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   Datki zbierali wolontariusze zareje-
strowani w sztabie mieszczącym się 
w Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach. 
14 stycznia, pomimo mroźnej pogody, 
18 młodych ludzi już od samego 
poranka kwestowało we wszystkich 
miejscowościach naszej gminy. - 
Rekordzistka zebrała do swojej puszki 
ponad 2500 złotych - poinformowała 
nas Aleksandra Bargiel - szefowa 
sztabu WOŚP w Gierałtowicach. W jej 
imieniu oraz w imieniu wolontariuszy 
dziękujemy wszystkim mieszkańcom, 
którzy okazali wspaniałe serce i tak 
hojnie wsparli ideę Wielkiej Orkiestry. 
Przypomnijmy, że pieniądze z tego-
rocznej zbiórki przeznaczone zostaną 
na wyrównanie szans w leczeniu no-
worodków. 

   Tegoroczny Finał WOŚP był już 
siódmym z rzędu z udziałem sztabu 
zarejestrowanego w naszej gminie. Po 
raz pierwszy został on zarejestrowany 
w roku 2012 z inicjatywy Szkolnego 
Klubu Wolontariatu Promyk Nadziei, 
działającego przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Gierałtowicach. 
Wolontariusze Promyka w ostatnich 
siedmiu edycjach Orkiestry zebrali 
w sumie 90 640,72 zł. Chętnie anga-
żują się również w inne akcje chary-
tatywne, m.in. w Szlachetną Paczkę.

Tekst i foto: JM
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Druk: CUD-DRUK 

   40. w tej kadencji sesja odbyła się 
20 grudnia w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy. Jej przebiegiem kierował 
Józef Buchczyk - przewodniczący RG 
Gierałłtowice.

   - Gmina Gierałtowice jeszcze w tym 
roku ma otrzymać 2 mln zł z puli przy-
dzielonej przez Metropolię Górno-
śląsko-Zagłębiowską. Pieniądze te 
mają być przeznaczone na inwestycje 
drogowe - poinformował Radę wójt 
Joachim Bargiel. Wyjaśnił, że usta-
lenia takie zapadły w trakcie spotkania 
włodarzy gmin podregionu gliwi-
ckiego, które odbyło się 8 stycznia 
w Urzędzie Miasta Gliwice. 12-milio-
nową pulę przyznaną dla podregionu 
przez Metropolię podzielono równo 
pomiędzy 6 gmin. Ustalono, że duże 
miasta podregionu - Gliwice i Zabrze - 
nie będą partycypowały w podziale 
tych środków. 

    Kolejne środki na dofinansowanie 
inwestycji drogowych gmina zape-
wniła sobie z tzw. funduszu „schety-
nowego”. Będą one przeznaczone na 
remont ulicy Wodnej w Przyszo-
wicach. - W styczniu br. zostanie ogło-
szony przetarg, który wyłoni wyko-
nawcę tego zadania - informował wójt 
Bargiel. 
Gmina zamierza również przebudować 
układ drogowy w rejonie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Paniów-
kach. Procedura przetargowa na 
wyłonienie wykonawcy tego zadania 
jest w toku. Złożono 8 ofert - najko-
rzystniejsza z nich opiewa na kwotę 
1 573 995 zł. Kwota ta jest już zabez-
pieczona w budżecie gminy.

W okresie ferii (od 29 stycznia do 
11 lutego) świetlice Gminnego Ośrod-
ka Kultury we wszystkich miejscowo-
ściach naszej gminy otwarte będą już 
od godzin porannych. Poniżej poda-
jemy godziny otwarcia poszczególnych 
świetlic, a dla tych, którzy jeszcze nie 
mieli okazji by je odwiedzić, również 
adresy. 

  Wyjazd odbędzie się 1 lutego 
(czwartek). W programie wycieczki: 
widowisko pt.: „Mały Książę” oraz 
zwiedzanie obserwatorium z przewo-
dnikiem. Koszt wyjazdu - 15 zł. 
Zapisy w świetlicach GOK.

   8 lutego (czwartek) GOK organizuje 
wyjazd do Śląskiego Teatru Lalki 
i Aktora Ateneum w Katowicach na 
spektakl pt.: „Babcia na jabłoni”. Koszt 
wyjazdu - 20 zł. Zapisy w świetlicach. 

17 lutego w sali LKS Gwiazda 
Chudów odbędzie się finałowy turniej 
tysiąca. Początek o godz. 15.00. 
Będzie to już XVI edycja zawodów 
organizowanych przez Gwiazdę. 
W imieniu organizatorów zapraszamy 
do udziału sympatyków tej popularnej 
karcianej gry oraz kibiców.

Również 17 lutego, lecz w sali GOK 
w Gierałtowicach, przy ul. Korfantego 
7B, odbędzie się popołudnie z grami 
planszowymi. Zachęcamy dzieci, mło-
dzież i dorosłych do oderwania się od 
komputera i spędzenia miłych chwil 
przy grze na żywo. Początek o godz. 
17.00. Wstęp wolny! Szczegóły doty-
czące spotkania pod numerem tel.: 604 
917 720. Zapraszamy! 

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałto-
wicach zaprasza do pracowni Eko-
deko na „Warsztaty tworzenia wiosen-
nych dekoracji”, które odbędą się 

w środę, 21 lutego, w godz. 17.00 -
20.00 - w siedzibie GOK, przy ulicy 
Korfantego 7B.
W trakcie zajęć uczestnicy wykonają 
wiosenny wianek na bazie naturalnych 
fragmentów brzozy, mchu, faszyny, 
słomy, cebulek, skorupek jaj i piórek. 
Organizatorzy zapewniają wszystkie 
niezbędne materiały. 
Koszt zajęć - 30 zł od osoby.
Zapisy do 16 lutego w GOK w Gierał-
towicach lub pod numerem tel.: 32 301 
15 11. Ilość miejsc ograniczona.

   W czasie obrad radni rozpatrzyli 
i podjęli uchwałę dotyczącą stawek 
opłat za odbiór odpadów komunalnych 
z nieruchomości na terenie gminy 
Gierałtowice. Zgodnie z jej zapisami - 
w roku 2018 - mieszkańcy będą płacili 
13,50 zł miesięcznie za osobę za odbiór 
odpadów zebranych w sposób selekty-
wny (posegregowanych). 
Jeśli odpady nie będą posegregowane, 
wówczas opłata będzie dwukrotnie 
wyższa - 27 zł miesięcznie za jednego 
mieszkańca posesji. Za uchwaleniem 
takich stawek głosowało 12 radnych, 
jeden był przeciwnego zdania, jeden 
wstrzymał się od głosu. 

   W kolejnych czterech uchwałach 
Rada uchwaliła statuty sołectw: Chu-
dów, Gierałtowice, Paniówki i Przy-
szowice. Należy podkreślić zgodność 
radnych - wszyscy głosowali za przy-
jęciem znowelizowanych statutów.

