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Wielkanoc 2015
Radosnych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą,

nadzieją i miłością.

Wyjątkowego, 
wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań

w gronie rodziny 
i przyjaciół

życzą:

    GOK zaprasza dzieci i młodzież do 
udziału w Eliminacjach do III edycji 
Konkursu Piosenki KLANG, które 
odbędą się 18 kwietnia br.

   Konkurs skierowany jest do solistów, 
zespołów wokalnych i zespołów 
instrumentalno-wokalnych, wykonu-
jących szeroko rozumianą muzykę roz-
rywkową oraz utwory własne.
 

  Do eliminacji można przystąpić 
w trzech kategoriach: szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, szkoły ponadgim-
nazjalne.

Zapisy w GOK-u w Gierałtowicach, 
osobiście lub pod numerem telefonu: 
32 501 15 11 do 14 kwietnia.

    Zwycięzcy eliminacji wezmą udział 
w konkursie głównym, który odbędzie 
się 20 czerwca w trakcie Śląskich Go-
dów Gminy Gierałtowice.

Szukamy talentów!

Serdecznie zapraszamy!

/GOK/ www.gok.gieraltowice.pl
Witraż w kościele MB Szkaplerznej w Gierałtowicach
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Druk: CUD-DRUK 

Sesje RG Gierałtowice
VI sesja Rady Gminy Gierałtowice w dniu 3 marca br.

    Obrady VI sesji Rady Gminy Gierałtowice 
toczyły się w auli Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Gierałtowicach. Przewodził im Józef 
Buchczyk - przewodniczący RG.

    Plonem sesji było m.in. rozpatrzenie i podjęcie 
siedmiu uchwał. Dwie z nich dotyczyły zmiany 
Statutu Komunikacyjnego Związku Komunal-
nego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 
w Katowicach. Pozostałe podjęto w sprawach: 
A) Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Gierałtowice w 2015 r. 
B) Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015. 
C) Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z gminą Knurów na prowadzenie punktu kon-
sultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. 
D) Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2015-2017. E) Wezwania Pana 
Benedykta Kisiela do zaniechania naruszania 
prawa przez Radę Gminy Gierałtowice. (Podjęcie 
tej uchwały jest równoznaczne z odrzuceniem 
wezwania Benedykta Kisiela, który kwestiono-
wał w nim status budowlany terenów przyle-
gających do drogi wewnętrznej wybudowanej na 
działce nr 413/84 w Chudowie, twierdząc, że 
droga ta nie spełnia wszystkich wymogów sta-
wianych drogom wewnętrznym i w związku 
z tym nadanie statusu budowlanego działkom 
przylegającym do niej było niezgodne z prawem. 
Radni uznali, że wzywający wyprowadza swoje 
wnioski w oparciu o wadliwe założenia.) - red.

    Podjęcie uchwał poprzedziły sprawozdania 
z prac komisji stałych RG w okresie międzyse-
syjnym. Referowali je: Artur Tomiczek - prze-
wodniczący Komisji Górnictwa, Maria Mąka - 
wiceprzewodnicząca Komisji Samorządu, Prze-
strzegania Prawa i Utrzymania Porządku, Miro-
sława Bałuszyńska przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej, Tatiana Kowalska - wiceprzewo-
dnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, 
Zygmunt Strzoda - przewodniczący Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospoda-
rowania Przestrzennego oraz Paweł Szary - 
przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania. 
Głównymi tematami prac komisji było opinio-
wanie projektów uchwał RG. Radni analizowali 

również dodatek nr 53 do planu ruchu kopalni 
Sośnica-Makoszowy na lata 2013-2015 - Komi-
sja Górnictwa RG nie wydała jednoznacznej opi-
nii w tej sprawie. 
W kręgu zainteresowań radnych znalazły się 
m.in. tematy związane z melioracją w gminie - 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Za-
gospodarowania Przestrzennego oraz ulgami dla 
niepełnosprawnych w korzystaniu z pływalni 
Wodnik. Dyrektor tego obiektu, Przemysław 
Dejneka, w trakcie spotkania z członkami Komi-
sji Kultury, Oświaty i Zdrowia, poinformował, że 
w budżecie gminy na rok 2015 zaplanowano 
kwotę 20 tys. zł na pomoc osobom niepełno-
sprawnym korzystającym z basenu. Złożono 
również wniosek o dotacje na ten cel (10 tys. zł) 
w trybie pozakonkursowym. Lista zakwalifiko-
wanych do tej formy pomocy obejmuje 42 osoby 
(dorośli dzieci i ich opiekunowie) i nie jest 
zamknięta. Będą przyjmowane nowe wnioski. 

    Sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym przedstawił również wójt 
gminy Joachim Bargiel. Warto zwrócić uwagę 
na udział wójta i przedstawicieli Urzędu Gminy 
w spotkaniach mających na celu pozyskanie 
funduszy zewnętrznych - 4 lutego w Ornonto-
wicach, w ramach Lokalnej Grupy Działania 
(gminy: Wyry, Orzesze i Ornontowice), której 
celem jest pozyskanie środków z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich i z funduszy unijnych 
oraz 19 lutego w Gliwicach, w spotkaniu infor-
macyjnym Związku Subregionu Centralnego na 
temat Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Gmina stara się o dofinansowanie z tego pro-
gramu dziewięciu inwestycji, m.in.: budowy pół-
nocnej obwodnicy Gierałtowic (droga łącząca 
węzeł autostradowy Knurów z węzłem Sośnica), 
budowy Gminnego Ośrodka Kultury, moderni-
zacji wszystkich obiektów szkolnych pod kątem 
systemów grzewczych, termomodernizacji, źró-
deł fotowoltaicznych, rozbudowy bazy szkolnej 
i przedszkolnej, oświetlenia dwóch sołectw, re-
waloryzacji zabytkowego parku i pałacu w Przy-
szowicach oraz budowy minicentrów energety-
cznych i biogazowni. Większość tych projektów 
ma szansę na dofinansowanie w pierwszej odsło-
nie programu. 

