamięć i uznanie, prezes 
Sander przypomniała, że dziesięcio-
letnia działalność jej stowarzyszenia 
nie ograniczała się jedynie do kształ-
cenia instrumentalnego i wokalnego 
młodych ludzi z gminy Gierałtowice. 
Podopieczni stowarzyszenie wielokro-
tnie występowali przed publicznością. 
- W kraju zagraliśmy ponad 70 kon-
certów, poza jego granicami ponad 30, 
głównie w Skandynawii - podkreśliła 
twórczyni Mozarta.  

   Niezwykle atrakcyjna była część 
artystyczna jubileuszu. Dla Mozarta 
z naszej gminy i jego gości wystąpili 
znani artyści, m.in. śpiewacy klasyczni: 

Agnieszka Zabrzeska (sopran), Syl-
wester Targosz-Szalonek (tenor) oraz 
były uczeń Mirosławy Sander - Marcin 
Grzesiczek (tenor). Publiczność go-
rąco oklaskiwała wykonane przez nich 
arie operetkowe i przeboje musicalowe. 
Zasłużone brawa zebrał również sakso-
fonista Mirosław Naturalny. Bardzo 
życzliwie przyjęto także popisy wo-
kalne i instrumentalne aktualnych 
uczniów Mirosławy Sander. 

   Należy dodać, że koncert odbył się 
w ramach obchodów jubileuszu 
40-lecia gminy Gierałtowice a jego 
organizację wsparł Gminny Ośrodek 
Kultury w Gierałtowicach. 

Tekst i foto: JM

Koncert rozpoczął się od wspólnego 
odśpiewania przez zebranych w świą-
tyni „Pieśni Fatimskiej”. Chwilę 
później w głównej roli wystąpiły chóry 
gminy Gierałtowice. Każdy zaśpiewał 
po trzy utwory.

   Jako pierwszy zaprezentował się Bel 
Canto z Chudowa. Zespół pod dyrekcją 
Barbary Jałowieckiej-Cempury za-
prezentował m.in. „O Maryjo, tyś naszą 
Królową”. Słowami pieśni „Od ju-
trzenki Ty jesteś piękniejsza” hołd 
Maryi złożył chór Cecylia z Paniówek. 
Dyrygowała Beata Stawowy, akompa-
niował Paweł Widera. Wyśpiewując 
„Signore delle cime” chórzyści Sko-
wronka z Gierałtowic odwoływali się 
do Maryi jako pośredniczki między 
Ziemią  i jej mieszkańcami - a Niebio-
sami pod boskim panowaniem. Ze-
społem dyrygowała Beata Stawowy. 
„Indywidualne” występy chórów 
zamknął gospodarz: Słowik. Przyszo-
wiccy śpiewacy przypomnieli m.in. 
„Bogurodzicę”. Dyrygowała Barbara 
Jałowiecka-Cempura, akompanio-
wała Joanna Kraciuk.             .
.

   W finale koncertu połączone chóry 
odśpiewały wspólnie pieśń „Totus Tuus 
Maria”. - Tym pięknym śpiewem wyra-
żamy uwielbienie Maryi i Bogu  pod-
kreślał ks. proboszcz Adam Niedziela, 
przypominając że październik jest mie-
siącem różańcowym, a tegoroczna edy-
cja imprezy wypadła w stulecie obja-
wień fatimskich. Prezes Chóru Słowik 
Irena Cziumplik mówiła o więzach, 
jakie łączą chórzystów z kultem Matki 
Boskiej. Dobitny dowód: na history-
cznym sztandarze chóru widnieje wize-
runek Matki Boskiej wraz ze słowami: 

.

„Pod Twoją obronę uciekamy się”...

   W roli prowadzących wystąpili Ju-
styna Karwat i Szymon Musioł.
Chórzyści zostali nagrodzeni brawami 
przez wiernych. Ciepłych słów nie 
szczędził w imieniu samorządu gmin-
nego Piotr Rychlewski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gierał-
towicach. Koncert został zorganizo-
wany przez Chór Słowik i GOK przy 
współpracy z przyszowicką parafią. 
Wpisał się w obchody 40-lecia Gminy 
Gierałtowice.             

.

.

.
/bw/

Występ połączonych chórów, foto: J. Miszczyk

26 października w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gierałtowicach odbyło się 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
miejscowego Koła Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów. Dotychczasowy 
przewodniczący Koła, Zdzisław No-
wacki, powitał zaproszonych gości - 
Eugeniusza Tymoszka oraz panie  
Zarządu rejonu z Knurowa: Janinę 
Bulę i Justynę Binias. Przedstawił 
także sprawozdanie z 5-letniej działal-
ności Koła. 