   Zgromadzeni na sali obrad mieli 
również okazję do zapoznania się 
z działalnością komisji stałych Rady 
Gminy w okresie międzysesyjnym - od 
12 do 20 grudnia. W tym okresie odbyło 
się wspólne posiedzenie Komisji 
Górnictwa i Komisji Samorządu, Prze-
strzegania Prawa i Utrzymania Po-
rządku. Przewodniczący tej drugiej ko-

misji, radny Piotr Promny poinfor-
mował, iż komisje zajmowały się opi-
niowaniem projektów uchwał Rady 
Gminy. Natomiast Komisja Górnictwa 
opiniowała dodatek nr 35 do planu 
ruchu PGG sp. z o.o. Odziału KWK 
Sośnica. Komisja wystawiła nega-
tywną opinię w sprawie tego dodatku. 
Warto dodać, że podobną opinię wysta-
wiła Rada Sołecka Przyszowic. 

   Pierwsza w tym roku sesja Rady 
Gminy odbyła się 9 stycznia w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy. Otwarcia 
obrad dokonał, a później kierował ich 
przebiegiem, Józef Buchczyk - przewo-
dniczący RG Gierałtowice. 

  Rada głosowała jedynie nad uchwa-
łami, które umożliwią wprowadzenie 
korekt do budżetu gminy na rok 2018 
oraz w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Gierałtowice. Obydwie 
podjęto identyczną większością głosów 
- 12 „za”, przy jednym wstrzymującym 
się. 

   W części dotyczącej działalności 
komisji stałych RG w okresie między-
sesyjnym, radny Artur Tomiczek po-
informował, że kierowana przez niego 
Komisja Górnictwa (na posiedzeniu 
4 stycznia) wydała pozytywną opinię 
w spawie dodatku nr 10 do planu ruchu 
kopalni Budryk na lata 2017-2018.
W czasie tego posiedzenia komisja 
poruszyła również temat wydania przez 
wójta gminy pozytywnej opinii w spra-
wie dodatku nr 35 do planu ruchu PGG 
sp. z o.o. Oddz. KWK Sośnica, pomimo 
negatywnych opinii Komisji Gór-
nictwa i Rady Sołeckiej Przyszowic. 
Do sprawy tej odniósł się w trakcie sesji 
wicewójt Tomasz Kowol. Wyjaśnił on, 
że postanowienie wójta w sprawie 
dodatku jest tak sprecyzowane, że 
stwarza możliwość zablokowania 
eksploatacji węgla. - Bezwzględnym 
warunkiem dla kopalni jest wykonanie 
nowego przepustu pod torami kolejo-
wymi na rowie K4. Jeśli kopalnia 
Sośnica nie rozpocznie budowy prze-
pustu, to w październiku, gdy złoży 
wniosek o wydanie opinii do nowego 
planu ruchu lub dodatku do planu, 
opinia wójta na pewno będzie nega-
tywna - podkreślił wicewójt Kowol. 
Dodał również, iż: - kopalnia Sośnica 
jest w bardzo trudnej sytuacji ekono-
micznej i dla gminy zamknięcie kopalni 
byłoby bardzo złe. Wiadomym jest, jak 
trudne jest egzekwowanie napraw 
szkód górniczych od Spółki Restruktu-
ryzacji Kopalń. Kolejna zamknięta 
kopalnia przyniosłaby kolejne trudno-
ści, szczególnie w egzekwowaniu na-
praw na terenie sołectwa Przyszowice.

   Niezwykle aktualny, zwłaszcza w se-
zonie grzewczym, temat smogu poru-
szyła na forum sesji radna Tatiana Ko-
walska. Poinformowała ona, że mie-
szkańcy naszej gminy są zbulwerso-
wani postawą niektórych właścicieli 
nieruchomości, którzy w swoich 
kotłowniach spalają nie tylko paliwo 
niskiej jakości (muł czy floty węglowe - 
używanie ich jest już zabronione) ale 
wręcz śmieci.
W związku z tą sytuacją, radna zwróciła 
się do stosownych jednostek organiza-
cyjnych Urzędu Gminy o sporządzenie 
sprawozdania zawierającego działania 
podjęte w celu zminimalizowania tego 
zjawiska. Radna pytała również czy 
gmina dysponuje narzędziami prawny-
mi umożliwiającymi pobranie próbek 
z terenu prywatnych kotłowni a także 
wymierzanie i windykacje ewentual-
nych kar.

Od stycznia ponownie jest do nabycia 
książka kucharska „Smaki Gminy 
Gierałtowice” - zapraszamy do 
Gminnego Ośrodka Kultury. 
Cena 25 zł.

/JM, źródło: materiały RG/
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„Wszechogarniająco” - to nasza tea-
tralna propozycja na luty. Sztukę napi-
sał znakomity dramaturg rosyjski, Ni-
kołaj Kalada, a wystąpią w niej dwie 
wspaniałe polskie aktorki - Maria 
Pakulnis i Ewa Dałkowska. 
   

   Spektakl w reżyserii Tomasza Mana 
(koprodukcja teatrów: Miejskiego 
w Gliwicach i IMKA z Warszawy) wy-
stawiony zostanie w sobotę, 17 lutego 
o godz. 19.00, na scenie przy Nowym 
Świecie w Gliwicach. Warto podkre-
ślić, że dzień wcześniej odbędzie się 
gliwicka premiera tego spektaklu - war-
szawska zaplanowana jest na 9 marca. 
Gorąco polecamy to wydarzenie, 
między innymi ze względu na obsadę. 
Będziecie Państwo mogli obserwować , 
nie pozbawione humoru, starcie dwóch 
wielkich osobowości - aktorek, które 
zagrały dziesiątki pierwszoplanowych 
ról na scenach najlepszych polskich 
teatrów, Teatru Telewizji i filmowych.

   Bilety zarezerwował już GOK. Cena, 
to jedynie 32 zł. Zawarty jest w niej 
bilet do teatru i transport autokarem ze 
wszystkich miejscowości naszej gminy 
do teatru oraz powrót. 
Zapisy na wyjazd do 2 lutego w biurze 
GOK w Gierałtowicach. Rezerwacja 
biletów i szczegóły dotyczące wyjazdu 
pod nr tel.: 32 30 11 511.

   Wyjazd odbędzie się 17 marca, 
o godzinie 17:45, cena biletu 85 zł. 
W cenie: bilet i przejazd autokarem. 
Bilety można rezerwować pod nume-
rem telefonu: 32 301 15 11 w biurze 
GOK .

17 marca GOK zaprasza na kolejne 
spotkanie ze sztuką. Tym razem będzie 
to komedia Elżbiety Jodłowskiej 
„Klimakterium 2 czyli menopauzy 
szał”. W spektaklu będzie można śle-
dzić dalsze losy bohaterek poprzedniej 
sztuki Jodłowskiej - cieszącego się 
olbrzymim powodzeniem „Klima-
kterium”. Druga część tego spektaklu 
powstała na wyraźną prośbę publi-
czności.

