
    
pytanie skierował do sali jeden z mieszkańców 
Przyszowic, w trakcie debaty nad projektem no-
wego studium i otrzymał brawa. Wydaje się iż 
było ono trafnym komentarzem do presji, jaką 
wyczuwało się ze strony zarządu KWK Sośnica-
Makoszowy. Ukierunkowana była ona na takie 

Czy ta gmina jest jeszcze nasza? - Takie zmiany w zapisach studium, które odpowiadały 
by interesom kopalni. 
    Nad projektem debatowano 4 kwietnia w sali 
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Przyszowicach. Parter i galerię pomieszczenia 
szczelnie wypełnili mieszkańcy gminy, wśród 
których znaczną część Dokończenie na str. 2

W numerze:

Bene Meritus - s. 3

Gorczycki - s. 5

Liga - s. 8

Mistrzostwa Śląska w Pływaniu - s. 8
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Druk: CUD-DRUK 

    25 marca na posiedzeniu w Gliwicach 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w całości 
uchylił zaskarżoną uchwałę Rady Gminy 
Gierałtowice zatwierdzającą miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego (mpzp).    
    Sąd nie nadał wyrokowi rygoru natychmia-
stowej wykonalności. Jest więc on nieprawo-
mocny i w związku z tym plan nadal obowią-
zuje.
    Szczegółowe motywy decyzji Sądu podane 
zostaną w pisemnym uzasadnieniu, które spo-
rządzone zostanie (z urzędu) w ciągu 14 dni 
od daty ogłoszenia wyroku. Na chwilę obecną 
(19 kwietnia) uzasadnienie nie dotarło jeszcze 
do Urzędu Gminy. - Od zapoznania się z nim 
zależy oficjalne stanowisko gminy w tej sprawie 

.

- podkreśla wójt gminy dr Joachim Bargiel.
    Pełnomocnik gminy mec. Daniel Dudys 
informuje m.in., że: - W krótkich ustnych moty-
wach rozstrzygnięcia sędzia referent I. Bogucka 
wskazała, że zasadniczym powodem stwier-
dzenia nieważności uchwały w całości jest 
ustalenie stawki opłaty planistycznej na po-
ziomie 0%.

    Postępowanie sądowe w tej sprawie trwało od 
października 2010 r., kiedy to uchwałę Rady 
Gminy Gierałtowice, dotyczącą zatwierdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (obowiązującego od czerwca 
2005 r.), zaskarżył wojewoda śląski na wniosek 
Kompanii Węglowej SA.

/J.M./

stanowili pracownicy KWK Sośnica-Mako-
szowy. Obecni byli również przedstawiciele 
kopalń fedrujących pod naszą gminą, a także 
członkowie miejscowego Stowarzyszenia na 
rzecz Poszkodowanych przez Zakłady Górnicze. 
    Gminę Gierałtowice reprezentowali m.in.: 
wójt Joachim Bargiel, wicewójt Janusz Korus 
i przewodniczący Rady Gminy Marek Bła-
szczyk. Nie zabrakło radnych gminy, urzę-
dników magistratu oraz sołtysów z poszcze-
gólnych sołectw. W sumie obecnych było około 
dwustu osób. 
   Przed debatą, którą poprowadziła kiero-
wniczka Referatu Budownictwa i Architektury 
UG Maria Kuczera, z założeniami studium za-
poznał zebranych Antoni Matuszko - główny 
projektant studium. Wyjaśnił on, że w jego 
pierwszej części zawarte są uwarunkowania za-
gospodarowania przestrzennego gminy zwią-
zane z zagrożeniami, m.in. powodowanymi eks-
ploatacją górniczą - zagrożenia powodziowe, 
dewastacja powierzchni itp. Zapisy te nie 
spodobały się dyrektorowi KWK Sośnica-
Makoszowy Grzegorzowi Mendakiewiczowi, 
który stwierdził, że uniemożliwiają one pracę 
zakładu górniczego. Dyrektor oświadczył, że 
obowiązek ochrony przed powodzią spoczywa 
na administracji rządowej, a odnosząc się do 
dewastacji powierzchni powiedział m.in.: Nie 
znam zakładu górniczego, którego działalność 
nie powoduje zmian na powierzchni. - W dalszej 
części debaty wyraził również nadzieję, że jego 
kopalnia nigdy nie będzie wydobywała węgla 
metodą na podsadzkę. - (powoduje ona znacznie 
mniejsze osiadanie terenu powierzchni, ale jest 
droższa od obecnego wydobycia na zawał - red.).

Gmina chce się rozwijać

    Jak wyjaśniła Maria Kuczera, zapisy projektu 
studium dotyczące ochrony środowiska natu-
ralnego są niezbędnym warunkiem dalszego 
rozwoju gminy. 10% terenów gminy przezna-
czonych jest pod zabudowę. Rocznie wydaje się 
średnio od 60 do 70 pozwoleń na budowę, to duże 
tereny rozwojowe. Planuje się również dalszy 
rozwój terenów gospodarczych. Nie można tego 
zrealizować bez zabezpieczenia terenów przed 
degradacją powodowaną wydobyciem węgla.

Nie tylko sprawy związane z górnictwem

    Do prowadzących kierowano również pytania 
dotyczące przyszłych inwestycji gospodarczych 
na terenie gminy, m.in. : czy powstające w strefie 
przemysłowej zakłady będą prowadziły dzia-
łalność uciążliwa dla środowiska i mieszkańców, 
a nawet czy planuje się utworzenie na terenie 
gminy wysypiska śmieci. Na gorąco odpowie-
dział na nie wójt Joachim Bargiel, który wyjaśnił, 
że zakłady w strefie przemysłowej nie prowadza 
działalności szkodliwej dla środowiska - są to 
głównie hurtownie. Z kolei Maria Kuczera wyja-
śniła, że gmina nie przewiduje budowy na swoim 
terenie wysypiska śmieci.
    