  Następnie odbyły się wybory, 
w których jednogłośnie wybrano 
dotychczasowy Zarząd. W jego skład 
weszło 7 osób. Przewodniczącym zo-
stał ponownie Zdzisław Nowacki, 
zastępcą Maria Poloczek, skarbni-
kiem Joanna Urbanik, sekretarzem 
Maria Szolc. Pozostali członkowie to: 
Irena Janik, Weronika Boja i Euge-
niusz Masarczyk. Członkowie Koła 
oraz goście życzyli przewodniczą-
cemu oraz Zarządowi wielu sukcesów 
w dalszym prowadzeniu Koła ZERiI.
.

   Obecnie gierałtowickie koło liczy 
106 osób. Organizuje comiesięczne 
spotkania w sali GOK, wycieczki, 
pielgrzymki, spotkania z okazji Dnia 
Seniora, Dnia Kobiet, spotkania nowo-
roczne.
   - W imieniu Zarządu zapraszam na 
spotkania naszego Koła. Odbywają się 
one w każdy ostatni czwartek miesiąca 
o godz. 16.00, w sali GOK - zachęca 
Zdzisław Nowacki.

.

/ Opr. M M-B, źródło: ZERiI/

Dokończenie obok
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Na Mistrzostwach Europy w Skacie 
Sportowym, rozgrywanych od 6 do 15 
października w Wiśle, grający w repre-
zentacji Polski Michał Szczecina 
(Jedność 32 Przyszowice) zdobył 
z drużyną narodową srebrny medal! To 
kolejny już międzynarodowy sukces 
czołowego skacisty Jedności. Serde-
cznie gratulujemy! 

   W turnieju indywidualnym 
Mistrzostw Europy rywalizowało 619 
skacistów. W tej stawce najwyżej 
sklasyfikowanym zawodnikiem Je-
dności Przyszowice został Piotr 
Pacholczyk (119 miejsce) i Michał 
Szczecina (168 m). Spośród seniorów 
(powyżej 65 lat) 65. był Stefan 
Wroblowski, 73. Józef Pieczka 
i 82. Tadeusz Żogała.

   Należy podkreślić, iż pomimo du-
żych kosztów - mistrzostwa rozgry-
wano w Hotelu Gołębiewski - Jedność 
wystawiła do gry 9 zawodników.

22 października w Przyszowicach 
rozegrano ostatnią kolejkę I ligi skata. 
To najwyższa klasa rywalizacji druży-
nowej. Z tym większą przyjemnością 
informujemy, że drużyna Jedności sta-
nęła na podium, zdobywając tytuł 
II wicemistrza Polski. W I lidze barw 
Jedności bronili: Janusz 
Krzysztof Pilny, Michał Szczecina 
i Piotr Pacholczyk.  

Papkala, 

Kolejne sukcesy, tym razem w wy-
miarze regionalnym, odnieśli skaciści 
Jedności w trakcie Turnieju o Puchar 
Starosty Gliwickiego, który odbył się 
4 listopada w remizie OSP Przyszo-
wice. Puchar Starosty dla najlepszego 
gracza z powiatu wywalczył tam 
Krzysztof Pilny (Jedność), który 
w klasyfikacji generalnej zajął V miej-
sce. Drużynowo zwyciężyła Jedność, 
wyprzedzając graczy z Rudzińca i Pil-
chowic.

/JM/

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

Wysoki poziom sportowy towarzyszył rywalizacji pływaków o Puchar Jedności 32 Przyszowice. W IV edycji tych 
ogólnopolskich zawodów, rozegranych 18 listopada na Wodniku w Paniówkach, padło kilka rekordów Śląska - 
jeden z nich, na 100 m stylem zmiennym (w kat. 13 lat) ustanowił Jakub Kalkan (Jedność). 
Zawody były znakomicie zorganizo-
wane i zakończyły się generalnym 
sukcesem naszej utalentowanej mło-
dzieży. Pływacy Jedności wygrali 
klasyfikację medalową, zdobywając aż 
40 krążków, w tym 14 złotych, 17 sre-
brnych i 9 brązowych. Trzeba podkre-
ślić, że o medale walczyło 338 zawo-
dników z 30 klubów.

    Najlepszymi pływakami klasyfikacji 
generalnej w poszczególnych kate-
goriach wiekowych zostali: Mateusz 
Konopko (10 l.), Roksana Bocian 
i Jakub Kalkan (13 l.) - tym samym 
trójka ta zdobyła Puchary Jedności.  

Miejsca III w klasyfikacji generalnej 
wywalczyli: Maciej Wieczorke (11 l.), 
Maksymilian Pierchała (13 l.) oraz 
Filip Lamla (14 l. i starsi) - wszyscy 
Jedność. Do tych osiągnięć dodać na-
leży zwycięstwo naszej mieszanej szta-
fety 6x50 m (kraulem) po zaciętym 
pojedynku ze Śląskiem Wrocław. 

