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GIERAŁTOWICE. 105-LECIE CHÓRU SKOWRONEK

W pieśni
piękno i potęga
Zaczynali za cesarzy i cara, w czasach kolonii. Imperia upadły, wojny
zmieniły świat, prawie nic nie jest takie, jak było. Prawie, bo gierałtowickie
Skowronki, jak śpiewały przed ponad wiekiem, tak śpiewają i dzisiaj.

Partie solowe wykonują Błażej Czech i gościnnie Patrycja Cempulik-Włodarz.

Śpiewa chór-jubilat, dyryguje Beata Stawowy, akompaniuje Mirosław Marcol.

C

hór Skowronek powstał 29 czerwca 1914 roku. Dwie wojny światowe, faszyzm, socjalizm, kryzys
i rozmaite zawieruchy – nic nie było
w stanie osłabić siły woli gierałtowickich
chórzystów. Kolejne ich pokolenia spotykały się, by krzewić piękno wspólnego śpiewu. Dzieło założycieli kontynuują pra-, a nawet praprawnuki...
W czerwcową sobotę (22.06) śpiewacy zebrali się w miejscowej świątyni, by
złożyć hołd poprzednikom i umocnić
się w chęci wzbogacania pięknego, bo
105-letniego, dzieła. Uczynili to jubileuszowym nabożeństwem oraz – jakże by inaczej – koncertem. Zabrzmia-

ły m.in. „Gaude Mater Polonia”, „Pater
Noster”, „Chwal duszo moja Pana”, „Va
Pensiero”. Dyrygowała Beata Stawowy.
Partie solowe zaśpiewali Błażej Czech
i Patrycja Cempulik-Włodarz, akompaniowali Mirosław Marcol i Rafał Majowski. Gościnnie zagrała Orkiestra Dęta
OSP Przyszowice pod dyrekcją Mirosława Hajduka. Uroczystości poprowadziła Karolina Kopacz.
Występ podziwiali m.in. wójt gminy Gierałtowice Leszek Żogała, prezes
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr
w Katowicach Roman Warzecha, prezes
Okręgu Gliwicko–Zabrskiego ŚZChiO
Ryszard Buczek, dyrektor Gminnego

W imieniu wszystkich chórzystów gratulacje Zasługi chórzystów docenia kierownictwo
i życzenia przyjmowały prezes Weronika
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr –
Czech i dyrygent Beata Stawowy.
wyróżnienia wręczyli prezesi Roman
Warzecha i Ryszard Buczek.

Ośrodka Kultury Piotr Rychlewski. Dłoni nie szczędzili księża parafii Matki Bożej Szkaplerznej z ks. proboszczem Markiem Sówką. Uznania dla Skowronków
nie kryli chórzyści z zaprzyjaźnionych
towarzystw śpiewaczych po sąsiedzku –
Bel Canto z Chudowa, Cecylii z Paniówek i Słowika z Przyszowic. Dołączały
się delegacje miejscowych i okolicznych
instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji, a nie zabrakło też prywatnych wypowiedzi „od serca”.
Adresatami gratulacji byli wszyscy
chórzyści – zarówno czynni, jak i ci,
którzy ze względu na wiek czy zdrowie nie mogą już koncertować. Personalnie w imieniu śpiewaków powinszowania, prezenty, naręcza kwiatów
i życzenia przyjmowały prezes chóru
Weronika Czech i dyrygent Beata Stawowy. Przywołując bogate dzieło poprzedników podkreślano zarazem liczne zasługi współczesnych śpiewaków. Podziw
ten znalazł odzwierciedlenie nie tylko
w słowach, ale i wyróżnieniach, którymi zasłużeni chórzyści zostali publicznie uhonorowani. Pięknym gestem solidarności i szacunku dla wielu pokoleń
śpiewaków była też krótka, poprzedzająca nabożeństwo, uroczystość przed

obeliskiem upamiętniającym zmarłych
chórzystów. Hołd złożyli przedstawiciele wszystkich chórów w gminie w asyście pocztów sztandarowych.
Mimo 105 lat w biografii Skowronki
nie czują się znużone. Przeciwnie, zapowiadają kolejne występy.
– Nie byłoby tak pięknej historii naszego
chóru, gdyby nie publiczność – podkreśla często prezes Czech. – To obecność
słuchaczy, ich przywiązanie do pieśni
i wsparcie są najlepszą inspiracją i zachętą do wzmożonych starań dla wielu chórzystów.
Wierna publiczność pozwala wierzyć,
że kronika zespołu wzbogaci się o kolejne karty...
Tekst i foto: Bogusław Wilk
WYRÓŻNIENIA

Odznaka honorowa brązowa: Joanna
Dembia, Józef Dembia, Marta Erfurt, Anna
Klais, Daniela Remiorz, Janusz Zubek.
Odznaka honorowa złota z laurem:
Alojzy Kuś, Jadwiga Mrowiec.
Odznaka honorowa złota z wieńcem
laurowym: Tadeusz Czech.
Certyfikat Herolda Śpiewactwa
Śląskiego: Elżbieta Bismor, Anna Herdzin,
Teresa Kubicka, Róża Zubek, Zygmunt Zubek.
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Bić w dłonie
przy peletonie!
TOUR DE POLOGNE PONOWNIE W GMINIE GIERAŁTOWICE

Będzie się działo! Przez naszą gminę ponownie przemknie barwny peleton Tour de Pologne.
5 sierpnia szykują się duże emocje...

T

ym razem tour pojawi się
w poniedziałek, 5 sierpnia, w godzinach popołudniowych. Będzie to III etap
wyścigu z metą w Zabrzu. Ci,
co kibicowali przed rokiem,
wiedzą którędy przejadą kolarze, bo trasa przejazdu przez
gminę się nie zmieni. Kto nie
wie, niechaj rzuci okiem na
mapkę obok – przygotowaliśmy czytelną „ściągawkę”.
Kolarze wjadą do Gierałtowic
od strony Knurowa. Pierwszych
zawodników należy się spodziewać około godziny 17.36.
– O ile będą jechać ze średnią
prędkością 44 km/h – zastrzegają organizatorzy.
To jest sport, różnie może być.
Warto więc zrobić sobie zapas
czasowy, ot, choćby pół godzinki, by nie przegapić barwnego
korowodu kolarskiego.

Z Gierałtowic pomkną ul.
Gliwicką do Przyszowic. Miną
kościół, skrzyżowanie z DK 44
(około godz. 17.41 -17.48) i ul.
Makoszowską wjadą na most
nad Kłodnicą. Stamtąd „poszusują” już w stronę mety
w Zabrzu.
Przejazd prestiżowego touru
to gratka nie tylko dla zagorzałych kibiców kolarstwa. Wyścig dorobił się opinii wydarzenia wykraczającego poza sport.
I faktycznie jest świetną medialną trampoliną do promocji
miejscowości, które włączają się
w to znaczące przedsięwzięcie.
Przekonały się o tym okoliczne
samorządy, toteż po raz trzeci
z rzędu chętnie wspierają organizatorów. Gmina Gierałtowice
jest wśród nich, dzięki czemu
nasi mieszkańcy mają okazję
najpierw przeżywać kibicow-

skie emocje, a potem czuć satysfakcję z pozytywnego rozgłosu, jaki niesie się po świecie...
– Serdecznie zachęcamy
wszystkich mieszkańców naszej gminy do wyjścia na trasę
przejazdu i dopingowanie kolarzy, to dla nich bardzo ważne –
umęczeni trasą, wspaniale reagują na wsparcie i życzliwość
kibiców – apelują organizatorzy.
Warto przyjść wcześniej i zająć dogodne miejsce – będzie
wtedy również okazja do podziwiania barwnej kolumny reklamowej touru – poprzedzającej przejazd kolarzy.
Przebieg organizacji i wyścigu można śledzić na stronie internetowej wyścigu (www.tourdepologne.pl).
JM, bw, źródło TdP

Przejazd barwnego peletonu Tour de Pologne zawsze budzi ogromne zainteresowanie kibiców – podobnie było też na trasie przejazdu kolarzy w naszej gminie.

Kibicujmy razem! W

Foto: Jerzy Miszczyk

WÓJT LESZEK ŻOGAŁA ZACHĘCA...

– 5 sierpnia 2019 roku na terenie Gminy
Gierałtowice odbędzie się jeden z etapów
wyścigu kolarskiego Tour de Pologne.
Zapraszam wszystkich mieszkańców
do kibicowania – zachęca do udziału
w sportowej imprezie wójt Leszek Żogała,
zwracając też uwagę na komunikacyjne
niedogodności tuż przed i podczas przejazdu
peletonu.

yścig to spora frajda dla kibiców, jednak dla niektórych kierowców może
być próbą cierpliwości.
– Uprzedzam w imieniu organizatorów o utrudnieniach w ruchu drogowym pomiędzy godziną
16.00 a 19.00 – tłumaczy wójt Żogała.
Utrudnień w ruchu możemy się spodziewać
na trasie:
– Gierałtowice: ul. Ks. Roboty (na całym odcinku),
– Gierałtowice: ul. Korfantego (na odcinku od
skrzyżowania z ks. Roboty do skrzyżowania
z ul. Gierałtowicką),
– Przyszowice: ul. Gierałtowicka (na całym odcinku),

– Przyszowice: przejazd kolejowy,
– Przyszowice: skrzyżowanie z DK44,
– Przyszowice: ul. Makoszowska (na całym odcinku).
Organizatorzy mają prośbę do właścicieli posesji
o usunięcie pojazdów sprzed domów i z chodników na wymienionych odcinkach.
– Podczas przejazdu kolarzy nad bezpieczeństwem
będą czuwać policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach,
strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Gierałtowice oraz członkowie organizacji pozarządowych – zaznacza wójt Leszek Żogała. –
Prosimy o dostosowanie się do ich poleceń.
/UG, bw/

3

Nr 143, lipiec 2019

ŚWIĘTO POLICJI

Mieszkańcy doceniają dobrą służbę
St. asp. Piotr Powala i asp.
Justyn Kostowski, służący na
co dzień mieszkańcom naszej
gminy, zostali publicznie
uhonorowani przez wójta
Leszka Żogałę podczas
corocznego święta policji.

