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PAMIĘĆ O POWSTAŃCACH ŚLĄSKICH CIĄGLE ŻYWA...

Bohaterom
Wersja
kolorowa
(podstawowa)

złożyliśmy hołd
W sobotę, 4 maja, pod pomnikami w Gierałtowicach i Przyszowicach odbyły się uroczystości poświęcone pamięci powstańców śląskich. W ten sposób
społeczność naszej gminy podkreśliła 98. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego, zwycięskiego zrywu Ślązaków polskiego pochodzenia, który zapewnił
godne granice odradzającej się Polsce.

Wersja
czarna
(pozytyw)
Przed pomniekiem w Gierałtowicach

Uroczystości przed pomnikiem w Przyszowicach

N

Honorowa warta harcerzy

ajwiększa uroczystość odbyła się w Przyszowicach. Wieniec i znicze pod pomnikiem poległych powstańców złożyli przedstawiciele
samorządu gminy i sołectwa: wójt Leszek Żogała, wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Błaszczyk oraz

sołtys Przyszowic i prezes miejscowej jednostki OSP
Andrzej Gawlik. Ten doniosły moment poprzedziło
odegranie hymnu państwowego przez Orkiestrę Dętą
OSP Przyszowice, pod dyrekcją Mirosława Hajduka.
W ceremonii udział wzięli także strażacy-ochotnicy,
chyląc przed pomnikiem sztandar jedWARTO PAMIĘTAĆ...
Wersja
III Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r., było ostatnim z trzech zbrojnych zry- nostki, oraz harcerze
biała
wów polskiej ludności na Śląsku. Walki z Niemcami o Polski Śląsk trwały dwa miesiące. Uczestniczyło i mieszkańcy Przyszowic.
(negatyw)

w nich około 60 tys. Polaków. 1218 spośród nich poległo, 794 odniosło rany.
Powstanie było reakcją na niekorzystny dla Polski podział Śląska, dokonany przez Komisję Plebiscytową. Komisja, po plebiscycie z 20 marca 1921 r., przyznała Niemcom zdecydowaną większość
obszaru plebiscytowego, zostawiając w granicach odradzającej się Polski jedynie powiaty pszczyński
i rybnicki. W odpowiedzi Ślązacy o polskich korzeniach chwycili za broń.
„Zwycięstwo osiągniemy za wszelka cenę i nie ma takiego mocarza na świecie, który by mógł nas
okuć ponownie w kajdany germańskie” – pisał 3 maja w odezwie do rodaków Wojciech Korfanty –
przywódca powstania. Powstańcy opanowali niemal cały, liczący około 11 tys. km2, obszar objęty
plebiscytem. A później bronili go przed siłami niemieckimi.
Sukces III powstania wpłynął na zmianę decyzji mocarstw ustalających granice. Pod presją determinacji powstańców Śląsk podzielono ponownie, tym razem korzystniej dla Polski, włączając w jej
granice 29 procent obszaru plebiscytowego. W Polsce znalazły się m.in.: Katowice, Królewska Huta
(obecny Chorzów), Świętochłowice, Rybnik, Tarnowskie Góry, Pszczyna i Lubliniec. Na przyłączonym
terenie znajdowały się 53 z 67 istniejących kopalni, 22 z 37 wielkich pieców oraz 9 z 14 stalowni,
zapewniając odradzającemu się państwu rozwój gospodarczy.
/Opr. JM/

Pamiętamy o bohaterach
Chwila zadumy towarzyszyła też złożeniu wieńca i kwiatów przed pomnikiem w Gierałtowicach.
W delegacji całej gminnej społeczności byli wójt Leszek Żogała, sołtys Gierałtowic Gerda Czapelka,
pracownicy Urzędu Gminy i przedstawiciele miejscowych organizacji, m.in. Koła Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach. Honorowej asysty udzielił poczet sztandarowy i druhowie gierałtowickiej
Ochotniczej Straży Pożarnej
/JM/ Foto: Jerzy Miszczyk, Krzysztof Krzemiński
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Śląskie fajrowanie powstańcze

Kto konserwuje rowy w naszej Gminie?

Nic tak nie integruje społeczeństwa jak wspólna, dobra zabawa. W sobotę, 18 maja, na
terenie ZSP w Gierałtowicach – głównego organizatora – odbył się festyn szkolny „Śląskie
fajrowanie powstańcze”.

Na terenie Gminy mamy łącznie około 30 km rowów o podstawowym znaczeniu i nie licząc tych o znaczeniu miejscowym. Czy to dużo? Należy uznać, że mamy,
w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, bardzo rozwiniętą sieć rowów. Składają się na to rowy typowo melioracyjne, rowy odwadniające powierzchnie nie
związane z rolnictwem oraz rowy przydrożne pełniące równocześnie funkcje odwodnienia terenów przyległych.

GIERAŁTOWICE. UDANY FESTYN SZKOLNY

Rekonstruktorzy bardzo sugestywnie oddali bitewny klimat na początku
lat 20. XX wieku

O

prócz dobrej zabawy
organizatorzy zadbali
również o sporą dawkę wiedzy na temat wydarzeń
sprzed 100 lat. Atrakcji było

wiele: gry i zabawy edukacyjne, wystawa o powstaniach śląskich, pokaz musztry w wykonaniu klasy mundurowej
z Knurowa i pokaz strażaków

GIERAŁTOWICE

Gwiazdy Śląskich Godów
Nader atrakcyjnie zapowiadają się kolejne Śląskie Gody.
Impreza odbędzie się w sobotę (8 czerwca) na placu
Targowym w Gierałtowicach. Kto wystąpi?

D

wie spośród gwiazd są
co najmniej dobrze znane śląskiej publiczności. Grzegorza Poloczka szerzej
przedstawiać nie potrzeba. Ten
popularny satyryk i piosenkarz,
związany z kabaretem Rak, pojawi się na scenie o godz. 20.
Natomiast już o godz. 17 zagrają Kamraty, nasza rodzima grupa muzyczna.
Trzecia z zaproszonych
gwiazd może okazać się wyjątkowo atrakcyjną niespodzianką. Mowa o pińczowskiej grupie
folkowej – Pozytywnie Nakręinformacja

ceni. Grają utwory inspirowane
muzyką bałkańską, klezmerską,
hiszpańską, cygańską i nie tylko.
Na scenie przy placu Targowym
będzie więc gorąco, zwłaszcza
iż mają charyzmatyczną, nieco szaloną (w dobrym tego słowa znaczeniu) i utalentowaną
wokalistkę. Lekko zachrypnięty głos Ewy Jeske potrafi chwycić za serce. Kto chce posłuchać
jak pięknie śpiewa o szaroniebieskich chmurach i o miłości,
powinien zająć dobre miejsce
przy scenie już przed 18.40. Polecamy!
/JM/

z OSP w Gierałtowicach. Popisywały się dziecięce grupy
taneczne, zaśpiewali „Uskrzydleni” i przypomniano dawne,
zapomniane zabawy dziecięce.
Była też możliwość zakosztowania specjałów kuchni śląskiej:
żuru, pajdy chleba ze smalcem
i ciast.
Wielką atrakcją festynu była
grupa rekonstrukcji historycznej „Powstaniec Śląski”. Mogliśmy zobaczyć mundury i broń
z początków XX wieku, wyposażenie i działalność szpitala
polowego i epizody walk powstańczych. Ta żywa lekcja historii Śląska zaprezentowana
przez 30 rekonstruktorów była
możliwa dzięki finansowemu
wsparciu Urzędu Gminy Gierałtowice, o co zabiegało Stowarzyszenie „Porada” i Koło
ZAPOWIEDZI

