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WSTĘP 

 

 

We współczesnym świecie bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka, społeczności 

lokalnej, bądź organizacji odgrywa koncepcja własnego rozwoju.  

Każdy z nas posiada bardziej, lub mniej szczegółową wizję swojej przyszłości. Staramy się 

postępować w taki sposób by zapewnić sobie i swoim następcom jak najlepsze warunki 

życia i rozwoju. 

Żaden człowiek lub organizacja nie mogą istnieć bez koncepcji na przyszłość. Każda 

organizacja posiada mniej lub bardziej sprecyzowany program lub strategię działania. 

Strategia, jako integralny element życia ludzi i organizacji, wpływa na kształt i charakter 

naszych działań oraz determinuje sposób postrzegania rzeczywistości przez każdego z nas, 

czy to mieszkańca gminy, powiatu, czy też pracownika lub pracodawcę.  

Biorąc powyższe pod uwagę władze samorządowe gminy Gierałtowice uznały za 

niezbędne opracowanie i realizację koncepcji działania na rzecz długotrwałego rozwoju. 

Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Gierałtowice wychodzi naprzeciw aspiracjom i 

dążeniom mieszkańców gminy, tworząc podstawę ożywiania wszelkiej społecznej i 

gospodarczej aktywności. 

Zgromadzeniem materiałów analitycznych oraz opracowaniem niniejszej strategii zajął się 

Zespół Roboczy powołany i kierowany przez Wójta gminy. 

Zebrane materiały umożliwiły  przeprowadzenie gruntownej i szczegółowej analizy stanu 

faktycznego, pozwalając na precyzyjne ustalenie odpowiedzi strategicznej z wyznaczeniem 

wizji i misji. Wyrazy uznania należą się szczególnie pracownikom Urzędu Gminy, którzy z 



wielkim zaangażowaniem przygotowali opracowania służące bezpośrednio wykreowaniu 

wizerunku gminy. 

Strategia posiada szczególne znaczenie dla gminy. Po uchwaleniu przez Radę Gminy 

stanowić będzie jeden z dokumentów o najwyższej randze – będzie przewodnikiem do 

roku 2015 dla tych, którzy kierują i będą kierować rozwojem gminy. 

Cały dokument składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to tzw. Raport o stanie gminy, 

który odzwierciedla aktualną sytuację gminy Gierałtowice i jej obecny poziom rozwoju 

społeczno-gospodarczego. Druga część to tak zwany Plan Strategiczny (czyli właściwa 

Strategia Rozwoju Gminy), nad którym prace oparte były m in. na ankietach skierowanych 

do mieszkańców i przedsiębiorców. 

Podstawą do określania odpowiedzi strategicznej były wnioski wynikłe z analizy SWOT 

(analiza trosk, atutów, zagrożeń i szans w uwarunkowaniach politycznych, 

ekonomicznych, społecznych i technologicznych).Wyznaczono oraz zweryfikowano cele 

strategiczne oraz priorytety zadań. 

Wspólna praca z mieszkańcami gminy miała na celu nie tylko pozyskanie akceptacji 

społecznej, ale również wzmocnienie więzi lokalnych. 

W efekcie przy aktywnej współpracy mieszkańców powstał dokument wykorzystujący ich 

wiedzę na temat gminy w której żyją i pracują. 

W ciągu kolejnych dziesięciu lat wizja będzie ogniskowała wszystkie wysiłki ludzi, którzy 

wytyczyli pożądany społecznie i gospodarczo kierunek rozwoju gminy Gierałtowice. 

Powstała Strategia, mimo żmudnego i wymagającego sporego wysiłku procesu tworzenia, 

jest w swojej konstrukcji dokumentem prostym i budzącym pozytywne emocje.  

Strategia Rozwoju Gminy Gierałtowice, dzięki zastosowaniu metody aktywnego 

przygotowywania strategii oraz bogatej merytorycznie treści, zapewnia sobie należytą, 



nadrzędną pozycję wśród innych dokumentów o charakterze planistycznym. Wszelkie 

kolejne działania podejmowane na rzecz rozwoju gminy powinny być zgodne z jej 

zapisami, gdyż stanowi ona spójny, jednolity program rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Dzięki temu jest ona również dokumentem posiadającym walory edukacyjne. 

 

Opracowana strategia odpowiada na zasadnicze pytanie: 

 

Co musimy zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości? 

  

Praktyce znaczenie planowania rozwoju gminy dotyczy kilku podstawowych kwestii: 

1. Co trzeba zrobić? 

2. Kiedy należy to zrobić? 

3. W jaki sposób?  

 

Tak postawione pytania i przede wszystkim znalezienie na nie odpowiedzi redukuje 

niepewność funkcjonowania gminy oraz zwiększa jej zdolności adaptacyjne w zmieniającym 

się świecie zewnętrznym. 

Budowanie strategii rozwoju należy do nowych form działalności samorządu 

terytorialnego – jej prowadzenie i rozwijanie jest niezbędne ze względu na głębokie zmiany, 

które miały miejsce w Polsce w ciągu ostatnich lat. Należą do nich: 

 

• wprowadzenie gospodarki rynkowej; 

• wzrost oczekiwań społeczności lokalnej; 

• reaktywowanie samorządu terytorialnego i przejęcie przezeń wielu kompetencji 

zarządczych; 

• demokratyzacja samorządów; 

• członkostwo Polski w Unii Europejskiej; 

• działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności regionów. 

 



Plan strategiczny określa główny cel, sens zarządzanego przedsięwzięcia, tzw. „misję” 

oraz sposób jej realizacji. Sposób ten wymaga określenia celów strategicznych, dla których 

bardziej szczegółowo określa się programy postępowania.  

