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/Rybnik bez dymu/

   Jak prawidłowo (ekologicznie) 
palić w piecu? Informacji na ten temat 
dostarczył pokaz zorganizowany 
11 lutego (w sobotę) przez Urząd 
Gminy w Gierałtowicach. Skorzystało 
z niego około 50 mieszkańców, którzy 
obok budynku gminnego ratusza 
mogli obserwować i porównać efekty 
palenia w piecu rozpalonym metodą 
„tradycyjną” i metodą „rozpałki od 
góry”.   

    Pokaz prowadził Julian Olewicz 
ze społeczności Rybnik bez dymu. 
Z przekazanych informacji wynika, że 
zastosowanie odpowiedniej techniki 
palenia - rozpałka od góry - daje 
oszczędności rzędu 30% paliwa 
(węgla) oraz powoduje zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza od 50 do 
80%. Do rozpalania od góry nadają się 
głównie piece górnego spalania, tzn. 
takie w których wylot spalin znajduje 
się w górnej części kotła/paleniska.

 - Na portalu: CzysteOgrzewanie.pl jest 
całe kompendium wiedzy na temat 
prawidłowego palenia w piecu. Zachę-
cam do odwiedzenia strony - mówił 
w trakcie pokazu Olewicz.   

   - Pokaz prawidłowego palenia w pie-
cach węglowych odbył się w ramach 
prowadzonej przez nas akcji ograni-
czania niskiej emisji - mówi Marta 
Bruniany, kierowniczka Referatu 
Ochrony Środowiska UG w Gierałto-
wicach - Przy okazji pokazu nakrę-
ciliśmy film instruktażowy na ten te-
mat, po zmontowaniu umieścimy go na 
stronie internetowej Urzędu Gminy. - 
dodaje.   

    Czy właściwa technika palenia 
w piecu przyczyni się do zmniejszenia 
zanieczyszczenia powietrza? Pytanie 
to zadaliśmy obecnym na pokazie mie-
szkańcom. Pan Stefan z Przyszowic 
odpowiedział twierdząco. Z kolei pan 
Edward, także z Przyszowic, uważa, 
że problem można rozwiązać jedynie 
poprzez wymianę starych pieców na 
nowe, ekologiczne. /JM/

Kolejne informacje na ten temat - str. 3.

Dokończenie na str. 2. Ciąg dalszy - str. 2.
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    Nowy Ośrodek Zdrowia w Przyszo-
wicach to jeden z najnowocześniej-
szych budynków w Gminie Gierałto-
wice. - Do jego ogrzewania wykorzy-
stano pompy ciepła, generujące moc 
34 kW oraz panele słoneczne (33 kW) 

2o powierzchni 400 m  - podkreśla wójt 
Gminy Gierałtowice Joachim Bar-
g i e l .                 -

Foto: JM
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    16 lutego w auli ZSP w Gierał-
towicach odbyła się debata publiczna 
nad nowym projektem z udziałem 
mieszkańców gminy. Otworzył ją wójt 
Joachim Bargiel. Przypomniał on, że 
uwagi do nowego projektu Studium 
można wnosić wyłącznie na piśmie do 

21 marca br. Po tym terminie nie będą 
rozpatrywane, a tym samym uwzglę-
dniane w projekcie.   

 

Debatę otworzył wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel
Projekt Centrum Zdrowia w Przyszowicach jest dziełem 
OVO Grąbczewscy Architekci.

8 marca
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Miesięcznik mieszkańców
ukazuje się od roku 2002

   Najbardziej istotnym punktem obrad  
było rozpatrzenie i podjęcie 13 uchwał. 
Znaczna ich część dotyczyła oświaty. 
Uchwałę w sprawie projektu dostoso-
wania sieci szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju szkolnego 
(w związku z rządową reformą edu-
kacji - red.), Rada Gminy rozpatrzyła 
w tempie ekspresowym, bowiem jej 
projekt wniesiony został dopiero w tra-
kcie sesji. Radni wykazali się jednak 
zrozumieniem, podejmując uchwałę 
jednomyślnie. - Nie podjęcie jej, skom-
plikowałoby sytuację prawną naszych 
szkół - wyjaśniała w trakcie sesji Bar-
bara Mansfeld, kierowniczka Referatu 
Oświaty i Zdrowia UG. 
Kolejne uchwały w sprawie oświaty 
również podjęto jednomyślnie. Doty-
czyły one: Szkoły Podstawowej im. 
W. Budryka w Chudowie, w związku 
z procesem przekształcania jej w Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny, a także 
opłat za świadczenia w publicznych 
przedszkolach oraz kryteriów naboru 

do szkół i przedszkoli prowadzonych 
przez gminę Gierałtowice.       

    Poza pakietem oświatowym, Rada 
rozpatrzyła i podjęła uchwałę korygu-
jącą budżet gminy na rok 2017. Chodzi 
o zwiększenie wydatków o 210 tys. zł. 
Środki te przeznaczone zostaną na dwa 
zadania: 1) PBW budowy przedszkola 
w Chudowie, 2) wykonanie analizy 
zlewni wraz z modelem hydrauli-
cznym potoku Cienka, ze szczególnym 
uwzględnieniem rowu K-4 na terenie 
gminy Gierałtowice. 

    Pozostałe uchwały podjęto w spra-
wach: a) porozumienia pomiędzy gmi-
ną Gierałtowice, Gliwicami a GDDK 
iA oddz. Katowice, b) przyjęcia Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2017, c) wyrażenia zgody na za-
warcie porozumienia z gminą Knurów 
na prowadzenie punktu konsultacyj-
nego dla osób uzależnionych i ich ro-
dzin, d) zmiany statutu Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gierałtowicach, 
e) planów pracy komisji stałych Rady 
Gminy Gierałtowice na rok 2017.  Gło-
sowanie nad uchwałami poprzedziły 

sprawozdania z działalności komisji 
stałych RG w okresie międzysesyj-
nym, w których poinformowano m.in. 
o opiniach poszczególnych komisji na 
temat projektów uchwał.   

