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  Ubiegły rok był już dziesiątym 
z rzędu, w którym odnotowano wzrost 
ludności naszej gminy. Z kolei szósty 
rok z rzędu utrzymuje się dodatni 
przyrost naturalny, tzn. liczba narodzin 
przewyższa liczbę zgonów. W 2016 r. 
przyrost naturalny wyniósł +21 - 138 
narodzin, 117 zgonów. Jednak główną 
przyczyną wzrostu populacji naszej 
gminy jest migracja - osiedlanie się 
ludności na naszych terenach. 

Na miejsce zamieszkania bardzo 
często wybierane są dwie najmniejsze 
miejscowości naszej gminy - Chudów 
i Paniówki, dzięki temu w czasie osta-
tniej dekady przybyło w  nich w sumie 
blisko 700 mieszkańców.  

  Więcej informacji demograficznych, 
opracowanych przez nasz Urząd Stanu 
Cywilnego, podajemy w tabelach opu-
blikowanych  na str. 2.

    Mroźna aura, 15 stycznia, nie ostu-
dziła sympatii do 25-letniej już Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Mieszkańcy chętnie ją wspierali. 

    Zbiórka pieniędzy prowadzona była 
we wszystkich miejscowościach na-
szej gminy do godzin popołudnio-
wych. Kwestowało 26 wolontariuszy 
zarejestrowanych w  sztabie w gimna-
zjum w Gierałtowicach. - W gronie tym 
znalazły się także absolwentki gimna-
zjum, które działały w Szkolnym Klubie 
Wolontariatu Promyk nadziei. Wiele 
razy kwestowały już dla Wielkiej Or-
kiestry i nadal chętnie angażują się w tę 
akcję. - poinformowała nas Aleksan-
dra Bargiel-Firlit - szefowa sztabu 
WOŚP w Gierałtowicach. 

    Kwestującą młodzież najczęściej 
można było spotkać w okolicach ko-
ściołów, w godzinach niedzielnych 
mszy świętych. Wieczorem, w sztabie 
mieszczącym się w gierałtowickiej 
szkole, przeliczono zawartość puszek. 
Okazało się, że najwyższą kwotę -
2887,98 zł - zebrała Jadwiga Gie-

/JM/

niusz wolontariuszka z Gierałtowic.
Wolontariusze z Promyka nadziei 
zbierali na WOŚP już szósty rok 
z rzędu. - Chciałam serdecznie podzię-
kować mieszkańcom za wszystkie datki, 
wolontariuszom za zaangażowanie 
i wytrwałość,  paniom Anecie Cajza 
i Joannie Orzech za pomoc w orga-
nizacji sztabu Pracownikom banku 
Pekao S.A. za pomoc w przeliczeniu 
zebranej kwoty oraz Samorządowi 
Uczniowskiemu i Świetlicy Szkoły  

    Podstawowej za włączenie się w zbiór-
kę - powiedziała szefowa gierałtowic-
kiego sztabu.

Studium do wglądu

/Tekst i foto: JM/

    Gminna Spółka Wodno-Meliora-
cyjna Gierałtowice zaprasza Dele-
gatów i zainteresowanych Członków 
na WALNE ZEBRANIE SPRAWO-
ZDAWCZE Spółki Wodnej, które 
odbędzie się 23 lutego br. o godz. 10.00 
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Gierał-
towice, przy ul. Ks. Roboty 48 w Gie-
rałtowicach .
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    Za przejezdność dróg gminnych 
w okresie zimowym na obszarze gmi-
ny Gierałtowice odpowiada ZRB 
Janicki, z siedzibą w Gierałtowicach, 
przy ul. Ligonia 4. A oto telefon do tej 
firmy: 32 235 30 94.
Z ramienia Urzędu Gminy Gierałto-
wice, prace nad zimowym utrzyma-
niem dróg gminnych nadzoruje Referat 
Gospodarki Komunalnej. Ewentualne 
uwagi dotyczące stanu dróg gminnych 
można zgłaszać w godz. pracy urzędu 
pod numerami tel. 32 30 11 360 lub 
32 30 11 362.   

. 
   Prace związane z utrzymaniem prze-
jezdności dróg powiatowych,  przebie-
gających przez teren naszej gminy, 
wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych 
w Gliwicach za pośrednictwem wyło-
nionej w przetargu firmy Remondis 
Gliwice Sp. z o.o. Informacje o nie-
przejezdności dróg powiatowych na-
leży zgłaszać do Pawła Karpa - Kiero-
wnika Akcji Zima - tel. 32 234 06 96, 
komórkowy: 605 435 731, bądź 
bezpośrednio do firmy Remondis: 
tel. kom. 607 072 410 lub 667 082 236. 
Pod podane powyżej telefony firmy 
Remondis należy również dzwonić 
w sprawie przejezdności dróg woje-
wódzkich na naszym terenie.
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Mieszkańcy gminy Gierałtowice
zameldowani na pobyt stały

Kolędy w innym kolorze 

    29 stycznia o godz. 19.00 w kościele 
parafialnym w Paniówkach usłyszymy 
„Kolędy w innym kolorze”, w wyko-
naniu młodych muzyków z Paniówek.

    Gminny Ośrodek Kultury w Gierał-
towicach zaprasza na wyjazd do Teatru 
Rozrywki w Chorzowie na koncert - 
Sylwester BIS „Siedem stron świata”. 
Na koncert wyruszamy 11 lutego 
o godz. 14.00. Są jeszcze wolne 
miejsca. Bilety - 70 zł. Zapisy pod nr 
tel.: 32 30 11 511 lub osobiście w GOK. 

    Warsztaty odbędą się 4 lutego 
w GOK w Gierałtowicach, przy ulicy 
Korfantego 7 B. Początek o godz. 
10.00. Zapisy pod nr tel.: 32 30 11 511 
lub osobiście w GOK.
Cena uczestnictwa: 45 zł od osoby.

    Konkurs polegał na stworzeniu 
przez nauczyciela scenariusza dowol-
nie wybranej  lekcji z użyciem nowo-
czesnych technologii i przedstawieniu 
swojego pomysłu. Przy ocenie premio-
wane były kreatywność, zastosowanie 
nowoczesnych technologii oraz zaan-
gażowanie uczniów w lekcję. Skiero-
wany był do dyrektorów i nauczycieli 
szkół podstawowych, gimnazjów i śre-
dnich.

    Marek Mnich stworzył scenariusz 
lekcji matematyki pt.: „Bryły platoń-
skie, czyli jak starożytni Grecy po-
strzegali świat” dla klasy III A gim-
nazjum z użyciem wielu środków dy-
daktycznych i wykorzystaniem te-
chnologii multimedialnych. Stroną 
medialną zajęli się sami uczniowie - 
Jakub Szolc, Jakub Nocoń i Filip Wa-
rzecha, którzy uczestnicząc w lekcji, 
jednocześnie ją nagrywali. Montażem 
filmu zajął się Jakub Szolc pod czuj-
nym okiem swojego nauczyciela mate-
matyki.   
    - Dynamiczna, zajmująca lekcja z za-
stosowaniem nowych technologii 
np. oglądanie brył w okularach 3D. 