    Od 11 kwietnia br. wznowiona zostanie na 
terenie gminy Gierałtowice akcja zbierania od-
padów zielonych, tzn. liści, trawy, chwastów, 
miękkich końcówek żywopłotu pochodzących 
z jego pielęgnacyjnego przycinania. Odpady te 
należy gromadzić w specjalnie do tego przezna-
czonych workach koloru brązowego. Nie można 
w nich umieszczać twardych gałęzi drzew, itp. 

    Worki są dostępne w Referacie Ochrony Śro-
dowiska oraz w biurach sołtysów. Będą również 
dostarczane mieszkańcom w momencie odbioru 
odpadów zielonych sprzed nieruchomości.
Odpady zielone w workach będą odbierane 
2 razy w miesiącu, w każdą drugą i czwartą 
sobotę miesiąca.

Od tego roku worki można wystawiać bez 
wcześniejszego zgłoszenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Re-
feracie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
oraz w biurach sołtysów.

KOMUNIKAT
Odpady zielone

/Referat Ochrony Środowiska/

Dopłaty do gruntów rolnych
    Jeszcze do 15 maja rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty obszaro-
we do gruntów rolnych.

    Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, po-
mocy w wypełnianiu wniosków udzielał będzie 
pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Gliwicach. Pomoc udzielana bę-
dzie odpłatnie, według cennika zatwierdzonego 
uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego.

    Z oferowanej pomocy można skorzystać 
w poniedziałki, w godz. od 8.00 do 15.00, w bu-
dynku OSP przy Urzędzie Gminy w Gierałto-

wicach, w następujących terminach: 6, 13, 20 
i 27 kwietnia. 
Pozostałe punkty konsultacyjne:

Pyskowice, ul. Kopernika 2 (pokój przy 
ARiMR). Punkt czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, pok. 222.
Punkt czynny jest od poniedz. do czwartku 
w godz. 7.30 - 15.30. W piątek od 7.30 do 13.30.

  W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przy-
szowicach realizowane są kolejne zadania 
wynikające z projektu „Europa poza klasą - 
Edukacja w plenerze” Comenius 2013-2015.
    

   
 Szkolnym koordynatorem projektu jest Anna 
Madeja. W dniach 8- 12 luty odbyła się kolejna 
wizyta partnerska, tym razem gospodarzem 
spotkania była GGS Ennertschule w Bonn. Na 
wizytę do Niemiec z przyszowickiej szkoły 
wyjechało dwóch nauczycieli - Paweł Rucki 
i Jolanta Nowak-Obczyńska. Spotkanie było 
wspaniałą okazją do poznania niemieckiego 
systemu oświaty (jednego z najstarszych w Eu-
ropie) oraz metod i form pracy koleżanek i ko-
legów zza Odry. Podczas lekcji prowadzonych 
przez naszych nauczycieli uczniowie Ennert-
schule poznali najważniejsze informacje doty-
czące Polski, narodowych tradycji oraz kultury, 
wysłuchali „Legendy o Smoku Wawelskim”, 
a nawet nauczyli się kilku słów po polsku.    

    Motywem przewodnim wizyty był karnawał, 
obchodzony w tych rejonach Niemiec bardzo 
hucznie i wesoło. W czasie wizyty nauczyciele 
z partnerskich szkół zwiedzili Bonn - dawną 
stolicę RFN oraz Kolonię wraz ze słynną 
gotycką katedrą. Wizyta była czasem wspólnej 
wymiany doświadczeń w pracy pedagogicznej 
oraz refleksji na temat europejskiej historii, 
tradycji i kultury.

Z Przyszowic do Bonn
w ramach Comeniusa

Jolanta Nowak-Obczyńska

Źródło: materiały RG, opr. JM
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   Inwestycje w nowoczesne oświetlenie uli-
czne popłacają - jak informuje Halina Grzywok 
- pełnomocnik Urzędu Gminy ds Zarządzania 
Energią, w ubiegłym roku gmina Gierałtowice 
zaoszczędziła około 16 000 zł na rachunkach za 
prąd pobrany przez oświetlenie uliczne. Za uzy-
skane oszczędności wymieniono fotokomórki 
na zegary astronomiczne, co przyczyni się do 
dalszych oszczędności. 
    W bieżącym roku planowana jest dalsza mo-
dernizacja oświetlenia, m.in. remont sieci ni-
skiego i średniego napięcia w Chudowie oraz 
w Gierałtowicach - ulice Ks. Roboty i Powstań-
ców Śląskich. 

Nowoczesne 
- oszczędniejsze!

    Dzień sołtysa oraz imieniny św. Józefa były pretekstem do spotkania wójta 
Joachima Bargiela z przedstawicielami naszych sołectw oraz Józefami akty-
wnie uczestniczącymi w życiu publicznym gminy.

    17 marca z okazji Dnia Sołtysa wójt Joachim 
Bargiel oraz przewodniczący RG Józef Buchczyk 
spotkali się w Urzędzie Gminy z sołtysami: Gie-
rałtowic - Gerdą Czapelką, Chudowa - Józefem 
Posiłkiem, Paniówek - Bogusławem Mryką oraz 
Przyszowic - Andrzejem Gawlikiem.
    Spotkanie miało mieć charakter kurtuazyjny, 
a jego celem było złożenie życzeń sołtysom 
w dniu ich święta, jednak nie obyło się bez robo-
czych rozmów dotyczących sołectw i gminy. 
Sołtysi korzystając z obecności skarbnika, Mi-
chała Kafanke, konsultowali z nim sprawy zwią-
zane z funduszem sołeckim.

