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12 maja odszedł od nas wybitny samorządowiec 
oraz przykładny mąż, świętej pamięci Antoni 
Just. Zmarł w wieku 79 lat. 

Był ponad 20 lat sołtysem sołectwa Przyszowice 
a w latach 1996 - 2002 pełnił jednocześnie 
funkcję radnego Rady Gminy Gierałtowice. 
Antoni Just swoimi inicjatywami przyczynił się 
do znaczącego rozwoju - zarówno Przyszowic - 
jak i całej gminy. Szczególnie bliskie były mu 
problemy rolnictwa. Otrzymał m.in. odznaczenie 
„Zasłużony dla rozwoju rolnictwa”. 

Od roku 2002 poświęcił się całkowicie życiu 
rodzinnemu - opiekował się chorą żoną. 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 

Łączymy się w smutku i bólu po stracie matki
z radnym Romanem Włodarzem - Przewodniczącym 

Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2002 - 2006.
Z wyrazami współczucia:

Piotr Szołtysek
Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice

Joachim Bargiel
Wójt Gminy Gierałtowice

30. 08. 2009 r. - Paniówki  
Dożynki Gminy Gierałtowice
 Program Dożynek: 
14.00 - Msza św. w kościele pw. św. Urbana 
w Paniówkach 
16.00 - część oficjalna dożynek z występami 
chórów gminy Gierałtowice 
17.00 - występ zespołu Kamraty 
18.30 - występ zespołu Magic of Boney M 
20.00 - występ zespołu B.A.R.
21.00 - pokaz sztucznych ogni  

Zakończenie roku szkolnego to również okres podsumowań. Stypendia Wójta Gminy Gierałtowice 
są jednym z elementów wyróżnienia najlepszych. Za osiągnięcia w roku szkolnym 2008/2009 
otrzymało je 21 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Lista stypendystów:
1. Emilia Mandalka - SP Gierałtowice
2. Anna Żuk - SP Gierałtowice
3. Agnieszka Więcko - SP Gierałtowice
4. Wiktoria Mól - SP Gierałtowice
5. Maksymilian Benek - SP Gierałtowice
6. Jakub Wiaterek - SP Gierałtowice
7. Nina Wochnik - SP Gierałtowice
8. Maria Bzówka - SP Przyszowice
9. Wiktoria Bartoch - SP Przyszowice
10. Krystyna Szolc - Gimnazjum Gierałtowice

11. Laura Dymarz - Gimnazjum Gierałtowice
12. Michalina Kozakiewicz - Gimn. Gierałtowice
13. Marta Rożek - Gimnazjum Gierałtowice
14. Aleksandra Michałek - Gimnazjum Gierałtowice
15. Maria Łoskot - Gimnazjum Paniówki
16. Sara Roj - Gimnazjum Paniówki
17. Helena Musioł - Gimnazjum Paniówki
18. Hanna Mijacz - Gimnazjum Paniówki
19. Szymon Musioł - Gimnazjum Przyszowice
20. Monika Ferfecka - Gimnazjum Przyszowice
21. Karolina Gawlik - Gimnazjum Przyszowice

Grupa gimnazjalistów z gminy Gierałtowice 
uczestniczyła (30 maj - 6 czerwiec) w wycieczce 
do Strasburga. Wyjazd był nagrodą za wyniki 
osiągnięte w olimpiadach przedmiotowych. Im-
prezę współfinansowała gmina Gierałtowice, 
a jej organizatorem było FMS z Gierałtowic 
i SIS z Radzionkowa.

Jednym z celów podróży do Stolicy Europy, było 
zwiedzenie siedziby Europejskiego Trybunału

.

Praw Człowieka oraz gmachu Rady Europy. 
Młodzież miała również okazję spotkać się 
z przedstawicielami tych organizacji.
Grupę wycieczkową tworzyli: Krystyna Szolc, 
Aleksandra Michałek, Karol Cieślik z gimnazjum 
w Gierałtowicach. Sara Roj, Helena Musioł, Mo-
nika Hyba, Hanna Mijacz z gimnazjum w Paniów-
kach. Szymon Musioł, Monika Ferfecka i Karolina 
Gawlik z gimnazjum w Przyszowicach.

J.M.

Sesja R G w dniu 23 kwietnia 2009 roku.
Obradom sesji przewodniczył  Piotr Szołtysek  -
przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice.
W czasie jej trwania Rada Gminy rozpatrzyła 
i podjęła szereg ważnych uchwał. Kulminacyjnym 
punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania 
i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia abso-
lutorium wójtowi gminy Gierałtowice za wyko-
nanie budżetu w roku 2008. 
Głosowanie poprzedziło wystąpienie wójta 
Joachima Bargiela, który przedstawił naj-
ważniejsze wydarzenia budżetu gminy w roku 
2008. Ocenił rok jako trudny, chociaż kryzys 
gospodarki światowej nie przełożył się jeszcze na 
budżet gminy. Nadwyżka budżetowa w wysokości 
1,85 mln zł. sugeruje, że wykonanie budżetu na-
leży ocenić jako dobre - zakończył wójt.
Rada Gminy, po zapoznaniu się z pozytywnymi 
opiniami Komisji Rewizyjnej RG Gierałtowice 
i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzie-

lenia absolutorium wójtowi gminy Gierałtowice.
Wójt podziękował Radzie Gminy za współpracę 
w ostatnim roku. Podkreślił, że ogromna dynamika 
zmian w budżecie była zawsze przyjmowana przez 
Radę Gminy ze zrozumieniem. Bez elastyczności 
i szybkości działania z jej strony nie osiągniętoby 
takich sukcesów. 
W czasie obrad sesji Rada Gminy zapoznała się ze 
sprawozdaniami z wykonania planu finansowego 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminy Ośro-
dek Kultury w Gierałtowicach.                          
Sprawozdania przedstawili: Lidia Pietrowska - 
dyrektor GBP i Przemysław Dejneka - dyrektor 
GOK.                      
Na sesji Rada Gminy podjęła również m.in.  
uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budże-
towego pn. Gminna Kryta Pływalnia Wodnik 
w Paniówkach.  

 .

.

1. 08. 2009 r. - Boisko LKS Gwiazda Chudów. 
XV Turniej Piłki Nożnej Pięcioosobowej o Pu-
char Lata. 
Organizator - F M S w Gierałtowicach. 
Szczegóły na www.fmsgieraltowice.pl

15-16.08. 2009 r. - Zamek w Chudowie
X Jarmark Średniowieczny

.

11 czerwca przypadło w tym roku święto 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże 
Ciało). Obchodzono go godnie we wszystkich 
kościołach gminy Gierałtowice. Procesje z mon-
strancjami uroczyście przemierzały trasę po-
między czterema ołtarzami wzniesionymi 
w obrębie parafii. Przy każdym z nich czytane 
były fragmenty jednej z Ewangelii: św. Marka, 
św. Mateusza, św. Łukasza, św. Jana. 
Udział społeczności parafialnych w procesjach 
był bardzo liczny. Słowa podziękowania i uzna-
nia należą się parafianom zaangażowanym 
w wybudowanie ołtarzy.   
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Foto: J. Miszczyk

Na 8656 uprawnionych do głosowania w wybo-
rach wzięło udział 2530 mieszkańców gminy Gie-
rałtowice. Frekwencja wyniosła 29,23% 
i znacznie przekroczyła średnią krajową (24,53%) 
oraz średnią w województwie śląskim (25,26%). 
Średnia frekwencja unijna  to 43, 2%!

