
   Uroczystość tradycyjnie już zorgani-
zowano w restauracji Biały Dom. Tam, 
z blisko dwustuosobową grupą praco-
wników naszej oświaty oraz nauczy-
cielami emerytowanymi, spotkali się 
przedstawiciele Urzędu Gminy Gierał-
towice (organu prowadzącego nasze 
placówki oświatowe), a także repre-
zentanci Rady Gminy i Kuratorium 
Oświaty. 

   Wyróżniającym się nauczycielom 
i dyrektorom wręczono pieniężne Na-
grody Wójta Gminy Gierałtowice (listę 
nagrodzonych publikujemy obok). 
Laureatom tej nagrody gratulowali 
obecni w Paniówkach: wójt Joachim 
Bargiel, wicewójt Tomasz Kowol, 
przewodniczący RG Józef Buchczyk, 
dyrektor Gliwickiej Delegatury Ślą-
skiego Kuratorium Oświaty, Jacek 
Tarkota oraz kierowniczka Referatu 
Edukacji i Zdrowia UG, Barbara 
Mansfeld, która prowadziła uroczyste 
spotkanie. W imieniu nagrodzonych 
dziękowała Dagna Krzysteczko - 
polonistka z ZSP w Chudowie. 

    Na spotkaniu przedstawiono również 
i nagrodzono gromkimi brawami laure-
atki nagrody Ministra Edukacji Naro-
dowej. To prestiżowe, ministerialne 
wyróżnienie otrzymały w tym roku: 
Małgorzata Wiśniewska - dyrektorka 

ZSP w Paniówkach oraz Eryka Dy-
marz - nauczycielka biologii w ZSP 
w Przyszowicach. 
   W części oficjalnej padło wiele cie-
płych słów i podziękowań pod adresem 
wszystkich nauczycieli. - To dzięki 
Waszej pracy oświata w gminie Gierał-
towice prezentuje wysoki poziom. 
Dowodem na to są liczne nagrody 
zdobywane na ważnych konkursach 
przez uczniów naszych szkół - mówił 
m.in. do nauczycieli wójt Bargiel. 
Zapewniał również, że gmina nadal 
będzie przeznaczać duże nakłady 
finansowe na oświatę, by zapewnić 

wysokie standardy oraz komfortowe 
warunki pracy dla nauczycieli.  /JM/
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Nowo powołany za-
stępca wójta ma 47 lat. 
To rodowity przyszo-
wiczanin,  żonaty.   
Absolwent Wydziału 
Nauk o Ziemi Uni-
wersytetu Śląskiego. 
Posiada również wy-
kształcenie elektroniczne.

   Dotychczas pracował w górnictwie, 
m.in. w dozorze KWK Knurów, gdzie 
nabył już prawa emerytalne. Posiada 
doświadczenie w pracy w samorządzie 
- w latach 2010-2014 był radnym po-
wiatu gliwickiego. W latach 2015-2017 
doradcą Wójta Gminy Gierałtowice.

   W rozmowie z nami powiedział m.in.: 
- Priorytetem mojej pracy jest wspoma-
ganie wójta gminy we wszystkich 
działaniach związanych z funkcjo-
nowaniem Urzędu Gminy i realizacją 
zadań prowadzonych przez gminę. 
   Informujemy również, iż wicewójt 
Kowol przyjmuje petentów w czwartki 
- w godz. od 9.00 do 17.00 - w siedzibie 
Urzędu Gminy w Gierałtowicach, przy 
ul. Ks. Roboty 48.

Stypendium (jednorazową nagrodę pie-
niężną) odebrało 55 uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. O dziesięciu więcej 

niż w roku ubiegłym. Nagrodzonym 
gratulowali włodarze gminy - wójt Joa-
chim Bargiel i przewodniczący RG 
Józef Buchczyk.
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Na posiedzeniu rozpatrzono i podjęto 
sześć uchwał. Dwie z nich umożliwiły 
wprowadzenie korekt do uchwały 
budżetowej i uchwały dotyczącej Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gierałtowice.
  Kolejne dwie dotyczyły pomocy 
socjalnej. Radni wyrazili w nich zgodę 
na upoważnienie zastępcy kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierał-
towicach do załatwiania indywidu-
alnych spraw w zakresie dodatków 
energetycznych oraz prowadzenia 
spraw dotyczących pomocy mater-
ialnej dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Gierałtowice.
    Rada podjęła także uchwały w spra-
wie przyjęcia przez gminę programów: 
a) Rewitalizacji dla gminy Gierałto-
wice na lata 2017-2022, b) współpracy 
gminy Gierałtowice z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2018. 

Skarbnik gminy, Michał Kafanke, po-
informował Radę o wykonaniu budżetu 
gminy za pierwsze półrocze 2017 r. 
Dochody gminy w tym okresie wy-
niosły 31 438 635, 62 zł, co stanowi 
53,02% kwoty zaplanowanej. Z kolei 
z gminnej kasy wydano 25 079 759, 63 
zł, co stanowi 50,11% planu. Skarbnik 

poinformował również, iż przedłożone 
przez Wójta Gminy Gierałtowice spra-
wozdanie z wykonania budżetu za 
pierwsze półrocze 2017 r. zostało pozy-
tywnie zaopiniowane przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w Katowicach. 

  W tym punkcie obrad przewodni-
czący Józef Buchczyk przekazał m.in., 
iż do Urzędu Gminy wpłynęło pismo 
wojewody śląskiego, w którym infor-
muje on, że ma obowiązek wydania 
zarządzenia zastępczego w sprawie 
nazwy ul. Fornalskiej w Przyszo-
wicach. Przypomnijmy, że projekt 
uchwały dotyczący zmiany nazwy tej 
ulicy (nazwę zakwestionował IPN, 
w związku z tzw. ustawą dekomuni-
zacyjną) został wycofany z porządku 
obrad poprzedniej sesji. Jest już jednak 
propozycja (Rady Sołeckiej i wójta 
gminy), by ulicę Fornalskiej w Przy-
szowicach nazwać Cichą.