  Swoją działalność w okresie między-
sesyjnym zrelacjonował także wójt 
gminy Joachim Bargiel. Poinformował 
on Radę m.in. o podpisaniu umowy 
z kopalnią Budryk w sprawie pozy-
skiwania metanu z tego zakładu. Metan 
przeznaczony będzie do produkcji tzw. 
czystej energii na potrzeby budynków 
komunalnych w Chudowie. 
Wójt Bargiel złożył również krótką 
relację z Konwentu Wójtów i Burmi-
strzów Śląskiego Związku Gmin i Po-
wiatów, który odbył się 2-3 lutego 
w Lipowej na Żywiecczyźnie. Tema-
tyka posiedzenia dotyczyła m.in. nis-
kiej emisji oraz problemów jakie staną 
przed samorządami w związku z refor-
mą oświaty. Samorządowcy dysku-
towali również o proponowanych 
zmianach w ordynacji wyborczej, do-
tyczących kadencyjności włodarzy 
samorządowych, oceniając je nega-
tywnie.

   - Obiekt jest w pełni przyjazny 
środowisku, dzięki zastosowaniu no-
woczesnych technologii, a jego prze-

2stronność (555 m ) zapewnia pacjen-
tom komfort i w naturalny sposób hi-
gienę użytkowania. Na jego budowę 
wydaliśmy z budżetu gminy blisko 
3 mln zł. Ośrodek posiada również 
wygodny parking - dodaje wójt gminy.   
    Rozbudowane Przedszkole w Pa-
niówkach także nie należy do pośle-
dnich inwestycji. Świadectwem na 
udane połączenie tego, co pożyteczne, 
z przyjemnym dla oka, jest Nagroda 
Marszałka Województwa Śląskiego 
w XVII edycji konkursu na „Najlepszą 
Przestrzeń Publiczną Województwa 
Śląskiego” - w kategorii „Obiekt Uży-
teczności Publicznej”.

   Okazuje się, że zasięg oddziaływania 
udanych budowli wykracza poza re-
gion i województwo, osiągając wymiar 
co najmniej ogólnokrajowy. Obydwie 

. 

.

inwestycje zostały bowiem nomino-
wane do nagrody w Plebiscycie Polska 
Architektura 2016, gdzie ubiegają się 
o miano najlepszej realizacji w kate-
gorii obiektów publicznych. Konku-
rencję mają bardzo mocną, m.in.: wy-
sokościowiec Warsaw Spire, zbiera-
jące światowe pochwały Centrum Dia-
logu Przełomy w Szczecinie, muzeum 
Centrum Konserwacji Wraków Stat-
ków w Tczewie czy fantazyjna Art 
Walk w Warszawie. Niezależnie od 
końcowego wyniku, fakt znalezienia 
się w gronie 26 najciekawszych inwe-
stycji w skali kraju jest godny do-
strzeżenia i docenienia.               

   Jaki będzie finał głosowania, będzie 
wiadomo niebawem. Aby zagłosować, 
należy wejść na stronę internetową 

 W zakładce 
„Aktualności” znajduje się platforma 
pozwalająca oddać głos na wybrany 
projekt. Jest na to czas do końca lutego.

www.sztuka-architektury.pl.

    Koncepcję Studium szczegółowo 
omówiła jego główna projektantka - 
Iwona Batkowska z Biura Rozwoju 
Regionu Katowice. Projektantka 
stwierdziła, że obecny projekt Studium 
jest nowym obrazem w stosunku do 
poprzedniego z 2010 r. -  to efekt m.in. 
ograniczeń wynikających z nowych 
przepisów,  głównie górniczych. 

    W trakcie dyskusji, mieszkańcy naj-
częściej zadawali pytania dotyczące 
przeznaczenia terenów ujętych w pro-
jekcie (projekt zawiera 23 rodzaje stref 
o różnym przeznaczeniu), wytyczania 
nowych dróg, a także ochrony po-
wierzchni ziemi przed skutkami eks-
ploatacji górniczej. 

    - Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzen-
nego będzie najważniejszym dokumen-
tem gminy Gierałtowice, określającym 
jej politykę przestrzenną, zwierającym 
wskaźniki kierunków rozwoju komuni-
kacji, określającym politykę ochrony 
środowiska. Musi być jednak uchwa-
lone przez Radę Gminy Gierałtowice - 
mówi Maria Kuczera, kierowniczka 
Referatu Planowania Przestrzennego 
UG - po rozpatrzeniu wszystkich 
wniosków mieszkańców i, o ile będzie 
to możliwe, uwzględnieniu ich w pro-
jekcie Studium, zostanie on skierowany 
do Rady Gminy.    

    Konkurs jest jednoetapowy i polega 
na wykonaniu pojedynczej fotografii 
obrazującej osobę lub grupę osób na tle 
pałacu w Przyszowicach. 
Fotografię na konkurs w wersji ele-
ktronicznej należy przesłać wraz z for-
mularzem zgłoszeniowym do 20 kwie-
tnia br. Tę samą fotografię należy do-
starczyć również w formie odbitki 
papierowej (o wymiarach 20x30 cm) 
do 10 maja. 