.

Efektywne połączenie fizycznych po-
mocy dydaktycznych z dostępnym 
sprzętem audiowizualnym. Duża ilość 
środków, atrakcyjne ćwiczenia i eks-
presja nauczyciela to wzorowy sce-
nariusz angażującej lekcji matematyki. 
Profesjonalny materiał wideo z pro-
wadzonej lekcji. - To tylko fragment re-
cenzji nagrodzonej lekcji Marka 
Mnicha zamieszczonej na stronie orga-

nizatora konkursu - MENTOR Syste-
my Audiowizualne ze Szczecina. 

    Nagrodzony nauczyciel został za-
proszony na Ogólnopolski Zlot Inno-
wacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów, 
który odbywał się 2 grudnia w Ustro-
niu. Podczas uroczystej gali odebrał 
nagrody, dla siebie i swojej szkoły, 
ufundowane przez firmę MENTOR.  

Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów w Ustroniu. Pierwszy z lewej: Marek Mnich. 

    Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich docenił wójta 
gminy Gierałtowice, dr inż. Joachima 
Bargiela, nadając mu medal im. prof. 
Jana Obrąpalskiego.

    Medal przyznano w uznaniu zasług 
w propagowaniu i wdrażaniu na terenie 
gminy Gierałtowice odnawialnych 
źródeł energii. Uroczystość wręczenia 
odznaczenia odbyła się 11 stycznia br. 
w gliwickiej siedzibie NOT.

    Wójt nie krył satysfakcji z wyróżnie-
nia. W rozmowie z nami zwrócił uwa-
gę, że patron medalu, prof. Obrąpalski 
(1881-1958) jest postacią wybitnie 
zasłużoną dla polskiej nauki i prze-
mysłu. Warto wspomnieć, że w 1927 r. 
został dyrektorem Stowarzyszenia Do-
zoru Kotłów Parowych w Katowicach, 
przekształcając je w cenioną placówkę  

naukowo-badawczą, która stała się 
prawdziwą szkołą dla młodych pol-
skich inżynierów i przyczyniła się do 
polonizacji przemysłu górnośląskiego.  
W latach 1934-1935 był prezesem 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
w latach 1928-1939 docentem w Poli-
technice Warszawskiej a w okresie 
1946-1958 profesorem Politechniki 
Śląskiej.

/JM - źródło:SEP/ 
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    Pragnę zacząć od inwestycji, bo to 
one mają istotny wpływ na poprawę 
komfortu życia mieszkańców. 

    Nowy Ośrodek Zdrowia w Przy-
szowicach - to jeden z najnowocze-
śniejszych budynków w naszej gminie, 
który służy mieszkańcom Przyszowic. 
Do jego ogrzewania wykorzystano 
pompy ciepła generujące moc 34 kW 
oraz panele słoneczne (33 kW) o po-

2wierzchni 400 m . Obiekt jest w pełni 
przyjazny środowisku, dzięki zastoso-
waniu nowoczesnych technologii, 

2a jego przestronność (555 m ) zape-
wnia pacjentom komfort i w naturalny 
sposób higienę użytkowania. Przy-
pomnę, że na jego budowę wydaliśmy 
z budżetu gminy blisko 3 mln zł. Ośro-
dek posiada również wygodny parking. 

    Parking w Gierałtowicach - w lip-
cu oddaliśmy do użytku kolejną ważną 

2inwestycję - obszerny (2150 m ) par-
king w centrum Gierałtowic, usytuo-
wany obok szkoły, na 60 samochodów. 
Jego powstanie przede wszystkim po-
prawiło bezpieczeństwo w trakcie do-
wożenia i odbierania dzieci ze szkoły, 
rozwiązało także problemy z parkowa-
niem w centrum miejscowości. Koszt 
budowy wyniósł ponad 302 tys. zł.

    Słoneczna Gmina -  w ubiegłym 
roku przystąpiliśmy do udziału w pro-
gramie „Słoneczna Gmina”, współfi-
nansowanym ze środków Unii Euro-
pejskiej. Pozwoli to mieszkańcom 
gminy, na chwilę obecną ok. 100 wła-
ścicielom posesji, na zamontowanie 
instalacji fotowoltaicznych o mocy 
3 do 5 kW, po bardzo niskich kosztach - 
zapłacą jedynie 15% ich wartości. 
Efekt stosowania fotowoltaiki powi-
nien być bardzo wymierny, zarówno 
ekonomiczny i ekologiczny. Przy-
pomnę, że o pieniądze na ten cel za-
biegaliśmy w Urzędzie Marszałkow-
skim w Katowicach, bo tam dzielone są 
środki unijne. Zapewniam, że nadal 
staramy się o kolejne dotacje na dofi-
nansowanie fotowoltaiki, zwłaszcza, 
że program cieszył się dużym zainte-
resowaniem mieszkańców. 

    Jaśniej, bezpieczniej i oszczędniej 
- zadania związane z jakością oświe-
tlenia naszych ulic należą do priory-
tetów. Dzięki współpracy z firmą 
TAURON udało się doprowadzić do 
instalacji nowego oświetlenia ledowe-
go na ul. Korfantego w Gierałtowi-
cach. Dzięki temu jest jaśniej, oszczę-
dniej - ledy charakteryzują się niskim    

Rok 
2016 to kontynuacja ważnych inwesty-
cji gminnych - m.in. budowa Ośrodka 
Zdrowia w Przyszowicach oraz dużego 
parkingu w Gierałtowicach. Przyniósł 
też efekty w działaniach mających na 
celu zabezpieczenie gminy przed po-
wodzią. 

poborem prądu - i przede wszystkim 
bezpieczniej. Wspomniana ulica , to po 
ul. Bocznej w Chudowie i Parku Jo-
anny w Paniówkach, kolejne miejsce 
w gminie oświetlane ledami. Oświe-
tlenie tego typu będzie już standardem 
przy kolejnych inwestycjach w tym 
sektorze energetyki. 

    Bezpieczeństwo przeciwpowo-
dziowe - 2016 był kolejnym rokiem 
starań gminy o inwestycje rządowe 
zabezpieczające nas przed powodzią. 
Prowadziliśmy je wspólnie z Gliwi-
cami i Zabrzem. Celowi temu służyła 
m.in. lipcowa wizyta w Krajowym 
Zarządzie Gospodarki Wodnej w War-
szawie, gdzie wraz z pracownikami 
Urzędu Gminy rozmawialiśmy z wice-
ministrem środowiska Mariuszem 
Gajdą. Bardzo istotną informacją jest 
fakt, że rząd w ubiegłym roku przyjął 
„Plany Zarządzania Ryzykiem Powo-
dziowym dla Obszaru Dorzecza 
Odry”, co otwiera nam dostęp do zna-
czących funduszy i uruchomienia szer-
szych działań, m.in. budowy polderów 
przeciwpowodziowych na Brzezinie 
i przy Brzegu w Przyszowicach. Warto 
także podkreślić, iż w ubiegłym roku 
oddano do użytku przy ul. Wieczorka 
w Przyszowicach największą na tere-
nie gminy przepompownię wody o wy-

3dajności 6000  m /h - to kolejny ważny 
krok w drodze do poprawy zabezpie-
czenia gminy przed powodzią.    

