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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W CIENIU PANDEMII

Bohaterowie zostali uczczeni...
Bez ceremonii, zgromadzeń i przemówień – tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości zdecydowanie odbiegało od latami uświęconej tradycji.
Koronawirus cieniem położył się na obchodach, jednak nie wygrał z pamięcią i patriotyzmem. Bohaterowie zostali uczczeni...

Przed pomnikiem w Przyszowicach honorowej asysty
udzielili harcerze.

O

bostrzenia sanitarne,
związane z pandemią
SARS-CoV-2, nie pozwoliły na zwyczajowe świętowanie. Nie było więc akademii,
wieców, zgromadzeń, przemarszów i przemówień. Tym razem
wielkość objawiła się wielością
kameralnych, często prywatnych, hołdów składanych bohaterom narodowych dziejów
Polski. Bo skromnie wcale nie
znaczy, że mniej godnie i uroczyście...
O godną oprawę 102. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości zadbali między innymi harcerze ze szkolnej drużyny w Przyszowicach.
Druhowie zaciągnęli honorową wartę przed miejscowym
pomnikiem powstańców śląskich, oddając hołd przodkom,
którzy przed wiekiem chwycili za broń w sprawie wolności
Ojczyzny.

W imieniu samorządu hołd bohaterom złożył wójt gminy
Gierałtowice Leszek Żogała.

O bohaterach zawsze pamięta samorząd. W imieniu całej
społeczności gminy przed pomnikiem w Przyszowicach czoło pochylił wójt Leszek Żogała,
składając przed cokołem biało-czerwony wieniec i zapalając także symboliczny znicz.
To samo uczynił przed pomnikiem powstańców w Gierałtowicach. W tym miejscu,
w różnych odstępach czasowych, z kwiatami i zniczami
pojawili się także przedstawiciele miejscowych organizacji
i stowarzyszeń oraz radni powiatowi. W ten sposób święto
11 Listopada uczcili reprezentanci Koła Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach, Kółka
Rolniczego z Gierałtowic oraz
Rady Sołeckiej, którą reprezentowała sołtys Gerda Czapelka.
W Paniówkach głównym akcentem obchodów Święta Niepodległości była msza święta

Jak zawsze o bohaterskich przodkach pamiętali
społecznicy z miejscowych stowarzyszeń
i organizacji.

w intencji Ojczyzny. Uroczysty charakter nabożeństwa
podkreślała obecność pocztów sztandarowych miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich
oraz górników. W świątyni nie
zabrakło przedstawicieli Rady
Sołeckiej, którą reprezentował
sołtys Bogusław Mryka. Święto było również inspiracją dla
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gierałtowicach i Towarzystwa Miłośników Przyszowic
do zorganizowania wystawy plakatów pt. „1920-Wojna Światów”. Serię okolicznościowych plakatów pozyskano
dzięki uprzejmości KGHM Polska Miedź. Projektowi patronuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawę
urządzono we wnętrzach przyszowickiego pałacu. Zwiedzać
będzie ją można dopiero po
zniesieniu obostrzeń sanitarnych. 
jm

Przed pomnikiem hołd złożyli również radni powiatu
gliwickiego

Podniosły charakter nabożeństwa w Paniówkach podkreślał
udział pocztów sztandarowych.

11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania niepodległości, w całej
Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe zabrzmiał
Mazurek Dąbrowskiego. Ta piękna inicjatywa ziściła się i tym razem
– w Gierałtowicach zaśpiewał Kamil Roch Karolczuk. Nagranie można
odsłuchać m.in. na Facebooku (profil „Gierałtowice”).

A tak, w pomysłowy sposób, Święto Niepodległości uczcili w domowym
zaciszu uczestnicy Warsztatów Charakteryzacji prowadzonych
w świetlicy GOK w Przyszowicach.
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PRZEDWCZESNA ŚMIERĆ EUGENIUSZA MEHLICHA

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś. p.

Żegnaj Mistrzu...

Eugeniusza Kurpasa

wieloletniego samorządowca,
byłego Radnego Rady Gminy Gierałtowice
oraz byłego pracownika Urzędu Gminy.

Rodzinie i Najbliższym

Z żalem informujemy o przedwczesnej śmierci Eugeniusza Mehlicha – znakomitego
zawodnika i trenera sportów siłowych. Zmarł 10 listopada, w wieku 64 lat.

W

historii sportu zapisał
się jako mistrz świata
i Europy weteranów
w wyciskaniu sztangi na ławeczce (klasycznym). Także jako trener i wychowawca wielu pokoleń
utytułowanych zawodników, dla
których z pewnością już na zawsze pozostanie wzorem i autorytetem. Osobą, której długo
jeszcze będzie brakowało...
Pan Eugeniusz był jednym
z najbardziej rozpoznawalnych

knurowian, ciesząc się szacunkiem mieszkańców miasta. Poprzez sport związał się także
z gminą Gierałtowice, trenując
naszą młodzież – zawodniczki
i zawodników. Z powodzeniem,
o czym świadczą zdobyte przez
nich medale i wysokie lokaty na
Mistrzostwach Polski w Klasycznym Wyciskaniu Sztangi
oraz w Trójboju Siłowym.
Dla Mistrza liczył się nie tylko sport wyczynowy. W na-

Eugeniusz Mehlich w Denver, gdzie w roku 2015 zdobył tytuł
mistrza świata weteranów. Do zdjęcia pozował w koszulce GOK
w Gierałtowicach, pamiętając o swoich zawodnikach i podopiecznych
z siłowni tego Ośrodka.
reklama

składamy serdeczne wyrazy współczucia

szej gminie był też opiekunem
i instruktorem dwóch siłowni dostępnych powszechnie –
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gierałtowicach oraz na obiekcie Gminnej Pływalni „Wodnik” w Paniówkach. Dla amatorów ćwiczeń siłowych zawsze
miał dobre rady. Służył pomocą w doborze treningu, a nawet
odpowiedniej diety, tłumacząc
zawsze co i dlaczego.
Niemal od początku ukazywania się „Wieści” był naszym
współpracownikiem, przesyłając materiały o sukcesach swoich podopiecznych – młodych
siłaczy z gminy Gierałtowice.
Niekiedy – zawsze dyskretnie, na końcu tekstu – załączał
informację o swoim sukcesie
sportowym. Pisaliśmy o nim
niedawno, we wrześniowym
wydaniu „Wieści” (Mocarny
duet), o jego kolejnym złotym
medalu mistrzostw Polski i brązowym medalu zdobytym przez
jego wychowanka. Wtedy nikt
jeszcze nie przypuszczał, że będzie to informacja o ostatnim
jego sukcesie, że życie jest tak
kruche...
Żegnaj Panie Eugeniuszu, będzie nam Ciebie brakowało.
jm

Przewodniczący Rady
Gminy Gierałtowice
Radni Gminy Gierałtowice

Wójt Gminy Gierałtowice
Pracownicy
Urzędu Gminy Gierałtowice
ODSZEDŁ ZASŁUŻONY SAMORZĄDOWIEC

Zmarł
Eugeniusz Kurpas
Nie tylko Chudów, ale cała gmina Gierałtowice, ma poczucie
ogromnej straty. 17 listopada zmarł Eugeniusz Kurpas.
Postać nader zasłużona i ceniona, przez bardzo wielu znana
i niezwykle lubiana. Z pewnością niezapomniana...

