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GMINA GIERAŁTOWICE. 76. TOUR DE POLOGNE

Tłumy mieszkańców witały kolarzy

Trasa Tour de Pologne już trzeci rok z rzędu wiodła przez naszą gminę. Mieszkańcy nie przepuścili takiej gratki. Tłumnie wylegli na ulice i gorąco dopingowali
zarówno szeregowych kolarzy, jak i asów najlepszych zawodowych grup świata. Jeszcze wtedy nie było wiadomo, iż jeden z zawodników przypłaci ten etap
życiem...

T

o był III etap, rozegrany 5 sierpnia, z metą w Zabrzu. Kolarze wjechali do Gierałtowic przed godz. 18 ulicą ks. Roboty – od strony Knurowa.
W ekspresowym tempie dotarli do ul. Korfantego i Gliwicką wjechali do
centrum Przyszowic, po czym przecięli skrzyżowanie z DK 44 i przez most na
Kłodnicy pomknęli w stronę mety.
Ciąg dalszy na stronie 12.

DOŻYNKI ANNO DOMINI 2019

Święto Plonów z gwiazdami

Zapowiada się świetna zabawa. Podczas tegorocznych dożynek w Chudowie
wystąpią m.in. Universe, Nowator i Mirek Jędrowski.

Ś

więto Plonów tuż, tuż... W niedzie- to i gwiazdy muszą być. Te z estrady.
lę, 7 września, dożynkowe uroczy- I będą!
stości odbędą się na boisku LKS
Szczegóły na stronie 4.
Gwiazda Chudów. Skoro „Gwiazda”,

Zespół Universe
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OBRONA CYWILNA
RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE
Lp.

Rodzaje alarmu

Sposób ogłaszania alarmów
Akustyczny system alarmowy
Sygnał akustyczny –
modulowany dźwięk syreny
w okresie trzech minut

Środki masowego przekazu
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Ogłaszam alarm (podać przyczynę,

1

Ogłoszenie alarmu

Wizualny sygnał alarmowy
Znak żółty w kształcie
trójkąta lub w uzasadnionych
przypadkach innej figury
geometrycznej

rodzaj alarmu itp.) .................................
dla ..........................

Poradzisz się
bezpłatnie

3 minuty
Sygnał akustyczny – ciągły
dźwięk syreny w okresie trzech
minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Odwołuję alarm (podać przyczynę,

2

Odwołanie alarmu

rodzaj alarmu itp.) ..............................

Przewodniczący Rady Gminy
Gierałtowice informuje,
że XII sesja Rady Gminy
Gierałtowice zaplanowana
została na 28 sierpnia 2019 r.
Zawiadomienie o terminie,
miejscu i przedmiocie
obrad jest publikowane
w Biuletynie Informacji
Publicznej (zakładka
ogłoszenia Rady Gminy).

-----------------------------------

dla ..........................
3 minuty

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Przypominamy,
że na terenie
Powiatu Gliwickiego
działalność prowadzą
trzy punkty
nieodpłatnych porad
prawnych.

B

iura znajdują się w: Knurowie (ul. Szpitalna 8),
Akustyczny
Akustyczny
Lp.
Rodzaj komunikatu
Środki masowego przekazu
Środki masowego przekazu
system alarmowy
Pyskowicach (ul. Strzelsystem alarmowy
ców
Bytomskich
3) i Wielowsi
Powtarzana trzykrotnie
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
(ul. Główna 1 – punkt prowazapowiedź słowna:
Uprzedzenie
Uwaga! Uwaga!
Uwaga! Uwaga!
dzony przez Fundację Rozwoo
Osoby znajdujące się na terenie
Odwołuję uprzedzenie o
ju Lokalnego). Można też skozagrożeniu
skażeniami
1
------------------------------------.......... około godz. ........ min. ......
zagrożeniu ................ (podać
może nastąpić skażenie
rzystać z nieodpłatnych porad
rodzaj skażenia) dla ...............
............................... ( podać rodzaj
obywatelskich, udzielanych
skażenia ) w kierunku
przez Fundację Honeste Vive................... ( podać kierunek )
re z Warszawy. Punkty fundaPowtarzana trzykrotnie
cji są zlokalizowane w Rudzińcu
zapowiedź słowna:
Formę i treść komunikatu
Uprzedzenie
Uwaga! Uwaga!
(ul. Gliwicka 26) i Sośnicowicach
uprzedzenia o zagrożeniu
o
2
------------------------------------Odwołuję uprzedzenie o
zakażeniami
ustalają
organy
(ul. Szprynek 1).
zagrożeniu
zagrożeniu ................ (podać
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
zakażeniami
Z nieodpłatnych porad prawrodzaj zakażenia) dla
...............
nych może skorzystać osoPowtarzana trzykrotnie
ba, której nie stać na odpłatne
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
zapowiedź
słowna:
Informacja
porady i która złoży stosowne
Uprzedzenie
Uwaga! Uwaga!
o zagrożeniu i sposobie
o
oświadczenie, że nie jest w staOdwołuję uprzedzenie o
postępowania mieszkańców
3 klęskach żywiołowych i
------------------------------------zagrożeniu
................
(podać
nie ponieść kosztów odpłatnej
............................... ( podać rodzaj
zagrożeniu środowiska
rodzaj klęski) dla ...............
zagrożenia, spodziewany czas
pomocy prawnej (po uprzednim
wystąpienia i wytyczne dla
umówieniu się na konsultację
mieszkańców )
pod numerem telefonu
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz
32 338 37 29 lub mailowo
właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. 2013. 96).
npp@starostwo.gliwice.pl).
Osoba korzystająca z porad
INFORMACJA
obywatelskich jest informowana o przysługujących jej praWójt Gminy Gierałtowice informuje, że w związku ze zmianą
wach oraz spoczywających na
terminu realizacji robót zadania pn. „Przebudowa ul. Granicznej Taka sytuacja w Paniówkach. Kaczki przeprawiające się przez ulicę niej obowiązkach. W razie pow Przyszowicach”, spowodowaną czynnikami niezależnymi
Zwycięstwa idące... gęsiego. 
/JM/ Foto: Jerzy Miszczyk trzeby, podczas porady może być
sporządzony wspólnie z osobą
od Gminy Gierałtowice, jak również od wykonawcy robót,
zainteresowaną plan wyjścia
wydłużeniu do dnia 20 września 2019 r. ulegnie okres przejazdu
z trudnej sytuacji oraz udzieloautobusu linii 669 trasą objazdową (pomijająca ul. Powstańców
na pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obyŚl. i Graniczną w Przyszowicach).
watelskie obejmuje różnorodne
Jednocześnie informuję, że od dnia 26 sierpnia 2019 r. do dnia
dziedziny, między innymi kwe20 września 2019 r. zmianie ulegnie trasa przejazdu linii 8 i 58,
stie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu
która będzie przebiegać jak kurs podstawowy (tj. pomijać
ubezpieczeń społecznych.
ul. Graniczną w Przyszowicach i ul. Rolników w Gliwicach).
/sisp, bw/
Sposób ogłaszania komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

