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Główne (szacunkowe) składniki dochodów
budżetu gminy Gierałtowice w roku 2016.

Foto: J. Miszczyk

Główne (szacunkowe) składniki wydatków
z budżetu gminy Gierałtowice w roku 2016.

    W roku 2016 planowane dochody 
gminy Gierałtowice mają wynieść po-
nad 45,5 mln zł, wydatki będą jeszcze 
większe, przekroczą 46,3 mln zł. Pla-
nowany deficyt, rzędu 809 tys. zł, 
pokryty zostanie w całości nadwyżką 
budżetową z lat ubiegłych - to główne 
założenia uchwały budżetowej na rok 
bieżący, która została podjęta przez 
Radę Gminy Gierałtowice, 22 grudnia 
2015 r., w trakcie XVIII sesji RG. Za 
przyjęciem budżetu głosowało 11 ra-
dnych, 4 radnych głosowało przeciw.     

    Projekt budżetu uzyskał pozytywną 
opinię komisji stałych Rady Gminy 
a także Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Katowicach. 

    Swoją opinię wyra-
ził również wójt gmi-
ny Joachim Bargiel - 
Budżet roku 2016 mo-
żna nazwać budżetem 
stabilnym i bezpie-
cznym. Za takim okre-
śleniem przemawia szereg wskaźni-
ków. Planowane dochody są na wyż-
szym poziomie niż w roku ubiegłym 
o około 9%. Po stronie wydatków 

planowany jest wzrost o 8% w stosun-
ku do roku 2015. Wzrośnie wpływ z po-
datków o ok. 14%. Tendencja wzrosto-
wa utrzymuje się w zakresie wpływów 
z podatku od osób fizycznych. Wzrósł 
również udział w dochodach z opłaty 
eksploatacyjnej o 22%. Utrzymanie 
wzrostu subwencji ogólnej na pozio-

mie 8% świadczy o dobrej kondycji 
naszej oświaty - podkreślił wójt. 
Zaznaczył także, że oświata jest głów-
nym beneficjentem budżetu - przezna-
cza się na nią ponad 40% dochodów 
gminy Gierałtowice.

    Każdego roku szczegółowo okre-
ślany jest cel finałowej zbiórki. Tym 
razem na zakup urządzeń medycznych 
dla oddziałów pediatrycznych oraz dla 
zapewnienia godnej opieki medycznej 
seniorów. Zebrane pieniądze mają po-
móc w uzupełnieniu braków na od-
działach mniej specjalistycznych.
Kwestowali wolontariusze z Gimna-
zjum w Gierałtowicach.  

    W konkursie mogą uczestniczyć 
szkoły, organizacje oraz mieszkańcy 
gminy Gierałtowice. Na konkurs na-
leży dostarczyć jedną, własnoręcznie 
wykonaną palmę wielkanocną, której 
wysokość musi wynosić min. 100 cm 
(w przypadku zespołu) lub min. 50 cm 
(w przypadku osoby indywidualnej). 
   Praca konkursowa powinna posia-
dać cechy palmy wielkanocnej: smu-
kły bukiet wykonany z różnego ro-
dzaju gałązek, ziół i kwiatów. Palma 
powinna być wykonana z materiałów  
naturalnych i tradycyjnych: słoma, ko-
lorowa bibuła, papier, włóczka, dre-
wno, piórka, suszone kwiaty, zioła itp. 
Gotowe palmy wielkanocne nie będą 
brane pod uwagę. 

    Konkurs odbywa się w dwóch kate-
goriach - prace indywidualne i prace 
zespołowe. Głównym kryterium oce-
ny będą walory artystyczne i estety-
czne. Na zwycięzców czekają nagrody.
.

   Palmy konkursowe, wraz z załączo-
ną i wypełnioną kartą zgłoszenia, na-
leży dostarczyć do 29 lutego 2016 r. do 
godz. 15.00 do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gierałtowicach, ul. Korfan-
tego 7B. Regulamin oraz karta zgło-
szeniowa dostępne są na stronie inter-
netowej: www.gok.gieraltowice.pl oraz 
w siedzibie GOK.

.
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wijanie współpracy starosty z włoda-
rzami miast i gmin naszego powiatu. 
Spotkanie w Gierałtowicach odbyło 
się z inicjatywy starosty Waldemara 
Dombka. Poruszono na nim zagadnie-
nia związane z sytuacjami kryzyso-
wymi, m.in. w kontekście zagrożeń 
powodziowych. Uczestnicy zapoznali 
się z koncepcją budowy suchego pol-
deru przeciwpowodziowego na poto-
ku Ornontowickim w gminie Gierałto- 

Celem działania grupy G8 jest roz-

O działaniach wolon-
tariuszy informujemy 
również na str. 6

wice, którą przedstawił dr Marek So-
wiński. Wysłuchali także prelekcji 
wójta gminy Gierałtowice, dr Joachi-
ma Bargiela, na temat rozwoju ener-
getyki prosumenckiej na obszarze na-
szej gminy. W programie spotkania 
znalazło się też miejsce na wizytację 
wałów zabezpieczających Kłodnicę.      /A. B-F./

/JM/
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Druk: CUD-DRUK 

    Dzielnicowi gminy Gierałtowice  
mają do dyspozycji nowy radiowóz - 
kluczyki przekazał wójt gminy Joa-
chim Bargiel. Za samochód (Opel 
Corsa) zapłacili gmina Gierałtowice 
i policja - kosztami podzielono się po 
połowie - wyjaśnia nadkom. Marek 
Słomski z Komendy Miejskiej Policji 
w Gliwicach. 

    Uroczyste przekazanie radiowozu 
odbyło się 12 stycznia br. przed Komi-
sariatem Policji w Knurowie. Za po-
moc w sfinansowaniu zakupu dzięko-
wali wójtowi Bargielowi: szef gliwic-
kiej policji, inspektor Dariusz Augu-
styniak oraz komendant komisariatu 
w Knurowie, podinspektor Janusz 
Słowiński. Radiowóz poświęcił kape-
lan policyjny, ks. Joachim Gondro - 
by służył dobrze i bezpiecznie.    

- Mamy nadzieję, że nowy radiowóz dobrze przysłuży się dzielnicowym a poli-
cja będzie widoczna na terenie naszej gminy - powiedział wójt Bargiel w trak-
cie rozmowy z inspektorem Augustyniakiem (trzeci z prawej) i komendantem 
Słowińskim - pierwszy z prawej. Z lewej - kapelan, ks. Joachim Gondro. 

Rada Gminy uchwaliła nową 
stawkę za wywóz śmieci - 
10,50 zł miesięcznie od osoby.
Zapłacimy 50 gr więcej, ale ku-
bły na śmieci będą opróżniane 
dwa razy częściej.