Mieszkańcy gminy Gierałtowice głosowali w 6 lo-
kalach Obwodowych Komisji Wyborczych. 
Rekordową frekwencję odnotowano w obwodzie 
nr 4 w Przyszowicach - 36,17%.
Świetny wynik indywidualny uzyskał Jerzy Buzek 
(Platforma Obywatelska), na którego głosowało 
1286 (50,83% ) spośród biorących udział w wybo-
rach mieszkańców gminy. Prof. Buzek wyraźnie 
zdystansował pozostałych rywali. Drugi, Marek 
Migalski (PiS) otrzymał 381 głosów (15,03%), 
a trzeci Jerzy Markowski (SLD - UP) - 160 głosów 
(6,32%). Podobnie preferencje wyborcze rozło-
żyły się na listy komitetów. Mieszkańcy gminy 
najczęściej głosowali na listę nr 9 (Platforma 
Obywatelska) - 1471 (58,14%) głosów. Na drugim 
miejscu znalazła się lista nr 10 (PiS) 603 (23,83%) 
głosy, a na trzecim lista nr 6 (SLD - UP) 209 (8,2%) 
głosów. Pozostałe komitety wyborcze liczbą zdo-
bytych głosów znacznie odstawały od pierwszej 
trójki. Zaskoczył słaby wynik Polskiego Stro-
nnictwa Ludowego - zaledwie 41 głosów. Prawica 
Rzeczypospolitej uzyskała poparcie 58 wyborców, 
Unia Polityki Realnej zdobyła 28 głosów, 
a Samoobrona 23.

Opr. J. Miszczyk Aktywni i Zmotywowani

Sesja Rady Gminy w dniu 27 maja 2009 roku.
Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył Piotr 
Szołtysek - przewodniczący RG Gierałtowice.
Rada zapoznała się z analizą stanu bezrobocia 
w gminie oraz działalnością Gminnego Centrum 
Informacji. Dane na ten temat przedstawiła Danuta 
Kondraciuk z GCI. 
W dalszej części obrad sesji rozpatrzono i podjęto 
uchwały m.in. w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
GOK w Gierałtowicach za rok 2008.
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
powiatu gliwickiego na przygotowanie projektu 
pt. Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mie-

szkańców zach. Części Subregionu Centralnego.
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
powiatu gliwickiego na przygotowanie projektu 
pt. PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej.
d) w sprawie zatwierdzenia projektu systemowe-
go pt. Aktywni i zmotywowani.
e) w sprawie ustanowienia logo gminy 
Gierałtowice.
Dalszą część obrad sesji wypełniły informacje 
sołtysów o sprawach sołectw, informacje o dzia-
łalności wójta w okresie międzysesyjnym, odpo-
wiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski.

Sesja Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2009 r.
W czasie obrad sesji wysłuchano sprawozdania 
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gie-
rałtowicach. W dalszej jej części Rada Gminy Gie-
rałtowice rozpatrzyła i podjęła m.in. uchwały 
w sprawach:
a) w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnie-
nie  w budżecie gminy Gierałtowice na rok 2010 
środków stanowiących fundusz sołecki.
b) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków.

c) w sprawie dopłat z budżetu gminy Gierałtowice 
3 3do 1 m  wody i 1 m  ścieków.

d) w sprawie realizacji przez Gimnazjum nr 3 
w Przyszowicach projektu konkursowego 
pt. „e-dukacj@ w Gimnazjum nr 3 w Przyszo-
wicach - kompetencje nauczycieli do kształcenia 
multimedialnego w dydaktyce szkolnej”.
W dalszej części zrealizowano stałe punkty obrad 
sesji Rady Gminy.   

Gminne Centrum Informacji w Gierałtowicach 
z siedzibą w sołectwie Przyszowice od wielu lat 
zajmuje się problemami aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych. Prowadzi szkolenia, kieruje 
na kursy umożliwiające podniesienie kwalifikacji 
zawodowych. Z jego usług na przestrzeni kilku 

ostatnich lat, skorzystały setki osób poszukują-
cych zatrudnienia. 
GCI prowadzi również statystyki dotyczące stopy 
bezrobocia w gminie Gierałtowie. Zapoznanie się 
z nimi oraz porównanie z wynikami sąsiednich 
gmin, miejscowości i danymi   Dokończenie na str. 9



Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej UG w Gie-
rałtowicach. W imieniu organizatorów poprowa-
dził je Joachim Nowak - członek zarządu powia-
towego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gmin 
Powiatu Gliwickiego. 
O godzinie 18.00 prowadzący powitał Janusza 
Steinhoffa (wicepremiera i ministra gospodarki 
w rządzie Jerzego Buzka), przybyłego z nim 
Zbigniewa Pańczyka - pierwszego starostę gli-
wickiego, oraz uczestników spotkania, wśród 
których obecni byli m.in.: Marian Sadecki - prezes 
stowarzyszenia oraz Gerda Czapelka - prezes koła 
terenowego w Gierałtowicach. 
Spotkanie podzielone było na dwie części: pre-
lekcję i panel dyskusyjny.
W pierwszej, Janusz Steinhoff omówił „20 lat 
przemian od Okrągłego Stołu do Unii 
Europejskiej”. Ocena najnowszej historii zazwy-
czaj nie może być w pełni obiektywna, ale może 
być ciekawa i inspirująca, zwłaszcza jeżeli doko-
nuje jej człowiek, który miał na nią znaczący 
wpływ jako wicepremier Rządu RP w latach 1997-
2001, a wcześniej działacz i ekspert Solidarności  
w zakresie górnictwa i ochrony środowiska  
      

w czasie obrad „Okrągłego Stołu”. 
Za największe osiągnięcie minionych 20 lat 
J. Steinhoff uznał integrację Polski z Unią Euro-
pejską. Do dziedzin, w których nie udało się 
osiągnąć sukcesu zaliczył służbę zdrowia, chociaż 
wśród chlubnych wyjątków wymienił m.in. 
wybudowanie nowoczesnej, o najwyższych 
standardach europejskich Kliniki Onkologicznej 
w Gliwicach.
W części drugiej spotkania Janusz Steinhoff 
odpowiadał na pytania zadane z sali. Uczestnicy 
poruszyli w nich szeroki wachlarz spraw od 
kwestii szacunku do świąt i symboli narodowych, 
poprzez ocenę poziomu współczesnych debat 
politycznych transmitowanych w mediach, aż do 
spraw dotyczących kondycji i przyszłości przemy-
słu (zwłaszcza górniczego) w naszym regionie.
Nie zabrakło też refleksji i osobistych wspomnień 
dotyczących przełomowego roku 1989.
Spotkanie zakończyło się po godzinie dwudzie-
stej, a na jego pamiątkę J. Steinhoff otrzymał 
album pt. Gierałtowice w dawnej fotografii
oraz folder promujący osiągnięcia gminy 
Gierałtowice. 