/Opr. JM, źródło: GOK/

/Opr. Referat Ochrony Środowiska UG/

   Od bieżącego roku, w związku 
z wdrożeniem nowych przepisów 
wykonawczych ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Roz-
porządzenie Ministra Środowiska 
z 29 grudnia 2016 r. - Dz.U. z 2017 r. 
pozycja. 19.), zobowiązani zostaliśmy 
do rozszerzenia zbiórki odpadów 
ulegających biodegradacji. Oznacza 
to, iż jako odpady ulegające biodegra-
dacji należy selektywnie zbierać od 
nowego roku nie tylko tzw. odpady 
zielone, ale również odpady kuchenne 
(resztki żywności, obierki warzyw, 
owoców itp.).
   W związku ze zmianami zachodzą-
cymi w systemie oraz znacznym wzro-
stem ilości odbieranych odpadów, 
a także obecną sytuacją na rynku   

odpadów, w szczególności wzrostem 
cen przyjęcia odpadów do regionalnej 
instalacji do ich odzysku i unieszko-
dliwiania, wzrosły również koszty 
funkcjonowania całego systemu. 
Znalazło to odzwierciedlenie w roz-
strzygnięciu (ogłoszonego dwukro-
tnie) przetargu na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych 
z terenu gminy Gierałtowice oraz 
obsługę punktu selektywnego zbiera-
nia odpadów.

   Wobec tych realiów, biorąc również 
pod uwagę, iż system gospodarki odpa-
dami winien się samofinansować (do-
chody z opłat muszą bilansować wy-
datki), pozostawienie stawki opłaty na 
dotychczasowym poziomie okazało się 
niemożliwe. Stawka, którą w projekcie 
uchwały przedstawiłem Radzie Gmi-
ny, była najniższą z możliwych i wy-
niosła 13,50 zł za osobę na miesiąc 
(w przypadku zbierania odpadów w 
sposób selektywny) oraz 27,00 zł za 
osobę na miesiąc (w przypadku nie 
zbierania odpadów w sposób selekty-
wny). Rada Gminy 20 grudnia 2017 r.  

podjęła uchwałę o przyjęciu tych 
stawek.
   Zauważyć należy, że gmina Gierałto-
wice nie jest w tej sytuacji odoso-
bniona. Z obserwacji wysokości sta-
wek opłaty za gospodarowanie odpa-
dami i dynamiki ich zmian w gminach 
sąsiednich, w powiecie i w regionie go-
spodarki odpadami, jednoznacznie 
wynika, iż w chwili obecnej rozstrzy-
gnięcia postępowań przetargowych 
wiążą się z podwyższeniem stawek. 
Aktualne stawki opłat ponoszone przez 
mieszkańców gmin sąsiednich sięgają 
do 15 zł za osobę, nawet przy mniej-
szym zakresie świadczonych w ramach 
opłaty usług.
   Zachęcam Państwa gorąco do pro-
wadzenia prawidłowej segregacji 
odpadów, która ma istotny wpływ na 
koszty funkcjonowania systemu, a tym 
samym wysokość opłaty.
Dziękuję Państwu za dotychczasowe 
zaangażowanie, wyrażając nadzieję, iż 
przedstawione zmiany i przytoczone 
przeze mnie argumenty znajdą u Pań-
stwa zrozumienie i akceptację.

Joachim Bargiel - Wójt Gminy Gierałtowice
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   Jerzy Miszczyk: - Początek roku 
sprzyja planowaniu przyszłości 
i podsumowaniom okresu minio-
nego. Od czego chciałby Pan zacząć?

   Joachim Bargiel, Wójt Gminy Gie-
rałtowice: - Od podsumowania, 
ponieważ miniony 2017 rok był wa-
żnym dla gminy Gierałtowice, był ro-
kiem wielu jubileuszy. Obchodziliśmy 
m.in. 40-lecie powstania gminy Gierał-
towice, 130-lecie dwóch Ochotniczych 
Straży Pożarnych, tj. w Gierałtowicach 
i w Przyszowicach, 80-lecie nowej 
i 115-lecie tzw. „starej” szkoły w Przy-
szowicach, 85-lecie klubu sportowego 
LKS Jedność Przyszowice oraz 
50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich 
w Przyszowicach. 
Ważnym wydarzeniem dla lokalnej 
społeczności było również zorganizo-
wanie w Paniówkach dożynek powia-
towych z udziałem władz wojewódz-
kich. Sukcesami w 2017 roku były: 
otrzymanie odznaczeń Zasłużony dla 
województwa śląskiego, zarówno dla 
wójta jak i gminy, certyfikatów „Samo-
rządowy Lider Edukacji” i „Primus” 
(wyróżnienie, które otrzymało tylko 
12 samorządów w kraju). 
Sukcesem było również oddanie do 
użytku przebudowanej ul. Stachury 
(z chodnikiem i ścieżką rowerową) 
łączącej Gierałtowice, Przyszowice, 
Chudów, dla której pozyskano około 
1,5 mln zł z Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury Drogo-
wej, wykonanie chodnika przy ulicy 
Dworskiej w Paniówkach (od przed-
szkola do centrum), budowa boiska 
sportowego w Chudowie.

   - Proszę powiedzieć czy gmina Gie-
rałtowice jest dobrze przygotowana 
do realizacji zadań zaplanowanych 
na rok 2018, czy dysponuje odpowie-
dnim budżetem?

   

- Nie mogę nie zapytać o środki 
przeznaczone na dofinansowanie dla 
mieszkańców wymieniających stare 
piece grzewcze na nowe - ekologi-
czne. Pod koniec ubiegłego roku 
zabrakło pieniędzy na ten cel. Jak 
będzie w bieżącym roku?

   

 

- Tak, jesteśmy dobrze przygotowani. 
Gmina dysponuje budżetem ok. 60 mln 
zł, z którego 12 mln przeznaczonych jest 
na inwestycje - to około 20% budżetu.

   

- Zadania związane z dofinansowa-
niem wymiany kotłów grzewczych są 
realizowane na bieżąco - te z grudnia są 
w toku załatwiania. W budżecie na rok 
2018 zapisano kwotę wyjściową na ten 
cel - 50 tys. zł. Zwiększymy ją jeszcze 
o ok.75 tys. zł, by umożliwić wszystkim 
chętnym mieszkańcom gminy wymianę 
starych kotłów grzewczych na ekolo-
giczne źródła ogrzewania. Prosimy 
o zgłaszanie wymiany.

   - Na jakie inwestycje mogą liczyć 
mieszkańcy w bieżącym roku? 

   - Będą to m.in. inwestycje drogowe: 
przebudowa układu drogowego w obrę-
bie ZSP w Paniówkach, budowa cho-
dnika przy ul. Zwycięstwa w Paniów-
kach, chodnik przy ul. Powstańców 
w Gierałtowicach, ulica Wodna w Przy-
szowicach. Ponadto rewitalizacja pała-
cu w Przyszowicach, dokończenie roz-
budowy szkoły w Gierałtowicach oraz 
zakończenie budowy boiska sportowe-
go i rowerowego skate parku w Chu-
dowie, a także rozpoczęcie budowy 
przedszkola w Chudowie.