Foto: arch. GOK

E

ugeniusz Kurpas ukończył Szkołę Rzemiosł
w Tychach w specjalności murarz, następnie Technikum Budowlane w Tychach
oraz Politechnikę Śląską (rocznik 1975) w Gliwicach w specjalności „Budownictwo Ogólne”.
W latach 1973 –1990 pracował
w Urzędzie Gminy Przyszowice i Gierałtowice na stanowisku inspektora budowlanego.
Jego pasją zawodową od lat
było budownictwo na terenach
górniczych, badanie skutków
eksploatacji, projektowanie
zabezpieczeń budynków przed
szkodami górniczymi oraz rekultywacja terenów górniczych.
W tych tematach od lat prowadził dialog z kopalniami i reprezentantami rządu.
Pracę zawodową umiejętnie
łączył z działalnością społecznikowską i samorządową. Był radnym Rady Gminy Gierałtowice

kadencji 1994‒1998, 2002‒2006,
2006‒2010 i 2010‒2014. Przez
12 lat – w okresie 2002‒2014 –
przewodniczył Komisji Górnictwa. Ma znaczący udział w rozwoju naszej gminy.
Jego dorobek, niezwykle ważny dla społeczności, był dostrzegany i doceniany przez
mieszkańców i samorząd.
Symbolicznym świadectwem
wdzięczności było uhonorowanie Eugeniusza Kurpasa tytułem i statuetką „Zasłużony
dla Gminy Gierałtowice”. Na
to najważniejsze wyróżnienie
przyznawane przez Radę Gminy Gierałtowice bez wątpienia
swoim pracowitym życiem zasłużył...
Pan Eugeniusz odszedł do lepszego ze światów mając 71 lat.
Na pewno będzie nam go brakowało...
jm, bw
Foto: kurpasprojekt.pl
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Ku bezpiecznej drodze...
KOMUNIKACJA

Okoliczne samorządy, wśród nich Gmina Gierałtowice, zwierają szyki, by doprowadzić do modernizacji Drogi Wojewódzkiej 921. Zdaniem samorządowców
i wielu mieszkańców szczególnie wskazana jest przebudowa fragmentu ul. Korfantego w Gierałtowicach.

D

W 921 łączy Zabrze
z Rudami Raciborskim.
W naszej gminie przebiega przez Przyszowice (ulice
Makoszowska i Gierałtowicka)
i Gierałtowice (ulice Korfantego i Ks. Roboty). Ten dość długi, bo kilkukilometrowy, trakt
ma lepsze i gorsze miejsca. Do
tych drugich, uznawanych za
niebezpieczne, należy 700-metrowy odcinek w pasie ul. Korfantego (od skrzyżowania z ul.
Gierałtowicką po skrzyżowanie z ul. Ks. Roboty).
Jest szansa na zmianę. Kryje się w planach Zarządu Dróg
Wojewódzkich, który ujął modernizację DW 921 w jednym
z 31 projektów przedsięwzięć
planowanych w najbliższych
latach. Realizacja tego zamierzenia oznaczałaby przemianę głównej trasy przecinającej
Przyszowice i Gierałtowice, ale
też (patrząc dalej) Knurów, Pilchowice i Stanicę.
Zwiastunem takiej szansy
było na początku października spotkanie marszałka województwa śląskiego z włodarzami powiatów i gmin.
Omówiono wówczas w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach zamierzenia inwestycyjne na drogach wojewódzkich.
Okoliczni samorządowcy nie
zamierzają czekać na rozwój
wypadków. Znają realia, więc
starają się zawczasu brać los
w swoje ręce. Nie poprzestali na katowickich rozmowach.
Pod koniec października zebrali się w gliwickim Starostwie Powiatowym. W spotkaniu, którego gospodarzem
był starosta Waldemar Dombek, udział wzięli wójtowie
Leszek Żogała (gmina Gierałtowice) i Maciej Gogulla (gmina Pilchowice) oraz prezydent
Knurowa Adam Rams. Wypracowali wspólne stanowisko. Nadali mu formę pisma do
marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego.
– Nawiązując do ustaleń poczynionych podczas spotkania
z Panem Marszałkiem w dniu
5 października bieżącego roku,
uprzejmie informujemy, że
z nadzieją przyjęliśmy Pańską deklarację o ujęciu, w pla-

nach inwestycyjnych na lata
2021‒2024, przebudowy drogi
wojewódzkiej DW921, przebiegającej przez teren gmin Gierałtowice, Knurów i Pilchowice –
zapewniają w piśmie.
Samorządowcy wskazali
odcinki o największej uciążliwości w obecnym układzie
komuni kac y jny m, wśród
nich wcześniej wspomniany 700-metrowy fragment ul.
Korfantego. Na jego przebudowie zależy pospołu gminie
Gierałtowice i powiatowi gliwickiemu.
Obydwa samorządy w piśmie
zgodnie zadeklarowały „we
własnym zakresie sfinansowanie i wykonanie dokumentacji
projektowej na przebudowę odcinka” DW 921 w Gierałtowicach, a także „udział finansowy dopasowany do możliwości
finansowych obu jednostek”.
Podkreśliły również, że modernizacja DW 921 idealnie
wpisałaby się w plany Starostwa Powiatowego, związane
z budową ciągu pieszo-rowerowego od granicy z Gliwicami po skrzyżowanie z ul. Gierałtowicką.
– Powiązanie tych obydwu
zadań drogowych będzie miało niemałe znaczenie dla budowania spójności i jedności
terytorialnej oraz zachowania standardów technicznych
w układzie komunikacyjnym
na terenie Gminy, a także zapewnienia należytego poziomu
bezpieczeństwa niechronionych
uczestników ruchu drogowego – argumentują w piśmie.
– Dodatkowo budowa dwóch
rond w ciągu DW 921 znacząco wpłynie na fizyczne wymuszenie ograniczenia prędkości pojazdów mechanicznych
w centrum miejscowości Gierałtowice, co również przełoży
się na poprawę bezpieczeństwa.
Na ten koronny argument
wskazywał wójt Żogała także w wypowiedzi dla Telewizji
TVT: – Dochodzi [tu] do wielu
wydarzeń drogowych: stłuczek,
wypadków – jest to miejsce niebezpieczne. Od wielu lat mieszkańcy proszą, by coś z tym tematem zrobić. Cieszę się, że ta
inicjatywa jest takim pierwszym

krokiem, żeby podnieść bezpieczeństwo na tej drodze.
Uzasadniając swoje stanowisko wójtowie, prezydent i starosta wskazali, że sprawny układ
komunikacyjny w tej części
Górnego Śląska rzutuje na komunikację w całym regionie.
– Na drogę wojewódzką nr 921
należałoby dodatkowo spojrzeć
z szerszej perspektywy, szczególnie z punktu widzenia ewentualnego zdarzenia na drodze krajowej nr 44, jak i na autostradzie
A1 – tłumaczą. – W przypadku,
gdyby doszło do wypadku lub
innego nieszczęśliwego zdarzenia na wymienionych drogach,
wówczas przejazd drogą wojewódzką nr 921 stanie się trasą
alternatywną i drogą ewakuacji
dla pojazdów poruszających się
w ruchu tranzytowym lokalnym.
Na koniec zaproponowali
zawarcie porozumienia między województwem i wymiereklama

Okoliczni samorządowcy wspólnie „lobbują” w interesie mieszkańców
– na zdjęciu podczas podpisania stanowiska do marszałka (od prawej):
radny wojewódzki Bartłomiej Kowalski, wójt Leszek Żogała, starosta
Waldemar Dombek, prezydent Adam Rams i wójt Maciej Gogulla.
nionymi samorządami, w którym określone zostałyby ramy
czasowe realizacji poszczególnych zadań i sposób ich finansowania.
Pismo zostało przekazane na
ręce – uczestniczącego w spotkaniu – radnego wojewódz-

kiego Bartłomieja Kowalskiego,
który zapewnił, że trafi do marszałka Chełstowskiego.
Jaki będzie efekt wspólnej inicjatywy? Argumenty są dobre
i mocne. Samorządowcy liczą,
że będą i skuteczne...
/bw/ Foto: Bogusław Wilk
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Zmiany w większej skali...
WÓJT LESZEK ŻOGAŁA DLA WIEŚCI

21 listopada mijają dwa lata od dnia, kiedy objąłem stanowisko wójta. Plan, nakreślony w programie wyborczym, stał się drogowskazem na najbliższe lata.
Zdawałem sobie sprawę, że sporo będzie trzeba zrobić, by uporządkować zastaną sytuację w gminie: poprawa organizacji pracy urzędu, stanu finansów
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – to tylko nieliczne z długiej listy najpilniejszych zadań. Jeżeli coś mnie zaskoczyło, to nierzadko skala potrzebnych zmian.

