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Pierwsze inwestycje 
w strefie przemysłowej Synergy Park
   Okazale wypadło oficjalne rozpoczęcie budo-
wy strefy przemysłowej Synergy Parku w gminie 
Gierałtowice. 28 września kamienie węgielne 
pod pierwsze inwestycje wmurowali jednocze-
śnie czterej inwestorzy: BIMS PLUS (sieć hur-
towni instalacyjnych), Export Import E.M. Do-
brzyński (dystrybutor niemieckiej armatury sa-
nitarnej Saint Aisenberg i Abusanitar), KSB 
Pompy i Armatura (światowy lider produkcji 
pomp, armatury i systemów sterowania) oraz 
Hurtownia Farmaceutyczna NEXTER. Dwie 
pierwsze firmy budują swoje hale już od kilku 
miesięcy. Kolejne dwie: KSB Pompy oraz NEX-
TER wkrótce rozpoczną prace budowlane. Firmy 
te zainwestują tu około 60 mln zł. Docelowo 
przewiduje się zatrudnienie 2 tys. Pracowników.

    W uroczystości inaugurującej budowę wzięli 
udział najwyżsi przedstawiciele władz wojewódz-
kich, powiatowych i gminy Gierałtowice. Główny 
punkt programu - wmurowanie kamieni węgiel-
nych - poprzedziło podpisanie „Aktów Erekcyj-
nych” pod budowę poszczególnych inwestycji. 
Podpisy złożyli na nich m.in.: wojewoda śląski 
Zygmunt Łukaszczyk, marszałek województwa 
Adam Matusiewicz, starosta gliwicki Michał

Nieszporek, wójt gminy Gierałtowice Joachim 
Bargiel, prezes KPE Metropolis (założyciela Sy-
nergy Parku) Marek Wollnik oraz szefowie firm 
inwestujących: Jacek Dziarmakowski - prezes 
KSB, Marek Buczek - prezes BIMS PLUS, Ed-
ward M. Dobrzyński - właściciel EXPORT-IM-
PORT E.M. Dobrzyński i Ireneusz Heczko - pre-
zes NEXTER. Dokumenty te umieszczono w tu-
bach i zamurowano Dokończenie na stronie 2

Szefowie i pracownicy firmy KSB wkładają tubę z “Aktem 
Erekcyjnym” do kamienia węgielnego. 

Od lewej: marszałek Adam Matusiewicz, wójt Joachim Bargiel, wojewoda Zygmunt Łukaszczyk - podpisują
„Akty Erekcyjne” pod budowę Strefy Przemysłowej Synergy Park w gminie Gierałtowice.
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Kto wygrał wybory do Sejmu 
w gminie Gierałtowice

Lokal wyborczy 
w Przyszowicach

    Ponad połowa uprawnionych 
do głosowania mieszkańców gmi-
ny wzięła udział w wyborach pa-
rlamentarnych. Frekwencja wy-
borcza wyniosła  50,14%.

Więcej o wyborach na stronie nr 2.

Foto: J. Miszczyk
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Druk: CUD-DRUK 

Tekst i foto: J. Miszczyk

Pierwsze inwestycje w strefie przemysłowej Synergy Park
Dokończenie ze strony nr 1

w betonowych blokach symbolizujących kamienie 
węgielne. Zaprawę murarską w błysku fleszy na-
kładali kielniami zarówno przedstawiciele samo-
rządów jak i inwestorów. Po tak przygotowane 
kamienie podjechały potężne widlaki budowlane 
i sprawnie przewiozły je w miejsca, gdzie zostały 
wmurowane w fundamenty powstających obie-
któw. Wydarzenie to oklaskiwało liczne grono za-
proszonych gości, wśród których obecni byli 
przedstawiciele świata polityki (poseł Tomasz 
Tomczykiewicz i posłanka Danuta Pietra-
szewska), a także starosta gliwicki, wiceprezydent 
Gliwic, przedstawiciele samorządu i Rady Gminy 
Gierałtowice z przewodniczącym RG Markiem 
Błaszczykiem oraz pracownicy Urzędu Gminy 
Gierałtowice. 
Do wybudowania drogi ulicy Granicznej - łączącej 
bezpośrednio tereny inwestycyjne z węzłem auto-
stradowym Gliwice-Sośnica przyczyniło się po-
zyskanie przez gminę Gierałtowice dofinanso-
wania z NPRDL w kwocie 3 mln zł oraz zawarcie

porozumienia z miastem Gliwice w sprawie lo-
kalizacji i współfinansowania  ostatniego odcinka 
drogi.
- Duży wpływ na realizację projektu miał rządowy 
program budowy dróg i wybudowanie nowocze-
snego węzła autostrad A1 i A4 Gliwice-Sośnica. 
Dzięki niemu Synergy Park posiada strategiczną 
lokalizację, którą doceniło już 11 polskich i zagra-
nicznych inwestorów - podkreślił w trakcie uro-
czystości Marek Wollnik, prezes KPE Metropolis 
- inicjatora powstania strefy przemysłowej.
    Synergy Park usytuowany w gminie Gierałto-
wice, przy ulicy Granicznej, posiada 73 hektary 
kompleksowo przygotowanych terenów dla firm 
poszukujących miejsca na własne inwestycje - 
hale magazynowe oraz produkcyjne, centra dy-
strybucyjne i budynki biurowe. Zarządzająca 
parkiem firma Metropolis oferuje inwestorom 
działki na miarę - dostosowane do ich aktualnych 
potrzeb.

źródło: materiały własne i KPE Metropolis

Konwent wójtów, burmistrzów 
i prezydentów w Paniówkach

    9 października do urn wyborczych poszło 
4423 spośród 8821 uprawnionych do głoso-
wania mieszkańców gminy Gierałtowice. 
Frekwencja wyborcza wyniosła 50,14% 
i przewyższyła średnią z naszego powiatu 
43,9% oraz krajową 49%.