    Do 17 maja br. można składać do wójta gminy 
Gierałtowice uwagi w formie pisemnej - doty-
czące wyłożonego projektu studium. Wójt gminy 
ma obowiązek rozpatrzyć je, bądź wydać rozpo-
rządzenie ich rozpatrzenia - to jeden z celów 
debaty i wyłożenia projektu studium do wglądu 
publicznego. Opinie na temat projektu dają 
sygnał, czy rozwiązania w nim zawarte są akce-
ptowane przez społeczeństwo.

Dokończenie ze str. 1

    Dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice uczniów 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałto-
wicach serdecznie zapraszają wszystkich 
mieszkańców gminy na „Festyn Rodzinny”, 
który odbędzie się 25 maja (sobota) na terenie 
obiektu szkolnego w Gierałtowicach, przy ulicy 
Powstańców Śl. 41.
Początek o godz. 16.00.
    Na wszystkich przybyłych czekać będą liczne 
atrakcje, m.in.: zabawy i konkursy dla dzieci 
oraz dorosłych, dmuchane zjeżdżalnie, strzel-
nica, artystyczne malowanie twarzy, pokaz 
bokserski, kawiarenka z domowymi ciastami. 
Gościem specjalnym będzie pan Remigiusz 
Rączka, znany i lubiany kucharz śląski .

3 maja - Ułani Dąbrowskiego - prezentacja 
umundurowania i uzbrojenia wojsk z okresu 
Księstwa Warszawskiego i pierwszych walk 
o niepodległość. Wystawa pamiątek po prezy-
dencie Ignacym Mościckim. Start - godz.12.00.
5 maja - Koncert promenadowy i mażoretki - 
koncert orkiestry rozrywkowej w nastroju 
dawnych wczasowisk i uzdrowisk, połączony 
z przemarszem i występem mażoretek. 
Start - godz. 10.00.
12 maja - Akrobatyka rowerowa - pokazy 
sprawności jazdy na rowerze i akrobatyki 
rowerowej. Wystawa ciekawych rowerów. Start 
- godz. 15.00.
19 maja - Komandosi - pokazy sprawności 
wojsk powietrzno-desantowych. Pokaz po-
jazdów militarnych. Zabawy z wykorzystaniem 
sprzętu wojskowego. Start - godz. 15.00.
26 maja - Stare samochody - coroczny wielki 
zjazd starych samochodów i motocykli. 
Prezentacja ciekawych zabytkowych pojazdów 
ze zbiorów prywatnych. Start  godz. 15.00
30 maja - Koncert promenadowy - koncert 
orkiestry w spokojnym, świątecznym nastroju. 
Start godz. - 15.00

Jerzy Miszczyk

    Towarzystwo Miłośników Przyszowic za-
prasza na festyn, który odbędzie się 18 maja 
(sobota) na terenach przy pałacu w Przyszo-
wicach. Początek o godz. 16.00.
W programie m.in.: występy młodych talentów 
z ZSP w Przyszowicach oraz liczne atrakcje dla 
dzieci - odpowiednio wyposażony plac zabaw.
O godz. 18.00 zagra zespół B.A.R.
O godz. 20.00 Arkadia Band

Informacja z programu imprez Fundacji Zamek Chudów 
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    Ponad dwudziestu samorządowców 
z Dolnego Śląska odwiedziło 12 kwietnia 
gminę Gierałtowice. Spotkanie odbyło się 
w ramach Śląsko-Sudeckiego Konwentu 
Samorządowego, którego organizatorami 
byli: Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz 
Sudecki Konwent Prezydentów, Bur-
mistrzów i Wójtów. 
    

   Wspólne spotkanie było formą rewizyty 
samorządowców z województwa dolnoślą-
skiego, którzy w ubiegłym roku byli gospo-
darzami Sudecko-Śląskiego Konwentu Samo-
rządowego w Świdnicy. Było również okazją do 
wymiany doświadczeń, m.in. dotyczących 
wdrażania nowego systemu gospodarki 
odpadami - debata w Pszczynie. 
    W gminie Gierałtowice zapoznano się z inno-
wacyjnym sposobem zarządzania energią. 
Prelekcję na ten temat pt. „Energetyka w małej 
gminie” wygłosił, w trakcie spotkania w chu-
dowskiej remizie OSP, wójt gminy dr Joachim 
Bargiel. W spotkaniu udział wzięła Agnieszka 
Czapelka - wiceprzewodnicząca RG Gierałto-
wice. Nie zabrakło gospodarzy ościennych 
miejscowości, m.in. prezydenta Knurowa 
Adama Ramsa. 
    Po odczycie w Chudowie goście udali się do 
Paniówek, gdzie zachwycali się pływalnią 
„Wodnik” oraz mieli okazję sprawdzenia, jak 
nowoczesne technologie energetyczne funkcjo-
nują w kotłowni obiektu.
    Pobyt w gminie zakończyła wizyta w gminnej 
strefie przemysłowej (Synergy Parku). Tu 
również zwiedzano nowoczesną kotłownię fir-
my BIMs Plus. Po zwiedzaniu strefy 
Dolnoślązacy udali do Gliwic, gdzie wzięli 
udział w konferencji „Dobre rządzenie w samo-
rządzie”, którą poprowadził prezydent miasta 
Zygmunt Frankiewicz.
    Samorządowcami z Dolnego Śląska, w trak-
cie całego pobytu, opiekował się dr Ferdynand 
Morski ze Śląskiego Związku Gmin i Po-
wiatów.

Wójt Joachim Bargiel w rozmowie z Wojciechem Murdzkiem - pre-
zydentem Świdnicy i jednocześnie przewodniczącym Sudeckiego 
Konwentu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm 

to tylko 58 zł + VAT
Na łamach naszego pisma można również 

zamieszczać prywatne anonse z życzeniami, 
gratulacjami, podziękowaniami itp.

Kontakt tel.: 793 921 961, e-mail: jurekm@vp.pl   

Nagroda Bene Meritus
dla dobrze zasłużonych
    W kategorii indywidualnej Alfred Kubicki, w zespołowej Chóry Słowik 
z Przyszowic i Tryl z Toszka otrzymali w tym roku nagrodę „Bene Meritus” 
- najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Radę Powiatu Gliwickiego. 