Sól ziemi czarnej
29 maja w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach odbędzie się
prelekcja pt. „Kazimierz Kutz”. Wygłosi ją dr
hab. Irena Copik. Po prelekcji przewidziano
pokaz edukacyjny filmu „Sól ziemi czarnej”.
Początek o godz. 16. Wstęp wolny.
Świetlice GOK zapraszają
w wakacje
To pewne: dzieci nie będą się nudzić. Zapisy
dzieci w wieku szkolnym na wakacyjne zajęcia będą przyjmowane od 3 do 14 czerwca
w poszczególnych świetlicach.
Świetlica Gierałtowice:
czynna w godz. 9–15 (ul. Korfantego 7B,
tel. 32 301 15 12);
Świetlica Przyszowice:
czynna w godz. 9–14 (ul. Szkolna 3, II piętro,
tel. 32 726 42 47);
Świetlica Paniówki:
czynna w godz. 8–15 (ul. Zwycięstwa 44,
II piętro, tel. 32 726 42 49);
Świetlica Chudów:
czynna w godz. 8–15 (ul. Szkolna 72,
budynek przy parafii, tel. 604 917 720).
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach,
tel. 32 301 15 11, www.gok.gieraltowice.pl.
reklama

Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach – współorganizatorzy festynu.
Mamy nadzieję, że wszyscy
dobrze się bawili, a dzieci i młodzież na długo zapamiętają jak
powstańcy, wsparci przez odział

żołnierzy Wojska Polskiego, zlikwidowali niemiecki posterunek. Końcowa salwa honorowa,
oddana z karabinów, była słyszana w całych Gierałtowicach.
/J. C-R/ Foto: Jerzy Miszczyk

PRZYSZOWICE

Prelekcja i wystawa

Serdecznie zapraszamy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
na prelekcję Edwarda Pyki dotyczącą powstań śląskich.

P

relekcja odbędzie się
w czwartek, 29 maja. Jej
początek zaplanowano na
godz. 17.00.
To nie wszystko. Na terenie
szkoły będzie też dostępna wystawa pt. „Sfrunął na Śląsk Orzeł

Biały”. Jej tematyka będzie odnosić się zarówno do zrywów
powstańczych, jak i plebiscytu. Wystawa została wypożyczona z Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach.
/UG/

ZAPROSZENIE...

... dla autorów, twórców i kolekcjonerów
Gmina Gierałtowice wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
Kultury oraz Gminną Biblioteką Publiczną ma w planach
przygotowanie wydawnictwa związanego z obchodami
setnej rocznicy powstań śląskich.

W

zamyśle ma to być zalążek periodyku o tematyce społeczno-kulturalnej, który ukazywałby się na terenie naszej gminy. Pierwszy numer dotyczyłby właśnie tematyki związanej z powstaniami.
W publikacji chcielibyśmy poruszyć m. in. tematy dotyczące historii, ówczesnych obyczajów, kultury, sztuki oraz życia codziennego.
Dopuszczalne są różne formy publikowanych tekstów: artykuły, rozprawy, eseje, recenzje czy relacje ze współczesnych wydarzeń związanych z powstaniami. Zapraszamy zatem osoby, które chciałyby się na ten temat wypowiedzieć w formie pisemnej,
ale nie tylko. Możliwe są również publikacje starych fotografii
– osoby, które posiadają takie zbiory uprzejmie prosimy o ich
udostępnienie.
Objętość oraz ostateczna forma publikacji będzie uzależniona od ilości zebranych materiałów. Nie przewidujemy odpłatności za ich zamieszczanie. Liczymy, że możliwość opublikowania drukiem własnego tekstu będzie wystarczającą satysfakcją.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Gminną
Biblioteką Publiczną lub Gminnym Ośrodkiem Kultury.  /UG, GOK/

J

edną z głównych przyczyn
tak dużej sieci rowów jest
eksploatacja górnicza, która w wielu miejscach zmieniała wielokrotnie kształt i przebieg rowów. Teraz okazuje się,
że tych, często głębokich na kilka metrów, rowów nie ma kto
konserwować. Kto zatem powinien, a kto konserwuje nasze rowy?
Zgodnie z art. 205 ustawy
Prawo wodne, utrzymywanie
urządzeń melioracji wodnych
[w naszej Gminie są to: rowy
wraz z budowlami związanymi
z nimi funkcjonalnie oraz drenowania] należy do zainteresowanych właścicieli gruntów,
a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością Spółki Wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych,
w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub
reklama

tego związku spółek wodnych.
W obecnym stanie prawnym
Wody Polskie nie mają obowiązku utrzymywania urządzeń
melioracji wodnych. W kosztach utrzymywania urządzeń
wodnych uczestniczy ten, kto
odnosi z nich korzyści. Jeżeli obowiązek utrzymania urządzeń wodnych nie jest wykonywany, właściwy organ Wód
Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe
zakresy i terminy jego wykonywania. Za niewykonanie tego
obowiązku grożą kary oraz obowiązek poniesienia kosztów zastępczych konserwacji. Równocześnie Spółki Wodne mogą
korzystać z pomocy finansowej Gminy na utrzymanie wód
i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

W Gminie Gierałtowice działa od wielu lat Spółka Wodna
(SW), która jest równocześnie
członkiem Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach. W potocznym rozumieniu SW służy tylko
rolnikom – jest to pogląd błędny, szczególnie w naszej Gminie. Formalnie członkiem SW
może być (powinien być) każdy posiadacz nieruchomości,
który korzysta z wód, przez co
należy rozumieć tutaj zapewnienie prawidłowego odpływu
wód z nieruchomości i zapobieganiu podtopieniem. Tradycyjnie członkiem SW jest u nas
każdy posiadacz gospodarstwa
rolnego, ale już nie każdy posiadacz nieruchomości, zwłaszcza zabudowanej. Członkowie
SW płacą składki od 1 ha lub
od nieruchomości nierolniczej.
Poziom ściągalności tych składek od lat przekracza w naszej

gminie 90%, co świadczy dobrze
o działalności SW. Dodatkowo
z budżetu Gminy jest przeznaczone w tym roku 320 tys. zł
dotacji na konserwację rowów.
Z tych środków są konserwowane rowy, w tym wykaszanie roślinności, odmulanie dna, konserwacja wylotów drenarskich
itp. Od strony technicznej prace
te wykonuje Związek Rejonowy
SW oraz wybrane w przetargu
podmioty gospodarcze, a koordynuje całość Zarząd Spółki Wodnej. Ze względu na bardzo szybki rozwój naszej gminy,
pojawia się coraz więcej problemów ze skutkami uszkodzonych podczas budowy domów
drenów oraz zwiększenia odpływu wód do rowów z terenów utwardzonych. Niestety,
nie wszyscy poczuwają się do
obowiązku świadczenia na rzecz
SW. Tutaj należy przypomnieć,
że Prawo Wodne ma narzędzia

do przymuszenia właściciela
nieruchomości korzystającego
z wód do opłat na rzecz Spółki
Wodnej. Na podstawie art. 454.
1. jeżeli osoby niebędące członkami spółki wodnej odnoszą korzyści z urządzeń spółki wodnej,
są obowiązane do ponoszenia
świadczeń na rzecz tej spółki.
Wysokość i rodzaj świadczeń
tych, oraz terminy ich spełnienia ustala, w drodze decyzji, starosta.
R.W.
INFORMACJA

Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice informuje, że IX sesja Rady
Gminy Gierałtowice zaplanowana
została na 29 maja 2019 r.
Zawiadomienie o terminie, miejscu
i przedmiocie obrad jest publikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej (zakładka ogłoszenia
Rady Gminy).
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WÓJT LESZEK ŻOGAŁA DLA WIEŚCI

Raport wskazówką do działań...
Mija 6 miesięcy od dnia, gdy Państwa głosami zostałem wybrany na stanowisko wójta.
Trochę jeszcze za wcześnie na podsumowania tego czasu. Chciałem jednak poinformować
Państwa o najważniejszych działaniach, jakie podjąłem w tym okresie.