   Spośród prac nadesłanych na kon-
kurs jury wybierze trzy najlepsze 
fotografie a ich autorzy nagrodzeni 
zostaną bonami upominkowymi o war-
tości: 400, 200 i 100 zł. Regulamin 
konkursu oraz formularz zgłoszeniowy 
dostępne są na stronie internetowej 
organizatora: www.gieraltowice.pl 

Do wygrania bony upominkowe
o wartości: 400, 200 i 100 zł

Dokończenie ze str. 1

Dokończenie ze str. 1
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    Nowe przepisy określają wyjątki od 
konieczności uzyskania zezwolenia na 
wycinkę drzew i krzewów. Obecnie 
zezwolenie na wycięcie nie jest wyma-
gane m.in. w stosunku do:
- drzew lub krzewów (bez względu na 
wymiary i gatunek), które rosną na 
nieruchomościach stanowiących wła-
sność osób fizycznych i są usuwane na 
cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej,
- drzew lub krzewów usuwanych w ce-
lu przywrócenia gruntów nieużytko-
wych do użytkowania rolniczego,
- krzewu lub krzewów rosnących 

2w skupisku do 25 m ,
- drzew, których obwód pnia na wy-
sokości 130 cm nie przekracza 100 cm 
(dotyczy topoli, wierzby, kasztanowca 
zwyczajnego, klonu jesionolistnego  
i srebrzystego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego) oraz 50 cm dla 
pozostałych gatunków drzew.

    Ustawodawca podkreśla jednak, że 
nowelizacja ustawy nie zwalnia z prze-
pisów dotyczących ochrony gatun-
kowej. Tutaj nadal obowiązują dotych-
czasowe przepisy. Ponieważ tereny 
pokryte roślinnością są często miej-
scem występowania różnych gatun-
ków ptaków, przy planowaniu wycinki 
zieleni szczególną uwagę należy zwró-
cić na terminy jej prowadzenia. Okres 
lęgowy ptaków w Polsce trwa od 
1 marca do 15 października. W tym 
czasie usuwanie wszelkiej roślinności 
powinno być prowadzone po uprzed-
nim przeprowadzeniu dokładnej kon-
troli zieleni przez specjalistę.
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Oprac. bw

    Rusza XV edycja ogólnokrajowego 
konkursu - „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne”, pod honorowym patronatem 
prezydenta RP Andrzeja Dudy.

    Organizatorzy - Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, KRUS, PIP oraz 
Agencja Nieruchomości Rolnych, 
zachęcają rolników do udziału w kon-
kursie - wystarczy zgłosić swoje go-
spodarstwo w najbliższej terenowej 
jednostce KRUS do 31 marca br. Druk 
zgłoszenia znajduje się również na 
stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

    Laureaci konkursu na każdym 
z etapów otrzymają nagrody i wy-
różnienia. Zwycięzca w kategorii:  
gospodarstwa indywidualne, otrzyma 
nagrodę główną prezesa KRUS - 
ciągnik rolniczy!

   Program realizowany jest przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej 
i Fundację BGK. Gimnazjum nr 1 
w Gierałtowicach przystąpiło do niego 
decydując się na temat pt. „Urząd od 
podszewki”. Młodzież pod opieką Ale-
ksandry Piekary zdecydowała się po-
znać biurokratyczne zawiłości udając 
się do Urzędu Gminy.              

    - W niezwykle serdecznej atmosferze 
uczniowie mogli poznać pracowników 
urzędu, ich obowiązki, zadania, a także 
pomieszczenia, gdzie odbywają się 
sesje Rady Gminy - informuje Ale-
ksandra Piekara. - Uczniowie spotkali 
się z kierownikami reprezentującymi 
poszczególne referaty.

.
.

   Nastolatki dowiedziały się jak pra-
cują Referaty: Podatków i Opłat Lo-
kalnych, Ochrony Środowiska i Pla-
nowania Przestrzennego. - Dużą po-
moc uzyskaliśmy od pani Agnieszki 
Nowak, która reprezentowała Referat 
Organizacyjny i Spraw Osobowych - 
podkreśla pani Aleksandra. Grupa pro-

jektowa poznawała też zadania doty-
czące gminy Gierałtowice jako je-
dnostki samorządu terytorialnego. 
Czyniła to dość nietypowo, bo za prze-
wodnik posłużyła młodzieży aplikacja 
mobilna. Uczniowie rozwiązywali za-
dania podczas gry miejskiej. Połączyli 
przyjemne z pożytecznym dowiadując 
się m.in. czym na co dzień zajmuje się 
Urząd Gminy Gierałtowice, a także 
przybliżając innym mieszkańcom za-
sady funkcjonowania instytucji. 

   - Po wykonaniu wszystkich zadań 
uczniowie zrozumieli, w jaki sposób 
instytucje publiczne wpływają na nasze 
codzienne życie - podsumowuje Ale-
ksandra Piekara. 

/Źródło: czysteogrzewanie.pl/ 
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certem wigilijnym przed pasterką w ko-
ściele pw. Matki Bożej Szkaplerznej 
w Gierałtowicach.

   - Niezwykłym przeżyciem okazał się 
nasz czerwcowy występ w Cieszynie, 
w kościele pw. św. Elżbiety, podczas 
koncertu-egzaminu dyplomowego Ka-
roliny Stawowy, absolwentki Wydziału 
Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego 
- podkreśla pani sekretarz - Śpiew przed 
niezwykle wyszukanym, z pewnością 
prestiżowym audytorium, został nagro-
dzony burzą braw i mnóstwem po-
chwał. To piękna chwila dla chórzy-
stów-amatorów...          

    Formalne podsumowanie 2016 roku 
odbyło się 7 lutego. Nie zabrakło gości, 
m.in. wójta gminy Gierałtowice Joa-
chima Bargiela i przewodniczącego 
Rady Gminy Józefa Buchczyka. Wójt 
Bargiel podkreślił znaczenie działalno-
ści Chóru Skowronek dla społeczności 
Gierałtowic, gminy i Śląska. Z szacun-
kiem wyrażał się o pięknej, ponad stu-
letniej tradycji oraz aktywnej, uro-
zmaiconej współczesności. Podzięko-
wał za ubiegłoroczny wkład w rozwój 
kultury. Docenił niezwykle satysfa-
kcjonujące dla śpiewaków uhonoro-
wanie druhny Anny Pindur najwyż-
szym odznaczeniem - Złotą Odznaką 
z Brylantem. Nadmieniając o zbliżają-
cym się 40-leciu Gminy Gierałtowice 
wyraził głos społecznego oczekiwania, 
że gierałtowicki zespół swoim śpie-
wem uświetni jubileuszowe uroczy-
stości.                