Od lewej: prezes Słowika Irena Cziumplik, starosta Michał Nieszporek, 
prezes Alfred Kubicki, dyrygent Tryla Maria Garbal i przewodniczący  
Rady Powiatu Tadeusz Mamok.

    Uroczystość odbyła się 25 kwietnia w sali se-
syjnej starostwa w Gliwicach. Nagrody - metalo-
we tabliczki z wyrytym łacińskim napisem Bene 
Meritus - wręczył laureatom przewodniczący 
Rady Powiatu Gliwickiego Tadeusz Mamok. Wy-
różnienia gratulowali im m.in.: starosta powiatu 
Michał Nieszporek, wójt gminy Gierałtowice 
Joachim Bargiel, prezes Zarządu Powiatowego 
OSP Andrzej Frejno. Dodać należy że nagrodę 
w imieniu Słowika odebrała prezes chóru Irena 
Cziumplik.
    Nagroda „Bene Meritus” (z łac. dobrze zasłu-
żony) przyznawana jest osobom, organizacjom 
i stowarzyszeniom, które w sposób szczególny 
przysłużyły się społeczności powiatu, m.in. 
poprzez działalność artystyczną, społeczną czy 
naukową. Tak właśnie Rada Powiatu postrzega 
działalność tegorocznych laureatów z gminy 
Gierałtowice. Jak podkreślono w laudacji: 
Wyróżniającą cechą Chóru Słowik jest kontynuo-
wanie tradycji śpiewaczych na ziemi gliwickiej 
przez 100 lat. Warto przypomnieć, że Słowik 
w ubiegłym roku obchodził 100-lecie swojej 
działalności. W uznaniu zasług i bogatej tradycji 
przyjęty został do Ogólnopolskiej Konfraternii 
Najstarszych Chórów i Orkiestr otrzymując sto-
sowny certyfikat. 
    Wiele ciepłych słów padło pod adresem  
Alfreda Kubickiego, który w powszechnej opinii 
jest twarzą środowiska strażaków ochotników -

strażakiem w pełnym słowa tego znaczeniu. Mi-
mo sędziwego wieku nadal czynnie pracuje 
społecznie, m.in. jako wiceprezes Zarządu Powia-
towego Związku OSP RP w Gliwicach i prezes 
Zarządu Gminnego OSP w Gierałtowicach, dając 
innym przykład bezinteresownej służby pu-
blicznej. Za zasługi dla pożarnictwa odznaczony 
został m.in. Złotym Znakiem Związku OSP RP - 
najwyższym odznaczeniem przyznawanym stra-
żakom ochotnikom.
    Galę w starostwie zakończyły mini koncerty 
w wykonaniu nagrodzonych chórów. Na finał 
przyszowicki Słowik pod dyrekcją Henryka 
Mandrysza brawurowo wykonał „Zottelmarsch”, 
przy akompaniamencie oklasków całej sali.

Pamiątkowe zdjęcie laureatów nagrody „Bene Meritus” z gminy Gierałtowice na dziedzińcu starostwa w Gliwicach

Tekst i foto: J.M.

    „Mądrość prawdziwa: sobą dobrze rządzić, 
czynić uważnie i w niczym nie błądzić” - ten 
cytat zaczerpnięty z wiersza Adama Narusze-
wicza był mottem przewodnim gali, która odbyła 
się 22 kwietnia w Miejskim Gimnazjum nr 3 
w Knurowie, w trakcie której wyróżnieni zostali 
laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmioto-
wych. Otrzymali oni zaświadczenia o zdobyciu 
tytułu i listy gratulacyjne. 
    Laureatom i ich nauczycielom gratulowali 
obecni na uroczystości: minister edukacji naro-
dowej Krystyna Szumilas, śląski kurator oświaty 
Stanisław Faber oraz dyrektor Delegatury w Gli- 

wicach Zdzisława Waniek.
    Wszystkich laureatów ze szkół gminy Gierał-
towice przedstawiliśmy już w marcowym wy-
daniu „WIEŚCI”, przypomnijmy, że potrójnymi 
laureatkami konkursów zostały: Emilia Man-
dalka (Gimnazjum w Gierałtowicach) zdobyła 
tytuły z matematyki, biologii i fizyki. Monika 
Skrobol (Gimnazjum w Przyszowicach) otrzy-
mała tytuły z j. angielskiego, biologii i historii. 
Najmłodszy spośród laureatów - Marcin Matera 
(kl. V SP w Gierałtowicach) zdobył tytuł z mate-
matyki z elementami przyrody. Jakub Wiaterek 
(Gimnazjum w Gierałtowicach) 

Gala Laureatów 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Dokończenie-s.6
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    Małgorzata Handzlik - posłanka do Parlamentu 
Europejskiego, zaprosiła panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu powiatu gliwickiego na 
III Europejski Dzień Kobiet, który odbył się 13 
kwietnia w Wielowsi. 
Licznie przybyłe gospodynie przywitał w Gim-
nazjum im. Jana Pawła II współorganizator 
spotkania Ginter Skowronek, wójt gminy Wie-
lowieś. Potem był czas na wesołą zabawę: 
wspólne śpiewy, rozmowy i pląsy. Na scenie 
zaprezentowały się Koła Gospodyń Wiejskich 
z Wielowsi i ze Świbia. Pokaz swych aktorskich 
I wokalnych talentów dali też uczniowie Zespołu 
Szkół w Wielowsi. Niespodzianką było loso-
wanie nagród - wyjazdu studyjnego do Brukseli, 
które ufundowała Małgorzata Handzlik. 
Wylosowały je Helga z KGW w Świbiu i Teresa 
z KGW w Wielowsi. 

    Warto dodać, że w spotkaniu udział wzięły 
gospodynie z kół w Gierałtowicach, Chudowie 
i Przyszowicach, a Agnieszka Czapelka - szefowa 
KGW z Chudowa czuwała nad sprawnym prze-
biegiem imprezy, pełniąc rolę konferansjera.