W

tym roku wypada
100-lecie istnienia
polskiej policji. Z tego
też względu obchody miały szczególnie podniosły charakter. Uroczystości odbyły się
w piątek, 12 lipca, w Gliwicach.
Stały się okazją do publicznego
nagrodzenia wyróżniających się
funkcjonariuszy. Awansowano
89 policjantów.

Wśród przyjmujących gratulacje i honory byli mundurowi knurowskiego komisariatu, pracujący także na rzecz
mieszkańców gminy Gierałtowice. Sumienną służbę docenił
też samorząd gminy. W imieniu mieszkańców wójt gminy Gierałtowice Leszek Żogała pogratulował osiągnięć st.
asp. Piotrowi Powale i asp. Justyn Kostowskiemu.
Świadkami tej chwili byli
m.in. pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman
Rabsztyn, zastępca komendanta
wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołow-

ski, młodszy inspektor Marek
Nowakowski, komendant Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, prokuratorzy, przedstawiciele służb mundurowych
i samorządowcy.
Podczas akademii chwilą ciszy uczczono pamięć podinsp.
Krzysztofa Skowrona, tragicznie zmarłego kilka dni wcześniej w wypadku drogowym.
Podinsp. Skowron przed laty
był dyżurnym w Komisariacie
Policji w Knurowie, pełniąc rolę
pierwszej instancji w kontaktach z potrzebującymi pomoW imieniu mieszkańców naszej gminy wyróżniającym się
cy mieszkańcami.
/bw/ funkcjonariuszom – st. asp. Piotrowi Powale i asp. Justyn Kostowskiemu

– dziękował i gratulował wójt Leszek Żogała.

Foto: Justyna Bajko/PL

PRACOWITE LATO STRAŻAKÓW-OCHOTNIKÓW

Nie tylko ogień
Wypadki, zalania, zawalenie, szerszenie, a nawet użyczenie...
prądu – wydłuża się lista zdarzeń, z którymi mają do
czynienia druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej
gminie.

S

trażacy – zarówno zawodowcy, jak i ochotnicy – cieszą
się najwyższym społecznym
zaufaniem. Nie bez powodu – gdy
zachodzi potrzeba, służą chęcią,
odwagą, sumiennością i ofiarnością, troszcząc się o bezpieczeństwo mieszkańców. Druhowie
OSP w Chudowie, Gierałtowicach,
Paniówkach i Przyszowicach nie
szczędzą sił i czasu, stając w chwilach próby na wysokości zadania.
Wbrew pozorom nie zawsze na
nogi stawia ich pożar. Kiedyś tak
było, dzisiaj jest inaczej.
– Czasy się zmieniają. Kiedyś
do wypadków się praktycznie nie
jeździło, natomiast przede wszystkim reagowało się na zagrożenie
pożarowe – wyjaśniał nam przed
rokiem zastępca naczelnika OSP
Paniówki Henryk Karcz, strażak z ponadczterdziestoletnim
stażem.
O charakterze zagrożeń przesądza m.in. bliskość ruchliwych
dróg (przede wszystkim autostrad A1 i A4 oraz trasy Gliwice
– Mikołów). Ale nie tylko komunikacja przysparza strażakom zajęcia. Świadczą o tym ostatnie tygodnie. W lipcu druhowie mieli
pełne ręce roboty. Zapewniła im
je nawałnica, która nawiedziła
okolicę już pierwszego dnia po
południu.
Do samej tylko OSP Gierałtowice wpłynęło osiem zgłoszeń,

m.in. o powalonym drzewie (ul.
K. Miarki), złamanych konarach
(ul. Ks. Roboty, Korfantego), zatarasowanej drodze, zerwanej linii elektrycznej i zerwanym poszyciu dachowym (ul. Stachury).
Następnego dnia gierałtowiccy
ochotnicy użyczyli... prądu jednej z posesji. W kolejnych dniach
kilkakrotnie ratowali z opresji
mieszkańców, którzy skarżyli się na nieproszonych i kąsających gości – szerszenie i osy.
Z kolei rankiem 13 lipca dotarła do nich wieść o zawaleniu się
budynku gospodarczego przy ul.
Chudowskiej.
– Nasze działania polegały na
sprawdzeniu, czy nikt nie został
poszkodowany oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia – poinformowali na swoim Facebookowym profilu.
15 lipca udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu osobowego u zbiegu
ulic Zgrzebnioka i Granicznej.
Do tego urozmaiconego zestawu
interwencji doszła jeszcze zalana
piwnica (19.07) przy ul. K. Miarki. A gdy piszemy te słowa, lipiec
się jeszcze nie skończył...
Z pewnością na nudę nie narzekają też członkowie OSP Przyszowice. Już 1 lipca „zadbała” o to
wichura. Tuż po godz. 18 zaalarmowała ich informacja o powa-

lonym drzewie na ul. Polnej, na
trasie do Chudowa.
– Na miejscu zastaliśmy drzewo całkowicie blokujące ruch oraz
dwa autobusy oczekujące na przejazd – podali na swoim profilu
na Facebooku. Gdy przywrócili przejezdność drodze, nie osiedli na laurach. – Po zakończonych
działaniach zostaliśmy skierowani na teren miasta Gliwice, gdzie
do godz. 0.30 usuwaliśmy skutki wichury, jaka przeszła nad regionem.
Tylko tego wieczoru zanotowali na koncie osiem interwencji.
8 lipca ochotnicy wraz z zawodowcami z knurowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej neutralizowali zagrożenie dla linii
energetycznej przy ul. Wieczorka
w Przyszowicach. Niebezpieczeństwo takie stwarzało nadłamane
drzewo. Nazajutrz druhowie zostali poproszeni o pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego
w otwarciu mieszkania w Przyszowicach, w którym znajdowareklama

ła się starsza osoba, wymagająca
pomocy lekarskiej. Kolejny dzień
przyniósł nowe dramatyczne wydarzenie: wypadek w Przyszowicach na ul. Gliwickiej (trasa Gliwice – Mikołów).
– Na miejsce dotarliśmy jako
pierwsza jednostka ratownicza.
Po dokonaniu rozpoznania okazało się, że samochód osobowy
zderzył się czołowo z ciężarówką
– relacjonują ochotnicy z Przyszowic. – Poszkodowany został
kierowca samochodu osobowego i
w chwili naszego dojazdu znajdował się już poza pojazdem. Udzieliliśmy kwalifikowanej pierwszej
pomocy wraz z przejeżdżającym
tam na motocyklu ratownikiem

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gliwic.
Ta akcja z udziałem innych
służb zakończyła się dopiero
przed północą.
Trzy tygodnie lipca pokazują
skalę i różnorodność wyzwań,
przed którymi stają strażacy. Nie
było nic o ogniu? A powinno. 20
lipca w środku nocy OSP Przyszowice i JRG Gliwice wspólnie
gasiły palącą się belę słomy przy
ul. Polnej.
Jak widać, gdy my o strażakach
przypominamy sobie zazwyczaj
przy ich święcie, oni pamiętają o
nas przez cały rok...
/bw/

Trasa Gliwice – Mikołów raz po raz przysparza zajęcia ratownikom
i strażakom.
Foto: archiwum OSP Przyszowice
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A może przydomowy
kompostownik?
INFORMACJA W SPRAWIE ZBIERANIA BIOODPADÓW

WAŻNE DLA CHCĄCYCH WYROBIĆ PASZPORT

Nowe wnioski paszportowe
19 lipca 2019 roku zmienił się wzór wniosku o wydanie
paszportu. Poprzedni nadaje się już tylko do kosza.

Ekologicznym, prostym i często tańszym rozwiązaniem dla powstających na
nieruchomościach odpadów ulegających biodegradacji jest ich kompostowanie. Warto
uwzględnić tę metodę radzenia sobie z odpadami...