. 

.
.

.
.

    O tym, że Skowronek jest otwarty na 
nowe przedsięwzięcia świadczy udział 
zespołu w koncercie charytatywnym 

dla Grzesia i Patryka. - Jeśli ktoś zamie-
rza zorganizować ciekawe muzyczne 
wydarzenie, polecamy się pamięci - 
mówi Urszula Kukowka. 

    Adresatami wyrazów uznania byli 
chórzyści, doceniono pracę zarządu. 
Aktualnie ścisłe „prezydium” zespołu 
tworzą: prezes Tadeusz Czech, wice-
prezes Weronika Czech, sekretarz 
Urszula Kukowka i skarbnik Alojzy 
Kuś. Dyrygentką jest Beata Stawowy. 
Pamiętając o tradycji, chór nie zapo-
mina o przyszłości. Wiek ma swoje pra-
wa, niektórzy śpiewacy nie są w stanie 
angażować się tak mocno jak przed 
laty. Mile widziane są więc nowe 
twarze. -  Jesteśmy otwarci na przyjęcie 
nowych śpiewaków. Zaproszenie kieru-
jemy do młodzieży i dorosłych: zasilcie 
chór nowymi głosami - apeluje wice-
prezes Weronika Czech. -  Nie prowa-
dzimy wstępnych przesłuchań.         

    Jak dostać się do chóru? Wystarczy 
skontaktować się z którymkolwiek 
z chórzystów lub zajrzeć na stronę 
internetową: www.skowronek.slask.pl  
- Przed nami wiele możliwości koncer-
towania i związanych z tym wyjazdów - 
zachęca pani wiceprezes. - Śpiewamy 
już ponad 100 lat. Nie tylko chcemy, ale 
też wręcz musimy trwać...                

.

.
.

.

i Śpiewa” w Niedobczycach i Konkurs 
o Puchar Przechodni im. R. Tronta.

    Równie bogato zapowiada się 2017 
rok. Zespół planuje m.in. udział w War-
sztatach Muzycznych Chórów Gmin-
nych w Brennej, „Święcie Pieśni” oraz 
Konfraterni Najstarszych Chórów i Or-
kiestr w Niedobczycach oraz w Kon-
cercie o Puchar Prezesa Okręgu Ry-
bnickiego. Rok zakończy słowno-
muzycznym „Czuwaniem przed Pa-
sterką”.              

.

.

    W Gminie Gierałtowice działają 
cztery zespoły chóralne. Bel Canto 
i Skowronek podsumowały miniony 
rok. Cecylia z Paniówek i Słowik 
z Przyszowic niebawem również to 
uczynią.  

/bw/

    W ubiegłym roku Kołu Przyszowice 
Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów „stuknęło” 50 lat. 
Jubileuszowe uroczystości odbyły się 
18 października. Była więc okazja, by 
powspominać dawne lata, pożarto-
wać, pośmiać się, niekiedy z łezką 
w oku przywołać minione bezpowro-
tnie chwile...

  - Wspomnień, zwłaszcza miłych, nigdy 
dość - mówi przewodnicząca Koła 
Bogusława Kuklińska. - Rocznica da-
ła sposobność do spotkania się w li-
cznym gronie, ponownego przeżywa-
nia ciekawych historii, zdarzeń i do-
znań.               

    Sile wspomnień ulegli też przedsta-
wiciele samorządu - wójt Gminy Gie-
rałtowice Joachim Bargiel, przewo-
dniczący Rady Gminy Józef Buch-
czyk i dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Piotr Rychlewski. Wójt Bar-
giel docenił wieloletnią, urozmaiconą 
działalność emeryckiego koła. Pogra-

.
.

tulował licznych osiągnięć. Z szacun-
kiem wyrażał się o życiowym dorobku 
seniorów, ich wkładzie w rozwój gmi-
ny. Podkreślił też znaczenie aktywnego 
trybu życia w „złotych” latach życia, 
a na koniec złożył życzenia kolejnych 
dekad bogatej, twórczej działalności. 

    Były powinszowania, serdeczności, 
kwiaty i dyplomy, a nade wszystko nie-
zwykle ciepła, wręcz rodzinna, atmo-
sfera.                

    Do aktywności seniorów z Przyszo-
wic z pewnością namawiać nie trzeba. 
Ich coroczny grafik wypełniają uro-

.
.

czystości, wycieczki, wczasy, wypady, 
okolicznościowe imprezy, koncerty 
i spotkania. Niektóre trwale wpisały się 
w harmonogram: w styczniu Dzień 
Babci i Dziadka, na finał karnawału 
tradycyjny „śledzik”, w maju Dzień 
Matki, w październiku Dzień Seniora, 
miesiąc później Andrzejki, a na koniec 
roku coroczne spotkanie opłatkowe 
z przyszowickimi kapłanami.          

    - W ubiegłym roku włączyliśmy się 
w akcję Szlachetnej Paczki - zaznacza 
przewodnicząca Kuklińska. - Panie 
z Koła nie szczędziły czasu, chęci i kon-
kretnej, wymiernej pomocy, by sprawić 
potrzebującym radość w Święta. 
Warto docenić ten gest i starania, wie-
dząc, że wiek, a zwłaszcza choroby, nie 
ułatwiają wielu seniorom przeżywania 
codzienności.             

    Wspólnota działa niczym magnes. 
Nic dziwnego, że Koło Przyszowice 
zrzesza prawie 100 osób. Raz w mie-
siącu spotykają się                   

 .
.

.
.

.Dokończenie na str. 5
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    W kraju, i poza jego granicami, 
znany jest jako wybitny organista 
szczeciński. Nie wszyscy jednak 
wiedzą, że Rudolf Rożek pochodzi 
z Przyszowic, a dzieciństwo i lata 
szkolne spędził w Gierałtowicach. 