22 maja wyłoniono zwycięzców szóstej edy-
cji konkursu edukacyjnego pt. „Pamiętaj 
pracuj bezpiecznie!” finale powiatowym, 
który odbył się w sali sesyjnej Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach zmierzyła się 
młodzież szkół gimnazjalnych z terenu po-
wiatu gliwickiego.

W tym doborowym towarzystwie brylowali 
uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Gierałto-
wicach, zajmując w kategorii drużynowej 

1 miejsce.                                   

W 

.

Tę świetną pozycję wywalczył zespół w nastę-
pującym składzie: Sylwia Szulc, Joachim Szolc 
oraz Krystyna Szolc. Ta ostatnia w rywalizacji 
indywidualnej zdobyła drugie miejsce. 
W finale wzięło udział 27 uczniów z dziewięciu 
gimnazjów z terenu powiatu gliwickiego, którzy 
zwyciężyli w szkolnych eliminacjach. Finaliści 
rozwiązywali test złożony z 40 pytań, w którym 
wykazać się musieli wiedzą o bezpieczeństwie 
i higienie pracy w rolnictwie, ubezpieczeniach 
społecznych rolników i znajomością zagadnień 
związanych z dopłatami do polskiego rolnictwa. 
Konkurs zorganizowało Starostwo Powiatowe 
w Gliwicach przy współpracy z Państwową 
Inspekcją Pracy, Kasą Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego, Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz Śląską Izbą 
Rolniczą. 

15 maja w Jednostce OSP Gierałtowice 
odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom - 2009”. 

Otwarcia Turnieju dokonali: wójt Gminy 
Gierałtowice Joachim Bargiel, komendant 
miejski PSP w Gliwicach Janusz Przybylski, 
prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP 
w Gliwicach Andrzej Frejno, oraz wiceprezes 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Gliwicach,
a równocześnie prezes Zarządu Gminnego ZOSP 
RP w Gierałtowicach i prezes OSP Gierałtowice 
Alfred Kubicki. 
W turnieju brało udział 30 uczestników z terenu 
powiatu, reprezentujących gminy: Rudziniec, 
Sośnicowice, Gierałtowice i Wielowieś. Turniej 
zorganizowany został w trzech kategoriach 
wiekowych: 

.

Cd. na str 5

Autorzy prac plastycznych najwyżej ocenionych 
przez konkursowe jury, odebrali dyplomy, gratu-
lacje i upominki z rąk wójta Joachima Bargiela, 
wicewójta Janusza Korusa, komendanta gmin-
nego Zw. OSP RP Antoniego Żymełki i prezesa 
Zarządu Gminnego Zw. OSP RP Alfreda Kubi-
ckiego. Prace, które zdobyły pierwsze miejsca 
w grupach wiekowych, zostały przekazane do 
Zarządu Powiatowego OSP w Gliwicach. 
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30 maja, do Chudowa przybyła kilkudziesięcio-
osobowa grupa samorządowców gmin wiejskich 
z województwa opolskiego. 
Wizyta była jednym z punktów programu Kongre-
su, a jej celem było zapoznanie się z osiągnięciami 
i doświadczeniami naszego sołectwa w realizacji 
Programu Odnowy Wsi.
Spotkanie odbyło się w przestronnych pomie-
szczeniach nowej remizy OSP. Gości z którymi 
przybył także dr Ferdynand Morski - dyrektor 
biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 
powitali liderzy Odnowy Wsi z Chudowa - 
Wiesław Paszek i Agnieszka Czapelka, którzy 
pełnili również honory gospodarzy spotkania. 
W czasie jego trwania wójt Joachim Bargiel 
zapoznał gości z ogólną charakterystyką gminy 
Gierałtowice, natomiast Agnieszka Czapelka 
i Wiesław Paszek dzielili się doświadczeniami 
wyniesionymi z pracy nad realizacją Programu 
Odnowy Wsi. 
Pokazanie gościom z opolszczyzny tego co w Chu-
dowie zobaczyć naprawdę warto, było zadaniem 
kolejnego punktu programu spotkania. 
Zwiedzanie rozpoczęto od „Izby łod starki”.    

Kustosz i twórczyni izby, Monika Organiściok, 
sporo się przy tej okazji napracowała, bowiem na 
przemian przyjmowała komplementy i odpowia-
dała na pytania, jednak najwyraźniej była w swoim 
żywiole. Po „Izbie”, która zrobiła na gościach duże 
wrażenie, przyszedł czas na spotkanie z kolejną 
sztandarową atrakcją turystyczną sołectwa. 
Autokar z uczestnikami spotkania odjechał w kie-
runku zamku w Chudowie.       

 I – szkoła podstawowa, II – gimnazjum, 
III – szkoły ponadgimnazjalne.

Wyniki końcowe

I grupa wiekowa: 
I miejsce – Denis Jacyszyn (Sośnicowice)
II miejsce – Daria Szołtysek (Gierałtowice)
III miejsce – Tomasz Faber (Sośnicowice)
II grupa wiekowa:
I miejsce – Anna Soll (Wielowieś)
II miejsce – Jarosław Wszołek (Rudziniec)
III miejsce – Wojciech Szołtysek 

(Gierałtowice) 
III grupa wiekowa:
I miejsce – Rafał Wilczek (Sośnicowice)
II miejsce – Tomasz Gajda (Gierałtowice)
III miejsce – Wolfgang Hylla (Rudziniec)

.

.

 Zespół redakcyjny gazetki szkolnej Gimna-

zjum nr 1 w Gierałtowicach „Gim News” 
za wydanie jubileuszowego numeru z okazji 

10-lecia szkoły otrzymał III miejsce 
w Konkursie Dziennikarskim w ramach 
IX Polonistycznej Ligi Gimnazjalnej w Gli-

wicach. 

Młodzi dziennikarze wzięli udział w uroczystej 

gali odbywającej się w Górnośląskim Centrum 

Edukacyjnym w Gliwicach i z rąk Przewo-

dniczącej Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli 

Polonistów pani mgr Aleksandry Biernackiej - 

Świerc odebrali nagrody.           
Uczniowie stanęli do rywalizacji na szczeblu 

powiatowym - swoje prace zaprezentowali 

redaktorom „Nowin Gliwickich”, którzy 

dokonali ich oceny. Zostali zauważeni i na-

grodzeni .                   

Doceniono przede wszystkim teksty poruszające 

konkretne tematy z życia gimnazjum, bogactwo 

języka, polot, dowcip i „lekkość pisania”. 
Nad całością czuwał redaktor naczelny Karol 

Cieślik. Okazało się, że młodzi są świetnymi 

obserwatorami umiejącymi stawiać mądre, 
dojrzałe pytania i wyciągać słuszne wnioski. 

Warto obdarzyć ich zaufaniem, ponieważ potra-

fią być odpowiedzialni. 
To, że gazetka szkolna jest kapitalnym środkiem 

wychowawczym odkrył już dawno Janusz 

Korczak. Tym tropem poszło także gierałto-

wickie gimnazjum.                 