    Imieniny św. Józefa opiekuna rodzin, tradycyj-
nie są już okazją do spotkania jego imienników 
z wójtem gminy Gierałtowice. Zwyczaj ten 
pielęgnowany jest od 17 lat, a zapoczątkowany 
został jeszcze za kadencji śp. wójta Herberta 
Gawlika. 
    Spotkanie Józefów z wójtem Bargielem było 
okazją do wymiany poglądów i opinii na tematy 
społeczne a także doświadczeń w kontekście 
pracy samorządu. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się przewodniczący Rady Gminy 
kadencji lat 1994-98 Józef Kornas oraz obecny 
przewodniczący RG Józef Buchczyk, a także 
sołtys z 25-letnim stażem, Józef Posiłek. 
Pozostali panowie z tego grona zawodowo 
związani są z sektorami: usług bankowych - Józef 
Kapłanek, usług prawnych - Józefowie Maślanka 
i Rożek, pożarnictwa - Józef Jaworek i biznesu - 
Józef Bryłka.
 

     W trakcie spotkania wspomniano także osobę, 
której zabrakło w tym gronie, zmarłego w ze-
szłym roku Józefa Organiścioka - prezesa LKS 
Tempo Paniówki.

Spotkanie z Józefami

Ukraińscy merowie zapoznali się
z pracą naszego samorządu

    Gmina Gierałtowice gościła ukraińskich samo-
rządowców, Oleksandra Bohynie - mera miej-
scowości Shchastya w obwodzie Ługańskim oraz 
Paulo Tkachuka - mera miasta Zgurivka w ob-
wodzie kijowskim, którzy od 9 do 12 marca 
zapoznawali się z organizacją i pracą naszego 
samorządu. Wizyta odbyła się w ramach projektu, 
pilotowanego m.in. przez Śląski Związek Gmin 
i Powiatów, pn. „Przygotowanie ukraińskich 
samorządowców do wdrażania reform decentrali-
zacyjnych i stowarzyszeniowych z UE”. 

    - Ukraina wybrała polski punkt rozwoju, stąd 
nasze zainteresowanie jak w praktyce wygląda 
działanie Waszego samorządu. Zaskoczyła nas 
współpraca pomiędzy Urzędem Gminy a mie-
szkańcami i organizacjami. Chciałbym, żeby tak 
było u nas - powiedział dla „Wieści” Oleksandr 
Bohynia - mer objętej obecnie działaniami wo-
jennymi Shchastyi.

  

Kalendarz pobytu Ukraińców w naszej gminie 
wypełniony był licznymi spotkaniami, m.in. 
z gospodarzami gminy: wójtem Joachimem 
Bargielem i przewodniczącym RG Józefem 
Buchczykiem, a także kierownictwem Urzędu 
Gminy, w trakcie którego zapoznali się ze 
strukturą wewnętrzną jednostki samorządu 
terytorialnego, zakresem merytorycznym po-
szczególnych referatów oraz zagadnieniami 
związanymi z budżetem gminy.

    Duże wrażenie na gościach zrobiły nasze pla-
cówki oświatowe, które mieli okazję zwiedzać, 
a także oczyszczalnia ścieków i pływalnia 
Wodnik z minicentrum energetycznym. W pro-
gramie nie zabrakło miejsca na poznanie kultury, 
historii i tradycji naszych miejscowości - goście 
zwiedzili Izby regionalne w Chudowie i Przyszo-
wicach oraz spotkali się z członkami Towa-
rzystwa Miłośników Przyszowic.

    

Spotkania u wójta

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm 

to tylko 58 zł + VAT
Na łamach naszego pisma można również 

zamieszczać prywatne anonse z życzeniami, 
gratulacjami, podziękowaniami itp.

Kontakt tel.: 793 921 961, e-mail: jurekm@vp.pl   

JM

JM

Od lewej: Piotr Szołtysek - kier. Ref. Organizacyjnego, Artur Kostin - tłumacz, Paulo Tkachuk - mer Zgurivki, Oleksandr Bohynia 
- mer Shchastyi, Michał Kafanke - skarbnik gminy, Janusz Korus - wicewójt gminy i Józef Buchczyk - przewodniczący RG.

Foto: JM
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    Grant odebrano 7 marca br., w trakcie uroczy-
stości uświetniającej urodziny C.H. Europa Cen-
tralna. Na ręce dyrektor GOK, Beaty Nitsze, 
przekazała go Monika Manger - dyrektor Cen-
trum Handlowego Europa Centralna. 

    Jestem zadowolona ze wsparcia okazanego 
nam przez największe w naszym regionie centrum 
handlowe - mówi Beata Nitsze - pozyskane środ-
ki pomogą nam zorganizować Rajd - Motospra-
wni poznają okolice. Pomysł imprezy konsul-
towaliśmy z przedstawicielami środowiska osób 
niepełnosprawnych. 

    Rajd rozegrany zostanie w trakcie Śląskich 
Godów Gminy Gierałtowice. Oparty będzie na 
zasadach PZM. Trasa rajdu będzie przebiegała 
w większości przez tereny gminny Gierałtowice. 
Uczestnicy (w planie jest 16 dwuosobowych za-
łóg) będą mieli za zadanie przejechać odpo-
wiednio oznakowanymi samochodami całą trasę 
rajdu, zaliczając kolejno wszystkie jego etapy. 
Załogi otrzymają karty drogowe, opis trasy i no-
tatnik umożliwiający zapisywanie własnych 
uwag i spostrzeżeń.

    Sytuacja osób niepełnosprawnych jest bardzo 
trudna. Jednym z problemów jest niewystarcza-
jąca i niedostosowana do ich potrzeb oferta kul-
turalna, turystyczna, rekreacyjna, czy sportowa. 
Realizując ten projekt pragniemy by osoby spra-
wne inaczej poczuły się pełnoprawnymi człon-
kami naszej społeczności. Chcemy nagłośnić 
problemy z jakimi spotykają się na co dzień i udo-
wodnić im, że niepełnosprawność nie musi być
 

przeszkodą w turystyce, a przede wszystkim 
czyć ich do aktywnego udziału w życiu spo-
łecznym.