Europejski Dzień Kobiet 

    Dzień pełen wrażeń przeżyli 
uczestnicy wycieczki na Dolny 
Śląsk, którą 20 kwietnia zorga-
nizował Gminny Ośrodek Kul-
tury w Gierałtowicach. 
    Grupa z naszej gminy zwiedziła 
m.in. zamek w Książu - jedną z naj-
większych atrakcji turystycznych 
województwa dolnośląskiego. Jak 
podkreśla Agnieszka Czapelka 
z GOK - Kompleks historyczno-
rekreacyjny w Książu jest tak 
okazały, że można by go zwiedzać 
cały dzień. My mieliśmy kilka 
godzin. - wyjaśnia opiekunka grupy 
- To wystarczyło na zwiedzenie 
zamkowych komnat, a w nich interesującej 
wystawy „Od Książa Piastów do tajemnic 
II wojny światowej”, pięknych tarasów i miej-
scowej palmiarni. Fantastyczna niespodzianka 
czekała nas w zamkowych podziemiach - udział 
w seansie „Odgłosy przeszłości”, w trakcie 
którego dźwięki eksplozji i efekty świetlne niczym 
wehikuł czasu przeniosły nas w mroczny klimat 
II wojny. Ochłonęliśmy dopiero po wyjściu na 
powierzchnię. - relacjonuje pani Agnieszka - Po 
zakupie pamiątek wyruszyliśmy do Szczawna-

Zdroju. Tam był czas wolny, który prze-
znaczyliśmy na relaks w Parku Zdrojowym i de-
gustację wód mineralnych. Degustowaliśmy 
również dolnośląskie wina, ale to już było w świ-
dnickiej winnicy państwa Gut. Wyborny trunek 
produkowany wg starych receptur przypadł 
wszystkim do gustu. 
    Całodniowy pobyt na Dolnym Śląsku zakoń-
czyło wspólne ognisko. Po dniu pełnym wrażeń, 
około 22.00, wróciliśmy do domów.

Dolnośląskie atrakcje

J.M.

W świdnickiej winnicy - pamiątkowe zdjęcie uczestników wycieczki

Paweł Rosicki - dyrektor GOK

    Gminny Ośrodek Kultury w Gierałto-
wicach zaprasza dzieci, młodzież i doro-
słych na turnieje szachowe, które rozegrane 
zostaną 11 maja w auli Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Przyszowicach przy 
ul. Szkolnej 4. 
Początek zawodów o godz. 9.45
    Turniej na Dobry Początek to zawody prze-
znaczone dla najmłodszych, którzy chcieliby 
wspiąć się na pierwsze szczeble szachowej 
kariery i właśnie na dobry początek zdobyć V 
a może nawet IV kategorię szachową. 
    W zawodach mogą wziąć udział dziewczęta 
i chłopcy urodzeni w roku 1999 i młodsi. 
Zawodnicy rozegrają po 6 partii z tempem po 
30 minut dla zawodnika na całą partię. Oprócz 
kategorii, dla najlepszych przewidziane są na-
grody rzeczowe, puchary i dyplomy. Dla wy-
równania szans nagrody będą przyznawane 
w grupach wiekowych do lat 14, 11 i 8. 
Na turniej zapraszamy szczególnie dzieci, które 
chciałyby grać w szachy częściej i doskonalić 
swoje umiejętności pod okiem instruktora.
   Drugi turniej pod nazwą Szachowa Majówka 
to zawody typu open, w których może zagrać 
każdy chętny, bez dodatkowych kryteriów. 
Będzie to 9 rundowy turniej szachów szybkich, 
z tempem gry 15 minut dla zawodnika na partię. 
Szczegóły obu turniejów w regulaminie na stro-
nie oraz w zakładce 
turnieje na stronie 

www.gok.gieraltowice.pl 
www.chessarbiter.com

Źródło : Serwis Inf. Powiatu Gliwickiego

Foto: Piotr Szołtysek

    Z okazji obchodów jubileuszu 10-lecia swo-
jego istnienia - Towarzystwo Miłośników Przy-
szowic zaprasza na festyn, który odbędzie się 
18 maja (sobota) na terenach wokół pałacu 
w Przyszowicach. Początek o godz. 16.00.
    W programie m.in.: występy młodych talen-
tów z ZSP w Przyszowicach, pod kiero-
wnictwem Beaty Stawowy oraz liczne atrakcje 
dla dzieci - odpowiednio wyposażony plac 
zabaw.
O godz. 18.00 zagra B.A.R.
O godz. 20.00 wystąpi zespół Arkadia Band.
    Dodatkowo, w ramach ogólnopolskiej akcji 
Noc Muzeów, do późnych godzin wieczornych 
będzie można zwiedzać Izbę Regionalną mie-
szczącą się w pałacu.
    Organizatorzy festynu (TMP i GOK w Gie-
rałtowicach) serdecznie zapraszają do wspólnej 
zabawy wszystkich mieszkańców gminy.

B.A.R. Foto: strona internetowa zespołu



Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm 

to tylko 58 zł + VAT
Na łamach naszego pisma można również 

zamieszczać prywatne anonse z życzeniami, 
gratulacjami, podziękowaniami itp.

Kontakt tel.: 793 921 961, e-mail: jurekm@vp.pl   
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Kontakt:

Spotkanie z pieśnią sakralną

    21 kwietnia w kościele parafialnym w Gie-
rałtowicach odbył się XXI Koncert Pieśni 
Sakralnych im. księdza Grzegorza Ger-
wazego Gorczyckiego - śląskiego duchownego, 
a zarazem cenionego kompozytora muzyki 
barokowej. 
    Tradycyjnie wystąpiły w nim wszystkie ze-
społy śpiewacze z naszej gminy, w kolejności: 
Chór Bel Canto z Chudowa pod dyrekcją Barbary 
Jałowieckiej-Cempury, Chór Cecylia z Paniówek 
prowadzony przez Andronikę Krawiec, Chór 
Słowik z Przyszowic pod kierownictwem 
Henryka Mandrysza i gospodarze - Chór Sko-
wronek z Gierałtowic pod batutą Beaty Stawowy. 
    W repertuarze koncertu znalazły się utwory 
sakralne skomponowane przez najwybitniej-
szych twórców muzyki klasycznej. Publiczność 
mogła wysłuchać m.in.: fragmentów mszy 
napisanych przez Franciszka Schuberta oraz 
Josepha Haydna, a także „Dzięki Ci Ojcze” 
Jerzego Fryderyka Haendla, czy „Ave verum” 
Charlesa Gounoda.
    Nowością było zmierzenie się chórzystów 
z repertuarem wielkiej muzyki operowej - Chór 
Skowronek pod dyrekcją Beaty Stawowy wyko-
nał sławny „Chór niewolników hebrajskich” 
z opery „Nabucco” Giuseppe Verdiego. Jak 
wyjaśniła dyrygent Skowronka, wykonanie kla-
syki operowej, to próba rozbudowy repertuaru, 
z myślą o przyszłorocznym jubileuszu 100-lecia 
chóru.
    Poza muzyką publiczność miała okazję wysłu-
chać słowa mówionego, a to za sprawą recyta-

torek: Jadwigi Gieniusz, Natalii Gendarz, Klaudii 
Szolc i Julii Więcko. Dziewczęta w przerwach 
pomiędzy występami chórów piękne deklamo-
wały strofy znanych polskich poetów, m.in. po-
pularny i często cytowany wiersz ks. Twar-
dowskiego pt. „Śpieszmy się”. 
    Należy podkreślić, że zarówno śpiewacy, jak 
i recytatorzy zostali bardzo ciepło przyjęci przez 
widownię i nagrodzeni brawami, zaś organiza-
torzy nagrodzili ich kwiatami i upominkami. 
Świetnego występu gratulowali im również wójt 
Joachim Bargiel i proboszcz Gierałtowic ks. Ma-
rek Sówka. 
    Spotkanie z pieśnią sakralną i poezją popro-
wadziła Gabriela Więcko - polonistka z ZSP 
w Gierałtowicach, a do jego zorganizowania 
przyczynili się: Chór Skowronek, Urząd Gminy, 
Gminny Ośrodek Kultury i parafia pw. Matki 
Boskiej Szkaplerznej w Gierałtowicach.

Tekst i foto: J.M.

    Posiadamy bogatą ofertę artystyczno-
edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Serdecznie zapraszamy na organizowane 
przez nas zajęcia. Bliższych informacji udzie-
lamy pod nr tel. : 32 301 15 11.

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach:

Siłownia - instruktor Eugeniusz Mehlich, 
wtorek i czwartek, 17.00 - 20.00 (bezpłatne) - 
zajęcia odbywają się w Zespole Szkolno- Przed-
szkolnym w Gierałtowicach, wejście od ulicy 
Powstańców Śląskich 41.
Warsztaty artystyczne - in. Dorota Ballon, 
sobota, 10.00 - 14.00 (płatne).
Zajęcia szachowe - wtorek, godz. 16.30 - 19.00
Zajęcia taneczne - piątek, godz. 15.30 - 17.00

Bezpłatne zajęcia prowadzone w świetlicach 
GOK-u:

Świetlica w Przyszowicach:
tel. 32 726 42 47 / ul. Szkolna 4 
(II piętro budynku starej szkoły)
Zajęcia plastyczno- techniczne: 
wtorek, 15.00 -16.00
Zajęcia hobbystyczne: środa, 17.00 - 20.00
Zajęcia kreatywne dla 5 - 6 latków: 
czwartek, 16.00 - 17.00
Zajęcia muzyczne: wtorki i środy

Świetlica w Paniówkach:
tel. 32 726 42 49 
ul. Zwycięstwa 44 (II piętro) 
Zajęcia plastyczne „Klub Plastusia”: 
wtorek, 15.00 - 16.00
Klub Malucha „Świetliki: 
piątek, 10.00 - 12.00

Świetlica w Chudowie:
tel. 604 917 720 / ul. Szkolna 72 
(budynek przy parafii)
Rękodzieło artystyczne dla dorosłych: 
środa, 17.00 - 20.00
Klub Pastel - zajęcia plastyczno-techniczne, 
czwartek,16.30 - 18.00
Klub Malucha, piątek, 10.00 - 13.00

Świetlica w Gierałtowicach:
tel. 32 301 15 12 / ul. Korfantego 7
Zajęcia plastyczne „Plastuś”, 
środa, 17.00 - 18.00
Warsztaty teatralne „Grymas”, 
piątek, 15.00 - 16.00
Zajęcia muzyczne - poniedziałki i czwartki
Zajęcia taneczne - piątek, 15.30 - 17.00.

/GOK/
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    Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwi-
cach zaprasza do udziału w kilku kon-
kursach. 
    Pierwszy z nich nosi nazwę „Kto Ty jesteś? - 
Polak mały”, ma charakter plastyczny i jest 
skierowany do uczniów szkół podstawowych 
oraz czytelników bibliotek publicznych i szkol-
nych powiatu gliwickiego. 
    Aby wziąć udział w konkursie należy: prze-
czytać wiersz Władysława Bełzy „Wyznanie 
wiary dziecięcia polskiego” oraz inne wiersze 
patriotyczne tego autora, zilustrować treść 
utworu, wykonać portret małego Polaka 
z polskim orłem i Polską w tle. 
Pracę konkursową należy dostarczyć na adres: 
Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Zygmunta 
Starego 17 (pok. 206) 44-100 Gliwice 
do 10 czerwca. Nagrodą główną w konkursie 
jest wycieczka autokarowa dla laureatów i wy-
różnionych uczestników. 

    Drugi z konkursów „MEGA ciuchcia Juliana 
Tuwima” również ma charakter plastyczny 
i jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych 
oraz najmłodszych czytelników bibliotek 
publicznych powiatu gliwickiego. 
Uczestnicy po przeczytaniu wiersza Juliana 
Tuwima „Lokomotywa” powinni wykonać 
dwie ilustracje, jedną przedstawiającą 
lokomotywę, drugą - wagon. W wagonie tym 
mogą jechać bohaterowie wiersza lub 
wymyślone przez uczestnika postacie i przed-
mioty. 
Prace konkursowe należy dostarczyć na adres 
PBP w Gliwicach do 10 maja. Nagrodą główną 
w konkursie będą zestawy materiałów pla-
stycznych dla laureatów i wyróżnionych ucze-
stników. 