Praca przy redagowaniu „Gim Newsa” 

umożliwia uczniom wyrażanie własnych 

przeżyć i przemyśleń, kształtuje ich umiejętności 

pisarskie oraz wrażliwość estetyczną, uczy 

współpracy w grupie rówieśniczej i umiejętności 

rozwiązywania konfliktów, ułatwia nawiązanie 

partnerskich stosunków na linii nauczyciel 
- uczeń, umożliwia sukces indywidualny i ze-

społowy, buduje przywiązanie do szkoły i współ-

tworzy jej tradycję.                      

Miejmy nadzieję, że kolejne wydania gazetki 

szkolnej będą miały swoich wiernych 

czytelników. Zespół redakcyjny, aby sprostać ich 

wymaganiom, będzie natomiast doskonalił 

swoje umiejętności od nowego roku szkolnego 

podczas warsztatów dziennikarskich. 

.

.

.

.

.

Obchodzone w tym roku 10-lecie Gimnazjum 
stało się okazją do zaproszenia do udziału w kon-
kursie nie tylko jak w ubiegłych latach rodziców, 
ale i absolwentów. Po wspólnej walce w marco-
wych potyczkach zwycięzcami wśród uczniów 
zostali: Marta Łoskot, Daniel Skrzypczyk, Monika 
Hyba i Artur Swoboda.                   
Spośród zaproszonych gości laur zwycięstwa 
przypadł Markowi Wiśniewskiemu z synem 
Piotrem oraz państwu Urszuli i Andrzejowi Dłu-
gajom z synem Konradem.                               
27 maja z najlepiej rachującymi uczniami z Pa-
niówek zmierzyli się gimnazjaliści z Przyszowic. 
Tym razem najlepszymi zostali: Szymon Musioł 
z Gimnazjum w Przyszowicach oraz Artur 
Swoboda i Marta Łoskot z Gimnazjum w Pa-
niówkach. Organizatorki konkursu: Iwona Długaj-

.

.

Skrzydeł i Małgorzata Wiśniewska dziękują za 
ufundowanie nagród dyrekcji Gimnazjum 
nr 2 w Paniówkach oraz wójtowi Gminy Gie-
rałtowice. 
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Towarzystwo Miłośników Przyszowic za-
inaugurowało sezon imprez plenerowych 
w gminie, organizując 1 maja festyn na 
kortach w Przyszowicach.

Imprezy TMP mają już swój niepowtarzalny styl. 
Łączą rozrywkę z edukacją o historii miejsco-
wości, tradycjach i obrzędach jej mieszkańców. 
Goście przybywający na festyn, zazwyczaj roz-
poczynali świętowanie od zwiedzenia wystaw, 
które przygotowało TMP. W tym roku były dwie. 
Pierwsza to wspaniała panorama dawnych wesel 
w Przyszowicach, opisana starymi fotografiami 
umieszczonymi na sztalugach. Druga zatytu-
łowana „Jak to downi było”, przedstawiała 
wygląd dawnych wnętrz mieszkalnych przyszo-
wiczan z całym bogactwem ich wyposażenia. 
Obydwie cieszyły się dużym zainteresowaniem 
gości festynu. Swoją wiedzą na temat ekspo-
natów i pomocą przy zwiedzaniu służyli 
członkowie TMP z prezesem Andrzejem 
Biskupem, Jolantą Krawiec i Stefanem Skrzy-
pczykiem na czele.
Namiot, pod którego dachem mieściła się wy-
stawa był na tyle obszerny, że w przeciwległym 
jego końcu znalazło się sporo miejsca na kilka 
rzędów stołów, przy których biesiadowano. 
Organizatorzy zadbali również o odpowiednią 
oprawę muzyczną imprezy.
    

. 

Święto zainaugurowali muzycy w mundurach. 
Orkiestra Dęta OSP w Przyszowicach pod batutą 
Henryka Mandrysza dała próbkę znakomitego rze-
miosła, serwując słuchaczom brawurowo wyko-
naną wiązankę znanych melodii. Po dużej porcji 
energetycznej muzyki publiczność w dobrych hu-
morach oczekiwała na pokazy sprzętu, umiejętno-
ści i sprawności strażaków. 
Naoczne stwierdzenie, że we własnej miejsco-
wości stacjonuje jednostka straży pożarnej z pra-
wdziwego zdarzenia, zapewne daje wszystkim 
poczucie bezpieczeństwa. Strażacy nie zawiedli. 
Pozorowany pożar ugasili sprawnie, prezentując 
przy okazji wyposażenie swojego wozu bojowego, 
ale do tego już przywykliśmy. Duże uznanie wzbu-
dziła drużyna występująca w roli drogowych rato-
wników medycznych. Wyposażeni w nożyce pne-
umatyczne strażacy błyskawicznie dotarli do ofia-
ry wypadku uwięzionej w samochodzie. Na po-
trzeby tego ćwiczenia poświęcono poczciwego 
malucha (Fiata 126 p) z którego w kilka minut 
ratownicy zrobili kabriolet. To umożliwiło wsu-
nięcie pod plecy poszkodowanego specjalisty-
cznej deski ratowniczej i optymalnie bezpieczne 
wyciągnięcie ofiary z pojazdu. Zabezpieczonego 
kocem termicznym i zaopatrzonego w aparat tle-
nowy poszkodowanego, przekazano służbom me-
dycznym. Brawo! Za profesjonalizm i serce wło-
żone w pokazy słowa uznania należą się całej je-
dnostce przyszowickich strażaków. Nad całością 
akcji czuwał komendant OSP,  Andrzej Gawlik. 
Festyn był również okazją do udziału w loterii 
i konkursach. Nagrodą główną loterii był rower 
ufundowany przez państwa Błaszczyków.
W ramach festynu rozegrano turniej wiedzy 
z udzielania pierwszej pomocy. Nagrody ufundo-
wała Placówka Terenowa KRUS w Gliwicach, 
której przedstawicielka znalazła się w turnie-
jowym jury. Wygrała Marta Błaszczyk, przed 
Karoliną Gawlik i Robertem Gawlikiem.
Wieczorem życie festynu skupiło się pod namio-
tem, w którym biesiadowano i tańczono do muzyki 
wykonywanej przez zespół IN PLUS.                 

W sobotę 13 czerwca b.r. na parkingu przed 
Urzędem Gminy Gierałtowice pojawił się ambu-
lans do pobierania krwi, w ramach ogólnopolskiej 
AKCJI KREW 2009 pod hasłem: „Kto ratuje je-
dnego człowieka, ratuje cały świat”.                   .
Nieliczni mieszkańcy naszej gminy przekonali się 
do idei honorowego oddania krwi. Jednak mimo 
małej liczby chętnych, niesprzyjających warun-
ków pogodowych oraz wielu przeciwwskazań 

do oddania krwi, udało się uzyskać ok. 5 litrów 
„daru życia”, który wzbogaci zasoby polskich 
banków krwi.                           
Mamy nadzieję, że w kolejnej tego typu akcji 
weźmie udział większa liczba tych, którzy czują 
potrzebę niesienia bezinteresownej pomocy 
innym.                    
  

.

.