    Poprzez realizację tego zadania chcemy rów-
nież przyczynić się do integracji osób niepełno-
sprawnych ze społecznością lokalną z terenu 
powiatu gliwickiego i miast ościennych, oso-
bami, organizacjami i instytucjami lokalnymi, dla 
których los niepełnosprawnych nie jest obojętny. 
Istotnym celem przedsięwzięcia jest również 
okazanie uznania, wsparcia oraz dostarczenie 
wspólnych chwil radości osobom, które na co 
dzień opiekują się ludźmi niepełnosprawnymi 
(zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodo-
wym), a których trud nie zawsze jest dostrzegany 
i należycie doceniany. Poprzez zorganizowanie 
imprezy mamy nadzieję pozyskać dla sprawy te 
osoby, które z problematyką niepełnosprawności 
jeszcze bezpośrednio się nie zetknęły, a swoim 
uczestnictwem, działaniem i możliwym wspar-
ciem mogą pomóc w rozwiązaniu wielu kwestii, 
które z tym tematem się wiążą.

    Zadanie jest współfinansowane jest ze środków 
właściciela Centrum Handlowego Europa Cen-
tralna - Organizatora (Helical Sośnica Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 35, 
lokal 9, zarejestrowanego w rejestrze przedsię-
biorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Go-
spodarczy KRS pod numerem KRS 0000274378, 
NIP: 5272533954, REGON: 140876235 i kapita-
le zakładowym 60.000,00 zł).

włą-

Grant dla GOK-u 
skorzystają niepełnosprawni
    Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach pozyskał pieniądze 
(Grant 2000 zł) z C.H. Europa Centralna na realizację szczytnego celu - 
Integracyjnego Rajdu Nawigacyjno-Turystycznego pn. „Motosprawni 
poznają okolicę”.

/GOK/

   Tradycja pięknego zdobienia jaj wielkano-
cnych (kroszonek) jest ciągle żywa, a być może 
przeżywa swój renesans. Do „szkrobania” gar-
ną się dzieci, młodzież i dorośli. Pokazały to 
dwudniowe warsztaty zdobienia jaj, zorganizo-
wane przez gierałtowicki GOK, w trakcie 
których kilkanaście osób pod okiem znakomitej 
instruktorki, Joanny Urbanik, wykonało 
swoje pierwsze artystyczne kroszonki. Efekty 
ich pracy przedstawiamy na zdjęciu.

    Uczestnicy warsztatów poznali podstawo-
we zasady zdobienia jaj techniką rytowniczą 
za pomocą wiertła dentystycznego, a także 
unikatowy sposób barwienia wyrytych wzo-
rów tuszem kreślarskim - patent Joanny Urba-
nik.

Warsztaty zdobienia kroszonek

Szkrobią dzieci,
młodzież i dorośli

Jajka zdobiły również maluchy

   13 marca dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gierałtowicach miały okazję uczestniczyć 
w „Warsztatach zdobienia jaj techniką trady-
cyjną”. Zajęcia poprowadziła Olga Paleczna 
z Gliwic, uczestniczka i laureatka wielu kon-
kursów zdobienia jaj. Pomocą i radą służyła 
również opiekunka grupy młodych plastyków, 
malarka Dorota Ballon. 

JM
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Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm 

to tylko 58 zł + VAT
Na łamach naszego pisma można również 

zamieszczać prywatne anonse z życzeniami, 
gratulacjami, podziękowaniami itp.

Kontakt tel.: 793 921 961, e-mail: jurekm@vp.pl   

Przeglądy Rejestracyjne 
do  3,5 tony

Kiermasz Wielkanocny
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. Jajko Wielkanocne 

Kategoria I - prace dzieci: 1 m - Paweł Kołtowski, 2 m - Kaja Osiewalska, 3 m - Monika Karczmarz
Wyróżnienia: Julia Kostrubała, Oliwia Makselon, Zuzanna Henel.
Kategoria II: 1 m - Wiktoria Metz, wyróżnienie: Oliwier Nowok. Kategoria III - młodzież: 1 m - Paulina Nieradzik, 
wyróżnienie: Jadwiga Gieniusz. Kategoria IV - technika rytownicza: 1 m - Ruta Kassubek, wyróżnienia: Joanna Urbanik, 
Barbara Szołtysek, Irena Ficek. Kategoria V - decoupage: 1 m - Bogumiła Musioł, wyróżnienia: Iwona Jokiel, Anna Adameczek
Kategoria VI - techniki pozostałe: 1 m - Olga Paleczna, wyróżnienia: Anna Omozik, Bogusława Kuklińska.

Laureaci konkursu plastycznego pt. „Jajko Wielkanocne”
Nagrody i wyróżnienia:

    22 marca w salkach przyszowickiego kościoła 
odbył się tradycyjny Kiermasz Wielkanocny, 
zorganizowany wspólnymi siłami GOK-u, Urzę-
du Gminy i parafii w Przyszowicach. Z jego ofer-
ty skorzystało kilkaset osób. Wiele z nich właśnie 
tam kupiło prezenty na zajączka, bądź wielka-
nocne ozdoby. Duży wybór zapewniło kilkunastu 
wystawców - miejscowych twórców rękodzieła. 
Wśród nich nie zabrakło stoisk Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz świetlic GOK-u.
    W atmosferze zbliżających się świąt można 
było dowoli oglądać, przebierać i kupować świą-
teczne cacka, a także podpatrzeć jak powstają 
piękne gierałtowickie kroszonki. Dla publiczno-
ści „szkrobały” je m.in. Panie Joanna Urbanik 
i Ruta Kassubek. 
    Kiermasz był również okazją do ogłoszenia 
wyników konkursu plastycznego zorganizowa-
nego przez Urząd Gminy, pt. „Jajko Wielka-
nocne”. Pięknych prac gratulowali laureatom 
m.in.: wójt gminy Joachim Bargiel, dyrektor 
GOK Beata Nitsze oraz przedstawicielka orga-
nizatora konkursu - Agnieszka Nowak z UG, 
która wyjaśniła, że w związku z olbrzymim zain-
teresowaniem konkursem, jury podzieliło dostar-
czone prace na VI kategorii, tak aby oceny 
uwzględniały techniki zastosowane przy zdo-
bieniu jajek oraz wiek autorów. Jajka zdobili 
zarówno siedmioletni mieszkańcy gminy jak 
i osoby liczące ponad siedemdziesiąt wiosen.
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ZAPRASZAMY 
DO 

CHUDOWA

www.oberzaczarnykon.pl
tu nas 
znajdziesz

Tel. 603 541 805

     605 721 750

Nadchodzące Imprezy Plenerowe

11.04. Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego

19.04. Pieskie Życie

(pokazy psich umiejętności)

26.04. Na Drogowym Szlaku

01.-03.05. Majówka w Chudowie

Otwarcie wystawy 
poświęconej ks. Władysławowi Robocie 
    23 marca w auli Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Gierałtowicach otwarto wystawę 
pt.: „Ksiądz Władysław Robota - Kamień Pa-
mięci”, poświęconą proboszczowi Gierałtowic 
w latach 1902-1939, wielkiemu kapłanowi 
i patriocie, zamordowanemu w 1939 r. przez 
hitlerowców za krzewienie polskości na Gór-
nym Śląsku.