    Ostatni z konkursów to „Śląskie krajobrazy 
według Morcinka”. Konkurs adresowany jest 
do uczniów szkół gimnazjalnych oraz czy-
telników bibliotek publicznych i szkolnych 
powiatu gliwickiego i ma charakter plastyczny. 
Aby wziąć w nim udział, należy przeczytać 
kilka utworów Gustawa Morcinka, wyobrazić 
sobie krajobraz Śląska namalowany piórem 
pisarza i przelać go na papier. 
Pracę konkursową należy dostarczyć na adres 
PBP w Gliwicach do 10 czerwca. 
Nagrodą specjalną w konkursie jest lot 
szybowcem za najlepszą pracę plastyczną 
w kategorii dziewczęta i chłopcy. Fundatorem  
nagrody jest Sławomir Adamczyk - członek 
Zarządu Powiatu Gliwickiego. 
Z kolei nagrodą główną będzie wycieczka 
autokarowa dla laureatów i wyróżnionych 
uczestników konkursu. 
Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja prac 
odbędą się 19 września w sali sesyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Gliwicach podczas 
Inaugurac j i  Roku Bibl io tekarskiego 
2013/2014.  
    Więcej informacji można uzyskać w Powia-
towej Bibliotece Publicznej: tel.: 32 230 70 84, 
e-mail: pow.biblioteka.gliwice@onet.pl,
 O r a z  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j :  
www.starostwo.gliwice.pl/biblioteka 

Atrakcyjne nagrody:
lot szybowcem
i wycieczki autokarowe

/Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/

    Filatelistyka - to powszechne kiedyś hobby 
z bogatymi tradycjami, nie cieszy się już taką 
popularnością, jak przed laty. Filatelistyka to nie 
tylko proste zbieranie znaczków. To przede 
wszystkim gromadzenie, ale i rozumienie oraz 
systematyzowanie walorów filatelistycznych. 
    W gierałtowickiej podstawówce jest uczenni-
ca, która należy do prawdziwych znawczyń tego 
tematu - to Katarzyna Adamczyk, która już może 
się pochwalić sukcesami o ogólnopolskim za-
sięgu w dziedzinie filatelistyki. W 2011 roku 
zajęła 9 miejsce w Ogólnopolskim Młodzie-
żowym Konkursie Filatelistycznym „Mazury - 
cud natury” w Iławie. W 2012 roku poprawiła 
swój wynik, bowiem osiągnęła 8 miejsce w ko-
lejnej edycji tego konkursu, tym razem w Tar-
nowie, którego tematem głównym były szlaki 
renesansu. 
    W ramach konkursowych zmagań Kasia musi 
się wykazać wiedzą filatelistyczną, wiadomo-
ściami dotyczącymi historii poczty, a także 
wiedzą na temat konkursu, a w każdej edycji jest 
inny temat przewodni. Na etapie ogólnopolskim

dodatkowo każdy uczestnik musi przedstawić 
własnoręcznie przygotowany eksponat wysta-
wowy. 
    W tym roku Kasia wygrała eliminacje rejo-
nowe i będzie nas reprezentować na etapie 
ogólnopolskim wspomnianego konkursu, tym 
razem pojedzie do Torunia. Życzymy jej powo-
dzenia i gratulujemy dotychczasowych suk-
cesów.

Filatelistyczne sukcesy 
Kasi Adamczyk

Aleksandra Słoboń

Od prawej: Katarzyna Adamczyk, Aleksandra Słaboń - nauczycielka 
ZSP w Gierałtowicach i opiekunka filatelistów, wójt Joachim Bargiel

zdobył tytuł z matematyki.
    Wszystkie nauczycielki prowadzące wyróżnio-
nych uczniów otrzymały listy gratulacyjne od 
kuratora oświaty.  Z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Gierałtowicach otrzymały je: 
Gabriela Buchczyk, Jolanta Hanus, Alina

Rajca, Barbara Rapcia i Aleksandra Słaboń. 
Natomiast z Gimnazjum w Przyszowicach: Jani-
na Widuch, Eryka Dymarz i Agnieszka Kowol.   
    Wszystkim laureatom i ich nauczycielom 

jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
.

Gala Laureatów 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

(Dokończenie ze str. 3)

J.M.

Laury dla recytatorów 
z gierałtowickiego ZSP

    19 kwietnia w Centrum Kultury w Toszku 
odbył się XI Powiatowy Konkurs Recyta-
torski „Spotkania Zamkowe 2013”, w którym 
rywalizowali uczniowie klas od III do VI szkół 
podstawowych. 
    Okazało się, że pierwszoplanowe role odegrali 
w nim piątoklasiści ze Szkoły Podstawowej 
w Gierałtowicach - Joanna Wiaterek i Krzy-
sztof Adam. 
    Występ Joasi tak zachwycił jurorów, że Ci 
oddelegowali ją na Finał XXIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego w Starachowicach. 
W Toszku Wiaterkówna popisała się perfekcyj-
nym wykonaniem wiersza Tadeusza Śliwiaka 
„Dlaczego mrówki chodzą boso” i fragmentem 
prozy Barbary Park „Zuźka D. Zołzik powraca”.
    Równie świetnie wypadł Krzysztof Adam, 
który otrzymał wyróżnienie. Sukces przyniosła 
mu prezentacja utworu Izabeli Mirkut „Komar 
i homar” oraz tekstu Joanny Olech „Dynastia

 Miziołków”.
    Konkursowe jury, przy okazji ogłoszenia 
werdyktu, podkreśliło wyrównany, wysoki 
poziom uczestników. Oceniano dykcję, dobór 
repertuaru, ogólny wyraz artystyczny oraz 
sposób interpretacji.