I

m więcej odpadów ulegających biodegradacji zostanie
skompostowanych „u źródła”, tym mniej brązowych
worków zostanie wystawionych, a tym samym zmniejszy
się prawdopodobieństwo powstawania odcieków. Zredukowanie ilości odbieranych odpadów ulegających biodegradacji
wpłynie również na ograniczenie kosztów funkcjonowania
systemu.
Po raz kolejny podczas zbiórki odpadów ulegających biodegradacji na ulicach naszej Gminy pojawiają się nieestetyczne
plamy. Są to odcieki pochodzące ze zbieranych odpadów ulegających biodegradacji.
Głównym powodem ich powstawania jest umieszczanie
w workach świeżo skoszonej
trawy, w szczególności zapełnianie ich na wiele dni przed
planowanym odbiorem. Odpady zagrzewają się, fermentują i powstają odcieki.
Firma Remondis Gliwice Sp. z o.o. posiada pojazdy
maksymalnie zabezpieczone przed wydostawaniem się
na zewnątrz odcieków, tj. fabryczne uszczelnienia zabudowy oraz zbiorniki na odcieki.
Mimo wszystko ilość zbiera-

nych odpadów, a tym samym
ilość powstających z nich odcieków, jest tak duża, że nie da
się uniknąć wydostawania ich
z samochodów.
Worki brązowe odbierane są
w każdą 2 i 4 sobotę miesiąca –
zazwyczaj wywóz wypada co 2
tygodnie, choć zdarza się, tak
jak na przełomie czerwca i lipca, że przerwa między wywozami wynosi 3 tygodnie.
W związku z tym jedynie
gromadzenie w workach odpadów częściowo przesuszonych
lub wkładanie ich do worków
krótko przed wywozem może
ograniczyć procesy prowadzące do powstawania odcieków.
Ponadto w każdym momencie
odpady ulegające biodegradacji
można dostarczyć do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwłaszcza
w przypadku posiadania większej ilości odpadów.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami zbierane na nieruchomościach odpady, w tym te
ulegające biodegradacji, należy
gromadzić tak, by zabezpieczyć
je przed pogorszeniem ich jakości, co utrudniłoby ich przyszłe
procesy przetwarzania.
Konieczne jest również wskazanie na rosnącą w gminie Gie-

rałtowice ilość wystawianych
worków brązowych z odpadami
ulegającymi biodegradacji. Na
ten moment odpady te odbierane są w każdej ilości wytworzonej na terenie nieruchomości.
Podkreślić jednak należy, iż odpady te, jako jeden ze strumieni
odpadów komunalnych, powinny pochodzić tylko z nieruchomości zamieszkałych, z kuchni i ogródków przydomowych.
Gmina ze swojej strony będzie kontrolować firmę wywozową oraz rozważy zmianę obowiązującego harmonogramu
lub sposobu odbioru odpadów
ulegających biodegradacji, celem rozwiązania tego uciążliwego dla wszystkich problemu.
Działania te nie przyniosą jednak spodziewanych efektów, jeżeli ilość odbieranych odpadów
nie zmniejszy się i nie zmieni się sposób ich gromadzenia.
Spróbujmy zatem ograniczyć
ilość odpadów ulegających biodegradacji oddawanych w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi lub
dołóżmy wszelkich starań, by
tak je gromadzić, aby nie przyczyniać się do powstawania
odcieków i związanych z tym
uciążliwości.
/UG/

Trochę przypiekło...

Dokładnie 35,6 stopni Celsjusza w cieniu wskazał termometr 1 lipca o godzinie 15.34
w Gierałtowicach!

W

łaśnie 1 lipca był –
do tej pory – najgorętszym dniem roku
w naszej gminie. Stacje meteorologiczne we wszystkich miejscowościach zanotowały tropikalne wręcz temperatury.
Poprzedzająca go niedziela,
30 czerwca, też nie należała do
chłodnych. W Gierałtowicach,
Chudowie, Paniówkach i Przyszowicach zanotowano temperatury 34 stopnie C i wyższe.
/JM/ Opr. Graf. JM

Kiedyś taki upał wydawał się egzotyką,
dzisiaj musimy przyzwyczajać się do wręcz
saharyjskiego żaru...

P

rosimy o korzystanie z nowych formularzy dostępnych we wszystkich jednostkach paszportowych prowadzonych przez Wojewodę Śląskiego
na terenie naszego województwa
– informuje Śląski Urząd Wojewódzki. I przestrzega: – Wnioski składane na dotychczas obowiązujących drukach nie będą
przyjmowane.
Ta sytuacja to skutek nowelizacji rozporządzenia ministra
spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentów
paszportowych. Wprowadzono m.in. następujące zmiany:
– zniesiono wymóg dokumentowania prawa do ulgi
przez osoby małoletnie do

18 roku życia – nie będzie
konieczności okazywania
legitymacji szkolnej; wyłączenie to nie dotyczy małoletnich korzystających
z Karty Dużej Rodziny,
– uszczegółowiono wymogi dla fotografii dołączanej do wniosku paszportowego, dodając wymóg
równomiernego oświetlenia, zachowania symetrii
w pionie wizerunku twarzy oraz widoczności brwi
osoby przedstawionej na
zdjęciu,
– zamieszczono pouczenie
o odpowiedzialności karnej
za podanie nieprawdziwych
danych lub ich zatajenie.
/bw/

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Przyszowicach POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO:
ROBOTNIK (pełny etat). Szczegóły w ogłoszeniu na www.pgkprzyszowice.
pl oraz w siedzibie Spółki. Informacje można uzyskać również pod
nr telefonu 32 30 11 521 u Kierownika Działu Technicznego.
INFORMACJA

Od 1 lipca obsługę kasową Urzędu Gminy, zgodnie z zawartą
umową, przejął O.K Bank Spółdzielczy.
Wpłaty gotówkowe dokonywane dotychczas w kasie Urzędu Gminy
Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty 48 można dokonywać
(bez dodatkowych opłat) w oddziałach O.K. Banku Spółdzielczego
Filia banku znajduje się na parterze w budynku urzędu gminy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zostały
również wydłużone godziny przyjmowania płatności.
Poniedziałek
7.30–15.00 Czwartki
7.30–17.00
Wtorek
7.30–15.00 Piątek
7.30–13.00
Środa
7.30–15.00
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SUSZY NA TERENIE GMINY GIERAŁTOWICE

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa opublikował raport
dotyczący monitoringu suszy w Polsce w okresie od 11 maja do 10 lipca br.
Gmina Gierałtowice również została wymieniona jako zagrożona suszą.
Zgodnie z tym komunikatem na terenie Gminy Gierałtowice
największe zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło wyłącznie
wśród upraw rzepaku i rzepiku na I kategorii gleby na glebach
najlżejszych.
Poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać się do Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice: 32 30 11 361, 32 30 11 363.
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GIERAŁTOWICE. WYJĄTKOWE WARSZTATY I WYSTAWA

W co się dawniej łoblykano...

INFORMACJA

12 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach odbyło się wydarzenie jakiego
jeszcze nie było. Motywem przewodnim był śląski strój ludowy jako element dziedzictwa
kulturowego regionu.

S

potkanie rozpoczęło się od
wykładu Joanny Bartoszek,
członkini Koła Gospodyń
Wiejskich z Paniówek, pasjonatki
folkloru, w szczególności zaś stroju ludowego. Na wystawę natomiast składały się zrekonstruowane stroje z różnych podregionów
Górnego Śląska: w wersji męskiej,
damskiej, strój obrzędowy, codzienny oraz strój pary młodej.
Ponadto Pani Joanna udostępniła dawne elementy garderoby,
takie jak chusty, fartuchy, czepce czy jakle, które można było dotknąć i przymierzyć. Wspaniała

galeria fotografii powstała natomiast dzięki współpracy z mieszkańcami gminy oraz Towarzystwem Miłośników Przyszowic.
Prawie 30 archiwalnych zdjęć zostało opatrzonych komentarzem
Małgorzaty Pietrzak z Regional-

nego Instytutu Kultury w Katowicach. Druga część spotkania
miała charakter warsztatów, podczas których powstawały galandy.
Barwny element stroju obrzędowego noszony na głowie, zarezerwowany dla panien. Każda galan-

da, zgodnie ze zwyczajem, miała
przykuwać wzrok i podkreślać
urok dziewczyny. Nie brakowało na nich złotych świecidełek,
zwisających koralików, sztucznych kwiatów oraz przepięknej,
długiej, malowanej wstążki, któ-

ra opadała na plecy. Takie też były
i te stworzone w trakcie warsztatów. Wydarzenie to wzbudziło spore zainteresowanie wśród
mieszkańców gminy. Było okazją
do zintegrowania i zaktywizowania społeczności lokalnej oraz –
co równie ważne – sposobem na
kultywację wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego regionu. Organizatorzy już planują kolejne
tego typu przedsięwzięcia. Dzieci uczestniczące w zajęciach wakacyjnych w świetlicy Gierałtowice również miały okazję zwiedzić
wystawę, a także przymierzyć elementy dawnej garderoby.
/M M-B/ Foto: Marzena Rakoniewska

PANIÓWKI. KONKURS ORTOGRAFICZNY

Dyktando z papużką

W tym roku Gminny Konkurs Ortograficzny w Paniówkach osiągnął pełnoletność. Ani się
obejrzeliśmy, a zmagania „z bykami” odbyły się po raz osiemnasty...

Miejsce postoju mammobusu:

Miejsce i termin wykonywania badań w mammobusie gliwickiego Centrum Onkologii:

GIERAŁTOWICE – ul. ks. Roboty 69
Restauracja Szmaragdowa
14 sierpnia w godz.: 10.00-17.00
16 sierpnia w godz.: 8.30-15.30

BEZ ZAPISÓW!