 

Planowanie strategiczne jest procesem, który sprowadza się zasadniczo do określenia: 

 

❑ misji, czyli miejsca „gdzie chcemy być” 

❑ sytuacji obecnej, czyli miejsca „gdzie jesteśmy” 

❑ drogi przejścia, czyli sposobu realizacji misji z punktu widzenia dzisiejszych 

uwarunkowań. Uwarunkowania te tkwią zarówno wewnątrz zarządzanego 

przedsięwzięcia (są bezpośrednio zależne od zarządzającego), jak i na zewnątrz 

(zarządzający na ma na nie bezpośredniego wpływu). 

 

Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel przedsięwzięcia, jego „sens życia”. Jest 

wyrazem dążeń i oczekiwań w stosunku do przedsięwzięcia, dla którego została 

sformułowana. 

Należy podkreślić, że wypracowana strategia jest efektem świadomości i aspiracji 

społeczności gminy Gierałtowice. 
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ROZDZIAŁ  I 

 

 

Raport o stanie gminy – diagnoza aktualnej sytuacji Gminy 

Gierałtowice 

 

Przedstawiony poniżej raport o stanie gminy odzwierciedla aktualną sytuację Gminy 

Gierałtowice i jej obecny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Przedstawienie i zapoznanie się ze stanem faktycznym jest niezbędne do 

przeprowadzenia późniejszej analizy mającej na celu planowanie przyszłości  gminy.  

 

1. Położenie geograficzne i miejsce gminy w województwie 



 
Łączna powierzchnia gminy Gierałtowice wynosi 39 km2 , co stanowi 0,32 % 

powierzchni województwa śląskiego i 5,77 % powierzchni powiatu gliwickiego.  

Gmina położona jest w północno – zachodniej części województwa, w powiecie 

gliwickim. 

 

Powiat gliwicki w porównaniu do pozostałych powiatów województwa śląskiego jest 

powiatem średniej wielkości (najmniejszy tyski ma 157 km2, a największy częstochowski – 

1519 km2 ). W skład powiatu wchodzi 8 gmin – 78 miejscowości wiejskich i 4 miasta. 

 

Gmina Gierałtowice graniczy z następującymi gminami: 

 

▪ od północnego - wschodu – Zabrze oraz na krótkim odcinku – Ruda Śląska; 

▪ od północnego – zachodu i zachodu  – Gliwice; 

▪ od południowego – wschodu i wschodu – Mikołów; 

▪ od południowego – zachodu i zachodu – Knurów; 

▪ od południa – Ornontowice i Czerwionka – Leszczyny. 

 

 

 

 

Rys. 1. Mapa Gminy Gierałtowice 
 



 
 

W skład gminy Gierałtowice wchodzą cztery sołectwa: Chudów, Gierałtowice, 

Paniówki i Przyszowice. 

 

Chudów 

 

Chudów zajmuje południowo – wschodnią część gminy. Graniczy od północy                            

z Paniówkami, od zachodu z Gierałtowicami, od północnego - zachodu z Przyszowicami, od 

południowego - wschodu z Mikołowem, od południa z Ornontowicami. 

 Chudów stanowi najmniejszą jednostkę osadniczą gminy. 

Gierałtowice 



 

Obszar Gierałtowic zajmuje południowo-zachodnią część gminy rozciągajacą się na 

południowy zachód od linii kolejowej Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” S.A.                        

w Ornontowicach do Zabrza, sięgając w kierunku wschodnim po dolinę Potoku Beksza                  

i Potoku z Chudowa.  

Gierałtowice stanowią dużą zurbanizowaną wieś o złożonej strukturze wewnętrznej. 

Przez miejscowość, we wschodniej części przebiega trasa nr 921 relacji Zabrze – 

Knurów. W południowej części miejscowości przebiega linia kolejowa (przebieg trasy od 

1924 roku). 

Gierałtowice od północy graniczą z Przyszowicami, od wschodu z Chudowem, od 

południowego-zachodu i zachodu z Knurowem, od północnego-zachodu z Gliwicami, od 

południa z Ornontowicami i Czerwionką – Leszczyny. 

 

Paniówki 

 

Paniówki zajmują północno-wschodnią część gminy. Paniówki od północy graniczą                

z Zabrzem oraz na krótkim odcinku z Rudą Śląską. Od wschodu graniczą z Paniowami, od 

zachodu z Przyszowicami, od południa z Chudowem.  

W północnej części przecina je trasa szybkiego ruchu – Gliwice – Mikołów.   

 

Przyszowice 

 

Obszar Przyszowic zajmuje północno-zachodnią część gminy, na północ od Gierałtowic 

i na zachód od Paniówek.  

Od północnego-zachodu i zachodu Przyszowice graniczą z Gliwicami, od północnego – 

wschodu z Zabrzem, od wschodu z Paniówkami, od południowego wschodu z Chudowem, od 

południa i południowego zachodu z Gierałtowicami. 

 

Wschodnia granica wsi położona jest na wschód od doliny Jasienicy, obejmującej 

zabudowę przysiółka Przyszowice-Brzeg, rozwiniętą w rejonie dawnego folwarku o tej 

nazwie (Dwór Brzeg) oraz przysiółka Podlas, położonego w widłach Kłodnicy i Jasienicy. 

 

Na terenie Przyszowic w północno-wschodniej części krzyżują się dwie drogi szybkiego 

ruchu: droga krajowa nr 44 relacji Gliwice – Mikołów przebiegająca w północno – 



wschodniej części odcinając „mniej” zainwestowany teren miejscowości oraz droga nr 921 

relacji Zabrze – Knurów, przebiegająca we wschodniej części, stanowiąca jedną z głównych 

ulic miejscowości – ulicą Gierałtowicką. 

 

Rys. 2. Mapa Gminy Gierałtowice z podziałem na sołectwa. 
 