Sielskie klimaty...
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Ekspresowe żniwa w czasie suszy
– Tegoroczne żniwa zbożowe przeprowadzone zostały bardzo szybko i sprawnie. Wpłynęły na to zarówno pogoda, jak i...
susza – ocenia Roman Włodarz, zastępca wójta Gminy Gierałtowice, a zarazem ekspert rolniczy.
– Susza zebrała żniwo głównie
na glebach najsłabszych, lekkich (niższych klas). Odczuli to
zwłaszcza rolnicy z Paniówek
i z Chudowa – podkreśla wicewójt Roman Włodarz. – Plony
zbóż na glebach cięższych, pomimo suszy, były przeciętnie dobre.
Zebrane ziarno jest jednak drobne i w większości przypadków nie
spełnia parametrów unijnych.
Żniwa zbożowe się skończyły,
ale susza w naszej gminie dotyka
już wszystkie rośliny uprawne.
Jak zauważa nasz rozmówca,
w bardzo złej kondycji znajdują się kukurydza i ziemniaki na
słabszych glebach, cierpią także
rośliny warzywne. Nasi hodowcy bydła z niepokojem patrzą na
wypalone łąki i pastwiska. Ratunkiem dla upraw, które jeszcze pozostały na polach, jest już

tylko deszczowanie, ale wody
w naszych rzekach praktycznie
już nie ma, a studni głębinowych
jest niewiele.
Jeśli susze w następnych latach
będą się nasilać, konieczne będzie podjęcie pilnych działań
inwestycyjnych w celu gromadzenia wody do nawodnienia.
Aby uzmysłowić skalę problemu,
podajemy, że przy tegorocznym
niedoborze wody w naszej gminie, wg bilansu wodnego podanego przez IUNG wynoszącym
ok. [minus] 205 mm, na 1 hektar należałoby wylać przeciętnie
około 1500 m3 wody. Gruntów
ornych mamy w naszej gminie
1439 ha (pomijamy tutaj użytki
zielone), a więc w tym roku, aby
skutecznie walczyć z suszą, należałoby wylać (poglądowo) ok.
2,15 mln m3. Dla porównania, na-

POWIETRZE POD KONTROLĄ

Spalanie odpadów i paliw złej jakości
Pomimo letniej aury do Urzędu Gminy cały czas wpływają
informacje o podejrzeniach spalania odpadów lub paliwa złej
jakości w piecach domowych.

W

takich przypadkach pracownicy Referatu Ochrony Środowiska przeprowadzają kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zapisów uchwały antysmogowej, czyli zakazu spalania
węgla brunatnego, wilgotnej biomasy, mułów, flotokoncentratów itp.
W przypadku podejrzenia spalania odpadów lub paliwa złej jakości pobierane są próbki odpadu paleniskowego (popiołu) lub paliwa stałego.
Do tej pory przeprowadzono blisko 90 kontroli. Kontrole mają
dwojaki charakter. W przypadku, gdy podczas interwencji nie
stwierdzono nieprawidłowości, jednak wpływające zgłoszenia
wskazują na prawdopodobieństwo spalania nieodpowiedniego paliwa, do właścicieli nieruchomości kierowane są pisemne pouczenia
o wymaganiach i ograniczeniach wynikających z obowiązujących
przepisów oraz możliwości przeprowadzenia kontroli. Natomiast
w przypadku, gdy zgłaszający informuje, iż w momencie zgłoszenia zachodzi podejrzenie spalania odpadów lub złej jakości paliwa, pracownicy przeprowadzają oględziny w nieruchomości oraz
pobierają próbkę odpadu paleniskowego lub paliwa.
Od 2018 r. pobrano 8 próbek odpadu paleniskowego i przekazano do badania. W 7 przypadkach badanie odpadu paleniskowego
potwierdziło spalanie odpadów w kotle centralnego ogrzewania.
Sprawy zostały przekazane na policję, a na właścicieli nieruchomości została nałożona kara grzywny lub sprawa została skierowana
do sądu w przypadku odmowy przyjęcia kary grzywny.
Ponadto wzmożone kontrole przeprowadzane są w przypadku
ogłoszenia przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego II lub III poziomu ostrzegania, tj. wystąpienia szczególnie wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.
Pamiętajmy również, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami,
dostawca paliwa stałego powinien przekazać klientowi kopię świadectwa jakości tego paliwa. Warto zatem przechowywać ten dokument, jako potwierdzenie, iż użytkujemy paliwo dobrej jakości.
/UG/

Susza dotknęła uprawy na terenie gminy w niejednakowym stopniu. – Pomimo suszy, plony są niezłe. Jestem zadowolony, choć ziarno pszenicy jest drobne – mówi pan Andrzej, rolnik z Gierałtowic (na zdjęciu – prowadzi kombajn)
gospodarujący na 8 ha. Opinię tę potwierdza małżonka: – Zdziwiliśmy się, że na zboże potrzebujemy tylu przyczep...
sze PGK zakupuje rocznie około
0,72 mln m3 wody pitnej.
Poszkodowani przez suszę rolnicy mogą otrzymać pomoc państwa, jeśli są spełnione następujące warunki:
1) gmina jest ujęta w tzw. dekadowym komunikacie zagrożenia suszą IUNG;
2) jest wskazana roślina zagrożona suszą na danej kategorii gleby (I kategoria – gleby
reklama

najsłabsze, podatne na suszę,
IV kategoria – gleby najmniej
podatne na suszę);
3) rolnik złoży w gminie wniosek o szacowanie suszy;
4) k omisja gminna szacuje straty i wykaże, zgodnie
z przepisami, poziom spadku produkcji lub dochodu
w gospodarstwie.
Od początku lipca nasza gmina jest objęta formalnie suszą,

ale początkowo zagrożenie suszą obejmowało tylko zboża
ozime i jare oraz rzepak i rzepik na glebach I kategorii. Obecnie, w 8 dekadowym komunikacie IUNG, w naszej gminie
są zagrożone suszą praktycznie
wszystkie rośliny na I i II kategorii gleb oraz krzewy owocowe i rośliny strączkowe na III
kategorii.
/R.W, JM,/ Foto: Jerzy Miszczyk

Nr 144, sierpień 2019

4

DOŻYNKI ANNO DOMINI 2019

Święto Plonów z gwiazdami
Zapowiada się świetna zabawa. Podczas tegorocznych dożynek w Chudowie wystąpią m.in. Universe, Nowator i Mirek Jędrowski.