Z prac komisji stałych RG

     Jednomyślności nie było - uchwała 
dotycząca ustalenia stawki opłaty za 
wywóz śmieci z posesji podzieliła 
radnych. Projekt uchwały w tej spra-
wie uzyskał negatywną opinię Ko-
misji Budżetu i Planowania Rady 
Gminy. Ostatecznie jednak Rada pod-
jęła uchwałę większością głosów - 
9 radnych głosowało za podjęciem 
uchwały, 6 przeciw.
Oznacza to, że w roku bieżącym mie-
szkańcy gminy będą płacili za wywóz 
śmieci 10,50 zł miesięcznie od osoby. 
To o 50 gr więcej niż w roku ubiegłym, 
jednak kubły na śmieci będą opróżnia-
ne co dwa tygodnie.  

    Nad kolejnymi uchwałami  głoso-
wano zgodnie. Jednomyślnie podjęto 
uchwały dotyczące zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy 
Gierałtowice, w budżecie na rok 2015 
oraz w uchwale dotyczącej opłaty 
targowej. Przyjęto również uchwałę w 
sprawie dodatkowych usług świad-
czonych przez gminę w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów. 

    Radni zatwierdzili także realizację 
przez gminę Gierałtowice, w partner-
stwie z powiatem gliwickim, projektu 
„Nowy start w lepszą przyszłość”. 
Projekt ten dotyczy aktywnej integra-
cji osób i grup zagrożonych wyklucze-
niem społecznym.    

     W okresie międzysesyjnym odbyło 
się wspólne posiedzenia Komisji Gór-
nictwa oraz Rolnictwa, Ochrony Śro-
dowiska i Zagospodarowania Prze-
strzennego. Komisje zajmowały się 
m.in. opiniowaniem dodatków do 
aktualnych planów ruchu kopalń - 
dodatku nr 10 do planu ruchu kopalni 
Sośnica oraz dodatku nr 6 do planu 
ruchu restrukturyzowanej kopalni 
Makoszowy. Jak wynika z informacji 
przedstawionych przez przewodniczą-
cego Komisji Górnictwa, Artura To-
miczka, komisja wydała opinie nega-
tywne dla planowanych robót 
w 11 ścianach obu kopalń. Pozytywne 
zaopiniowano projektowane prace 
w 3 ścianach kopalni Sośnica: n100 
w pokł.408/4, h100A w pokł. 405/1 
oraz gc100 w pokł. 404/5 - bez wydłu-
żenia jej wybiegu o ok. 100 m w kie-
runku ul. Korfantego w Gierałtowi-
cach. W przypadku kopalni Makoszo-
wy pozytywnie zaopiniowano jedynie 
projektowane prace w ścianie i68 
w pokł. 405/2. W trakcie formułowa-
nia opinii wzięto pod uwagę informa-
cje przekazane przez rady sołeckie.

    W okresie pomiędzy sesjami praco-
wały również pozostałe komisje stałe 
RG Gierałtowice. Do głównych tema-
tów ich prac należało opiniowanie pro-
jektów uchwał Rady Gminy. 

Komisje: Górnictwa, Rolnictwa oraz 
Budżetu, złożyły także wnioski 
o wprowadzenie do budżetu gminy na 
rok 2016 dodatkowych zadań inwe-
stycyjnych - chodzi m.in. o budowę 
kanalizacji deszczowej i odtworzenie 
nawierzchni ul. Polnej w Przyszowi-
cach, budowę i remont chodników 
w Paniówkach, przy ul. Dworskiej 
i Zwycięstwa.

    Wnioskowano również o zwiększe-
nie dofinansowania dla klubu Jedność 
32 Przyszowice o 50 tys. zł oraz zwię-
kszenie kwot w budżecie na zadania 
związane z melioracją rowów.

    Komisje Kultury oraz Budżetu zło-
żyły wnioski o podwyższenie środków 
na stypendia Wójta Gminy Gierał-
towice - przyznawane uczniom za 
wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia. 
Środki te, zdaniem radnych, miałyby 
pochodzić z niewykorzystanych kwot 
przeznaczonych w 2015 roku na na-
grody dla pracowników Urzędu Gmi-
ny Gierałtowice. 

    Świetlice GOK przygotowały wiele 
interesujących propozycji spędzenia 
wolnego czasu a wśród nich: gry i za-
bawy ruchowe, zajęcia plastyczno-
techniczne, gry planszowe, puzzle, 
kolorowanki, łamigłówki i wiele, wie-
le innych atrakcji. 

W ramach zajęć proponujemy 
również wycieczki:
-18 lutego do Muzeum Ognia i Mia-
steczka Twinpigs w Żorach, 
koszt: 32 zł od osoby.
- 25 lutego do kina na bajkę 
pt. „Misiek w Nowym Jorku”, 
koszt: 15 zł od osoby. 
Zapisy na zajęcia oraz na wycieczki 
prowadzą świetlice. 

Świetlica Gierałtowice
ul. Korfantego 7B
tel. 32 301 15 12
godz. otwarcia: 9.00 - 15.00

Świetlica Przyszowice
ul. Szkolna 4
tel. 32 726 42 47
godz. otwarcia: 9.00 - 14.00

Świetlica Paniówki
ul. Zwycięstwa 44, tel. 32 726 42 49
godz. otwarcia: 8.00 - 15.00 

Świetlica Chudów
ul. Szkolna 72, tel. 604 917 720
godz. otwarcia: 8.00 - 15.00.

    W czasie zajęć wykonamy trzy wiel-
kanocne jajka w nowatorskim połą-
czeniu  technik Powertex i Stone Age.

Warsztaty odbędą się 9 marca, w go-
dzinach 17.00 - 20.00 w GOK w Gie-
rałtowicach, przy ul. Korfantego 7B. 
Koszt zajęć to 40,00 zł od osoby.

Zapewniamy wszystkie niezbędne 
materiały. Zapisy w GOK w Gierałto-
wicach do 1 marca 2016 r. pod nr tel. 
32 301 15 11 lub osobiście. 
Ilość miejsc ograniczona.

   W tym roku kiermasz odbędzie się 
6 marca, w godz. 8.00 - 18.00, w sal-
kach przy kościele w Paniówkach.

/GOK/

  Odpisy aktów stanu cywilnego, m.in.: 
aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu - 
uzyskamy teraz w dowolnym Urzędzie 
Stanu Cywilnego (USC) na terenie 
Polski. Wystarczy przyjść do najbliż-
szego USC, złożyć odpowiedni wnio-
sek a później odebrać potrzebny doku-
ment. - Te znaczące udogodnienia, 
oszczędzające nasz czas i pieniądze, to 
efekt nowych przepisów, które obowią-
zują od września br. - przypomina USC  
w Gierałtowicach.  