 
 

 
Tab.1.  Dane dotyczące sołectw Gminy Gierałtowice 
 

 

Sołectwo 
 

 

Powierzchnia w km2 
 

Ludność 
 

Gierałtowice 
 

 

11,07 
 

3 722 
 

Przyszowice 
 

 

7,64 
 

3 237 
 

Chudów 
 

 

12,03 
 

 

1 339 
 

Paniówki 
 

 

8,26 
 

2 299 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie – dane o liczbie i strukturze ludności  (stan na 31.12.2003 r.) 

 

 

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa śląskiego gmina Gierałtowice 

położona jest : 

 



▪ w strefie zurbanizowanej katowickiego Zespołu Metropolitalnego, o predyspozycjach 

dla rozwoju usług, mieszkalnictwa, małej i średniej przedsiębiorczości oraz do 

kształtowania miejskich struktur osadniczych, w szczególności poprzez organizację 

nowoczesnego w układzie urbanistyczno – architektonicznym Centrum obsługi 

ludności, aktywności publicznej i tożsamości kulturowej; 

▪ w obszarze bezpośrednich i silnych powiązań funkcjonalno – przestrzennych oraz 

komunikacyjnych z miastami Gliwice i Zabrze o funkcjach metropolitalnych; Gliwice są 

też siedzibą powiatu ziemskiego obejmującego m. in. Gierałtowice.  

▪ Formalnie gmina Gierałtowice związana jest z ośrodkiem ponadregionalnym – miastem 

wojewódzkim Katowice, gdzie zlokalizowane są siedziby urzędów centralnych i 

regionalnych oraz organizacji samorządu gospodarczego. 

 

Rzeczywiste związki funkcjonalne Gierałtowic z otoczeniem wynikają z prowadzonych 

działalności, a także dojazdów mieszkańców do pracy, szkół, usług i wypoczynku. 

Gmina posiada dogodne połączenia komunikacyjne z miastami aglomeracji. Przez teren 

gminy przebiega trasa Katowice – Gliwice – Opole. W projekcie jest budowa autostrad A1 i 

A4 przebiegających obrzeżnie do obszaru gminy z węzłem tych autostrad w Sośnicy i węzłem 

A1 z drogą nr 921 w Knurowie. 

 

Odległości do najważniejszych miast ościennych wynoszą: Katowice – 32 km,            

Gliwice – 10 km, Orzesze – 8 km, Zabrze – 12 km, Rybnik – 20 km, Knurów – 4 km, 

Mikołów – 15 km - centrum  

 

2. Ludność 

 

W poniższym podrozdziale zamieszczone zostały informacje dotyczące obszaru, na 

którym leży gmina Gierałtowice, przedstawiono ilość mieszkańców zamieszkujących obszar 

naszej gminy (z rozbiciem na poszczególne sołectwa), zamieszczono dane pokazujące 

przyrost naturalny.  

Zwrócono również uwagę na problemy i warunki socjalno bytowe ludności, jak też 

opisano  poważny problem jakim jest bezrobocie.   

 

2.1 Dane demograficzne 



 
Gminę Gierałtowice zamieszkuje 10597 osób (stan na 31.12.2003). Średnia gęstość 

zaludnienia na terenie gminy wynosi 275,5 osób na km2 .  

Dla porównania gęstość zaludnienia wybranych miejscowości powiatu gliwickiego 

przedstawia się następująco: 

 

Tab.2 Powierzchnia i liczba mieszkańców Gminy  Gierałtowice na tle powiatu gliwickiego 
 

Jednostka 

administracyjna 
Powierzchnia w km2 Ludność w tyś. Gęstość zaludnienia 

 

Powiat gliwicki 
 

 

662 
 

117,4 
 

177,3 
 

m. Knurów 
 

 

34 
 

40,6 
 

1192,9 
 

m. Pyskowice 
 

 

31 
 

19,6 
 

630,8 
 

Gm. Gierałtowice 
 

 

39 
 

10,7 
 

275,5 
 

Gm. Pilchowice 

 

 

67 
 

10,2 
 

151,7 
 

Gm. Rudziniec 
 

 

160 
 

10,9 
 

67,9 
 

Gm. M-w. Sośnico wice 
 

 

116 
 

8,2 
 

70,8 
 

Gm. M-w. Toszek 
 

 

99 
 

11,0 
 

111,3 
 

Gm. W. Wielowieś 
 

 

116 
 

6,3 
 

54,0 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie – dane o liczbie i strukturze ludności  (stan na 31.12.2003 r.) 

 

 

Poniżej przedstawiono dokładną ilość mieszkańców gminy Gierałtowice z rozbiciem na 

poszczególne sołectwa. 

 
Tab.3 Stan liczby mieszkańców Gminy  Gierałtowice z podziałem na sołectwa 
 

 

Rok 

Gmina 

Gierałtowice 

Sołectwo 

Chudów 

Sołectwo 

Gierałtowice 

Sołectwo 

Paniówki 

Sołectwo 

Przyszowice 
 

2000 
 

 

10 630 
 

1 363 
 

3 731 
 

2 312 
 

3 224 
 

2001 
 

 

10 639 
 

1 342 
 

3 739 
 

2 319 
 

3 239 
 

2002 
 

 

10 632 
 

1 345 
 

3 733 
 

2 306 
 

3 248 
 

2003 
 

 

10 597 
 

1 339 
 

3 722 
 

2 299 
 

3 237 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie – dane o liczbie i strukturze ludności  (stan na 31.12.2003 r.) 
Tab.4 Stan liczby mężczyzn i kobiet zamieszkujący sołectwa Gminy  Gierałtowice  
 

 

2003 rok 
 

 

Mężczyźni 
 

Kobiety 
 

Ogółem 
 

Gmina Gierałtowice 
 

 

5 169 
 

5 428 
 

10 597 
 

Sołectwo Chudów 
 

 

682 
 

657 
 

1 339 
    



Sołectwo Gierałtowice 
 

1 778 1 944 3 722 
 

Sołectwo Paniówki 
 

 

1 135 
 

1 164 
 

2 299 
 

Sołectwo Przyszowice 

 

 

1 574 
 

1 663 
 

3 237 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie – dane o liczbie i strukturze ludności  (stan na 31.12.2003 r.) 