   - Jakie inne ważne dziedziny życia 
społecznego finansowane są ze śro-
dków budżetu gminy?

   

- Czy jest Pan optymistą w sprawie 
wzrostu dochodów własnych gminy 
w najbliższych latach?

   - 

Z pewnością ma Pan plany zwią-
zane z dalszym rozwojem gminy Gie-
rałtowice. Czy zechciałby Pan po-
dzielić się nimi z naszymi czytelni-
kami?

   - 

- Najwięcej - 21 mln zł wydajemy na 
oświatę, to około 1/3 budżetu gminy. Na 
transport 5 mln, na ochronę środo-
wiska 3,5 mln, na rodzinę (program 
500+) 8,5 mln, na kulturę 1,5 mln zł.

   

Tak. Przemawiają za tym wskaźniki - 
stały wzrost dochodów z podatku PIT, 
oraz podatku od nieruchomości rzędu 
10%. 

Dalsza poprawa środowiska natu-
ralnego. Chodzi tu głównie o czyste 

   - 

powietrze, czyli działania antysmo-
gowe oraz rozwój energetyki odnawial-
nej. Wymiana oświetlenia ulicznego 
w gminie - zastąpienie w stu procentach 
lamp sodowych, lampami ledowymi. 
W planach jest również pozyskiwanie 
metanu z kopalni Budryk na potrzeby 
cieplne i elektryczne obiektów komu-
nalnych gminy.

   

Tak, bardzo dobry moment. Szansa 
na realizację wspólnych zadań.

- W roku jubileuszu 40-lecia po-
wstania gminy Gierałtowice, gmina 
wstąpiła do Metropolii Górnoślasko-
Zagłębiowskiej. Czy uważa Pan, że to 
dobry znak?

   - 

    - Co w minionym roku przyniosło 
Panu satysfakcję, a co rozczarowało?

  - Udało się uzyskać członkostwo 
w Metropolii Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej - 41 samorządów woje-
wództwa śląskiego realizując zadania 
w oparciu o około 360-milionowy 
budżet. Będą to zadania z dziedziny 
komunikacji, budowy dróg, wodo-
ciągów, energetyki. Udało się powołać 
zarówno klaster energii gminy, jak 
również powiatowy - „Przyjazna ener-
gia w powiecie gliwickim”. 

Rozczarowanie? Spowodowane jest 
przedłużającymi się i niejasnymi pro-
cedurami konkursowymi pozyski-
wania środków z UE. 
Wydłużyły się również procedury reali-
zowania odszkodowań w związku z li-
kwidacją kopalni Makoszowy. 

Liczba ludności gminy Gierałtowice
- stan z 31 grudnia 2017 r.

Gmina 
Gierałtowice

MężczyźniKobiety Ogółem

11717 6047 5670

Sołectwo

Chudów

Gierałtowice

Paniówki

Przyszowice

Suma

Chłopcy    Dziewczęta Suma

9

23

19

18

69

11

15

12

15

53

 20

 38

 31

 33

122

Rok 2017 - liczba urodzeń dzieci 
w poszczególnych sołectwach

GierałtowiceRok Chudów Paniówki Przyszowice Gmina

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1346

1366

1390

1404

1439

1493

1515

1562

1580

1644

1683

10 599

10 677

10 717

10 782

10 892

11 046

11 216

11 349

11 439

11 569

11 717

3743

3761

3777

3791

3796

3835

3866

3880

2880

3905

3928

3205

3231

3214

3231

3251

3264

3265

3281

3313

3316

3323

2305

2319

2336

2356

2406

2454

2570

2626

2653

2704

2783

Mieszkańcy gminy Gierałtowice
zameldowani na pobyt stały

+39 +23 +79 +7 +148

2017 był już jedenastym rokiem 
z rzędu, w którym odnotowano wzrost 
liczby ludności naszej gminy. W roku 
2007 gmina liczyła 10599 miesz-
kańców. W końcu roku ubiegłego - 
11717. W okresie 11 lat przybyło więc 
1118 mieszkańców. 
   Największy przyrost ludności w tym 
okresie zanotowały dwie najmniejsze 
miejscowości naszej gminy - Chudów 
i Paniówki, gdzie odpowiednio przy-
było 337 i 478 mieszkańców. W analo-
gicznym okresie czasu, w Gierałto-
wicach przybyło 185 mieszkańców, 
natomiast w Przyszowicach - 118.

   Wzrost populacji gminy spowodo-
wany jest głównie migracją - osiedla-
niem się ludności na naszych terenach. 
Nic w tym dziwnego - zielona, sielska 
a jednocześnie podmiejska i znako-
micie skomunikowana z krajem (auto-
strady, DTŚ, szybki dojazd do lotniska) 
gmina Gierałtowice jest dobrym miej-
scem do zamieszkania.

   Wpływ na wzrost populacji gminy 
ma również przyrost naturalny. 
Wprawdzie w liczbach bezwzględnych 
jest on niewielki, to jednak utrzymuje 
się nieprzerwanie od roku 2011. W tym 
okresie (minione 7 lat) w naszej gminie 
urodziło się 908 dzieci. Zgonów odno-
towano 785. Przyrost naturalny wniósł 
zatem + 123. 

   Przyglądając się statystykom demo-
graficznym, można zaryzykować tezę, 
że w ubiegłym roku program 500+ nie 
wpłynął w naszej gminie na wzrost 
liczby urodzeń dzieci. W roku 2017 
urodziło się ich 122, to o 16 mniej niż 
w roku 2016.

/JM, źródło: materiały USC Gierałtowice/ 

Rozmawiał Jerzy Miszczyk

Gmina Gierałtowice zgłosiła swój 
udział w konkursie „Powietrze bez 
śmieci”, organizowanym przez funda-
cję PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. 
Do wygrania jest Naukowa Stacja Za-
baw PGNiG, która byłaby zlokalizo-
wana w Przyszowicach, przy ul. Po-
wstańców Śl. (kort). O wygranej zade-
cydują głosy internautów. 
Serdecznie prosimy o pomoc i zachę-
camy do głosowania na naszą gminę!

   Głosy można oddawać do 28 lutego 
pod tym adresem: 
https://www.powietrzebezsmieci.pl/gminy/za
glosuj#dest

   Na tej samej stronie można również 
zapoznać się z materiałami edukacyj-
nymi dotyczącymi zanieczyszczenia 
powietrza. Naukowe Stacje Zabaw 
PGNiG wygra pięć gmin z największą 
liczbą głosów w stosunku do liczby 
mieszkańców. 
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Szanowni Mieszkańcy Gminy 
Gierałtowice. Rok 2017 już 
poza nami, co skłania do 
podsumowania pracy Rady 
Gminy. Uważam za swój 
obowiązek poinformowanie 
naszej lokalnej społeczności 
o wynikach tej pracy.