Wszystko to załatwimy 
teraz na miejscu

/Źródło USC w Gierałtowicach/

/JM/

/JM/
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    Za duży sukces można uznać zakoń-
czenie realizacji największej w hi-
storii gminy Gierałtowice inwestycji, 
polegającej na budowie i uruchomie-
niu systemu kanalizacji sanitarnej 
z oczyszczalnią ścieków o wydajności 

3ponad 200 m  dla 10,5 tys. mie-
szkańców. Inwestycja ta o wartości 
ok. 120 mln zł, przy dofinansowaniu 
ok. 60 mln zł, pozwoliła na znaczną 
poprawę czystości wszystkich poto-
ków i zbiorników wodnych, umożli-
wiając powrót życia biologicznego. 
Wraz z tą inwestycją nastąpiła moder-
nizacja nawierzchni ponad 90% dróg 
na terenie gminy. Pozyskując kolejne 
środki z funduszy zewnętrznych 
przebudowano ulicę Paderewskiego 

w Gierałtowicach w zakresie nawierz-
chni, chodnika i kanalizacji deszczo-
wej.     

    Do sukcesów gminy zaliczyć na-
leży stały wzrost liczby mieszkańców, 
średnio około 150 osób rocznie, w tym 
również dzieci. W roku 2015 urucho-
miono nowo wybudowany, trzyod-
działowy segment przedszkola w Pa-
niówkach. W roku 2016 mieszkańcy 
mogą oczekiwać przede wszystkim 
poprawy bazy służby zdrowia dzięki 
planowanemu na czerwiec br. urucho-
mieniu nowoczesnego Ośrodka Zdro-
wia w Przyszowicach, w którym za-
stosowano nowoczesne rozwiązania 
energetyczne - fotowoltaikę i pompy 
ciepła. 

    Poprzez dobudowanie nowego wej-
ścia do budynku Urzędu Gminy, uła-
twiającego dostęp dla osób niepełno-
sprawnych m.in. do biura podawcze-
go, uzyskana zostanie poprawa wa-
runków obsługi mieszkańców w bu-
dynku Urzędu.

    Kolejna dobra wiadomość to infor-
macja, że nie ulegną podwyżce stawki 
podatku od nieruchomości, działalno-
ści gospodarczej, podatku rolnego 
oraz  podatku od środków transportu.

Joachim Bargiel
wójt gminy 

Józef Buchczyk
przewodniczący RG 

Joachim Bargiel
Wójt Gminy Gierałtowice

    W 2015 roku odbyło się 14 sesji 
Rady Gminy, co świadczy o tym, że był 
to intensywny rok. Pracuje 6 stałych 
komisji RG: Rewizyjna; Budżetu i Pla-
nowania; Kultury, Oświaty i Zdrowia; 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Za-
gospodarowania Przestrzennego; 
Samorządu, Przestrzegania Prawa 
i Utrzymania Porządku oraz Górnictwa 
a także w Komisja Doraźna powoły-
wana do wykonania określonych za-
dań. 

    Duży zakres pracy był poświęcony 
Spółce PGK w związku z sytuacją 
finansową w jakiej się znalazła, co było 
przyczyną odwołania przez Wójta 
Gminy zarządu Spółki i Rady Nad-
zorczej. W rezultacie 1 czerwca zostały 
powołane nowe władze Spółki. 
Sytuacja wymagała szczególnej ostro-
żności, gdyż rok 2015 był rokiem za-
kończenia realizacji projektu Kanali-
zacji Sanitarnej w Gminie Gierałto-
wice. W związku z programem na-
prawczym wypracowanym przez nowe 
władze Spółki, Rada Gminy podjęła 
trudne decyzje związane z wnie-
sieniem udziałów w formie wkładów 
pieniężnych do Spółki PGK oraz 
udzieleniem poręczenia na obligacje 
w celu finansowania przedsięwzięcia 
pn. „Kanalizacja Sanitarna wraz 
z oczyszczalnią ścieków w Gminie 
Gierałtowice”. Działania te pozwolą  
osiągnąć PGK stabilną pozycję eko-
nomiczno-finansową w perspektywie 
długookresowej. Ponadto wprowadze-
nie programu naprawczego przyczy-
niło się do znacznego podniesienia 

3przez władze Spółki cen za 1m  dostar-
czanej wody i odprowadzanych ście-
ków, co nie znalazło akceptacji wśród 
członków Rady. Aby obniżyć skutki 
społeczne tej podwyżki, Rada podjęła 
uchwałę o dopłacie 1 zł netto do ka-

3żdego m  dostarczanej wody i odpro-
wadzanych ścieków.            

    Pod koniec roku 2015 udało się osią-
gnąć porozumienie w zakresie podję-
cia uchwały regulującej odbiór odpa-
dów komunalnych na terenie naszej 
Gminy. Duży nakład pracy był również 
związany z nowym Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Gierałto-
wice. Ma to na celu doprowadzić do 
uchwalenia Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy, 
będącego podstawowym dokumentem 
urbanistycznym dla naszej społe-
czności.              

   Podobnie odpowiedzialne są prace 
prowadzone przez Komisję Gór-
nictwa, gdzie zachodzi konieczność 
uzgodnień z 4 kopalniami, które wcho-
dzą w skład 3 różnych podmiotów go-
spodarczych, tj.: Jastrzębska Spółka 
Węglowa S.A. (KWK Budryk i KWK 
Knurów-Szczygłowice), Kompania 
Węglowa S.A. (KWK Sośnica) oraz 
Spółka Restrukturyzacji Kopalń  
(KWK Makoszowy). Należy w tym 
miejscu podkreślić, że 100% terenu 
naszej gminy jest objęte działaniem 
tych kopalń, co wiąże się ze skompli-
kowanym zagadnieniem szkód górni-
czych, jak również tym, że wielu 
mieszkańców naszej gminy znalazło 
zatrudnienie w górnictwie. Komisja 
w swoim zakresie opiniuje Plany Ru-
chu wraz z dodatkami w zakresie eks-
ploatacji górniczej na naszym terenie. 
Prace komisji to również wizje lokalne 
w terenie, w których bardzo aktywnie 
uczestniczą również sołtysi oraz zain-
teresowani mieszkańcy. Zagadnienia 
szkód górniczych to również nieodłą-
czne problemy związane z melioracją, 
któreprzedstawią w najbliższym czasie 
przedstawiciele Spółki Wodnej działa-
jącej na terenie naszej gminy. Trudno         

.
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niu do eksploatacji dużej inwestycji 
przeciwpowodziowej jaką jest zbior-
nik wodny wraz z przepompownią na 
potoku gierałtowickim.                        
    W związku z problematyką wodną 
należy zauważyć prace Rady Gminy 
w zakresie działań hydrotechnicznych 
programu „Górnej Odry”, gdzie wspól-
nie z władzami sąsiednich miast - Gli-
wic i Zabrza, uczestniczymy w opraco-
waniu ochrony przeciwpowodziowej 
I zarazem gospodarki zasobami wo-
dnymi (również na wypadek suszy) 
zlewni rzeki Kłodnicy, gdzie został już 
opracowany wstępny projekt przez 
Główny Instytut Górnictwa. 
W chwili obecnej przygotowujemy 
szczegółowy plan obejmujący zakres 
tego przedsięwzięcia dla obszaru Gmi-
ny Gierałtowice, co jest związane z du-
żym wyzwaniem technicznym oraz 
finansowym.                