   Mieszkańcy głosowali w 6 obwodach wybor-
czych. Po 2 obwody znajdowały się w sołec-
twach: Gierałtowice i Przyszowice, po 1 w Chu-
dowie i Paniówkach.
Najwyższą frekwencję zanotowano w obwodzie 
nr 4 w Przyszowicach - 55,54%, najniższą w ob-
wodzie nr 1 w Gierałtowicach - 46,288%. 
W skali sołectw najaktywniejsze w wyborach 
okazały się Paniówki, w których głosowało 
52,57%  mieszkańców. Tuż za nimi Przyszowice, 
z frekwencją 52,43%. Frekwencja w Chudowie 
wyniosła 47,88%, a w sołectwie Gierałtowice 
47, 439%.     
    W gminie zdecydowanie wygrała Platforma 
Obywatelska, na którą głosował niemal co drugi 
mieszkaniec, zdobywając 1989 głosów-44,97%. 
Lwią część głosów dla tego ugrupowania (1285) 
zdobyła posłanka Krystyna Szumilas, która in-
dywidualnie okazała się największą wygraną 
w gminie Gierałtowice. Drugi indywidualny 
wynik wyborczy osiągnął Jerzy Polaczek z PiS, 
którego poparło 383 wyborców, a trzeci Piotr 
Pyzik (PiS) 337 głosów.
    Do ciekawostek należy fakt, że mieszkańcy 
gminy chętnie oddawali głosy na kandydatów 
umieszczonych na ostatnich miejscach list wy-
borczych poszczególnych partii - teoretycznie 
skazanych na porażkę. Ostatnia (18.) na liście 
PO, Katarzyna Borowiec otrzymała 50 głosów, 
co dało jej 6 wynik na tej liście. 18. na liście PSL 
Mariusz Poloczek osiągnął taki sam wynik jak 
lider listy Andrzej Pilot - obaj po 14 głosów, 
a ostatnia z listy KW PPP Sierpień 80 Grażyna 
Kempa z 5 głosami uzyskała drugi wynik  w tym 
komitecie.
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Wybory do Sejmu

Wybory do Senatu

M. Komitet Wyborczy
Suma 
głosów

1. Platforma Obywatelska RP              1989
2. Prawo i Sprawiedliwość                   1373
3. Polskie Stronnictwo Ludowe              392
4. Ruch Palikota                                     275
5. Sojusz Lewicy Demokratycznej          189
6. Polska Jest Najważniejsza                 173
7. Polska Partia Pracy Sierpień 80           32

Suma głosów zdobytych przez poszczególne 
komitety wyborcze w gminie Gierałtowice

Suma głosów zdobytych przez kandydatów 
we wszystkich obwodach gminy Gierałtowice

Suma 
głosów

M. Kandydat do Senatu RP

1. Maria Pańczyk-Poździej (PO)          2027
2. Marek Berezowski                           1180
3. Zenon Lis                                         1027
4. Marek Goliszewski                             313

   19 września odbył się w gmi-
nie Gierałtowice konwent wój-
tów, burmistrzów i prezyden-
tów miejscowości i miast wo-
jewództwa śląskiego. Spot-
kanie odbyło się w restauracji 
Verona w Paniówkach. Ucze-
stniczyło w nim blisko 70 sa-
morządowców, w tym goście 
z austriackiej gminy Weibern.
    Najważniejszymi tematami 
konwentu były: Gospodarka 
odpadami, którą na przykła-
dzie Pszczyny zreferował bur-
mistrz tego miasta - Dariusz 
Skrobol, Gospodarka odpada-

mi w Austrii - referent Gerhard Bruckmuller - burmistrz Weibern. 
Działania gminy w zakresie ochrony środowiska - omówili: 
Joachim Bargiel - wójt gminy Gierałtowice i Ludwik Latocha -
ekspert w dziedzinie biogazu rolniczego. Źródło: W.B.

Statystyki Wyborcze

Źródło: S. Swoboda - Biuro RG, opr. J.M.

Źródło: S. Swoboda - Biuro RG, opr. J.M.
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Źródło: materiały RG Gierałtowice, opr. J.M.

XII Sesja Rady Gminy Gierałtowice
Przyszowice

    Roboty związane z budową kanalizacji sani-
tarnej w całej gminie Gierałtowice i budową oczy-
szczalni ścieków w Przyszowicach idą pełną parą. 
Sprzyjająca pogoda pozwoliła na znaczne zaawan-
sowanie prac. Najwięcej dotychczas zrobiono 
w sołectwie Gierałtowice. Umowa na ten kontrakt 
została podpisana jako pierwsza 29.07.2010 r. 
O kolejności robót budowlanych - jak już wielo-
krotnie podkreślano, decydują wyłącznie względy 
technologiczne. Do chwili obecnej udało się zrea-
lizować kanały główne w ulicach: Gierałtowickiej, 
Stachury, Piontka, Jojki, Południowej, Ligonia, 
Obrońców Granicy, Chudowskiej, Wodnej, Ofiar 
Obozów Hitlerowskich, Targowej. Trwają prace 
na ulicach: Karola Miarki, Korfantego, Kono-
pnickiej, Mickiewicza, Paderewskiego, Ogrodo-
wej, Kolejowej, Zgrzebnioka oraz Wyzwolenia. 
    W Paniówkach całkowicie zrealizowano kanały 
główne w ulicach: Działkowej, 27 Stycznia, 
Dworskiej, a częściowo na ulicach: Swobody, Dę-
bowej, Wodnej, Powstańców Śląskich, Gliwickiej.  

W czerwcu bieżącego roku zawarto umowę na 
realizację kanalizacji w sołectwie Przyszowice, 
a w lipcu - dla sołectwa Chudów. Niedługo potem 
rozpoczęto prace w ulicach Dworskiej i Kwia-
towej w Chudowie oraz w ulicach Brzeg i Gli-
wickiej w Przyszowicach. 
    Niebawem minie rok od podpisania umowy 
z wykonawcą budowy oczyszczalni ścieków 
w Przyszowicach. Był to rok intensywnej pracy 
dla budowlańców. Efekty tej pracy są już widoczne 
- można na ich podstawie wyobrazić sobie jak fi-
nalnie będzie wyglądał ten obiekt. Termin roz-
ruchu oczyszczalni ścieków wstępnie zapla-
nowano na czerwiec 2012 r. - na ten czas konieczne

....

jest podłączenie ok. 600 budynków. Trzeba sobie 
zdawać sprawę ze skali takiego przedsięwzięcia 
jak budowa kanalizacji sanitarnej na terenie całej 
gminy równocześnie. Wykonawcy kontraktów 
mają obowiązek opracowania planów organizacji 
ruchu, a następnie oznakowania objazdów tak by 
możliwe było jak najmniej uciążliwe poruszanie 
się po naszych drogach.                               
    Korzystając z uprzejmości redakcji „Wieści 
Gminy Gierałtowice” Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach 
pragnie wyrazić wdzięczność dla tych miesz-
kańców, którzy cierpliwie znosili i znoszą wszel-
kie niewygody i utrudnienia związane z prowa-
dzeniem robót budowlanych w drogach.        
Równocześnie apeluje o zrozumienie i właściwe 
podejście do tego trudnego, ale jakże ważnego dla 
ochrony naszego środowiska naturalnego, tematu.

.

.

Kanalizacja - na placu budowy

Foto: archiwum PGK

D. Kubicka - PGK

W Gierałtowicach rozdano GRANTY

Dokończenie na s. nr 6

Odszedł 
Herbert Lomania
    Nie doczekał Jubile-
uszu 100 - lecia swojego 
ukochanego chóru.
  22 września w Przy-
szowicach zmarł nagle 
Herbert Lomania - 
długoletni prezes Chó-
ru Słowik z Przyszowic. 