 

Dane liczbowe z 2003 roku wskazują dużą przewagę kobiet nad ilością mężczyzn. Dla 

porównania powyższa tabela przedstawia podział mężczyzn i kobiet na poszczególne 

sołectwa. Jedyny wyjątek stanowi sołectwo Chudów. 

 

Analizując pojęcie przyrostu naturalnego należy zwrócić uwagę na bardzo niski 

wskaźnik przyrostu widoczny zwłaszcza w 2003 roku.  

 
Tab.5 Wskaźnik przyrostu w Gminie Gierałtowice w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
 

 

Rok 
 

 

Małżeństwa 
 

Urodzenia 
 

Zgony 
 

Przyrost naturalny 
 

2000 
 

 

4,8 
 

8,2 
 

10,7 
 

-2,5 

 

2001 
 

 

5,0 
 

10,8 
 

10,4 
 

0,4 
 

2002 
 

 

4,3 
 

8,6 
 

10,6 
 

-2,0 
 

2003 
 

 

3,5 
 

6,1 
 

11,0 
 

-4,9 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie – dane o liczbie i strukturze ludności  (stan na 31.12.2003 r.) 

 

Tab.6 Struktura społeczna Gminy Gierałtowice 
 

 

Wiek 
 

 

Kobiety 
 

Mężczyźni 
 

0-6   
 

 

312 
 

334 
 

7-18 
 

 

789 
 

872 
 

19-30 
 

 

959 
 

957 
 

31-60 
 

 

2 171 
 

2 207 
 

Pow. 60 lat 

 

 

1 210 
 

786 
 

Łącznie 
 

 

5 441 
 

5 156 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie – dane o liczbie i strukturze ludności  (stan na 31.12.2003 r.) 

Powyższa tabela przedstawia strukturę wiekową mieszkańców gminy Gierałtowice, na 

podstawie której zauważyć można wysoki procent ludności w wieku produkcyjnym, nieco 

mniejszy procent stanowi udział ludności w wieku poprodukcyjnym. Przedstawione dane 

wskazują tendencję starzenia się społeczeństwa.  

 



2.2 Pracujący i bezrobotni 

 

W dniu 31.12.2003 roku liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Gliwicach wynosiła 352, w tym 201 kobiet.  

W porównaniu z rokiem 2000 liczba bezrobotnych osób wzrosła o 45 osób (w tym 12 

kobiet). 

 
Tab.7 Zmiany poziomu bezrobocia w Gminie Gierałtowice 
 

 

Rok 
 

 

Ogólna liczba bezrobotnych 
 

W tym kobiety 
 

2000 
 

 

307 
 

189 
 

2001 
 

 

373 
 

222 
 

2002 
 

 

356 
 

219 
 

2003 
 

 

352 
 

201 

  
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach (stan na 31.12.2003 r.) 
 

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy,  że problem bezrobocia w gminie 

Gierałtowice nie odbiega znaczącą od sytuacji w całym województwie śląskim. 

 

Istniejące bezrobocie głównie związane jest z przeprowadzaną restrukturyzacją 

górnictwa – jak wiadomo praca w górnictwie do niedawna była głównym źródłem utrzymania 

mieszkańców gminy. Przebiegający proces restrukturyzacji powodował szereg zwolnień 

grupowych. Przedstawione powyżej dane informują nas jedynie o osobach zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach 

  

Jednakże jak wskazuje doświadczenie życiowe na terenie gminy jest szereg osób 

nigdzie nie zarejestrowanych, a poszukujących pracy na własną rękę. Strukturę bezrobocia 

według wieku oraz poziomu bezrobocia przedstawiają poniższe tabele. 

 

 
Tab.8 Struktura bezrobocia w Gminie Gierałtowice według wieku 
 

Grupa wiekowa Liczba bezrobotnych 
Czas pozostawania bez pracy 

powyżej 24 miesięcy 
 

15-17 lat 
 

 

0 
 

0 
 

18-24 lat 
 

 

105 
 

8 
 

25-34 lat 
 

 

98 
 

20 



 

35-44 lat 
 

 

67 
 

25 
 

45-54 lat 
 

 

72 
 

22 
 

55-59 lat 
 

 

8 
 

0 
 

60-64 lata 
 

 

2 
 

-  

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach (stan na 31.12.2003 r.) 

 

Tab.9 Struktura bezrobocia w Gminie Gierałtowice według poziomu wykształcenia 

 

Wykształcenie Liczba bezrobotnych osób 
Czas pozostawania bez pracy 

powyżej 24 miesięcy 
 

Wyższe 
 

 

15 
 

0 
 

Policealne i średnie zawodowe 
 

 

79 
 

8 
 

Średnie ogólnokształcące 
 

 

20 
 

2 
 

Zasadnicze i zawodowe 
 

 

121 
 

23 
 

Gimnazjalne i poniżej 
 

 

117 
 

42 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach (stan na 31.12.2003 r.) 
 

Struktura bezrobocia w gminie Gierałtowice zbliżona jest do tendencji istniejących w 

powiecie i w województwie. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby w przedziale 

wiekowym 18-24 lata i 25-34 lata. Najwięcej bezrobotnych jest z wykształceniem 

zasadniczym i zawodowym oraz z gimnazjalnym i poniżej. Najliczniejszą grupą pozostającą 

bez pracy powyżej 24 miesięcy są osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata i 45-54 lata z 

wykształceniem zasadniczym i zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej. 