N

ie wystarczyły drobne korekty.
Konieczne okazały się szybkie
i szeroko zakrojone działania.
Uważałem i nadal uważam, że jednym
z najważniejszych zadań jest racjonalne i oszczędne wydatkowanie publicznych, czyli naszych, wspólnych pieniędzy. Zaskoczeniem dla mnie okazała
się skala potrzeb remontowych w gminie. Wydawało mi się oczywiste, że jak
się już coś wybuduje, to trzeba o to potem dbać. Nie dla wszystkich jest to
oczywiste.
Gdy objąłem funkcję, zakładałem, że
to „porządkowanie” potrwa od roku do
dwóch lat. Rzeczywistość jednak okazała się bardziej zaskakująca, niż można było sobie wyobrazić. Ledwo udało
się uratować PGK przed załamaniem finansowym, a tu rozpoczął się strajk nauczycieli, trwający kilka tygodni. Gdy
wreszcie się zakończył, to czas wakacji i jesieni 2019 roku stał się okresem,
kiedy można było przystąpić do przygotowań i realizacji planów. W grudniu 2019 roku pojawiły się informacje
o wirusie w Chinach. Po dwóch i pół
miesiącu Polska stanęła. Szkoły, zakłady pracy. To wszystko, co wydawało się
normalne i oczywiste, okazało się kruche i niestabilne.
Czas epidemii to okres nowych wyzwań. Konieczne stało się dokonanie
przewartościowań w wielu sferach naszego życia. W ślad za epidemią pojawił
się kryzys finansowy. Po raz pierwszy
planowane przychody budżetu gminy
nie będą w pełni zrealizowane, ponieważ kryzys dotknął wszystkich.
Wtedy okazało się, że polityka racjonalizowania wydatków, oszczędności
w gminnych finansach wprowadzona
po objęciu funkcji, dała efekt. Cięcia,
jakie musiały być wykonane w obliczu epidemii i związanego z nią kryzysu, nie były tak głębokie, bo wiele
już udało się osiągnąć przed marcem
2020 roku. Udało się to osiągnąć bez
zadłużania gminy. Najgorsze, co można
byłoby zrobić, to ratować się nieprzemyślanym zadłużaniem. Jest to prosta
droga do spirali zadłużenia i bankructwa. Kryzys spowodował powstanie
nowych wydatków, które trzeba było
ponieść. Nie tylko dezynfekcja i zakup maseczek. Basen, który w wyniku
wprowadzanych obostrzeń stracił dochody z biletów, wymagał i stale wymaga dofinansowania, żeby uchronić
go przed nieodwracalnymi uszkodzeniami. Konieczne były oszczędności

tam, gdzie wydawało się to nie do pomyślenia. Żaden z tych ruchów nie był
łatwy. Każdy poprzedzony był długimi dyskusjami i poszukiwaniem najlepszego rozwiązania.
W listopadzie 2018 roku nie zakładałem, że w tej kadencji odbędzie się
najdłuższy w historii strajk nauczycieli. Potem epidemia, kryzys finansowy, do tego w październiku 2020
przedsmak powodzi. Pomimo tych
przeciwności wiele z zapowiadanych
inwestycji udało się zrealizować. Powstały nowe place zabaw, a kolejne są
przygotowane do realizacji. Wspieramy finansowo tych rodziców, których
dzieci są w żłobkach. W ramach funduszu sołeckiego wiele się dzieje w sołectwach – powstają miejsca rekreacji,
siłownie zewnętrzne. Jestem przekonany, że w kolejnych latach, bogatsi
o doświadczenia, będziemy coraz lepiej z niego umieli korzystać. Aktywnie pozyskujemy środki zewnętrzne,
zarówno z funduszy europejskich, jak
i środków krajowych, takich jak Fundusz Dróg Samorządowych. Sięgnięto po fundusze z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Fundacji JSW,
różnych funduszy rządowych.
W 2019 prowadzony był duży program dla seniorów, zakończony Pierwszym Dniem Seniora. Z przyczyn
oczywistych w tym roku nie możemy
prowadzić tego typu działań, ale liczę,
że wrócimy do tego w normalnych warunkach. Trwa rozbudowa przedszkola w Paniówkach. Projekt rozbudowy
szkoły i budowa przedszkola w Chudowie jest na ukończeniu. Przygotowujemy projekty przebudowy dróg w gminie. Wiele z tych przygotowanych
planów będzie weryfikowanych przez
kolejne lata, a przede wszystkim możliwości finansowe gminy. Ale bez ich
przygotowania, nie będzie można sięgać po środki zewnętrzne.
Od początku kadencji bardzo duże
wsparcie zostało skierowane do spółki wodnej, która powinna dbać o stan
rowów i meliorację na terenie naszej
gminy. Po raz pierwszy została udzielona dotacja, dzięki czemu zadbano
o kilometry rowów. Również w tym
roku ta dotacja została udzielona i jest
realizowana, niestety nie dzięki spółce wodnej, ale Rejonowemu Związkowi
Spółek Wodnych. Mam nadzieję, że ta
sytuacja się znormalizuje w kolejnych
latach. Bardzo dziękuję wszystkim, bez
których moja praca nie byłaby możli-

wa, radnym gminy, którzy od początku mi zaufali, jak i tym, którzy chociaż
trochę się do mnie przekonali przez te
dwa lata. A tym, którzy jeszcze ciągle
uważają, że wyborach 2018 doszło do
katastrofy, mogę powiedzieć, że jestem
przekonany, że moje działania i efekty
tych działań przekonają ich, że zmiana była na lepsze. Dziękuję mojemu zastępcy, Romanowi Włodarzowi, oraz
sekretarz gminy Katarzynie Rupprich,
jak i wszystkim pracownikom urzędu. Dziękuję sołtysom za zaangażowanie i wsparcie. I wszystkim tym, którzy dzielą się ze mną swoim uwagami
i spostrzeżeniami. Gmina ma funkcjonować dla mieszkańców, nie dla wójta,
czy dla urzędników. Szczególnie cenne

są dla mnie wszelkie głosy krytyczne.
Inny punkt widzenia pozwala czasami lepiej dostrzec problem i poszukać
innego rozwiązania. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy trudna sytuacja
ogranicza mocno nie tylko nasze codzienne życie, ale i możliwości gminy.
O wielu sprawach chciałbym jeszcze
napisać, ale wierzę, że będzie jeszcze
okazja. Obecna sytuacja, to kryzys,
co do tego nie ma wątpliwości. Jestem
jednak przekonany, że razem możemy ten kryzys wykorzystać do twórczego rozwoju. Nie możemy zmarnować tego czasu, który jest przed nami.
Leszek Żogała
/19 listopada 2020/

EKOLOGIA

Sprawdź nim odetchniesz

Nowy sezon grzewczy w pełni. Na krystalicznie czyste powietrze nie mamy co liczyć.
Dobrze jednak wiedzieć, czym oddychamy i czy warto wyściubiać nos z domu...