   Nagrody - nie kryję satysfakcji z fa-
ktu, że wiele działań gminy Gierał-
towice zostało dostrzeżonych poza na-
szymi granicami i nagrodzonych. Roz-
budowa Przedszkola w Paniówkach 
otrzymała Nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego w XVII edycji 
konkursu Najlepsza Przestrzeń Publi-
czna Województwa Śląskiego, w kate-
gorii - Obiekt Użyteczności Publi-
cznej. Gmina Gierałtowice otrzymała 
również prestiżowy certyfikat „Samo-
rządowy Lider Edukacji”, który wrę-
czono nam w Pałacu Króla Jana III So-
bieskiego w Wilanowie. Powodem do 
osobistej satysfakcji było przyznanie 
mi wyróżnienia „Lider z powołania”, 
które odebrałem w SGH w Warszawie. 
Oczywiście nie byłoby tych sukcesów 
bez grona zaangażowanych współpra-
cowników w Urzędzie Gminy, za co 
chciałem im oraz radnym gminy serde-
cznie podziękować. 

/Joachim Bargiel - Wójt Gminy Gierałtowice/
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    Widzowie, którzy wieczór drugiej 
soboty nowego roku postanowili spę-
dzić w gościnnych murach Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego, z pewnością 
zapamiętają go na długo. I będą to 
wyłącznie miłe wspomnienia...       
Zaczęło się ponad... 2 tysiące lat temu. 
Za sprawą uzdolnionych aktorsko gim-
nazjalistów, którzy z młodzieńczą wer-
wą i uczuciem zaproponowali własną 
interpretację wydarzeń, jakie po dziś 
dzień świętujemy jako Boże Naro-
dzenie. We wzruszający sposób poka-
zali, że są wartości, które mimo upływu 
wieków pozostają niezmienne. Uczy-
nili to w przemyślany sposób, przepla-
tając słowne frazy znanymi i lubianymi 
kolędami.

   Niezmiennie entuzjastyczne na prze-
strzeni dziejów są również reakcje pu-
bliczności na piękny śpiew i muzykę. 
Wiedeńskie walce, czy to grywane 
w czasach La Belle Époque, czy w XXI 
wieku, wywierają podobny wpływ, 
niosąc radość i pozytywną energię. Tak 
właśnie oddziaływały wygrywane hu-
cznie, ale i z niezwykłym wyczuciem, 
przez Orkiestrę OSP Przyszowice pod 
batutą Mirosława Hajduka, umiejętnie 
dyrygującego kierowanym przez siebie 
zespołem. Orkiestra nie poprzestała na 
tym, dając pokaz niezwykle wszech-
stronnych umiejętności i bogactwa re-
pertuaru - od subtelnych pastorałek, 
poprzez „wiecznie żywe” klasyki, po 
władające umysłami i sercami nie tylko 
młodzieży utwory współczesne. 
Twórcy umiejętnie dzielili emocje. Mo-
menty zadumy nad meandrami ludz-

.

kiego życia wprowadzały, przepojone 
głęboką refleksją, aluzyjne utwory 
w wykonaniu Alicji Śmietańskiej-No-
wakowskiej i Elżbiety Bylicy. Nagro-
dą był podziw słuchaczy i zasłużone 
oklaski.              

    Gromkimi brawami publiczność do-
ceniła też indywidualne umiejętności 
artystów - Szymona Musioła, Piotra 
Gieniusza, Tomasza Górki i Jaro-
sława Hajduka. Wręcz aplauzem 
spuentowano Wojciecha Miczkę - pro-
wadzącego imprezę ze swadą i humo-
rem, a zarazem solistę i... aktora, umie-
jętnie wcielającego się w musicalowe 
role. 

    - To przepiękny koncert i wspaniały 
wieczór - słowa przewodniczącego Ra-
dy Gminy Gierałtowice Józefa Buch-
czyka idealnie oddały odczucia 

.
.

wszystkich obecnych. Dłoni nie szczę-
dzili także, mocno oklaskując artystów, 
m.in. wiceprzewodniczący RG Gierał-
towice Artur Tomiczek, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Piotr 
Rychlewski oraz ks. Adam Niedziela, 
proboszcz przyszowickiej parafii pod 
wezwaniem św. Jana Nepomucena. 

    Powody do satysfakcji z nader uda-
nego wieczoru miał gospodarz obiektu 
- dyrektor Aleksander Jendryczko. 
Nie krył tego, ciepło wyrażając się 
o twórcach. O tym, jak bardzo koncert 
przypadł publiczności do gustu świad-
czy owacja na stojąco. Zebrani „zmu-
sili” orkiestrę do bisu. Muzycy nie opo-
nowali, wieńcząc koncert jeszcze 
jednym pięknym utworem...           

.    

.

 - Gdybym był bogaczem – pragnienie mleczarza ze „Skrzypka na dachu” wyśpiewuje Wojciech
   Miczka, na skrzypcach gra Elżbieta Bielica.

/Tekst i foto: Bogusław Wilk/

    16 grudnia w Paniówkach odbyło się 
przedświąteczne spotkanie opłatkowe, 
w którym uczestniczyli m.in. parafianie 
czeskiego Bohumina. Za organizację 
wieczoru odpowiedzialny był pocho-
dzący z Paniówek ojciec Kalikst Jan 
Mryka - proboszcz parafii w Starym 
Bohuminie oraz członek Rady Sołec-
kiej Damian Smorz. Była to okazja nie 
tylko do podzielenia się opłatkiem ale 
także wspominania wspólnych piel-
grzymek i planowania kolejnych. 
Ojciec Kalikst jest bowiem organiza-
torem interesujących wypraw do 
miejsc kultu sakralnego, w których 
udział biorą parafianie z gminy Gierał-
towice oraz z Czech. W spotkaniu brali 
też udział: wójt gminy Gierałtowice 
Joachim Bargiel, przewodniczący R G 
Józef Buchczyk oraz dyrektor GOK 
Piotr Rychlewski.

    Młoda gierałtowiczanka, ucząca się 
w Klubie „Pastel” Zabrzańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Zabrzu, 
szczególnie miło będzie wspominać 
XVIII Ogólnopolski Konkurs Plasty-
czny „Kartka Świąteczna - Boże Naro-
dzenie - Nowy Rok”. Na ogłoszony 
przez Młodzieżowy Dom Kultury im. 
H. Salskiej w Pabianicach konkurs 
wpłynęło aż 2046 prac ze 184 placówek 
oświatowych i kulturalnych. Zwycię-
żczynią została właśnie Karolina 
Szołtysek.              