   Radny Artur Tomiczek, kierujący 
Komisją Górnictwa, poinformował, iż 
na posiedzeniu 4 października komisja 
pozytywnie zaopiniowała plan ruchu 
KWK Knurów-Szczygłowice na lata 
2018-2019, pod pewnymi jednak wa-
runkami. A oto niektóre z nich: ko-
palnia powinna zlecić wykonanie pro-
jektu budowli hydrotechnicznej na po-
toku Bojkowskim. Powinna również 
przedstawić i uzgodnić z Urzędem 
Gminy harmonogram realizacji prac 
hydrotechnicznych w celu poprawy 
sprawności układu odprowadzania 
wody z rejonu ulic Ofiar Obozów 
Hitlerowskich i Obrońców Granicy 
w Gierałtowicach.
Komisja zajmowała się również tema-
tem naprawy szkód górniczych przez 
kopalnie Sośnica i Makoszowy. Pro-
blemem jest opieszałe wywiązywanie 
się tych kopalń ze zobowiązań w za-
kresie naprawy szkód. 
  Głównymi tematami posiedzeń komi-
sji: Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Zagospodarowania Przestrzennego, 
a także Komisji Budżetu i Planowania, 
były prace związane z opiniowaniem 
projektów uchwał Rady Gminy. Prze-
wodniczący tej ostatniej komisji, radny 
Paweł Szary, poinformował, iż w tra-

kcie posiedzenia komisji, 5 paździer-
nika, radni, a także przedstawiciele rad 
sołeckich, zgłosili propozycje ujęcia 
w budżecie gminy na rok 2018 nastę-
pujących zadań: przebudowa i wyposa-
żenie przedszkolnego placu zabaw 
w Przyszowicach, projekt budowlano-
wykonawczy chodnika wraz z budową 
kanalizacji deszczowej przy ul. Topo-
lowej w Chudowie oraz projekt wraz 
z kosztorysem budowy chodnika przy 
ul. Swobody w Paniówkach. 
   Z kolei Komisja Rewizyjna, na posie-
dzeniu 20 września, kontrolowała in-
westycję remontu i przebudowy ul. Sta-
chury w Gierałtowicach oraz analizo-
wała umowy wykonane dla Urzędu 
Gminy przez firmy zewnętrzne w roku 
2016.

   - Życzę Wam, byście dalej uczyli się 
tak świetnie jak do tej pory, a w przy-
szłości swoją wiedzą przyczyniali się do 
rozwoju nauki - mówił do nagrodzo-
nych wójt Bargiel. Z kolei przewo-
dniczący Buchczyk stwierdził - Wiem, 
że na naszych absolwentów czekają 
renomowane szkoły z sąsiednich miast, 
gdyż prezentują oni wysoki poziom 
wiedzy.  

12 listopada, w ramach cyklicznych 
wyjazdów, Autobus Teatralny GOK 
pojedzie tym razem do Czerwionki-
Leszczyn. Celem jest sala widowi-
skowa CKE, gdzie o godz. 18.30 
rozpocznie się „Klimakterium... i już” - 
spektakl teatralny cieszący się od wielu 
lat olbrzymim zainteresowaniem publi-
czności.

17 listopada o godz. 18.00 w auli ZSP 
w Gierałtowicach odbędzie się koncert 
z okazji 10-lecia Stowarzyszenia 
Mozart oraz 40-lecia Gminy Gierałto-
wice. W programie m.in. występy pod-
opiecznych stowarzyszenia. Gwia-
zdami wieczoru będą: Agnieszka Za-
brzeska (sopran) i Sylwester Targosz-
Szalonek (tenor). W ich wykonaniu 
usłyszymy najpiękniejsze arie operet-
kowe i przeboje musicalowe. 

18 listopada (sobota) o godz. 16.00 
w kościele parafialnym w Przyszowi-
cach odprawiona zostanie uroczysta 
msza św. w intencji dyrygenta Hen-
ryka Mandrysza, w podziękowaniu za 
wieloletnie prowadzenie Chóru Sło-
wik. Po mszy odbędzie się koncert 
z udziałem zagranicznych gości - wy-
stąpi chór Dvorak z Uherskiego Brodu.

18 listopada (sobota) na pływalni 
WODNIK w Paniówkach odbędą się 
ogólnopolskie zawody pływackie 
o Puchar Jedności 32 Przyszowice. 
Rozpoczęcie o godz. 9.00.

23 listopada GOK w Gierałtowicach 
zaprasza na kolejne warsztaty w pra-
cowni Eko-deko. Tym razem ucze-
stnicy będą komponować bajkowy 
„Las w słoju”. Zapisy w GOK pod 
numerem tel. 32 30 11 511.

19 listopada w Domu Kultury Knu-
rów-Szczygłowice odbędzie się 
Powiatowy Festiwal Chórów. Naszą 
gminę będą reprezentowały chóry: 
Słowik z Przyszowic, Skowronek 
z Gierałtowic i Cecylia z Paniówek. 
Początek o godz. 16.00.

Zapraszamy do wzięcia udziału w trze-
ciej już edycji konkursu ANIOŁY, 
ANIOŁKI, organizowanego przez 
GOK w Gierałtowicach.
W tym roku czekamy na prace 
plastyczne - ozdoby choinkowe przed-
stawiające ... ANIOŁY.
Prace należy dostarczyć do siedziby 
GOK w Gierałtowicach do 1 grudnia 
2017 r.