    Całe swoje dorosłe życie poświęcił dzia-
łalności przyszowickiego zespołu śpiewaczego. 
Był najdłużej urzędującym prezesem „Słowika”. 
Funkcję tą pełnił od roku 1989 do 2010. W tym 
samym roku otrzymał tytuł prezesa honorowego. 
Rezygnacja z prezesury w niczym nie zmieniła 
bliskich kontaktów śp. Herberta Lomanii z przy-
szowickim „Słowikiem”. Śpiewał z nim dalej 
i przygotowywał się do obchodów 100 - lecia. 
    Śp. Herbert Lomania dał się również poznać 
jako działacz społeczny. Przez dwie kadencje był 
radnym Rady Gminy Gierałtowice, służąc swoją 
wiedzą i pomocą lokalnej społeczności.
Był osobą powszechnie znaną i szanowaną. 
    26 września w kościele pw. św. Jana Nepomu-
cena odprawiono nabożeństwo żałobne w inten-
cji śp. Herberta Lomani. W ostatniej drodze to-
warzyszyli mu: rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, 
druhny i druhowie ze Słowika. Nad grobem osta-
tnimi słowami żegnali go: wójt Joachim Bargiel 
i przewodniczący RG Marek Błaszczyk. 

Posprzątali świat 
i poszli na wybory
    Kolejny raz pedagodzy i uczniowie z ZSP 
w Gierałtowicach zaangażowali się w akcje 
związane z ekologią i aktywnością obywa-
telską.
    Pierwsza przeprowadzona była w ramach 
znanej akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2011”, 
której celem jest budzenie i wzmacnianie świa-
domości ekologicznej Polaków oraz wzmacnia-
nie odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
Jak podają: Barbara Rapcia i Aleksandra Słaboń - 
nauczycielki przyrody w gierałtowickim ZSP, 
a jednocześnie inspiratorki sprzątania gminy - 
pogoda dopisała i uczniowie zebrali sporą ilość 
odpadów. Sprzątano m.in. najbliższą okolicę 
szkoły. Uczestnicy akcji byli dodatkowo zmo-
tywowani nagrodą - wycieczką do Ogrodu Bota-
nicznego w Mikołowie. Wygrała ją klasa, która

    XII Sesja RG Gierałtowice odbyła się 15 
września w budynku Zespołu Szkolno-Przedszko-
lnego w Przyszowicach. Otwarcia obrad dokonał 
przewodniczący RG Marek Błaszczyk.  
    Jednym z istotniejszych punktów obrad sesji 
były informacje o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Gierałtowice na lata 
2011-2028 oraz o przebiegu wykonania budżetu 
gminy Gierałtowice za I półrocze 2011 roku, które 
przedstawił skarbnik gminy Michał Kafanke. 
Radni zapoznali się również z informacjami 
o przebiegu wykonania planów finansowych za I 
półrocze br. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
i Gminnym Ośrodku Kultury. 
    Po sprawozdaniach z działalności poszczegól-
nych komisji RG w okresie międzysesyjnym, 
Rada Gminy rozpatrzyła i podjęła szereg uchwał, 
które dotyczyły m.in.: A) Stwierdzenia wygaśnię-

cia mandatu radnej 
uchwały Nr IV/18/10 RG Gierałtowice z 23 gru-
dnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Gierałto-
wice na rok 2011. C) Wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy tej samej nierucho-
mości. D) Uchylenia uchwał RG Gierałtowice. 
E) Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Gliwicach skargi wojewody ślą-
skiego. F) Zmiany uchwały Nr XI/91/11 RG Gie-
rałtowice z 18 sierpnia 2011 r. Większość tych 
uchwał podjęta została jednogłośnie.
    Po informacjach dotyczących działalności wójta 
gminy w okresie międzysesyjnym, odpowiedziach 
na interpelacje oraz części sesji przeznaczonej na 
wolne głosy i wnioski, przewodniczący RG doko-
nał zamknięcia obrad sesji.

Urszuli Cieślik. B) Zmiany 

    4 października w ZSP w Gierałtowicach miało 
miejsce podsumowanie Lokalnego Konkursu Gran-
towego zorganizowanego przez Forum Młodzieży 
Samorządowej w Gierałtowicach w ramach pro-
gramu „Działaj Lokalnie VII”. 
    W trakcie spotkania wręczone zostały granty na 
realizację pożytecznych projektów, służących lo-
kalnym społecznościom w powiatach: gliwickim, 
tarnogórskim i mikołowskim. 
Lokalna Komisja Grantowa najwyżej oceniła pro-

jekt Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Sto-
krotka” z Gierałtowic pt. „Aktywne warsztaty pro-
filaktyczne” i przeznaczyła na jego realizację grant 
w wysokości 5500 zł. 
Z terenu naszej gminy dofinansowania dostały 
również projekty: Rady Rodziców SP w Chudowie 
pt. „Hulajnogą po zdrowie”, Rady Rodziców 
Gimnazjum w Paniówkach pt. „Szkolny Park 
Odkrywców” oraz Stowarzyszenia Żeglarskiego 
Kotwica z Gierałtowic. 
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    30 września w gierałtowickiej restauracji „Szmaragdowa” 12 par z gminy Gierałtowice obchodziło jubi-
leusz długoletniego pożycia małżeńskiego.

Jubileusze Diamentowych i Złotych Par

    Na uroczystość zorganizowaną przez Urząd 
Stanu Cywilnego w Gierałtowicach przybyły Dia-
mentowe Pary świętujące w tym roku wspaniały 
jubileusz 60-lecia związku małżeńskiego - Pań-
stwo: Małgorzata i Henryk Ochotowie z Gierał-
towic oraz Anna i Hubert Szczyrbowie z Pa-
niówek.
Wspólnie z nimi Złote Gody świętowali Państwo: 
Agnieszka i Józef Dobrasowie oraz Anastazja 
i Józef Myckowie z Chudowa, Aniela i Alfred 
Ganczarczykowie, Waleria i Edward Jojkowie, 
Róża i Józef Szachtowie, Elfryda i Ewald Spy-
rowie z Gierałtowic, Magdalena i Benedykt 
Swobodowie z Paniówek oraz Lidia i Edward 
Kaźmierczakowie, Gertruda i Waldemar Haj-
dukowie, Teresa i Joachim Jabłonkowie z Przy-
szowic.   
    W trakcie spotkania „Złoci Jubilaci”otrzymali 
medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przy-
znane przez prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego. W imieniu głowy państwa wręczył je 
wójt Joachim Bargiel. Gratulując małżonkom 
wójt Bargiel podkreślił, że jest dumny z tego, iż 
w gminie jest tak wiele par, które swoim wielo-
letnim związkiem dają dobry przykład młodym 
pokoleniom. Podziękował im również za dotych-
czasowy wkład, jaki wnieśli w rozwój lokalnej 
społeczności i życzył jeszcze wielu lat życia 
w zdrowiu i pogodzie ducha. 
Z gratulacjami i życzeniami pospieszył również 
przewodniczący RG Marek Błaszczyk, który zło-
żył je w imieniu własnym i Rady Gminy Gierał-
towice. 
    Piękny kwiatuszek do bukietu serdeczności 
dołożyły dzieci z przedszkola gminnego w Przy-
szowicach. Program artystyczny w ich wykonaniu 
wycisnął łezkę wzruszenia w oku niejednej babci 
i dziadka. Przedszkolaki obdarowały również ju-
bilatów pięknymi, czerwonymi różami. Kwiaty 
i kosze obfitości wręczyli szacownym małżonkom 
także organizatorzy spotkania. Do gratulacji i po-
winszowań dołączyli się przedstawiciele macie-
rzystych zakładów pracy jubilatów.
    Część oficjalną zakończyło wspólne pozowanie 