 

W Gminie Gierałtowice od 2003 roku działa Gminne Centrum Informacji – jest to 

ośrodek dla bezrobotnych, którzy mogą bezpłatnie korzystać z pięciu stanowisk 

komputerowych z dostępem do internetu oraz bazą ofert pracy, otrzymują porady związane z 

przygotowaniem podań i listów motywacyjnych, przygotowaniem się do rozmów 

kwalifikacyjnych. 

2.3 Warunki socjalno – bytowe ludności 

 

Na całokształt poziomu życia ludności składają się między innymi warunki socjalno-

bytowe, silnie determinujące ten poziom. Zaliczamy do nich: 

 



• warunki mieszkaniowe; 

• oświatę i wychowanie; 

• opiekę medyczną; 

• sytuację materialną ludności; 

• opiekę społeczną  

 

a) warunki mieszkaniowe 

 

Istniejące warunki mieszkaniowe w gminie Gierałtowice nie odbiegają w znaczny 

sposób od warunków panujących w całym powiecie. Wyłączne budownictwo stanowią domy 

jednorodzinne, zamieszkane niejednokrotnie przez dwa pokolenia mieszkańców gminy.  

 

b) oświata i wychowanie 

 

Na terenie gminy zlokalizowane są: 

a. 3 przedszkola; 

b. 4 szkoły podstawowe; 

c. 3 gimnazja. 

 

W szkołach podstawowych uczy się 766 dzieci, pracuje 83 nauczycieli, w gimnazjach 

uczy się 465 uczniów, pracuje 53 nauczycieli. Opieką przedszkolną objętych jest 212 dzieci, 

pracuje 19 nauczycieli. 

 

Od 2000 roku przy Forum Młodzieży Samorządowym w Gierałtowicach działa Centrum 

Edukacji i Warunków Rozwoju, jako niepubliczny ośrodek szkoleniowo–doradczo– 

konsultacyjny. Siedziba ośrodka mieści się w budynku starej szkoły w Przyszowicach. 

 

 

Tab.10 Liczba wychowanków przedszkoli działających na terenie Gminy Gierałtowice. 
 

Jednostka oświatowa Liczba uczniów 
Liczba nauczycieli zatrudnionych 

 na cały etat 
 

Przedszkole w Gierałtowicach 
 

 

75 
 

6 
 

Przedszkole w Paniówkach 
 

 

51 
 

6 
 

Przedszkole w Przyszowicach 
 

 

80 
 

7 



 

Źródło: Referat Edukacji i Zdrowia Urzędu Gminy Gierałtowice (stan na 01.09.2004 r.) 
 

Dzieci korzystają z trzech posiłków. Wszystkie placówki czynne są od 6.30 do 16.00. 

Dla zainteresowanych prowadzone są dodatkowo zajęcia z rytmiki oraz nauka języka 

angielskiego, które  opłacane są przez rodziców. 

 

Tab.11 Liczba uczniów uczęszczających do gimnazjów  działających na terenie Gminy Gierałtowice. 
 

Jednostka oświatowa Liczba uczniów 
Liczba nauczycieli zatrudnionych 

 na cały etat / niepełny etat 
 

Gimnazjum Nr 1 w Gierałtowicach 
 

 

141 
 

7 / 10 
 

Gimnazjum Nr 2 w Paniówkach 
 

 

186 
 

10 / 11 
 

Gimnazjum Nr 3 w Przyszowicach 
 

 

136 
 

9 / 5 

 

Źródło: Referat Edukacji i Zdrowia Urzędu Gminy Gierałtowice (stan na 01.09.2004 r.) 
 
 

Tab.12 Liczba wychowanków szkół podstawowych działających na terenie Gminy Gierałtowice. 
 

Jednostka oświatowa Liczba uczniów 
Liczba nauczycieli zatrudnionych 

 na cały etat / niepełny etat 
 

Szkoła Podstawowa im. Witolda Budryka  

w Chudowie 
 

 

90 oraz oddział 

przedszkolny liczący 

14 sześciolatków i  

16 maluchów 

 

 
 

14 / 3 

 

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka  

w Gierałtowicach 
 

 

265 oraz oddział „0” 

liczący 

18 sześciolatków 

 

 

21 / 4 

 

Szkoła Podstawowa w Paniówkach 
 

 

204 
 

18 / 1 
 

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki  

w Przyszowicach 
 

 

 

175 

 

 

18 / 4 

 

Źródło: Referat Edukacji i Zdrowia Urzędu Gminy Gierałtowice (stan na 01.09.2004 r.) 
 

W każdej placówce oświatowej na terenie naszej gminy pracują psycholodzy                          

i pedagodzy szkolni a w przedszkolach również logopeda. Klasy nie przekraczają standardów 

i liczą do 25 uczniów. 

 

Zarówno w szkołach podstawowych jak i gimnazjach działają świetlice szkolne, gdzie 

uczniowie po skończonych zajęciach lekcyjnych mogą przebywać, prowadzone są również 

zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne. 

 



Od listopada 2004 roku na wniosek dyrektorów szkół i gimnazjów wójt gminy 

przydzielił dodatkowo po 12 godzin tygodniowo na zajęcia pozalekcyjne i kółka 

zainteresowań.  

 

c) opieka medyczna 

 

Podstawową opiekę medyczną na terenie gminy Gierałtowice zapewniają przychodnie 

zlokalizowane w każdym z sołectw, podlegające pod Zespołowi Opieki Zdrowotnej                      

w Knurowie. Należą do nich: 

 

1. Przychodnia w Chudowie 

2. Przychodnia w Gierałtowicach 

3. Przychodnia w Paniówkach 

4. Przychodnia w Przyszowicach 

 

Ponadto na terenie gminy znajdują się prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne. 