    Urodził się 14 stycznia 1932 roku 
w Przyszowicach. Jeszcze przed 
II wojną światową przeprowadził się 
z rodzicami (Ludwikiem i Martą 
z domu Mateja) oraz bratem Pawłem 
do Gierałtowic, gdzie w 1946 r. ukoń-
czył szkołę podstawową. Już wtedy 
postanowił związać swoje życie z mu-
zyką. W 1952 roku został absolwentem 
Liceum Muzycznego w Katowicach. 
Na studia wyjechał do Poznania. Tam 
w 1957 roku ukończył Wyższą Szkołę 
Muzyczną uzyskując tytuł magistra. 
Trzy lata później przeprowadził się do 
Szczecina.

    W portowym mieście szybko pozna-
no się na talencie młodego organisty 
i doceniono go, bowiem to właśnie 
Rudolfowi Rożkowi zaproponowano 
występ otwierający cykl koncertów 

organowych w katedrze w Kamieniu 
Pomorskim, które odbyły się w ramach 
imprez muzycznych „Szczecińskiego 
Lata”. 23 czerwca 1964 r. pieśnią 
„Gaude Mater Polonia” w wykonaniu 
Chóru Politechniki Szczecińskiej pod 
dyrekcją Jana Szyrockiego i „Prelu-
dium organowym” Jana Podbielskie-
go, zagranym przez Rudolfa Rożka, 
zainaugurowano pierwszy z koncertów 
organowych. Wydarzeniu towarzy-
szyło duże zainteresowanie ówcze-
snych mediów. „Głos Szczeciński” 
pisał po pierwszym koncercie o prawie 
pięciuset słuchaczach obecnych w ka-
mieńskiej katedrze. Jeszcze tego lata, 
w trakcie kolejnych koncertów, za kon-

tuarem organów zasiedli: prof. Romu-
ald Sroczyński z Wrocławia, prof. 
Józef Pawlak z Poznania, Joachim 
Grubich z Krakowa oraz dwukrotnie 
Rudolf Rożek. Sześć koncertów zgro-
madziło w sumie trzytysięczną publi-
czność. 

     Wielkie powodzenie imprezy spra-
wiło, że w roku następnym przekształ-
cono ją w „Festiwal Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej w Kamieniu 
Pomorskim”. Zaszczyt zagrania na 
inauguracji festiwal ponownie przy-
padł Rudolfowi Rożkowi. Organista 
występował także w kolejnych edy-
cjach, obok polskiej czołówki tego 
instrumentu oraz artystów zagrani- 

cznych. Warto dodać, że magnesem 
przyciągającym wykonawców jest nie 
tylko prestiż festiwalu ale i instrument 
katedry w Kamieniu - barokowe orga-
ny z 1672 roku, które wg znawców, 
klasą nie ustępują tym w Oliwie czy 
Kazimierzu nad Wisłą.

  Występy w cenionej imprezie (w 1970 
roku telewizja transmitowała kamień-
ski koncert tuż po głównym wydaniu 
dziennika) ugruntowały pozycję 
Rudolfa Rożka w czołówce polskich 
organistów. Przełożyło się to na zapro-
szenia napływające do niego z wielu 
miejsc w Europie. Organista zagrał 
ponad 40 koncertów poza Polską. Naj-
częściej występował w Danii, Szwecji 
i Niemczech.  

  Codzienna praca zawodowa Rudolfa 
Rożka oczywiście także związana była 
z muzyką. W Szczecinie pracował jako 
nauczyciel w szkole muzycznej. Był 
również organistą na Zamku Książąt 
Pomorskich oraz w Sanktuarium Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa a także 
dyrygentem szczecińskiego chóru Pax 
Christi. 
    W roku 2014, w trakcie 50. edycji 
festiwalu kamieńskiego, uhonorowany 
został jako jeden ze współtwórców tej 
imprezy. Jak poinformował nas pan 
Bronisław Zaremba z Przyszowic 
(krewny organisty) - ze względu na 
zdrowie, Rudolf Rożek nie uczestniczy 
już aktywnie w życiu muzycznym i kul-
turalnym. Nadal mieszka w Szczecinie, 
obecnie ze swoją córką i jej rodziną.   

Jerzy Miszczyk 
źródło: Bronisław Zaremba oraz MHZK

Dokończenie ze str. 4

w gościnnych murach siedziby przy-
szowickiej Ochotniczej Straży Pożar-
nej. - Spotkania te poprzedza infor-
macja wywieszona w różnych miej-
scach, dzięki czemu każdy zainte-
resowany ma możliwość przyjścia na 
nasze zebrania - dodaje pani Bogu-
sława. - Jeśli ktoś ma ochotę przyłączyć 
się do naszego grona - serdecznie 
zapraszamy! Formalności nie są 
skomplikowane. Wystarczy wypełnić 
krótką deklarację, by znaleźć się wśród 
ludzi, którzy chcą i potrafią czerpać 
z życia wiele radości i przyjemności.  

 

Najbliższa niebawem. Na 28 lutego 
seniorzy zaplanowali „śledzia”. - Bar-
atrakcyjnie zapowiadają się wczasy 
w Pokrzywnej - informuje przewodni-
cząca - Zaplanowaliśmy je w dniach 
15-21 maja, z przewidzianymi w pro-
gramie zabiegami leczniczymi. Chęć 
udziału zgłosiło już 61 osób.                               

    Pani Bogusława nie szczędzi słów 
uznania dla koleżanek i kolegów z Ko-
ła: - Chcą i potrafią wyjść z domów, 
spotkać się, pobyć ze sobą. To niezwy-
kle cenne w czasach wypełnionych po-
śpiechem i codzienną gonitwą. Jestem 
pod szczerym wrażeniem i ogromnie to 
w nich cenię.                        

.
.

.