Wyniki konkursu ANIOŁY, ANIOŁKI 
i uroczyste wręczenie nagród - podczas 
wernisażu, który odbędzie się 15 gru-
dnia 2017 r., o godz. 17.00, w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gierał-
towicach. Regulamin konkursu 
dostępny jest na stronie internetowej 
www.gok.gieraltowice.pl

9 grudnia 
zaprasza na Jarmark Bożonarodze-
niowy do klimatycznego Ołomuńca.
W programie m.in.: zwiedzanie histo-
rycznej stolicy Moraw, która znana jest 
z wielkiej barokowej kolumny i astro-
nomicznego zegara, ale również ko-
ścioła św. Maurycego, katedry św. Wa-
cława, zabytkowych fontann czy gór-
nego i dolnego Rynku. W czasie wol-
nym proponujemy spacer po Jarmarku 
Bożonarodzeniowym.
Cena wyjazdu: 100 zł.
Zapisy pod nr tel.: 32 30 11 511, 
od poniedziałku do piątku, 
w godz. 7.00-15.00.
Zapraszamy!

GOK w Gierałtowicach 

Komunikat

/Opr. i foto: JM, źródło: Ref. Edukacji i Zdrowia/

/Opr. JM, źródło: materiały RG/

/Źródło: Ref. Organizacyjny UG/

W sobotę, 4 listopada, o godz. 10.00 
w remizie OSP Przyszowice odbędzie 
się Turniej Skata Sportowego o Puchar 
Starosty Gliwickiego.
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Świętowanie rozpoczął uroczysty apel 
przed remizą. Stał się doskonałą okazją 
do uhonorowania szczególnie zasłużo-
nych i wyróżniających się druhów. 
Odznaczenia i medale wręczył dh An-
drzej Frejno - Prezes Zarządu Powia-
towego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. Powinszowania i gratu-
lacje wyróżnionym złożyli wójt Gminy 
Gierałtowice Joachim Bargiel, dh Al-
fred Kubicki - Prezes Honorowy Za-
rządu Powiatowego Związku OSP RP 
w Gliwicach oraz ks. Piotr Faliński - 
kapelan Państwowej Staży Pożarnej 
i Ochotniczych Straży Pożarnych Die-
cezji Gliwickiej. O oprawę muzyczną 
zadbała Orkiestra Dęta OSP Przyszo-
wice pod dyrekcją Mirosława Haj-
duka.

  Szczególnie wzniosły wymiar przy-
brało przekazanie jednostce nowego 
sztandaru, ufundowanego przez stra-
żaków i miejscową społeczność. Prezy-
dium Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP Województwa Ślą-
skiego w Katowicach nadało sztandar 
OSP w Przyszowicach „jako symbol 
ofiarnego działania w ochronie prze-
ciwpożarowej na rzecz ratowania 
życia, zdrowia i mienia”. Akt nadania 
podpisał generał brygadier Zbigniew 
Meres. Zgodnie z ceremoniałem sztan-
dar na ręce dha Frejno złożyli strażak 
Franciszek Mazur i reprezentujący 
miejscową społeczność radny Piotr 
Drażyk, po czym prezes Frejno prze-
kazał go prezesowi OSP Przyszowice 
Andrzejowi Gawlikowi. Wkrótce póź-
niej symbol trafił w ręce druhów 
z pocztu sztandarowego. Będzie obe-
cny podczas ważnych dla strażackiej 
społeczności wydarzeń i uroczystości.

    Prezes Frejno pogratulował druhom 
OSP Przyszowice znakomitej współ-
pracy z lokalną społecznością. - Tę 
wspaniałą służbę na rzecz ludności 
oddaje hasło wypisane na sztandarze: 
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” 
- podkreślił, życząc strażakom, by za-
wsze byli wierni tym pięknym słowom.
Ks. kapelan Faliński polecił strażaków 
opiece św. Floriana. - Być strażakiem to 
wielki zaszczyt, ale też wielka i ważna 
służba - zaznaczył. - Pamiętajcie o tym.

   Wójt Joachim Bargiel docenił pełną 
poświęcenia służbę. Przypomniał, że 
strażacy z Przyszowic walczą nie tylko 
z ogniem. Ze względu na położenie 
Przyszowic (część obszaru w depresji 
względem Kłodnicy) spore jest zagro-
żenie podtopieniami. Zwrócił uwagę, iż 
przyszowiccy strażacy często ratują 
życie ofiar wypadków drogowych. 
Obiecał nadal inwestować w specjali-
styczne wyposażenie jednostki.
   Prezes OSP Przyszowice Andrzej 
Gawlik podziękował fundatorom no-
wego sztandaru. Wyraził też wdzię-
czność najbliższym i rodzinom za 
wsparcie w trudnych chwilach.

    Druga odsłona uroczystości odbyła 
się w miejscowej świątyni. Na czele 
kolumny idącej w stronę kościoła byli 
naczelnik OSP Marcin Fojcik, Orkie-
stra Dęta OSP Przyszowice i poczty 
sztandarowe. Nabożeństwo w intencji 
strażaków-ochotników odprawili ks. 
Adam Niedziela - proboszcz parafii 

pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, 
i ks. Piotr Faliński. Podczas mszy 
świętej ks. Niedziela poświęcił 
sztandar OSP Przyszowice.
  Nieco mniej ceremonialna, lecz 
równie uroczysta, finałowa część jubi-
leuszu miała ponownie miejsce w remi-
zie. Honory gospodarza czynił prezes 
Gawlik, który był adresatem - w imie-
niu całej jednostki - powinszowań, gra-
tulacji, słów uznania i życzeń. Z cie-
płymi słowami w stronę strażaków-
ochotników i zasłużonej dla społe-
czności strażackiej jednostki pospie-
szyli m.in.: poseł Piotr Pyzik, skarbnik 
gminy Michał Kafanke oraz radni 
gminy, przedstawiciele lokalnych orga-
nizacji i stowarzyszeń, a także przyja-
ciele i znajomi druhów.
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Foto: Mirosław Marcol

  Warsztaty prowadził leśnik, pan 
Radosław Wachowski, który przy-
bliżył dzieciom zagadnienia związane 
z dokarmianiem zwierząt zimą. Dzieci 
miały również okazję zobaczyć jak wy-
gląda paśnik oraz lizawka. Paśnik wraz 
z lizawką został wykonany nieodpłatnie 
i przekazany przez Koło Łowieckie 
„BÓR”, które działa na terenie gminy 
Gierałtowice. Urządzenia te zostały 
umieszczone w części leśnej parku 
i będą służyły dostarczaniu karmy 
zwierzętom w okresie zimowym. 