Nowator

Ś

więto Plonów tuż, tuż...
W niedzielę, 7 września,
dożynkowe uroczystości
odbędą się na boisku LKS Gwiazda Chudów. Skoro „Gwiazda”, to
i gwiazdy muszą być. Te z estrady. I będą!

Universe są gwiazdą i mają
gwiazdę... w Alei Gwiazd. Jakże by inaczej – w Opolu, stolicy
polskiej piosenki. Nic dziwnego, bo to właśnie w tym mieście
odnieśli swoje największe sukcesy festiwalowe, m.in. w 1992
roku zdobyli I nagrodę w konkursie premier za „Daj mi wreszcie święty spokój”, w rok później
III nagrodę za piosenkę „To był
maj”. Ta popowo-rockowa grupa z pewnością olśni dożynkową publiczność.
Liderem obecnego składu jest
Henryk Czich – współzałożyciel
Universe, wokalista, kompozytor, współautor (razem z Mirosławem Bregułą) jednego z najważniejszych utworów – „Mr
Lenon”, który w 2008 roku wygrał plebiscyt radiowej Jedynki

pt. „Kochamy polskie piosenki”.
Początek koncertu o godz. 18.40.
Nowator – nie przypadkiem
Paweł Lipski wybrał taki właśnie
pseudonim artystyczny. W muzyce tworzy zupełnie nowe klimaty, inspirowane hip-hopem,
reggae, disco polo i pop.
Jego płyty sprzedają się jak
świeże bułki. Single Nowatora zyskały status złotych i platynowych. Najpopularniejszy
(z 2018 roku) zawiera przebój
„Z Lewa Do Prawa”, emitowany wielokrotnie w stacjach telewizyjnych i radiowych (grały
go m.in.: Eska TV, Radio Eska,
Fama i RMF Maxxx). Nowator
pojawi się na dożynkowej scenie o godz. 20.00.
Mirek Jędrowski – piosenkarz,
autor tekstów i kompozytor –

jest doskonale znany śląskiej publiczności. Warto jednak przytoczyć choć część z długiej listy
jego nagród i wyróżnień: Muzyczny Hanys roku 2002 Radia
FAN, Śpiewok roku 2008 i 2010
Radia Piekary, nagroda publiczności (2009) Tygodnia Kultury
Śląskiej, wyróżnienie (2011) na
Festiwalu Piosenki Śląskiej za
piosenkę „Kaj jest ta miłość”, Teledysk Roku 2014 Listy Śląskich
Szlagierów za piosenkę „Słodka chwila”. Początek koncertu
o godz. 16.30.
Dodajmy, iż konferansjerem
dożynek będzie Inga Papkala.
Poza muzykami zawodowymi wystąpią również amatorzy: chóry z naszej gminy, Orkiestra Dęta OSP Przyszowice,
a także nasi utalentowani mło-

Mirek Jędrowski
dzi piosenkarze – Ania Laskowska, Kamila Kania oraz laureaci
Konkursu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej KLANG. Początek tego bloku już o godz. 15.00.
/JM/

INFORMACJA

POWSTANIA ŚLĄSKIE...

Pamięć nie umiera
„Wierni Polsce” – takie hasło przyświecało defiladzie wojskowej w Katowicach. Centralne
uroczystości z udziałem władz państwowych odbyły się w Święto Wojska Polskiego
(15 sierpnia), upamiętniając zarazem 100-lecie wybuchu I powstania śląskiego.

N

ie stolica, a Katowice –
to wyłom w dotychczasowej tradycji. Uroczystość zgromadziła prawie 200
tys. ludzi.
– Powstańcy Śląscy nie byli
żołnierzami Wojska Polskiego,
ale czuli się polskimi żołnierzami, bo ten, kto chwyta za broń,
żeby walczyć o polskość, ma
prawo się tak czuć. Dziś, jako
mieszkańcy suwerennego państwa, jesteśmy im za to wdzięczni. Polski Śląsk to efekt trzech
Powstań Śląskich, dzięki temu
te ziemie stały się częścią odradzającej się Rzeczypospolitej
Polskiej – podkreślał prezydent
RP Andrzej Duda.
O swoich bohaterskich przodkach pamiętają mieszkańcy naszej gminy. Rok w rok przed

Przed pomnikami w Gierałtowicach i Przyszowicach zostały złożone
wiązanki kwiatów; na zdjęciu: zastępca wójta Roman Włodarz podczas
krótkiej uroczystości przed pomnikiem w Gierałtowicach.
pomnikami w Gierałtowicach
i Przyszowicach, a także cmentarnymi mogiłami, płoną znicze, składane są wiązanki kwiatów. Hołd składają osoby prywatne, przedstawiciele miejscowych organizacji i stowarzyszeń, a także samorządowcy.
Podobnie było i tym razem. 
/bw/
Foto: Agnieszka Nowak

INFORMACJA
ODPADY ROLNICZE TO NIE ODPADY KOMUNALNE

Przypominamy, iż system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący od 1 lipca 2013 r. dotyczy
wyłącznie odpadów komunalnych, tj. takich, które powstają w gospodarstwach domowych. Odpady powstające
w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, takie jak środki ochrony roślin, sznurki, folie po kiszonkach
i nawozach, itd., nie są – w rozumieniu ustawy o odpadach – odpadami komunalnymi i nie są odbierane
w ramach gminnego systemu. Na ich odbiór z gospodarstwa rolnik powinien mieć podpisaną odrębną umowę
z uprawnionym podmiotem. Problemem są również opony z maszyn rolniczych. W Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane są tylko opony z samochodów osobowych. Opony z maszyn
rolniczych można odpłatnie oddać do firm, które zajmują się ich utylizacją. Firmy takie znajdują się m. in.
w Świętochłowicach oraz Szałszy.
/UG/
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30 września upływa termin uchwalenia przez zebrania wiejskie listy zadań do realizacji w
ramach Funduszu Sołeckiego. Do tego momentu jest czas na zgłaszanie propozycji, dyskusję,
oszacowanie kosztów, podjęcie decyzji, a także przekazanie wniosku na ręce wójta.
W dalszej kolejności zebrane i opracowane propozycje trafią do Rady Gminy oraz Regionalnej
Izby Obrachunkowej wraz z projektem budżetu gminy na rok następny. Po uchwaleniu przez
Radę Gminy budżetu można będzie przystąpić w poszczególnych sołectwach do realizacji
wyłonionych zadań, na ich realizację jest czas do końca następnego roku.