    Zawody zorganizowała Jedność 32 
Przyszowice. Sponsorowali je m.in. 
Gmina Gierałtowice i GOK w Gierałto-
wicach, a także ponad 20 firm pry-
watnych. Dzięki temu zawodnicy 
otrzymali atrakcyjne nagrody rze-
czowe, puchary i medale.

Miejsca III w klasyfikacji generalnej 
wywalczyli: Maciej Wieczorke (11 l.), 
Maksymilian Pierchała (13 l.) oraz 
Filip Lamla (14 l. i starsi) - wszyscy 
Jedność. 

   Do tych osiągnięć dodać należy wiele 
rekordów życiowych i zwycięstwo 
naszej mieszanej sztafety klubowej 
6x50 m (kraulem) po pasjonującym 
pojedynku z WKS Śląsk Wrocław. 

    Zawody zorganizował LKS Jedność 
32 Przyszowice. Sponsorowali je m.in. 
Gmina Gierałtowice i GOK w Gierałto-
wicach, a także ponad 20 firm pry-
watnych. Dzięki temu zawodnicy 
otrzymali atrakcyjne nagrody rze-
czowe, puchary i medale. 

Podopieczne trenera Eugeniusza 
Mehlicha, trenujące wyciskanie sztangi 
na siłowni Gminnego Ośrodka Kultury, 
wielokrotnie już zdobywały medale 
mistrzostw Polski i gościły na naszych 
łamach. Tym razem chcemy przed-
stawić obiecującego zawodnika trój-
boju siłowego.
   Denis Machnikowski ma 17 lat i jest 
mieszkańcem Chudowa. Od 2 lat tre-
nuje na siłowni GOK i Wodniku pod 
okiem Eugeniusza Mehlicha. - Denis 
to systematyczny zawodnik - ocenia 
trener - ćwiczy 3 raz w tygodniu po 1,5 
godziny, poznając powoli trójbój siło-

wy (przysiad ze sztangą , wyciskanie na 
ławeczce i martwy ciąg).
    Efekty treningu są obiecujące. Na 
Mistrzostwach Śląska w Tarnowskich 
Górach Denis zdobył brązowy medal, 
natomiast na Mistrzostwach Polski Ju-
niorów w Chorzowie (do lat 18) zajął 
IX miejsce w wyciskaniu sztangi 
rezultatem 80 kg. Najwyższy stopień 
podium Denis zajął w Pucharze Klubu 
EUGEN
   Denisa wspierają w startach rodzice, 
którzy są jednocześnie jego najwier-
niejszymi kibicami. Mistrz i uczeń - z lewej trener Mehlich.

/-/

Foto: Arch.

Foto: JM
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Konkurs pod honorowym patronatem 
Ministra Edukacji Narodowej został 
zorganizowany przez Świętokrzyskie 
Kuratorium Oświaty, Europejskie Sto-
warzyszenie Dialogu Edukacyjnego 
i Targi Kielce S.A. Celem było doce-
nienie placówek, które wyróżniają się 
stosując w swojej codziennej praktyce 

nowe rozwiązania technologiczne, 
innowacyjne metody i programy nau-
czania, a zatrudnieni w nich nauczy-
ciele potrafią współpracować z mło-
dzieżą w taki sposób, by wydobyć jej 
kreatywność i pasje do rozwijania 
swoich zainteresowań.

   24 października w Centrum Kongre-
sowym Targów Kielce, podczas II Fo-
rum Nowych Technologii i Innowacji 
w Edukacji i Nauce, zostały uroczyście 
wręczone nominacje oraz Laury. Prz-
znano je w kilku kategoriach, w których 
nominowano w sumie 83 szkoły i pla-
cówki edukacyjne z całej Polski. 
O Laury rywalizowały przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazja, licea, 
a także technika i szkoły zawodowe. 

   Wśród nominowanych do finału 
szkół reprezentujących województwo 
śląskie, w kategorii gimnazja i licea, 
znalazł się Zespół Szkolno-Przed-
szkolny z Paniówek, który w rezultacie, 
w rundzie finałowej zdobył „Laur 

Mistrza Nowoczesnej Edukacji - edycja 
2017/2018”. Już sama nominacja to 
wielkie wyróżnienie oraz zaszczyt by-
cia w gronie najlepszych szkół.     

   Warto dodać, że prezentację spełnia-
jącą wymagania konkursowe, a zara-
zem perfekcyjnie pokazującą wszech-
stronne działania całej szkoły w zakre-
sie wdrażania nowych technologii 

.
.

w edukacji przygotowała grupa nauczy-
cieli w składzie: Karina Karcz, Łu-
kasz Nowak oraz Marek Mnich. 
Można się z nią zapoznać na stronie 
szkoły: Polecamy!

   Duże wyróżnienie, duża satysfakcja, 
mocny bodziec do dalszej pracy. 
G r a t u l a c j e !            

www.zsppaniowki.pl 
.
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