   Pragnę przypomnieć, że Rada Gmi-
ny, jako organ uchwałodawczy, ma za 
zadanie opiniowanie i kontrolę pracy 
organu wykonawczego, jakim jest 
Wójt i Urząd Gminy.             
Do podstawowych zadań Rady Gminy 
należy zatem: analiza i opiniowanie 
budżetu gminy, analiza zleceń i wyko-
nanych umów (inwestycyjnych, re-
montowych), analiza pracy jednostek 
organizacyjnych gminy, opiniowanie 
planów ruchu i dodatków do planów 
ruchu zakładów górniczych w zakresie 
zgodności z gospodarką przestrzenną, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
wpływu eksploatacji górniczej na śro-
dowisko naturalne. Rada Gminy 
zajmuje się także gospodarką rolną 
oraz ochroną przeciwpowodziową, 
współpracuje w zakresie bezpieczeń-
stwa i przestrzegania porządku na 
terenie gminy oraz najważniejsze - 
pracuje nad dokumentami planisty-
cznymi gminy.                
.

  W ubiegłym roku, Rada Gminy od-
była 12 posiedzeń sesyjnych w czasie 
których podjęła 88 uchwał. W tym 
miejscu jednak należy podkreślić, że 
praca Rady to przede wszystkim praca 

.

.

 

w komisjach i tutaj miało miejsce 67 
posiedzeń komisji, w tym 10 posiedzeń 
wspólnych oraz jedno wyjazdowe. 
Rada pracuje w 6 stałych komisjach, tj.: 
1) Rewizyjnej, 2) Budżetu i Plano-
wania, 3) Kultury, Oświaty, Zdrowia 
i Sportu, 4) Rolnictwa, Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Przestrzennej, 
5) Samorządu, Przestrzegania Prawa 
i Utrzymania Porządku, 6) Górnictwa. 
Ponadto w 2017 roku na wniosek ra-
dnych została powołana Komisja Do-
raźna do opiniowania programów fun-
kcjonalno-użytkowych, koncepcji pro-
jektowych oraz projektów budowla-
nych zadań inwestycyjnych i remon-
towych realizowanych przez gminę. 

  W minionym roku ważnym elemen-
tem działalności Rady stało się 
podjęcie takich decyzji, jak wstąpie-
nie do nowo powstałej Metropolii 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej, która 
zrzesza 41 gmin. Już możemy odczuć 
pierwsze pozytywne skutki tej 
decyzji, takie jak darmowe bilety 

.
.

dla młodzieży do 16 roku życia.    
Kolejną ważną uchwałą było przyjęcie 
Programu Rewitalizacji dla naszej 
Gminy na lata 2017 - 2022, która umo-
żliwi pozyskiwanie dodatkowych fun-
duszy dla Gminy na zadania rewita-
lizacyjne. Ponadto podjęto uchwałę 
w sprawie partnerstwa realizacji pro-
jektu „E-rozrachunki, e-podatki, 
e-opłaty”, ułatwiającą codzienne zała-
twianie spraw i można śmiało powie-
dzieć idącą z duchem czasu. Innymi 
istotnymi dokumentami były również 
uchwały w sprawie przyjęcia nowych 
Statutów Gminy i Sołectw.      

   Należy jednak podkreślić, że najwa-
żniejszym dokumentem, nad którym 
pracowała Rada, było przyjęcie uchwa-
ły w sprawie Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy. W chwili 
obecnej oczekujemy na uprawomo-
cnienie tej uchwały, bądź też ewentu-
alne uwagi ze strony Wojewody 
Śląskiego. Tym niemniej uważamy 
podjęcie uchwały w sprawie Studium 
za duży sukces, gdyż jest to podstawa 
do prac nad najważniejszymi doku-
mentami planistycznymi naszej gminy, 
które będą już stanowiły prawo miej-
scowe, tzn. Miejscowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego (MPZP). 
W tej sprawie Rada już podjęła uchwa-
łę, która określa, że MPZP powstanie 
oddzielnie dla każdego sołectwa. 
Należy tu zwrócić uwagę, że prace nad 

komunikacji na terenie metropolii 
. 

.
.

SUiKZP Gminy trwały od 2010 roku. 
Wymienione uchwały wymagały duże-
go nakładu pracy i nie można ukrywać, 
że również wielu kompromisów.          

   Dużym wyzwaniem dla Rady w 2017 
roku była reforma systemu edukacji, 
która skutkowała powstaniem nowych 
oddziałów szkolnych w ZSP w Chu-
dowie, oraz powstaniem przyszłych 
klas 7 i 8. Reforma ta spowodowała, że 
nowo powstałe oddziały szkolne będą 
mogły funkcjonować pod warunkiem 
wyprowadzenia z dotychczasowego 
budynku ZSP oddziałów przedszkol-
nych. Rada bez zawahania podjęła de-
cyzję o budowie nowego budynku 
przedszkola w Chudowie, z czego min. 
wynikało powstanie nowej komisji 
doraźnej, o której wspominałem już 
wcześniej. Komisja ta odbyła już swoje 
pierwsze posiedzenia i ściśle współ-
pracuje z Referatem Inwestycji i Szkód 
Górniczych, jak również bezpośrednio 
z projektantami przedmiotowych 
inwestycji. Jak można zauważyć klu-
czowa jest współpraca z Urzędem Gmi-
ny na każdym etapie pracy Rady, jak 
i Urzędu z Radą.                   

   W imieniu Rady Gminy dziękuję za 
cenne uwagi ze strony społeczeństwa 
oraz zapraszam oczywiście do współ-
pracy.

.
.

.
.

Józef Buchczyk - przewodniczący 
Rady Gminy Gierałtowice

/Opr. JM, źródło: Ref. Ochrony Środowiska/

R
e
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m

a

Hyundai i20 to całkiem niezły samo-
chód. Od niespełna miesiąca pomaga 
dzielnicowym - także na terenie naszej 
gminy - w codziennej służbie. Na za-
kup radiowozu samorządy wyłożyły 
24 tys. zł, resztę dołożyła Policja.

   Krótka uroczystość przekazania ra-
diowozu odbyła się 28 grudnia 2017 
roku na terenie knurowskiego komi-
sariatu. Służby mundurowe reprezen-
towali nadkom. Marek Bajcer - ko-
mendant Komendy Miejskiej Policji 
w Gliwicach i mł. insp. Janusz Sło-
wiński - komendant KP Knurów.
W imieniu samorządu Gminy Gierałto- 

.

wice udział wzięli wójt Joachim Bar-
giel i przewodniczący Rady Gminy 
Józef Buchczyk, Knurów reprezen-
tował zastępca prezydenta Piotr Su-
rówka, a Gminę Pilchowice - zastę-
pczyni wójta Aleksandra Skwara.  .

   Samorządowcy podkreślali znacze-
nie poczucia bezpieczeństwa dla mie-
szkańców. Przypomnieli, że okoliczne 
gminy od lat starają się w znaczący 
sposób wspierać - także finansowo - 
Policję. Zakup nowego hyundaia nie 
jest pierwszą tego typu inwestycją. 