FUNDUSZ SOŁECKI

Ramowy harmonogram przyjęcia Funduszu Sołeckiego
Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Opis działań

do 30 marca

Rada Gminy

Podjęcie uchwały o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki

do 31 lipca

Wójt

Przekazanie sołtysom oraz wojewodzie informacji o wysokości funduszu sołeckiego
przypadającego na sołectwo

do 30 września

Sołtys, Rada Sołecka
(albo 15 pełnoletnich
mieszkańców sołectwa)

Uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku zawierającego listę zadań do realizacji
w ramach funduszu sołeckiego, wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem oraz
przekazanie wniosku wójtowi

do 15 listopada

Wójt

Przekazanie Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały
budżetowej uwzględniającej plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołeckiego
Konsekwencją niezłożenia przez sołectwo
do 31 grudnia
Rada Gminy, Wójt
Uchwalenie budżetu gminy, w którym przewidziano
środki
wykorzystania
w ramach
w terminie
do 30do
września
poprzedzającego
rok
funduszu sołeckiego
budżetowy – wniosku do funduszu sołeckiego
jest niewykorzystanie środków przypadających
do końca
Wójt, Sołtys i Rada
Realizacja przedsięwzięć przewidzianych w ramach funduszu sołeckiego
na sołectwo.
następnego roku
Sołecka
W ramach jednego wniosku zebranie wiejskie
realizację
więcej niż
Konsekwencją niezłożenia przez sołectwo w terminie do 30 września poprzedzającegomoże
rok uchwalić
budżetowy
wniosku
dojednego
funduszu
przedsięwzięcia.
Zważać
należy
na
to,
sołeckiego jest niewykorzystanie środków przypadających na sołectwo.
by szacunkowy koszt realizacji zadań mieścił się
W ramach jednego wniosku zebranie wiejskie może uchwalić realizację więcej niż jednego
przedsięwzięcia.
Zważać
należy na
w ramach
środków z funduszu
wyodrębnionych
to, by szacunkowy koszt realizacji zadań mieścił się w ramach środków z funduszu, wyodrębnionych
na dane sołectwo. na dane sołectwo.
reklama

INFORMACJA

Zebrania Wiejskie

Przyszowice
10 września o godz. 18.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach
Paniówki
17 września o godz. 17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach
Gierałtowice
19 września o godz. 18.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach
Chudów
24 września o godz. 18.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudowie
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NAJWAŻNIEJSZY PIERWSZY KROK

Wiek nie jest wymówką

Zadania „domowe” przygotowane przez panią Danutę doskonale nadają się do wykonywania w każdym wieku, nie trzeba
mieć 50 czy 60 +. W zajęciach
– „Najważniejsze, by chciało się chcieć” – od tego hasła wszystko się zaczęło uczestniczą zarówno mężczyź– wyjaśnia Danuta Konstanciak, która prowadzi zajęcia dla seniorów
ni jak i kobiety, a najstarsi mają
w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych. nawet 80 lat.
– To pokazuje, że jest ogromPo przejściu na emeryturę nie o smukłą sylwetkę i silne ne zapotrzebowanie na tego typu
pani Danuta postanowiła za- mięśnie, a o elementarny obo- aktywność – podkreśla Danuta
gospodarować także grupę wie- wiązek wobec własnego cia- Konstanciak.
kową 60+, wdrażając kolejne za- ła. Proponowane są ćwiczenia
jęcia ruchowe, na które także proste z elementami rehabiliznaleźli się chętni. Ta inicjatywa tacyjnymi, jogą, gimnastyką informacja
zbiegła się z działaniami Funda- korekcyjną, rytmiką, trenincji Zakątek Pokoleń, która uru- gu obwodowego mające na celu
chomiła program bezpłatnej przywrócenie sprawności ruopieki i wsparcia dla osób nie- chowej w stawach oraz poprasamodzielnych po 60. roku ży- wić siłę i wytrzymałość mięśni.
ażdy chciałby być pięk- cia, dla rodzinnych opiekunów Bezpośrednią korzyścią jest pony i bogaty – to oczywisty osób starszych, a także cykl bez- budzenie metabolizmu naszeslogan, znany wszystkim. płatnych zajęć dla aktywnych go organizmu. Ćwiczenia ruA pani Danuta dodaje, że powi- seniorów – gimnastykę ogól- chowe trwają 60 minut, bo jest
nien być jeszcze sprawny jak naj- norozwojową, ćwiczenia pa- to optymalny czas dopasowadłużej. I podkreśla, że sprawność mięci, Nordic Walking, zajęcia ny do uczestników. Sprzęt do
– zarówno fizyczna, jak i umysło- taneczne, warsztaty wizażu i sty- ćwiczeń (piłki, gumy i drążki)
wa – w znacznym stopniu zale- lizacji oraz warsztaty zdrowego zasponsorowało Kółko Rolniży od nas samych, od naszej de- odżywiania, które w ostatnim cze z Gierałtowic. I co bardzo
terminacji.
tygodniu sierpnia i we wrze- istotne, wszystkie zajęcia od saDlatego też już w październi- śniu w poszczególnych sołec- mego początku są bezpłatne.
ku 2009 roku postanowiła zara- twach poprowadzi dr n. med. Sprawdź się!
zić aktywnością fizyczną swoje J. Woźniak-Holecka. W salach Na zajęciach zadawane są rówkoleżanki i znajome z rodzinnej gimnastycznych w Gierałtowi- nież zadania domowe. Proponuwsi. Dzięki przychylności Koła cach, Chudowie, Paniówkach jemy, aby czytelnicy także spróGospodyń Wiejskich Gierałto- i Przyszowicach w poniedział- bowali swych sił.
wice oraz zarządu LKS-u ruszy- ki i wtorki odbywają się zajęcia Oto zadanie nr 1:
ła z gimnastyką skierowaną do ruchowe i ćwiczenia poprawiają- • po przebudzeniu – jeszcze
grupy wiekowej 50+. Zaczęło się ce pamięć i koncentrację. Enerw łóżku – zrób 3 głębokie wdeod zajęć, które odbywały się raz gia, z jaką ćwiczą uczestnicy zachy z równoczesnym przeniew tygodniu. Wkrótce, ze względu jęć, jest niespotykana.
sieniem rąk nad głowę.
na duże zainteresowanie, trzeba
Zajęcia ruchowe, które pro- • leżąc nadal w łóżku podciąbyło zwiększyć częstotliwość do wadzi pani Danuta, to kompognij nogi do kąta prostego (stodwóch razy w tygodniu. I tak se- zycja wielu form tak modnego
py w lekkim rozkroku) i trzy
niorzy ćwiczą do dzisiaj.
fitnessu. Tu nie chodzi jedyrazy dotknij dłońmi kolan jednocześnie z wydechem i napięinformacja
ciem mięśni brzucha.
KURS
• następnie spokojnym ruchem
SAMOOBRONY
przekręć się na bok (w stronę
DLA KOBIET
gdzie wstajesz z łóżka), opuść
nogi na podłogę i pamiętając
o WDECHU wstań i uśmiechFight – Self Defense – Fitness
nij się do siebie.
Zadanie
nr 2:
Poprawa ogólnego stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej
•
p