    Radni kładą duży nacisk również na 
bezpieczeństwo w naszej gminie, co 
przedkładało się na liczne spotkania 
z przedstawicielami Policji i Straży Po-
żarnej. W ostatnim czasie Rada zinten-
syfikowała także działania  w zakresie 
bezpieczeństwa drogowego na terenie 
gminy. Do jego poprawy z pewnością 
przyczyniło się odtworzenie nawierz-
chni dróg po wykonanej kanalizacji 
sanitarnej. Na poprawę bezpieczeń-
stwa wpłynie również planowana ge-
neralna przebudowa drogi wojewódz-
kiej DK 921, ale to nie koniec, bo wiele 
prac w zakresie infrastruktury drogo-
wej jeszcze jest przed nami i trudno je 
w tej chwili wszystkie wymienić.     

    Należy również wspomnieć o zakoń-
czeniu budowy i oddaniu do użytku no-
wego segmentu Przedszkola w Pa-
niówkach jak również o budowie no-
woczesnego Ośrodka Zdrowia w Przy-
szowicach, który zostanie oddany do 
użytku w połowie bieżącego roku. 

 inwestycje jakie Rada zapla-
nowała, to modernizacja wejścia do 
Ośrodka Zdrowia w Chudowie oraz 
rozpoczęcie budowy boiska sportowe-

.

.
.

.
.

.
.

przy tej okazji nie wspomnieć o odda-

Kolejne

go i zagospodarowanie terenu pomię-
dzy ul. Szkolną i Topolową w Chudo-
wie. W Paniówkach planowane jest 
uporządkowanie dojazdu do Zespołu 
Szkół oraz chodnik przy ulicy Dwor-
skiej, zapewniający bezpieczne dojście 
do Przedszkola, natomiast główną in-
westycją w Gierałtowicach będzie par-
king przy ul. Ks. Roboty, zapewniający 
miejsca parkingowe w rejonie kościo-
ła, szkoły i Urzędu Gminy. 

    Powyższe informacje przedstawiają 
jedynie w dużym skrócie zakres działa-
nia Rady oraz władz Gminy. Na zakoń-
czenie chciałbym podkreślić, że prace 
jakie się odbywają w trakcie posiedzeń 
w komisjach i na sesjach, niejedno-
krotnie nie są łatwe, ale dyskusje, 
różnice zdań i poglądów pomagają 
nam wspólnie osiągnąć cel, którym jest 
dobro naszej gminy i naszych miesz-
kańców.             . .

Józef Buchczyk - Przewodniczący RG

    Według stanu na koniec 2015 roku, 
jako cała gmina, Gierałtowice liczą 
11.439 mieszkańców. A to oznacza, że  
odnotowaliśmy wzrost tej liczby o 90 
osób w porównaniu z rokiem 2014. 
Większa liczba mieszkańców to zasłu-
ga dwóch czynników. Po pierwsze 
osiedlają się u nas osoby z sąsiednich 
miast i miejscowości. Po drugie mamy 
dodatni przyrost naturalny. W ubie-
głym roku wyniósł on 6 osób.

   Według danych miejscowego Urzędu 
Stanu Cywilnego na przestrzeni całego 
ubiegłego roku odnotowano 115 uro-
dzeń. Natomiast zgonów było 109 - co 
jak się okazuje jest najniższą liczbą od 
co najmniej 2008 roku.

/er/
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   Wszelkich informacji w sprawach 
podatków i opłat lokalnych udzielają 
pracownicy Referatu Podatków i Opłat 
Lokalnych Urzędu Gminy Gierałto-
wice, pok.104. Informacje można 
również uzyskać pod numerami tele-
fonów opublikowanymi obok.

- 3 2 / 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 podat-
ków,  
- 32 / 30 11 355 - księgowość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi,
- 32 / 30 11 358 - windykacja, zale-
głości (upomnienia, tytuły wykonaw-
cze)
- 32- 30 11 327 - kasa.

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            10,68 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                           134,38 zł/ha

Pozostałe grunty rolne, niestanowiące gospodarstw rolnych, od 1 ha fizycznego      268,75 zł/ha

Lasy                                                                                                                             42,1894 zł/ha

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych                        21,0947 zł/ha

0,5% wartości

24,65 zł/m

222,16 zł/m

Stawki podatków lokalnych 
obowiązujące w gminie Gierałtowice w 2016 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 

4,56 zł/ha

  Przy spalaniu odpadów w kotło-
wniach domowych wydobywają się 
szczególnie niebezpieczne substancje, 
które zanieczyszczają środowisko 
i nieodwracalnie niszczą nasze zdro-
wie, mogą powodować mutacje i usz-
kodzenia płodu, generować choroby 
nowotworowe, mają działanie alergen-
ne oraz obniżają odporność organizmu, 
sprzyjając powstawaniu zakażeń wiru-
sowych i bakteryjnych. Spalanie śmie-
ci w piecach domowych powoduje 
również osadzanie się tak zwanej sadzy 
mokrej w przewodach kominowych. 
Bardzo trudno ją usunąć, a jej nadmiar 
może spowodować zapalenie się prze-
wodu kominowego i nawet przyczynić 
się do pożaru domu.

  Z informacji przekazanej przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach wynika, że 
każdego roku w sezonie grzewczym 
stacje monitoringowe jakości po-
wietrza w województwie śląskim 
wskazują przekraczanie dopuszczal-
nych norm dla pyłu zawieszonego 
PM10, jeszcze bardziej szkodliwego 
pyłu PM2,5 oraz rakotwórczego 
benzo(a)pirenu. Liczba dni z przekro-
czoną normą dobową dla pyłu PM10 
wynosiła w 2014 roku w obszarach za-
budowy mieszkaniowej województwa 
od 53 do 144 dni. Przy szczególnie 
niekorzystnych warunkach pogodo-
wych (niskie temperatury i bezwietrz-
nie) stężenia pyłu zawieszonego prze-
kraczają wielokrotnie dopuszczalną 
normę, przekraczany jest również po-
ziom alarmowy. Jako główną przy-

czynę takiego stanu rzeczy wskazano 
emisję z indywidualnych systemów 
ogrzewania budynków mieszkalnych, 
czyli tzw. „niską emisję”.

    Jeśli zechcesz pójść na spacer lub 
przewietrzyć mieszkanie i zamiast od-
dychać rześkim powietrzem, musisz 
szybko uciekać do domu, to wiesz 
o czym mówimy. Wszędzie unosi się 
dokuczliwy dym. Stan taki szczególnie 
nasila się właśnie w okresie jesienno - 
zimowym, kiedy to lekkomyślni mie-
szkańcy, wbrew prawu i zdrowemu 
rozsądkowi, ogrzewając mieszkania 
pozbywają się zbędnych śmieci (bu-
telek, opakowań plastikowych, kawał-
ków mebli, laminatów, butów, starych 
opon), nie zważając na fatalne skutki 
swojego postępowania.           