    Nagrodę, dyplom i zasłużone gratu-
lacje odebrała 9 grudnia 2016 roku.  
Nie minął tydzień, a jedenastolatka 
ponownie była adresatką powinszowań 
i słów podziwu. Tym razem za udział 
w XXIII Wojewódzkim Konkursie 
Plastycznym „Kartka Bożonarodze-
niowa”. 12 grudnia w Galerii pod Gli-
nianym Aniołem w Lublińcu Karolina 
przyjmowała nagrodę za II miejsce 
podczas wernisażu nagrodzonych 
prac. O skali sukcesu świadczy fakt, że 
na konkurs nadesłano pół tysiąca prac.
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Karolina ma dopiero 11 lat, a już może 
pochwalić się osiągnięciami na ogólno-
polską skalę ... 

    Pomysł zorganizowania koncertu 
charytatywnego wypłynął od dziecięco 
-młodzieżowego zespołu muzycznego 
Uskrzydleni (działającego przy gierał-
towickiej parafii) i ich opiekunów. 
Przypomnijmy, celem było zebranie 
pieniędzy na pomoc w rehabilitacji 
dwóch mieszkańców Gierałtowic, 
Grzesia i Patryka, którzy w ubiegłym 
roku ulegli wypadkom drogowym. Idea 
solidarności z poszkodowanymi chłop-
cami okazała się bliska wielu muzykom 
i mieszkańcom nie tylko naszej gminy. 

    Koncert odbył 6 stycznia w kościele 
w Gierałtowicach, a poprowadzili go: 
Julia Więcko i znany dziennikarz To-
masz Rożek. Przed bardzo liczną publi-
cznością grali i śpiewali: Uskrzydleni, 
Orkiestra Dęta OSP Przyszowice pod 
batutą Mirosława Hajduka, Chór 
Skowronek z Gierałtowic pod dyrekcją 
Beaty Stawowy, Anna Kruk i Dominika 
Limanówka, Happy Family (śpiewa-
jąca rodzina), uczniowie kl. VI SP 
w Gierałtowicach oraz gwiazda kon-
certu, Edyta Nowicka (sopran), której 
towarzyszyli tenorzy - Marcin Grzesi-
czek i Kamil Roch-Karolczuk. Na pia-
ninie elektrycznym akompaniował 
Tomasz Marcol. 

   W programie półtoragodzinnego kon-
certu znalazły się przepiękne kolędy 
i pastorałki, utwory muzyki popularnej 
oraz znane arie operetkowe i operowe. 
Różnorodność utworów, świąteczna 
aura, gorące brawa i przede wszystkim 
szczytny cel imprezy, wytworzyły nie-
zapomniany klimat. Wszystkim wyko-
nawcom serdecznie dziękował pro-
boszcz parafii, ks. Marek Sówka. Do-
dać należy, że znakomicie spisała się 
publiczność, czyli darczyńcy, nie żału-
jąc grosza na wsparcie rehabilitacji 
Grzesia i Patryka.          

    Głównym organizatorem przedsię-
wzięcia była parafia Matki Bożej Szka-
plerznej w Gierałtowicach, pomagali 
jej: Parafialny Zespół Caritas i Uskrzy-
dleni.

dokończenie ze str. 1.
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    Na dworze trzaskał mróz, a w pię-
knym wnętrzu świątyni pw. św. Urbana 
w Paniówkach panowała atmosfera cał-
kowicie odmienna: przesycona ciepłem 
i pogodą ducha wiernych, którzy 
szczelnie ją wypełnili. Przybyli w nie-
dzielę, 8 stycznia, by wspólnie prze-
żywać bożonarodzeniową radość: unie-
sienie wyśpiewane przez chórzystów 
„Cecylii” i kapelę góralską z Konia-
kowa.                

    Młodzi goście z Beskidu Śląskiego 
zachwycili słuchaczy. Zagrali i zaśpie-
wali z wyczuciem i - gdy trzeba było - 
werwą. Znane i lubiane kolędy w mu-
zycznej interpretacji „po góralsku” 
nabrały nowego, bogatszego w dźwię-

ki i odczucia, wymiaru. - Jestem ocza-
rowana - z głosu pani Gertrudy, ucze-
stniczki koncertu, przebijał szczery po-
dziw. - Mogłabym słuchać i słuchać bez 
końca... - Ręce same składają się do 
oklasków - zapewniała towarzysząca 
jej starsza pani. Aplauz, jakim słu-
chacze nagrodzili muzyków, w pełni 
odzwierciedla te odczucia. Bez bisu się 
nie obyło.

    Równie gorąco przyjęto śpiew chóru 
„Cecylia”. Chórzyści pod dyrekcją Be-
aty Stawowy i przy akompaniamencie 
Pawła Widery ujęli publiczność twór-
czym zaangażowaniem i urzekającym 
występem. Gromkie brawa zebrała so-
listka Patrycja Cempulik-Włodarz.
Ciepłych słów pod adresem śpiewa-
ków i  muzyków nie szczędzili wierni, 
z podziwem wypowiadał się też dyre-
ktor Gminnego Ośrodka Kultury Piotr 
Rychlewski. Odczucia te podzielali 
kapłani z gościnnej parafii - gospo-
darze koncertu. - Bardzo się cieszę, że 
ten koncert tak się spodobał - nie kryła 
satysfakcji prezes chóru „Cecylia” 
Stefania Rudnik. - Staraliśmy się, aby 
tak było, więc to miła nagroda.   

    - Mam swoje lata, wiele widziałam 
i słyszałam, ale to kolędowe popołudnie 
należy do najpiękniejszych, jakie do-
świadczałam - podkreśliła pani Gertru-
da. - Wszystkim, którzy sprawili nam te 
przeżycia, należą się podziękowania...         

.
.

  .
.

  Ponieważ każda okazja do rozpo-
wszechniania sportu wśród najmłod-
szych jest dobra, w tym roku gościem 
na zajęciach był trener Klubu Spor-
towego Garda Gierałtowie Adam 
Spiecha oraz zawodnicy. W trakcie 
pokazu bokserskiego zachęcali dzieci 
i młodzież do treningów.            .
.

  Ponadto instruktorki dbały by wycho-
wankowie spędzali ten czas w sposób 

twórczy, nie zabrakło warsztatów pla-
stycznych, na których dzieci różnymi 
technikami wykonywały małe dzieła. 
Uczyły się jak stworzyć musujące kule 
do kąpieli czy figurki z masy zwanej 
zimną porcelaną. Ferie to też czas inte-
gracji przy wspólnych grach plan-
szowych, kalamburach, czy zabawach 
na śniegu.

Jadwiga Gieniusz (17 lat) 22 paździer-
nika 2016 r. na Mistrzostwach Polski 
Juniorek w Knurowie zdobyła brązowy 
medal z wynikiem 60 kg w kat. 72 kg.                   
Radosław Wtoczka (17 lat)  zdobył V 
miejsce na Mistrzostwach Polski Junio-
rów rozegranych w Chorzowie, osią-
gając 92,5 kg, w kat. do 74 kg. Denis 
Machnikowski zajął VII m na MP 
juniorów w Knurowie, wyciskając 65 
kg, a Natalia Dreja (19 lat) może po-
chwalić się II m na Zawodach Integra-
cyjnych w Przylesiu, gdzie wycisnęła 
40 kg.                                 .