Informacja tel.: 32 278 98 96, 784 067 503

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 19

W: GIERAŁTOWICE
OBWIESZCZENIE

OKRĘGOWA
WYBORCZA
1925 lutego 2019 r.
Na podstawie uchwały
nr 1/2019 KOMISJA
Krajowej Rady
Izb RolniczychNR
z dnia
§ 14 pkt 3. Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr
W: GIERAŁTOWICE
19, o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej w
Okręgu Wyborczym nr 19 w: GIERAŁTOWICE bez przeprowadzenia głosowania
Na
podstawie
1/2019
Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r.
ustalonego
na uchwały
dzień 28nr
lipca
2019Krajowej
r.
§ 14 pkt 3. Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr
Okręgowa
Komisja
Wyborcza
podjęła Rady
decyzję
o obsadzeniu
19,
o obsadzeniu
mandatów
na członków
Powiatowej
Śląskiej mandatów
Izby Rolniczejbez
w
przeprowadzenia
głosowania
ponieważ
w terminiebez
do 5.07.2019
r. zarejestrowano
1
Okręgu
Wyborczym
nr 19 w:
GIERAŁTOWICE
przeprowadzenia
głosowania
kandydata na
codzień
oznacza,
liczba
ustalonego
28 lipcaże2019
r. zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych
kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.
Okręgowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o obsadzeniu mandatów bez
Zgodnie
z powyższym
w jednomandatowym
Okręgu
Wyborczym
nr 19 w Gminie
przeprowadzenia
głosowania
ponieważ w terminie
do 5.07.2019
r. zarejestrowano
1
GIERAŁTOWICE
w powiecie
członkami i Rady
Powiatowej
Śląskiej Izby
kandydata co oznacza,
że Gliwickim
liczba zgłoszonych
pozytywnie
zweryfikowanych
Rolniczej został(a):
kandydatów
jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.
Zgodnie z powyższym w jednomandatowym Okręgu Wyborczym nr 19 w Gminie
Nazwisko
Imię (imiona)
Wiek Powiatowej
Miejsce zamieszkania
GIERAŁTOWICE
w powiecie Gliwickim
członkami Rady
Śląskiej Izby
Rolniczej został(a):
Włodarz
Roman Augustyn
65
Paniówki
Nazwisko

Imię (imiona)

Wiek

Miejsce zamieszkania

Włodarz

Roman Augustyn

65

Paniówki

Okręgowa Komisja Wyborcza

Język polski upstrzony jest pułapkami, ale mistrzowie ortografii z naszych szkół radzą sobie z nimi wyśmienicie.

T

egoroczna edycja zyskała dodatkową rangę, ponieważ profesor Danuta
Krzyżyk z Katedry Dydaktyki i Języka
Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, życzliwie
czuwająca merytorycznie przez te wszystkie lata nad Gminnym Konkursem, objęła
funkcję Sekretarza Rady Języka Polskiego.
Uczniowie zmagali się nie tylko z harcami i codzienną rutyną kolorowej papużki –
niesfornej bohaterki dyktanda, ale również
z upałem. Choć ani jedno, ani drugie, nie
popsuło szyków trójce zwycięzców. Dawid
Piotrowski z Gierałtowic (1 miejsce), Eryk
Walda z Chudowa (2 miejsce) oraz Agata
Matuszek z Gierałtowic (3 miejsce) dziar-

sko wymachując piórami wraz z papużki
skrzydełkami egzamin z ortografii zdali
śpiewająco – w przeciwieństwie do papużki. Konkurs odbył się tuż przed wakacjami. Na swoje osiemnaste urodziny uzyskał
prezent w postaci honorowego patronatu
Wójta Gminy Gierałtowice, który obdarował prezentami nie tylko zwycięzców, lecz
wszystkich uczestników. A oto oni: Emilia
Kampa, Dominika Ulfig, Oliwia Puc – SP
Chudów; Aleksander Cichór, Marcin Marcol – SP Gierałtowice; Weronika Szejnoga,
Kamila Kanclerz, Emilia Zaremba, Natalia
Niczyporuk – Paniówki.
B. Pytlarska Foto: Arch. organizatorów

reklama
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Ukazać przeMOC
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GIERAŁTOWICE. PIKNIK RODZINNY

Dobra zabawa
wzmacnia więzi

„Ukazać przeMOC” to program autorstwa Barbary Maślanki – specjalisty
pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. W maju
i czerwcu pracowano, by zwiększyć poziom wiedzy mieszkańców gminy
Aby umocnić i wesprzeć rolę rodziny, Ośrodek Pomocy
Gierałtowice na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz umiejętności
Społecznej w Gierałtowicach zorganizował piknik rodzinny,
komunikacyjnych.
podczas którego zaoferowano mnóstwo atrakcji dla dzieci.

I

Najlepsi uczestnicy konkursu plastycznego (na zdjęciu od lewej): Milena Marciniak, Amelia Kraska,
Piotr Grychtoł i Emilia Tomaszewska.

P

artnerzy projektu to:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach oraz Zespół
Szkolno–Przedszkolny w Gierałtowicach.
W siedzibie GOK odbyło się
szkolenie dotyczące przemocy oraz warsztaty zwiększające poziom umiejętności komunikacyjnych, prowadzone
przez psychologa Katarzynę
Janowicz z Pracowni Terapii
i Psychoedukacji Empatia. Podczas szkolenia informacji na temat „Niebieskiej Karty” udzielił dzielnicowy Piotr Powala,
który przybliżył samą proce-

durę, na czym polega, jak należy ją uruchomić, jak wygląda
jej przebieg. Uczestnicy szkolenia bardzo pozytywnie odebrali przekazane treści. Dostrzegli
w nich informacje, które mogą
być pomocne w przyszłości.
Najbardziej przydatne okazały się warsztaty z komunikacji wewnątrzrodzinnej. Pokazały, jak należy rozmawiać
w rodzinie, jak budować relacje, aby nie dochodziło do zachowań przemocowych.
W ramach projektu przeprowadzono konkurs plastyczny
o przeciwdziałaniu przemocy
dla uczniów klas V–VI w Zespole Szkolno–Przedszkol-

Zwycięska praca autorstwa Emilii Tomaszewskiej.

nym w Gierałtowicach. Udział
wzięło 11 uczniów. Wyłoniono
trzech laureatów oraz przyznano jedno wyróżnienie. I miejsce
zdobyła Emilia Tomaszewska
z kl. VI c, II miejsce – Milena
Marciniak z kl. VI a, III miejsce – Amelia Kraska z kl. VI a,
natomiast wyróżnienie otrzymał Piotr Grychtoł z kl. VI a.
Zwycięska praca stanowi stronę tytułową informatora nt.
przemocy w rodzinie, wydanego w ramach projektu socjalnego. Laureaci ponadto otrzymali
nagrody rzeczowe ufundowane
przez sponsorów z terenu Gminy Gierałtowice.
Autorka projektu, jak również kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach Agnieszka Kałuża,
kierują słowa podziękowania
przede wszystkim do sponsorów, którzy ufundowali nagrody rzeczowe. Ponadto wyrazy
wdzięczności kierowane są do
Urszuli Cieślik – dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego
w Gierałtowicach, Piotra Rychlewskiego – dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach oraz Piotra Powali
– dzielnicowego z Komisariatu Policji w Knurowie, którzy
pomogli w realizacji projektu.
Zwieńczenie projektu „Ukazać przeMOC” nastąpiło 22
czerwca 2019 roku podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gierałtowicach.
/ops/

mpreza odbyła się 22 czerwca
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach. Została zorganizowana
wspólnie z partnerami: Zespołem Szkolno-Przedszkolnym
w Gierałtowicach, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz
Ochotniczą Strażą Pożarną
w Gierałtowicach.
W pierwszy dzień kalendarzowego lata otoczenie szkoły
zmieniło się w prawdziwe „wesołe miasteczko”. Nie zabrakło dmuchańców, euro-bungee,
malowania twarzy, kręcenia balonów, miasteczka rowerowego
oraz pokazu wozu strażackiego. W międzyczasie można było
korzystać z kulinarnych pikni-

kowych atrakcji: waty cukrowej, popcornu oraz potraw serwowanych przez typowy food
truck. Powodów do zabawy i radości było wiele.
Przeżycie niepowtarzalnych
chwil w rodzinnej atmosferze
i na wspólnej zabawie nie byłoby możliwe, gdyby nie pracowitość i olbrzymie zaangażowanie pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz partnerów, którzy wsparli organizację pikniku.
Mamy nadzieję, że wspólnie
spędzony czas zaowocuje pogłębieniem i wzmocnieniem więzi
i relacji rodzinnych. Na szczególne podziękowania zasługują
partnerzy biorący udział w zorganizowaniu pikniku.
/ops/

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gierałtowicach ustala się:
- dzień 16 sierpnia ( piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.
- odpracowanie dnia wolnego od pracy, nastąpi dnia 3 sierpnia 2019 r.
(sobota) w godzinach od 7:00 do 13:00.
INFORMACJA

PUNKT INFORMACJI, KONSULTACJI
I WSPARCIA
DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH
PRZEMOCY
W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gierałtowice przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Gierałtowicach został utworzony Punkt Informacji, Konsultacji i Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy.
Jest to miejsce, w którym osoba będąca oﬁarą przemocy domowej może uzyskać pomoc w odzyskaniu równowagi, może
otrzymać również wsparcie oraz informacje na temat różnych form pomocy jej przysługujących.

Do punktu mogą się zgłaszać lub być kierowane osoby doświadczające wszelkich form przemocy (ﬁzycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej).
W punkcie dyżurują specjaliści: psycholog i prawnik, którzy udzielają:
• konsultacji psychologicznych i prawnych
• wsparcia psychologicznego
• ogólnych informacji na temat zjawiska przemocy domowej oraz na temat placówek udzielających pomocy osobom krzywdzonym.
Poradnictwo i wsparcie jest zupełnie bezpłatne, a wszystkie osoby korzystające z Punktu
mają zapewnioną dyskrecję.