    A przecież spalanie odpadów w pie-
cu domowym przynosi wyłącznie stra-
ty, przede wszystkim dla naszego zdro-
wia i środowiska, w którym żyjemy. 
Warto natomiast segregować odpady, 
aby odzyskać z nich cenne surowce 
wtórne. W obowiązującym systemie 
gospodarki odpadami, w zamian za 
uiszczoną, stałą opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, gmi-
na zapewnia mieszkańcom każdą nie-
zbędną ilość worków na odpady segre-
gowane (papier, szkło i tworzywa sztu-
czne) oraz odbiera każdą ilość takich 
odpadów.                

Pamiętajmy! To od naszej postawy 
w dużej mierze zależy nasze zdrowie 
oraz stan środowiska w którym 
ż y j e m y.          

.

.
.

     .
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   Od stycznia 2016 r., ze względu na 
wzrost kosztów funkcjonowania syste-
mu gospodarki odpadami komunalny-
mi, w gminie Gierałtowice uległa zmia-
nie wysokość stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. 
W przypadku, gdy odpady komunalne 
są zbierane i odbierane w sposób sele-
ktywny stawka opłaty wynosi 10,50 zł 
za osobę za miesiąc. Ustalono wyższą 
stawkę opłaty, jeżeli odpady komunal-
ne nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, tj. 19,50 zł za osobę za 
miesiąc.              

  Zgodnie z zapisami ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, 
właściciel nieruchomości otrzyma za-
wiadomienie o nowej wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, obliczonej w oparciu o dane 
zawarte w złożonej już deklaracji. 
Właściciel nieruchomości nie ma obo-
wiązku składania nowej deklaracji 
O wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i uiszcza opła-
tę za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w wysokości podanej w za-
wiadomieniu.                   

Zmiany w zasadach odbierania 
odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości.        
  W 2016 roku, w związku ze zmianami 
w ustawie o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, mając jednocześnie 
na uwadze optymalizację obowiązu-
jącego dotychczas systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi, na podstawie 
znowelizowanych w związku z powyż-
szym przepisów prawa miejscowego, 
wprowadzono kilka znaczących zmian 
w systemie gospodarki odpadami 
komunalnymi.               
- Zwiększenie częstotliwości odbioru 
zmieszanych odpadów komunal-
nych.               
Zmieszane odpady komunalne odbie-
rane będą od mieszkańców gminy Gie-
rałtowice co dwa tygodnie, a nie jak do 
tej pory co cztery tygodnie. Harmono-
gram wywozu odpadów komunalnych 
na 2016 r. znajduje się na stronie inter-
ne towe j  gminy  Gie ra ł towice :  
www.gieraltowice.pl, w Referacie 
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Gierałtowice oraz u sołtysów.    

- Wyposażenie nieruchomości w po-
jemniki (kubły) na zmieszane 
odpady komunalne.             
W ramach uiszczonej opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
Gmina zapewnia jeden pojemnik na 
zmieszane odpady komunalne o poje-
mności 120 litrów na 4 osoby zamie-
szkujące nieruchomość. W przypadku 
większej niż cztery liczby osób zamie-
szkujących nieruchomość, gmina Gie-
rałtowice zapewnia dodatkowy poje-
mnik 120 litrów na każde kolejne cztery 
osoby lub jeden pojemnik o pojemności 
większej niż 120 litrów, przyjmując co     

.
.

 .
.

.

.

.

.
.

.

.

najmniej 30 litrów pojemności na 
każdą osobę zamieszkującą nieru-
chomość.               
- Odbieranie odpadów zielonych ule-
gających biodegradacji.             
W zakresie odbierania odpadów zielo-
nych ulegających biodegradacji wpro-
wadzono limit ilości worków odbie-
ranych sprzed nieruchomości. W okre-
sie od 1 kwietnia do 30 listopada mie-
szkańcy gminy Gierałtowice mogą wy-
stawiać przed nieruchomość podczas 
jednego wywozu do 7 worków z bio-
odpadami o pojemności 120 l każdy. 
Dopuszcza się wystawienie większej 
ilości worków z tym, że łączna poje-
mność odpadów nie może przekroczyć 
840 litrów. Właściciele nieruchomości 
zamieszkałych z terenu gminy Gierał-
towice od stycznia 2016 r. Mają dodat-
kowo możliwość indywidualnego do-
starczenia odpadów zielonych ulegają-
cych biodegradacji do punktu selekty-
wnego zbierania odpadów komunal-
nych, w przypadku gdy pozbycie się 
tych odpadów jest konieczne poza har-
monogramem odbioru sprzed nieru-
chomości oraz w przypadku zebrania 
większej ilości odpadów niż wska-
zanego powyżej limitu odbioru tych 
odpadów sprzed nieruchomości.               
- Sposób gromadzenia odpadów wie-
lomateriałowych.            
Odpady wielomateriałowe (tetrapak, 
kartony po mleku i sokach) należy gro-
madzić w worku koloru żółtego prze-
znaczonym na tworzywa sztuczne, 
a nie jak do tej pory w worku koloru 
niebieskiego.            
- Przyjmowanie odpadów remon-
towo-budowlanych w PSZOK.                    
Odpady remontowo-budowlane, wy-
tworzone poza terenami budów, na nie-
ruchomościach zamieszkałych, z re-
montów prowadzonych we własnym 
zakresie nadal będą przyjmowane 
w punkcie selektywnego zbierania od-
padów komunalnych. Ograniczona zo-
stała natomiast ilość przyjmowanych 

3odpadów do maksymalnie 1 m  na rok 
z jednej nieruchomości. Nadal możliwe 
jest również skorzystanie z dodatkowej 
(płatnej) usługi odbioru odpadów re-
montowo-budowlanych i rozbiórko-
wych, wytworzonych poza terenami 
budów, na nieruchomościach zamiesz-
kałych, z remontów prowadzonych we 
własnym zakresie, wykonywanej na in-
dywidualne zgłoszenie, która jest reali-
zowana poprzez udostępnienie i odbiór 
jedynie worka typu „big-bag” o poje-

3mności 1 m . Szczegółowe informacje 
dotyczące korzystania z powyższej 
usługi znajdują się na stronie inter-
ne towe j  gminy  Gie ra ł towice :  
www.gieraltowice.pl.     

- Godziny, w których odbierane będą 
odpady komunalne.                 
Zmianie uległa godzina, do której od-
pady komunalne wytworzone na nieru-
chomościach zamieszkałych powinny 
być wystawione przed nieruchomością, 
z dotychczasowej godziny 7:00 na 
godz. 6:00.                        

.

.

. 

.

.

.

.