/bw, jb/ 

Pracownicy Referatu Ochrony Środo-
wiska Urzędu Gminy Gierałtowice 
postanowili informować najmłodszych 
mieszkańców o aktualnym stanie 
jakości powietrza w naszym rejonie. 
W tym celu zainstalowali w gminnych 
przedszkolach tablice, na których 
codziennie umieszczane są świeże 
informacje na ten temat. Aby ułatwić 
przedszkolakom właściwe ich odczy-
tanie, kartki są pokolorowane. Kolor 
zielony oznacza bardzo dobrą lub dobrą  
jakość powietrza, kolor pomarańczowy 
- umiarkowaną lub dostateczną, a czer-
wony - złą lub bardzo złą.

   Tablice zainstalowano w ramach 
kampanii edukacyjnej prowadzonej 
przez nasz Referat Ochrony Środo-
wiska, dotyczącej ograniczenia niskiej 
emisji. Ponadto na tablicach znajdują 
się informacje uchwały antysmogowej 
województwa śląskiego, Systemu 
Wczesnego Ostrzegania, dzięki 
któremu można otrzymywać pocztą 
elektroniczną informacje o anomaliach 
pogodowych oraz ostrzeżenia meteo-
rologiczne i środowiskowe. Umie-
szczono na nich również adres strony 
internetowej Gierałtowickiego Alarmu 
Smogowego. 
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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                           131,23 zł/ha

Pozostałe grunty rolne, niestanowiące gospodarstw rolnych, od 1 ha fizycznego      262,45 zł/ha

Lasy                                                                                                                             43,35 zł/ha

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych                        21,68 zł/ha

0,5% wartości

24,61 zł/m

222,16 zł/m

Stawki podatków lokalnych 
obowiązujące w Gminie Gierałtowice w 2018 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

Podatki Lokalne w Gminie 
Gierałtowice - 2018 rok

   Osobom fizycznym, będącym poda-
tnikami podatków lokalnych w Gmi-
nie Gierałtowice przypominamy, iż 
w 2018 roku terminy płatności po-
datku od nieruchomości, rolnego i le-
śnego przypadają na: I rata - 15 mar-
ca, II rata - 15 maja, III rata - 
15 września, IV rata - 15 listopada.

Wpłat podatków można dokony-
wać: U sołtysów do dnia terminu pła-
tności; w kasie Urzędu Gminy Gierał-
towice, 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 kasa NIECZYNNA.

  Korzystając z powyższych możli-
wości nie ponoszą Państwo dodatko-
wych opłat za dokonane wpłaty.

  Podatek można również wpłacać:
na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
Gierałtowice wskazany indywidualnie 
na każdej na decyzji ustalającej wyso-
kość zobowiązania/nakazie płatni-
czym doręczonym podatnikowi 
w 2018 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 płatnika: 1234, nr obiektu: 
NF/11, I rata”, gdzie oznaczenia „kod 
płatnika” i „nr obiektu” można 
odnaleźć na decyzji podatkowej.

   W przypadku osób fizycznych wyso-
kość podatków na 2018 rok zostanie 
ustalona na podstawie złożonych przez 
podatników informacji podatkowych 
oraz obowiązujących stawek podatko-
wych. Decyzje ustalające wysokość 
podatków zostaną doręczone podatni-
kom przez sołtysów, pracowników 
Urzędu Gminy Gierałtowice, bądź za 
pośrednictwem operatora poczto-
wego. 
   Akcja doręczania decyzji podatko-
wych rozpocznie się pod koniec 
stycznia. Proszę umożliwić doręczenie 
decyzji. Doręczenie decyzji musi zo-
stać potwierdzone czytelnym podpi-
sem odbiorcy i datą doręczenia 
decyzji.

 Podatek od środków 
transportowych

   Ponadto przypomina się o obo-
wiązku złożenia do 15 lutego 2018 
roku deklaracji na podatek od środ-
ków transportowych oraz wpłaceniu 
obliczonej w deklaracji I raty podatku 

.

na indywidualnie ustalony dla każdego  
podatnika rachunek bankowy. II rata 
podatku odśrodków transportowych 
płatna jest, również bez wezwania, do 
15 września 2018 roku.

   Wszelkich informacji w sprawach 
podatków i opłat lokalnych udzielają 
pracownicy Referatu Podatków i Opłat 
Lokalnych Urzędu Gminy Gierałto-
wice, 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: Gierałtowice, 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 komunal-
nymi;
32-30 11 358 - Windykacja zaległości 
(upomnienia, tytuły wykonawcze);
32-30 11 327 - Kasa.

    Wydział Edukacji, Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych Starostwa Powia-
towego w Gliwicach przypomina, że 
stowarzyszenia zwykłe wpisane do 
ewidencji prowadzonej przez Starostę 
Gliwickiego przed 20 maja 2016 roku, 
obowiązane są dokonać ponownego 
wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwy-
kłych.

   W terminie do 20 maja 2018 r. Przed-
stawiciele tych stowarzyszeń powinni 
złożyć wniosek o rejestrację wraz z wy-

maganymi dokumentami. Niedopeł-
nienie obowiązku skutkować będzie 
rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy 
prawa. Starosta w terminie 7 dni od 
dnia złożenia wniosku o wpis stowa-
rzyszenia musi dokonać wpisu do ewi-
dencji stowarzyszeń zwykłych.

   Obowiązek ten wynika z zapisów 
ustawy z 25 września 2015 roku o zmia-
nie ustawy Prawo o stowarzyszeniach 
oraz niektórych innych ustaw. Jedno-
cześnie ustawodawca nałożył na stowa-

rzyszenia, działające na podstawie 
przepisów dotychczasowych, obowią-
zek dostosowania statutów do wy-
magań zmienianej ustawy. 

   Stowarzyszenia te w terminie 24 mie-
sięcy (tj. do 20 maja 2018 r.), zobligo-
wane są do wprowadzenia do swoich 
statutów zapisów dotyczących sposobu 
reprezentowania stowarzyszenia, 
w szczególności sposobu zaciągania 
zobowiązań majątkowych. 

/Serwis Inf. Powiatu Gliwickiego/

Wierni, którzy 7 stycznia przybyli do 
świątyni, by wysłuchać XXVI Koncertu 
Kolęd, to niedzielne popołudnie pe-
wnością zachowają w pamięci. Bo też 
doznania i wzruszenia, których zaznali 
wysłuchawszy ponad 20 utworów, war-
te są zapamiętania...                 

   Rozpoczęła Orkiestra Dęta Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Przyszowicach. 
Kolęda „Bóg się rodzi”, zagrana pod 
dyrekcją Mirosława Hajduka, wpro-
wadziła zebranych w odświętny nastrój. 
Podtrzymali go chórzyści i soliści.
„My też pastuszkowie”, podkreślili 
śpiewacy „Cecylii” z Paniówek. 
Zespołem kierowała Beata Stawowy, 
akompaniował Paweł Widera.         

   Piękną grą na saksofonie urzekła 
słuchaczy niespełna 12-letnia Kamila 
Kania, wygrywając m.in. „Lulajże Je-
zuniu”. Równie ciepło przyjęto „Wśród 
nocnej ciszy” w wykonaniu gierałto-
wickiego „Skowronka” pod dyrekcją 
Beaty Stawowy i przy akompania-
mencie Mirosława Marcola. Urze-
kającą, artystyczną okrasą chóralnego 
śpiewu po polsku okazały się kompo-
zycje po angielsku zagrane przez przy-
szowicką orkiestrę. Wśród nich „White 
Christmas” zaśpiewane przez Szymona 
Musioła.               