Punkt działa w budynku
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gierałtowicach
II piętro, pokój Nr 10
w każdy wtorek i czwartek
w godzinach:
wtorek: 14.00 - 16.00
(psycholog)
czwartek: 15.00 -17.00
(prawnik)
tel. stacjonarny:
32 301 15 29
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ZAWÓD BIBLIOTEKARZ

Pokochali książki...

REGION. 100-LECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH

Włączmy się w obchody

Kallimach z Kyreny, Artemon, Adam Mickiewicz,
100-lecie powstań śląskich obfituje w różne przedsięwzięcia nawiązujące do wydarzeń sprzed
Joachim Lelewel, Jacob i Wilhelm Grimm,
wieku. Polecamy je pamięci, zachęcamy do udziału.
prof. Karol Estreicher, Papież Pius XI, Stefan
Żeromski, prof. Władysław Bartoszewski,
yjątkowo bogatą opraFlynn Casen – to tylko nieliczne nazwiska,
wę będą mieć obchoktóre pojawiają się pośród gremium znanych
dy w Parku Śląskim.
bibliotekarzy.

K

im zatem jest członek tej
grupy zawodowej? Odkąd
istniały książki i biblioteki, opiekowali się nimi bibliotekarze. Nie ma też prawie na
całym globie miejsca, gdzie nie
byłoby przedstawicieli tej profesji. To oni zajmują się gromadzeniem, przechowywaniem oraz
udostępnianiem materialnego
dziedzictwa kulturowego.
Są animatorami, twórcami,
ludźmi otwartymi na wiedzę
i ludzi, po prostu są jednostkami wielu talentów. Zaangażowani, ukryci pośród zbiorów
często niedostrzegani. A przecież nie ma cywilizacji bez twórców i ich dorobku. Z okazji ich
święta oraz XVI edycji Ogólno-

W

polskiego Tygodnia Bibliotek
[odbywał się w dniach 8–15.05 –
dop. red.] życzmy tym kreatywnym ludziom krzepkiego zdrowia, wielu dobrych i oddanych
czytelników, radości na różnych
płaszczyznach, żeby satysfakcja
zawodowa była ściśle związana
z materialną.
Symboliczne „100 lat!” gierałtowickim bibliotekarzem zaśpiewali najmłodsi mieszkańcy tej
gminy przed spektaklem „Detektyw Zagadka na tropie…”.
Właśnie tę wyjątkową inscenizację w wykonaniu profesjonalnych aktorów zadedykowała
książnica gierałtowicka najmłodszym współmieszkańcom.
Lidia Pietrowska Foto: archiwum GBP

Warto zarezerwować sobie czas
3 i 18 sierpnia.
Park Śląski pod szyldem „Poszli za Polskę”, we współpracy
z innymi instytucjami kultury, przygotował kilka wydarzeń z okazji 100-lecia wybuchu I Powstania Śląskiego. To
element wojewódzkich obchodów tej rocznicy, których wyjątkowym momentem będzie
wielka defilada wojskowa w Katowicach 15 sierpnia.
– Zależy nam na tym, aby
100-lecie wybuchu I Powstania
Śląskiego ściągnęło do parku
osoby w różnym wieku i o różnorodnych zainteresowaniach.
Mamy nadzieję, że takie bardzo
bezpośrednie pokazywanie historii spodoba się odbiorcom –
mówi Łukasz Buszman, rzecznik prasowy Parku Śląskiego.

Pokazy filmów

„Detektyw Zagadka na tropie” zafascynował młodych odbiorców...
GLIWICE, KATOWICE

Biała Róża zrobiła furorę
Pracownia Florystyczna Biała Róża wygrała plebiscyt
Dziennika Zachodniego na najlepszą kwiaciarnię w Gliwicach
i powiecie gliwickim.

G

ierałtowicka kwiaciarnia zdobyła największe uznanie czytelników Dziennika Zachodniego, uczestniczących
w plebiscycie „Mistrzowie
handlu 2019”.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Katowicach. Najfajniejszą – w oczach
czytelników DZ – kwiaciarnię
w okolicy reprezentowała Sabina Kołkowska. Zebrała liczne gratulacje i słowa podziwu. Potwierdzeniem uznania
klientów i miłą pamiątką jest
dyplom, potwierdzający prestiżowe osiągnięcie.
/bw/ Foto: archiwum organizatorów

Z imprezą, która odbędzie się
w skansenie, ma związek pierwsza część obchodów. Będą to
pokazy dwóch części Tryptyku Śląskiego Kazimierza Kutza
na Dużym Kręgu Tanecznym.
„Perłę w koronie” można było
oglądać 6 lipca, natomiast „Paciorki jednego różańca” zostaną
wyświetlone 3 sierpnia o godz.
20.30.

Gra terenowa

Jedną z form przypominania
o wydarzeniach z 1919 roku jest
specjalna gra terenowa – „Duch
Powstańczej Walki”. To okazja do przeżycia historycznej
przygody i stania się częścią
wydarzeń, które miały miejsce sto lat temu. Rodzinnie,
w gronie przyjaciół czy znajomych, uczestnicy będą mieli szansę wcielić się w rolę powstańczych bohaterów i stawić
czoło wyzwaniom, które były
codziennością ludności w czasie Powstań Śląskich i Plebiscytu. Wyzwania będą podobne
do tych, z jakimi musieli radzić sobie zarówno powstańcy, jak również ich rodziny. Będzie więc musztra, strzelanie
z procy, składanie meldunków
i tworzenie portretów pamięciowych. Gra rozpocznie się 18
sierpnia o godz. 11.00 przy hali

„Kapelusz”. Zapisy prowadzone
będą poprzez stronę evenea.pl/
event/gra-powstańcza dla grup
od 2 do 5 osób do 17 sierpnia.

Słuchowisko multimedialne

W ramach obchodów 100-lecia wybuchu I Powstania Śląskiego Teatr Śląski organizuje
plenerowe słuchowisko multimedialne pod nazwą „Za Wolny Śląsk”. Zostanie zaprezentowane 18 sierpnia 2019 r. o godz.
20.30 na terenie Śląskiej Galerii
Rzeźby w Parku Śląskim.
Spektakl jest inspirowany fabularyzowanym filmem doku-

mentalnym „Franek”, którego projekcje stanowią jedną z
głównych, historycznych atrakcji stałej ekspozycji w Muzeum
Powstań Śląskich w Świętochłowicach.
Przygotowywane przez Teatr Śląski słuchowisko otrzyma
spektakularną oprawę świetlną,
a elementy nagłośnienia zostaną ukryte w parkowych drzewach i krzewach, zaś malowniczy plener nieopodal restauracji
Łania posłuży jako scenografia
dla spektaklu, jakiego Park Śląski jeszcze nie widział.
/UG, UW/

UROCZYSTOŚCI NA KOPALNI MYSŁOWICE

Miasto Mysłowice zaprasza na obchody 100-lecia wybuchu I Powstania
Śląskiego. Motto: „Zaczęło się w Mysłowicach”.
W ramach uroczystości odbywać się będą wystawy, odczyty, spektakle,
gry miejskie i różnorodne inicjatywy w szkołach. Kulminacja nastąpi 13-14
sierpnia.
13.08.2019 roku
18.00 - Wieczór Powstańczy - Park Zamkowy w Mysłowicach (grupy
rekonstrukcyjne, mieszkańcy).
14.08.2019 roku
11.00-16.00 - inscenizacje historyczne na terenie Parku Zamkowego oraz
w podziemiach Urzędu Miasta Mysłowice,
16.00 - msza św. w intencji poległych powstańców zakończona uroczystym
pochodem na teren imprezy,
17.30 - nabożeństwo pod bramą KWK Mysłowice połączone z odsłonięciem
nowego pomnika Powstańców Śląskich z udziałem władz miasta i państwa.
18.30-22.00 - widowisko historyczne - teren kopalni Mysłowice
(inscenizacja, koncert, mapping).
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GIERAŁTOWICE. „USKRZYDLENI” W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Zaśpiewali w sanktuarium

INFORMACJA

Tradycją „Uskrzydlonych” jest, że tuż przed wakacjami wybierają się na kilkudniową
wycieczkę połączoną z koncertem. Tym razem młodzież skierowała się do Kalwarii
Zebrzydowskiej.

Koncert w bazylice był niezwykłym przeżyciem dla „Uskrzydlonych”.