o
obiedzie
zaproś męża/żonę,
Lepsza sylwetka i redukcja wagi
przyjaciela,
wnuczka/wnuczLepsze samopoczucie oraz redukcja stresu
kę,
sąsiada/sąsiadkę:)
na spaPoprawa bezpieczeństwa, zwiększenie pewności siebie
Nawiązanie nowych znajomości, kontaktów
cer – przynajmniej dwa razy
oraz dobra zabawa
w tygodniu,
• wieczorem podczas oglądania
ZAJĘCIA PROWADZI INSTRUKTOR SIŁ SPECJALNYCH
ulubionego serialu, filmu, meZ WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM
czu unoś stopę kilka centymeW SZTUKACH WALKI
trów nad podłogę na zmianę
Zajęcia będą się odbywać na przełomie miesiąca września
przez co najmniej 20 minut,
i października w godzinach popołudniowych, raz w tygodniu.
•
również wieczorem – po druPrzewiduje się 5 spotkań po 90 minut.
gim zadaniu – poruszaj na
Miejsce ćwiczeń – sala gimnastyczna Zespołu Szkolnozmianę palcami rąk i palcami
Przedszkolnego w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa 44.
stóp przez 15-20 minut (albo do
Szczegóły zostaną przesłane uczestniczkom e- mailem na
dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
końca pierwszej połowy meczu) i przed snem powiedz coś
Kontakt – Biuro Zarzadzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej UG Gierałtowice
tel. 32 30 11 385. Zapisy: tel. 32 30 11 385 lub e-mail gzr@gierałtowice.pl; prosimy podać – imię,
miłego bliskiej osobie.
nazwisko, wiek (minimum 16 lat i zgoda prawnego opiekuna) oraz nr telefonu.

K

KRAV MAGA

W ramach działań realizowanych przez Fundację Zakątek Pokoleń odbywają się także spotkania Klubu Opiekuna Seniora,
podczas których mowa jest o życiu z osobą starszą pod wspólnym
dachem. Przekazywana jest praktyczna wiedza, udzielane są porady, które pomagają godnie przejść
wynikające z wieku wyzwania.
Zajęcia te odbywają się w Centrum Wsparcia Seniorów przy
ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach (budynek Ośrodka
Pomocy Społecznej).
/KK/
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CHUDÓW. ZBOŻNY CEL PARAFII NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ ANIOŁÓW...

Rodzinnie w farskim ogrodzie
Po serii udanych koncertów w kościele, ks. proboszcz Paweł Wróbel, nie spoczął ani chwili. Postanowił muzyczne spotkania w lecie przenieść ze świątyni do
farskiego ogrodu. Pomysł chwycił.

Zespół De Silvers

Filip Kciuk wykonał wiecznie młode przeboje Grechuty i Krawczyka,
rzyklasnął mu między in- chaj ludzi”. Silversi zbierali bra- prezy był Lucjan Czerny, w czę- m.in. „Nie dokazuj” i „Parostatek”;
nymi samorząd Gminy wa, na trawiastym „parkiecie” ści niedzielnej wspomagała go owacja nie pozostawiła
Gierałtowice, GOK i Sto- pojawiły się pierwsze pary. Taki poetka Ewa Guilidis. Warto też wątpliwości, że się spodobało.

P

warzyszenie Muzyczne Mozart. Skorzystali chudowianie.
Ale nie tylko, bowiem ogród, niczym magnes, przyciąga też gości z ościennych miejscowości.
Dowiódł tego festyn parafialny, który odbył się w pierwszą
sobotę sierpnia. W klimatycznym miejscu i scenerii, w promieniach słońca i przy dobrej
muzyce...
„Chcę cię w te lato” – obiecywała z ogrodowej sceny Sylwia
Grzywa, wokalistka De Silvers,
oczywiście słowami przeboju tej
grupy. Ale był też „Ocean łez”
i piękna muzyczna prośba „Ko-

był początek, a potem równie ciekawie. Oj, działo się (!) w farskim
ogrodzie... Jeszcze tego wieczoru za sprawą Bernadety Kowalskiej i Przyjaciół, ale i nazajutrz.
Drugi dzień wypełniły popisy
młodych, rodzimych talentów.
Podopieczni Mirosławy Sander
ze Stowarzyszenia Muzycznego Mozart bawili publiczność
śpiewem (Filip Kciuk i Marta
Skrzypczyk) oraz grą na pianinie (Alicja Jarek i Jakub Nocoń).
Natomiast muzykę – do tańca
i słuchania – zapewniła dobrze
u nas znana grupa TIME.
Wodzirejem tej ciekawej im-

Bernadeta Kowalska i Przyjaciele
dostarczyli wielu muzycznych
wzruszeń, zbierając przy tym
gorące brawa.

wspomnieć o loterii (każdy los
wygrywał) i drugim planie festynu, nie mniej ważnym – z tyłu
ogrodu zainstalowano wesołe
miasteczko. Trampoliny, huśtawki, zjeżdżalnie i bajkowa kolejka kusiły najmłodszych. Chętnych do zabawy nie brakowało.
– Celem festynu było stworzenie okazji do integracji naszej
wspólnoty parafialnej – powiedział nam ks. proboszcz Paweł
Wróbel. – Serdecznie witamy
u nas także gości spoza Chudowa i gminy. Parafia posiada rozległy ogród, warto otworzyć go na Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji – szczególnymi względami
świat. 
/JM/ Foto: Jerzy Miszczyk cieszyły się dzieci...

GLIWICE

Chudowianki plotły wianki...

I urzekły swoim talentem, fantazją i umiejętnościami uczestników gliwickiej „Nocy Kupały”,
która odbyła się 21 czerwca w Parku Chrobrego. A przy okazji stały się... rekordzistkami świata!