Grażyna Gliklich

F
ot

o:
 D

aw
id

 G
li

kl
ic

h



7

L.P. W Słowniku Języka Polskiego „sukces” 
oznacza pozytywne zakończenie jakiegoś 
zamierzenia. Czym dla Pani jest sukces? 
K.K. Sukces może przyjść szybko, szybciej niż się 
spodziewamy. Jeśli człowiek widzi cel i wie, jak 
go osiągnąć, ma wówczas motywację do działa-
nia. Dla mnie motywacją w drodze do sukcesu 
jest wiedza, którą zdobyłam poprzez edukację 
i książkę.
L.P. Po jakie książki Pani sięga? 
K.K. Ważną dla mnie książką jest pozycja John 
C. Maxwella, „Prawa przywództwa”, cenne 
wskazówki wynoszę z książek Maxa Eggerta. 
Tym, którzy chcą zaplanować swoją karierę 
polecam jego pozycję „Doskonała kariera”.
L.P. Jest Pani odważna i zdecydowana. Pro-
wadzi pani swoją firmę, czy ma Pani jakiś 
sposób na życie?
K.K. Nie boję się zmian i uważam, że jeśli 
chcemy coś zmienić w swoim życiu, to należy 
to zrobić od razu, bo inaczej nic się nie zmieni. 
Osobiście jestem zadowolona z mego wyboru, 
bo sama wybieram styl pracy.

L.P. Dziękuję za ciekawą rozmowę. Puentą niech 
będą słowa: „Sukces jest przeznaczony każdemu, 
ale to od nas zależy, czy po niego sięgniemy”.

Rozmawiała: Lidia Pietrowska

Narysować, namalować wakacyjną przy-
godę jak najdłużej w pamięci zachować.

Świetlica Środowiskowa w Przyszowicach za-
prasza dzieci do wzięcia udziału w wakacyj-
nym konkursie plastycznym. Wystarczy prze-
czytać wiersz „Jedziemy na wakacje” Czesława 
Janczarskiego i wykonać do niego ilustrację.

Regulamin konkursu.
1. Do konkursu mogą przystąpić dzieci od 7 
do 13 lat zamieszkujące Gminę Gierałtowice.
2. Technika prac jest dowolna płaska (nie przyj-
mujemy prac przestrzennych).
3. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę 
plastyczną.
4. Praca musi być czytelnie opisana. Na odwro-
cie powinna zawierać (imię i nazwisko autora, 
wiek, adres i numer telefonu).
5. Prace należy dostarczać na adres: Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, 
ul. Korfantego 7, 44-186 Gierałtowice.
6. Prace przechodzą na własność Organizatora.
7. Termin składania prac upływa 31.08.2009 r. 
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.09.2009 r.
8. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decydu-
je powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 
którą powołuje organizator.
9. Spośród zgłoszonych do konkursu prac ko-
misja wybierze i przyzna nagrody za 3 najcie-
kawsze prace.
10. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wy-
granej telefonicznie.
11. Informacja o laureatach konkursu zostanie 
również opublikowana w Wieściach gminy Gie-
rałtowice.
Kontakt z nami : Świetlica Środowiskowa 
w Przyszowicach, tel. 032 726 42 47.

.

.

„Spotkania dalekie i bliskie” to cykl imprez 
kulturalnych, które organizuje w bieżącym 
roku Gminna Biblioteka Publiczna w Gierał-
towicach. W ramach spotkań z ciekawymi 
ludźmi polskiej sfery artystycznej, gościła 
ósmego maja,  Szczepana Twardocha. 

Impreza miała miejsce w przyszowickiej szkole. 
Organizatorami tego spotkania oprócz Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach było 
Towarzystwo Miłośników Przyszowic. Pisarza 
i gości przywitał wójt gminy Gierałtowice, 
dr inż. Joachim Bargiel oraz dyrektor biblioteki, 
Lidia Pietrowska i przewodniczący towarzystwa 
Andrzej Biskup.
Szczepan Twardoch, autor pięciu książek i kil-
kunastu opowiadań z wykształcenia socjolog 
i filozof, pisarz i publicysta, redaktor. 
W wolnych chwilach zajmuje się strzelectwem. 
Mieszkaniec Pilchowic, dumny jest ze swej ślą-
skości nadzwyczajnie. Jego pasją są podróże. 
Szczególnym miejscem, do którego wraca jest 
odległy Spitsbergen. Sam nie rozumie dlaczego 
„Zimne Wybrzeża” są dla niego tak ważne. Był 
bowiem w wielu innych krajach i miejscach m.in. 
Malezji, Nowym Jorku, Budapeszcie, Chinach, 
Mongolii. 
Znawca broni białej i miłośnik każdej innej. 
Uprawia szermierkę historyczną i strzelectwo 
sportowe. 
Podczas prelekcji uczestnicy mieli okazję poznać 
pisarza bliżej. Jego pasje, zainteresowania, plany 
związane z nową książką, która będzie dotyczyć 
Śląska i ludzi tu żyjących. 
W trakcie spotkania autor odpowiadał 

.

Świetlica Środowiskowa w Przyszowicach zaprasza 
dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnych zaję-
ciach organizowanych od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9.00 do 16.00.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.
W programie: zajęcia kulinarne, sportowe, 
plastyczne, konkursy z nagrodami, atrakcyjne 
wycieczki, pieczenie kiełbasek, zajęcia w plenerze, 
zajęcia ekologiczno-botaniczne. 

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY
poniedziałek - 9.00 - 16.00 - dzień sportowy
wtorek - 9.00 - 16.00 - quizy, konkursy
środa - 16.00 - 20.00 - ogniska z pieczeniem 
kiełbasek
czwartek - 9.00 - 16.00 - dzień przyrodniczy
piątek - 9.00 - 16.00 - dzień filmowy

Ramowy plan dnia:
9:00- 10:00 - zajęcia wolne ( gry planszowe, puzzle, 
karty, bilard, piłkarzyki).
10:00 - 11.30 - zajęcia zorganizowane w grupach.
11:30 - 13.00 - przygotowywanie posiłku, posiłek, 
sprzątanie.
13:00 - 15:00 - zajęcia zorganizowane w grupach, 
zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu.
15:00 - 16:00 - zajęcia wolne ( gry planszowe, 
puzzle, karty, bilard, piłkarzyki).

Zajęcia w świetlicy będą prowadzone od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zajęcia, to tygodniowe cykle tematyczne.
1. Poznajmy się.
2. Ciekawe zawody regionu śląskiego.
3. Nasze kościoły i kapliczki.
4. Świetlica, tu dobrze się bawię.
5. Poznajemy zabytki naszego regionu.
6. Wspólnie dbamy o estetykę naszej miejscowości.
7. Sport to zdrowie.
8. Świetlica moim drugim domem.
9. Wakacyjna przyjaźń. 
10. Kończą się wakacje - czas pomyśleć o szkole.

ŚWIETLICA CHUDÓW

 ŚWIETLICA PANIÓWKI

ŚWIETLICA PRZYSZOWICE

ŚWIETLICA GIERAŁTOWICE

W okresie wakacyjnym na świetlicy będą odbywały 
się zajęcia tematyczne zaplanowane zgodnie z ha-
rmonogramem. 
Dzieci młodsze (od 5 do 10 lat) uczestniczą w zaję-
ciach od godziny 9.00 do 14.00. 
Dzieci starsze od godziny 13.00 do 16.00. 