W

yłożone zostały do
publicznego wglądu
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
dla Przyszowic i Paniówek. Trwa
wyłożenie planów dla Gierałtowic i Chudowa. Proszę o zainteresowanie się tematem. Tylko formalnie złożone wnioski
do planu będą podstawą dalszych prac. Wzór formularza do
złożenia wniosku jest dostępny m.in. internecie. Trwa procedura oceny raportu oddziaływania na środowisko KWK
Sośnica. O zainteresowanie się
tym tematem proszę szczególnie mieszkańców Przyszowic
i Gierałtowic, którzy będą bezpośrednio odczuwać skutki eksploatacji górniczej.
Do końca maja zostanie opracowany Raport o stanie gminy
za rok 2018. Jest to dokument,
który będzie opisywał stan gminy w roku poprzednim, będzie
też w pewnym sensie moim „raportem otwarcia”. Na podstawie
tego dokumentu Rada Gminy
udziela wójtowi wotum zaufania. Jak łatwo zauważyć, raport
będzie dotyczył działań mojego
poprzednika w ubiegłym roku,
a Rada Gminy będzie podejmować decyzję o udzieleniu wotum
zaufania dla mnie. W zasadzie

to ja będę „odpowiadał” za czas,
gdy nie byłem jeszcze wójtem.
Takie są rozwiązania prawne.
Uważam jednak, że raport ma
pokazywać prawdziwy obraz sytuacji naszej gminy. Będzie też
wskazówką, gdzie należy podjąć działania w celu poprawy sytuacji. Obowiązuje już uchwała
o dopłatach do żłobka dla osób,
których pociechy korzystają z tej
formy opieki. Wydane już zostały pierwsze decyzje związane z udzieleniem dofinansowania. W zakresie realizowanego
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, złożonych zostało
161 wniosków. Program uruchomiony jeszcze w poprzedniej
kadencji, pozwala na wymianę dokładnie 100 pieców. Skala zainteresowania jest jednak
tak duża, że aktualnie poszukuję możliwości zwiększenia zakresu tej pomocy.
Trwają prace związane z projektowaniem placu zabaw w Gierałtowicach oraz działania zmierzające do ustalenia lokalizacji
kolejnego placu zabaw w Paniówkach. Jesteśmy w trakcie
przetargu na wywóz śmieci.
O ewentualnych nowych cenach
można będzie mówić w czerwcu, po otwarciu ofert.
Zakończona została analiza

kosztów utrzymania budynków
gminnych. Dla niektórych złożone zostały wnioski o wymianę
źródeł ciepła na gazowe. W innych przypadkach przygotowywane są prace termomodernizacyjne. W budynkach gminnych
trwają też prace związane z zamontowaniem oszczędnych źródeł światła. Zadania te wiążą
się często z poniesieniem kosztów wymiany, docelowo pozwolą jednak zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne,
a tym samym koszty bieżącego
utrzymania budynków gminnych. Przypominam o możliwości spotkania w każdy czwartek w godzinach 9‒17. Prosiłbym
o wcześniejsze umawianie się
w sekretariacie urzędu. Czasem
jestem niedostępny z uwagi na
konieczność udziału w spotkaniach poza urzędem, np. w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W czasie tych
czwartkowych spotkań poznałem wiele, często „starych”,
problemów. Niektóre udało się
rozwiązać, a inne są w trakcie
załatwiania. Są też takie sprawy,
których nie można rozwiązać,
bo nie pozwalają na to przepisy prawa, albo inne okoliczności, niezależne od gminy.
Leszek Żogała
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GMINA UDZIELA POMOCY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU

„Posiłek w szkole i w domu”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach po raz kolejny
informuje wszystkich mieszkańców gminy o realizowanym
rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019–2023.
Celem programu jest zapewnienie pomocy i ograniczenie
zjawiska niedożywienia. Odnosi się on zarówno do dzieci
i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących
się w trudnej sytuacji, jak też
osób dorosłych (zwłaszcza starszych, samotnych, chorych lub
niepełnosprawnych).
Udzielanie pomocy może
przybrać trzy formy:
1.	posiłku dla dzieci w szkołach i/lub przedszkolach,
2.	zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności,
3.	świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych.
Z programu mogą skorzystać
osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150
proc. kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ust. 1
pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy
społecznej, tj. 1051,50 zł dla osoby
samotnie gospodarującej oraz
792,00 zł dla osoby w rodzinie
(przykład ustalenia kryterium
dochodowego rodziny 4-osobowej, w skład której wchodzą
mama, tata i dwójka dzieci. Po
ustaleniu sytuacji dochodowej
łączny dochód ww. rodziny nie

może przekroczyć kwoty 792 zł
x 4 osoby = 3168 zł).
Jeżeli w Gminie Gierałtowice są osoby, które spełniają powyższe kryteria, a nie korzystały do tej pory z tej
formy pomocy, mogą zgłosić się do
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach osobiście (Gierałtowice,
ul. Powstańców Śląskich 1) bądź telefonicznie (32 440 05 25, 32 301 15 28).
Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby
i rodziny, których dochód przewyższa kwotę 150 proc. kryterium dochodowego (o którym
mowa w art.8 ust.1 pkt 1 lub 2
ustawy o pomocy społecznej),
a nie mogą własnym staraniem
zapewnić sobie i rodzinie posiłku, mogą również zgłaszać
swoje potrzeby w tym zakresie
do pracownika socjalnego OPS.
Ta forma wsparcia realizowana
jest poza programem, w oparciu o Uchwałę Nr III/25/2018
Rady Gminy Gierałtowice z 12
grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
na świadczenia z pomocy społecznej w formie rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych
oraz zasiłków celowych.
/ops/

PRZYSZOWICE

Niebawem ruszą prace na ul. Granicznej

na czas robót zostaną umieszczone na stronie internetowej
Urzędu Gminy Gierałtowice.
W przypadku potrzeby dodatOd 24 czerwca do końca sierpnia 2019 roku realizowana będzie inwestycja drogowa na ul. Granicznej w Przyszowicach na
kowych, szczegółowych proodcinku od budynku nr 4 do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich.
simy o kontakt z Sebastianem
adanie polegać będzie na znajdujących się na tym odcin- du (szacowany okres czasu, to
Wszelkie informacje wraz Pawlasem – tel. (32) 30–11–344.
wykonaniu nowej kon- ku. W całym okresie prowa- około 2 tygodnie).
z planowaną organizacją ruchu
/UG/
strukcji drogi wraz z na- dzenia robót utrzymany będzie
wierzchnią oraz przebudową przejazd przez skrzyżowanie
istniejących odcinków chod- ulic Granicznej, ul. Wolności
ników oraz zjazdów na długo- i ul. Rolników w Gliwicach.
ści prawie 700 metrów.
W czasie prowadzenie robót
Na czas prowadzenia robót nastąpi zmiana trasy przejazwyłączony z ruchu zostanie du autobusu linii 669 z obecw/w odcinek drogi w 2 etapach: nej ul. Powstańców Śląskich
• etap I – od budynku nr 4 do oraz ul. Granicznej na ul. Gieskrzyżowania z ul. Wolno- rałtowicką (DW 921) oraz ul.
ści i ul. Rolników w całym Gliwicką (DK 44). W kwestii
okresie realizacji, tj. 24.06 dotyczącej linii nr 8 oraz 58
– 31.08.2019 r.,
(kursy przejeżdżające ul. Gra• etap II – od skrzyżowania niczną w Przyszowicach i ul.
z ul. Rolników do skrzyżo- Rolników w Gliwicach) zmiawania ul. Powstańców Śl., na trasy tych kursów nastąprzewidywany termin za- pi w okresie niezbędnym dla
mknięcia: sierpień 2019 r. prowadzenia robót w etapie 2,
Zakaz ruchu nie będzie do- w czasie, w którym nie będzie
tyczył dojazdu do budynków fizycznej możliwości przejaz-

Z
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Chcąc otrzymywać bezpłatne SMS-y
z informacjami o:

Chcąc otrzymywać wiadomości
mailowe z informacjami o:

 zagrożeniach meteorologicznych III stopnia
(tj. intensywne opady, burze, grad silny wiatr),
 zagrożeniach hydrologicznych III stopnia
(tj. przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych),
 ogłoszonych pogotowiach i alarmach przeciwpowodziowych na
terenie Gminy Gierałtowice, zagrożenia z pogorszeniem stanu wody
pitnej.

 zagrożeniach meteorologicznych I - III stopnia
(tj. intensywne opady, burze, grad silny wiatr),
 zagrożeniach hydrologicznych I - III stopnia
(tj. przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych),
 ogłoszonych pogotowiach i alarmach przeciwpowodziowych,
 zagrożeniach związanych z pogorszeniem stanu wody pitnej.