   Na zakończenie warsztatów dzieci 
zostały nagrodzone medalami „Mały 
przyjaciel zwierząt”. Obchody Dnia 
Zwierząt zorganizowano w ramach za-
dania pn. „Bliżej przyrody. Światowy 
Dzień Zwierząt w Zespole Pałacowo-
Parkowym w Przyszowicach”, na 
którego realizację Gmina Gierałtowice 
uzyskała dofinansowanie w ramach 
konkursu „Powiat Przyjazny Środo-
wisku” - zorganizowanego przez Sta-
rostwo Powiatowe w Gliwicach.

Organizatorem imprezy jest Śląski 
Związek Chórów i Orkiestr - Okręg 
Gliwicko-Zabrski. W przygotowaniu 
XVI edycji festiwalu znaczący udział 
miał Gminny Ośrodek Kultury. Honory 
gospodarza czyniła Parafia Matki Bożej 
Szkaplerznej w Gierałtowicach pod 
duszpasterskim przewodnictwem ks. 
proboszcza Marka Sówki.

   W tegorocznej edycji przedsięwzięcia 
udział wzięły trzy zespoły chóralne. 
Chór Katedralny z Parafii Św. Aposto-
łów Piotra i Pawła w Gliwicach wystą-
pił pod dyrekcją Anny Płocicy, Laude-
mus Mariam z Parafii Św. Bartłomieja 
w Gliwicach dyrygowała Joanna 
Pudlik (obydwu zespołom akompa-
niował Bogdan Stępień). Gierałto-
wicki Skowronek zaśpiewał dyrygo-
wany przez Beatę Stawowy (akompa-
niował Mirosław Marcol).

   Zabrzmiały utwory kompozytorów 
znanych i uznanych (m.in. K. Hoppe, 
A. Chlondowski), dzieła z różnych epok 
- od renesansu po współczesność. 
- Jesienią, która służy refleksjom o prze-
mijaniu, o rzeczach ostatecznych, ta 
świątynia tętni życiem - podkreślał 
prowadzący koncert ks. Adam Kozak. 
- Wypełniamy jej mury śpiewem...
   

  Po „indywidualnych” występach 
chórów zebrani w świątyni mieli okazję 
wysłuchać połączonych zespołów gli-
wickich. Wyśpiewana została „Missa 
festiva” K. Hoppe’go. Chwilę później 
przed ołtarzem zgromadzili się wszyscy 
festiwalowi chórzyści - w finale kon-
certu trzy połączone zespoły zaprezen-
towały „Litanię Loretańską” I. Reima-
nna. Dyrygowała Anna Płocica, akom-
paniował Bogdan Stępień. Występ 
zebrał owację...
- Dyrygowanie takim zespołem sprawia 
niezwykłą przyjemność, dając arty-
styczne spełnienie - zapewniła „Wieści” 
dyrygentka.

   Powody do zadowolenia mieli, spra-
wujący kierownictwo artystyczne i or-
ganizacyjne, prof. Krystyna Krzyża-
nowska-Łoboda, Ryszard Buczek -
prezes Gliwicko-Zabrskiego Okręgu, 

a zarazem członek Zarządu Głównego 
ŚZChiO w Katowicach, i prezes Chóru 
Skowronek Tadeusz Czech. 
- To ogromny zaszczyt i przywilej gościć 
tak znamienite zespoły chóralne w na-
szej gminie - nie krył satysfakcji wójt 
Joachim Bargiel, dziękując chórzy-
stom za piękny śpiew. Podobnego zda-
nia byli - brawami wyrażając uznanie - 
również m.in.. prezes Buczek i Piotr 
Rychlewski - dyrektor GOK w Gierał-
towicach.

   Wdzięczni za duchowe przeżycia go-
spodarze obdarowali dyrygentki kwia-
tami. Miłym dopełnieniem festiwalu 
było wspólne spotkanie chórzystów 
w gościnnych murach Urzędu Gminy, 
gdzie przy kawie i kołoczu dzielono się 
koncertowymi wrażeniami...
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   W drugiej części koncertu za kontu-
arem gierałtowickiego instrumentu za-
siadła Marta Kogut z Rybnika, absol-
wentka Akademii Muzycznej w Kato-
wicach w klasie organów prof. Juliana 
Gembalskiego. W jej mistrzowskim 
wykonaniu wysłuchano czterech utwo-
rów, a w finale porywająco zagranej 
Toccaty b-mol z II Suity na organy 
Louisa Vierne.

   Gdy wybrzmiały już ostatnie akordy  
muzyczne, wykonawcy zostali popro-
szeni do prezbiterium kościoła, gdzie 
gratulacje i kwiaty złożyli na ich ręce 
przedstawiciele organizatorów i współ-
organizatorów imprezy: Janina Cicha-
Rożek (z Koła ZG), Joachim Bargiel - 
wójt gminy, Piotr Rychlewski - dyre-
ktor miejscowego GOK oraz proboszcz 
parafii, ks. Marek Sówka.