   „Raduj się świecie” - zachęcał przy-
szowicki „Słowik” śpiewający pod 
kierunkiem Barbary Jałowieckiej-
Cempury. Po chwili do chórzystów 
z Przyszowic dołączył miejscowy „Bel 
Canto” - tym razem  reprezentowany 
przez swoją piękniejszą, bo składającą 
się wyłącznie z pań, część. Obydwa 
zespoły z wyczuciem współtworzyły 
utwór pt. „Całą noc padał śnieg” ze 
śpiewającą solo Agnieszką Lomania.   . 

   W finale koncertu wystąpił „Bel 
Canto” pod dyrekcją Barbary Jało-
wieckiej-Cempury, przywołując m.in. 
sentymentalne „Mój Jezuniu, zaśnij 
słodko”. Zwieńczeniem XXVI edycji 
imprezy była „Cicha noc” w muzycznej 
interpretacji orkiestry dętej.        
   Nagrodą dla twórców były brawa 
słuchaczy, wśród nich wójta gminy 
Gierałtowice Joachima Bargiela i dy-
rektora Gminnego Ośrodka Kultury 
Piotra Rychlewskiego. Powody do sa-
tysfakcji mieli gospodarze pięknego 
koncertu - ks. proboszcz Joachim Klo-
za oraz prezes chóru „Bel Canto” Ja-
dwiga Zaremba. I oczywiście organi-
zatorzy: „Bel Canto”, Parafia w Chu-
dowie oraz GOK w Gierałtowicach.  
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Śpiewa chór Bel Canto
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W sobotni (13 stycznia) wieczór szkoła 
przyciągnęła w swoje progi wielu mie-
szkańców Przyszowic; nie zabrakło też 
gości z ościennych miejscowości. 
Wszyscy chcieli stać się świadkami 
i uczestnikami corocznego koncertu, 
który wyrobił sobie opinię artysty-
cznego wydarzenia wartego wyjątko-
wej uwagi. I tym razem nikt się nie 
zawiódł - oczekiwania się spełniły, 
w czym niewątpliwa zasługa organiza-
torów: Orkiestry Dętej OSP Przyszo-
wice i Zespołu Szkolno-Przedszkolego. 

   Wzorem ubiegłych lat impreza miała 
dwie odsłony: przedstawienie jasełko-
we i koncert orkiestry. Obydwie zna-
czone talentem twórców, wzruszające 
i zostawiające ślad w sercach 
odbiorców.              

   Jak pokazać historię znaną od przeszło 
dwóch tysięcy lat? Zadanie niełatwe, 
ale nie dla dzieci i  młodzież 
przyszowickiej szkoły pod wprawną 
opieką pedagogów. Czego dowiedli 
przedstawiając jasełka w ciekawej in-
terpretacji. Przeplatane kolędami wy-
grywanymi przez orkiestrę i znaczone - 
przesiąkniętymi ponadczasową refle-
ksją - wersami autorstwa ks. Jana 
Twardowskiego. Zasłużone oklaski 
zebrali: Martyna Barwińska, Karo-
lina Białecka, Oliwia Kowol, Alicja 
Grzyśka, Maja Pytel, Emilia Kru-
czkowska, Oliwer Mansfeld, Patryk 
Kończewski, Seweryn Majka, Kamil i 
Maciej Sobota, Kinga Lokwenc, 
Adam Dolata, Nataniel Gil i Bartosz 
Poloczek.                

   Orkiestra OSP Przyszowice pod dyre-
kcją Mirosława Hajduka i z udziałem 
solistów zabrała zebranych w muzy-
czną podróż w czasie i przestrzeni. Stąd 

.
.
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chu” Jerry'ego Bocka, słynna aria „La 
donna e mobile” z „Rigoletto” Ver-
diego, także przebój „Do zakochania 
jeden krok” (przebój z lat 70.) Andrzeja 
Dąbrowskiego, melodie kabaretowe, 
czy „Summertime” Elli Fitzgerald. 
A dla podkreślenia 100-lecia odzy-
skania niepodległości... wiązanka pie-
śni żołnierskich.            
Widzowie docenili i nagrodzili indy-
widualne umiejętności artystów burzą 
braw. Tę miłą wszystkim twórcom 
ocenę usłyszeli: Alicja Śmietańska-
Nowakowska, Dominika Mielnik, 
Kacper Famuła, Tomasz Makselon, 
Jarosław Hajduk, Szymon Musioł 
i Tomasz Nowakowski.           
Specjalną porcję oklasków zebrał 
Wojciech Miczka, wręcz człowiek-
orkiestra: nie tylko prowadzący im-
prezę, ale też solista i aktor wcielający 
się w musicalowe role.            

- To był wspaniały koncert: niezwykli 
aktorzy i muzycy, piękne słowa i niewy-

i walce J. Straussa, „Skrzypek na da-
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Gminy Gierałtowice Joachima Bar-
dlenie w duszy wszystkich słuchaczy. 
Wątpliwości być nie mogło - gromkie 
brawa jednoznacznie zdradzały, że pu-
bliczności ten artystyczny wieczór zde-
cydowanie się podobał. Ocenę tę 
podzielali m.in. przewodniczący RG 
Gierałtowice Józef Buchczyk, dyrektor 
GOK Piotr Rychlewski, kierownik 
Referatu Edukacji i Zdrowia Barbara 
Mansfeld oraz ks. Adam Niedziela, 
proboszcz przyszowickiej parafii. 
Gospodarz obiektu - dyrektor Ale-
ksander Jendryczko - nie krył saty-
sfakcji z przebiegu i oddziaływania 
uroczystości, jak również szczerej 
dumy z młodych, utalentowanych twór-
ców, wywodzących się z kierowanej 
przez siebie placówki...          
W finale koncertu zebrani nie tylko 
usłyszeli, jak również zaśpiewali, jedną 
z najbardziej znanych i najpiękniej-
szych kolęd: „Cichą noc”.           

powiedziane wzruszenia - zdanie wójta 

.

.

Wielkim, zbiorowym sercem do śpiewu 
wykazują się od lat śpiewacy Chóru 
Mieszanego „Cecylia”. I tym razem dali 
temu świadectwo w niedzielne (21 
stycznia) popołudnie wyśpiewując 
znane i lubiane kolędy i pastorałki. 
   Zespół wystąpił pod dyrekcją Beaty 
Stawowy i przy akompaniamencie Pa-
wła Widery. W partii solo zachwyciła 
Patrycja  Cempul ik-Włodarz .
Równie entuzjastycznie przyjęto wy-
stęp Zespołu Dziecięco-Młodzieżo-
wego „Uskrzydleni” z parafii w Gie-
rałtowicach. Dzieci i nastolatki zaraziły 
słuchaczy ożywczym entuzjazmem, 
którym przesiąknięte były prezento-
wane przez nie utwory.            