Dni Indiańskie (1.07.09 do 10.07.09)
Dni w Stumilowym Lesie (13.07.09 do 24.07.09)
Dni Pirackie (27.07.09 do 01.08.09)
Dni Księżniczek i Rycerzy (03.08.09 do 14.08.09)
Dni z Naszą Tradycją (17.08.09 do 31.08.09)

Dla młodszych grup wiekowych ponadto przewi-
dziano:                                                                     
spacery po okolicach Gierałtowic, wyjścia na lody, 
oglądanie różnych ptaków w ogrodzie P. Czecha,
wyjścia na plac zabaw, wyjścia do biblioteki pod 
hasłem - Cała Polska czyta dzieciom - zabawy na 
świeżym powietrzu, zajęcia kulinarne, plastyczne, 
taneczne, sportowe, dni filmowe, rozwiązywanie 
zagadek i rebusów, gry i zabawy stolikowe.         

.

.
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M. Wiśniewska

liczne pytania zadawane przez uczestników.
Obecnie w GBP można wypożyczyć następują-
ce tytuły książek Szczepana Twardocha:
- Prawem-wilka,
-Przemienienie,
-Sternberg,
-Obłęd rotmistrza von Egern,
- Zimne wybrzeża.

Lidia Pietrowska

Nie koniecznie wieczór (literacki), ale i po-
łudnie jest całkiem dobrą porą na spotkanie 
z literaturą. Wydaje się, że takie wrażenie 
odnieśli uczestnicy spotkania ze znaną pi-
sarką Anną Onichimowską, które odbyło 
się 3 czerwca br. w sali sesyjnej UG w Gie-
rałtowicach.

Pisarka przyjechała do Gierałtowic na zaprosze-
nie wójta gminy oraz dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w ramach Fanaberii Literackich 
zorganizowanych przez Bibliotekę Śląską w Ka-
towicach.
Anna Onichimowska pisze dużo (jest autorką 
ponad 30 książek) i na tyle dobrze, że jej utwory 
chętnie wydawane są poza granicami kraju. 
Niektóre z nich przetłumaczono m.in. na język 
angielski, francuski, włoski, niemiecki, 
słoweński, a nawet tak egzotyczny dla nas jak 
koreański czy chiński. Dużą popularność przy-
niosła pisarce bestsellerowa powieść Hera, moja 
miłość (wydana w 2002 r.) oraz jej kontynuacja 
Lot Komety.
Twórczość Onichimowskiej adresowana jest 
przede wszystkim do dzieci i młodzieży. 
Spotkanie z Anną Onichimowską było doskonałą 
okazją do skonfrontowania wyobrażeń o pisarce 
z samą pisarką. Publiczność (przeważała 
młodzież gimnazjalna) miała okazję zadać sporą 
ilość pytań na które odpowiedzi trudno doszukać 
się w notce biograficznej, czy też na oficjalnej 
stronie internetowej autorki  Lotu Komety.         
Pisarka czytała fragmenty swoich książek, opo-
wiedziała o procesie powstawania utworów, 
o tym jaki wpływ ma na graficzny wygląd książki 
(okładki) lub kiedy go nie ma, którą książkę 
pisała najdłużej, a nawet gdzie spędzi tegoroczne 
wakacje - podobno w Finlandii.
Długa kolejka po autografy od Anny Onichi-
mowskiej była chyba najbardziej miarodajną 
cenzurką spotkania w Gierałtowicach. Na jego 
pamiątkę wójt Joachim Bargiel wręczył pisarce 
zestaw gminnych upominków i czerwoną różę. 
Spotkanie prowadziła dyrektor GBP w Gierał-
towicach, Lidia Pietrowska.   
 

.

Jerzy Miszczyk

Foto: J. Miszczyk
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z innych regionów kraju, pozwoli wyrobić sobie 
opinię na temat kondycji zawodowej mie-
szkańców gminy. Czy na dzień dzisiejszy, 
nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych w gminie 
Gierałtowice to efekt globalnego kryzysu?  
Od początku roku 2009, liczba bezrobotnych 
(według danych Powiatowego Urzędu Pracy) 
w gminie Gierałtowice zaczęła nieznacznie, ale 
systematycznie rosnąć. W miesiącu styczniu 
W PUP zarejestrowanych było 129 osób bezro-
botnych z terenu gminy Gierałtowice, w lutym - 
134 osoby, w marcu - 161 osób, w kwietniu - 167 
osób. W maju wzrost bezrobocia został zahamo-
wany, a liczba bezrobotnych spadła do 166 osób.

Stopa bezrobocia w gminie wynosi obecnie 
2,44%. To wzrost o ok. 0,8% w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym.
Średnia stopa bezrobocia w województwie 
śląskim na koniec maja 2009 r. (wg. Urzędu Sta-
tystycznego) wynosiła 8,4%. Średnia krajowa 
w końcu maja to 10,8%.
Tyle mówią liczby. Co jednak zrobić, kiedy kło-
poty zawodowe dotkną nas samych. Dobrym po-
mysłem jest zgłoszenie się do Gminnego Centrum 
Informacji. W roku 2007 na 209 osób zarejestro-
wanych w GCI, 130 osoby uzyskały zatrudnienie. 
W roku 2008 na 147 osób będących w ewidencji 
GCI, 62 uzyskały zatrudnienie. 

8 czerwca 2009 r. już po raz trzeci w Gimnazjum 
nr 3 w Przyszowicach odbył się Gminny Konkurs 
Informatyczny pod hasłem „I Ty zostań 
Gminnym Mistrzem Informatyki”. 
Jego organizatorem jest Alina Rajca - nauczyciel 
informatyki.                 
Celem konkursu jest stworzenie motywacji 
do zainteresowania uczniów informatyką, 
kształtowanie umiejętności samodzielnego zdo-
bywania i rozszerzania wiedzy informatycznej  
oraz promocja młodych talentów informaty-
cznych.                   
Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich 
gimnazjów Gminy Gierałtowice. Obejmuje 
zakres materiału obowiązującego w gimnazjum 
oraz zagadnienia ogólne związane z infor-
matyką. Składa się z trzech części: praktycznej 
(edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny), teore-
tycznej (test wyboru) oraz umiejętności pisania 
na klawiaturze. Każdy uczeń pracuje indy-
widualnie.                   
Punkty ze wszystkich etapów zostały zsu-
mowane i tytuł Gminnego Mistrza Informatyki 
zdobył Krzysztof Dekarz (Gimnazjum nr 1 
w Gierałtowicach). Uczeń naszego gimnazjum - 
Wojciech Trojankowski zajął III miejsce, 
zdobywając tytuł II Wicemistrza Informatyki. 
Tytuł I Wicemistrza zajął uczeń z Gimnazjum 
nr 2 w Paniówkach - Mariusz Domżał. 
Uczniowie otrzymali nagrody m.in. pamięć 
pendrive, słuchawki oraz dyplomy. 
Dla pozostałych uczestników zostały przygo-
towany nagrody pocieszenia. Walka była bardzo 
wyrównana, wszystkim serdecznie gratulujemy, 
a na następny konkurs zapraszamy już za rok.