    Jubileuszowy koncert poprowadziła 
Janina Cicha-Rożek - prezes miejsco-
wego Koła Związku Górnośląskiego, 
które reaktywowało gierałtowickie 
koncerty w roku 2003 i od tego czasu  

jest ich głównym organizatorem. 
Należy wyjaśnić, iż w Gierałtowicach 
odbywały się już doroczne koncerty 
organowe w latach pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, a ich pomysłodawcą 
był ówczesny organista kościelny, 
Emanuel Smołka. 

  Piękna idea obcowania z muzyką 
organową również poza liturgią nie 
wytrzymała próby czasu ciężkich lat 
komunizmu. Zaniechano więc konty-
nuacji koncertów. Pamięć o organiście 
Smołce przetrwała jednak w Gierałto-
wicach do dzisiaj. By docenić jego 
zasługi w krzewieniu edukacji muzy-
cznej wśród miejscowej społeczności, 
Koło Związku Górnośląskiego posta-
nowiło uczynić go patronem kolejnych 
koncertów. Zapraszamy już teraz na 
XVI Koncert Muzyki Organowej 
im. Emanuela Smołki, który odbędzie 
się w październiku przyszłego roku, 
tradycyjnie w Dniu Papieskim. 

/Tekst i foto: JM/

/Referat Ochrony Środowiska/

   Nasza gmina również aktywnie ucze-
stniczyła w akcji Sprzątania Świata. 
Wzięły w niej udział dzieci z przed-
szkoli, uczniowie szkół oraz organi-
zacje działające na naszym terenie. 
Dzieci w wieku przedszkolnym zebrały 
drobny, zużyty sprzęt elektryczny i ele-
ktroniczny. Natomiast uczniowie szkół 
oraz członkowie organizacji sprzątali 
pobocza dróg i skwery.          

   Dla dzieci z przedszkoli, w ramach 
nagrody za udział w akcji, zorganizo-
wano, przy współpracy ze Studiem 
Małych Form Teatralnych SZTUKA 
z Trzebini, przedstawienie teatralne pt. 
„SMOG Wawelski”. Spektakl przygo-
towany jest na podstawie najbardziej 
znanej krakowskiej legendy. 

.

.
.
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Tematem przedstawienia jest ochrona 
powietrza. Dzieci uczyły się, jakie są 
konsekwencje palenia śmieci w pie-
cach, dlaczego lepiej poruszać się po 
mieście na rowerze lub autobusem 
zamiast samochodem oraz czemu sa-
dzenie drzew jest istotne. Maluchy 
brały czynny udział w spektaklu. Insce-
nizacja przybliżyła im również kulturę 
związaną z Krakowem, jego muzyką, 
architekturą, a tym samym z historią 
naszego kraju.

/Referat Ochrony Środowiska/

   Pomysł okazał się strzałem w dzie-
siątkę! Uczestnicy zajęć pod okiem 
instruktorek Bożeny Kowol i Mirosła-
wy Mirańskiej-Baraniuk, „przero-
bili” 6 kilogramów ziemniaków na 
smaczne dania regionalne. Nie zabra-
kło więc tradycyjnego śląskiego ziem-
niaczanego smakołyku - klusek ślą-
skich, dodatkowo powstało proste, ale 
oryginalne danie rodem z Wielkopolski 
- pyry z gzikiem. W ten sposób dzieci 
nie tylko uczyły się podstawowych 
czynności kucharskich takich jak 
obieranie ziemniaków czy obsługa 
praski, ale nabyły wiedzę o samym 
ziemniaku. Dowiedziały się jaką nazwę 
nosi to warzywo w różnych regionach 
Polski, jakie ma cenne składniki, jak je 
przyrządzić, by zachować te walory na 
dłużej.

   - Przyszłam na zajęcia, bo chciałam 
się nauczyć gotować i dowiedzieć 
więcej o kuchni. Obieranie ziemniaków 
bardzo dobrze mi poszło. Jestem chę-
tna, by zapisać się na kolejne war-
sztaty! - relacjonuje Emilka Porwoł 
jedna z uczestniczek. Kolejne spot-
kanie w kuchni GOK już w listopadzie, 
wtedy to udamy się w nieco dalszą 
podróż kulinarną.

GOK w Gierałtowicach zaprasza dzieci 
w wieku szkolnym (9-10 lat) do udziału 
w programie EuroWeek - Szkoła Lide-
rów, którego organizatorem jest Fun-
dacja EuroWeek.
Każdy uczestnik szkolenia będzie miał 
możliwość prowadzenia konwersacji 
w języku angielskim oraz poznania mu-
zyki i nauki tańców narodowych z kra-
jów wolontariuszy goszczonych przez 
Fundację. Projekt, współfinansowany 
jest przez Unię Europejską.
Termin wyjazdu: 27-31 stycznia 2018 
roku, miejsce: okolice Bystrzycy 
Kłodzkiej.
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w biu-
rze GOK w Gierałtowicach, przy ulicy 
Korfantego 7B lub pod nr. telefonu: 32 
30 11 511.

Panie tworzyły jesienne dekoracje w sa-
modzielnie pomalowanych drewnia-
nych skrzynkach. Znalazły się w nich 
najpiękniejsze dary tej pory roku: 
wrzosy, słoneczniki, ozdobne trawy, 
gałązki krzewów, bluszcze i oczywiście 
dynie. Inspirującą niespodzianką było 
samodzielne wykonanie dyni, ze sta-
rego swetra lub innych niepotrzebnych 
już tkanin. Powstały więc efektowne 
i „przytulne” warzywa - symbol złotej 
jesieni.

   Każdego, kto chciałby kreatywnie 
i w miłej atmosferze spędzić nadcho-
dzące długie jesienne i zimowe wie-
czory na warsztatach w Pracowni Eko-
Deko, zachęcamy do śledzenia profilu 
Gminnego Ośrodka Kultury na face-
booku oraz strony internetowej: 
www.gok.gieraltowice.pl

We Wdzydzach jak w domu

Towarzystwo Miłośników Przyszowic 
wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Gierałtowicach zorganizowało 
wycieczkę na Kaszuby. Wypad w ten 
malowniczy region Polski trwał od 4 do 
9 września.