   Ten wspaniały nastrój podtrzymała 
Orkiestra KWK „Knurów” pod dyre-
kcją Mariusza Kowalczyka. Muzycy 
oczarowali wiernych interpretacją 
kolęd, nadając tradycyjnym utworom 
nowatorskie brzmienie. Podobnie jak 
towarzyszące orkiestrze solistki - 
Agnieszka Gabryś i Joanna Świdrak - 
urzekające barwą głosu i spontani-
cznością.                . 
   Nagrodą dla artystów były rzęsiste 
brawa słuchaczy. Dłoni nie szczędził też 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Piotr Rychlewski. Wieloma ciepłymi 
słowami obdarzył twórców ks. Józef 
Świerczek, proboszcz parafii pod 
wezwaniem św. Urbana w Paniówkach. 
- To było niezwykle piękne i nastrojowe 
spotkanie - podsumowała kolędowe po-
południe Stefania Rudnik, prezes 
chóru „Cecylia”. - Poprzedzone długo-
trwałymi przygotowaniami, jednak na-
grodzonymi wspaniałym ich zwień-
czeniem.                 

.
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Ideę niesienia pomocy wsparli liczni 
muzycy. To dzięki nim publiczność 
miała okazje wysłuchać najpiękniej-
szych kolęd, pastorałek, pieśni oraz arii 
operowych i operetkowych. 
Dla Kacperka i Patryka śpiewali i grali: 
Uskrzydleni - dziecięcy zespół wokal-
no-muzyczny działający przy parafii w 
Gierałtowicach, Zespół TIME, Orkie-
stra Dęta OSP Przyszowice pod dy-
rekcją Mirosława Hajduka, Chór 
Skowronek pod batutą Beaty Sta-

wowy oraz soliści: Szymon Musioł, 
Anna Kruk i Anna Pieszka. Arie 
muzyki klasycznej wykonał duet: 
Joanna Wojtaszewska i Kamil Roch 
Karolczuk, na pianinie akompaniował 
Tomasz Marcol.
Trwające ponad dwie godziny wido-
wisko poprowadzili Gabriela Więcko 
i Michał Czaplicki. 

   Należy podkreślić, że występ odbył 
się przy wypełnionej po brzegi świą-
tyni. Publiczność nie tylko gorąco 
oklaskiwała wspaniałych artystów ale 
i hojnie wsparła główny cel koncertu - 
pomoc dla chorych chłopców. Na 
wsparcie ich leczenia ofiarowano 
9 922 złote! 
Koncert zorganizowali wspólnie: 
Parafia w Gierałtowicach, Parafialne 
Koło Caritas i zespół Uskrzydleni oraz 
ich opiekunowie.

Dziecięco-młodzieżowy zespół Uskrzydleni
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   Uroczyste wyróżnienie najlepszych 
absolwentów odbyło się 20 listopada 
2017 r. w auli im. Kazimierza Le-
pszego, w rektoracie Uniwersytetu 
Śląskiego. W trakcie spotkania, rektor 
tej szacownej uczelni, w asyście dzie-
kanów wydziałów, wręczył absol-
wentom dyplomy, listy gratulacyjne 
oraz zestawy upominków uniwer-
syteckich. Otrzymali oni również listy 
gratulacyjne od włodarzy miast i gmin 
z których pochodzą.
Absolwentowi z naszej gminy 
gratulował obecny na uroczystości 
wicewójt Tomasz Kowol. 

Paweł Promny jest 
absolwentem fizyki 
ogólnej na Wydziale 
Matematyki, Fizyki 
i Chemii UŚ. Studia 
ukończył ze średnią 
ocen 4,68, a pracę 
obronił na ocenę 
celującą .
Obecnie pro-
wadzi badania 
na temat samo-
organizacji adato-
mów na grafenie pod opieką 
prof. dr. hab. Macieja Maśki. 
Swoją wiedzą dzieli się prowadząc 
zajęcia dodatkowe z programowania 
w języku Python dla uczniów gim-
nazjum. Jest członkiem Koła Nau-
kowego Fizyków Uniwersytetu Ślą-
skiego, a także Mensa Polska. 
Warto przypomnieć, iż Paweł Promny 
uczęszczał w latach 2008-2011 do 
Gimnazjum w Przyszowicach, gdzie 
uczył się fizyki pod czujnym okiem 
mgr Grażyny Malec. 

/Opr. JM, źródło: UŚ/

/JM/

Paweł Promny odbiera gratulacje i upominek 
z rąk wicewójta Tomasza Kowola

   W tym roku orszak wyruszył ze 
skrzyżowania ulic Dworskiej i Zwy-
cięstwa. Na przedzie kroczył chorąży, 
niosąc na drzewcu gwiazdę betlejem-
ską (po raz kolejny czynił to radny 
Zygmunt Strzoda). Za gwiazdą konno 
podążali Trzej Królowie - w tych rolach 
wystąpili księża: Józef Świerczek 
(proboszcz parafii) i 

. Za mę-
drcami maszerowali: wesoła, kilku-
dziesięcioosobowa grupa aniołków 
i pastuszków oraz tłum mieszkańców. 
Wielu z nich zaopatrzyło się w kolo-
rowe atrybuty Święta Trzech Króli - 
korony i gwiazdy.

    Cel orszaku znajdował się w Parku 
Joanny. Tam, w drewnianej stajence, 
czekała już Święta Rodzina - w tę rolę 
wcielili się Państwo Szklorzowie ze 

Sebastian Heliosz 
oraz parafianin Wiktor Mryka

swoim maleńkim Jankiem, który 
zupełnie nieświadomie odgrywał 
postać małego Jezusa. Królowie, przy 
aplauzie zgromadzonych, oddali po-
kłon dzieciątku i złożyli dary. W tak 
piękny sposób wspominano w Paniów-
kach Dzień Objawienia Pańskiego. 
   Później był czas na wspólne śpie-
wanie kolęd z akompaniamentem ze-
społu instrumentalnego rodziny Świer-
czków z Bierunia. Była też okazja by 
się posilić - w parku zainstalowano sto-
iska gastronomiczne. 
   Głównymi organizatorami orszaku 
byli: parafia św. Urbana oraz Rada 
Sołecka w Paniówkach. Inicjatywę 
wsparli GOK w Gierałtowicach i gmina 
Gierałtowice. Wierzchowców dla 
Trzech Króli użyczyli właściciele 
ośrodka jeździeckiego Kapirys z Pa-
niówek. O bezpieczeństwo na trasie 
przemarszu dbali strażacy z miejscowej 
jednostki OSP oraz Policja.
   Orszak z okazji Święta Trzech Króli, 
ma już w Paniówkach piękną tradycję. 
I nie ma w tej tezie przesady. Patrząc na 
entuzjazm z jakim mieszkańcy organi-
zują ten niezwykły spektakl, można na-
brać przeświadczenia, że w przyszłym 
roku setki parafian ponownie spotkają 
się przy żłóbku pod zimowym niebem.
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