.

.

.

Związek Banków Polskich uruchomił 
ogó lnopo l sk i  Sys t em DOKUMENTY 
ZASTRZEŻONE.
System ma na celu przeciwdziałanie 
przestępczości z wykorzystaniem skradzionych 
i zagubionych dokumentów tożsamości. Jak 
informuje policja, każdego dnia przestępcy 
podejmują kilkadziesiąt prób posłużenia się 
cudzym dokumentem przy różnego rodzaju 
transakcjach, w tym bankowych. System jest 
uzupełnieniem ogólnopolskiej kampanii infor-
macyjnej, nad którą patronat objęło Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, a czynnie 
wspiera ją także policja. 
Bliższe informacje na stronie internetowej 
http://dokumentyzastrzezone.pl.

W Gierałtowicach Dzień Dziecka był okazją do 
poświęcenia zespołu szkolnych boisk sportowych.
Uroczystość odbyła się w godzinach porannych. 
Święcił proboszcz miejscowej parafii, ks. Marian 
Kasperczyk. Obecny był wójt Joachim Bargiel, 
wicewójt Janusz Korus, dyrektorzy szkół i przed-
szkola, sołtys Gerda Czapelka, przedstawiciele 
Urzędu Gminy oraz grupa nauczycieli i młodzieży 
szkolnej. Po zakończeniu ceremonii, ks. proboszcz   
życzył młodzieży wielu sukcesów sportowych 
i gratulował tak wspaniałych boisk. A rzeczy-
wiście jest czego. Gierałtowickie szkoły dyspo-
nują nowoczesnym obiektem składającym się 
z boiska do piłki ręcznej, nożnej (5-cio osobowej), 
koszykówki, siatkówki. Kompleks sportowy po-
siada bieżnię lekkoatletyczną i widownię. Jest

doskonale oświetlony i pokryty sztuczną, zieloną 
nawierzchnią.
Dalszą cześć dnia młodzież spędziła biorąc udział 
w różnego typu zawodach i rozgrywkach sporto-
wych. Dzień Dziecka na sportowo - taki sposób 
świętowania preferowały również szkoły w pozo-
stałych sołectwach gminy Gierałtowice.

Foto: Adam Benek

J. Miszczyk

Ksiądz Jan Kurpas z Paniówek i ksiądz Justyn Oleś 
z Przyszowic obchodzili w czerwcu br. Jubileusz 
50 lecia kapłaństwa. Z tej okazji w parafiach 
księży seniorów, odbyły się uroczystości w in-
tencji jubilatów.
14 czerwca o godzinie 11.00 w kościele pw. św. 
Jana Nepomucena w Przyszowicach, odbyła się 
msza św. koncelebrowana przez ks. proboszcza 
Antoniego Wyciślika,  ks. seniora Justyna Olesia 
i ks. wikarego Bartłomieja Czernika. W uroczy-     

stym nabożeństwie udział wzięła miejscowa 
wspólnota parafialna jak również zaproszeni 
goście. Po mszy jubilat wydał uroczysty obiad. 
Podobne uroczystości odbyły się w kościele pw. 
św. Urbana w Paniówkach.  21 czerwca ksiądz Jan 
Kurpas odprawił mszę św. z okazji 50 lecia 
święceń kapłańskich. Nabożeństwo piękną klamrą 
zwieńczyło 50 lat posługi kapłańskiej ks. Kurpasa, 
bowiem 50 lat temu swoją długą drogę na chwałę 
Boga, zaczynał właśnie w tym kościele.         /J.M./

Alina Rajca



Świętowanie rozpoczęto o godzinie 16.00 ucze-
stnictwem we mszy św. odprawionej w kościele 
pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Gierałtowi-
cach. Nabożeństwo w intencji chóru odprawił 
ks. prof. Antoni Reginek. Jego przebieg ubogacał 
śpiewem Chór Bel Canto z Chudowa.
Kościół wypełniony był po brzegi. Uroczysty cha-
rakter mszy podkreślały poczty sztandarowe 
licznych organizacji i instytucji z terenu gminy 
Gierałtowice. Wśród nich znalazły się sztandary 
zaprzyjaźnionych z Jubilatem zespołów śpie-
waczych. 
Występ chóru pod dyrekcją Beaty Stawowy ubar-
wił przebieg uroczystości kościelnej. Zespół za-
prezentował się w nowych kostiumach, uszytych 
specjalnie na jubileusz. Koncert  rozpoczął od wy-
konania średniowiecznej pieśni hymnicznej 
Gaude Mater Polonia, a zakończył Cantatellą 
(oprac. na chór J. Poloczek, oprac. instrumentalne 
B. Stawowy), na flet (Daria Kogut), obój (Karolina 
Stawowy) i organy (Paweł Dudziak). Śpiewaków 
i muzyków nagrodzono rzęsistymi brawami, zobo-
wiązując do wykonania utworu na bis! Gorącą 
i serdeczną atmosferę podtrzymał ks. prof. Antoni 
Reginek, winszując Skowronkowi znakomitej 
kondycji pomimo tak dostojnego wieku i życząc 
doczekania nieuchronnie zbliżających się stu lat.  
         

Po zakończeniu mszy przed świątynią uformował 
się pochód, który przeszedł do budynku szkoły 
w Gierałtowicach, gdzie miała miejsce druga 
odsłona uroczystości. Przybyłych na nią gości 
serdecznie powitał prezes chóru Tadeusz Czech 
i prowadząca spotkanie, Gabriela Więcko. 
Miejsca na widowni zajęli m.in.: Joachim Bargiel -
wójt gminy Gierałtowice, Piotr Szołtysek - 
przewodniczący Rady Gminy, Jadwiga Zaremba - 
przedstawicielka Oddz. Śląskiego PZCHiO, 
Wacław Mickiewicz - dyrygent Okręgowy Okręgu 
Rybnickiego PZCHiO, Przemysław Dejneka - dy-
rektor GOK w Gierałtowicach, Irena Bryzik - 
prezes honorowy chóru, Jerzy Pogocki - długoletni 
dyrygent Chóru Skowronek. Uroczystość za-
szczycili również obecnością: dyrektorzy pla-
cówek oświatowych z Gierałtowic, przedstawi-
ciele UG w Gierałtowicach delegacje chórów 
i organizacji pozarządowych oraz przyjaciele 
i sympatycy dostojnego Jubilata.
Trudno wyobrazić sobie tak poważny jubileusz za-
służonej dla kultury i gminy instytucji bez od-
znaczeń. Honorowe odznaki PZCHiO wręczała 
przedstawicielka Oddziału Śląskiego PZCHiO, 
Jadwiga Zaremba w towarzystwie prezesa Tade-
usza Czecha i dyrygenta, Jerzego Pogockiego.
Brązową Odznakę Honorową otrzymały druhny:    

Róża Piekiełko, Urszula Kukowka, Marta 
Związek i Weronika Czech.
Srebrną Odznakę Honorową przyznano 
druhnom: Beacie Stawowy, Czesławie Sitko oraz 
druhowi Stanisławowi Myśliwcowi, Henrykowi 
Wyżgolikowi i Janowi Kukowce.
Złotą Odznakę Honorową otrzymali: druhna 
Renata Stawowy, wójt Joachim Bargiel i ksiądz 
Marian Kasperczyk. 
Złotą Odznakę z Wieńcem Laurowym przy-
znano druhnie Bercie Labusek i druhnie Elżbiecie 
Bismor.        
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Ceremonia dekoracji zakończyła oficjalną część 
jubileuszu. Z sali wyprowadzony został sztandar.
Goście kolejny raz tego dnia mieli okazję wysłu-
chać krótkiego koncertu. Skowronek zaprezen-
tował się w bardzo zróżnicowanym repertuarze. 
Dyrygowała Beata Stawowy, na organach grał 
Mirosław Marcol. Po gorących brawach przyszła 
kolej na życzenia, gratulacje i wystąpienia zapro-
szonych gości. 
Wieczorek towarzyski z poczęstunkiem był osta-
tnim akordem obchodów Jubileuszu 95-lecia 
Chóru Skowronek.      