    Organizatorzy wystawy (miejscowa szkoła, 
Koło Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach 
oraz Stowarzyszenie Porada) zadbali o to, aby jej 
otwarcie było okazją do jak najpełniejszego 
przedstawienia postaci ks. Roboty. Celowi temu 
znakomicie przysłużyły się film dokumentalny 
o życiu i spuściźnie ks. Władysława, nakręcony 
przez uczniów z Gierałtowic pod opieką nau-
czyciela historii, Stefana Dudy oraz prelekcja 
Urszuli Kaczmarczyk zatytułowana „Ks. Włady-
sław Robota - rycerz Boga i Ojczyzny”. Zarówno 
film jak i prelekcja spotkały się z gorącym 
przyjęciem ponad stuosobowej publiczności, po-
śród której znaleźli się m.in. wójt gminy Joachim 
Bargiel i przewodniczący RG Józef Buchczyk, 
proboszcz Gierałtowic, ks. Marek Sówka oraz 
księża Bernard Halemba i Alojzy Drozd, a także 
przedstawiciele IPN, Związku Górnośląskiego, 
gminnej oświaty i lokalnych organizacji.

   - Impulsem do zorganizowania całego przed-
sięwzięcia był projekt edukacyjny IPN pt. „Ka-
mienie pamięci”, poświęcony osobom ducho-
wnym, które przyczyniły się do wolności naszej 
ojczyzny - powiedziała dla „Wieści” radna Janina 
Cicha-Rożek, prezes Koła Związku Górnoślą-
skiego w Gierałtowicach. Warto dopowiedzieć, 
że zorganizowanie wystawy możliwe było 
również dzięki mieszkańcom Gierałtowic, którzy 
odpowiedzieli na apel zamieszczony w stycznio-
wym wydaniu naszego pisma i udostępnili orga-
nizatorom pamiątki związane z ks. Robotą, za co 
serdecznie dziękujemy.
    Wystawę umieszczono na II piętrze. Można ją 
zwiedzać do 10 kwietnia, w godz. otwarcia szkoły 
-  od 8.00 do 16.00.

W trakcie otwarcia wystawy nagrodzono laureatów kon-
kursu prac o ks. Władysławie Robocie. Zwycięzcom:  
Agnieszce Jojko, Wiktorowi Papale i Dominikowi Adam-
czykowi ze SP w Gierałtowicach, Natalii Kisiel, Paulinie 
Piechule i Karolinie Kuczerze ze SP w Chudowie oraz 
Klaudii Szulc, Elżbiecie Rajcy i Dominice Radwin z Gim-
nazjum w Gierałtowicach, gratulowali - wójt Joachim Bar-
giel, prezes Koła ZG Janina Cicha-Rożek oraz dyrektorki 
placówek oświatowych z Gierałtowic i Chudowa - Urszula 
Cieślik i Stefania Michalska. 

Ks. Władysław Robota 

   Urodził się 
w Gostomi w powiecie prudnic-
kim. Ukończył studia teologiczne 
na Uniwersytecie Wrocławskim. 
W latach 1898-1902 był wikarym 
w Łabędach a od roku 1902 pro-
boszczem w Gierałtowicach. Był 
duszpasterzem o wyrazistych 
przekonaniach narodowych: 
urzędową korespondencję z są-
siednimi parafiami prowadził po 
polsku, wybudował w Knurowie pierwszy na Górnym 
Śląsku dom związkowy dla polskich stowarzyszeń, krzewił 
polskie czytelnictwo, założył pierwszą w parafii Kasę 
Zapomogowo-Pożyczkową. W czasie powstań śląskich 
i plebiscytu jego przemówienia były głęboko przepojone 
treściami patriotycznymi, za co naraził się bojówkom nie-
mieckim. 
   W roku 1934 ukończył budowę kościoła parafialnego 
w Gierałtowicach. Po wybuchu II wojny światowej został 
aresztowany przez hitlerowców i zamordowany w lasach 
pod Pilchowicami. W czerwcu 1945 r. zidentyfikowano 
jego zwłoki na cmentarzu w Pilchowicach i w 1946 r. zło-
żono je przy kościele w Gierałtowicach. 
Został odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari.

27 czerwca 1872 r. 

    Pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach 
projektu „Wykadrowani - multimedialne war-
sztaty dla młodzieży”, relacja z perspektywy 
uczestników projektu.

   11 marca odbyły się zajęcia fotograficzne 
w prywatnym studiu pana Piotra Suchana - na-
szego instruktora na warsztatach. Fotograf przy-
witał nas z otwartymi ramionami. Jego studio 
wzbudziło nasz zachwyt. Na pierwszych zaję-
ciach dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy 
z historii fotografii. Przyswajaliśmy również wie-
dzę dotyczącą budowy i przeznaczenia obiekty-
wów fotograficznych. Pan Piotr wyjaśnił nam 
również co to jest przesłona i nauczyliśmy się 
wykorzystywać ją w praktyce. Fotograf cier-
pliwie odpowiadał na wszystkie nasze pytania. 
Na koniec dostaliśmy zadanie domowe - wyko-
nać zdjęcie ze zmianą przesłony. 
   Spotkanie zakończyło się pozowaniem do 
wspólnej fotografii naszej grupy. Już odliczamy 
dni do następnych zajęć.