N

a terenie Gminy Gierałtowice od
września 2018 roku działa system monitoringu jakości powietrza DiscovAir – przypomina Magdalena Majka z Gierałtowickiego Alarmu
Smogowego. – Na podstawie wyników
pomiarów wykonywanych przez czujniki zlokalizowane w centralnych lokalizacjach każdego sołectwa Gieraltowicki
Alarm Smogowy publikuje comiesięczne
zestawienia informujące o stanie jakości
powietrza w okresie grzewczym, a każdy mieszkaniec może sprawdzić na stronie www.discovair.pl bieżący stopień zanieczyszczenia powietrza.
Na discovair.pl rzuciliśmy okiem
w niedzielę, 22 listopada, przed północą. To była pouczająca „wycieczka”.
Wynikało z niej, że nawet kilkaset metrów robi różnicę. „Jakość powietrza
jest bardzo dobra” – mogli przeczytać
reklama

mieszkający w okolicy ul. Granicznej
w Gierałtowicach. Ci w pobliżu Urzędu Gminy odczytywali komunikat:
„Jakość powietrza jest umiarkowana”.
To i tak lepiej niż mieli przyszowianie i chudowianie, a także mieszkańcy Paniówek. W ich miejscowościach
powietrze jeszcze mieściło się w granicach „umiarkowania”, ale bardzo blisko „dostateczności”.
Wczytując się w te dane warto pamiętać, że polskie postrzeganie czystości powietrza, a zwłaszcza jego normy,
znacząco odbiegają od kwantyfikacji w
innych krajach. Szkot czy Francuz, który odczytałby wskazanie, które u nas
uchodzi za „dostateczne”, prędzej przyssałby się do butli tlenowej niż wyszedł
odetchnąć do ogródka...
Oprac. bw
Źródło: discovair.pl
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Pomoc w darze
OŚWIATA. MECENAT JSW PRZYNOSI KORZYŚCI PRZEDSZKOLAKOM I UCZNIOM

Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) stała się ważnym mecenasem wielu
przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych w naszej gminie. Mamy kolejne
dowody...

Z

– Teraz, dzięki projektorom,
tradycyjne wycieczki zastąpiliśmy wirtualnymi – w ten sposób uczniowie odbyli między
innymi spacer szlakiem zabytków techniki – informuje dyrektorka ZSP Urszula Cieślik.
– Pandemia wymusza zmiany,
powoduje, że dotychczasowe zamierzenia trzeba zweryfikować
Pomoce w szkole
i dostosować do nowej rzeczyGierałtowicka podstawówka po- wistości.
zyskała środki z Fundacji JSW
na realizację projektu „Zabyt- Bliżej świata
kowe kopalnie Górnego Śląska”. Fundacja wsparła też projekt
Przeznaczono je na zakup po- „Mali odkrywcy”, realizowamocy dydaktycznych. Dzięki ny w bieżącym roku szkolnym
temu baza szkoły wzbogaciła się przez Gminne Przedszkole
o dziesięć uczniowskich mikro- w Gierałtowicach. W przedsięskopów ledowych, mikroskop wzięciu wzięły udział trzy najcyfrowy oraz dwa projektory. starsze grupy przedszkolaków.
jej wsparcia chętnie korzystają zespoły szkolno-przedszkolne (ZSP). Najnowszym przykładem jest ZSP
w Gierałtowicach, który dzięki
darowiźnie fundacji realizuje
programy edukacyjne w szkole podstawowej oraz w przedszkolu.

W ramach projektu poznawały
otaczający ich świat oraz zjawiska występujące w przyrodzie.
– Poprzez udział w warsztatach i eksperymentach zorganizowanych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie
przedszkolaki pogłębiły wiedzę
o świecie zwierząt i roślin – informują nauczycielki przedszkola. – Ponadto zajęcia uzmysłowiły maluchom jak bardzo
nasze codzienne zachowania
i wybory wpływają na stan środowiska naturalnego.
W ramach projektu przedszkole wzbogaciło swoją bazę
o pomoce dydaktyczne o tematyce przyrodniczej. Między
innymi zakupiono „Magiczny
dywan” z programem przyrod-

„Mali odkrywcy” z przedszkola w Gierałtowicach na wycieczce
edukacyjnej w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.
niczym i „Małe laboratorium”.
Koszt przedsięwzięcia wyniósł
Finał przedsięwzięcia okra- ponad 19 000 zł. 80 procent z tej
szono konkursem pt. „Mały kwoty pochodziło z darowizny
przyrodnik”, podczas którego Fundacji JSW.
jm, źródło: ZSP Gierałtowice
pięcio- i sześciolatki mogły zaFoto: arch. ZSP
prezentować zdobytą wiedzę.

STULATKOWIE W GIERAŁTOWICACH

Taki piękny wiek...
Jerzy Draga i Karol Kisiel z Gierałtowic świętowali setne
urodziny! Do szacownych jubilatów zewsząd spływały
gratulacje i życzenia...

J

erzy Draga urodził się 12
października 1920 roku.
W dniu setnych urodzin
przed południem do drzwi
domu stulatka zapukali goście
– przedstawiciele samorządu
gminy Gierałtowice. W imieniu całej społeczności jubilatowi serdeczne gratulacje i życzenia – również od serca – złożyli
wójt Leszek Żogała, sołtys Gierałtowic Gerda Czapelka i kie-

rownik Urzędu Stanu Cywilnego Mirosław Marcol. Goście
nie przyszli z pustymi rękoma
– „załącznikami” do ciepłych
słów były kwiaty i upominki.
– Pan Jerzy jest niezwykle pogodnym człowiekiem. Do życia
podchodzi z dużą dozą humoru
i dystansem do siebie – zdradziła
nam jedna z osób znających jubilata. – Ma pięciu prawnuków,
którzy w dniu urodzin razem za-

grali i odśpiewali mu uroczyste
„Plurimos annos plurimos”, czyli
(z łac.) życzenia długiego życia.
Karol Kisiel urodził się 1 listopada 1920 roku. Dokładnie wiek
później był adresatem wielu powinszowań i życzeń. Niestety,
obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa sprawiły, że nie wszystkim,
którzy chcieli, dane było złożyć
je i uściskać jubilata osobiście.
Niesprzyjające warunki uniemożliwiły złożenie wizyty urodzinowej delegacji władz gminy,
nie umniejszyły jednak szacunku i serdeczności dla pana Karola.
Życzenia, gratulacje, upominki i kwiaty trafiły od samorządowców do jubilata za pośred-

nictwem najbliższej rodziny.
W intencji szacownych jubilatów w gierałtowickim kościele zostały odprawione uroczyste
nabożeństwa. Z wiarą i modlitwą, że jeszcze długo będziemy czerpać z ich życiowego dorobku...
jm

Niestety, tuż przed oddanem tego wydania
Wieści do druku otrzymaliśmy przykrą
wiadomość: w czwartek, 19 listopada,
pan Karol Kisiel zmarł... Dziękując Mu za
ziemskie 100 lat i piękne dzieło życia,
przyłączamy się do modlitwy:
– Wieczne odpoczywanie...