P

asyjno-maryjne Sanktuarium oo. Bernardynów w
Kalwarii Zebrzydowskiej
nazywane jest często Polską Jerozolimą. W 1999 roku sanktuarium wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO, a 17 listopada 2000
roku obiekt został uznany za
Pomnik Historii Polski. Zaraz
po Jasnej Górze jest to najbardziej popularne sanktuarium
maryjne w Polsce. Nie dziwi
więc, że „Uskrzydleni”, działający przy parafii Matki Bożej

Foto: archiwum zespołu

Szkaplerznej w Gierałtowcach,
wybrali właśnie to miejsce na
odwiedziny.
Dzieci z zespołu zawierzyły siebie i swoje rodziny Matce Bożej Kalwaryjskiej. W kaplicy cudownego obrazu całym
dziecięcym sercem zespół wyśpiewał Maryi swoją miłość i
wdzięczność.
W niedzielę po sumie w bazylice pod wezwaniem Matki
Bożej Anielskiej odbył się koncert, podczas którego młodzi
artyści zaprezentowali utwory

z najnowszego repertuaru. Piosenki te znajdą się na kolejnej
płycie zespołu, której premierę
zaplanowano jesienią tego roku.
Po koncercie jedna ze słuchaczek powiedziała: „Widać, że
te dzieci są naprawdę uskrzydlone”.
Nagrodą za cały rok pracy
była wizyta w Zatorlandzie –
Parku Rozrywki w Zatorze,
gdzie dzieci mogły skorzystać
ze wszystkich atrakcji obiektu.
/-/

zaprasza na XXXI Trzeźwościowy Rodzinny
Rajd Rowerowy po gminie Gierałtowice
i okolicach. Start o godz. 10 spod Urzędu
Gminy Gierałtowice. Zapisy przyjmowane są
do wtorku, 20 sierpnia, w Gminnym Ośrodku
Kultury w Gierałtowicach (tel. 32 30 11 511).
Wpisowe: 10 zł dorosły, 5 zł dziecko. Cena
obejmuje ubezpieczenie oraz poczęstunek
dla każdego uczestnika.
Konkurs fotograficzny
Koło Związku Górnośląskiego i GOK w Gierałtowicach ogłaszają Ogólnogminny Konkurs
Fotograficzny. Tematem piątej już edycji są
„Wizytówki Gminy Gierałtowice – my w XXI
wieku”. Tym razem chcemy połączyć teraźniejszość z przeszłością. Może w naszych rodzinnych
albumach znajdziemy pożółkłe zdjęcia sprzed

lat i rozpoznamy na nich coś, co dziś wygląda
inaczej. W ostatnich latach nasze otoczenie przeszło metamorfozę, wzbogaciliśmy się o nowe
szkoły, boiska, ośrodki zdrowia, wypiękniały
też nasze prywatne posesje.
Zmieniły się miejsca pracy,
moda, sposoby spędzania
wolnego czasu. Czy nie
warto porównać teraźniejszość z przeszłością? Praca
składa się z zdjęcia „starego” i „nowego” („nowych”).
Prace można nadsyłać do
27 września 2019 roku. Regulamin dostępny na stronie
www.gok.gieraltowice.pl.
/GOK/

ZAPOWIEDZI

Izba łod Starki
To wyjątkowe miejsce w Chudowie. Wiedzą
o tym wszyscy, którzy Izbę odwiedzili. Kto tego
nie zrobił, ma szansę. Podczas wakacji w każdą
niedzielę mile widziani goście w godzinach od
15 do 17. Zaprasza twórczyni Izby łod Starki,
Ślązaczka Roku Monika Organiściok.
XIX Jarmark Średniowieczny
Tym razem coroczna impreza na zamku
w Chudowie odbędzie się 17–18 sierpnia. W programie m.in. efektowne pojedynki
i bitwy rycerskie, zabawy plebejskie, rycerski
obóz. Zjadą się też rzemieślnicy z całej Polski.
17 sierpnia początek o godz. 16, 18 sierpnia
– od godz. 12.
Trzeźwościowy Rajd Rodzinny
24 sierpnia Klub Abstynentów Stokrotka

ZAPROSZENIE
Zobacz jak 100 lat temu wyglądały mieszkania
naszych przodków i zwiedzaj Izbę Regionalną
w Przyszowicach
Izba znajduje się w pomieszczeniach Pałacu w Przyszowicach,
ul. Parkowa 11, 44-178, Przyszowice
Czynne: każda niedziela lipca i sierpnia od 15.00 – 17.00
Wstęp bezpłatny
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Srebrny motylek
PŁYWANIE. NATALIA MLECZEK WICEMISTRZYNIĄ POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH

Natalia Mleczek (Jedność Przyszowice) zdobyła w Olsztynie srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów w Pływaniu
na dystansie 200 m stylem motylkowym. Nastolatka pokazała prawdziwie sportowy charakter,
walcząc nie tylko z dystansem i rywalkami, ale i z kontuzją!

T

o był trudny debiut.
Pierwsze mistrzostwa
w karierze i już na starcie kłody pod nogi – kontuzja
(zakwas łydki).
– Ból przeszkadzał w chodzeniu, w wodzie było podobnie –
mówi Alicja Stachura – trenerka klubowa pływaczki. Sytuacja
odbiła się na wynikach.
Natalka nie zdołała awansować do finału „A” 100 m motylkiem w pierwszym dniu
mistrzostw. W drugim było
podobnie na 400 m st. dowolnym. Na pocieszenie zostały
finały „B”, w których walczyła o miejsca od 11. do 20. Za-

wodniczka nie poddała się, zaciskała zęby i startowała dalej.
W przerwach wspomagała ją
trener Stachura, w nowej dla
siebie roli fizjoterapeutki. Były
konsultacje telefoniczne ze specjalistami fizjoterapii katowickiej AWF i bieganie po aptekach. Pomogło!
Mleczkówna wykorzystała
medalową szansę w ostatnim
dniu zawodów (7 lipca). W porannych eliminacjach przebiła się do finału „A” na dystansie 200 m stylem motylkowym.
W finale, rozegranym popołudniu, zdobyła srebrny medal, w czasie 2:26.53 – bliskim

rekordu życiowego. Złoto wygrała faworytka, Klara Kowalska z Lublina.
Pływaczka Jedności miała
tylko godzinę by zregenerować siły przed kolejnym wyścigiem – 800 m stylem dowolnym. W tym czasie odebrała
jeszcze medal na podium mistrzostw Polski. Przerwa okazała się zbyt krótka, natomiast rywalki wypoczęte. Pomimo tego
Natalia długo płynęła w czołówce, dopiero w końcówce zabrakło sił. Ostatecznie na mecie
była 5., w czasie 9:31.71, bijąc rekord życiowy o ponad 2,5 s (!).

Julia Rębilas w finale „B”

W mistrzostwach startowała
kolejna reprezentantka Jedności 32 Przyszowice, Julia Rębilas, specjalizująca się w stylu
grzbietowym.
Julka nie przyjechała do Olsztyna w roli faworytki, bo tak
być nie mogło – profesjonalnie trenuje dopiero od września ubiegłego roku na Wodniku w Paniówkach pod okiem
Alicji Stachury. Czyni szybkie
postępy. Potwierdza je awans
do finału “B” MP na 200 m stylem grzbietowym i rekord życiowy. Własne rekordy Julka

Natalia Mleczek wykazała
się w Olsztynie nie tylko
umiejętnościami pływackimi
– srebrny medal i tytuł
wicemistrzyni Polskim,
ale i twardym, sportowym
charakterem.
Foto: Jerzy Miszczyk
poprawiała w każdym starcie
olsztyńskich mistrzostw.
Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych (14 lat) rozegrano
w dniach 5‒7 lipca na długim
basenie (50 m) olsztyńskiej pływalni Aquasfera. Uczestniczyło
w nich w sumie 604 zawodników i zawodniczek ze 171 polskich klubów.
/JM/

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W PŁYWANIU

Dominator Mateusz,
medalistka Zuzia
18 czerwca na gliwickim basenie Olimpijczyk zakończyły
się dwudniowe Mistrzostwa Śląska Młodzików w Pływaniu
(rocznik 2007). Uczestniczyło w nich dwoje pływaków
Jedności. Wypadli znakomicie.

M

ateusz Konopko został
potrójnym mistrzem
Śląska – złote medale
zdobył w stylu dowolnym na dystansach: 200, 400 i 800 m. Do
kolekcji dorzucił jeszcze brąz na
100 m stylem dowolnym.
Najcenniejszym trofeum był
jednak tytuł Najlepszego Pływaka Mistrzostw. Konopko
otrzymał go za najwartościowsze wyniki (789 pkt. FINA za
dwa najlepsze starty). Miejsce

drugie w tej prestiżowej klasyfikacji zajął Grzegorz Czogała (782 pkt.) z klubu Sikret Gliwice, trzecie Paweł Proszowski
(756 pkt.) Park Wodny Tarnowskie Góry.
W mistrzostwach dziewcząt
dzielnie, mimo kontuzji dłoni,
walczyła Zuzanna Szolc. Uraz
nie przeszkodził jej w zdobyciu
srebrnego medalu na najdłuższym dystansie – 800 m st. dowolnym. Na 400 m też było nie-

źle – 7. miejsce i rekord życiowy.
Przyszowicka Jedność nie
może równać się z wielkomiejskimi klubami, jeśli chodzi o finanse czy liczbę trenujących zawodników. Nie stawia to jednak
klubu w roli Kopciuszka. Przeciwnie – potwierdziły to mistrzostwa w Gliwicach, gdzie
dwójka pływaków zdobyła 5 medali. Wynik ten dał Jedności III
miejsce w drużynowej klasyfikacji medalowej.
W mistrzostwach startowało
256 dziewcząt i chłopców z 34 Zespół Jedności 32 Przyszowice na pływalni olsztyńskiej Aquasfery –
klubów województwa śląskiego. z prawej strony: Natalia Mleczek, w środku – trenerka Alicja Stachura,
/JM/ Foto: arch. Jedności, obok – Julia Rębilas.
Foto: arch. Jedności
informacja

1 godzina na basenie

za 1 zł

Pływalnia Wodnik w Paniówkach dzięki wsparciu ﬁnansowemu Gminy Gierałtowice
zaprasza od 1 lipca 2019 r. dzieci i młodzież oraz osoby uczące się w systemie dziennym do 26 roku życia,

Trener Alicja Stachura nie kryła dumy z postawy swoich podopiecznych
– Mateusza Konopki (z Pucharem dla Najlepszego Pływaka Mistrzostw)
i Zuzanny Szolc.

do korzystania w okresie wakacyjnym z pływalni w promocyjnej cenie 1 zł za godzinę.