.
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- Sposób składania deklaracji.       
Wprowadzono dodatkową (oprócz do-
tychczasowej pisemnej) formę składa-
nia deklaracji. Deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomo-
ści może składać również w formie ele-
ktronicznej, tj. przesłać za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
z wykorzystaniem Elektronicznej Plat-
formy Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP). Warunkiem złożenia dekla-
racji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej jest jej podpisanie bez-
piecznym podpisem elektronicznym. 
W przypadku niewłaściwego świad-
czenia usług przez przedsiębiorcę od-
bierającego odpady komunalne od wła-
ścicieli nieruchomości zamieszkałych 
lub przez prowadzącego punkt selekty-
wnego zbierania odpadów komunal-
nych, właściciel nieruchomości ma mo-
żliwość zgłoszenia zaistniałej sytuacji 
w formie elektronicznej na adres 
e-mail: ros@gieraltowice.pl do 3 dni 
roboczych po terminie odbioru określo-
nego rodzaju odpadów komunalnych 
lub niewłaściwego świadczenia usługi 
przez punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. Informacja 
taka może być również przekazana oso-
biście w Referacie Ochrony Środo-
wiska Urzędu Gminy Gierałtowice lub 
telefonicznie pod numerem telefonu 
Referatu Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Gierałtowice (32) 301 13 91.

Dodatkowych informacji o zmianach 
w systemie gospodarki odpadami 
udziela Referat Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Gierałtowice.       

.

.
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   - Jako uczestnik zajęć w ŚSNP zyska-
łem bardzo istotną dla mnie możliwość 
rehabilitacji w wodzie, która korzy-
stnie wpływa na moje zdrowie. Mam też 
sposobność do nauki pływania. Na 
moich pierwszych zajęciach powie-
działem instruktorowi, że nie potrafię 
pływać i na pewno nic z tego nie wyj-
dzie. Usłyszałem, żeby się nie pod-
dawać. Nawet nie spodziewałem się, 
że po pół roku nauki będę pływał 
w jeziorze! - opowiada Mariusz Por-
woł, mieszkaniec gminy Gierałtowice, 
który już drugi sezon bierze udział 
w działaniach Śląskiego Stowarzy-
szenie Niepełnosprawnych Płetwonur-
ków w Zabrzu.

  - Zajęcia pozwalają opanować własny 
strach i podnieść samoocenę. Oczywi-
ście należy pamiętać, że Stowarzy-
szenie to nie tylko doskonalenie te-
chnik poruszania się w wodzie, ale też 
ludzie, na których można liczyć 
również poza organizacją. Atmosfera 
w czasie wspólnej pracy jest bardzo 
sympatyczna, nikt się nie wyróżnia, 
a po zajęciach wszyscy wychodzą zmę-
czeni i zadowoleni. Teraz mogę powie-
dzieć, że strach i ograniczenia są tylko 
w naszych głowach - podkreśla pan   .

niepełnosprawne i wolontariuszy do 
przyjścia do nas.  
.         
   Regularne zajęcia w Kompleksie 
Kąpielowym przy Placu Krakowskim 
w Zabrzu odbywają się we wtorki od 
października do maja. Każdemu ucze-
stnikowi (zależnie od jego indywidu-
alnych potrzeb, doświadczenia i umie-
jętności) przydzielany jest instruktor 

Mariusz i dodaje - Zachęcam osoby 

jest wspieranie w doskonaleniu umie-
jętności pływackich i nurkowych oraz 
dbanie o bezpieczeństwo pływaka.         
Stowarzyszenie organizuje także wy-
jazdy na wody otwarte w najbliższej 
okolicy oraz obozy w bazach nurko-
wych i ośrodkach dostosowanych do 
szczególnych potrzeb członków orga-
nizacji. Propaguje nurkowanie jako 
doskonałą formę wspólnego spędzania 
czasu (sporą siłą Stowarzyszenia są ro-
dziny i przyjaciele niepełnospra-
wnych). Czas trwania nauki dostoso-
wany jest do kursanta. 

    Działają od 2003 roku, z inicjatywy 
Ryszarda Madeja, jako organizacja non 
profit. Posiadają wykwalifikowanych 
instruktorów oraz wolontariuszy, dzia-
łających wg standardów HSA. Są ot-
warci na ludzi właściwie z każdym 
rodzajem niepełnosprawności. Czeka-
ją także na instruktorów i wolonta-
riuszy. Wystarczy chcieć, resztą zajmą 
się oni.                    
www.facebook.com/SlaskieStowarzyszenieNi
epelnosprawnychPletwonurkow.

lub wolontariusz, którego zadaniem 

.

.

   Osoby lub rodziny znajdujące się  
w trudnej sytuacji życiowej, tzn. zagro-
żone ubóstwem, wykluczeniem społe-
cznym, osoby nieaktywne zawodowo 
i długotrwale bezrobotne, usamodziel-
niający się wychowankowie rodzin za-
stępczych oraz osoby niepełnosprawne 
mogą liczyć na wszechstronne wspar-
cie i pomoc w znalezieniu zatrud-
nienia.

   Jedną z największych zalet projektu 
jest dostosowanie do indywidualnych 
potrzeb i możliwości każdej z osób 
biorących w nim udział, biorąc pod 
uwagę aktualną sytuację na rynku 
pracy. Nad realizacją założonych ce-
lów, przez cały okres trwania projektu, 
nad każdym z uczestników będzie czu-
wał jego opiekun lub pracownik so-
cjalny. Podopieczni będą mogli liczyć 
na pomoc w podjęciu decyzji dotyczą-
cej wyboru form aktywizacji zgodnie 
z ich preferencjami i oczekiwaniami.

    Udział w projekcie zapewnia szeroki 
wachlarz kursów podnoszących kwa-
lifikacje zawodowe, ciekawe warszta-
ty rozwoju zainteresowań, treningi 
specjalistyczne, kursy, szkolenia po-
moc specjalistów, turnus rehabilita-
cyjny dla osób niepełnosprawnych. 
Ponadto przewidziane są również wy-
jazdy szkoleniowe i integracyjne. Na 
uczestników projektu czekają liczne 
imprezy plenerowe, koncerty, karnety 
do kina, na basen oraz na siłownię.
Wszelkie dodatkowe informacje 
dostępne są na stronie internetowej:
w w w. n o w y. p c p r - g l i w i c e . p l  

    Chętnych do udziału w projekcie za-
praszamy do siedziby biura przy Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17 
lub do jednego z Ośrodków Pomocy 
Społecznej, które są współrealizato-
rami projektu:                    

1. PCPR w Gliwicach, ul. Zygmunta 
Starego 17, tel.: 32 233-79-83, 32 332-
66-16, 32 332-66-14.            
2. MOPS w Knurowie, ul. Koziełka 2, 
tel.: 32 335-50-00.          
3. OPS w Gierałtowicach, ulica 
Powstańców Śl. 1, tel.: 32 301-15-27.
4. OPS w Sośnicowicach, 
ul. Szprynek 1, tel.: 32 428-51-80.
5. OPS w Pilchowicach, 
ul. Główna 52, tel.:32 332-71-65.                  