/bw/

/M.M-B/
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Siłownia GOK jest od wielu lat kuźnią medalistów 
Mistrzostw Polski, jednak można tam również trenować 
rekreacyjnie, dla zdrowia i świetnej sylwetki.

oraz frywolitka. Wielbicielki ręcznie 
wykonanej biżuterii mogły nacieszyć 
oko koralikowymi broszkami, branso-
letkami, koliami i kolczykami. To 
wszystko przyciągało do stoiska przy-
byłych gości a panie chętnie dzieliły się 
doświadczeniem. - Robiono wywiady, 
zdjęcia pytano nas o warsztaty, kursy, 
wzorki i ich tworzenie - relacjonuje 
Olga Paleczna z „Zakręconych”. Nie 
zabrakło również malarstwa Bogusła-
wy Kuklińskiej z Przyszowic. Joanna 
Urbanik oraz Ruta Kassubek z KGW 
z Gierałtowic zaprezentowały słynne 
już kroszonki.

    Podsumowaniem wieczoru było roz-
danie wszystkim uczestnikom pamią-
tkowych dyplomów.

    Kong Sao (mieszkanka sztuk walki  
ju jitsu oraz kung fu-wushu) staje się 
w naszej gminie coraz bardziej popu-
larne, zwłaszcza w Paniówkach i Chu-
dowie, gdzie dzieci mogą ćwiczyć pod 
okiem znakomitego trenera Krzy-
sztofa Mroza - wielokrotnego mistrza 
Polski w tej dyscyplinie i wicemistrza 
Europy.   

    Efekty treningów z mistrzem są 
znakomite - w ubiegłym roku młodzi 
zawodnicy z Paniówek i Chudowa 
rywalizowali w zawodach Pucharu 
Europy w Mikołowie, gdzie zdobyli aż 
8 medali! A oto medaliści Pucharu 
Europy: Matylda Klasik w kat. walki 
mix cumite złoty medal, Jakub Burak 

w kat. mix cumite brązowy medal, Mi-
chał Gajda w kat. mix cumite srebrny 
medal, Justyna Kilarska w kat. mix 
cumite srebrny medal, Matylda Klasik 
w kat. kata synchroniczne srebrny me-
dal, Hanna Rausz w kat. kata synchro-
niczne srebrny medal, Magda Nocoń 
w kat. kata synchroniczne medal srebrny, 
Paweł Koniczek w kat. mix cumite me-
dal brązowy oraz Karol Laska w kat. 
mix cumite medal srebrny.

    Treningi dla dzieci odbywają się 
w ZSP w Paniówkach we wtorki i piątki 
od 15.00 do 16.30 a w ZSP w Chudowie 
w środy o godzinie 14.30. Klub za-
prasza wszystkich chętnych.

/Źródło: Adam Klasik/
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     Polska jest niestety jednym z krajów, 
w którym powietrze jest najbardziej 
zanieczyszczone. Na Śląsku ocenę ja-
kości powietrza i obserwację zmian 
prowadzi Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Katowicach, 
w ramach państwowego monitoringu 
środowiska. Oceny dokonuje się w pię-
ciu strefach, m. in. w strefie śląskiej, do 
której należy gmina Gierałtowice. 
Osoby zainteresowane mogą zapoznać 
się z wynikami pomiarów i śledzić 
j e  n a  b i e ż ą c o  n a  s t r o n i e :  
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl.

    Najdotkliwiej odczuwalne przez nas 
skutki zanieczyszczenia powietrza wy-
wołuje emisja z indywidualnych syste-
mów ogrzewania budynków mieszkal-
nych, czyli tzw. „niska emisja”. Niska 
emisja jest przyczyną pojawienia się 
w powietrzu wielu szkodliwych sub-
stancji tj. pyłów zawieszonych, dwu-
tlenku siarki, tlenków azotu, metali cię-
żkich, wielopierścieniowych węglowo-
dorów aromatycznych, dioksyn. Są to 
zanieczyszczenia powstające m.in. 
podczas procesu spalania węgla o nis-
kiej jakości czy odpadów. A tak nie-
wiele trzeba by zmienić ten stan rzeczy. 
Przede wszystkim należy całkowicie 
wyeliminować spalanie jakichkolwiek 
odpadów w piecach domowych (bute-
lek, opakowań plastikowych, kawał-

.

ków mebli, laminatów, butów, starych 
opon). Spalanie odpadów w piecu do-
mowym przynosi wyłącznie straty, 
przede wszystkim dla naszego zdrowia 
i środowiska, w którym żyjemy. 

    Warto natomiast segregować odpady, 
aby odzyskać z nich cenne surowce 
wtórne. W obowiązującym systemie 
gospodarki odpadami, w zamian za ui-
szczoną, stałą opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, gmina 
zapewnia mieszkańcom każdą niezbę-
dną ilość worków na odpady segre-
gowane (papier, opakowania wieloma-
teriałowe, tworzywa sztuczne i szkło) 
oraz odbiera każdą ilość takich od-
padów, także odpadów zmieszanych. 

    Wpływ na zanieczyszczenie powie-
trza ma również sposób spalania węgla 
czy drewna w piecach domowych. 
Istnieją metody palenia pozwalające 
spalać węgiel i drewno bez dymu i sa-
dzy. Dodatkowo, paląc ekonomicznie 
oszczędza się opał i sporo czasu. Sku-
teczną metodą w tym zakresie okazuje 
się rozpalanie od góry, które może być 
jednym ze sposobów na dużo czystsze 
i efektywniejsze palenie węglem oraz 
drewnem w najprostszych piecach i ko-
tłach. Informacje na temat tej metody 
znajdziecie Państwo na stronie: 
www.czysteogrzewanie.pl.

Zapraszamy również na pokaz organi-
zowany przez Referat Ochrony Środo-
wiska Urzędu Gminy Gierałtowice przy 
współpracy z organizacją Rybnik Bez 
Dymu, który odbędzie się 11 lutego br. 
o godz. 12:30 przy Urzędzie Gminy 
w Gierałtowicach. Podczas spotkania 
będziecie mogli Państwo w praktyce 
poznać zasady stosowania tej metody 
oraz przekonać się, jaki wpływ na 
zmniejszenie zanieczyszczenia powie- 

trza ma palenie od góry w piecach do-
mowych. Ponadto w trakcie spotkania 
przedstawione zostaną informacje 
o przyczynach i skutkach zatruć czadem 
oraz co zrobić aby uniknąć zaczadzenia.                