GODZINY OTWARCIA PŁYWALNI – CODZIENNIE OD 9.00 DO 21.00
Uwaga w okresie od 29 lipca do 9 sierpnia pływalnia nieczynna z powodu przerwy technologicznej.
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PRZYSZOWICE. UDANY FESTYN STRAŻACKI

Palili się do zabawy

Festyn strażacki w Przyszowicach cieszy się od lat względami mieszkańców. I w tym roku było
podobnie. W sobotnie popołudnie, 29 czerwca, chętnych do zabawy nie brakowało – stawili
się pod remizą, niektórzy całymi rodzinami, spędzając tu czas do późna.

P

ierwsi goście festynu
mieli okazję wysłuchać
koncertu Orkiestry Dętej OSP Przyszowice. Muzycy w mundurach, pod batutą Mirosława Hajduka, bawili
publiczność znakomitym wykonaniem wielu znanych utworów muzyki rozrywkowej i klasycznej.
Najmłodszych zaabsorbowały konkursy z nagrodami
– plastyczny oraz strażacki,
w którym dzieci uczestniczyły wspólnie z rodzicami.
Były pokazy sprawności młodzieżowych drużyn pożarniczych miejscowej OSP, pokazy
sprzętu strażackiego, a nawet
edukacja – interesującą lekcję

na temat pożarów poprowadził
druh Witold Nocoń.
Nie zabrakło dobrej zabawy
na parkiecie pod biesiadnym
namiotem.
Do muzyki dobieranej przez
didżeja, ochoczo pląsało kilka
pokoleń przyszowiczan do póź-

nych godzin wieczornych.Festyn zorganizowała jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej
z Przyszowic, przy wsparciu
Gminnego Ośrodka Kultury
z Gierałtowic.
bliczne – gośćmi strażaków byli mentarzyści – posłanka KryWarto dodać, iż imprezy nie samorządowcy, m.in. wójt gmi- styna Szumilas i poseł Piotr
przegapiły znane osoby pu- ny Leszek Żogała oraz parla- Pyzik.
/JM/ Foto: Jerzy Miszczyk

Leniuchowanie?
Tylko chwilami...
SPORTOWCY NA WAKACJACH

Pływacy, bokserzy i piłkarze ruszają w Polskę na wakacyjne obozy. Kąpiele słoneczne, relaks,
leniuchowanie – są przewidziane jedynie w wolnych chwilach. Głównym celem jest trening
i szlifowanie formy. Wyjazdy współfinansowane są m.in. z budżetu gminy Gierałtowice.
Bokserzy u „Tigera”

Bokserzy GARDY Gierałtowice, podobnie jak w roku ubiegłym, trenowali w Ośrodku
Sportowym Fundacji Dariusza Michalczewskiego – Równe Szanse. Obiekt położony jest
w Kazubiu na Kaszubach. Jezioro, lasy, cisza i spokój – w takich
okolicznościach 16 pięściarzy,
pod okiem 3 trenerów, ciężko
pracowało na przyszłe sukcesy.
– Ćwiczono kondycję i technikę. Taryfy ulgowej nie było – poinformował nas trener Mikulski.
Dużym wydarzeniem było
spotkanie z Dariuszem Michalczewskim – byłym zawodowym mistrzem świata federacji
WBO, WBA i IBF. Legendarny
bokser odwiedził naszych sportowców. Głównym tematem
rozmów był oczywiście boks.

wice weźmie udział w obozie
sportowym w Jaśle – od 12 do
23 sierpnia. Zajęcia prowadzone będą na obiektach miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do dyspozycji bedą m.in.
pływalnia, park linowy, ścianka
wspinaczkowa, boiska. Trening
uzupełnią wycieczki górskie.
– Celem obozu jest podniesienie sprawności ogólnej oraz
wprowadzenie w nowy sezon
pływacki – powiedziała „Wieściom” trener Alicja Stachura.

Piłkarze w Banderozie
i Beskidianie

29 lipca ponad 60 najmłodszych piłkarzy Jedności 32
Przyszowice wyruszy do Banderozy – ośrodka sportowego
w Głuchołazach. W trakcie
obozu przewidziano dwa treningi dziennie oraz (opcjonalPływacy jadą do Jasła
nie) poranny rozruch. W proOkoło 50 zawodników sekcji gramie znajdą się też: trening
pływackiej Jedności Przyszo- mentalny oraz wykłady na te-

CHUDÓW

Początek wakacji
w kolorach... zimy
Po południu w sobotę, 22 czerwca, boisko Gwiazdy
w Chudowie pokryła warstwa „białego puchu”.

mat zdrowego odżywiania,
teorii taktyki i przepisów gry
w piłkę nożną.
Obóz urozmaicą wycieczki
rowerowe, autokarowe i relaks
na miejskim basenie. Po dużej
dawce ruchu apetyty sportowców zaspokoją cztery posiłki
dziennie – śniadania i kolacje
w formie szwedzkiego bufetu.
Z kolei piłkarze LKS 35 Gierałtowice rozbiją obóz w Beskidianie – trzygwiazdkowym hotelu w Węgierskiej Górce.
– To sprawdzone miejsce, oferujące zawodnikom dobre warunki zakwaterowania i wyżywienie – zapewnia prezes klubu
Ryszard Macha.
Z obozu, który odbędzie się
w dniach 21‒28 sierpnia, skorzystać ma około 50 piłkarzy
z roczników 2010‒2005. Celem
ie były to jednak pobędzie przygotowanie formy do
godowe anomalie, lecz
nowego sezonu.
„sprawka” miejscowych
/JM/ strażaków, którzy postarali się
o atrakcyjny początek wakacji,
fundując dzieciom kąpiel w białej pianie.

N

Z uroków białego szaleństwa
korzystali głównie młodzi piłkarze – uczestnicy Turnieju im.
Henryka Bałuszyńskiego, ale
też i rodzice.
/JM/ Foto: Jerzy Miszczyk
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ADRENALINA BOXING SHOW

Pech sióstr Mięgoć

Nie miały szczęścia siostry Kinga i Angelika Mięgoć na czerwcowej Gali Boksu Olimpijskiego
we Wrocławiu. Przyszło im bowiem walczyć z zawodniczkami Gardy Gierałtowice – Izabelą
Rozkoszek (51 kg) i Mileną Mandziej (48 kg).

N

Iza Rozkoszek (po lewej) odniosła we Wrocławiu kolejne cenne zwycięstwo –
tym razem nad Kingą Mięgoć, aktualną wicemistrzynią Polski juniorek.

asza Iza pewnie wypunktowała Kingę
(bardziej utytułowaną z sióstr) 3‒0 i odniosła kolejne zwycięstwo
w juniorskiej karierze.
Z kolei Milena Mandziej,
zremisowała walkę ze
starszą od siebie Angeliką Mięgoć.
Obie rywalki naszych
pięściarek reprezentowały klub bokserski z Wałbrzycha.
/JM/ Foto: Arch. Gardy

TURNIEJ W CZESKIM KLOCKOVIE

Wschodzi gwiazda Mileny
Młodziutka Milena Mandziej (Garda Gierałtowice) znów
błysnęła talentem – tym razem na Międzynarodowym
Turnieju Kobiet w czeskim Klockovie.

Z

awody odbyły się 13‒14
czerwca. Podopieczna
trenera Adama Spiechy
stoczyła tam dwie walki w kat.
wagowej do 48 kg. W pierwszej
pokonała 3‒0 swoją rodaczkę
– Darię Kaczmarczyk z Akademii Boksu Roberta Gortata.

W finale wygrała z Czeszką
Barbarą Mahrovą, także 3‒0!
Turniej cieszy się prestiżem w świecie kobiecego boksu. W tym roku uczestniczyło
w nim 70 zawodniczek z Czech,
Słowacji, Niemiec, Węgier, Kosowa, Litwy i Polski.
/JM/Foto: Arch. Gardy

STRZELECTWO

Obiekt w Przyszowicach przyciąga wielu miłośników strzelectwa, nie tylko z okolicy, ale i z ościennych krajów

Rośnie prestiż (na) strzelnicy
Mający siedzibę w Gierałtowicach Klub Strzelecki Silesia Guns był organizatorem – po raz
kolejny – wysokiej rangi zawodów strzeleckich. Rywalizacja odbywała się na Strzelnicy TAS
w Przyszowicach.

P

restiżowe zawody Pucharu Polski – Silesia Cup 2019
Pistolet IPSC- przyciągnęły do Przyszowic 180 strzelców
z kraju i zagranicy.
– Gościliśmy czołówkę rankingu Polski i Czech, strzelców zajmujących wysokie pozycje również za granicą – mówi założyciel
stowarzyszenia KS Silesia Guns
Piotr Janicki.
Stowarzyszenie działa od
roku. Mimo tak krótkiego czasu może pochwalić się organizacją już siedmiu zawodów różnej

rangi (w tym dwóch Pucharu
Polski w Pistolecie i Strzelbie
IPSC).
– Odwiedzają nas zaprzyjaźnione kluby z całego kraju,
Gdańska, Olsztyna, Wrocławia
czy Krakowa, gdyż sport ten zyskuje na popularności – podkreśla prezes Janicki. I zapewnia: –
Obiekt w Przyszowicach cieszy
się dużym uznaniem, a zawody
organizowane przez Klub Silesia Guns i Strzelnicę TAS stoją na najwyższym światowym
poziomie.