   Serdecznie zapraszamy do zapozna-
nia się z Regulaminem Rekrutacji oraz 
złożenia Formularza Zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie internetowej lub 
w poszczególnych punktach rekruta-
cyjnych.              

.

.
.

.

.

.
.

.

  Okres jesienno-zimowy to zawsze 
bardzo aktywny czas w naszym harmo-
nogramie. Organizujemy wtedy wiele 
akcji. Zaczynamy od wsparcia zwie-
rzaków w schroniskach. Po trwającej 
miesiąc zbiórce w ramach akcji „Kocie 
sprawy i psie smutki”, młodzież zawio-
zła do Schroniska w Gliwicach zebrane 
koce, poduszki, makaron, ryż, kaszę 
i oczywiście karmę suchą i puszko-
waną. Spotkaliśmy się z panią kiero-
wnik Dorotą Jasińską, która opowie-
działa o działaniu schroniska i opiece 
nad zwierzętami. Warto wspomnieć, iż 
w zimie wolontariusze SKW dokar-
miają bezdomne koty w naszej miej-
scowości. 

  Kolejna akcja - „Szlachetna paczka”- 
to ogólnopolskie przedsięwzięcie, 
w którym naszą pomoc kierujemy do 
rodziny, która znajduje się w trudnej 
sytuacji materialnej. Tym razem pacz-
kę przygotowaliśmy dla pani Kariny, 
która samotnie wychowuje trójkę dzie-
ci: Michała (16 l.), Igora (14 l.) oraz 
Kamila (8 l.). Uczniowie i nauczyciele 

.

gimnazjum zgromadzili produkty po-
trzebne rodzinie: środki czystości, ko-
smetyki, przybory szkolne, produkty 
spożywcze, słodycze, pościel, ręczni-
ki, naczynia, a także wymarzone małe 
radio dla mamy oraz puzzle, słuchawki 
i skarpety koszykarskie dla chłopców. 
Wolontariusze przeprowadzili także 
kwestę. Z zebranych datków mogliśmy 
zakupić: odkurzacz, mikser, deskę do 
prasowania, kołdrę, pościel, siekierkę 
do drewna, koszulki i spodnie dresowe 
dla chłopców, buty sportowe dla naj-
młodszego syna. W akcję włączyli się 
także podopieczni świetlicy Szkoły 
Podstawowej. Wszystkie dary znalazły 
się w 17 paczkach opakowanych w ko-           
lorowy świąteczny papier, które do-

starczyliśmy do magazynu w Knuro-
wie, a następnie do rodziny doręczyła 
je wolontariuszka Szlachetnej Paczki - 
opiekunka rodziny. Oto relacja jaką 
otrzymaliśmy z dostarczenia i rozpa-
kowywania paczki przez rodzinę: Gdy 
wolontariusze kolejno wchodzili z tak 
pięknie zapakowanymi i dużymi pacz-
kami, cała rodzina była w szoku. Naj-
młodszy z braci - Kamil, nie mógł uwie-
rzyć, że tych rzeczy jest tak dużo i co 
chwilę liczył kolejne paczki. Gdy mógł 
zacząć je otwierać, rozrzucał papiery 
po całym pokoju z ogromnym uśmie-
chem. Najwięcej radości całej rodzinie 
sprawiło otwieranie prezentów. Pani 
Karina z Igorem, otwierając kolejną 
paczkę, byli ogromnie               .

/M.P i A.J./

Foto: arch.
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cznia br. Wśród nich oprócz gimna-
zjalistów byli także nasi absolwenci. 
Mieszkańcy gminy hojnie wsparli inicja-
tywę WOŚP, czego wynikiem była zebra-
na kwota - 15.094,51 zł. Pieniądze po 
przeliczeniu i spakowaniu do bezpie-
cznych kopert, otrzymanych od Fundacji 
WOŚP, wraz z dokumentacją zostały prze-
kazane do oddz. Banku PEKAO SA 
w Knurowie.                             

    Cieszymy się gdy możemy pomagać 
i sprawiać komuś radość. Jest to możliwe 
dzięki ofiarności i zaangażowaniu wielu 
osób. Dlatego kierujemy gorące podzięko-
wania do wszystkich, którzy okazują serce 
i wspierają nasze działania!               

.
.

.

Wolontariusze i opiekun Koła 
Wolontariatu - Aleksandra Bargiel-Firlit

  Eksperymentowanie wyzwala w dzie-
ciach pozytywne emocje, ciekawość, chęć 
dalszego zgłębiania zdobytej wiedzy. 
Samodzielne wykonywanie zadań kształ-
tuje umiejętności manualne, uczy współ-
pracy i odpowiedzialności. Udział w zaję-
ciach prowadzonych w ramach pracowni 
wpłynie na zwiększenie kompetencji 
wśród uczestników zajęć. Dzieci staną się 
świadome swojej wiedzy i umiejętności, 
co wpłynie na wzrost poczucia własnej 
wartości. Osoby pewne siebie częściej 
przejmują inicjatywę i dążą do wyzna-
czonych celów.

   Zajęcia odbywać się będą cyklicznie, raz 
w miesiącu z zachowaniem przerw waka-
cyjnych. Pierwsze już 18 marca 
w godzinach 16.00 - 18.00. Na początek 
poznamy bliżej powietrze i jego właści-
wości. Koszt uczestnictwa wynosi 30 zł. 
Zapisy przyjmowane są do 7 marca 
w biurze GOK. 
Tel. 32 301 15 11. Ilość miejsc ogra-
niczona.

    Spotkania odbędą się 19 i 26 lutego 
(piątki) o godz. 16.00 w GOK w Gierałto-
wicach, ul. Korfantego 7 B. 
Zapisy pod nr telefonu 32 301 15 11, koszt 
pojedynczych zajęć wynosi 10 zł dla oso-
by dorosłej i 5 zł dla dzieci i młodzieży 
(poniżej 18 lat). Warto już teraz pomyśleć 
o wielkanocnych dekoracjach, szczegól-
nie piękne i cenne są te wykonane własno-     
ręcznie! 

zaskoczeni tym, co znaleźli w środku. 
Mamo, patrz! Odkurzacz! Tak bardzo go 
chciałaś!, Mamo, patrz, ile słodyczy! Ile 
jedzenia! - wołał co chwilę Kamil. Najwię-
cej śmiechu sprawiła siekierka, o której 
marzyła pani Karina. Nie spodziewałam 
się, że ją dostanę! - mówiła z uśmiechem. 
Cała rodzina była również wdzięczna za 
wszystkie inne rzeczy z paczki i specjalne 
upominki dla rodziny. Każda z nich spot-
kała się z zachwytem i sporym wzrusze-
n i e m .                  
.