do pamiątkowych fotografii. Następnie kierownik  
USC Mirosław Marcol zaprosił obecnych na 
poczęstunek. Małe przyjęcie otworzyło gromkie 
„Sto lat” odśpiewane za zdrowie Diamentowych 
i Złotych Par.    

Diamentowe pary: Anna i Hubert Szczyrbowie z Paniówek, 
Małgorzata i Henryk Ochotowie z Gierałtowic.   

Integracyjne spotkanie chórzystów
    3 września w remizie OSP w Chudowie odbyła 
się VI edycja „Jesieni Chórów Gminnych”. To je-
dyna w roku impreza z udziałem naszych chórów, 
w trakcie której nie koncertują dla publiczności. 
Śpiewają dla siebie, z potrzeby serca, bez presji 
i ciśnienia, które towarzyszą publicznym wystę-

pom.
Chór Bel Canto z Chudowa. Gospodarze zadbali  
o to, aby chórzyści nie śpiewali o pustych żo-
łądkach. Stoły zastawione były różnymi sma-
kołykami. 
   Doroczne spotkania gminnej rodziny śpiewaczej 

 Pomysłodawcą i organizatorem spotkań jest 

są również okazją do wspólnej zabawy, rozmów 
i omawiania muzycznych planów na przyszłość.

Jesień Chórów Gminnych
Chudów 2011 Foto: J.M.

Waleria i Edward Jojkowie oraz Agnieszka i Józef Dorbasowie

Gertruda i Waldemar Hajdukowie 
oraz Anastazja i Józef Myckowie 

J.M.

Elfryda i Ewald Spyrowie 
oraz Magdalena i Benedykt Swobodowie

Róża i Józef Szachtowie oraz Teresa i Joachim Jabłonkowie

Edward Kaźmierczak oraz Aniela i Alfred Ganczarczykowie
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Zapraszamy do nowo otwartego 
gabinetu położniczo-ginekologicznego 

dr n. med. Patrycji Fiegler-Rudol

Zakres usług: prowadzenie ciąży i opieka w trakcie porodu, 
usg, wymrażanie nadżerek, cytologia, leczenie niepłodności.
Dla zainteresowanych naprotechnologia (naturalne metody 
planowania rodziny).

Przyszowice ul. Poloczka 2a
Rejestracja telefoniczna – nr 32-235 71 55 lub 505 140 915

    30 września w sali sesyjnej Urzędu Gminy 
odbyło się uroczyste posumowanie konkursu 
związanego z jubileuszowym - 50. wydaniem 
„Wieści Gminy Gierałtowice”.
   Czytelnicy dali odpowiedź na nurtujące re-
dakcję pytania: - Czy mieszkańcy gminy kolekcjo-
nują egzemplarze naszego lokalnego pisma? Jakie 
będzie zainteresowanie konkursem? Czy znajdzie 
się choć jeden czytelnik, który posiada wszystkie 
wydane dotychczas numery?
Wynik konkursu okazał się przyjemnym zasko-
czeniem. Do redakcji zgłosiło się pięciu czytel-
ników z kompletem (50 numerów) dotychczas 
wydanych „WIEŚCI”. Właścicielami tych kole-
kcji są: Jan Smieszek, Edward Wita, Róża Pie-
kiełko, Erwin Kazubek i Wojciech Miczka. 
Kolejni uczestnicy konkursu: Janina Rożek,  
Anna Herdzin i Zdzisław Klajs dostarczyli 
zbiory w których brakowało zaledwie jednego 
egzemplarza! Maria Promny zebrała 47, a Woj-
ciech Smieszek, Romualda Borucka i Henryk 
Mateja,  od 44 do 32 numerów pisma. 

    Spotkanie z laureatami poprowadził Paweł 
Rosicki - dyrektor GOK w Gierałtowicach, peł-
niący jednocześnie funkcję redaktora naczelnego 
„WIEŚCI”.  Nie zabrakło na nim wójta gminy Jo-
achima Bargiela, który w roku 2002 był jednym 
z inicjatorów wydawania gminnego pisma, a także 
Bogusława Wilka - redaktora prowadzącego 
„WIEŚCI” od pierwszego numeru (rok 2002), aż 
do roku 2007. 
Spotkanie najwierniejszych czytelników pisma 
z ludźmi, którzy mieli wpływ na jego kształt, było 
okazją do wielu interesujących rozmów, a także 
wspomnień, często sentymentalnych.  
    Na zakończenie wszyscy laureaci obdarowani 
zostali nagrodami, które sami wybierali po wcze-
śniejszym losowaniu kolejności wyboru. Wśród 
nagród znalazły się przedmioty znacznej wartości 
- m.in.: ekspres do kawy, telefon komórkowy, 
mikser kuchenny oraz książki - nagrody miłe 
każdemu zwolennikowi czytania. 

Spotkanie z czytelnikami WIEŚCI

Foto: T. Gajewski

J.M.

Stonawa

    24 września w piękną, słoneczną sobotę chór 
„Cecylia” z Paniówek (pod dyrekcją Androniki 
Krawiec) udał się do Stonawy na zaproszenie 
chóru Ch M Stonava.                                         
  Po krótkim zwiedzaniu okolic Cieszyna (archeo-
park i akwarium), dotarliśmy do Stonawy. Na 
miejscu, w Polskim Związku Kulturalno-Oświa-
towym, zostaliśmy serdecznie przywitani i podjęci 
obiadem przez dyrygenta chóru Ch M Stonava 
Martę Orszulik. Po krótkiej próbie oba chóry 
przeszły do pobliskiego kościoła pw. św. Marii 
Magdaleny na próbę generalną. Koncert rozpoczął