Projekt „Wykadrowani - multimedialne war-
sztaty dla młodzieży” realizowany przez GOK 
w Gierałtowicach, dofinansowany jest w ramach 
Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności „Równać Szanse 2014”.

Młodzi odkrywcy 
fotografują świat...

Alicja Szczeponik, Wiktoria Sobota

    Rada Sołecka Paniówek serdecznie zaprasza 
wszystkich mieszkańców na VI Festyn Rodzinny 
w „Parku Joanny”- 2 maja 2015 r. - sobota.
    Po raz kolejny chcemy wspólnie integrować się 
i bawić, świętując majówkę w Paniówkach.
Od godziny 16:00 w „Parku Joanny” rozpocznie 
się program artystyczny, a w nim m.in.: 
- SMERFNE HITY - animatorzy „Żywe 
Maskotki” w programie dla najmłodszych,
- Koncert zespołu BLASSKAPELLE 
- Zabawa taneczna z DJ-em.
- Występ niespodzianka.
Atrakcje dodatkowe:Wesołe miasteczko z 
„dmuchańcami” dla dzieci, potrawy z grilla, 
kołocz, słodycze, kawa, lody, napoje, itp.

Majówka w Paniówkach

    18 marca w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pa-
niówkach odbyły się Targi Edukacyjne, 
w których swoją ofertę zaprezentowało 28 szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatów gliwickiego 
i mikołowskiego oraz z Zabrza, Gliwic, Mikoło-
wa i Nakła. 

    Jak co roku był to moment, aby uczniowie 
ugruntowali swoje wiadomości na temat możli-
wości kształcenia w liceach, technikach oraz 
szkołach zawodowych. Był to również bardzo 
dobry czas na wspólne spotkania, rozmowy i to 
nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli 
i absolwentów. Bogato zaopatrzone stoiska edu-
kacyjne oraz profesjonalne prezentacje, na pe-
wno rozwiały wiele wątpliwości, a może nawet 
nakierowały na inny wybór dalszej drogi kształ-

cenia po ukończeniu gimnazjum. Koordynatorem 
tegorocznej i poprzedniej edycji targów była Bo-
gumiła Swoboda. 

Źródło: Łukasz Nowak

Targi Edukacyjne w Paniówkach

   26 lutego gierałtowiccy Emeryci spotkali się 
w GOKu. Głównym celem spotkania był tra-
dycyjny śledzik oraz ozdabianie jajek wielka-
nocnych. Prace wykonano metodą rytowniczą 
i nowatorską pod okiem pani Joanny Urbanik. 

W trakcie spotkania odbył się również konkurs 
na najpiękniejszą kartkę wielkanocną. Ciekawe 
prace oceniono i nagrodzono. Nagrody - gadżety 
ufundował Urząd Gminy i ZERiI w Gierałto-
wicach. Następne spotkanie z okazji Dnia Kobiet 
odbyło się w restauracji „Szmaragdowa”.

Z życia emerytów...

M.Sz.
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informator

Brąz Mistrzostw Polski
dla Kasi Durczyńskiej
   Katarzyna Durczyńska z Gierałto-
wic zdobyła swój pierwszy medal 
Mistrzostw Polski w Pływaniu - sztuki 
tej dokonała na dystansie 100 m stylem 
zmiennym, w trakcie MP Juniorów 
16-letnich, które rozegrano w dniach 
13-15 marca na 25 m basenie w Oświę-
cimiu. Bardzo dobrze zaprezentowała 
się również na 50 m delfinem - IV m 
i 50 m żabką - V m. 
Kasia jest uczennicą Gimnazjum Spor- 

towego w Radlinie 
i reprezentuje miej-
scowy Górnik Ra-
dlin. Warto przypo-
mnieć, że będąc 
uczennicą SP w Gie-
rałtowicach, wielo-
krotnie startowała 
w Pływackich Mis-
trzostwach Gminy, 
zdobywając Puchar Wójta.

Przedszkolaki z Paniówek
pomogą dzieciom z Sudanu
    24 lutego w auli ZSP w Paniówkach 
odbył się szkolny finał akcji charyta-
tywnej pt. „Przygarnij laleczkę”, rea-
lizowanej w ramach światowego pro-
jektu UNICEF - Wszystkie Kolory 
Świata. Głównym celem było zebranie 
pieniędzy na pomoc dzieciom w Suda-
nie Południowym.

    Czy szmaciana laleczka może ura-
tować życie dziecka? 

    Mieszkańcy Paniówek nie mieli 
problemu z odpowiedzią na to pytanie - 
rodzice i opiekunowie przedszkola-
ków uszyli dziesiątki charytatywnych 
laleczek, które znalazły nabywców 
w trakcie szkolnego finału akcji. Cały 
dochód ze sprzedaży przeznaczony zo-
stanie m.in. na zakup szczepionek ratu-
jących życie małym Sudańczykom. 

    Finał dostarczył również dobrej ro-
zrywki i zabawy - całe spotkanie po-
prowadziła reprezentantka rodziców, 

Alicja van der Coghen, 
a wystąpili w nim: zespół 
dziecięcy Bajtle z Pa-
niówek, prezentując tańce 
i pieśni śląskie. Dzieci 
z grupy Motylków za-
tańczyły Trojoka, nato-
miast grupa Nutki przebo-
jowo zaprezentowała się 
w składance tańców z całe-
go świata. Uczestników im-
prezy bawił także zespół 
B.A.R. z Eugeniuszem Lo-
ską.

    - Inicjatorem zorganizo-
wania całej akcji była Eu-
nika Urantówka a realiza-
torami nauczyciele i dzieci 
z ZSP, szczególnie z przed-
szkola - podkreśliła dyre-
ktor ZSP w Paniówkach, 
Małgorzata Wiśniewska.