Spotkania Zamkowe 2013

Gliwicka Liga Polonistyczna

    Do rewelacyjnych należy zaliczyć występ 
gierałtowickich gimnazjalistów w Konkursie 
Recytatorskim rozegranym w ramach Gliwickiej 
Ligi Polonistycznej. W klasyfikacji ogólnej gie-
rałtowiczanie zajęli I miejsce, a indywidualnie 
najwyżej oceniono Paulinę Weumann. Miejsce 
III przyznano Jadwidze Gieniusz i Mateuszowi 
Kwaśnicy. 
    Jury ujęła oryginalna interpretacja wierszy 
Wandy Chotomskiej i Wisławy Szymborskiej.

Źródło: G. Więcko
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Dokończenie ze strony 8
Wyniki pozostałych zawodników 
Jedności:
Kocur Sandra: 50 m st. dowolnym 
0:39,70 (12m); 100 m st. dow. 1:33,72 
(12m); 100 m st. grzbiet. 1:41,13 (11m)   
Mryka Martyna: 50 m st. klasycznym 
0:54,46 (17m); 100 m st. klasycznym 
2:06,39 (25m).
Hudzikowski Mateusz: 50 m st. 
grzbietowym 0:46,63 (12m) ; 100 m st. 
grzbiet. 1:44,33 (14m); 100 m st. dow. 
1:31,52 (10m)100 m st. klasycznym 
1:55,46 (15m).
Bartnik Dariusz: 50 m st. dowolnym 
0:39,91 (10m); 100 m st. dow. 1:33,01 
(14m); 100 m st. grzbiet. 1:41,51 (11m). 
Lamla Filip: 50 m st. dowolnym 
0:45,77 (45m); 100 m st. dow. 1:48,94 
(44m); 50 m st. grzbiet. 0:50,60 (24m); 
100 m st. grzbiet. 1:48,39 (20m); 
Daniel Mateusz:100 m st. dow. 1:53,58 
(49m); 50 m st. grzbiet. 0:56,60 (45m); 
100 m st. grzb.. 2:02,88 (30m); 

Wszystkim zawodnikom gratulujemy wspaniałych wyników sportowych!!!
Informacje dotyczące ostatnich występów pływaków Jedności 32 Przyszowice 
można zobaczyć na oficjalnej stronie klubu: www.jednosc32przyszowice.pl

    10 kwietnia w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Gierałtowicach 
odbyła się XIII edycja gminnego 
konkursu dla uczniów klas 3 szkół 
podstawowych pt. „Asy z młodszej 
klasy” . Tegoroczne hasło brzmiało: 
BĄDŹ BEZPIECZNY, więc tema-
tyka zadań dotyczyła bezpieczeń-
stwa w szkole, w domu i na drodze. 
    Uczestnicy rozwiązywali krzy-
żówkę, zadania z języka polskiego 
i matematyki. Musieli wykazać się 
znajomością budowy roweru, znaków 
drogowych, wiedzieć jak udzielić 
pierwszej pomocy osobie poszkodo-
wanej w wypadku, skompletować 
apteczkę oraz wykazać się spra-
wnością fizyczną.
  
    W tym roku rywalizowały ze sobą 
drużyny w następujących składach: 
Przyszowice - Jolanta Hajduk, Euni-
ka Ferfecka, Mateusz Daniel - zespół 
przygotowała pani Iwona Łachan.
Paniówki - Paulina Stypuła, Mateusz 
Mryka, Robert Wyrobek pod opieką 
pani Marii Szukały.

Chudów - Alicja Kociszewska, Mag-
da Moś, Maksymilian Witkowski, 
pod opieką pani Joanny Sowy.
Gierałtowice - Marta Goldman, Ma-
teusz Lamla, Maciej Dziendziel pod 
opieką pani Urszuli Szymik-Smolnik.

Konkurs odbył się w sympatycznej 
atmosferze. 

Zwyciężyła drużyna z Przyszowic, 
zdobywając największą l iczbę 
punktów. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe, które wręczyła wicedy-
rektor ZSP w Gierałtowicach Alina 
Rajca.

Asy z młodszej klasy

Elżbieta Michalik

    W marcu uczniowie klasy II A Gim-
nazjum Nr 1 w Gierałtowicach ucze-
stniczyli w nietypowej lekcji wiedzy 
o społeczeństwie. Tematem przewo-
dnim spotkania była działalność 
samorządu terytorialnego na terenie 
gminy Gierałtowice, którą omówił 
radny Krzysztof Wiaterek.        
Przedstawił on zakres swoich obo-
wiązków, wyjaśnił co to jest budżet 
gminy, jej wydatki i dochody. Opo-
wiedział również, w jaki sposób prze-
biegają wybory na wójta i do Rady

.

Gminy. Uczniowie ze swojej strony 
przedstawiali wybrane problemy spo-
łeczne, ważne dla młodych mieszkań-
ców naszej miejscowości. Wspólnie 
rozważali możliwość ich rozwiązania. 
    Jednym z aktualnych wyzwań, 
z którymi przyjdzie nam się zmierzyć 
od czerwca 2013 r., będzie segregacja 
odpadów wg nowych zasad, dlatego 
uczniowie przygotowali plakaty infor-
macyjne dotyczące właściwej segre-
gacji śmieci. 