00się o godz. 17 .  Po przywitaniu zaproszonych 
gości – wicestarosty stonawskiego i sołtys Pa-
niówek Małgorzaty Domin, połączone chóry wy-
konały „Canticorum” G.F. Händel'a i pieśń „Jezus 
w każdej potrzebie”. W dalszej części koncertu 
„Cecylia” zaśpiewała: Psalm 1 „Błogosławiony 
człowiek” Wacława z Szamotuł, „Adoramus te 
Christe” i „Totus Tuus” a ChM Stonava: „Sancta 
Maria” J. Schweitzer'a, „Dzieki Ci Panie” P. Bę-
benka i „Pieśń” J. Świdra.                     
W drugiej części koncertu Zespół Muzyki Dawnej 
„Capella Nicopolensis” z Mikołowa pod kie-
rownictwem Androniki Krawiec wykonał: „Pava-
na et Gagliarda” Anonima z XVI w., „Rocal Fuza” 
tab. Jana z Lublina z 1540 r. i „Volta” M. Pra-
etorius'a.                     
Trzecia część koncertu zabrzmiała z chóru stonaw-
skiego kościoła. Była to po części wspólnie wyko-
nana „Litaniae Lauretanae” Ignacego Reimann'a: 
„Kyrie, Speculum, Salus i Agnus” - partie solowe 
zabrzmiały w wykonaniu barytona Klemensa Sło-
wioczka, pochodzącego ze Stonawy śpiewaka 
Berlińskiej Opery Komicznej, który zaśpiewał też 
„Hospodin je můj pastýř” Antoniego Dvořák'a. 
Koncert uwieczniło wspólne wykonanie „Hymnu 
Trzeciego Tysiąclecia” M. Gałęskiego. Akompa-
niował: zespół fletów z Mikołowa, na organach 
grała Natalia Orszulik.                                                      
Publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi 
brawami.                      
Ostatnie chwile na Zaolziu to poczęstunek i wspól-
ne śpiewanie w PZKO. Teraz oczekujemy ChM 
Stonava w Paniówkach, aby powtórzyć ten wspa-
niały koncert dla naszej śląskiej publiczności.

 .

.

.

.

.

 
 

foto: Andrzej Lempa

Jesienny koncert 
w Stonawie

Jerzy Skrzydeł

18 września przy restauracji Verona w Paniówkach 
odbyła się kolejna już trzecia edycja festynu “Babie 
lato”.                      
Festyn został zorganizowany wspólnie przez chór 
Cecylia z Paniówek i Restaurację Verona w Pa-
niówkach. Festyn rozpoczęła Orkiestra Dęta KWK 
„Halemba” Następnie „Cecylia” wykonała trzy 
utwory: „Z serca wam życzymy” D. Towner'a, 
panowie „Jakech był młodzieńcem”, a panie 
„Obejrzyjcie wy dziewuchy”, oraz „Ojczyzno ma 
droga”. Przy pięknej letniej pogodzie standardy 
muzyki rozrywkowej zagrała orkiestra dęta KWK 
Halemba. Wiedeńskie melodie operetkowe 
wykonała przy ogromnym aplauzie publiczności 
armeńska wokalistka, mieszkająca na Śląsku, Naira 
Ayvazan. Organizatorki festynu -  dyrygent Andro-
nika Krawiec , Violeta Łożyńska - właścicielka Ve-
rony i Stefania Rudnik prezes naszego chóru 
wspólnie z Ingą Papkalą odśpiewały i zatańczyły 
niezapomnianą piosenkę Danuty Rinn „Kto ma tyle 
wdzięku co ja”. W czasie festynu można było nabyć 
losy - każdy wygrywał! Atrakcje dla dzieci to 
malowanie twarzy i trampolina, dla starszych był 
bufet, loteria fantowa, wspólne śpiewanie i dobra 
zabawa. Do tańca przygrywał zespół RAM. Przy 
pięknej pogodzie impreza trwała do późnych go-
dzin wieczornych. Na następną przyjdzie nam cze-
kać cały rok! 

.
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VI Turniej o GP Gminy Gierałtowice - (pierwsza ósemka)

II+ Ronke Robert   Zabrze                                                5,5

I    Piecowski Maksymilian   Rybnik                                5

II   Mokrzycki Jan   Zabrze                                                5

III  Rosicki Paweł   Siemianowice Śląskie                      4.5

II   Pawłowski Edward Zabrze                                          4   

III   Szolc Piotr  Zabrze                                                      4

II    Goczoł Gerard   Kędzierzyn - Koźle                         3.5

     Prokopczuk Antoni   Kędzierzyn-Koźle                      3  I

miejscowość
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Posprzątali świat i poszli 
na wybory

zebrała najwięcej śmieci.

    
    Kiedy już wysprzątali Gierałtowice, ucznio-
wie zabrali się do działań, które przygotowują do 
aktywnego uczestniczenia w życiu społe-
czeństwa obywatelskiego. Ich tematem były wy-
bory parlamentarne, a inspiracją akcja „Młodzi 
głosują”, propagowana przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej. Przedsięwzięcie przygotowały: 
Aleksandra Bargiel-Firlit i Aleksandra Duda - 
nauczycielki miejscowego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego. W programie znalazł się pełny 
zakres działań, które trzeba wykonać przy pra-
wdziwych wyborach. Rozpoczęto od ankiety, 
którą wypełniała młodzież szkolna. Wydrukowa-
no plakaty i cztery rodzaje ulotek wyborczych 
informujących mieszkańców o zbliżających się 
wyborach parlamentarnych, prawyborach 
w gimnazjum i ordynacji wyborczej. W ma-
teriałach tych zaprezentowano również naj-
bardziej znane partie polityczne. Uczniowie 
prowadzili kampanię zachęcającą mieszkańców 
sołectwa do udziału w wyborach. Rozwieszono 
plakaty, a na ulicach rozdawano ulotki z CEO. 
Wśród mieszkańców przeprowadzono sondaż, 
w którym zadawano pytania: Czy uczestniczyli 
w poprzednich i czy mają zamiar głosować 
w obecnych wyborach parlamentarnych. 
W szkołach przeprowadzono również lekcje na 
temat znaczenia wyborów i partycypacji oby-
watelskiej, ordynacji wyborczej oraz roli i upra-
wnień Parlamentu. 
    Finałem przeprowadzonej z rozmachem kam-
panii były Szkolne Wybory Parlamentarne. 
Uczniowie głosowali 30 września br. Szkolna 
Komisja Wyborcza (złożona z uczniów klas 
drugich) skrupulatnie podliczyła wszystkie gło-
sy. Podała również frekwencję wyborczą, która 
wyniosła 85%. Wypada tylko pogratulować 
i życzyć takiego zaangażowania dorosłym wy-
borcom.