    Warto również zastanowić się nad 
wymianą starego nieekologicznego ko-
tła na nowe ekologiczne źródło ciepła. 
Na ten cel można uzyskać dotację z bu-
dżetu gminy. Zgodnie z Regulaminem 
udzielenia z budżetu gminy Gierałto-
wice dotacji celowej dla osób fizy-
cznych na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie powietrza, polega-
jących na wymianie źródeł ciepła w bu-
dynkach lub lokalach mieszkalnych po-
łożonych na terenie Gminy Gierałto-
wice, przyjętym Uchwałą Nr XXVIII 
/183/16 Rady Gminy Gierałtowice 
z 13 grudnia 2016 r., dotacja może być 
przyznana: 1. po wymianie starego nie-
ekologicznego źródła ciepła na nowe 
ekologiczne, takie jak: ogrzewanie ga-
zem,olejem opałowym, energią elektry-
czną, niskoemisyjnymi kotłami c.o. 
z podajnikiem na paliwo stałe (ekogro-
szek, biomasa), z jednym paleniskiem, 
o 

.

sprawności cieplnej > 80%, spełnia-
jącymi kryteria emisyjne co najmniej 
4 kl. wg normy PN-EN303-5: 2012 
„Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grze-
wcze na paliwa stałe z ręcznym i auto-
matycznym zasypem paliwa o mocy 
nom. do 500 kW - Terminologia, wyma-
gania, badania i oznakowanie”, ogrze-
wanie z zastosowaniem odnawialnego 
źródła energii, 2. po wymianie  niskoe-
misyjnego kotła c.o. z podajnikiem na 
paliwo stałe (ekogroszek), na niewęglo-
we źródło ciepła (kocioł na biomasę, 
gaz, olej opałowy), wykonanie ogrze-
wania elektrycznego lub z zastosowa-
niem odnawialnego źródła energii.

    Ogólna kwota przyznawanej dota-
cji wynosi: 1. w przypadku wymiany 
starego nieekologicznego źródła ciepła 
na: kocioł opalany olejem opałowym, 
gazem, niskoemisyjny kocioł c.o. z po-
dajnikiem na paliwo stałe niewęglowe 
(biomasa) oraz ogrzewanie elektryczne 
lub z zastosowaniem odnawialnych źró-
deł energii - do 50 % kosztów zakupu 
urządzenia grzewczego, jednak nie 
więcej niż 2 500,00 zł;
2. w przypadku wymiany starego niee-
kologicznego źródła ciepła na nisko-
emisyjny kocioł c.o. z podajnikiem na 
paliwo stałe węglowe (ekogroszek), 
Z  jednym paleniskiem, - do 50 % ko-
sztów zakupu urządzenia grzewczego, 
jednak nie więcej niż 2 000,00 zł;
3. W przypadku wymiany niskoemi-
syjnego kotła c.o. z podajnikiem na pa-
liwo stałe węglowe (ekogroszek), na 
niewęglowe źródło ciepła (kocioł na 
biomasę, gaz, olej opałowy), wykona-
nie ogrzewania elektrycznego lub z za-
stosowaniem odnawialnego źródła 
energii - do 50 % kosztów zakupu urzą-
dzenia grzewczego, jednak nie więcej 
niż 2 000,00 zł.

   Regulamin przyznawania dotacji 
znajdziecie Państwo na stronie interne-
towej: www.gieraltowice.pl. 
Informacji udzielają również praco-
wnicy Referatu Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Gierałtowice, tel. 32 30-
11-392,  32 30-11-391.
   Niska emisja jest problemem, 
z którym w prosty sposób można wal-
czyć na własnym podwórku. Każdy 
chce oddychać świeżym powietrzem. 
Nie narażajmy siebie i innych na 
wdychanie trującego powietrza! 

    Właściwy sposób odprowadzania ścieków byto-
wych z gospodarstwa domowego jest jednym 
z obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie 
utrzymania czystości i porządku. Przepisy prawa 
wskazują, w jaki sposób należy wywiązać się z tego 
obowiązku. Obowiązkiem właściciela nierucho-
mości jest przyłączenie jej do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 13. 09. 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 250 ze zm.). Jest 
to wygodny dla mieszkańców i najbardziej korzy-
stny dla środowiska naturalnego sposób odpro-
wadzania ścieków z gospodarstwa domowego. 

    W 2015 r. na terenie gminy Gierałtowice 
zakończono budowę kanalizacji sanitarnej wraz 
z oczyszczalnią ścieków. W ramach inwestycji 
większość nieruchomości z terenu naszej Gminy 
zostało podłączonych do kanalizacji sanitarnej. 
Właściciele nieruchomości, z których istnieje 
techniczna możliwość odprowadzania ścieków 
do sieci kanalizacji sanitarnej, a które do tej pory 
nie zostały do niej podłączone, mają obowiązek 

   Decydując się na odprowadzanie ścieków byto-
wych do przydomowej oczyszczalni ścieków, pa-
miętajmy o tym, aby przy wyborze typu oczy-
szczalni zwrócić uwagę, czy spełnia ona wymogi 
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
 z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1800) w zakresie najwyższych dopu-
szczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń 
albo minimalnego procentu redukcji zanieczy-
szczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub do 
ziemi z oczyszczalni ścieków w aglomeracji. Przy-
łączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie 
jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest już 

    W przypadku, gdy nieczystości ciekłe gro-
madzone są w zbiorniku bezodpływowym, ze 
względu na brak możliwości technicznych 
odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej, 
zgodnie z § 11 pkt. 3 i 5 Uchwały Nr XIV/92/15 Rady 
Gminy Gierałtowice z 27 października 2015 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Gierałtowice (Dz. U. Woj. 
Śl. z 2015 r. poz. 5414) zbiornik ten należy                  
 .
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   Osobom fizycznym, będącym poda-
tnikami podatków lokalnych w Gminie 
Gierałtowice przypominamy, iż w roku  
2017 terminy płatności podatku od nie-
ruchomości, rolnego i leśnego przypa-
dają na: I rata - 15 marca, II rata - 15 maja,  
III rata - 15 września, IV rata - 15 listopada.

Wpłat podatków można dokonywać: 
u sołtysów do dnia terminu płatności;
w kasie Urzędu Gminy Gierałtowice, 
czynnej: w poniedziałek od 7.30 do 
13.00, wtorek, środa od 11.00 do 14.30,
czwartek od 11.00 do 16.30,
w piątek - NIECZYNNE.

Korzystając z powyższych możliwości 
nie ponoszą Państwo dodatkowych 
opłat za dokonane wpłaty.

    Podatek można również wpłacać na 
rachunek bankowy Urzędu Gminy Gie-
rałtowice wskazany indywidualnie na 
każdej decyzji ustalającej wysokość 
zobowiązania/nakazie płatniczym 
doręczonym Podatnikowi w 2017 roku.
Jako odbiorcę wpłaty należy wpisać: 
Gmina Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowice
W tytule przelewu należy wpisać, czego 
dotyczy wpłata, na przykład: „kod pła-
tnika: 1234, nr obiektu: NF/11,  I ra-
ta”, gdzie oznaczenia „kod płatnika” 
i „nr obiektu” można odnaleźć na 
decyzji podatkowej.