Wśród dostojnych par przybyłych do pałacu 
w Przyszowicach zabrakło małżonków obchodzą-
cych w tym roku żelazne gody. Państwo Łucja 
i Józef Hawełkowie z Chudowa na ślubnym ko-
biercu stanęli w roku 1944. Postanowili na zawsze 
związać swoje losy, pomimo, że na świecie wciąż 
panowały jeszcze mroki II wojny światowej. 
Ze względu na stan zdrowia nie mogli wziąć 
udziału w uroczystości zorganizowanej przez 
Urząd Stanu Cywilnego. Jego pracownicy z kie-
rownikiem Mirosławem Marcolem, odwiedzili 
państwa Hawełków w ich domu, składając serde-
czne gratulacje i życzenia, załączając do nich 
kwiaty oraz  kosz z upominkami. 
Uroczystość w siedzibie USC (mieszczącej się 
w przyszowickim pałacu) zgromadziła pokaźne 
grono jubilatów. Diamentowe gody świętowali 
państwo Salomea i Józef Szafronowie z Gierał-
towic. Złote gody państwo: Rita i Józef 
Cieślikowie z Gierałtowic, Elżbieta i Erwin 
Kazubkowie z Przyszowic, Maria i Franciszek 
Plutowie z Gierałtowic, Maria i Jan Dziubany 
z Gierałtowic oraz Stefania i Alojzy Szołtyskowie 
z Gierałtowic. 
Gości powitał wójt Joachim Bargiel. Wygłosił 
również okolicznościowe przemówienie. Jego 
głównym motywem były rozważania o miłości - 
wiecznie młodym uczuciu. Zacytowana  metafora 
francuskiej pisarki Colette: Serce nie ma 
zmarszczek, ubarwiła i ciekawie zobrazowała 
temat wystąpienia. Kończąc, złożył serdeczne gra-
tulacje wszystkim parom i życzył doczekania 
w zdrowiu kolejnych rocznic.
Do życzeń dołączyły się dzieci z przedszkola  

w Przyszowicach. Maluchy występujące pod 
opieką Justyny Karwat, zadedykowały głównym 
bohaterom spotkania wiązankę okolicznościo-
wych wierszy i wręczyły piękne czerwone róże. 
Zwieńczeniem części oficjalnej była dekoracja 
złotych par medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Odznaczenia przyznane przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył wójt 
gminy Joachim Bargiel. Po tej ceremonii był 
jeszcze czas na kolejne gratulacje i życzenia, tym 
razem od przedstawicieli macierzystych zakładów 
pracy jubilatów. Obecne były delegacje z kopalni 
Szczygłowice, Knurów, gliwickiego Metalchemu, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unii Eu-
ropejskiej z Gliwic, Miejskiego Gimnazjum nr 2 
w Knurowie oraz Kombinatu Koksochemicznego 
w Zabrzu.
Przejście zgromadzonych do sali bankietowej 
USC dało początek kolejnemu wątkowi uroczy-
stości. Spotkanie towarzyskie otwarto toastem 
wzniesionym szampanem i odśpiewaniem Sto lat 
za zdrowie wszystkich par.      

Tekst: J. Miszczyk

Festyn pod hasłem Bawmy się Razem, de-
dykowany był dzieciom. Imprezę, która od-
była się 6 czerwca na placu Targowym 
w Gierałtowicach zorganizowała miejscowa 
Gminna Biblioteka Publiczna. 

Żelazna para.
Państwo Łucja i Józef 
Hawełkowie z Chudowa
obchodzą w tym roku
65 rocznicę pożycia 
małżeńskiego.

Festyn sponsorowali: Urząd Gminy i GOK 
w Gierałtowicach, Orilflame o/Paniówki, cia-
stkarnia T. Czech, piekarnia J. Mryka, sklep D. 
i A. Mryków, sklep Chelmar, firma Smolnik, 
F.U.H. Dario brukarstwo, Gospodarstwo Spyra 
z Gierałtowic.

Na palcach jednej ręki można policzyć naj-
młodszych uczestników festynu, którzy nie brali 
udziału przynajmniej w jednym punkcie boga-
tego programu. Wielu starszych uczestników 
imprezy z własnej inicjatywy, społecznie wspo-
magało zabawę. Kasia Mączka i Joanna Krężel 
z gimnazjum w Gierałtowicach, postanowiły 
zadbać o uśmiech maluchów, ozdabiając ich 
buzie bajkowymi rysunkami. Inne dziewczęta - 
założycielki Fan Clubu znanej gwiazdy estrady 
Hannah Montany, potraktowały imprezę jako 
świetne miejsce do popularyzowania swojej 
idolki. Właśnie takie ponadprogramowe działa-
nia współtworzyły klimat spotkania. Główny 
jego nurt toczył się na scenie. Tutaj swoje pro-

gramy artystyczne przedstawiły dzieci z: Koła 
Młodego Czytelnika, Ochronki przy klasztorze 
w Gierałtowicach, Zespołu Teatralnego przy 
GOK w Gierałtowicach. Wystąpił również 
zespół Stars Girls oraz Dawid Gliklich, grając na 
gitarze. Dużym zainteresowaniem cieszył się  
konkurs pt. Wybieramy mistrza stylu. 
Całą imprezą kierował zespół konferansjerski 
w składzie: Magdalena Socha i Lidia Pietrowska 
-  dyrektor GBP w Gierałtowicach. 
Wszyscy artyści nagrodzeni zostali gorącymi 
brawami. Zarówno zawodowi - Monika Ganobis 
i Aleksandra Broniek z krakowskiego teatru 
Art-Re, (który przyjechał do Gierałtowic ze spe-
ktaklem Dwie Dorotki)  jak i amatorzy.  
Warto podkreślić, że organizatorzy nie zapo-
mnieli również o dzieciach, które w swoim życiu 
nie zaznały zbyt wiele szczęścia. W ramach 
ogólnopolskiej akcji Pomagamy spełniać marze-
nia, (realizowanej przez fundację  A  ku ku), pod-
jęli działania, aby pomóc je zrealizować 
10 letniej Angelice z Bytomia. Marzenie dziew-
czynki związane jest ze sportem jeździeckim.    
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