   Turyści nocowali w przepięknej miej-
scowości Wdzydze, będącej siedzibą 
Kaszubskiego Parku Etnograficznego. 
Gościny użyczyli im właściciele pen-
sjonatów; Helena, Józef i Gabriela - za-
pewniając wspaniałą, domową atmo-
sferę. 

   Każdy dzień był pełen atrakcji. Zwie-
dzano m.in.: Zespół Poklasztorny 
w Kartuzach, Sanktuarium Matki Bos-
kiej Sianowskiej Królowej Kaszub 
w Sianowie, Muzeum Ceramiki Ka-
szubskiej w Chmielnie, Centrum 
Promocji Regionu w Szymborku oraz  

Kaszubski Park Etnograficzny. Rejs sta-
tkiem po jeziorach oraz spotkanie 
z gawędziarką kaszubską, to bezcenne 
wspomnienia. Wieczory upływały 
w swojskiej atmosferze biesiady gril-
lowej. - Mimo różnych warunków atmo-
sferycznych uczestników wycieczki nie 
opuszczał dobry nastrój - zapewnił nas 
prezes TMP, Andrzej Biskup.

/Opr. JM, źródło: TMP/

/M M-B/

/M M-B/

/DB - GOK/

Ceniony w środowisku konkurs zorga-
nizowało Centrum Edukacji Kultu-
ralnej Dzieci i Młodzieży we Wro-
cławiu. Młoda gierałtowiczanka, 
reprezentująca pracownię Klubu 
„Pastel” Zabrzańskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej, stworzyła grafikę 
przedstawiającą śpiącego kota na 
drzewie. Dzieło z miejsca zwróciło 
uwagę oglądających i oceniających. Do 
tego stopnia, że dyrektor wrocławskiej 
placówki nagrodził autorkę specjalnym 
wyróżnieniem. Dość powiedzieć, że na 
konkurs wpłynęło 3995 prac z całej 
Polski, by docenić skalę osiągnięcia...             

   Publiczne uhonorowanie najlepszych 
twórców odbyło się 23 września pod-
czas wernisażu pokonkursowej wy-
stawy. Była to bardzo miła chwila dla 
Karoliny i jej rodziców. Warto pod-
kreślić, że nie pierwsza, bowiem 
12-latka ma na swoim koncie znaczące 
ogólnopolskie sukcesy. Gratulujemy! 

..

.

/bw/
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Jarosław i Bartosz Prokop nieraz już 
gościli na prasowych łamach. Tato 
i syn, nauczyciel i uczeń, a zarazem 
trener i zawodnik - taka relacja łączy 
obydwu panów. I oczywiście pasja: 
triathlon, któremu poświęcają wiele 
czasu i sił. Z powodzeniem.                

   Bartosz - uczeń Gimnazjum w Pa-
niówkach - często, jako wychowanek 
klubu i trenerki dr Alicji Stachury, był 

bohaterem artykułów opisujących wy-
niki sekcji pływania Jedności 32 Przy-
szowice. A to tylko część jego osią-
gnięć... Jako bardzo młody zawodnik 
wywalczył brązowy medal Między-
narodowych Mistrzostw Chorwacji 
w triathlonie. Wielokrotnie stawał na 
podium imprez krajowych i zagra-
nicznych. W sezonie 2016, reprezen-
tując klub Manta Ruda Śląska, zdobył 
brązowy medal Mistrzostw Polski 
w Aquathlonie (pływanie i bieg).      
.

  W minionym sezonie 2017 Bartosz 
reprezentował barwy AZS AWF Kato-
wice. Miesiące przygotowań, kilka 
obozów, mnóstwo wyrzeczeń, wiele 
startów krajowych i zagranicznych 
w coraz silniejszej stawce zawodników 

.
.

.

pozwoliło nastolatkowi dwukrotnie 
otrzeć się o podium Mistrzostw Polski. 
W Gdyni na Mistrzostwach Polski 
w Aquathlonie był czwarty. Tydzień 
później na Mistrzostwach Kozienicach 
w jego koronnej konkurencji (triathlo-
nie) znowu uplasował się tuż za po-
dium. Z kolei na Mistrzostwach Europy 
w austriackim Kitzbühel był piętnasty 
(po obiecującym początku, gdy z wody 
wyszedł na pierwszej pozycji).     
Końcówkę sezonu triathlonowego miał 
jednak piorunującą: zdobył mistrzo-
stwo Śląska w swojej kategorii wieko-
wej podczas zawodów w Żywcu. Warto 
dodać, że jeszcze jako „młodzik” do 
mety dotarł na czwartej pozycji w kla-
syfikacji generalnej mistrzostw, pozo-
stawiając pierwszy raz za plecami 
swojego... trenera i ojca. 

    Gratulując Bartoszowi tak wspania-
łych osiągnięć już można się szykować 
na przyszły sezon 2018 i jego występy 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży i starty w Międzynarodowych 
Zawodach Nadziei Olimpijskich.     

.

 .

   Jarosław Prokop, tato Bartosza, czu-
jąc satysfakcję z występów syna też nie 
zasypia gruszek w popiele, dając 
podopiecznemu świetny przykład. 
Nie tylko jako pedagog - nauczyciel 
wychowania fizycznego w Szkole Pod-
stawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Jana Pawła II w Paniówkach - ale 
również bardzo dobry zawodnik. 
Wszak w każdym ze swoich licznych 
startów plasował się w pierwszej dzie-
siątce w klasyfikacjach generalnych 
i dodatkowo na pierwszym miejscu 
w kategorii wiekowej 40 - 49 lat.       