P

lenerowa impreza została
zorganizowana przez Teatr Miejski w Gliwicach
i samorząd miasta. Partnerem

była Politechnika Śląska. Tego- sposób życia, mowa, podania,
roczne wydarzenie nawiązywało przysłowia, obrzędy, gusła, zado znamienitego dzieła Oskara bawy, pieśni, muzyka i tańce”.
Kolberga: „Lud. Jego zwyczaje,
Do udziału w tym ciekawym
przedsięwzięciu zostało zapro- Przedstawicielki Chudowa były wspaniałymi ambasadorkami naszej
szone Koło Gospodyń Wiejskich
gminy podczas gliwickiej imprezy plenerowej.
z Chudowa. Nasze panie oczarowały gości – uczestników zabawy – przepięknymi wiankami. Mając polne kwiaty i zioła
sięgały po bezkresne pokłady
talentu i fantazji, dzięki czemu
powstawały wspaniałe i niebanalne dzieła.
Gospodynie zaznaczyły swój
udział jeszcze jednym akcentem, dokładając się do pobicia
rekordu w upleceniu najdłuższego wianka świata...
Stoisko gospodyń z Chudowa cieszyło się ogromną popularnością –
/-/ Foto: archiwum KGW Chudów

panie chętnie tłumaczyły, jak wyczarowywać przepiękne wianki.
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Ależ wkoło jest wesoło!
UDANE WAKACJE Z GOK...

Jak w każde wakacje Świetlice Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach pracowały na pełnych obrotach. Chętnych do skorzystania z przygotowanych
atrakcji było sporo.

Wakacyjna Świetlicjada okazała się fantastycznym pomysłem – chętnych do rywalizacji nie brakowało...

P

rzyciągały nie tylko zajęcia przygotowane
przez instruktorki, ale też przedsięwzięcia
wspólne, m.in. wycieczki, turnieje gomoku,
spotkania czy pierwsza Świetlicjada.
Urozmaiceniem były wyjazdy w ramach projektu „Blisko domu”, który GOK realizował wspólnie
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Dzieci udały się na seans kinowy
do Multikina w Zabrzu, do Muzeum Energetyki
w Łaziskach Górnych, odwiedziły Zagrodę „Niezłe Ziółka” w Mikołowie, a w finale wakacji – Park
Miniatur w Olszowej.
Każdą świetlicę odwiedził Ryszard Nowak – specjalista od gier planszowych – i przeprowadził turnieje gomoku, które stały się już stałym punktem
wakacji. Oczywiście na najlepszych graczy czekały nagrody. Tegoroczne wakacje zapoczątkowały
informacja

natomiast nową tradycję – Świetlicjadę. Jako gospodarz, organizator i pomysłodawca tego przedsięwzięcia świetnie spisała się Świetlica Chudów.
Sportowe zmagania świetlic zakończyło wręczenie nagród i pucharu przechodniego. Zwyciężyła Świetlica Paniówki. Gratulacje!
Kolejną atrakcją były spotkania z Michałem Bursym z Centrum Nurkowego Maska, który wprowadził dzieci w tajniki nurkowania i zachęcił do
odkrywania tajemnic podwodnego świata.
Dla wielu uczestników były to pierwsze waka- Wycieczki w ciekawe miejsca to stały punkt wakacyjnych propozycji GOK-u.
cje z GOK.
informacja
– Było fajnie i wesoło, miałem tu dużo kolegów
z klasy i nie tylko, warto tu być – podkreśla 7-letni Milan.
O tym, że wakacje to zdobywanie nowej wiedzy
przekonał się 11-letni Michał: – Jeździliśmy na wycieczki na których dowiadywaliśmy się różnych ciekawostek.
Przypomnijmy, iż
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
jest jedyną tak prężnie
działającą placówką
w gminie, organizującą czas wolny dzieciom
i młodzieży w okresie
przerwy wakacyjnej.
Ponadto wraz z nowym
rokiem szkolnym ruszają zajęcia i warsztaty, które rozwijają zainteresowania i poszerzają wiedzę nie tylko
najmłodszych. Zapisy
na sezon 2019/2020 już
ruszyły. Wszelkie informacje na stronie gok.
gieraltowice.pl oraz na
facebooku.
/gok/
Foto: archiwum GOK Gierałtowice
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Tempo gra
i pomaga
Tempo Paniówki nie ogranicza aktywności do futbolu,
angażując się też w sprawy lokalnego środowiska. Niedawno
klub włączył się w pomoc na rzecz Rysia Pacha, poważnie
chorego dziewięciolatka z Paniówek.

P

omagali już wcześniej. przedmiot. Udało się uzyskać
W ubiegłym roku zebra- 660 zł, na wsparcie procesu lePływacy w Jaśle na obiekcie miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji
li blisko 2950 zł dla Joasi czenia chorego chłopca.
Mierzwy – trzyletniej knuro/JM/ Foto: arch. Tempa
wianki z poważną wadą serca.
W tym roku już udało się ze- RYSIO PACH Z PANIÓWEK
brać ponad 2250 zł dla Rysia. – chłopiec od urodzenia cierpi
Akcje charytatywne wspie- na dziecięce porażenie mózgowe
o redakcji dotarły zdjęcia z wakacyjnych obozów naszych sportowców. Wraz z pozdrorają mieszkańcy, uczestnicząc oraz niedokrwistość hemolityczną.
wieniami dla czytelników „Wieści” przesłali je bokserzy GARDY Gierałtowice z Kazubia
w festynach organizowanych W wieku 7 miesięcy trafił na Oddz.
na Kaszubach i pływacy Jedności 32 Przyszowice z obozu w Jaśle. Wyjazdy dotowane były
przez Tempo. W ostatnim (22- Hematologii i Onkologii Dziecięcej
z budżetu gminy Gierałtowice.
/J/ Foto: arch. Gardy i Jedności
23 czerwca) wystąpili m.in.: Ze- w Zabrzu, gdzie przeszedł pierwszy
spół B.A.R. z liderem Eugeniu- zabieg przetoczenia krwi. Od tego
szem Loską, dzieci z miejscowej momentu jest ciągle leczony.
szkoły, grupa taneczna WOLF
Wychowywany jest wraz z siostrą
i raper Bombel z Paniówek.
przez samotną mamę. Obecnie
Wsparcia udzielili także Gminajtrudniejsze są dla rodziny dojazdy
na i GOK w Gierałtowicach.
W pomoc chętnie zaangażo- do szpitala i stała rehabilitacja, co
wał się Tomasz Loska – bram- wiąże się ze sporym obciążeniem
karz Młodzieżowej Reprezen- domowego budżetu. Chłopiec jest
tacji Polski w Piłce Nożnej, podopiecznym Fundacji ISKIERKA.
a także Górnika Zabrze, ofia- Można mu także pomóc wpłacając
rując swoją koszulkę z meczu datki na konto tej fundacji.
Polska – Belgia (3:2) rozegrane- Fundacja ISKIERKA, Warszawa
go w ramach EURO U21. Tem- 02-047, A. Pługa 1/2. ING Bank
po pospołu z Fundacją Iskier- Śląski nr konta: 73 1050 0099 6781
ka zlicytowało ten atrakcyjny
Ciężko trenujących bokserów odwiedził w Kazubiu legendarny Dariusz „Tiger” Michalczewski (na zdjęciu: piąty