   W przypadku osób fizycznych wyso-
kość podatków na 2017 rok zostanie 
ustalona na podstawie złożonych przez 
podatników informacji podatkowych 
oraz obowiązujących stawek podatko-
wych. Decyzje ustalające wysokość po-
datków zostaną doręczone podatnikom 
przez sołtysów, pracowników Urzędu 
Gminy Gierałtowice, bądź za pośred-
nictwem operatora pocztowego. Akcja 
doręczania decyzji podatkowych roz-
pocznie się w drugiej połowie lutego. 
Proszę umożliwić doręczenie decyzji.
Doręczenie decyzji musi zostać po-
twierdzone czytelnym podpisem od-
biorcy i datą doręczenia decyzji.

Ważne!!! Nie będą wydawane i dorę-
czane decyzje ustalające podatek niż-
szy niż 7 zł, podobnie jak w 2016 r. 
Jeżeli kwota zobowiązania podatko-
wego na dany rok nie przekroczy 
100 zł, podatek będzie płatny jedno-
razowo w terminie płatności I raty.

    Przypominamy, iż z ustawy o poda-
tkach i opłatach lokalnych, ustawy o po-
datku rolnym i ustawy o podatku le-
śnym wynika ciążący na podatniku 
obowiązek poinformowania organu 
podatkowego o każdej zmianie mają-
cej wpływ na wysokość podatku od
nieruchomości, rolnego lub leśnego 
w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.

2Budynki mieszkalne lub ich części                                                                                0,74 zł/m
2Piwnice w budynkach mieszkalnych                                                                             0,74 zł/m
2Garaże w budynkach mieszkalnych                                                                              0,74 zł/m

2Garaże stanowiące samodzielne lokale lub garaże wielostanowiskowe                       7,53 zł/m

2Strychy lub poddasza użytkowe w budynkach mieszkalnych                                        0,74 zł/m

Garaże wolnostojące (niestanowiące części budynku mieszkalnego, w tym 
w budynkach gospodarczych)                                                                                                           

sów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń                     

odprowadzaniem ścieków                                                                                                                 

2Budynki gospodarcze                                                                                                    7,53 zł/m
2Budynki pozostałe                                                                                                          7,53 zł/m

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź mieszkalne 
zajęte na działalność gospodarczą

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepi- 

2Budynki zajęte na prowadzenie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym            10,59 zł/m

Budowle                                                                                                                       2% wartości

Budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę lub zbiorowym 

2Grunty pozostałe                                                                                                           0,44 zł/m
2Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej                                      0,89 zł/m

Grunty rolne w gospodarstwach rolnych, od 1 ha przeliczeniowego                           131,10 zł/ha

Pozostałe grunty rolne, niestanowiące gospodarstw rolnych, od 1 ha fizycznego      262,20 zł/ha

Lasy                                                                                                                             42,0222 zł/ha

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych                        21,0111 zł/ha

0,5% wartości

24,61 zł/m

222,16 zł/m

Stawki podatków lokalnych 
obowiązujące w gminie Gierałtowice w 2017 r.

27,53 zł/m

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, położone na terenach gdzie 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową - jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu, 
w odniesieniu do tych gruntów, upłynął okres 4 lat

20,01 zł/m

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych 

4,54 zł/ha

   Jeżeli podatnik stwierdzi, iż w dorę-
czonej decyzji podstawy opodatkowa-
nia lub zastosowane stawki podatkowe 
są nieadekwatne do stanu faktycznego, 
bądź nastąpiła zmiana podatnika, nie-
zwłocznie należy poinformować o tym 
Referat Podatków i Opłat Lokalnych 
UG Gierałtowice. Ujawnienie niepra-
widłowosci w opodatkowaniu w ter-
minie późniejszym będzie wiązało się 
z koniecznością korekty wysokości 
podatku od daty zaistnienia zmiany, 
nawet do 5 lat wstecz.

Podatek od środków transporto-
wych.
   Przypominamy o obowiązku złoże-
nia do 15 lutego 2017 r. deklaracji na
podatek od środków transportowych 
oraz wpłaceniu obliczonej w deklara-
cji I raty podatku na indywidualnie 
ustalony dla każdego podatnika ra-
chunek bankowy. II rata podatku od 
środków transportowych płatna jest 
również bez wezwania, do 15 września
2017 r.
Podatkiem od środków transporto-
wych objęte są:
• samochody ciężarowe o dopuszczal-
nej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
• ciągniki siodłowe i balastowe o dopu-
szczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów od 3,5 tony • przyczepy i na-
czepy o dopuszczalnej masie całko-
witej, łącznie z pojazdem silnikowym, 
od 7 ton • autobusy.
Opodatkowaniu nie podlegają przy-

czepy i naczepy związane wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego - 
w takim wypadku wymagane jest je-
dnorazowe złożenie oświadczenia 
o związaniu przyczep i naczep wyłą-
cznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego.

    Treść uchwal dotyczących podatków 
i opłat lokalnych, w tym stawek poda-
tkowych, jest dostępna na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Gierałtowice: www.bip.gieraltowice.pl 
w zakładce PODATKI I OPLATY LO-
KALNE. Wszelkich informacji w spra-
wach podatków i opłat lokalnych udzie-
lają pracownicy Referatu Podatków 
i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gie-
rałtowice, pok.104, w godzinach 
7.00-15.00 od poniedziałku do piątku, 
w czwartki do 17.00.

    Informacje można również uzyskać 
pod numerami telefonów:
32-30 11 322 - Kierownik Referatu;
32-30 11 308 - Wymiar podatków - 
sołectwa: Gieraltowice, Paniówki,
środki transportowe;
32-30 11 323 - Wymiar podatków -
sołectwa: Przyszowice, Chudów; 
32-30 11 324 - Księgowość podatków
32-30 11 355 - Księgowość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi;
32-30 11 358 -Windykacja zaległości 
(upomnienia, tytuły wykonawcze);
32-30 11 327 - Kasa.

Zwolnienia od podatku od nierucho-
mości obowiązujące na terenie Gminy Gie-
rałtowice wynikają z uchwały Nr XLII 
/320/14 z 26 maja 2014 r. i obowiązują od 
1 lipca 2014 roku. Natomiast od 6 grudnia 
2016 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać 
z nowego zwolnienia na terenie gminy 
Gierałtowice, wynikającego z Uchwały 
nr XXVII /172/16 Rady Gminy Gierałtowice 
z 8 listopada 2016 r. w sprawie udzielania 
na obszarze Gminy Gierałtowice zwolnień 
od podatku od nieruchomości, stanowią-
cych regionalna pomoc inwestycyjną.

Nowe zwolnienie z podatków
od nieruchomości

/ZZK UG Gierałtowice/

   Z przykrością pra-
gniemy poinformować, 
że w dniu 19.12.2016 r. 
niespodziewanie zmarł 
Tadeusz Wranik.

  Jego działalność za-
wodowa związana była 
początkowo z pracą na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach. W latach 1998-
2002 był radnym gminy Gierałtowice. 
W 2002 roku, w chwili utworzenia Za-
kładu Gospodarki Wodnej Gminy Gie-
rałtowice, objął stanowisko Dyrektora. 
W 2005 roku po przekształceniu  zakła-
du budżetowego w Spółkę z ograniczo-
ną odpowiedzialnością pełnił funkcję 
Prezesa Zarządu aż do maja 2015 roku. 
Pożegnanie Prezesa odbyło się 22 grud-
nia 2016 r. na cmentarzu w Paniókach.