   Największy sukces odniósł w najbar-
dziej prestiżowych zawodach Mistrzo-
stwach Polski w Crosstriathlonie, roze-
granych wraz z Eliminacją Pucharu 
Świata XTERRA Crosstriathlon 
Poland w Krakowie. W Grodzie Kraka 
nasz zawodnik reprezentując Klub - 
Śląskiego Stowarzyszenia Triathlonu 
„CHOP ZE ŻELAZA TRI TEAM” 
w klasyfikacji generalnej Mistrzostw 
Polski wywalczył piąte miejsce, 
zdobywając po raz czwarty z rzędu 
tytuł Mistrza Polski w kategorii wie-
kowej 40 - 49 lat. W tej samej kategorii 
zajął trzecie miejsce podczas eliminacji 
Pucharu Świata.                

   Za swój największy sukces w sezonie 
uznaje występ na Mistrzostwach 
Śląska. Co prawda po raz pierwszy nie 
stanął na podium, ale właśnie pierwszy 
raz... przegrał w bezpośredniej walce ze 
swoim podopiecznym, czyli synem 
Bartoszem. - Ten fakt cieszy mnie naj-
bardziej - przyznał „Wieściom”. - Nie 
było żadnej taryfy ulgowej. Ścigaliśmy 
się na serio, ale nie dałem rady dogonić 
syna. Wyszedł z wody pierwszy, ja piąty. 
Bartek zabrał się na rowerze z naj-
lepszymi - równo współpracowali. Ja 
miałem pół minuty straty po pływaniu 
i na rowerze sam nie zdołałem tego 
odrobić. Na biegu powoli się zbliżałem 
do syna, ale zabrakło dystansu żeby go 
dogonić...              

   Teraz triathloniści mają zasłużony, 
choć krótki, odpoczynek. Zbierają siły 
na kolejny, trudny okres przygotowań 
do nowego sezonu. Zapewne nie raz, 
nie dwa będzie znowu okazja, by przy-
wołać ich sukcesy. Trzymamy kciuki!

.
.

.
.

.
.

Triathlon

/bw/
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Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2017/2018

Liga okręgowa, gr. Katowice II 

Klub

  16. KS 94 Rachowice

  9. Przyszłość Ciochowice

  6. Naprzód Rydułtowy

  1. Slavia Ruda Śląska

  13. Silesia Lubomia

  5. Jedność 32 Przyszowice

  2. Drama Zbrosławice 

  11. ŁTS Łabędy Gliwice

  14. Zaborze Zabrze

  15. LKS Raszczyce

  7. LKS 1908 Nędza

  4. Unia Książenice

  3. Orzeł Mokre (Mikołów)

  8. ROW II Rybnik 

12. Tęcza Wielowieś

10. Rymer Rybnik

12

11

11

10

11

11

11

10

10

11

11

11

11

10

11

10

36

25

24

19

19

18

18

15

15

14

13

10

8

7

4

2 Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2016/2017Klub

  9. Naprzód Żernica

  3. Sośnica Gliwice

  11. Olimpia Pławniowice

  12. Carbo Gliwice

  16. Amator Rudziniec

  13. Zamkowiec Toszek

  8. Zryw Radonia

  5. Gwiazda Chudów

  4. Gwarek Zabrze

  14. Społem Zabrze 

  15. Tempo Paniówki

10. Ruch Kozłów

30

29

28

25

25

22

21

18

16

15

14

10

10

8

3

1

Klasa A, grupa: Zabrze 

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

  2. Czarni Pyskowice

  6. Burza Borowa Wieś

  1. Sokół Łany Wielkie

  7. Młodość Rudno 

   Jedność 32 Przyszowice wygrała 
w sobotę (12. kolejka) wyjazdowe spot-
kanie z Naprzodem Rydułtowy 2-1. 
Było to już piąte zwycięstwo w osta-
tnich sześciu meczach ligowych i dzię-
ki temu zespół, po słabym początku 
sezonu, systematycznie pnie się w górę 
tabeli. Kolejny mecz przyszowiczanie 
rozegrają 4 listopada. Na własnym boi-
sku podejmą ŁTS Łabędy. Początek 
o godz. 13.00.

    Z kolei Gwiazda Chudów (klasa A), 
przegrała w ostatniej kolejce z Czar-
nymi Pyskowice 0-1, prze co utraciła 
miejsce na podium tabeli. Porażki w 12. 
kolejce doznało również Tempo Pa-
niówki, przegrywając 0-9 ze Zrywem 
Radonia. Najbliższe mecze drużyny te 
rozegrają 4 listopada przed własną 
publicznością.   /JM/
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Foto: arch. AZS Gliwice

Oliwier Nowok ze swoim trenerem klubowym, Jackiem Malczewskim.

Przedsięwzięciu po hasłem „ETS w mo-
jej szkole” patronowało Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. W ramach ETS od-
było się 416 imprez sportowych. Udział 
wzięło prawie 80 tys. osób. - Najbar-
dziej aktywne było województwo 
śląskie, gdzie odbyło się ponad 80 wy-
darzeń - poinformowało ministerstwo. - 
Imprezy miały różnorodny charakter - 
uczestnicy mogli wziąć udział m.in. 
w turniejach siatkarskich, piłkarskich, 
rajdach rowerowych, nauczyć się 
zumby, ćwiczyć fitness czy też jeździć 
na wrotkach.

   Szkoła w Chudowie zorganizowała 
rowerowy rajd. Odbył się w ostatni 
piątek września. Trasa wiodła na gli-
wickie lotnisko. Przemierzyło ją 15 
uczniów. Imprezę opisano i obfotogra-
fowano, a gotowy materiał zgłoszono 
do ministerstwa. Gdy ogłoszono 
wyniki, okazało się, że placówka znala-
zła się wśród 10 laureatów z całego 
kraju.