 

Chudów: 

1. Prywatna praktyka lekarska – gabinet stomatologiczny 

 

Gierałtowice: 

1.      Prywatna praktyka lekarska – ginekologia i położnictwo 

2. Prywatny gabinet lekarski – internistyczny 

3. Praktyka lekarska pediatryczna – teren całego kraju 

4. Działalność lekarska chirurgiczna – teren całego kraju 

5. Praktyka lekarska w zakresie stomatologii 

6. Prywatna praktyka lekarska – gabinet stomatologiczny 

 

Przyszowice: 

1. Prywatna praktyka lekarska w zakresie chorób wewnętrznych 

2. Prywatna praktyka lekarska – pediatryczna 

3. Prywatna praktyka lekarska – internistyczna 

4. Prywatny gabinet lekarski – chirurgia ogólna 

5. Gabinet stomatologiczny 

 



Paniówki: 

1. Prywatna praktyka lekarska – pediatryczna 

2. Gabinet stomatologiczny 

 

Na terenie gminy zlokalizowane są 3 apteki oraz 1 punkt apteczny: 

 

1. Chudów ul. Leśna – punkt apteczny  

2. Gierałtowice, ul. Ks. Roboty - apteka 

3. Przyszowice, ul. Parkowa - apteka 

4. Paniówki, ul. Swobody - apteka 

 

d) sytuacja materialna 

 

Sytuacja materialna mieszkańców gminy Gierałtowice nie odbiega znacząco od średniej 

wojewódzkiej. Wśród rodzin najuboższych pojawiają się różnego rodzaju patologie, w tym 

alkoholizm, długotrwałe bezrobocie. 

 

W Gminie Gierałtowice na dzień 30.09.2004 roku zarejestrowanych było 4 617 

pojazdów, z czego 3 221 to samochody osobowe. 

 

Tab.13 Liczba zarejestrowanych pojazdów w Powiecie Gliwickim i Gminie Gierałtowice 
 

Rodzaj pojazdów 

 

Liczba zarejestrowanych pojazdów 

w Powiecie Gliwickim 

[ w tyś.] 
 

 

Liczba zarejestrowanych pojazdów            

w Gminie Gierałtowice 

[ w tyś.] 

 

Pojazdy ogółem 
 

 

40, 9 
 

4, 7 
 

Samochody osobowe 
 

 

13, 9 
 

3, 3 

 

Źródło: Wydział Komunikacji Starostwa Gliwickiego (stan na 30.09.2004 r.) 
 

W Gminie Gierałtowice występuje wysoki wskaźnik zarejestrowanych pojazdów  w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców w porównaniu do Powiatu Gliwickiego, co przedstawia 

tabela nr 14. 

Tab. 14 Liczba zarejestrowanych pojazdów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
 

Rodzaj pojazdów 
 

Powiat Gliwicki 
 

 

Gmina Gierałtowice 
 

Pojazdy ogółem 
 

 

348 
 

439 
 



 

Samochody osobowe 
 

 

118 
 

322 

 

Źródło: Wydział Komunikacji Starostwa Gliwickiego (stan na 30.09.2004 r.) 
 

e) pomoc społeczna 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany w Przyszowicach udziela pomocy rodzinom 

będącym w trudnej sytuacji materialnej wspierając je finansowo, lub udzielając pomocy                

w formie pracy socjalnej. 

 

Spośród 10,6 tysięcy mieszkańców gminy z pomocy OPS w 2003 roku skorzystało 298 

osób, z tego 86 osób otrzymało pomoc ze środków wypłaconych z tytułu zadań zleconych,              

z kolei 212 osób otrzymało świadczenia ze środków przeznaczonych na zadania własne. 

 

Największy procent świadczeniobiorców dotyczył osób dotkniętych bezrobociem, 

niepełnosprawnością, bezradnością w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego. 

 

W gminie zamieszkuje 7 rodzin zastępczych, a jedyny w powiecie rodzinny dom 

dziecka znajduje się w Paczynie. 

 

Zasadniczym powodem zwiększenia się ilości środowisk kwalifikujących się do 

pomocy społecznej jest problem bezrobocia, będący następstwem restrukturyzacji gospodarki 

na Śląsku.   

 

Bardzo istotnym problemem jest również brak możliwości uzyskania zatrudnienia przez 

absolwentów szkół. Brak miejsc pracy na rynku niesie za sobą niebezpieczeństwo 

powstawania wszelkiego rodzaju patologii wśród młodzieży. 

 

Osoby niepełnosprawne z terenu gminy uczęszczają na zajęcia w Warsztatach Terapii 

Zajęciowej oraz korzystają z usług Środowiskowego Domu Samopomocy (mieszczących się 

przy Ośrodku Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Knurowie). 

Dzieci z rodzin najuboższych z terenu gminy wyjeżdżają na zimowiska i kolonie 

organizowane przez Polski Czerwony Krzyż w Knurowie. 

 



W Knurowie działa Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną, którego członkami są osoby niepełnosprawne i ich rodzice z terenu naszej 

gminy. 

 

3. Gospodarka 

 

W poniższym podrozdziale zamieszczono szczegółowe dane dotyczące szeroko 

rozumianej infrastruktury mającej bezpośredni wpływ na życie mieszkańców naszej gminy. 

Gmina Gierałtowice położona jest wśród dużych aglomeracji miejskich jednakże nie 

zatraciła charakteru rolniczego. Stąd też zaistniała potrzeba szczegółowego przedstawienia 

rolnictwa i leśnictwa, jakości gleb oraz produkcji roślinnej i zwierzęcej.  

Zwrócono również uwagę na prosperujący w gminie handel i usługi. Następnie 

wyodrębniono i opisano funkcjonującą infrastrukturę techniczną i instytucjonalną.  

Poniższy podrozdział zakończony został informacją o finansach gminy (przedstawiono 

dochody i wydatki w latach 2000 – 2003). 