Dokończenie ze s. 3

W Gierałtowicach rozdano Granty Dokończenie ze s.3

Szachowe Grand Prix 
Gminy Gierałtowice

Dobre wieści z ringu
Zawodnicy Gardy zdobywają medale i wygrywają turnieje

Granty otrzymali również: Stowa-
rzyszenie Góra św. Jerzego w Mia-
steczku Śląskim za ciekawy projekt 
„Nie bój się ratować innych”, GOK 
w Tworogu, oraz OSP w Kotach 
i Boruszowicach. 
    Granty wręczał prezes FMS Ma-
teusz Papkala. Nagrodzonym gratu-
lowała również przewodnicząca 
Lokalnej Komisji Grantowej Iza-
bela Woźniak. Prezes FMS złożył 
również podziękowania obecnym 
na sali wójtom gmin: Gierałtowice 
i Tworóg oraz burmistrzowi Mia-
steczka Śląskiego za wsparcie organizacyjne projektu. Takie same podziękowania skierował do firm: 
TELEKOMFORT z Paniówek oraz HDI Asekuracja - Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Projekt realizowany 
był z funduszy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

J.M.

    W sierpniu i wrześniu pięściarze Gardy Gierał-
towice uczestniczyli w 6 turniejach.      
    Najmłodsi 9 września wystąpili w Sosnowcu. 
W ramach Pierwszego Bokserskiego Kroku, 
w stolicy Zagłębia, swój udany debiut ringowy 
w wadze półśredniej (66 kg) zaliczył kadet Dawid 
Tomiczek, który pokonał 2:1 Kevina Haltofa 
z MOSiR Tychy. Na tym samym ringu w ramach 
Ligi juniorów walczył jeden z najlepszych bo-
kserów Gardy - kadet Mateusz Rumin (waga pół-
ciężka-80 kg). Jego przeciwnik - Daniel Wodnicki 
z Kleofasa 06 Katowice nie sprostał umiejętno-
ściom naszego boksera. W 1 rundzie katowiczanin 
był liczony, a na początku 2 rundy trener Kleofasa 
06 rzucił ręcznik na ring, co oznaczało zwycięstwo 
Mateusza przez PPS - poddanie przez sekundanta.
    Bracia Kamil i Grzegorz Jankowscy reprezen-
towali Gardę Gierałtowice na turnieju Grand Prix 
Piły (24-27 sierpnia), który był równocześnie kwa-
lifikacją do Młodzieżowych MP 2011 oraz Mi-
strzostw Polski Seniorów 2012. Starszy z braci 
Grzegorz (waga półciężka - 81 kg) miał okazję 
zmierzyć się z aktualnym Mistrzem Polski, etato-
wym kadrowiczem, niepokonanym od ponad 
dwóch lat na krajowych ringach Włodzimierzem 
Letrą z PKB Poznań. Jankowski walczył z Letrą 
jak równy z równym. Uległ jednak mistrzowi 0:3. 
Według oceny fachowców, o przegranej zadecy-
dował brak ringowego doświadczenia .
Młodszy z braci - Kamil (waga półśrednia - 69 kg) 
uległ 0:3 Krzysztofowi Kondrackiemu z Hetmana 
Białystok. 

    Doświadczenie zdobyte przez Jankowskich na 
prestiżowych zawodach w Pile zaowocowało 
w trakcie Międzynarodowego Turnieju Bokser-
skiego o Puchar Prezydenta Katowic (3-4 wrze-
śnia). Wagę półciężką na tych zawodach zdomino-
wali pięściarze Gardy Gierałtowice. W finale tej 
kategorii rękawice skrzyżowali dwaj zawodnicy 
naszego klubu - Piotr Kołodziej i Grzegorz Jan-
kowski. Po zaciętej (klubowej) walce zwyciężył 
2:1 Grzegorz Jankowski. 
Finał w Katowicach wygrał również kolejny z na-
szych pięściarzy - kadet Mateusz Rumin (waga 
półciężka) pokonując w punktacji elektronicznej 
11:6 reprezentanta Kleofasa 06 Sebastiana Zająca. 
Do udanych może zaliczyć start w Katowicach 
Klaudia Tomecka. Nasza pięściarka w półfinale 
pokonała 2:1 Paulinę Bogoń z Tarnowa, w finale 
uległa jednak Annie Sondej z Kleofasa 06. W finale 
wystąpił również Kamil Jankowski, który 
przegrał walkę o złoto z zawodnikiem Kleofasa 06 
Kamilem Wybrańcem. Ostatni z naszych reprezen-
tantów w kategorii seniorów Kamil Sowula trafił 
w 1 rundzie na silnego Ukraińca Oleksija Novo-
shonova i musiał uznać jego wyższość.   

Turniej Grand Prix w Gliwicach (7-10 września) 
- podobnie jak w Pile, był również kwalifikacją 
MMP 2011 i Mistrzostw Polski Seniorów 2012. 
Nasz reprezentant w wadze półśredniej Kamil Jan-
kowski przegrał 0:3 walkę z Krzysztofem Kond-
rackim z Hetmana Białystok. W ćwierćfinale wagi 
półciężkiej Grzegorz Jankowski walczył z Mateu-
szem Kowalczykiem z Carbo Gliwice. W opinii 
trenerów Grzegorz prowadził na punkty, jednak nie 
chcieli tego zauważyć sędziowie jak i antybohater 
tego spotkania, sędzia ringowy, który po 3-krotnym 
nałożeniu ostrzeżenia, doprowadził do dyskwalifi-
kacji naszego zawodnika. Po walce trener Adam 
Spiecha nie chciał komentować

Na turnieju w Katowicach

Dokończenie na s. 7

Źródło: ZSP Gierałtowice, opr. J.M. 

    6 października w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gierałtowicach rozegrano kolejny - 6. z cyklu 8 
turniejów szachowych o Grand Prix Gminy Gie-
rałtowice. Wygrał (po raz trzeci z rzędu) faworyt - 
Robert Ronke. Zwycięzcą całego cyklu zostanie 
zawodnik, który uzyska największą ilość punktów 
w pięciu rozegranych turniejach.
Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne, 
a dla juniorów dodatkowo rzeczowe.
   7 turniej rozegrany zostanie 3 listopada, jak 
zwykle w sali GOK w Gierałtowicach. 
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informator

Na 3:3 z rzutu karnego wyrównuje wójt Bargiel

derby

Najbardziej rozbiegana gmina

Zawodnicy Gardy zdobywają medale i wygrywają turnieje Dokończenie 
ze s. 6

  tego co stało się na ringu w Gliwicach.  
MTB im. W. Szyińskiego i M. Chudego w Częstochowie. 
17 i 18 września na ringu pod Jasną Górą wystąpiło dwóch 
młodych zawodników Gardy, którzy wywalczyli 2 srebrne 
medale. W kategorii Kadet waga lekkopółśrednia Dawid 
Tomiczek rozegrał kapitalny pojedynek i wygrał w 2 rundzie 
przez RSC z zawodnikiem Gwardii Wrocław Sebastianem 
Reszką. W finale Dawid uległ 0:3 Hubertowi Majcherczykowi 
z Kielc. Drugi nasz kadet Mateusz Rumin w półfinale wygrał 

również przez RSC w drugiej rundzie z zawodnikiem Gwardii 
Wrocław Leonardem Łuczyńskim. W finale Mateusz walczył 
z Ukraińcem Yurijem Triską. Pierwsza runda zakończyła się 
przewagą Mateusza. Niestety w drugiej odnowiła się kontuzja 
nosa naszego zawodnika i sędzia odesłał go do narożnika. 
W finale MTB im. Leszka Błażyńskiego w Bytomiu (25 
września) wystąpił w wadze średniej, junior Kamil Sowula, 
który przegrał z Błażejem Lutką z RMKS Rybnik 0:3. 