Wypełnij dokładnie wszystkie pola w formularzu rejestracyjnym Systemu Informacji o Zagrożeniach, który znajduje
się na stronie www.gieraltowice.pl.

wypełnij czytelnie formularz znajdujący się:





na stronie www.gieraltowice.pl.
w biurze podawczym
w pokoju 112 Urzędu Gminy Gierałtowice
w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach, ul. Karola Miarki 1 w biurze inkasentów

Aplikacja na urządzenia
mobilne

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć
do Urzędu Gminy Gierałtowice, pokój nr 112.

Aplikacja oferuje błyskawiczny
dostęp do gminnych aktualności
i wydarzeń. Dzięki niej otrzymasz powiadomienia o sytuacji
kryzysowej czy terminie wywozu
odpadów.

Informacja multimedialna o zagrożeniach
Sołectwo Gierałtowice
Obserwuj wyświetlacz LED zlokalizowany na budynku
Urzędu Gminy Gierałtowice.

Bezpiecza Gmina Gierałtowice
(wersja mobilna)
http://infomet.nazwa.pl/
app/gieraltowice-map/#/
Odczyt z wodowskazu, informacje ze
stacji meteorologicznych i stacji jakości
powietrza zlokalizowanych w
czterech sołectwach Gminy
Gierałtowice.

Systemy mają na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańców, ale również skuteczną komunikację
z mieszkańcami we wszystkich obszarach funkcjonowania.
POZYSKANE FUNDUSZE TRAFIĄ DO GMINY

Dobre wieści dla seniorów
Fundacja Zakątek Pokoleń z gminą Gierałtowice pozyskała fundusze
z rządowego programu ASOS 2019 dla seniorów z Chudowa, Gierałtowic,
Paniówek i Przyszowic.

P

ieniądze przeznaczone zostaną na opiekę i pomoc osobom
starszym (chorym i niesamodzielnym) oraz na wiele ciekawych i atrakcyjnych
wydarzeń – zajęć i warsztatów dla seniorów aktywnych.
– Chcemy również zorganizować I Gierałtowicki
Dzień Seniora, który będzie
wielkim świętem seniorów
z całej gminy Gierałtowice.
Dzięki finansowaniu dziareklama

łań przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (ASOS 2019) zarówno
opieka, pomoc jak i zajęcia
będą bezpłatne dla seniorów
po 60. roku życia – informują inicjatorzy przedsięwzięcia. – Zachęcamy do kontaktu i zapisywania się, gdyż
ilość osób starszych niesamodzielnych, która będzie objęta opieką jest ograniczona.
W ramach projektu otwarto Centrum Wsparcia Seniorów. Znajduje się ono na

I piętrze w budynku, w którym mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek
Zdrowia w Gierałtowicach.
W godzinach pracy biura
można przyjść i dowiedzieć
się więcej szczegółów związanych z programem oraz
porozmawiać na inne tematy dotyczące osób starszych.
Biuro jest czynne w dni robocze: poniedziałek i środę w godz. 11.00‒15.00, we
wtorek, czwartek i piątek
w godz. 8.30‒12.30. /FZP/
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Uskrzydleni na podium
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CHUDÓW, CHORZÓW

Piękny festiwal się nam zrodził...

Proboszcz chudowskiej parafii, ks. Paweł Wróbel, podjął się trudu współorganizowania I Śląskiego Festiwalu Sakralnego. Pomysłowi przyklasnęła grupa
zawodowych muzyków, a zyskali na tym melomani z Chudowa i... Chorzowa.

27 kwietnia zespół dziecięco-młodzieżowy Uskrzydleni zdobył II miejsce w kategorii zespołów starszych podczas XXVI Dziecięcego Festiwalu Piosenki
Religijnej w Katowicach – Kostuchnie.

Po koncercie część słuchaczy nie pozwoliła odejść artystom bez zrobienia wspólnej fotografii...

F

Uskrzydleni nie spoczywają na laurach – sukces w Katowicach jest dowodem wysokich, i ciągle rosnących, umiejętności zespołu

T

ak wysokiej ocenie została
poddana autorska piosenka pt „W mocy Bożego
Ducha”, która została napisana
specjalnie na tę okazję przez Patryka Grzegorzycę. Dzieci bardzo żywiołowo zareagowały na
wieść o zdobytym drugim miejscu. Wszystkie razem odebrały
puchar z rąk jurorów.

Przypomnijmy, że Uskrzydleni działają przy parafii Matki
Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach. Zespół tworzą dzieci i młodzież w wieku 5 do 19
lat – w sumie ponad 40 osób.
Uskrzydleni kończą czwarty rok działalności. W tym
czasie wydali płytę pt. „Nadzieja” i wielokrotnie wystę-

powali. Za szczególnie ważne
uznają coroczne koncerty charytatywne z udziałem profesjonalnych artystów. Z Uskrzydlonymi wystąpili m.in. Magda
Anioł, Anna Pieszka, Kamil
Roch Karolczuk, a także orkiestra i chóry. Fundusze zebrane
podczas tych koncertów w całości są przeznaczone na po-

moc chorym dzieciom z parafii
(choć nie tylko). Zespół bierze
też udział w festiwalach oraz
towarzyszy ważniejszym uroczystościom kościelnym i państwowym.
Niebawem pojawią się kolejne
sposobności, by zobaczyć, posłuchać i... oklaskiwać Uskrzydlonych. Zaśpiewają m.in. 26

Poziom coraz wyższy

maja z okazji Dnia Matki
w kościele w Gierałtowicach,
2 czerwca z okazji Dnia Dziecka na probostwie przy parafii
MB Szkaplerznej w Gierałtowicach (występ połączony będzie
z poświęceniem nowego domu
parafialnego) oraz 8 czerwca
w Kalwarii Zebrzydowskiej.
/-/ Foto: archiwum Uskrzydlonych

GIERAŁTOWICE. KONKURSOWY KLANG...

11 maja w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach odbyły się eliminacje do Konkursu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej Klang organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.
w innych konkursach odnosząc
sukcesy – podkreślili sędziowie.
Decyzją jury w Konkursie
Głównym, który odbędzie się
8 czerwca w czasie Śląskich Godów Gminy Gierałtowice udział

wezmą następujące osoby:
•	kategoria „szkoła podstawowa”: Marta Skrzypczyk, Zuzanna Musioł, Emilia Leszczuk, Magdalena Burek,
Aleksandra Balbierz, Klaudia Guzera, Dominika Dyrbuś, Julia Małecka i Anna
Laskowska;
•	kategoria „gimnazjum oraz
szkoła ponadgimnazjalna”: Justyna Szulim, Amelia Stańczyk, Kaja Tomeczkowska i Filip Kciuk. /gok/

Zwycięzcy eliminacji z w kategorii szkół podstawowych z jurorami

W

przesłuchaniach wzięło udział 18 osób –
w kategoriach: szkoła podstawowa oraz gimnazjum
i szkoła ponadgimnazjalna. Ich

umiejętności oceniali jurorzy:
prezes Stowarzyszenia Muzycznego „Mozart” Mirosława Sander, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach

Piotr Rychlewski i Anna Karwot.
– Z roku na rok bardzo wyraźnie poziom konkursu rośnie,
a uczestnicy Klangu biorą udział Wyróżniający się uczestnicy ze „starszej” kategorii konkursu

estiwal odbył się w dniach
26‒28 kwietnia. Inauguracja miała miejsce w Chudowie, w kościele NMP Królowej Aniołów. Przybrała formę
Koncertu Wokalnego Pieśni Sakralnych. Wystąpili tenor Sylwester Targosz-Szalonek oraz
pianistka i organistka Katarzyna Rzeszutek.
Wytrawny duet artystów, absolwentów katowickiej Akademii Muzycznej, dostarczył publiczności sporo wzruszeń.
Zabrzmiały, wyśpiewane mocnym głosem Targosza-Szalonka, m.in. „Caro Mio Bene” G.
Giordaniego, „Panis Angelikus”
C. Franka i „Ave verum” oraz
brawurowo zagrana na organach „Ave Maria” F. Schuberta.
Nazajutrz, w sobotni wieczór,
świątynia była miejscem Koncertu Kameralistów Orkiestry
im. Arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg. Kościelne mury
wypełnił piękny sopran Urszuli
Stefiszyn – śpiewaczki powracającej na krajowe sceny po wieloletnim pobycie w Irlandii. Niesamowite wrażenie zrobiła też
muzyka instrumentalna w wykonaniu filharmoników z Zabrza: wiolonczelistki Katarzyny Rubin, kontrabasisty Macieja
Niedbały i pianistki Krystyny
Rzeszutek.
Gromkie brawa zebrali artyści, owacją też nagrodzono
ks. proboszcza Pawła Wróbla,
współorganizatora festiwalu,
a także jego prowadzącego.
Festiwal nosi imię przedwcześnie zmarłego ks. Andrzeja Cubra, przyjaciela artystów, pro-

boszcza (w latach 2006–2018)
parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Chorzowie Batorym. Stąd też trzeci i finałowy dzień festiwalu odbył się
w Chorzowie.
Muzyczny mariaż Chudowa z Chorzowem wypadł nader udanie. Organizatorzy festiwalu, a także jego dyrektor
i kierownik muzyczny - Sylwester Targosz-Szalonek - zapowiadają kontynuację imprezy. Sylwester Targosz-Szalonek
/JM/ Foto: Jerzy Miszczyk – nie tylko solista, ale też
informacja

kierownik muzyczny festiwalu.

Dzieła Vivaldiego w aranżacji na kontrabas i wiolonczelę zagrali
Katarzyna Rubin i Maciej Niedbał.

Gra Katarzyna Rzeszutek.
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ZSP W PANIÓWKACH

Chorwacja była tuż, tuż...

KOLEJNY SUKCES

Reprezentantki szkoły w Paniówkach zostały laureatkami X Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego na projekt znaczka pocztowego „15 lat Unii Europejskiej na Górnym Śląsku”. Grand Prix konkursu zdobyła siódmoklasistka
Karolina Szymon, natomiast Emilia Kuśnierz z klasy IVb zajęła III miejsce
Uczniowie z klasy Vb Szkoły Podstawowej w Paniówkach zajęli III miejsce w śląskim finale
w kategorii klas IV-VIII.
Konkursu Wiedzy o Chorwacji. Do zwycięstwa zabrakło im tylko 7 punktów...
Nagrody zostały wręczone 10 maja w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Dodatkową satysfakcję sprawiło zwyciężczyni opublikowanie
waka, dała uczniom przepustkę znaczka na specjalnej widokówce.
Foto: archiwum szkoły

Młodzi uczniowie wykazali się dużą wiedzą i zasłużenie znaleźli się na
podium prestiżowego konkursu

T

egoroczny konkurs upamięt nia ł 25. rocznicę wizyty Jana Pawła II
w Chorwacji. Zorganizowany
został przez Konsula Honorowego Republiki Chorwackiej
w Krakowie przy współpracy
Kuratorium Oświaty w Katowicach i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Współzawodnictwo odbywało się dwuetapowo. W pierwszym 5-osobowe reprezentacje
97 szkół przygotowały multimedialne prezentacje. Piątoklasiści z Paniówek zachwycili jurorów swoją wizją chorwackiej
przyrody i geografii. Praca, wykonana pod nauczycielską opieką Kariny Karcz i Łukasza No-

PRZYSZOWICE

Nie lali wody
„Woda w przyrodzie i życiu człowieka”
była tematem konkursu plastycznego
zorganizowanego z okazji Dnia Wody.
Chętnych nie brakowało...

do finału.
Finał odbył się 25 kwietnia
w Sosnowcu, w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Sprawdzianem
wiedzy był test składający się
z 90 pytań, obejmujących m.in.
wiadomości z historii, kultury, przyrody, geografii i tradycji Chorwacji. Nasza piątka z Vb poradziła sobie z nim
znakomicie. Jakub Burak, Michał Gajda, Jakub Gruca, Nelly Kurzepa i Bianka Wyrobek
zdobyli w sumie 287 punktów.
Ten wynik dał im III miejsce
(przed wieloma renomowanymi szkołami, m.in. gliwickim
Filomatą). Wygrali reprezentanci SP im. Adama Mickiewicza w Żywcu (w nagrodę pojadą do Chorwacji).

Karolina Szymon i Emilia Kuśnierz zachwyciły plastycznym talentem
Warto dodać, że zespół zaprocentuje w kolejnej edycji
z Paniówek był najmłodszym konkursu.
w gronie finalistów. Zdoby/JM/
te doświadczenie z pewnością
źródło: ZSP w Paniówkach

GIERAŁTOWICE

Makrama wraca na salony
8 maja warsztaty Eko-Deko
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Gierałtowicach zgromadziły
miłośniczki sztuki wiązania
sznurków – makramy.

M

Smakołyki na pikniki

D
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GIERAŁTOWICE. CHÓRZYŚCI UCZCILI KS. GORCZYCKIEGO

Koncertowy hołd kapelmistrzowi Wawelu
„Przez całe Nieba przestworza”, „Regnavit Dominum” i „Pieśń dziękczynna” znalazły się wśród utworów wyśpiewanych podczas XXVII Koncertu
im. ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

Zwieńczeniem koncertu była wspólnie zaśpiewana przez połączone chóry, pod dyrekcją Beaty Stawowy, „Pieśń dziękczynna”