 

3.1 Rolnictwo i leśnictwo 

 

Powierzchnia użytków rolnych (UR) gminy Gierałtowice wynosi 2 801 ha, co stanowi 

71,8% powierzchni ogólnej gminy. 76,2% powierzchni użytków rolnych stanowią grunty 

orne, a pozostałe 23,8% to użytki zielone (łąki, pastwiska, sady).  

Strukturę użytków rolnych w Gminie Gierałtowice poniższa tabela. 

 

Tab.15 Rodzaje użytków rolnych występujących  na terenie Gminy Gierałtowice 
 

Rodzaj użytków rolnych Powierzchnia w ha Powierzchnia w % 
 

Grunty orne (G.O.) 
 

 

2 135 
 

76,2 
 

Łąki trwałe (Ł.) 
 

 

484 
 

17,3 
 

Pastwiska trwałe (P.) 
 

 

123 
 

4,4 
 

Sady (S.) 
 

 

59 
 

2,1 
 

Razem użytki rolne 
 

 

2 801 
 

100 

 

Źródło: Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice (stan na 31.05.2004 r.) 
Procentowy udział powierzchni użytków rolnych w stosunku do powierzchni ogólnej 

gminy (71,8%) jest najwyższy w odniesieniu do wszystkich 8 gmin powiatu gliwickiego.  



Dla przykładu najniższy wskaźnik występuje w gminie Knurów (22,4%), Pyskowice 

(33%) i Rudziniec (33,6%). Następne w kolejności po gminie Gierałtowice są gminy: 

Wielowieś (65,2%), Toszek (59,6) i Pilchowice (58,2%) 

 

Tab.16 Udział użytków zielonych w użytkach rolnych na terenie Gminy Gierałtowice 
 

Rodzaj użytków rolnych Powierzchnia w ha Powierzchnia w % 
 

Grunty orne (G.O.) 
 

 

2 135 
 

76,2 
 

Użytki zielone 
 

 

666 
 

23,8 
 

Razem użytki rolne 
 

 

2 801 
 

100 

 

Źródło: Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice (stan na 31.05.2004 r.) 
 

Udział użytków zielonych w strukturze użytków rolnych wynosi 23,8%, co stanowi 

666ha. Jest to wartość dość wysoka, gdyż odsetek ten waha się na terenie powiatu gliwickiego 

pomiędzy wartościami 10,2% w gminie Wielowieś a 25,2% w gminie Rudziniec. 

 

Tab.17 Struktura użytków zielonych w Gminy Gierałtowice 
 

Rodzaj użytków zielonych Powierzchnia w ha Powierzchnia w % 
 

Łąki 
 

 

484 
 

72,7 
 

Pastwiska 
 

 

123 
 

18,4 
 

Sady 
 

 

59 
 

8,9 
 

Razem użytki zielone 
 

 

666 
 

100 

 

Źródło: Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice (stan na 31.05.2004 r.) 

 

W strukturze użytków zielonych dominują łąki (72,7%), zaś pastwiska zajmują tylko 

18,4% powierzchni, 8,9% powierzchni stanowią sady. Tak niski odsetek utrzymywanych 

pastwisk jest wynikiem zmiany systemu żywienia bydła i zaniechania hodowli owiec.  

 

Całe terytorium gminy znajduje się w obrębie obszarów górniczych czterech kopalń węgla 

kamiennego: KWK Makoszowy, KWK Sośnica, KWK Knurów, KWK Budryk.  

 



Obszar ten charakteryzuje się występowaniem szkód górniczych w kategorii I – IV. 

Występują deformacje o obniżenia terenu, zawodnienia i podtopienia. 

Rolnictwo gminy mimo działalności górniczej oparte jest na stosunkowo dobrych glebach. 

Szczegółowe badania gruntów użytkowanych rolniczo wykazują, że gleby te zaliczane są 

do grupy A. Zawartość metali ciężkich w glebach uprawnych nie przekracza 

dopuszczalnych norm. 

 

Na terenie gminy występują następujące klasy bonifikacji gleb: 

• III a i III b – 27% obszaru 

• IV a i IV b – 60% obszaru 

• V a i VI b – 13% obszaru 

 

W gminie występują głównie 2 kompleksy rolniczo – glebowe: 

• 2 – pszenny dobry 

• 4 – żytni bardzo dobry. 

 

Badania gleb wykonane przez Stację Chemiczno – Rolniczą w Gliwicach wykazały pełną 

przydatność gleb do produkcji rolnej i ogrodniczej. Wyniki badań wskazują, że gleb 

bardzo kwaśnych jest 10%, kwaśnych – 39%, lekko kwaśnych – 41%, obojętnych – 9%                  

i zasadowych 1%. Zawartość magnezu w badanych glebach jest wysoka. 

 

Większość użytków rolnych jest własnością rolników indywidualnych. Zajmują one 

obszar 2 282 ha, z czego grunty orne stanowią 1788 ha, a użytki zielone – 494 ha.  

 

Na terenie gminy istnieje 498 gospodarstw rolnych, których strukturę obszarową 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Tab.18 Gospodarstwa rolne w Gminy Gierałtowice według przedziałów obszarowych 
 

Przedziały obszarowe gospodarstw rolnych (ha) Liczba 



gospodarstw ogółem 
 

1-5 
 

 

5 - 10 
 

10 - 50 
 

Pow.50 
 
 

498  

378 
 

 

71 
 

46 
 

3 

  
Źródło: Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice (stan na 31.05.2004 r.) 

 

Podstawowa struktura obszarowa wykazuje, że w gminie Gierałtowice przeważają 

gospodarstwa małe, tzn. te, których powierzchnia wynosi od 1 do 10 ha (449 gospodarstw na 

498 w skali gminy). Jest to sytuacja, z którą mamy do czynienia w skali całego kraju. Na 

ogólną liczbę gospodarstw tylko około 6,5% gospodarstw utrzymuje się wyłącznie z pracy na 

roli, pozostałe mają drugie źródło utrzymania. 