/PGK/
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    To już uświęcona latami tradycja, że 
chudowskie koncerty kolęd okraszają 
pięknym śpiewem okoliczne zespoły 
chóralne. Nie inaczej było i tym 
razem, choć - jak się okazało - przed 
publicznością wystąpili nie tylko 
chórzyści.

    Tegoroczny koncert zainaugurowała 
Orkiestra OSP Przyszowice pod dyre-
kcją Mirosława Hajduka. Jako pier-
wszy z chórów zaprezentował się 
gierałtowicki „Skowronek” pod kie-
runkiem Beaty Stawowy i przy akom-
paniamencie Mirosława Marcola. 
Bardzo ciepło przyjęte zostały występy 
tercetu, tworzonego przez Darię Zu-
bek, Tadeusza Czecha i Jana Ku-
kowkę, oraz duetu: Błażej Czech i Ta-
deusz Czech. Podobne, miłe odczucia 
sprawili zebranym w świątyni chórzy-
ści „Słowika” z Przyszowic. Wyśpie-
wali trzy kolędy - pod dyrekcją Hen-
ryka Mandrysza, przy akompania-
mencie Barbary Jałowieckiej-Cem-
pury.               .
.

    Gdy przed wiernymi w świątyni po-
nownie zaprezentowała się Orkiestra 
OSP Przyszowice, mile zaskoczyła 
słuchaczy utworami, które - choć nie są 
kolędami - wzbogacają bożonarodze-
niowy czas. „Jingle Bells”, czy „White 
Christmas” - z występem solo Szymo-
na Musioła - zawsze wzbudzają dobre 
odczucia. Równie pozytywne wraże-
nie wywarł chór „Cecylia” z Paniówek. 
Zespół wystąpił pod dyrekcją Beaty 
Stawowy, akompaniował Paweł Wi-
dera.                .
.

    Słuchaczom ręce same składały się 
do oklasków, gdy przed ołtarzem za-
śpiewali i zagrali najmłodsi uczestnicy 
koncertu, czyli dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Chudowie, pod dyrekcją 
Krystyny Dymarz. Uczniom towa-
rzyszyli chórzyści chudowskiego „Bel 
Canto” pod batutą Barbary Jałowie-
ckiej-Cempury. W partii solowej ze-
brani podziwiali talent i umiejętności 
Anny Jałowieckiej. Koncert zakoń-
czyła kolęda „Cicha noc”, zagrana 
przez przyszowicką orkiestrę.     

.

.
.

    Imprezę, prowadzoną przez Jadwi-
gę Karwot, docenili przedstawiciele 
samorządu oraz gminy. Artystom dzię-
kowali i gratulowali: Jadwiga Zarem-
ba - prezes Chóru Bel Canto i Piotr 
Rychlewski - dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury. Ciepłych słów nie 
szczędzili też duchowni z gościnnej 
chudowskiej świątyni.              

    - Od lat uczestniczę w tym koncercie 
i za każdym razem są to piękne prze-
życia - przyznał się „Wieściom” sołtys 
Chudowa Józef Posiłek. - Pięknych 
pieśni, słów i dobra nigdy nie jest za 
wiele - zauważyła jedna z uczestni-
czek. - Uwielbiam słuchać kolęd i nie 
wyobrażam sobie, abym mogła opuścić 
ten koncert. Jeśli będzie za rok, na 
pewno tu przyjdę...                

.

.

.

Tekst i foto: Bogusław Wilk

   Orszak został zorganizowany w Pa-
niówkach po raz drugi. 6 stycznia, 
podobnie jak w roku ubiegłym, na roz-
stajach dróg (ulice Zwycięstwa i Swo-
body) spotkali się trzej królowie, skąd 
gwiazda betlejemska zaprowadziła ich 
do stajenki (w Parku Joanny), gdzie 
leżał nowo narodzony Jezus. Tu królo-
wie pokłonili się Dzieciątku, składając 
dary - mirrę, kadzidło i złoto. 

    Ramy scenariusza tego niezwykłego 
spektaklu napisała historia już ponad 
2000 lat temu. Treścią wypełnili go 
mieszkańcy Paniówek. W role królów 
wcielili się księża Józef Świerczek - 
proboszcz parafii, Rafał Skitek oraz 
parafianin Michał Promny. Chorą-
żym, niosącym gwiazdę, był radny 
Zygmunt Strzoda. Rodzinę Świętą 
zagrali państwo Witkowscy. W bar-

wnym i licznym orszaku, wspólnie 
z mieszkańcami Paniówek maszero-
wali m.in. wójt gminy Gierałtowice 
Joachim Bargiel i sołtys Paniówek, 
Bogusław Mryka.

    Spotkanie przy stajence było okazją 
do wspólnej modlitwy oraz śpiewania 
wielu popularnych kolęd. - Zorganizo-
wanie orszaku, to oddolna inicjatywa 
mieszkańców naszej miejscowości, 
m.in. Rady Sołeckiej i Rady Parafialnej 
- mówi sołtys Bogusław Mryka - 
eskortę w trakcie przemarszu zape-
wnili nam strażacy z naszej OSP, 
konie, na których jechali królowie, 
użyczyli ze swojej stadniny państwo 
Spyrowie - dodaje. Organizację or-
szaku wsparli również Gmina Gierał-
towice i Gminny Ośrodek Kultury.
      

    Zmarł Tadeusz 
Wojtyszyn - długo-
letni prezes Klubu 
Abs tynen ta  S to -
krotka. Jego pogrzeb 
odbył się w grudniu 
w Gierałtowicach, 
gdzie został pocho-
wany na miejscowym cmentarzu. 
W ostatniej drodze towarzyszyli mu 
najbliżsi, a także członkowie Stokrotki, 
przedstawiciele Urzędu Gminy i Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Gierałtowi-
cach, organizacji pozarządowych oraz 
liczni przyjaciele i znajomi. Mszę 
św. żałobną w intencji zmarłego odpra-
wił proboszcz Gierłtowic, ks. Marek 
Sówka.  

    Śp. Tadeusz Wojtyszyn był osobą 
powszechnie znaną i budzącą sympatię. 
Pamiętamy go jako niestrudzonego po-
pularyzatora i organizatora rajdów ro-
werowych dla całej społeczności gmi-
ny, a także dla młodzieży szkolnej. 
Optymizmem i pogodą ducha zjedny-
wał sobie ludzi. Potrafił cieszyć się 
z sukcesów - z każdego grantu, dotacji 
pozyskanych na działalność Stokrotki 
ale i z rzeczy drobnych, na przykład 
z nowych ławek na postoju dla rowe-
rzystów czy relacji w naszych „Wie-
ściach” z imprezy zorganizowanej 
przez Stokrotkę. Można było na niego 
liczyć w wielu trudnych sytuacjach. 
Będzie nam Ciebie brakowało, Panie 
Tadeuszu.         

/JM/ /JM/