   Przewodnicząca też nie narzeka na 
nudę, bo w domu zawsze jest co robić. 
Jednak również znajduje czas i chęć, 
by udzielać się w organizacji. Od pra-
wie trzech lat. - No cóż, można powie-
dzieć, że kultywuję rodzinną tradycję, 
bowiem przed laty przewodniczącą 
Koła była moja mama - śmieje się pani 
Bogusława. - Jeszcze kilka lat temu nie 
przypuszczałam, że tak się stanie. Je-
dnak życie niesie wiele niespodzianek, 
potrafiło więc i tak zaskoczyć...       
 

.

Bogusław Wilk

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   
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    Z zawodu inżynier elektryk, którego 
pasją jest historia. Stąd duże zaintere-
sowanie własnym drzewem genealo-
gicznym. Opowiadania o przeszłości 
usłyszane od babci, rodziców, cioci czy 
wujków były na tyle ciekawe, iż nie 
sposób było o nich zapomnieć. Na 
emeryturze, gdy czasu było znacznie 
więcej, pan Benedykt mógł zacząć 
spisywać rodzinne historie i tworzyć 
kronikę. Pierwszą pisał 4 lata, przy 
współpracy z kuzynami i wujkiem. Za-
wiera ona historię rodziny Szołtysek. 

    Obecnie w trakcie redagowania jest 
druga kronika z dziejami rodziny 
Nocoń. Zbieranie materiałów to nie 
tylko rozmowy ze starszymi ludźmi 
z rodziny jak i spoza niej, ale pozy-
skiwanie informacji z urzędów stanu 
cywilnego i kancelarii parafialnych. 
W tworzeniu kroniki pomogły też 
umiejętności zdobyte na zajęciach 
komputerowych dedykowanych oso-
bom 50+ w Gminnym Ośrodku Kul-
tury. Istotne też było uczestnictwo 
warsztatach edukacyjnych z zakresu 
tworzenia drzewa genealogicznego 
„Cyfrowe korzenie” w Gminnej Bi-
bliotece w Gierałtowicach.
. 

    Wiele nowo odkrytych informacji 
o przodkach nierzadko zaskakiwało 
pana Benedykta. Takim zdarzeniem 
było np. unieważnienie ślubu kościel-
nego, które na początku XX w. musiało 
wzbudzić niezwykłą sensację. Zdzi-
wienie wywołały też opowieści o tru-
dnym życiu prababci, która jako dzie-
cko nieślubne wędrowała po Śląsku 
pracując ciężko na służbie we dworach. 
.

    Zdobyta wiedza o przodkach pomo-
gła w poznaniu dawnej obyczajowości. 
Historie rodzinne sięgają XIX w. a co za 
tym idzie niosą ze sobą zapomniane 
wierzenia i zwyczaje. Na przykład nie-
gdyś by odstraszyć dzieci od pól upra-
wnych straszono je opowieściami 
o „chabrownicach”, „chabernicach” 
czy też „żytnich babach”. Postacie te 
miały karać dziewczynki za zrywanie 
kwiatów rosnących pomiędzy zbo-
żami. Natomiast bardzo praktycznym 
zwyczajem związanym z okresem 
adwentu było zbieranie drewna i skła-
dowanie go przy piecu. Było to zadanie 
dla młodych chłopców. - W tak uro-
czystym dniu jak Boże Narodzenie na-
leżało wykonywać minimum prac, a wy-
suszone drewno gwarantowało szybkie 
rozpalenie ognia. - podkreśla Benedykt 
Szołtysek.

   Mało kto wie również, jakiego fortelu 
używały niegdyś kobiety by nadać 
pożądany kształt swej figurze. Od po-
czątku do połowy XX w. za szcze-
gólnie atrakcyjną uchodziła kobieta 

o szerokich biodrach, które były 
gwarantem urodzenia dużego i zdro-
wego dziecka. W związku z tym  zwła-
szcza panny o szczupłej i drobnej 
budowie zakładały pod spódnicę tzw. 
kiełbaśnice. Był to wałek wypełniony 
skrawkami materiału lub pierzem. 
W ten sposób optycznie „dodawały 
sobie” centymetrów.

    Zapytany o tradycje jakie przetrwały 
w jego domu rodzinnym, Benedykt 
Szołtysek przyznaje, że jest ich nie-
wiele. Najbardziej kultywowane są te 
kulinarne. - Od czasu do czasu w nie-
dzielę na obiad są śląskie kluski 
z roladą i modrą kapustą. W piątek na 
obiad jest żur śląski  z kartoflami  a na 
kolację wodzionka z czosnkiem uma-
szczona łojem z przypieczonymi karto-
flami. Do niedzielnej popołudniowej 
kawy podawany jest tradycyjny śląski 
kołocz - relacjonuje. 

    Benedykt Szołtysek tworząc swoją 
kronikę robi to z myślą o przyszłych 
pokoleniach, udaje mu się realizować 
pasje co daje mu wiele satysfakcji i jest 
bodźcem do dalszych poszukiwań. 
Jego przykład niech więc będzie 
inspiracją dla innych. Niezależnie od 
wieku każdy może zostać kronikarzem. 
Utrwalanie wiedzy o przodkach, 
zwyczajach panujących w danej ro-
dzinie jest niezwykle ważnym ele-
mentem budowania wiedzy o nas 
samych i kulturze z której się wy-
wodzimy.    

Wszystkie produkty do przyrządzenia kultowej na Śląsku 
wodzionki czekają już na stole Państwa Szołtysków - to 
znak, że zbliża się pora piątkowej wieczerzy. 

Mirosława Mirańska-Baraniuk

    27 stycznia w Paniówkach, w sal-
kach parafialnych miejscowego ko-
ścioła, odbyły się „szkubki”. W spot-
kaniu zorganizowanym z inicjatywy 
Koła Gospodyń Wiejskich wzięło 
udział około 30 osób, głównie kobiet. 
Było ono okazją do przypomnienia 
tradycji wspólnego darcia pierza. 