Pocztówki z wakacji

D

1000 1000 0632, cel szczegółowy:
„Ryszard Pach”.
informacja

od prawej w górnym rzędzie) – były mistrz świata najważniejszych federacji boksu zawodowego.
informacja

Proboszcz Paraﬁi Matki Bożej Szkaplerznej
w Gierałtowicach ks. Marek Sówka
zaprasza

Tomasz Loska zachęcał do udziału
w licytacji swojej reprezentacyjnej
koszulki, którą podarował na rzecz
pomocy dla Rysia Pacha.
INFORMACJA

GOK w Gierałtowicach informuje,
że od 2 września można składać
wnioski o współorganizację
przedsięwzięć kulturalnych
i sportowych z udziałem Gminnego
Ośrodka Kultury w 2020 roku.
Wnioski należy składać do końca
września br. w biurze GOK,
w godzinach 8:00-16:00. Formularz
można pobrać bezpośrednio
ze strony internetowej: gok.
gieraltowice.pl lub w biurze GOK.

w niedzielę 8 września 2019 r.
na obchody 80. rocznicy
tragicznej śmierci
księdza proboszcza
Władysława Roboty
9.00 uroczysta Msza święta
pod przewodnictwem
ks. Biskupa Adama Wodarczyka
w kościele paraﬁalnym w Gierałtowicach
przy ul. ks. Władysława Roboty 33
10:00 po Mszy świętej przemarsz
do odnowionego grobu
ks. Władysława Roboty,
modlitwa nad grobem
i złożenie kwiatów

Odnowienie grobu sﬁnansował Instytut Pamięci Narodowej
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Puchar Wójta dla Przyszowic
JEDNOŚĆ NAJLEPSZA

Puchar Wójta Gminy Gierałtowice w Piłce Nożnej rozegrano w tym roku w niedzielę, 29 lipca, na stadionie chudowskiej Gwiazdy. Niespodzianek nie było.
Wygrał faworyt – Jedność 32 Przyszowice – nie tracąc ani jednej bramki!

O

trofeum walczyły wszystkie drużyny seniorskie z naszej gminy: Jedność (Liga okręgowa) oraz A-klasowe: Gwiazda Chudów i Tempo Paniówki.
Grano systemem „każdy z każdym”. Czas
meczu wynosił: 2x25 minut.
Wyniki: Jedność – Tempo 5:0 (bramki
zdobyli: Rafał Hajok (3)oraz Piotr Szołtysek i Marcin Paszek), Tempo – Gwiazda 2:3
(bramki dla Tempa: Oskar Jendrychowski;
dla Gwiazdy: Patrycjusz Botor (2) i Robert
Botor;), Jedność – Gwiazda 2:0 (bramki:
Ariel Mnochy i Marcin Paszek).
Podsumowując rozgrywki wójt Leszek
Żogała podkreślił, iż wszyscy uczestni-

cy wykazali się dużą ambicją. Oczywiście
szczególne wyrazy uznania kierowano
w stronę tryumfatorów. Przywilej przyjęcia Pucharu Wójta przypadł w udziale
Rafałowi Hajokowi, kapitanowi zwycięzców z Przyszowic, a zarazem najlepszemu
strzelcowi turnieju.
Warto zauważyć, iż Puchar Wójta rozegrano w tym roku w zupełnie nowym terminie – tuż przed rozpoczęciem sezonu
ligowego, a nie po jego zakończeniu. Dzięki temu mecze stały się ważnym testem
przed ligą 2019/2020, a kluby potraktowały je prestiżowo.
/JM/ Foto: Jerzy Miszczyk

informacja

INFORMACJA

ZAPRASZAMY NA

Bieg Dożynkowy
o Puchar Gminy Gierałtowice

14 września o godz. 10 w Chudowie (obok Zamku) .
Po biegach zapraszamy na II Wyścig Rowerów Górskich.
Najmłodszych uczestników (4 lata) zapraszamy z rowerami biegowymi.
Organizatorzy: Urząd Gminy Gierałtowice i GOK Gierałtowice
Patronat medialny: Wieści Gminy Gierałtowice
PIŁKA NOŻNA. UDANA INAUGURACJA PUCHARU POLSKI

Awanse na początek

Jedność, Tempo i Gwiazda zgodnie pokonały pierwszą przeszkodę Pucharu Polski
w Piłce Nożnej awansując do II rundy na szczeblu Podokręgu Zabrze.

J

edność Przyszowice i Gwiazda Chudów
rozegrały mecze 3 sierpnia na wyjeździe. Przyszowiczanie pokonali w Łabędach miejscowy ŁTS 3:2. Bramki dla Jedności zdobyli: Marcin Paszek (2) i Michał
Fiedel. Chudowianie zremisowali w regulaminowym czasie z Burzą Borowa Wieś 2:2.
O awansie zadecydowała seria rzutów karnych, którą Gwiazda wygrała 4:1.

4 sierpnia Tempo Paniówki (przed własną publicznością) stoczyło jednostronny pojedynek z Orłem Stanica, ogrywając
rywali 4:1. Gole zdobyli: Grzegorz Konopka, Mateusz Bogumiło i Marcin Modrzyński (2). Honorowego dla Orła strzelił Damian Kozdroń.
/JM/

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
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Wymarzona premiera
Jedność (3:0), Gwiazda (3:0) i Tempo (4:1) zgodnie wygrały mecze otwarcia sezonu
2019/2020. Były powody do radości! Po meczach drugiej kolejki już znacznie mniejsze –
odwołane zostało spotkanie Jedności z Sośnicą, natomiast nasze A-klasowe drużyny zdobyły
w sumie tylko 1 pkt – remis Gwiazdy.

niówkach. Bramki dla Tempa
zdobyli: Mateusz Woźnica (2)
i Daniel Jóźwik (2).
Pewnym zwycięstwem w pierwszej kolejce popisała się też
Gwiazda Chudów, ogrywając
10 sierpnia w Pławniowicach
miejscową Olimpię 3:0.