akrama jest formą rękodzieła znaną już od
starożytności. Do Europy przywędrowała z Babilo- Makrama to sztuka trudna, ale niezwykle efektowna
nii. W średniowieczu makrama używa się igieł, drutów czy szy- wiem prawie 4 godziny. Dla
zdobiła np. królewskie szaty. dełka, a jedynie sznurka. Cała pasjonatek rękodzieła była to
W latach 70. stała się dość po- sztuka polega na odpowiednim okazja, by nauczyć się nowej
pularna. Teraz moda na ma- spleceniu węzłów. Jest to praca techniki i stworzyć niepowtaZwycięskie Smerfy – tryumfatorom pogratulował sukcesu
kramę odżyła. Przy tworzeniu bardzo czasochłonna, o czym rzalną ozdobę.
wójt Leszek Żogała i prezes PGK Piotr Rak
ozdób takich jak bransoletki, przekonały się uczestniczki spo/M M-B/
Foto: Mirosława Mirańska-Baraniuk
onkurs został zorganizoRozstrzygnięcie zapadło 10 makaty ścienne i naszyjniki nie tkania. Warsztaty trwały bowany przez Przedsiębior- maja. Zwyciężyła grupa Smerfy
stwo Gospodarki Komu- z Zespołu Szkolno-Przedszkol- GIERAŁTOWICE
nalnej sp. z o.o. w Przyszowicach nego w Chudowie, 2 miejsce
Orzeźwiającą, wiosenną bombę
przy współpracy z wójtem Gmi- zdobyła grupa Tygryski z Zewitaminową stanowiła sałatka ze
ny Gierałtowice, dyrektorem społu Szkolno-Przedszkolneświeżych warzyw z dodatkiem
Gminnego Ośrodka Kultury go w Paniówkach, natomiast Jak jest dobre towarzystwo i smaczne jedzonko, piknik się
kiełków rzodkiewki. Jak pikw Gierałtowicach oraz prezesem trzecie – grupa Żuczki z Ze- uda. Nawe jeśli aura trochę kaprysi...
nik to oczywiście koc i koszyk.
pływalni Wodnik w Paniów- społu Szkolno-Przedszkolnego
o takiego wniosku doPod okiem instruktorek dzieci Pani Bożena zaprezentowała też
kach. Jego celem było promo- w Przyszowicach. Wyróżnioszli uczestnicy majowych przygotowały lemoniadę z lekką praktyczny zestaw do spożywawanie wody jako nieodłączne- ne zostały grupy: Piraci (ZSP
warsztatów kulinarnych miętową nutą. Jako sycącą prze- nia posiłków w plenerze. Nie zago składnika życia ludzkiego Chudów), Muchomorki, Sówki w Gminnym Ośrodku Kultury kąskę wybrały kanapki na cie- pomniano o grach i zabawach.
oraz uświadomienie najmłod- i Jeżyki (wszystkie z ZSP Przy- w Gierałtowicach.
pło, zapiekane z serem i wędliną.
/M M-B/ Foto: Mirosława Mirańska-Baraniuk
szym, jak ogromną rolę odgry- szowice). Indywidualnie doceWYKWINTNE CIASTO
wa woda w środowisku natural- niono pracę Emilii Skrzypczyk.
Ostatnie zajęcia kulinarne dla dzieci
nym i jakie zagrożenie niesie ze
Wszyscy uczestnicy otrzymaw tym sezonie odbędą się 6 czerwca
sobą spadek jej zasobów.
li nagrody. Osobiste gratulacje
w Gminnym Ośrodku Kultury
Rywalizowały pięcio- i sze- uczestnikom złożyli m.in. wójt
(w godzinach 17–19). Temat bardzo
ściolatki z terenu gminy. Sta- gminy Gierałtowice Leszek Żoambitny: wykwintne ciasto.
nęły na wysokości zadania. gała i prezes PGK Piotr Rak.
Koszt udziału to 15 zł. Zapisy pod nr.
Zgłoszono wiele prac. Jury nie
/-/ Foto: archiwum organizatorów
Piknik: na razie w kameralnych wnętrzach, ale już niebawem w plenerze... tel. 32 301 15 12.
próżnowało.

K
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P

amięć o ks. G. G. Gorczyckim, nazywanym nieraz
„polskim Händlem”, od
przeszło ćwierćwiecza kultywuje gierałtowicki chór Skowronek. Tegoroczna edycja
koncertu poświęconego kompozytorowi odbyła się 28 kwietnia w miejscowej świątyni.
Wystąpiły cztery zespoły:
Cecylia z Paniówek (pod dy-

rekcją Beaty Stawowy, akompaniował Paweł Widera), Bel
Canto z Chudowa (dyrygowała Barbara Jałowiecka-Cempura), przyszowicki Słowik (pod
kierunkiem Barbary Jałowieckiej-Cempury) i chór-gospodarz, gierałtowicki Skowronek
(pod dyrekcją Beaty Stawowy). Zasłużone brawa słuchaczy, wśród nich ks. wikariusza

Dariusza Szmidta, zebrało trio:
Błażej Czech, Mirela Adamczyk
i Magdalena Stawowy, któremu
akompaniowała Beata Stawowy.
W finale publiczność wysłuchała połączonych chórów. Po
kościele niosła się „Pieśń dziękczynna”, a po chwili „Alleluja”, wyśpiewana przez Patrycję Cempulik-Włodarz.
Koncert prowadziła Karolina
Kopacz. Impreza została zorganizowana przez Parafię pod
wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach, Śląski Związek Chórów i Orkiestr
– Okręg Gliwicko-Zabrski (chór
Skowronek) i samorząd Gminy
Gierałtowice (Gminny Ośrodek Kultury).
– Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy mieli swój
Prezes Skowronka Weronika Czech podziękowała wszystkim chórzystom, udział w przygotowaniu tego
gratulując też (od prawej) Karolinie Kopacz, Beacie Stawowy,
koncertu – podkreślała prezes
Skowronka Weronika Czech.
Barbarze Jałowieckiej-Cempura i Patrycji Cempulik-Włodarz.

– Szczególnie ciepłe wyrazy ją sens naszym próbom i wywdzięczności kierujemy do słu- stępom...
chaczy, bo to właśnie oni nada/bw/ Foto: Bogusław Wilk

Wśród oklaskujących występy śpiewaków był ks. wikariusz Dariusz Szmidt
KAPELMISTRZ KATEDRY NA WAWELU

Grzegorz Gerwazy Gorczycki (właściwie Grzegorz
Gorczyca, ok. 1665–1734) urodził się we wsi
Rozbark (obecnie dzielnica Bytomia) w kmieciej
rodzinie. Studiował filozofię i teologię w Pradze
i Wiedniu. W latach 1692–94 był nauczycielem
retoryki i poezji w Akademii Chełmińskiej, kierował
miejscową kapelą muzyczną. W 1694 r. osiadł w Krakowie, gdzie do śmierci
był kapelmistrzem kapeli katedralnej na Wawelu, pełniąc też liczne funkcje
kościelne. Twórczość Gorczyckiego to muzyka religijna. Obejmuje utwory
a cappella, kompozycje wokalno-instrumentalne i pieśni. Jego dzieła, reprezentujące muzykę późnego baroku, cechuje bogata melodyka oraz mistrzowskie posługiwanie się stylem koncertującym.
Foto: wikipedia
informacja

PANIÓWKI

Niosło się echo poezji

„Poezja kluczem do wyzwolenia z siebie dobra” – to motto przyświecało
uczestnikom spotkania w filii Gminnej Biblioteki Publicznej
w Paniówkach.

M

iłośnicy literatury, a zwłaszcza pięknych strof, z gmin
Gierałtowice i Pilchowice
spotkali się 27 kwietnia. Zaproszenie dyrektor GBP Lidii Pietrowskiej,
w celu zacieśnienia współpracy z Klubem Poetów z Gierałtowic, przyjęli goście z Wilczy, Pilchowic i Żernicy. Spotkanie prowadził Tadeusz
Puchałka.
„Istota poezji? Za jeden kwiat oddać cały świat”... Tego wieczoru w bibliotece byli tylko ci, którzy rozumieją i cenią to przesłanie.
– Nikt się nie śpieszył tego popołudnia, lecz słuchał, a następnie spro-

wadzał i wklejał wyobraźnię innych
do swoich absolutów – podkreślają
uczestnicy spotkania. – Każdy miał Kto kocha poezję, ten docenia piękno
swój oryginalny styl pisania i głosił świata – nie mają wątpliwości uczestnicy
swoją prawdę. Chciałoby się rzec, że wieczoru
kierował się morałem Norwida: „Nie
bądź papugą uczuć ani marzeń kraską. [...] Do żadnej czapki klamrą nie
przykuj się złotą”.
Udany wieczór dobrze wróży na
przyszłość. Jego uczestnicy już zapowiadają, że odbędą się kolejne spotkania pasjonatów liryki...
Lidia Pietrowska
Foto: Tadeusz Puchałka i archiwum organizatorów

Wśród gości byli też uznani autorzy –
Bronisław Wiechuła i Tadeusz Golonka
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Popłynęła
Rodzinnie
przy
muzyce
Ania podbiła
MIĘDZYNARODOWY SUKCES MIESZKANKI CHUDOWA

PANIÓWKI. FESTYN W PARKU JOANNY

Mińsk!

Niech żałuje, kto nie był. Uczestnicy XI Festynu Rodzinnego znakomicie bawili się z gwiazdami
śląskiej estrady przy dobrej muzyce.

Wspaniale zaprezentowała się Ania Laskowska na międzynarodowym konkursie Light of Music w Mińsku na Białorusi.