Jerzemu Dradze osobiste gratulacje złożyli najbliżsi, do życzeń dołączyli się też m.in. wójt Leszek Żogała
W setne urodziny Karol Kisiel był adresatem wielu powinszowań
i sołtys Gerda Czapelka.
Foto: Mirosław Marcol i życzeń... 
Foto: archiwum rodzinne
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Święto inne
niż zwykle
Kto się spodziewał, że tegoroczne uroczystości Wszystkich Świętych będą się tak diametralnie
różnić od dekadami, a może i wiekami, uświęconej tradycji? Chyba nikt...

6
PANIÓWKI. BOŻONARODZENIOWY KONKURS

Zwycięska praca z ubiegłego roku w kategorii dla dzieci.

Stajenki
mile widziane

Do Bożego Narodzenia jeszcze trochę czasu zostało, ale już
teraz Towarzystwo Przyjaciół Paniówek ogłasza drugą edycję
konkursu na Najlepszą Stajenkę Bożonarodzeniową.

I

dea jest taka: przed Świętami stajenkę budujemy, w czasie Świąt stajenka cieszy nasze oko, a po Świętach stajenka
trafia na konkurs – wyłuszczają
credo przedsięwzięcia organizatorzy na facebookowym profilu
„Paniówki – Wspólne Sprawy”.
Każdy może wziąć udział.
Przewidziano trzy kategorie uczestników: dzieci i młodzież, dorośli oraz organizacje
społeczne.
– Chyba że zainteresowanie
przekroczy oczekiwania, to może
będzie więcej – nie wykluczają
poszerzenia tej listy inicjatorzy.
Nie ma ograniczeń co do formy i techniki wykonania prac.
– Wielkość z rozsądkiem... –
przytomnie zastrzegają orga-

nizatorzy. A nuż ktoś zechce
zbudować „betlyjkę” w rzeczywistym, a nie w miniaturze, rozmiarze...
Prace oceni komisja złożona
z przedstawicieli Towarzystwa
Przyjaciół Paniówek i zaproszonych gości. Najlepsze dzieła zostaną nagrodzone.
– Prace będą przyjmowane
po Świętach Bożego Narodzenia, a ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się po Nowym
Roku – ogłaszają organizatorzy.
– Z uwagi na panującą pandemię trudno przewidzieć dokładne terminy i miejsca. Będziemy
o nich informować.
Kto podejmuje wyzwanie
w tym roku?
Oprac. bw Foto: archiwum organizatorów/FB

INFORMACJA

Ważna pomoc środowiskowa

W

ojny, powstania, zaw ier uchy dziejowe i polityczne – nic
nie było w stanie wpłynąć na
zwyczaj odwiedzin zmarłych
przodków w Święto Wszystkich
informacja

Świętych (1 listopada) i Dzień
Zaduszny (2 listopada). Dokonał
tego niewidzialny gołym okiem
wróg – koronawirus. A właściwie obostrzenia sanitarne, jakie w związku z epidemią zo-

stały wprowadzone w naszym
kraju, wśród nich zamknięcie
cmentarzy w tym listopadowo-świątecznym okresie...
Decyzja została ogłoszona
kilka godzin przed zamknięciem nekropolii. Wystarczyło,
by niektórzy z nas zdążyli odwiedzić groby bliskich. Zabłysły
znicze. Cmentarze nie utonęły
więc w mroku. Świadectwem
między innymi to piękne zdjęcie – ujęcie z drona nad gierałtowicką nekropolią – autorstwa
Tomasza Skrzypczyka. Dzielimy
się tym widokiem w nadziei, że
w przyszłym roku nic nie stanie na przeszkodzie, by pomodlić się za bliskich chyląc czoło nad ich mogiłami...
/bw/
Foto: Tomasz Skrzypczyk

Na terenie Gminy Gierałtowice będą prowadzone usługi
dziennej opieki środowiskowej.

O

d listopada 2020 roku
Fundacja na Recz Seniorów „Bonum Vitae”
w partnerstwie z Gminą Gierałtowice rozpoczyna projekt
pn. „Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice”. Projekt jest
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt skierowany jest do 15 osób (10 kobiet,
5 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i/lub osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia,
wykluczonych lub zagrożonych

wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Gierałtowice. W ramach projektu oferujemy usługi dziennej
opieki środowiskowej, tj. spotkania z psychologiem oraz usługę
opiekuńczą świadczoną w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz
usługę „teleopieka”. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Gierałtowice w terminie od
1.11.2020 roku do 31.11.2021 roku.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu prosimy
o kontakt: Fundacja na Rzecz
Seniorów „Bonum Vitae”, tel.
790 293 330, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gierałtowicach,
tel. 882 709 331. 
/ops/
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CHUDÓW

PANIÓWKI

Na wydawniczym rynku
ukazała się książka Katarzyny
Szoty-Eksner „Her Story.
Herstorie silnych kobiet”.
Jedną z bohaterek jest
Monika Organiściok.

Podczas zajęć Świetliki świetnie się bawiły, a przy tym uczyły.

Panie na pierwszym
planie

Taaakie grzyby!

M

oja mama urodziła
mnie w czerwcu, a już
w lipcu brała na pole.
W chustkę się zawijało dziecko,
kładło do kartofliska, bo nać była
już wysoko i dawała cień. Ja sobie leżałam, a ona w tym czasie
pracowała – opowiada autorce
o czasach bezpowrotnie minionych pani Monika. – Nie było
maszyn, wszystko robiło się ręcznie, pochodziliśmy z biednej rodziny, kobiety najmowały się do
pracy na polu.
Trudne warunki hartują.
– Jestem uparta – przyznaje
twórczyni Izby łod Starki i Ślązaczka Roku.
Takie też są bohaterki książki
Szoty-Eksner. Konsekwentne,
idące przez życie na własnych
warunkach.
Zwierzenia pani Moniki czyta
się z zapartym tchem. Starszym
pozwalają na sentymentalny powrót do lat młodości. Nastolatkom ukazują świat, którego już
nie ma, uświadamiając, że i ten
obecny też upłynie.
„Her Story” to opowieści kobiece o kobietach. Tylko dla kobiet? Otóż nie. Panowie, jeśli potrafią się wczytać, też sporo się
dowiedzą. A może i zrozumieją...
Jest ku temu sposobność.
Książka znajduje się w zasobach
Gminnej Biblioteki Publicznej.
Warto pożyczyć i przeczytać.
/bw/
Foto: Monika Burszczan [w:] Szota-Eksner
Katarzyna: Her Story. Herstorie silnych kobiet.
Srocza Góra 2020

Grzybobranie? Może jeszcze nie teraz, ale w przyszłości na
pewno... Świetliki, które uczęszczają do Klubu Malucha,
chętnie się wybiorą.

I
informacja

będą wiedzieć, gdzie, co i jak zbierać.
– Dzieci dowiedziały się, z czego składa się grzyb, poznały borowika i trującego muchomora, wskazywały, który duży, a który mały – wyliczają prowadzące zajęcia.
To wiedza bezcenna – wszyscy mamy tego świadomość. Praktyczna i przydatna bez względu na wiek. Bo jak niektórzy z przekąsem mawiają: „wszystkie grzyby są jadalne, choć niektóre tylko raz...”.
/bw/ Foto: archiwum GOK
Z GMINNĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ...