  - Panie zebrały się nad workami 
gęsich piór i przy gwarze wesołych 
rozmów, ploteczek i śmiechów, gorli-
wie zabrały za cierpliwe oddzielanie 
miękkiego puchu od twardych kłąków - 
relacjonuje Joanna Bartoszek z KGW 
Paniówki. Nie zabrakło także wspól-
nego śpiewania piosenek do akompa-
niamentu Eugeniusza Loski (akor-
deon) - lidera zespołu B.A.R. W tak 
miłej atmosferze praca szła szybko 
a panie zasłużyły na nagrodę czyli 
„wyszkubek” w postaci przepysznych 
pączków.

    Mimo, iż spotkanie zajęło jeden 
wieczór, a pierza było symbolicznie na 
jedną poduszkę, to - uciechy było co 
nie miara i najważniejsze cele zostały 
osiągnięte: przypomniano o śląskim 
zwyczaju i zacieśniono więzi lokalnej 
społeczność - podkreśla Joanna Bar-
toszek.

  Warto przypomnieć, iż dawniej 
szkubki organizowano w domach 
późną jesienią i zimą. Zazwyczaj były 
to gospodarstwa z córką na wydaniu, 
taka bowiem musiała dostać na wiano 
czyli ausztojer, dwie pierzyny i 4 po-
duszki. By uszkubać tyle pierza nieraz 
musiało minąć kilka sezonów. Oczy-
wiście był to czas integracji międzypo-
koleniowej, seniorki przekazywały 
wiele mądrości życiowych młodym 
pannom a także opowiadały historie 
o utopcach, straszkach i duchach. 

/MM-B/

    2 6 stycznia - w 72. rocznicę tragedii 
w Przyszowicach - członkowie TMP 
złożyli hołd mieszkańcom zamordo-
wanym przez armię sowiecką. 
Pierwsza część uroczystości odbyła się 
przy zbiorowej mogile ofiar na cmen-
tarzu w Przyszowicach. Część druga, 
zorganizowana wspólnie z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Gierałtowicach, 
miała miejsce w przyszowickiej restau-
racji Artus, gdzie zebranych powitał 

prezes TMP, . Ucze-
stnicy spotkania mieli okazję obejrzeć 
film Krzysztofa Tomaszka pt. „Dwu-
krotne Wyzwolenie”, przedstawiający 
tragiczne lata wojny 1939-1945 z per-
spektywy mieszkańców Przyszowic.   

    29 stycznia członkowie TMP wzięli 
udział w podobnej uroczystości, tym 
razem upamiętniającej tragedię 1945 r. 
w gminie Pilchowice. Po uroczysto-
ściach na cmentarzu w Żernicy i mszy 
św. odprawionej w miejscowym 
kościele, udano się do Domu Kultury, 
gdzie odbyło się spotkanie z dyrekto-
rem Muzeum Górnośląskiego w Byto-
miu, Leszkiem Jodlińskim. Dyrektor 

Andrzej Biskup

wygłosił prelekcję, której główny 
wątek poświęcony był proboszczowi 
Pławniowic, ks. Franzowi Pawlarowi - 
autorowi „Dziennika” z 1945 roku, 

zawierającego opis wydarzeń zwią-
zanych z wkroczeniem Armii Czer-
wonej do Pławniowic.

/Oprac. JM - źródlo: TMP/

Na cmentarzu w Przyszowicach F
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Warsztat pracy kronikarza
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Ogłoszenie 
Urzędu Gminy

   Pomysł na warsztaty tej techniki 
wyszedł od jednej z uczestniczek. 
Halina Szołtysek, stała bywalczyni 
spotkań grupy „Zakręcone”, zetknęła 
się z foamiranem już jakiś czas temu. 
Zaczęło się od róży podarowanej przez 
znajomą oraz obserwacji warsztatów 
na Zjeździe Twórczo Zakręconych 
w Ustroniu. Przyszedł czas by samej 
spróbować. Okazało się, iż tworzenie 
w piance foamiran skusiło więcej entu-
zjastek rękodzieła.     
    W trakcie warsztatów w GOK każda 
z pań miała za zadanie stworzyć jak 
najbardziej realistyczną różę. W ciągu 
prawie 3 godzin, przy pomocy różnych 
akcesoriów - żelazka, świeczki, przy-
borów plastycznych oraz dzięki umie-
jętnościom manualnym powstawały 
przepiękne kwiaty. Pomimo użycia 
tych samych szablonów każda róża 
była inna.

.

. 

. 
    - Ta technika nie jest trudna, chociaż 
kiedyś wydawało mi się inaczej, tylko 
nie wolno się śpieszyć. Podobno piwo-
nia nie jest łatwa bo składa się z 72 
płatków, ale to przyszłość - relacjonuje 
Halina Szołtysek. Oczywiście by dojść 
do wprawy i udoskonalać nowo nabyte 
umiejętności w planach są już kolejne 
kwiaty, które można wykorzystać na 
różne sposoby. Mogą być ozdobą wło-
sów, broszką, elementem komunijnego 
wianuszka, czy zagościć w wazonie 
jako iście wiosenne tulipany.

    Propozycja skierowana jest do 
ciekawych świata odkrywców z klas 
IV-VI. Tematem najbliższych zajęć 
będą MIESZANINY. Będziemy wy-
konywać proste, lecz zaskakująco cie-

kawe doświadczenia. Nauczymy 
Cię je opisywać i analizować. 

Zachwycisz rodziców, zaintrygujesz 
kolegów!

  Zajęcia odbędą się 27 marca, 
w godz. 17.00 - 19.00,  w świetlicy 
GOK w Przyszowicach (budynek sta-
rej szkoły) przy ul. Szkolnej 4, II p. 
Koszt zajęć: 30 zł.  Zapisy do 22 marca 
w biurze GOK - tel. 32 301 15 11.