Źródło: A. Firlit, opr. J.M. 

Źródło: J. Prokop, opr. J.M. 

    Gmina Gierałtowice zdobyła tytuł „Najbardziej 
rozbieganej miejscowości” w województwie ślą-
skim. Wywalczyli go nasi biegacze wygrywając 
klasyfikację generalną w cyklu 6 imprez biego-
wych pod hasłem: „Ruda Śląska i Gmina Gierał-
towice + bieganie = zdrowe społeczeństwo”. 
Nagrodą za sukces był również okazały puchar, 
który dla gminy odebrał Jarosław Prokop - nau-
czyciel WF w ZSP w Paniówkach i jednocześnie 
główny koordynator reprezentacji biegaczy. 
Uroczystość ta odbyła się 8 października w Rudzie 
Śląskiej po rozegraniu ostatniego - finałowego 
biegu o „Puchar Prezydenta Rudy Śląskiej”.

    O końcowym sukcesie zadecydował masowy udział na-
szych biegaczy w cyklu 6 imprez biegowych. Każdy za-
wodnik, który ukończył bieg, zdobywał dla swojej repre-
zentacji 1 punkt. Gmina Gierałtowice zdobyła ich 308 i zde-
cydowanie wygrała z Rudą Śląską 224 pkt. i trzecim w kla-
syfikacji Chorzowem 105 pkt. Kluczem do sukcesu naszych 
sportowców okazał się zaliczany do klasyfikacji generalnej, 
najliczniej obsadzony bieg o „Puchar Wójta Gminy Gierał-
towice”, rozegrany 10 września w Chudowie. W stawce 275 
biegaczy, 202 reprezentowało naszą gminę. W każdej z 6 
imprez biegowych trzon reprezentacji gminy stanowili biega-
cze z ZSP w Paniówkach, zawsze zajmując miejsca na po-
dium, często te najwyższe. W całym tegorocznym cyklu udział 
wzięło 947 biegaczy z 34 miast i miejscowości województw: 

śląskiego, małopolskiego i wielkopolskiego.  
    Pomysł zorganizowania masowych biegów wypłynął od 
Augusta Jakubika - ultramaratończyka, wicemistrza Polski 
w biegu 24 - godzinnym. Do jego realizacji przyczyniły się 
urzędy miejskie w Rudzie Śląskiej i Chorzowie, Urząd Gminy 
w Gierałtowicach, MOSiR w Rudzie Śląskiej i WPKiW 
w Chorzowie oraz firmy i sponsorzy indywidualni, wspie-
rający całe przedsięwzięcie. Celem cyklu biegów jest pro-
mocja zdrowego, aktywnego, a przede wszystkim rodzinnego 
spędzania czasu wolnego. Jak podkreśla Jarosław Prokop - Do 
tej pory bywało, że to biegający rodzice zachęcali swoje dzieci 
do biegania. U nas w gminie udało się dzieciom wciągnąć 
i zachęcić do startów swoich rodziców. 

Foto: J. Miszczyk
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  1. Przyszłość II Ciochowice     

  2. Górnik II Zabrze 

  4. Czarni Pyskowice       

  5. MOSiR Stal Zabrze                

  6. Zaborze Zabrze                

  7. Tęcza Wielowieś                

  3. Zamkowiec Toszek            

  8. LKS 35 Gierałtowice          

  9. Wilki Wilcza           

  10. Orły Bojszów        

  11. Amator Rudziniec                  

12.Gwiazda Chudów               

13. Gazobudowa II Zabrze        

  14. Społem Zabrze                    

16. Sokół Łany Wielkie               

15. Zryw Radonia                        

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Klasa „A”  - grupa Zabrze

Klasyfikacja generalna cyklu biegowego “Najbardziej rozbiegana miejscowość” pierwsza szóstka.
1. Gmina Gierałtowice - 308 p. 2. Ruda Śląska - 224 p. 3. Chorzów - 105 p. 4. Katowice - 63 p.
5. Siemianowice Śl. - 54 p. 6. Bytom - 36 p.

Po trwających ponad rok treningach najmłodszych zawodników, w szeregach 
których jest również jedna przedstawicielka płci pięknej oraz staraniach ze strony 
klubu LKS „35” Gierałtowice, po południu 12 września 2011 roku na stadionie LKS w 
Gierałtowicach doszło do historycznego wydarzenia sportowego w naszej gminie. 
Wydarzeniem tym był mecz rozegrany w grupie V B rocznik 2001 i młodsi 
(Trampkarze – Orliki) Pod-okręgu Zabrze - po raz pierwszy w naszej gminie oficjalny 
mecz ligowy rozegrali tak młodzi zawodnicy. Niestety inauguracja nie wypadła po ich 
myśli i musieli uznać wyższość przeciwników z MKS Zaborze Zabrze, którzy wygrali 
5:1. Po zebraniu pierwszych doświadczeń l igowych „najmłodsi”  
z Gierałtowic 27 września 2011 roku przystąpili do kolejnego meczu, w którym 
również występowali w roli gospodarza, a ich przeciwnikiem była drużyna ŁTS 
Łabędy. Tym razem gospodarze przeważali przez cały mecz i odnieśli zasłużone i 
jednocześnie historyczne, bo pierwsze w oficjalnych rozgrywkach, zwycięstwo 
pokonując przeciwnika 3:2. 
Aby mogło dojść do tych wydarzeń klub musiał zakupić wymagane w rozgrywkach 
najmłodszych bramki z odpowiednimi atestami o wymiarach 5m x 2m. Po pierwszym 
meczu miało miejsce podziękowanie i wręczenie pamiątkowej koszulki 
przedstawicielowi firmy 
T H S  T e c h n i k a  
grzewcza i sanitarna 
(www.ths.pl),  która 
ufundowała stroje dla 
najmłodszych przed-
stawicieli klubu z Gie-
rałtowic. Więcej infor-
macji o trampkarzach z 
Gierał towic można 
uzyskać pod inter-
netowym adresem: 
www.trampkarzegiera
ltowice.futbolowo.pl 
Być może w przyszłości 
będziemy świadkami 
ko le jnych  h i s to ry -
c z n y c h  m e c z ó w  

z udziałem jeszcze młodszych przedstawicieli Gie-
rałtowickiego klubu, gdyż dzieci na treningach 
przybywa.                  