Ebooki miesiąc gratis

Legimi to polska wypożyczalnia ebooków. W ofercie ma około
20 tys. książek. Dostęp do nich uzyskuje się płacąc comiesięczny abonament. Ale nie musisz od razu wydawać ani grosza. Korzystając z propozycji Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach możesz za darmo czytać do woli przez 30 dni. Szczegóły
na plakacie.
/bw/
informacja

Twój Kod do Legimi czeka.
Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach
JAK OTRZYMAĆ DOSTĘP DO LEGIMI?
- pobierz kod w swojej bibliotece
(musisz być jej zarejestrowanym czytelnikiem)
- wejść na stronę www.legimi.pl/slaskie/
- wprowadź otrzymany kod
- załóż konto lub zaloguj się na swoje
konto, jeśli już je posiadasz
- czytaj bez ograniczeń przez 30 dni
od momentu aktywacji kodu!
Po wygaśnięciu dostępu możesz pobrać w swojej
bibliotece następny miesięczny kod. W każdym
miesiącu kalendarzowym wydawana jest kolejna,
ograniczona liczba kodów.
Kto pierwszy ten lepszy!
Kody wydawane są podczas osobistych wizyt
w bibliotece a w okresie ograniczeń związanych
z epidemią mailowo i/lub telefonicznie
Uwaga! Kod należy aktywować najpóźniej
do 20 dnia miesiąca, w którym został pobrany.
Biblioteka jest czynna od 10.00 do 17.00.

ul. Ogrodowa 47
44-186 Gierałtowice
(32) 30 11 515
gierałtowice@biblioteka.gieraltowice.pl
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Jaka piękna jesień!
KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY...

Spostrzegawczy, wrażliwi, kreatywni z polotem, fantazją i wyczuciem,
błyskotliwi, odkrywczy i oryginalni. A do tego zaangażowani
i utalentowani. To wcale nie wszystkie komplementy, jakimi organizatorzy
konkursu „Jesień w kadrze” wyrażali swoje uznanie dla twórczych
uczestników.

Tristis est anima mea usque,
jak mówią, ad mortem...
Oto się jesień zaczęła
i nie ma komu dać w mordę

N

ie, nie, i jeszcze raz: nie!
– tych słów Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego
z „Cyrulika jesiennego” (1930)
uczestnicy konkursu, zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach,
z pewnością nie brali sobie do
serca. Nie musieli i nie chcieli. Z melancholią i depresją nie
było im po drodze. Dostrzegli za
to piękno. Docenili je i uwiecznili. Piękno dosłowne – zaklęte
w barwach i kształtach – a zarazem i alegoryczne – uświadamiające wartość życia i przemijania.
– Konkurs miał na celu rozbudzenie aktywności twórczej
i wrażliwości na piękno – wyjaśniają jurorzy.
Nie zawiedli się. Swoje dzieła
zgłosiło 16 osób.

– Jesień została uchwycona
w kadrze na bardzo wiele sposobów – zapewniają.
Analizie zostało poddanych
aż 45 ujęć. Wybór nie był łatwy.
– Jesień okazała się być bardzo
wdzięcznym tematem, dającym
wiele możliwości interpretacji –
zauważają oceniający.
Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie regulaminu
konkursowego, komisja poddała
ocenie artystycznej 15 zgłoszeń
(po 3 zdjęcia). Spośród autorów
członkowie wyłonili zwycięzców (w ramce).
Organizatorzy konkursu nie
kryją satysfakcji z efektów przedsięwzięcia: – Gratulujemy laureatom i serdecznie dziękujemy
wszystkim uczestnikom.
Żadne słowa nie zastąpią obrazu. Z przyjemnością więc publikujemy zdjęcia laureatów (chcielibyśmy wszystkie, ale szczupłość
łamów nie pozwala...).
MM-B, bw

NASI MISTRZOWIE

Wojtek Dukata, grupa młodsza,miejsce 1.

Karolina Nowak, grupa młodsza, miejsce 2.

Grupa młodsza (10–18 lat)
1. Wojciech Dukata,
2. Karolina Nowak,
3. Liwia Kłonica

Liwia Kłonica, grupa młodsza, miejsce 3.

Dorośli
1. Grażyna Kus,
2. Aneta Palusińska,
3. Marta Wojewoda
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Grażyna Kus, dorośli, miejsce 1.
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Aneta Palusinska, dorośli, miejsce 2.

PRZYSZOWICE. WYSTAWA W PAŁACU

1920 – Wojna Światów

Towarzystwo Miłośników Przyszowic i Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach postanowiły
uczcić Święto Niepodległości wystawą pt. „1920 -Wojna Światów”. Ekspozycja jest i czeka na
zwiedzających – niestety, oglądanie będzie możliwe po zniesieniu obostrzeń epidemicznych.

B

urzliwe wydarzenia sprzed wieku były doskonałą okazją do przygotowania wystawy. I tak też się stało. Ekspozycja prezentuje najważniejsze postacie oraz wątki związane
z wojną w 1920 roku.
Formuła jest nowatorska, sprofilowana pod
odbiorców. Z myślą o tych młodszych grafikę
plakatów utrzymano w stylistyce komiksu. To
nie tylko przykuwa uwagę nastolatków, ale też
w bardzo czytelny i przejrzysty sposób opowiada historię.
Widzimy więc polskich superbohaterów, m.in.
marszałka Józefa Piłsudskiego, generała Tadeusza Rozwadowskiego – głównodowodzącego
Armią Polską w Bitwie Warszawskiej, premiera Wincentego Witosa, ks. kapelana Ignacego
Skorupkę, porucznika Stefana Pogonowskiego.
Osobny plakat poświęcony jest również porucz-

nikowi Janowi Kowalewskiemu, który jako szef
polskich kryptologów rozszyfrował 3000 komunikatów wroga.
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
otrzymał wspomnianą serię okolicznościowych plakatów dzięki uprzejmości KGHM Polska Miedź. Projektowi patronuje Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wystawa znajduje się w gościnnych murach
pałacu w Przyszowicach (na I piętrze).
– Zapraszamy serdecznie do obejrzenia wystawy i zapoznania się z najistotniejszymi faktami
Wojny Polsko-Bolszewickiej – zachęcają do wstąpienia w progi pałacu organizatorzy. Z nadzieją,
że będzie to możliwe jak najszybciej – z chwilą
zniesienia obostrzeń epidemicznych.
/GOK/
Foto: Mirosława Mirańska-Baraniuk

Marta Wojewoda, dorośli, miejsce 3.
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Iza wicemistrzynią Europy!
BOKS. NOWA KARTA W SPORTOWEJ HISTORII GMINY

Izabela Rozkoszek jest pierwszą w dziejach naszej gminy zawodniczką, która zdobyła medal mistrzostw Europy w dyscyplinie olimpijskiej. To historyczne
osiągnięcie wydarzyło się w niedzielę, 22 listopada.