Projekt charytatywny UNICEF - Wszystkie Kolory Świata

Najoryginalniejszą lalką charytatywną wybrana została Japonka 
- uszyła ją Zosia z pomocą najbliższych, m.in. dziadka. Lalkę przy-
garnęła Agatka, szczytny cel wsparli rodzice. 

    Podczas Mistrzostw Polski w Ostro-
wcu Świętokrzyskim (06-09 marca) 
sekcję pływacką Jedności Przyszo-
wice reprezentował Rafał Wyrobek, 
który ustanowił nowe rekordy klubu na 
dystansach: 50, 100, 200 m stylem 
grzbietowym oraz na 400 m stylem do-
wolnym. Zawody były rozgrywane na 
pływalni 25 m. Wzięło w nich udział 
527 zawodników ze 130 klubów.

Mistrzostwa Polski 
Juniorów 15-letnich

27.02. podczas III rundy Ligi Klubów 
Śląskich w kategorii wiekowej 2004, 
2005 w Gliwicach, sekcję pływacką re-
prezentowali: Natalia Wolny, Paulina 
Famula, Alina Smolarek, Oliwia 
Adamczyk, Jakub Kalkan, Maksy-
milian Pierchała, Maciej Browarski 
oraz Jagoda Gorszanów.

 Medale (brązowe) zdobył jedynie 
Jakub Kalkan w konkurencjach: 50 sty-
lem motylkowym oraz 100 m stylem 
zmiennym. Zawody były rozgrywane 
na pływalni 25m. Startowało w nich 
204 zawodników z 24 klubów.

    W klasyfikacji generalnej Ligi Je-
dność zajmuje nadal 4 m z 483 pun-
ktami.

Liga Klubów Śląskich 
roczników 2004 i 2005

    Podczas III edycji Ligi Klubów Ślą-
skich w kategorii wiekowej 2003 w Ra-
dlinie (04.03.) zawodnicy Jedności 
Przyszowice zdobyli 8 medali, w tym: 
5 złotych, 1 srebrny i 2 brązowe. Meda-
listami zostali: Sandra Kocur - 2 złote, 
Robert Wyrobek - 1 złoto, 1 brąz, 
Mateusz Hudzikowski - 1 brąz. 
Zawodnicy zdobyli także dwa złote 
medale w sztafecie mieszanej na 
dystansach 8×50 m stylem dowolnym 
oraz 4×100 m stylem dowolnym 
mężczyzn i srebro w sztafecie kobiet na 
dystansie 4×100 m stylem dowolnym.

 

   Rekordy klubu w kategorii wiekowej 
12 lat poprawili: Sandra Kocur i Robert 
Wyrobek na dystansach: 200 m stylem 
grzbietowym oraz 100 m stylem zmien-
nym. 
    Zawody były rozgrywane na pły-
walni 25m. Wzięło w nich udział 481 
zawodników z 29 klubów.

   Po trzeciej edycji Klub LKS Jedność 
32 Przyszowice prowadzi w klasyfi-
kacji generalnej z liczbą 939 punktów, 
kolejne miejsce zajmuje klub MKS 
Park Wodny Tarnowskie Góry 753 pkt.

Liga Klubów Śląskich 

Pływanie

Piłka nożna - ruszyła runda wiosenna
   21 marca zainaugurowano rundę wio-
senną sezonu piłkarskiego IV ligi. 
Jedność 32 Przyszowice powitała wio-
snę na własnym boisku, przegrywając 
2:4 z wiceliderem tabeli, Drzewiarzem 
Jasienica. W następnej (17.) kolejce 

padł bezbramkowy remis w Suszcu 
z Krupińskim. Po 17 meczach Jedność 
z 25 pkt. zajmuje 7 miejsce w tabeli.
Bardzo ciekawie zapowiada się kolejny 
mecz - 4 kwietnia o godz. 13.00 w Przy-
szowicach z liderem- LKS Bełk.



   W bieżącym roku przypada 50-lecie 
działalności Koła Gospodyń Wiejskich 
z Gierałtowic - organizacji, której za-
sługi dla krzewienia lokalnej tradycji, 
folkloru i sztuki ludowej są nie do prze-
cenienia. 

  Piękny jubileusz świętowano 14 marca 
w gierałtowickiej restauracji Szmaragdowa. 
   Były kwiaty i upominki, a przede wszystkim 
serdeczne życzenia dla Gospodyń, składane na 
ręce przewodniczącej Koła, Gerdy Czapelki. 
Półwiecza działalności gratulował m.in. wójt 
gminy Joachim Bargiel, który przy wielu oka-
zjach, również i na jubileuszu, podkreśla zasługi 
Koła w promowaniu całej gminy. Okrągłych 
urodzin winszowali również przewodniczący 
Rady Gminy, Józef Buchczyk, prezes miejsco-
wego Kółka Rolniczego, Andrzej Czapelka, 
dyrektor GOK, Beata Nitsze oraz przedstawi-
ciele zaprzyjaźnionych KGW i organizacji z te-
renu gminy i sołectwa. 

    Współpracujemy z władzami lokalnymi, orga-
nizacjami świeckimi i kościelnymi. Gdyby nie ta 
współpraca, wszelkie nasze przedsięwzięcia nie 
miałyby szans na realizację. Na szczególne wy-
różnienie zasługuje współpraca z Kółkiem Rol-
niczym z Gierałtowic, które zawsze służy nam 
pomocą - powiedziała w trakcie uroczystości 
Gerda Czapelka. W ślad za słowami uznania, 
wymienieni otrzymali okolicznościowe podzię-
kowania na piśmie. W podobny sposób uhono-
rowano wieloletnie i szczególnie zasłużone 
członkinie KGW. Po części oficjalnej, urozmai-
conej prezentacją multimedialną na temat hi-
storii i osiągnięć Koła, przyszedł czas na bie-
siadę, której oprawę muzyczną zapewnił zespół 
Duet Centrum. 