    Podopieczna Beaty Kulasy reprezen-
towała świetlicę Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Gierałtowicach. 
Konkurs został przeprowadzony pod 
koniec ubiegłego roku. - W składzie 
jury znalazły się osoby z niezwykłą wra-
żliwością na sztukę i wieloletnim do-
świadczeniem artystycznym, które bar-
dzo dokładnie analizowały wszystkie 
prace - zapewniają organizatorzy.
Sędziowie ocenili konkursowe dzieła 
i podali wyniki.                        
.

    Powody do radości mają przedsta-
wicielki gierałtowickiej placówki. 
Praca Pauliny Janickiej otrzymała wy-
różnienie (najwyższa nagroda) w kate-
gorii uczestników w wieku 6-9 lat. 
Satysfakcji z osiągnięcia podopiecznej 
nie kryje Beata Kulasa: - Serdecznie 
gratuluję Paulinie pięknej pracy i go-
dnego docenienia sukcesu.           

.

.

Uczestniczki warsztatów z własnoręcznie wykonanymi różami 

    Podsumowanie turnieju odbyło się 
tuż po ostatniej rundzie. Nie zabrakło 
w nim miłych akcentów - wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy oraz 
upominki rzeczowe a trzech najle-
pszych graczy dodatkowo puchary.

Gratulacje zawodnikom złożyli m.in.: 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Piotr Rychlewski oraz trener szachi-
stów Robert Nocoń.

    10 marca w siedzibie GOK w Gie-
rałtowicach, w ramach pracowni Eko-
deko, odbędą się warsztaty pt. „Las 
w słoju”. Poprowadzą je: naturalnie 
niebanalne..., artystycznie nakrę-
cone..., florystki z Naboo-projekt 
z natury. Podczas warsztatów ucze-
stnicy stworzą swój własny magiczny 
las. 

/GOK/
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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   

/bw/
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dziełem dla jego twórcy. Tak też tra-
ktują swoje prace uczestniczki war-
sztatów w GOK. - Jak skończę moją 
pierwszą ikonę, to powieszę ją w domu 
w najważniejszym miejscu. Będzie to 
najcenniejsze dzieło w moim domu - 
podkreśla Kornelia Krzesińska z Chu-

dowa. Z kolei Joanna Kisiel z Gie-
rałtowic mówi: Mam poczucie two-
rzenia czegoś ważnego. Gotową ikonę 
powieszę na honorowym miejscu w do-
mu . Panie deklarują, iż na jednej ikonie 
się nie skończy! - Tak wciągnęła mnie 
i inne uczestniczki sprawa pisania 
ikon, że postanowiłyśmy zrobić nastę-
pne - twierdzi Kornelia Krzesińska.

    Wiele wskazuje na to, iż warsztaty 
tworzenia ikon wejdą na stałe do 
programu zajęć GOK. Miła atmosfera 
sprzyjająca pracy twórczej a także mo-
żliwość zdobycia konkretnej wiedzy 
dodatkowo za tym przemawiają.

   Warsztaty wykonywania śląskich 
kroszonek są już u nas tradycją. 
W tym roku, podobnie jak w latach 
ubiegłych, poprowadzi je Joanna 
Urbanik - uznana mistrzyni techniki 
rytowniczej. I tą właśnie techniką 
uczestnicy będą mieli okazję zdobić 
barwione jajka. Oczywiście pod czuj-
nym okiem Pani Joanny. 
Serdecznie zapraszamy!

    Warsztaty odbędą się 15 i 22 marca 
(środy) o godz. 17.00 w świetlicy GOK 
w Chudowie, przy ul. Szkolnej 72. 
Koszt pojedynczych zajęć wynosi 10 zł 
dla dorosłych i 5 zł dla dzieci i mło-
dzieży. Zapisy pod nr tel.: 32 301 15 11.

Mirosława Mirańska-Baraniuk 

Foto: Jerzy Miszczyk

/JM/

    
Jazzowe i bluesowe klimaty oraz nowe 
aranżacje Roberta Kosińskiego spra-
wiły, że znane i popularne kolędy pu-
bliczność mogła odkrywać na nowo. 
Trwający ponad godzinę koncert, 
w wykonaniu młodych muzyków 
z Paniówek i ich przyjaciół, wysłu-
chano z olbrzymim zainteresowaniem. 
Dodać należy, że utwory wykonane 
zostały z dużą kulturą muzyczną. 
Wszystko to doceniła publiczność, na-
gradzając wykonawców gorącymi bra-
wami, domagając się także bisów. 

    A oto skład zespołu, który oczarował 
Paniówki pięknymi kolędami - wokal: 
Sara Roj, Marta Szołtysek, Magda 
Waluga, Patrycja Domin, Basia Ben-
son, Maria Głuch, Magdalena Wie-
czorek, Sonia Głogowska, Natalia 
Nitarska i Karolina Wysłucha.
Perkusja - Piotr Harazin, gitara basowa 
- Marcin Stabik, gitara elektryczna - 
Łukasz Staniczek, trąbka - Wojciech 
Stojek, saksofon - Krzysztof Piłatyk, 
puzon - Robert Kosiński.

KOLĘDY W INNYM KOLORZE -  

    Kolejny sukces zawodników KS 
Garda Gierałtowice. 19 lutego na rin-
gu w Jaworznie rozegrano mecz Śląsk 
- Białystok. Odbyły się też pojedynki 
nie wliczane do punktacji meczowej. 
Świetnie zaprezentowali się nasi za-
wodnicy. Remigiusz Skoczyński 
pokonał 3-0 Michała Wieczorka z Bia-
łegostoku, Mateusz Wuzik wygrał 3-0 
z Kamilem Pietrzykiem BKS Jastrzę-
bie a Marcin Trybalski pokonał kolegę 
klubowego Patryka Szeszko 3-0.
Wynik meczu: 10:6 dla Śląska.

BOKS