   Uroczyste uhonorowanie laureatów 
odbyło się 13 października w Hotelu 
Belotto w Warszawie. Wyróżnionym 
osobiste gratulacje złożył minister 
sportu i turystyki Witold Bańka.
- Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci - 
mówi Marcin Szymura z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego, organizator 
akcji w szkole, który był wśród odbie-
rających zasłużone powinszowania. - 
Minister z uznaniem odniósł się do 
inicjatyw, które podjęliśmy. Szkoła 
otrzymała pamiątkowy dyplom i bon na 
zakup sprzętu sportowego.
- Czuję dużą satysfakcję - powiedział 
„Wieściom” Marcin Szymura. - To za-
razem motywacja do dalszych działań.
                                                      /bw/ 
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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   

Znakomicie spisuje się Gwiazda 
Chudów w tegorocznych eliminacjach 
Pucharu Polski w Piłce Nożnej. 
Piłkarze tego klubu wygrali trzy mecze 
i dotarli do półfinału PP na szczeblu 
Podokręgu Zabrze. W półfinale, który 
odbędzie się na wiosnę przyszłego 
roku, Gwiazda zmierzy się z jede-
nastką KS 94 Rachowice (liga okrę-
gowa).

   Warto podkreślić, iż drużyna z Chu-
dowa w ćwierćfinale (20 września) 
wyeliminowała IV-ligowego Gwarka 
Ornontowice, remisując w regula-
minowym czasie 2 do 2 i wygrywając 
4 do 3 w rzutach karnych. W II rundzie 
eliminacji Gwiazda gładko ograła LKS 
Bujaków 7 do 0. W I rundzie wyeli-
minowała Start Sierakowice.

    Kolejna z naszych drużyn, Jedność 
32 Przyszowice, swoją przygodę z Pu-
charem Polski zakończyła już na I run-
dzie - przegrywając w niej 0 do 1 z sil-
nymi rezerwami Piasta Gliwice. 

W trakcie Krajowego Festiwalu 
Polskiego Pływania, który odbył się 
14 października w Opolu, Jakub 
Kalkan ustanowił rekordy Śląska mło-
dzików na 400 metrów stylem dowol-
nym - 4:15.27 oraz na 800 m stylem 
dowolnym - 8:39.07. Trzeci rekord 
pobiła Natalia Mleczek, przepływając 
800 m st. dowolnym w czasie: 9:45.86. 
W Opolu pływacy Jedności zdobyli 
łącznie 17 medali: 6 złotych, 
5 srebrnych i 6 brązowych w różnych 
kategoriach wiekowych i poprawili 
wiele rekordów życiowych.

Z bardzo dobrej strony zaprezentował 
się Filip Lamla na zawodach Pucharu 
Polski w Pływaniu w Oświęcimiu 
(21-22 października). Na 1500 m i 400 
m stylem dow. zajął tam 2 miejsca w ry-
walizacji rocznika 2003. Uzyskane wy-
niki: 16:30.02 oraz 4:11.78, dają mu 
także 2 miejsce na krajowej liście ran-
kingowej na tym dystansie w roczniku 
2003. Natomiast 1 m. Filip zajmuje na 
dystansie 800 m st. Dow.

Polski Związek Pływacki powołał do 
kadry narodowej trójkę juniorów 
Jedności Przyszowice. Zaszczytu tego 
dostąpili: Roksana Bocian, Jakub 
Kalkan i Filip Lamla. Gratulujemy!

/JM/

/JM//JM/

W tym roku najlepsi okazali się gospo-
darze - piłkarze Jedności Przyszowice. 
W pierwszym spotkaniu pokonali 
Tempo Paniówki 2-1. W drugim Gwia-
zdę Chudów 1-0. Komplet punktów 
zagwarantował im zwycięstwo w tur-
nieju i prawo cieszenia się Pucharem 
przez rok, gdyż jest to trofeum przecho-
dnie. W przyszłym będą go bronić.  /JM/
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Jakub Filip



  Otworowski wygrał wszystkie walki 
pucharowe jednogłośną decyzją 
sędziów 3-0! W ćwierćfinale z Ole-
chem Bułką (Widzew Łódź), w pół-
finale z Maciejem Małyszem (Start 
Częstochowa) i w finale z Łukaszem 
Praśniewskim (Start Włocławek).

   Kolejny nasz bokser, Patryk Szesz-
ko (91 kg), dotarł do finału, prze-
grywając wyrównaną walkę o złoto 
z Bartłomiejem Mazurem (Chełm 
Lubelski) 1-2. Medal srebrny i tytuł 
wicemistrza Pucharu Polski, to 
bezsprzecznie olbrzymi sukces tego 
boksera. 
   Mateusz Wuzik (64 kg) przebił się 
do półfinału turnieju, w którym uległ 
0-3 Kacprowi Niewiadomskiemu (KS 
Raszyn) i musiał zadowolić się meda-
lem brązowym. 
    Kolejny reprezentant GARDY, uty-
tułowany Remigiusz Skoczyński, nie 
miał szczęścia na ringu w Grudziądzu. 
Po kontrowersyjnym (zdaniem obser-
watorów) werdykcie sędziów, przegrał 
ćwierćfinałowy pojedynek ze Stani-
sławem Skorupskim z Włocławka i nie 
wzbogacił swojego dorobku meda-
lowego. Należy podkreślić, iż w kla-
syfikacji klubowej GARDA Gierał-
towice zajęła 1 miejsce w Pucharze 
Polski a okręg śląski miejsce 3.

Z lewej: zdobywca Pucharu Polski Tomasz Otworowski, obok 
Patryk Szeszko - wicemistrz Pucharu./JM/

F
ot

o:
 J

er
zy

 M
is

zc
zy

k
O

g
ło

sz
e
n

ie