  W ubiegłym roku wolontariusze przygo-
towali także prezent dla chorego na nowo-
twór sześcioletniego Szymonka z Przed-

.

szkola nr 10 w Rybniku. Chcieliśmy speł-
nić jego marzenie i obdarować go zabaw-
kami, które bardzo chciałby mieć i które 
umilą mu czas walki z chorobą. Uczniowie 
zebrali na ten cel ponad 200 zł.                
    Włączyliśmy się również w akcję 
„Zaczytani” prowadzoną przez Świetlicę 
Szkolną, zbierając książeczki dla małych 
pacjentów przebywających w szpitalach, 
głównie na oddziałach onkologicznych. 
Od kilku już lat przed Świętami Bożego 
Narodzenia dzielimy się także słodkimi 
upominkami z uczniami Szkoły Specjal-
nej im. Janusza Korczaka w Gliwicach.                  

   Udział w Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy wzięliśmy już po raz 
piąty. 29 wolontariuszy ruszyło w teren, 
by kwestować w dniu 24 Finału - 10 sty-

.

 .
.
.

(dokończenie 
ze strony 6)

/GOK/

    Sekcja Skata Jedności Przyszowice 
obchodziła w minionym roku 15-lecie 
działalności. Z tej okazji 19 grudnia ub. 
roku, w budynku OSP w Przyszowicach, 
zorganizowano spotkanie jubileuszowe. 
Nie obyło się bez gratulacji i życzeń. Na 
ręce kierownika sekcji, Tadeusza Żogały, 
złożyli je m.in.: prezes Polskiego Związku 
Skata, Henryk Brzoska, wiceprezes, Jan 
Faruga, wójt gminy Gierałtowice, Joa-
chim Bargiel oraz dyrektor GOK w Gie-
rałtowicach, Piotr Rychlewski.

    W trakcie uroczystości skaciści z przy-
szowickiego klubu obdarowani zostali 
medalami jubileuszowymi natomiast wójt 
gminy Gierałtowice odznaczony został 
Złotą Honorową Odznaką PZSkat - jak 
podkreślił prezes Związku - odznaka przy-
znana została za wkład w rozwój skata 
w naszym regionie.  
Po części oficjalnej jubilaci oraz ich go-
ście wspólnie oddali się swojemu ulubio-
nemu zajęciu - grze w skata.     

Uroczystość jubileuszowa - od lewej: kierownik sekcji Tadeusz Żogała, członek Zarządu PZSkat Roman 
Michalski, członek Komisji Rewizyjnej PZSkat Krystian Jaworski oraz prezes KS Łabędy Bolesław Konstanty. 

    Sekcja Skata Jedności Przyszowice po-
wstała w roku 2000 z inicjatywy: Tadeusza 
Żogały, Jerzego Makselona, Stefana Kur-
pasa, Mieczysława Poloka, Krzysztofa Pil-
nego i śp. Jerzego Dudły.  Od tego czasu 
zawodnicy klubu odnoszą znaczące sukce-
sy w kraju i na świecie.
    Przełomowy był rok 2007, w którym 
Michał Szczecina został wicemistrzem 

Polski. Klub awansował do I ligi. W ko-
lejnym roku Michał Szczecina i Paweł 
Golik zdobyli wraz z drużyną narodową 
brązowy medal na Mistrzostwach Świata 
w Hiszpanii a Jedność wywalczyła druży-
nowe wicemistrzostwo Polski. W roku 
2009 wicemistrzem Polski zostaje P. Go-
lik a M. Szczecina zdobywa srebro Druży-
nowych Mistrzostw Europy. Zawodnicy ci 
zdobywają także srebro na drużynowych 
Mistrzostwach Świata w RPA. W roku 
2013 Dawid Gołys zostaje Mistrzem 
Polski Juniorów, natomiast Alfons Famu-
la wywalczył tytuł II wicemistrza Polski 
seniorów.
Tradycję zdobywania medali na Druży-
nowych Mistrzostwach Świata podtrzymał 
Leonard Spyra, który w roku 2014 przy-
wiózł  z Paragwaju srebrny medal MŚ.
    Sukcesy odnoszą także działacze sekcji 
skata - Tadeusz Żogała od roku 2008 jest 
członkiem Zarządu PZSkat, natomiast 
Janusz Papkala od dwóch kadencji pełni 
funkcje prezesa Okręgu Zabrze. 

     Podczas Mistrzostw Śląska w Pływaniu 
(kat. 11 lat), rozegranych 10 grudnia 
w Gliwicach, zawodnicy Jedności Przy-
szowice zdobyli 5 medali. Jakub Kalkan 
zdobył 1 złoto i 3 srebra, Maksymilian 
Pierchała - 1 brąz. W klasyfikacji general-
nej na najlepszego zawodnika mistrzostw, 
Jakub Kalkan zajął 3 miejsce.

Foto: Piotr Rychlewski
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    Święto Trzech Króli staje się coraz bardziej 
popularne. Do grona miast i miejscowości, 
w których organizowane są orszaki, dołączyły 
Paniówki. 6 stycznia spod krzyża u zbiegu ulic 
Swobody i Zwycięstwa wyruszył barwny 
Orszak Trzech Króli. Wraz z nim, w kierunku 
kościoła, maszerowali mieszkańcy Paniówek 
oraz okolicznych miejscowości.
    Orszak zorganizowali wspólnymi siłami - 
Rada Sołecka, Rada Parafialna oraz Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach. Nad 
bezpieczeństwem czuwali strażacy i policjanci.   

W królewskie role wcielili się m.in. duszpasterze 
parafii w Paniówkach - ks. proboszcz oraz ks. re-
zydent.

Spotkanie przy żłóbku było okazją do wspólnego 
kolędowania.

Paniówki - 3 stycznia
Noworoczny Koncert Kolęd w Paniówkach - w miejscowym kościele wystąpili: 
Chór Cecylia z Paniówek oraz Orkiestra Dęta OSP z Przyszowic. 

Uczniowie Stow. Muzycznego Mozart, prowadzonego przez Mirosławę Sander, koncer-
towali dwukrotnie - 17 stycznia w ZSP Gierałtowice i 24 w ZSP Przyszowice. Dodatkową 
atrakcją był występ znakomitych tenorów: S. T. Szalonka, K. Karolczuka, M. Grzesiczka.  

Przyszowice - 9 stycznia

Przyszowice - 10 stycznia

Gierałtowice - 17 stycznia

  Doroczny Koncert Świąteczno-No-
woroczny Orkiestry Dętej OSP Przy-
szowice pod dyrekcją Mirosława Haj-
duka cieszył się ogromnym zaintere-
sowaniem publiczności. Koncert od-
był się 9 stycznia w przyszowickiej 
szkole. W jego programie znalazło się 
również miejsce na inscenizację tea-
tralną w wykonaniu uczniów ZSP 
w Przyszowicach. 

Najwięcej wykonawców zgromadził koncert 
kolęd, który odbył się 10 stycznia w kościele 
w Przyszowicach. Wystąpiły w nim gminne 
chóry: Cecylia, Bel Canto, Słowik i Skowro-
nek oraz Schola Cantorum z Knurowa i Orkie-
stra Dęta OSP Przyszowice.    