Zespół Pauza z instruktorkami

P

o trzykroć sukces: występując z zespołem „Pauza”
– pierwsze miejsce, w duecie „Duoforte” – także tryumf,
a indywidualnie miejsce drugie.
Przypomnijmy. Ania Laskowska to finalistka i laureatka wielu konkursów, m.in. organizowanego przez GOK Gierałtowice
konkursu piosenki „Klang”. Ze
wspomnianymi zespołami ćwiczy już prawie pięć lat w Studiu
artystycznym „Maciej”.
Wyjazd nie byłby możliwy,
gdyby nie jesienny zwycięski
udział na Festiwalu Kalejdoskop
Talentów w Żywcu. Jedną z nagród było zaproszenie na Białoruś. Impreza odbyła się w połowie marca.
– Konkurencja była bardzo
duża, wszystkie występujące dzieci były świetnie przygotowane –
podkreśla Magdalena Laskowska, mama Ani.
Zespół Pauza został nominowany do nagrody Grand Prix
wraz z czwórką innych wykonawców w różnym wieku. Ostatecznie zwyciężyła finalistka białoruskiego Voice Kids.
– Jury wyraziło duży podziw
dla naszych dziewczynek, ich talentu wokalnego, zgrania i lekkości na scenie – dodaje pani Mag-

dalena. – Wielką radością dla
zespołu było zaproszenie do występu na gali Dnia Tańca Festiwalu.
Co więcej, dziewczynki wróciły z Białorusi z zaproszeniem
na Międzynarodowy Festiwal
w Bułgarii.
Pobyt nie ograniczył się do
śpiewu. Był czas na zwiedzanie
miasta.
– Tu musimy wspomnieć o Pani
Marinie Liaonowicz, która bardzo kibicowała naszemu przyjazdowi do Mińska i troskliwie się
nami zaopiekowała na miejscu.
Była wspaniałym przewodnikiem
– zaznacza nasza rozmówczyni. – Ogromne wrażenie zrobiła na dziewczynkach Narodowa
Biblioteka Białorusi, stare miasto, a także targ miejski Kamarovka, gdzie była okazja spróbować smaków Mińska i Białorusi.
Po powrocie młode artystki
nie osiadły na laurach. Przeciwnie, postarały się o kolejne, m.in.
zdobywając Srebrną Nutę na Festiwalu im. Norberta Kroczka
w Zabrzu i znajdując się w gronie
laureatów Wojewódzkich Prezentacji Artystycznych w Gliwicach.
/bw/
Foto: archiwum rodzinne państwa Laskowskich

Ogromne wrażenie na dziewczynkach zrobiła
Narodowa Biblioteka Białorusi
PAUZA

Powstała niespełna 5 lat temu w Studio Artystycznym Maciej w Zabrzu.
Obecnie zespół tworzą: Ania, Kasia, Laura, Lena, Ola, Paulina i Paulina. Szlifują
talent pod okiem instruktorek - Magdaleny Ziółkowskiej i Sandry Sojki.

bawa z udziałem artystów trwała
do godziny 23. Buty na parkiecie
zdzierali młodzi i starsi mieszkańcy Paniówek. Byli też goście
z sąsiednich miejscowości.
– Cieszę się, że festyn był okazją do integracji różnych grup
wiekowych – mówi sołtys Bogusław Mryka – współorganizator
(wraz z Radą Sołecką i Towarzystwem Miłośników Paniówek) imprezy.
Dodajmy, iż stoiska gastronomiczne były dobrze zaopatrzone. Pomyślano także o atrakW muzycznej akcji Bernadeta Kowalska i Przyjaciele
cjach dla dzieci, instalując dla
nakomitej Bernadety kursów dla dzieci i dorosłych, nich urządzenia wesołego miaKowalskiej nie trzeba był Krzysztof Wierzchowski. Za- steczka.
/JM/ Foto: Jerzy Miszczyk
przedstawiać. Piosenkarce akompaniowali przyjaciele,
m.in. świetny muzyk i kompozytor Jerzy Macoła. Urzekały
utrzymane w różnych klimatach piosenki – od szlagierów,
poprzez muzykę pop, do nastrojowych ballad...
Kowalska i Przyjaciele to nie
jedyna formacja oklaskiwana tego dnia w Parku Joanny.
Równie gromkie brawa zbierało, bawiąc i grając do tańca, trio
muzyczne Wesoła Biesiada. Konferansjerem imprezy, a także organizatorem przeróżnych kon- Wesoła Biesiada

Z

STRAMBERK ZACHWYCIŁ... SMAKOŁYKAMI

Aż się uszy trzęsły...

Stramberskie uszy, czyli lokalne... smakołyki, podbiły serca i podniebienia turystów z naszej
gminy. Zachwytów było więcej.

U

czestników wycieczki do czeskiego Stramberku, zorganizowanej
przez Gminny Ośrodek Kultury, słońce wręcz opromieniło. Ale to nie dlatego ta malownicza miejscowość ich urzekła.
Już po drodze, w Koprivnicach, turyści zajrzeli do miejscowego Muzeum Techniki
„Tatra”. Frajdę mieli zwłaszcza panowie, zafascynowani
150-letnią historią fabryki samochodów. Panie nadrobiły wrażenia z naddatkiem już
w samym Stramberku, gdzie
akurat odbywał się festiwal
miejscowego smakołyku.
– Świeże, na miejscu wypiekane, stramberskie uszy można jeść ze śmietaną i dodatkami (polewa, posypka) – mówi
Dorota Boczek z GOK.

Nad miasteczkiem góruje
wieża – Truba – będąca pozostałością po zamku. Oferuje zapierający dech w piersiach widok. Wycieczkowicze zajrzeli
do galerii z ceramiką, muzeum
lalek, sklepiku z pięknymi bo-

żonarodzeniowymi dekoracjami i... lokalnego browaru.
Warto dodać, że w pobliżu morawskiego Stramberku znajduje
się jaskinia Šipka – część Parku Narodowego.
/M M-B/

dla Polski

Natalia Mleczek (Jedność 32 Przyszowice) ma za sobą debiut
w Reprezentacji Polski Juniorek. Okazją był czwórmecz
pływacki – V4 Olympic Hopes – rozegrany 4–5 maja
w Oświęcimiu, z udziałem reprezentacji narodowych: Czech,
Słowacji, Węgier i Polski.

Z

Natalia Mleczek – pierwsza
w historii przyszowickiego
klubu pływaczka, której przypadł
zaszczyt reprezentowania Polski
w międzynarodowych zawodach.

awody wygrali Węgrzy.
Polska zajęła II miejsce
– do wyniku tego swój
punkt dorzuciła pływaczka
Jedności za 8. miejsce w konkurencji 800 m st. dowolnym.
– Start w barwach narodowych
jest dla mnie olbrzymim wyróżnieniem i zaszczytem – wyznała
podopieczna trener Alicji Strachury, zaznaczając przy tym, iż
priorytetem są jednak mistrzostwa Polski. – Przed mistrzostwami obciążenia treningowe
na pewno wzrosną. Zatem czeka mnie, moich rodziców i trenerkę, ciężka praca.
/JM/ Foto; Ewa Mleczek,

PIŁKA NOŻNA

Tempo z szansą na awans
Zbliża się finał sezonu ligowego. W niedzielnym meczu
na szczycie klasy B, Tempo Paniówki przegrało 0–1
z wiceliderem – Walką Zabrze.

D

rużyna z Paniówek jest
jednak nadal samodzielnym liderem zabrzańskiej grupy i, w co gorąco wierzymy, głównym kandydatem
do awansu.
Do końca sezonu pozostały
jeszcze cztery kolejki spotkań.
Ostatnią z nich Paniówczanie
rozegrają 15 lub 16 czerwca na
własnym boisku. Przeciwnikiem będzie drużyna Amatora Rudziniec.
Gwiazda Chudów dalej zajmuje miejsce na podium w rozgrywkach kl. A. Przyszowicka Jedność (liga okręgowa) po

kilku porażkach, m.in. w sobotnim meczu z Czarnymi Pyskowice 1‒3, spadła na 5. miejsce w tabeli.
/JM/
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PUCHAR EUROPY W JU JITSU

Srebro przyjął z pokorą

– Byłem o krok o hymnu – lapidarnie komentuje swój start Oliwier Nowok, zdobywca dwóch
srebrnych medali tegorocznego Pucharu Europy w Ju jitsu.