Strzelectwo sportowe zyskuje
na popularności. Amatorów tej
dyscypliny nie zraża konieczność odbycia szkoleń, zdania patentu, zdobycia licencji zawodniczej i uzyskania pozwolenia
na broń.
– Wszelkiej niezbędnej pomocy
udzielają instruktorzy Stowarzyszenia KS Silesia Guns – podpowiada trener Zbigniew Kaletka.
– Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej silesiaguns.pl.
/kk/ Foto: Waldemar Jachimowski

Milena wygrywa i wspaniale promuje gierałtowicką kuźnię talentów
i gminę. Na krajowych i zagranicznych zawodach mówi się o niej coraz
częściej; na zdjęciu z trenerem Adamem Spiechą.
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ O CZARNE DIAMENTY

Mistrzowskie pasy dla Rydza i Turka
Z tarczą i w mistrzowskich pasach (!) powrócili z Myszkowa
nasi juniorzy – Dawid Turek i Patryk Rydz. To ważny sukces,
gdyż myszkowski turniej o “Czarne Diamenty” cieszy się od
lat zasłużoną renomą.

W

tegorocznej edycji (14‒16 czerwca) o
pasy mistrza turnieju
walczyło 120 bokserów z Czech,
Słowacji, Niemiec, Ukrainy i
Polski.
Dawid Turek (Garda) został
zwycięzcą turnieju w kategorii
56 kg. W półfinale dwukrotnie
posłał na deski Macieja Bastę z
Tarnowa. Walkę przerwano w
2. rundzie, ogłaszając wygraną Turka przez RSC. W finale
Dawid nie miał problemu z pokonaniem łodzianina Patryka
Chudobińskiego. Wynik starcia:

3‒0 dla boksera z Gierałtowic.
Patryk Rydz, kolega klubowy
Dawida, wygrał „Czarne Diamenty” w kategorii wagowej
69 kg. W pierwszym pojedynku rozprawił się z Michałem
Kosowskim 3‒0, w półfinale w
identycznym stosunku z Oskarem Murzynem z Jeleniej Góry.
W finale skrzyżował rękawice z Ukraińcem Rastysławem
Nadolskim (Widzew Łódź), wygrywając z nim 2‒1.
/JM/, źródło: Garda.

MECZ GLIWICE – QUEENSLAND

Ostre walki z Australijczykami

Trzech bokserów Gardy wzmocniło drużynę Carbo Gliwice, w meczu z reprezentacją
australijskiego stanu Queensland. Spotkanie, rozegrane 8 czerwca w Gliwicach, zakończyło
się remisem 12 do 12.

W

ynik mógł być korzystny dla Gliwic,
gdyby nie kontrowersyjne zwycięstwo (2‒1) Hussaina Bena (Queensland) nad Kamilem Kuździeniem (Garda).
Werdykt sędziów został gło-

śno wygwizdany przez oburzoną publiczność. Do innych werdyktów kibice na ogół nie mieli
pretensji.
Dodajmy, iż pozostali bokserzy z Gierałtowic wygrali pojedynki niejednogłośną decy-

zją sędziów 2‒1. Junior Patryk
Rydz uczynił to w walce z Raymundem Glebowem, natomiast
senior wagi ciężkiej, Wojciech
Czarkowski, w starciu z Aokuso Austinem.
/JM/
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CHUDÓW. TURNIEJE IM. HENRYKA BAŁUSZYŃSKIEGO I PIOTRA KANCLERZA

Futbol ad memoriam

Na stadionie Gwiazdy Chudów odbyły się dwudniowe zawody piłki nożnej
drużyn dziecięcych. W sobotę, 22 czerwca, rozegrano turniej im. Henryka
Bałuszyńskiego. W niedzielę rozgrywki poświęcono pamięci Piotra Kanclerza.

Szarża prawym skrzydłem najmłodszego
piłkarza (w prywatnym stroju) zaskoczyła
wszystkich. Nikt się tego po nim nie spodziewał. Chłopiec zebrał olbrzymie brawa
od publiczności i dowody uznania ze strony
obu drużyn.

Turniej im. Henryka Bałuszyńskiego

W zawodach uczestniczyli piłkarze
z rocznika 2009 i młodsi, reprezentanci
dziewięciu śląskich klubów. Grano 2 x
15 minut. Zwyciężyli młodzi reprezentanci Zaborza.
A oto kolejność w turnieju: 1. MKS Zaborze (Zabrze), 2. Pogoń Nowy Bytom,
3. Gwarek Ornontowice, 4. APN Knurów, 5. Concordia Knurów, 6. Jastrząb
Bielszowice, 7. Jedność 32 Przyszowice,
8. APN Paniówki, 9. Gwiazda Chudów.
Królem strzelców został Alan Woźniak z Jedności 32 Przyszowice (12 goli),
a najlepszym bramkarzem Maksymilian Pietrek z MKS Zaborze.
Organizatorzy – Gwiazda Chudów
– docenili wszystkie drużyny pucharami (oczywiście zwycięzcy otrzymali
największe). Król strzelców i najlepszy
bramkarz otrzymali statuetki, a wszyscy
uczestnicy pamiątkowe medale. Nagrodę Fair Play przyznano ostatniej w klasyfikacji drużynie Gwiazdy – za ambicję
i chęć przeważenia niezwykle ciężkiej
szali zwycięstwa do samego końca każdego spotkania.
Nagrody i trofea wręczali piłkarzom
Mirosława Bałuszyńska – wdowa po
patronie turnieju, oraz Zbigniew Boroń – prezes Gwiazdy, i Patrycjusz Botor – koordynator zawodów.

Uczestnicy turnieju im. Henryka Bałuszyńskiego, trenerzy i organizatorzy zawodów
cjusz Botor, trener Gwiazdy i główny
koordynator zawodów.
Należy dodać, iż obie drużyny otrzymały puchary, a wszyscy zawodnicy pamiątkowe medale i upominki ufundowane przez firmę Kanclerz. Wręczali
je: Mirosława Bałuszyńska, prezes Boroń i trener Botor.
/JM/ Foto: Jerzy Miszczyk
HENRYK BAŁUSZYŃSKI (1972–2012)

informacja

Pamięci Piotra Kanclerza

Niedzielne rozgrywki były hołdem złożonym Piotrowi Kanclerzowi, działaczowi Górnika Zabrze. Zagrały najmłodsze drużyny Gwiazdy Chudów
i APN Paniówki (dzieci z rocznika 2012
i młodsze).
– Cieszę się że dzieci miały okazję
uczestniczyć w zawodach i, jak było widać, czerpały z gry wiele radości. Wynik
nie był najważniejszy, dlatego postanowiliśmy go nie podawać – mówi Patry-

Wybitny sportowiec wywodzący się z naszej
gminy, reprezentant Polski w piłce nożnej.
PRZYSZOWICE. JEDNOŚĆ POZYSKAŁA
W barwach narodowych rozegrał 15 spotkań,
DOFINANSOWANIE
zdobył w nich 4 bramki. Przygodę z piłką nożną rozpoczął w Chudowie, w swojej rodzinnej
miejscowości. Tu też ją zakończył, wspomagając miejscową Gwiazdę jako piłkarz i trener.
Zawodowa kariera Bałuszyńskiego związana
była z Górnikiem Zabrze (109 meczów)
i niemiecką Bundesligą, w której zadebiutował w szeregach VfL Bochum. Debiut wypadł
Zarząd LKS Jedność 32 Przyszowice
fantastycznie, Bałuszyński strzelił 2 bramki
starał się w tym roku o pozyskanie
drużynie Schalke 04 Gelsenkirchen. Szybko
dodatkowych pieniędzy z tzw. źródła stał się ulubieńcem i niemieckich kibiców,
zewnętrznego. Skutecznie...
otrzymując przydomek Bomber Balu. „Balu”
lub wystąpił o dofinansowanie zmarł przedwcześnie i niespodziewanie.
z Programu Klub 2019. Minister- Pochowany został na cmentarzu w Chudowie.
stwo Sportu i Turystyki pozytyw- Żegnały go tłumy.

Tysiące
z zewnątrz

K

nie rozpatrzyło wniosek Jedności i przyznało jej 15 tys. zł dofinansowania.
Pieniądze zostaną przeznaczone m.in.
na wsparcie sekcji dziecięcych piłki nożnej i pływackiej Jedności.
JM, źródło: Jedność

Wyróżnieni.
W środku król strzelców
– Alan Woźniak z Jedności
32 Przyszowice, strzelec 12 bramek.
Z prawej najlepszy bramkarz turnieju
– Maksymilian Pietrek Zabrze
Zaborze. Z lewej przedstawiciel
Gwiazdy Chudów – drużyny wyróżnionej nagrodą Fair Play.

ZAPRASZAMY

28 lipca odbędzie się Turniej Piłki Nożnej
Seniorów o Puchar Wójta Gminy Gierałtowice.
Boisko LKS Gwiazda Chudów
Początek o godz. 14.00

Rodzinny turniej Firm
Gminy Gierałtowice

31 sierpnia 2019 r. - Boisko Paniówki
startujemy o 15.00
wręczenie nagród - około 19.00
do 22.00 zabawa z DJ

Na dwóch boiskach
mecze 2 x 10 minut
lub 2 x 15 mininut

(w zależności od liczby drużyn)

Atrakcje dodatkowe:
✓ dmuchańce,
✓ liczne atrakcje dla rodzin,
✓ dobrze wyposażona gastronomia.

Wpisowe 100 zł
od drużyny
Zapisy do 20 sierpnia 2019 r.
pod nr tel. 607175830