Historia, działalność, osiągnięcia

    Koło Gospodyń Wiejskich w Gierałtowicach 
powstało w roku 1965. Założyły je członkinie 
ówczesnej Ligi Polskich Kobiet. Pierwszą prze-
wodniczącą Koła została Gabriela Kłobuszow-
ska, która kierowała nim do roku 1996. W latach 
1997-2010 funkcję tę pełniła Lidia Kocjan (obe-
cnie jest Honorową Przewodniczącą), a od roku 
2010, Gerda Czapelka. Obecny Zarząd uzupeł-
niają: Irena Ficek - wiceprzewodnicząca, Ruta 
Kossubek - skarbnik i Maria Hajduk - sekretarz. 

    Koło przede wszystkim kultywuje tradycje 
i zwyczaje śląskie. To dzięki niemu współcześni 
mieszkańcy gminy mogą podziwiać tradycyjne 
stroje śląskie, w których Panie z Koła występują 
podczas wielu uroczystości, również w trakcie 
dożynek gminnych. Ich dziełem są piękne korony 
dożynkowe wykonywane sposobami przekazy-
wanymi z pokolenia na pokolenie. Pielęgnują 
i znakomicie rozwijają tradycje sztuki rękodziel-
niczej - kroszonki (jajka wielkanocne) zdobione 
przez Joannę Urbanik zdobyły wiele nagród na 
konkursach ogłaszanych m.in. przez muzea 
w Gliwicach i Bytomiu, a koronki zmarłej w ze-
szłym roku Urszuli Mazurek znajdują się 
w zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi. Gierałtowickie gospodynie są również 
mistrzyniami w gotowaniu - pyszny żur przez nie 
warzony słynie w całym powiecie. Jego smak do-
cenili jurorzy I i II Stanickiego Festiwalu Żuru, 
przyznając KGW z Gierałtowic certyfikat „I Żu-
rowara” oraz Złotą i Brązową Warzechę. - Z tych 
nagród jesteśmy szczególnie dumne - podkreśla 
szefowa Koła - bo żur, to potrawa spożywana na 
Śląsku od wieków, szczególnie na wsi. Zawsze 
mówiło się, że jest to strawa ludzi biednych i bo-
gatych, w zależności od tego ile okrasy lub kiełba-
sy do niej dodano.

    Gospodynie z Gierałtowic zapraszane są na 
imprezy organizowane przez powiat i miasto Gli-
wice, w ramach których, w pięknych strojach 
ludowych, promują gminę i Ziemię Gliwicką. 
W ten sposób zaprezentowały się m.in. w Świ-
noujściu, Gdyni i Giżycku. Uczestniczyły 
w XII Światowym Zjeździe Kaszubów w Pucku. 
Jednak najczęściej są blisko mieszkańców sołec-
twa i gminy, uczestnicząc w dziesiątkach imprez 
oraz uroczystości świeckich i kościelnych. Same 
organizują wiele z nich, na przykład Dzień Matki 
czy Dzień Seniora. Godzą tradycję z nowocze-
snością, jak choćby poprzez udział w projekcie 
Polskiego Klubu Ekologicznego pn. „Nowocze-
sne rękodzieło użytkowe w Gierałtowicach”, 
dzięki któremu uczestniczyły m.in. w warszta-
tach na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

    We wrześniu 2012 r., KGW z Gierałtowic uho-
norowane zostało wyróżnieniem „Zasłużony dla 
Gminy Gierałtowice”. To najważniejsze wy-
różnienie przyznawane za wybitne działania pro-
mujące gminę oraz mające wpływ na podnie-
sienie poziomu życia jej mieszkańców. 

/Tekst i foto: JM/

Wszystkie uprawnione Stowarzyszenia i Fundacje 
działające na terenie gminy Gierałtowice, które chcą 
zachęcić podatników do wpisania numeru KRS 
w rocznych zeznania podatkowych, mogą to uczynić 
bezpłatnie na stronach internetowych Urzędu Gminy 
oraz GOK - kontakt mailowy: anowak@gieraltowice.pl 

KRS - 1% podatku

    W marcu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Gierałtowicach można było zwiedzać wysta-
wę, przygotowaną przez Instytut Pamięci Naro-
dowej w Katowicach, która w przystępnej formie 
przybliżała realia 1945 r. na Górnym Śląsku. 
Na poszczególnych planszach zaprezentowano 
zagadnienia związane m.in. z okupacją nie-
miecką, zakończeniem działań wojennych oraz 
wkroczeniem Armii Sowieckiej na Górny Śląsk, 
deportacjami mieszkańców tego regionu do 
ZSRR, tworzeniem się polskiej administracji, 
polityką narodowościową, wysiedleniem ludno-
ści niemieckiej, funkcjonowaniem systemu obo-
zowego i odbudową życia społeczno-gospodar-
czego. Część wystawy została poświęcona zbro-
dni na ludności cywilnej Przyszowic w 1945 r. 

   Powyższe tematy zostały zilustrowane foto-
grafiami, dokumentami, afiszami i wycinkami 
prasowymi. 
    Uzupełnieniem wystawy były zajęcia prowa-
dzone z uczniami przez panią Annę Skiendziel, 
która reprezentuje Instytut Pamięci Narodowej 
w Katowicach. 
Niezwykle cenna i wartościowa wiedza, którą 
zyskali uczniowie podczas zajęć oraz mieszkańcy 
zwiedzając ekspozycję sprawiła, iż odkryli ko-
lejne karty historii ziemi, na której mieszkają. 
Poznali wydarzenia, które pozwolą im lepiej 
poznać przeszłość, kształtującą współczesność 
Górnego Śląska. 
Koordynatorem przedsięwzięcia był Stefan Du-
da - nauczyciel historii w ZSP w Gierałtowicach.

Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej
Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku

Anna Skiendziel z IPN, w trakcie zapoznawania 
gierałtowickich gimnazjalistów z wystawą.

/S. Duda/

Od lewej - stoją: przewodniczący RG Józef Buchczyk, wójt Joachim Bargiel, prezes KR Andrzej Czapelka, wiceprzew. KGW Irena
Ficek i przewodnicząca KGW Gerda Czapelka. Siedzą: Maria Poloczek, skarbnik KGW Ruta Kassubek, sekretarz Maria Hajduk.