Lekcja z radnym

A. Duda



M.     Pkt.      Bramki
Sezon - 2012/2013

IV liga, grupa: śląska II 
Klub

  1. Czarni-Góral Żywiec

  3. Jedność 32 Przyszowice

  7. Iskra Pszczyna

  5. GKS 1962 Jastrzębie

  4. Nadwiślan Góra

  13. GTS Bojszowy

  9. GKS II Katowice

  2. Rekord Bielsko-Biała

  14. Polonia Marklowice

6. KS Wisła

11. Drzewiarz Jasienica

12. AKS Mikołów

8. Forteca Świerklany

10. Gwarek Ornontowice

15. Unia Racibórz

16. MRKS Czechowice-Dziedz. 
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46-16

51-30

45-23

44-22

25-23

32-21

24-18

28-33

33-35

33-35

18-30

27-31

15-32
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7-69

    Po kłopotach ze śnieżną wiosną i przekłada-
niu kolejnych meczów ruszyła w końcu re-
wanżowa runda spotkań IV ligi.
    13 kwietnia przed własną publicznością klub 
z Przyszowic rozbił raciborską Unię 4:0!
Wydarzenia w pierwszej połowie nie zapowia-
dały, że kibice będą mogli podziwiać koncertowo 
grająca Jedność, jak na finiszu rundy jesiennej. 
Obydwa zespoły miały wyraźnie rozkalibrowane 
liczne elementy gry. Do przerwy było 0:0. 
    Przełamanie przyszło w drugiej połowie. Po 
dośrodkowaniu z rzutu rożnego i kilku wymia-
nach piłek, Ariel Mnochy z ostrego konta strzelił 
w wewnętrzną stronę słupka bramki raciborzan, 
w efekcie futbolówka wpadła do siatki. Radość

na murawie i trybunach wyraźnie dodała skrzy-
deł gospodarzom, gdyż już 10 minut później 
Krzysztof Kowalski popisał się potężnym 
strzałem i zrobiło się 2:0 dla Jedności. Dalej 
gospodarze grali równie porywająco, ciesząc się 
z każdej udanej akcji i odnalezionej formy. 
Na 3:0 w 79 min. podwyższył Tomasz Waniek, 
a wynik na 4:0 w 85 min. ustalił Krystian Sosna.
    Duże brawa należą się całemu zespołowi i tre-
nerowi Jakubowi Musiołowi za radosny 
spektakl w drugiej części meczu.

    Drugie spotkanie rundy wiosennej wydawało 
się być tylko spacerkiem po kolejne 3 punkty, 
gdyż przeciwnik - MRKS Czechowice-Dzie-

dzice teoretycznie jest zdecydowanie najsłab-
szym zespołem ligi. Mecz w Czechowicach 
przypomniał, że punktów nie dostaje się za 
miejsce w tabeli, a pełna mobilizacja jest nie-
zbędna do wygranej. W Czechowicach, to gospo-
darze pierwsi (w 1 minucie spotkania) umieścili 
piłkę w siatce, ale na szczęście był spalony. 
Jedyny uznany gol padł w doliczonym czasie 
pierwszej połowy, a strzelił go z karnego Ariel 
Mnochy. Na okazję tę zapracował Rafał Hajok, 
który był nieprzepisowo zatrzymany, w do-
godnej sytuacji strzeleckiej w polu karnym. 
Kolejne 3 zdobyte punkty dały Jedności awans 
na 3 miejsce w tabeli. Było to równocześnie 7 
zwycięstwo ligowe z rzędu przyszowickiej dru-
żyny pod wodzą trenera Jakuba Musioła.

Jedność - Unia Racibórz 4:0

MRKS Czechowice-Dziedzice- Jedność 0:1

/J.M./

Mecz z Unią 
Po golu zdobytym 
przez Mnochego

    Mistrzostwa Śląska Dzieci w Pływaniu 
(rocznik 2003) odbyły się 20 kwietnia na 25 m 
basenie w Knurowie. 
Klub z Przyszowic reprezentowali: Magdalena 
Swaczyna, Sandra Kocur, Martyna Mryka, 
Robert Wyrobek, Mateusz Hudzikowski, 
Dariusz Bartnik, Filip Lamla, Mateusz Daniel.   

    Na najwyższym stopniu podium stanął Robert 
Wyrobek - zdobył złoty medal na 200 m stylem 
dowolnym z wynikiem: 3:01,40. - Jest to nie-
bywały sukces, gdyż 15 minut wcześniej płynął 
100m stylem grzbietowym i zajął II miejsce 
(srebro) z wynikiem 1:27,30 i po tej konkurencji 
był bardzo zmęczony - podkreśla trener Alicja 
Stachura. Robert wywalczył jeszcze srebro

na 100 m stylem dowolnym z wynikiem 1:23,00 
oraz brąz na 50 m stylem grzbietowym z wy-
nikiem 0:41,96. Swój piąty medal (brązowy) 
zdobył z kolegami w sztafecie na dystansie 
4x50 m stylem dowolnym. W składzie sztafety 
płynęli w kolejności: Dariusz Bartnik, Filip 
Lamla, Mateusz Hudzikowski i Robert Wyrobek. 
    - Należy podkreślić, iż poziom w konkuren-
cjach pływackich dziewcząt był bardzo wysoki. 
Magdalena Swaczyna na 200 m stylem do-
wolnym uzyskała czas 3:02,06 i zajęła dopiero 5 
miejsce. Gdyby płynęła z chłopakami, to jej czas, 
byłby czasem medalowym! - wyjaśnia trener 
Stachura. Mimo, iż Magda Swaczyna repre-
zentowała bardzo wysoki poziom sportowy, 

zajęła nie
dowolnym z wynikiem: 1:24,69; 5 miejsce na 50 
m stylem grzbietowym - 0:43,73; 5 miejsce na 
100 m stylem grzbietowym 1:32,72.
Warto zaznaczyć, iż wszyscy zawodnicy sekcji 
pływackiej LKS Jedność 32 Przyszowice repre-
zentowali bardzo wysoką formę sportową.

szczęśliwe 4 miejsce na 100 m stylem 

    5 medali Mistrzostw Śląska w Pływaniu, w tym złoty! - to plon 
rewelacyjnego występu najmłodszych pływaków Jedności 32 Przy-
szowice na zawodach w Knurowie. Gwiazdą klubu z Przyszowic był 
Robert Wyrobek, który zdobył 4 medale w konkurencjach indy-
widualnych: złoto, dwa srebra i brąz oraz kolejny brąz 
z klubową sztafetą w składzie: Dariusz Bartnik, Filip Lamla, Mateusz 
Hudzikowski i Robert Wyrobek.

Robert Wyrobek ze złotem na 200 m kraulem, z lewej 
trener Alicja Stachura

Dokończenie na str 7

Oficjalna strona klubu: www.jednosc32przyszowice.pl