    Drużyna LKS „35” Gierałtowice rocznik 2001 
i młodsi w dwóch pierwszych meczach wystąpiła 
w następującym składzie: Wiaterek Asia, Bakowski 
Raphael, Bieniek Bartek, Cembrzyński Szymon, 
Donat Paweł, Górka Szymon, Groborz Kamil, 
Jankowski Bartek, Kachel Oskar, Macha Tomek, 
Sobota Szymon, Szendzielorz Michał, Szkatuła 
Daniel, Wojciechowski Piotrek.                     

.
.

.

Historyczny mecz, historyczne zwycięstwo

R. M.



Tempo i Jedność rządzą w lidze
    Tego jeszcze nie było w historii gminnej piłki nożnej - po 11 kolejkach na czele tabeli klasy okrę-
gowej znajdują się dwa zespoły z gminy Gierałtowice. Można przypuszczać, że coraz więcej osób 
zadaje sobie pytanie - czy stać nas na IV ligę?

     W tym roku Dzień Edukacji Narodowej obcho-
dzono w gminie Gierałtowice wyjątkowo uro-
czyście. 13 października w Paniówkach, w prze-
dedniu święta, odbyło się spotkanie pracowników 
gminnej oświaty z wiceminister edukacji - Kry-
styną Szumilas oraz przedstawicielami Urzędu 
Gminy i Rady Gminy Gierałtowice.
    W spotkaniu, które miało miejsce w sali restau-
racyjnej hotelu „Biały Dom”, wzięło udział około 
260 osób. Zaproszeni zostali nauczyciele oraz pra-
cownicy administracji i obsługi z gminnych pla-
cówek oświatowych. Nie zapomniano również 
o nauczycielach emerytowanych i personelu ob-
sługi i administracji. 
   Szacownemu gronu życzenia z okazji popu-
larnego „Dnia Nauczyciela” złożyli m.in.: wice-
minister Krystyna Szumilas, wójt Joachim Bar-
giel i przewodniczący RG Marek Błaszczyk. 
    Święto było również okazją do nagrodzenia 
wyróżniających się dyrektorów szkół i nauczy-
cieli. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej 
otrzymała Stefania Michalska - dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Witolda Budryka w Chudowie. 
Natomiast Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty 
Małgorzata Wiśniewska - dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach.          
Dyrektor Michalska odbierając gratulacje od mi-
nister Szumilas, powiedziała m.in: - nagrodę tę 
traktuję jako wyróżnienie dla całej kadry dyda-
ktycznej szkoły w Chudowie. 
  W trakcie uroczystości wręczone zostały również 
Nagrody Wójta Gminy Gierałtowice, przyzna-
wane nauczycielom na wniosek dyrektorów 
poszczególnych placówek. W tym roku otrzymali 
je: Tatiana Kowalska z Gimnazjum nr 1 w ZSP 
w Gierałtowicach, Beata Kulasa ze SP im. Gu-
stawa Morcinka w ZSP w Gierałtowicach, Stefa-
nia Kulij z Gminnego Przedszkola w ZSP w Gie-
rałtowicach, Kazimierz Tyc ze SP z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w ZSP w Pa-
  

.

niówkach, Joanna Bartoszek - wicedyrektor ZSP 
w Paniówkach, Janina Widuch z Gimn. nr 3 
w ZSP w Przyszowicach, Eryka Dymarz z ZSP 
w Przyszowicach oraz Krystyna Krzysteczko ze 
SP im. Witolda Budryka w Chudowie.
    W imieniu nagrodzonych dziękowała Tatiana 
Kowalska - nauczycielka j. polskiego w Gimna-
zjum nr 1 w Gierałtowicach. Zwracając się do 
Wójta powiedziała  - Stara łacińska maksyma 
mówi: Czegokolwiek uczysz się, ucz się dla siebie. 
Dzisiaj w tym miejscu należałoby powiedzieć: 
Czegokolwiek uczysz, cokolwiek robisz  -  rób to 
dobrze. Wręczając te nagrody doceniliście Pań-
stwo naszą codzienną pracę. 
    W dalszej części spotkania nauczyciele i za- 
proszeni goście podjęci zostali obiadem.
Uroczystość w Paniówkach zorganizowali wspól-
nie: UG w Gierałtowicach i dyrektorzy gminnych 
placówek oświatowych.   

Świętowali Dzień Edukacji Narodowej
Paniówki

Od lewej: dyrektor Stefania Michalska, przewodniczący RG Marek Błaszczyk, minister Krystyna Szumilas, wójt Joachim Bargiel

Z lewej - Eryka Dymarz przyjmuje gratulacje od Barbary 
Mansfeld - kierowniczki Referatu Edukacji i Zdrowia UG

Tekst i foto: J. Miszczyk

     Do bardzo dobrze grającego w tym sezonie 
Tempa dołączyli piłkarze Jedności i po roze-
graniu 11 kolejek obydwie drużyny patrzą na ry-
wali z góry tabeli.
    Wygrany mecz wyjazdowy (11. kolejka) 3:1 
z ŁTS Łabędy wywindował zespół z Przyszowic 
na 2. miejsce. W tej samej kolejce Tempo Pa-
niówki broniło pozycji lidera V ligi. Po wcze-
śniejszym rozgromieniu (10. kolejka) Fortuny 
Gliwice - 8:1, Tempo (16 października) podjęło 
niepokonaną do tej pory Gazobudowę Zabrze. 
Przebieg meczu w Paniówkach wskazywał na to, 
że zabrzanie są rzeczywiście nie do pokonania. 
Po golu Sebastiana Kowalskiego wygrali pier-
wszą połowę spotkania 1:0. Początek drugiej od-
słony meczu, to wiele niewykorzystanych  przez 
gości okazji do podwyższenia prowadzenia. 
Kiedy już w Paniówkach zaczęto wątpić w kolej-
ny sukces miejscowej drużyny, Tomasz Moraw-
ski wyrównał na 1:1. Gol wprowadził jedenastkę 
Tempa na najwyższe obroty i w doliczonym cza-
sie gry (3 min.) przechylili szalę zwycięstwa na

swoją stronę. Po golu Jakuba Kasperka Tempo 
wygrało z Gazobudową 2:1!

Radość! W doliczonym czasie gry Kasperek strzela 
zwycięskiego gola.

Tekst i foto: J. Miszczyk

Foto: J. Miszczyk
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Liga okręgowa, grupa: Katowice IV 

Klub

  4. Polonia II Bytom

  5. Orzeł Miedary

  7. Gazobudowa Zabrze

  1. Tempo Paniówki

  2. Jedność Przyszowice

  3. Gwarek Zabrze

  10. KS 94 Rachowice

  9. Fortuna Gliwice

  8. Płomień Połomia

6. Piast II Gliwice

13. Silesia Miechowice

16. MOSiR Sparta Zabrze

12. Tarnowiczanka St. Tarnowice

15. ŁTS Łabędy

11. Ruch II Radzionków

14. Carbo Gliwice 
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