G

ierałtowiczanin, walczący w barwach knurowskiego Spartana, uczestniczył w Pucharze Europy po
raz drugi w karierze. W roku
ubiegłym zdobył srebro i... złoto; zagrano wtedy „Mazurka
Dąbrowskiego”. W tym chciał
go usłyszeć ponownie.
– W sporcie nie wszystko jednak wychodzi tak jakbyśmy
chcieli. Czasem potrzebna jest
odrobina szczęścia – podkreśla nastolatek.
Puchar rozegrano 11 i 12 maja,
w holenderskim Amersfoort.
Już pierwsza walka okazała się
najtrudniejszą. Nowok przegrał
ją na punkty z Niemcem Stalhuthem Malonem, późniejszym
zdobywcą Pucharu Europy. Sędziowski werdykt uszanował,
choć uważa, iż był kontrowersyjny. Sportową złość wyładował w kolejnych walkach, ze
szkodą dla rywali – rozkładając ich na macie przed czasem
w drugiej i trzeciej rundzie zawodów. W czwartej nie musiał
walczyć ze względu na kontuzję
przeciwnika. W efekcie zdobył
srebrny medal w konkurencji fighting (waga 46 kg) w kategorii wiekowej U16.
informacja

Oliwier na drugim stopniu podium w konkurencji fighting. Z pierwszego
miejsca cieszył się Niemiec Malon.
W tej samej wadze wystartował nazajutrz w konkurencji Ne
waza, licząc na rewanż z niemieckim wojownikiem. Malon złamał jednak nadgarstek
i wycofał się z zawodów. Nie pomogło to Oliwierowi. W pierwszej walce ponownych emocji
dostarczyli sędziowie, tym razem dyskwalifikując nastolat-

ka z Gierałtowic. Na nic zdały
się protesty. W zasięgu pozostał
jedynie medal srebrny. Nowok
zdobył go w swoim stylu – wygrywając przed czasem.
– Nie jestem zadowolony
z pracy sędziów – powiedział
nam podwójny medalista. – Za
rok wrócę tam silniejszy i nie będzie niedomówień.
/JM/ Foto: arch. Zawodnika

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
44–186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7B,
tel. 32 30 11 511
Ukazuje się od roku 2002
www.wiesci.gieraltowice.pl
REDAKTOR NACZELNY: Piotr Rychlewski
REDAKTOR PROWADZĄCY: Bogusław Wilk
REDAKTOR: Jerzy Miszczyk
WSPÓŁPRACA: Mirosława Mirańska-Baraniuk
ŁAMANIE: Wojciech Grzegorzyca
DRUK: Imed-Druk, Gliwice

Spacer po stramberskich uliczkach

Materialów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega
sobie prawo do dokonywania zmian i skrótów w nadsyłanych
tekstach. Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

BOKS

BOKS

Gala w Andrespolu Awanse do mistrzostw Polski

Ośmioosobowa reprezentacja Gardy udała się do Andrespola W krajowych mistrzostwach kadetów rok w rok biją się pięściarze z gierałtowickiej kuźni
Wiśniowej Góry, by wziąć udział w Ogólnopolskiej Gali Boksu. talentów. Zawodnicy Gardy i tym razem awansowali.

P

Rzadki widok na ringu; remis to powód, by sędzia uniósł do góry ręce
obu zawodniczek.

I

mpreza odbyła się 11 maja.
– Zawodnicy z Gierałtowic
zaprezentowali się z dobrej
strony – podkreślają zgodnie
trenerzy: Spiecha, Mikulski
i Zyzik.
Trenerską ocenę potwierdzają wyniki. Gardzista Kamil Kuździeń (75 kg) pokonał
2‒1 w seniorskim pojedynku
Adama Banaszczyka z łódzkiego RKS. Walka ta uznana
została za najlepszą w całym
turnieju, za co obu doceniono
specjalnymi pucharami.
reklama

Efektowne zwycięstwa odnieśli kolejni zawodnicy Gardy. Kadet Oliwier Andra wygrał
2‒1 z Filipem Kwiatkowskim
(Nokaut Włocławek), a Damian
Hofman 3‒0 z Patrykiem Kaługą (Nokaut Radomsko). Remis
padł w pojedynku naszej Mileny Mandziej z Oliwią Dziekańską – Włókiennik Łódź.
Mateusz Wuzik, Patryk Zając
i Jakub Motyl przegrali swoje
walki niejednogłośną decyzją
sędziów 1‒2.
/JM/źródło: GARDA Foto: archiwum Gardy.

rzepustki do Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Boksie (w randze Mistrzostw
Polski Kadetów) rozdawano w tym roku
m.in. w Gliwicach. 27 kwietnia bili się o nie mistrzowie Śląska i Łódzkiego Okręgu Bokserskiego. Z konfrontacji tej zwycięsko wyszło dwóch
pięściarzy Gardy Gierałtowice – Damian Hofman
(63 kg) i Patryk Zając (46 kg), dzięki czemu to oni
reprezentować będą Śląsk na OOM w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Trzeci z naszych bokserów, Wojciech Romanowski (48 kg), przegrał 0‒3 walkę eliminacyjną z Mateuszem Musiałem (Nokaut Radomsko) i nie pojedzie na mistrzostwa.
/JM/ Foto: archiwum Gardy
PŁYWANIE

Damian Hofman i Patryk Zając (z lewej) oraz ich trenerzy
nie kryli zadowolenia z awansu do mistrzostw Polski.

Mateusz i Zuzanna
w czołówce
Liga Klubów Śląskich potwierdziła,
iż Mateusz Konopko i Zuzanna Szolc
należą do śląskiej czołówki pływaków
z rocznika 2007.

15

maja na zawodach w Radlinie
Mateusz zajął 2 miejsce w silnie obsadzonej konkurencji 200
m stylem dowolnym. Do pierwszego zabrakło zaledwie 0,15 s. Życiowy wynik osiągnięty przez Mateusza (2:20.56) daje mu aktualnie 6. miejsce na polskiej liście rankingowej 12-latków na tym dystansie.
Rekord życiowy na tym dystansie poprawiła także
Zuzanna Szolc, uzyskując 2:30.43, co dało jej 6. miejsce w stawce liczącej 82 zawodniczki.
Obydwoje podopieczni trener Alicji Stachury poprawili swoje rekordy życiowe także na dystansie 100
m stylem zmiennym.
/JM/
informacja

CHUDÓW, GLIWICE

Wianek
na Noc
Kupały
Koło Gospodyń Wiejskich
z Chudowa weźmie udział
w „Nocy Kupały w Parku
Chrobrego” w Gliwicach.

I

mpreza odbędzie się 21
czerwca (piątek) na tzw. Łące
Igrowej. Chudowskie gospodynie zaznaczą swoją obecność
plotąc ogromny wianek.
Noc Kupały (na Śląsku zwana
sobótką) przypada na czas letniego przesilenia słońca, czyli
najkrótszą noc w roku. To święto ognia, wody, słońca i księżyca, ale również urodzaju, płodności i miłości. W przeszłości
obchody polegały na rozpalaniu ognisk, w których palono
zioła, a także tańcach i wróżbach. Dziewczęta puszczały na
rzece wianki ze świecami. Jeśli
zostały złapane przez kawalerów, wróżyło to szybkie pójście za mąż.
Osią tematyczną tegorocznego wydarzenia jest nawiązanie do wielotomowego dzieła
Oskara Kolberga pt. „Lud. Jego
zwyczaje, sposób życia, mowa,
podania, przysłowia, obrzędy,
gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.” Przypomniane zostaną – w pokazach, zabawach,
gawędach, koncertach, tańcach
– wszystkie opisane przez Kolberga aspekty dawnego życia.
/-/