T

Iza nie kryła radości po zdobyciu srebrnego medalu ME.
Na zdjęciu w asyście trenerów reprezentacji Polski – Tomasza Dylaka
(z lewej) i Adama Spiechy.

ego dnia Izabela Rozkoszek (Garda Gierałtowice) stoczyła piękną
i trudną walkę o złoty medal
Mistrzostw Europy Juniorek
w Boksie Olimpijskim, które odbyły się w czarnogórskiej
Budvie nad Adriatykiem. Tym
razem się nie udało.
Iza przegrała finał wagi 57 kg
z Bojaną Gojkovic – reprezentantką Czarnogóry, a więc gospodarzy mistrzostw, choć naszym skromnym zdaniem to
gierałtowiczanka dyktowała
w tym boju warunki. Werdykt
sędziów przyjęła jednak z szacunkiem, a srebrny medal odebrała z uśmiechem.
Debiutująca na mistrzostwach
Rozkoszek stoczyła w Budvie
trzy walki. Wszystkie z utytułowanymi przeciwniczkami. Nie
była w nich faworytką, a jednak... W ćwierćfinale rozprawiła
się z Ukrainką Julią Honharenko – brązową medalistką Mi-

strzostw Europy z roku ubiegłego. W półfinale trafiła na jeszcze
silniejszą zawodniczkę, bo mistrzynię Europy – Alinę Kantemirovą (Rosja). I tę przeszkodę
pokonała, wygrywając z obrończynią tytułu 4:1.
Finałowa rywalka Izy – Bojana Gojkovic – to dwukrotna mistrzyni Europy w niższej kategorii wagowej do 54 kg. Co ciekawe
– jest mieszkanką Budvy. Walczyła więc we własnym mieście,
przy ogromnym dopingu rodaków. Gierałtowiczanki nie zdeprymowała ta sytuacja, przeciwnie, przez trzy rundy nacierała
na rywalkę. Gojkovic przyjęła
dość nonszalancką taktykę, często prowokując opuszczonymi
rękawicami. Trzeba przyznać,
że po ringu poruszała się lekko, sprytnie unikając ciosów Izy.
Kilka razy jednak straciła rezon,
ratując się klinczem przed naporem Gardzianki. Zebrała sporo
ciosów na korpus, ale też na gło-

wę. Nie pozostawała dłużna. Sędziowie wyżej ocenili postawę
Gojkovic, przyznając jej zwycięstwo 5:0. Tym samym Gojkovic po raz trzeci została mistrzynią Europy, a Rozkoszek
po raz pierwszy wicemistrzynią!
– Jestem bardzo szczęśliwy
i zadowolony z postawy Izy
w Mistrzostwach Europy – wyznał tuż po turnieju trener Gardy i asystent trenera reprezentacji Polski Adam Spiecha. – Do
turnieju przygotowywaliśmy się
od listopada 2019 r. Konsekwentna praca, dwa treningi dziennie
– jeden motoryczny, drugi bokserski – do tego kilkaset km biegu
w ciągu tych przygotowań doprowadziły Izę do miejsca, w którym teraz jest!
Podkreślił też ważki wkład
w przygotowania zawodniczki pozostałych trenerów klubu
– Grzegorza Mikulskiego i Tomasza Otworowskiego. 
/jm/ Foto: arch. Gardy

JU JITSU, WYCISKANIE SZTANGI

Nowokowie nie zwalniają tempa
Bracia Dawid i Oliwier Nowokowie z Gierałtowic zgarniają medal za medalem na najważniejszych zawodach krajowych. Starszy z nich – Dawid – zdobywa
cenne krążki w klasycznym wyciskaniu sztangi na ławeczce, Oliwier zaś w ju jitsu.
grał wszystkie walki i to przed
czasem! Zdobył złoto w trzech
konkurencjach: Fighting oraz
NeWaza Gi (w kimonach) i NeWaza NoGi (bez kimon). Znakomicie spisał się też w Mistrzostwach Polski (14‒15 listopada)
w Mosinie. W rywalizacji juniorów (waga do 58,5 kg) zdobył złoty medal i nie poprzestał
na tym. Stanął do walki w grupie niebieskich pasów, w ciężDawid Nowok
walczyć srebrny medal wśród szej kategorii wagowej do 64 strzygnął na swoją korzyść, do- wyższość rywala i zadowolić się
Zawodnik UKS EUGEN Knu- juniorów do lat 20, wyciskając kg, gdzie rywalizowali senio- cierając do finału mistrzostw. srebrnym medalem.
jm Foto: archiwum prywatne zawodników
rów z powodzeniem startował na ławeczce 125 kg.
rzy. Pierwsze trzy walki roz- Niestety, w finale musiał uznać
w IX Pucharze Polski w Wyciskaniu Klasycznym Leżąc, któ- Oliwier Nowok
DOCENIONY PRZEZ FUNDACJĘ SANTANDER
ry odbył się 15 listopada w Kiel- W listopadzie Oliwier powięk- Sportowe sukcesy Oliwiera Nowoka z Gierałtowic zostały osiągnięciami na polu nauki, sztuki i sportu. Zabiegających
cach. Trzeba jednak przyznać, szył swój dorobek medalowy docenione przez Fundację Santander Bank Polska S.A.
o stypendium było znacznie więcej, bo aż 395 osób.
że śmierć trenera klubowego – w brazylijskim ju jitsu (BJJ). Materialnym wyrazem uznania jest stypendium łącznej
- Tyle wniosków otrzymaliśmy w tym roku - podają
Eugeniusza Mehlicha – położy- W zawodach reprezentował wysokości 5000 zł, którym fundacja zamierza wesprzeć
organizatorzy. Wybór był więc trudny. Podsumowanie 3.
ła się cieniem na tym występie. Spartana Knurów.
rozwój talentu młodego sportowca - mistrza sztuk walki Edycji Programu Stypendialnego odbyło się 6 listopada.
Uczestnicy Pucharu uczcili śp.
W Bielsku Białej nie miał so(judo i ju jitstu). Stypendium zostało przyznane w ramach Ze względu na panującą epidemię przeprowadzono je
trenera i działacza minutą ci- bie równych – w trakcje zawobez udziału laureatów i publiczności. Uroczystość była
szy. W tych szczególnych oko- dów Polish Open w BJJ, które 3. Edycji Programu Stypendialnego. Otrzymało je 23
transmitowana na kanale You Tube.
młodych
Polaków
mogących
pochwalić
się
znaczącymi
licznościach Dawid zdołał wy- odbył się 6‒7 listopada, wy-
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Sezon na półmetku
PIŁKA NOŻNA

Pierwsza część sezonu piłki nożnej (runda jesienna) dobiegła końca, choć niektóre z drużyn mają jeszcze do rozegrania zaległe spotkania przełożone ze
względu na sytuację epidemiczną.
IV liga

Większość drużyn z 17-osobowego składu IV ligi (grupa.
śląska II) rozegrało już mecze
ze wszystkimi rywalami. Wśród
drużyn, które muszą jeszcze dokończyć rywalizację znalazł się
LKS Jedność 32 Przyszowice –
2 zaległe spotkania. Najbliższe zaplanowano na 28 listopada w Przyszowicach, gdzie
na własnym stadionie (godz.
13.00) Jedność podejmie GKS
Radziechowy-Wieprz. Będzie
okazja na poprawienie dorobku punktowego.

Klasa Okręgowa

W okręgówce (grupa śląska I-II Zabrze) rywalizacja
w pierwszej części sezonu jest
już zamknięta – odbyły się
wszystkie zaplanowane spotkania. W ostatniej kolejce (14 listopada) LKS Gwiazda Chudów
przegrał wysoko na własnym
boisku 1:5 z ŁTS Łabędy, co zaowocowało spadkiem chudowian do środka tabeli.

Pławniowice 3:1 – zdjęcie z tego
spotkania publikujemy obok.

Klasa C

Drugi zespół Tempa Paniówki zakończył pierwszą część sezonu 8 listopada, wygrywając
w Bargłówce z miejscową Koroną 2:0. W dziesięciu dotychczas rozegranych meczach Tempo II straciło jedynie 4 punkty
i pewnie zajmuje drugie miejsce na podium ligowej tabeli.
jm, foto: Jerzy Miszczyk

8 listopada, Tempo – Olimpia 3:1. Jedna z bramek dla gospodarzy padła z rzutu karnego. Pewnym
egzekutorem – w dniu swoich urodzin – okazał się Kacper Brosz – na zdjęciu podbiega do piłki ustawionej na
11 metrze.