Druga kolejka ligowa nie przebiegła już po myśli naszych drużyn – Tempo musiało przełknąć
gorycz porażki 0:1 z Naprzodem Żernica, natomiast Gwiazda bezbramkowo zremisowała
z Młodością Rudno.
/JM/ Foto: Jerzy Miszczyk

informacja

Jedność (w żółtych strojach) i Orzeł stworzyły w Przyszowicach widowisko godne inauguracji ligi, okraszone
pięknymi golami.
KLASA Okręgowa – grupa śląska fał Hajok (65) i Marcin Paszek kie rozegranie piłki w polu karGrająca najwyżej w ligowej hierarchii Jedność 32 Przyszowice
rozpoczęła sezon w sobotę, 10
sierpnia, od wygranej 3:0 z Orłem Miedary. Bramki zdobyli: Łukasz Rylukowski (30) Ra-

(78). Mecz odbył się w Przyszowicach.
– Obejrzało go około 200 kibiców – informują gospodarze.
Spotkanie rozegrane zostało w szybkim tempie i stało na

nym (wyłożył Rylukowski, strzelił Paszek).
Warto dodać, iż klub z Przyszowic przystąpił do nowego
sezonu wzmocniony jak nigdy.
Trener Labusek powołał do kadry aż dziewięciu piłkarzy pozyskanych lub wypożyczonych
z innych klubów. Poza wspomnianym już bramkarzem, Tomaszem Michalikiem, barw Jedności będą bronić Łukasz Pilc
i Aleksander Mrozek (obrona)
oraz pomocnicy: Arkadiusz
Przybyłka, Denis Rogon, Filip Barteczko, Bartłomiej Maciejewski, Łukasz Rylukowski
i ponownie (po 4 latach) Ariel
Mnochy.

A – klasa, grupa Zabrze

Po rocznej banicji w B-klasie,
Tempo Paniowki nader udanie
Beniaminek gromi... 4:1! Tym razem bramkarz Zaborza ubiegł Mateusza powróciło na A-klasowe boiska.
Woźnicę (Tempo), jednak w tym meczu czerokrotnie musiał wyjmować Już w premierowym meczu nowego sezonu paniówczanie rozpiłkę z siatki.
gromili 4:1 drużynę zabrzańdobrym poziomie. Wysokie skiego Zaborza. Mecz odbył się
zwycięstwo przyszowiczan nie w niedzielę, 11 sierpnia, w Paoznacza, iż była to gra do jedGminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
nej bramki. Przeciwnie, goście reklama
44–186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7B,
wielokrotnie przebijali się pod
tel. 32 30 11 511
bramkę Jedności, tej jednak znaUkazuje się od roku 2002
www.wiesci.gieraltowice.pl
komicie strzegł Tomasz Michalik – nowy bramkarz klubu. Od
REDAKTOR NACZELNY: Piotr Rychlewski
straty gola uchroniła gospodaREDAKTOR PROWADZĄCY: Bogusław Wilk
rzy także poprzeczka.
REDAKTOR: Jerzy Miszczyk
Należy podkreślić, iż Jedność
WSPÓŁPRACA: Mirosława Mirańska-Baraniuk
nie
miała problemu z wykorzyŁAMANIE: Wojciech Grzegorzyca
staniem sytuacji strzeleckich.
DRUK: Imed-Druk, Gliwice
Padły piękne gole – z dystanMaterialów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega
su (Rylukowski), przerzut piłki
sobie prawo do dokonywania zmian i skrótów w nadsyłanych
tekstach. Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
nad bramkarzem (Hajok), krót-

25 sierpnia 2019 roku
w Oberży Czarny Koń w Chudowie
odbędzie się

TURNIEJ
Polskiego Związku Skata
Sportowego

Okręg Zabrze
o Puchar Gminy Gierałtowice.
Serdecznie zapraszamy w godzinach 9.00 – 15.00.

GMINA GIERAŁTOWICE. 76. TOUR DE POLOGNE

Tłumy mieszkańców witały kolarzy
Ciąg dalszy ze strony 1.

Kolarski peleton zawsze przyciąga wzrok, także dzięki niesamowicie barwnym strojom...

P

ierwsi pojawili się uciekinierzy:
Adrian Kurek (Reprezentacja Polski), Rosjanin Jewgenij Szałunow
(Grupa Gazprom Rusvelo) i Francuz
Charles Planet (Novo Nordisk). Trójka ta uciekała przed peletonem przez
niemal cały etap. Potwornie umęczeni
trasą, zebrali w Gierałtowicach i Przyszowicach gorące brawa.
Ponad minutę później kibice entuzjastycznie witali peleton zawzięcie gonią-

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli
w przygotowaniu tegorocznej edycji Tour de Pologne na terenie Gminy Gierałtowice.
Szczególne wyrazy wdzięczności kierują do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
społeczników Towarzystwa Miłośników Przyszowic i Klubu Abstynentów Stokrotka.
cy trójkę śmiałków. W czołówce jechał
lider wyścigu, Niemiec Pascal Ackerman (Bora Hansgrohe), jak się okazało późniejszy zwycięzca tego etapu. Nie
zabrakło innych gwiazd światowego
kolarstwa – naszego Rafała Majki, czy
Moguela Angela Lopeza (Astana), który w tym roku wygrał już klasyfikację
młodzieżową Giro d’Italia.
Przejazd touru zelektryzował publiczność, która przy trasie zaczęła się

Krótki deszcz nie wystraszył kibiców, wytrwale wyczekujących na przejazd kolarskich sław.

gromadzić tuż po godz. 17.00. Czekali torzy, a w ślad za nimi media, podali
cierpliwie. Kibicować przyszli pieszo, później smutną wiadomość – w wyniprzyjechali na rowerach – często cały- ku wypadku na trasie zmarł belgijski
mi rodzinami, a nawet okazałym trak- kolarz Bjorg Lambrecht. Do tragicztorem. Nie zabrakło transparentów, flag nego zdarzenia doszło na 48 km trasy,
w barwach narodowych i Śląska, czy pa- w okolicach Żor. 22-letni kolarz przepierowych chorągiewek z logo impre- wrócił się i z impetem uderzył w betozy, rozdawanych przez przedstawicieli nowy przepust przy drodze. Na miejscu
gminnego magistratu.
był reanimowany, a później przewiezioTo było krótkie, ale piękne spotkanie ny do szpitala w Rybniku, gdzie zmarł
z wielkim sportem. Niestety, organiza- w trakcie operacji.
/JM, źródło: TdP/ Foto: Jerzy Miszczyk, Wojciech Turkowski, Krzysztof Krzemiński

Wyścig wymagał sporego zaangażowania
służb mundurowych i wolontariuszy.

Tour do Pologne gościł w naszej gminie trzeci raz z rzędu – jak widać, ta impreza kibicom się nie nudzi.