Klasa A

A-klasowe Tempo Paniówki
także ma już za sobą wszystkie
mecze rundy jesiennej w grupie
Zabrze i dobrą pozycję wyjściową do wiosennej rundy rewanżowej. Paniówczanie w ostatniej
kolejce spotkań (15 listopada)
zremisowali na własnym boisku 2:2 z Zamkowcem Toszek.
Natomiast w 16. kolejce (11 listopada) ograli w Stanicy miejscowego Orła 6:0, zaś w 15. (8 listopada) pokonali u siebie Olimpię
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WSPINACZKA SPORTOWA. SUKCES W PUCHARZE EUROPY

Jan Kroszka zdobył brąz
Gierałtowiczanin Jan Kroszka zdobył brązowy medal Pucharu
Europy Juniorów we Wspinaczce Sportowej na czas.

Z

awody rozegrano 14 listopada w Tarnowie. Była to
jedyna tegoroczna edycja
Pucharu Europy Juniorów tej
dyscyplinie.
Jan Kroszka zaprezentował
na Pucharze równą formę. Piętnastometrową ścianę pokonał
dwukrotnie w czasie poniżej 7,5
sekundy (7,42 i 7,48). Dodajmy,
iż brązowy medal PE to nie jedyny tegoroczny sukces Jana.
Trzy tygodnie wcześniej – 24

października w Gliwicach zdobył srebrny medal Mistrzostw
Polski Juniorów.
Nasz medalista wspinaczkę
uprawia w Klubie Wysokogórskim w Gliwicach.
Warto wiedzieć, że wspinaczka sportowa zyskała status dyscypliny olimpijskiej i została włączona do programu IO
w Tokio, które miały odbyć się
w tym roku.
jm, źródło: PZA Foto: Tomasz Schenk

Jan tuż przed walką o medal
– dobra koncentracja jest
nieodzowna by pionową,
piętnastometrową ścianę pokonać
w sprinterskim tempie – 7.42 s.

Mamy mistrzów Śląska!
PŁYWANIE

W październiku i listopadzie w Gliwicach i Dąbrowie Górniczej odbył się cykl zawodów pływackich rangi mistrzostw Śląska w różnych kategoriach wiekowych.
Z dobrej strony pokazali się w nim pływacy Jedności 32 Przyszowice – zdobyli w sumie 16 medali, w tym 2 złote.

To były niezwykle udane mistrzostwa dla naszych 11-latków. Czwórka pływaków Jedności zdobyła w nich 10 medali,
w tym dwa złote!
Mistrzostwa rocznika 2009

Najwięcej medali spośród reprezentantów Jedności zdobyli
11-latkowie – aż 10, w tym 2 złote, 4 srebrne i 4 brązowe.
Po złote krążki i tytuły mistrzów Śląska sięgnęli Wojtek Boryś i Michał Sobel. Wojtek uczynił to na 100 m stylem
zmiennym, zaś Michał w sprincie stylu dowolnego (50 m).
Obaj jeszcze trzykrotnie stawali
na podium. Wojtek na drugim
stopniu w konkurencjach: 100
i 200 m stylem dowolnym oraz
100 m stylem klasycznym. Natomiast Michał na trzecim stopniu w konkurencjach: 100 i 200
m stylem dowolnym oraz 50 m
stylem klasycznym. Obaj zajęli także wysokie miejsca w klasyfikacji na najlepszego zawodnika mistrzostw – decydowała
suma punktów zdobytych za
dwa najlepsze starty, wg punktacji FINA. Wojtek w tej klasy-

fikacji zajął drugie miejsce (603
pkt.), Michał trzecie (556 pkt.).
Dwukrotnie na podium stawał Bartek Macha – kolejny
reprezentant Jedności – który
zdobył medale: srebrny w wyścigu na 50 m stylem grzbietowym oraz brązowy na 50 m
stylem dowolnym. Czwarta z reprezentantów naszego klubu,
Maja Cajza, medalu wprawdzie
nie zdobyła, jednak w każdym
starcie meldowała się w czołówce. Była 6. w wyścigach na 100
m st. dowolnym i 50 m st. klasycznym.
Mistrzostwa rocznika 2009
rozegrano w sobotę, 7 listopada, na pływalni im. Polskich
Olimpijczyków w Dąbrowie
Górniczej. Rywalizacja była
olbrzymia. Niemal w każdej
z konkurencji o medale walczyło kilkudziesięciu pływaków.
Najwięcej w stylu dowolnym
– od 70 do 80 zawodników z 31

Podium Mistrzostw Śląska 12-latków w konkurencji 200 m stylem
grzbietowym; na trzecim stopniu stoi Piotr Żogała.

Nasz najmłodszy medalista - 10-letni Tymek Wiszniowski.

klubów z województwa śląskie- Rocznik 2010
go. W sumie na mistrzostwach Gliwicki Olimpijczyk gościł
wystartowało 111 chłopców oraz także najmłodszych uczestni103 dziewczyny.
ków mistrzostw Śląska – 10-latków, którzy rywalizowali 27
Rocznik 2007
października. Jedynym repreMistrzostw Śląska 13-latków (za- zentantem Jedności w tej gruwodników z rocznika 2007) ro- pie wiekowej był Tymoteusz
zegrano 28 i 29 października na Wiszniowski. Tymek wskogliwickim Olimpijczyku. Trój- czył do wody tylko raz, ale za
ka pływaków Jedności zdobyła to udanie – zdobył srebrny mew nich 4 medale.
dal w sprincie stylu dowolneSrebrne: Mateusz Konopko go (50 m).
(200 m st. dowolnym) i Maja
Rączkowska (800 m st. dowol- Rocznik 2008 oraz 2006 i starsi
nym). Maja zdobyła także brąz Mistrzostwa 12-latków również
na 200 m st. dowolnym, podob- odbyły się na gliwickim Olimnie Zuzanna Szolc w wyścigu pijczyku (13‒14 listopada). W tej
na 800 m stylem dowolny. Obie grupie wiekowej jedyny medal
medalistki dobrze spisały się dla barw Jedności Przyszowice
także w konkurencji 400 m st. zdobył Piotr Żogała, zajmując
dowolnym – tym razem Zuzan- 3. miejsce w konkurencji 200
na wyprzedziła swoją koleżan- m stylem grzbietowym.
kę klubową, zajmując 4. miejPiotrek potwierdził dobrą
sce, Maja przypłynęła do mety formę także w innych konkuna 5. pozycji.
rencjach: 4. miejsce na 200 m

stylem zmiennym, 5. w wyścigu
na 100 m stylem grzbietowym
i 6. Na 400 m stylem dowolnym. Pozostali reprezentanci
klubu z Przyszowic także meldowali się w czołówce. Kryspin
Śliwiński był 5. na 50 m st. motylkowym i 6. na 100 m st. dowolnym. Emilka Sowulewska
zajęła 9. miejsce na dystansie
200 m stylem dowolnym, podobnie Paweł Wróblewski na
dystansie dwukrotnie dłuższym.
Równolegle z dwunastolatkami o medale walczyli zawodnicy 14-letni i starsi. Piętnastoletnia Julia Rębilas – jedyna
reprezentantka Jedności w tej
grupie wiekowej – w swojej koronnej konkurencji 200 m stylem grzbietowym zajęła 5. miejsce. Na dystansie dwukrotnie
krótszym była 7.
jm

Łupem 13-latków Jedności padły cztery medale – dwa srebrne i dwa brązowe.

Foto: archiwum Jedności