 

Produkcja roślinna 

 

W strukturze zasiewów aż 72% zajmują rośliny zbożowe. Wpływ na to ma na pewno 

możliwość sprzedaży ziarna w punktach skupu takich jak młyny i wytwórnie pasz. Dość 

ważną pozycję zajmuje również uprawa rzepaku (11,5%), który jest sprzedawany na 

podstawie umów zawartych z zakładami tłuszczowymi. 

 

Tab.19 Struktura upraw roślin w Gminy Gierałtowice 
 

 

Uprawy roślinne 
 

 

% gruntów ornych 
 

Zboża 
 

 

72,0 
 

Ziemniaki 
 

 

5,4 
 

Buraki cukrowe 
 

 

0,1 
 

Rzepak 
 

 

11,5 
 

Warzywa 
 

 

3,3 
 

Pozostałe uprawy 
 

 

7,7 
 

Razem 
 

 

100 

 

Źródło: Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice (stan na 31.05.2004 r.) 
 

Tab.20 Struktura upraw zbóż w Gminy Gierałtowice 
 

 

Uprawa 
 

 

% gruntów ornych 
  



Pszenica 
 

31,9 
 

Żyto 
 

 

3,8 
 

Jęczmień 
 

 

18,1 
 

Owies 
 

 

1,7 
 

Pszenżyto 
 

 

4,1 
 

Mieszanki zbóż 
 

 

4,3 
 

Kukurydza na ziarno 
 

 

8,1 
 

Razem 
 

 

72,0 

 

Źródło: Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice (stan na 31.05.2004 r.) 

Z powyższej tabeli wynika, że w  strukturze zasiewów zbóż dominuje pszenica (31,9 % 

powierzchni gruntów ornych)  i jęczmień – 18,1 % powierzchni gruntów ornych. Pozostałe 

zboża zajmują mały udział w areale gruntów ornych. 

 

Na taki stan rzeczy ma na pewno wpływ fakt prowadzenia przez Agencję Rynku Rolnego 

interwencyjnego skupu zbóż z dopłatami do cen skupu udzielanym producentom. Istotną 

pozycję ma również uprawa kukurydzy na ziarno (8,1% pow. upraw), która jest 

wykorzystywana jako wartościowa pasza w produkcji mleka i żywca. 

 

Tab.21 Plony i zbiory podstawowych upraw  w Gminy Gierałtowice 
 

Uprawa 

 

Powierzchnia zasiewów 

(ha) 
 

Plony (q/ha) Zbiory (q) 

 

Pszenica 
 

 

945,3 
 

60 
 

56 718 
 

Żyto 
 

 

112,7 
 

40 
 

4 508 
 

Jęczmień 
 

 

535,4 
 

40 
 

21 416 
 

Pszenżyto 
 

 

120,9 
 

32 
 

3 869 
 

Ziemniaki 
 

 

158,6 
 

300 
 

47 580 
 

Rzepak 
 

 

342,4 
 

32 
 

10 957 

 

Źródło: Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice (stan na 31.05.2004 r.) 

 



Plony podstawowych upraw prowadzonych na terenie gminy Gierałtowice zostały 

określone szacunkowo, gdyż jest to wskaźnik, który jest dość trudny do określenia. Wśród 

zbóż najwyższe plony osiągnięto w uprawie pszenicy, żyta, jęczmienia oraz pszenżyta. 

Plony zbóż, ziemniaków i rzepaku można uznać na terenie gminy jako dobre. 

 

Produkcja zwierzęca 

 

Dominującym kierunkiem w produkcji zwierzęcej jest hodowla trzody chlewnej, 

następnie produkcja mleka i żywca wołowego.  

W porównaniu z danymi ze spisu rolnego przeprowadzonego w 1996 roku zanotowano 

wzrost pogłowia trzody chlewnej o około 440 sztuk, a bydła o około 70 sztuk.  

Poniższa tabela przedstawia aktualną wielkość produkcji bydła i trzody chlewnej w 

Gminie Gierałtowice. 

Tab.22 Inwentarz żywy w Gminy Gierałtowice 
 

 

Bydło (szt.) 
 

 

Trzoda chlewna (szt.) 
 

780  

w tym krowy mleczne 322 
 

 

2 629  

w tym lochy 243 

 

Źródło: Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice (stan na 31.05.2004 r.) 

 

Lasy 

 

Na terenie Gminy Gierałtowice lasy zajmują powierzchnię 379 ha, co stanowi 9,7 %  

ogólnej powierzchni gminy.  

Składa się na to 350 ha lasów państwowych, co daje 92 % udziału w strukturze zalesień. 

Pozostałe 29 ha, czyli 8% stanowią lasy prywatne. 

 

3.2 Handel i usługi 

 



Mając na uwadze silnie zakorzenione w gminnej społeczności tradycje rzemiosła, 

przedstawiciele władz gminnych zawarły porozumienie o współpracy gminy Gierałtowice z 

Cechem Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku. 

 
Tab.23 Przedsiębiorczość  w Gminie Gierałtowice 
 

Rok 

Ilość 

przedsiębiorców 

zarejestrowanych 

w gminie 

Gierałtowice 

Ilość 

przedsiębiorców 

zarejestrowanych 

w sołectwie 

Gierałtowice 

Ilość 

przedsiębiorców 

zarejestrowanych 

w sołectwie 

Przyszowice 

Ilość 

przedsiębiorców 

zarejestrowanych 

w sołectwie 

Chudów 

Ilość 

przedsiębiorców 

zarejestrowanych 

w sołectwie 

Paniówki 
 

1995 
 

 

313 
 

123 
 

99 
 

29 
 

62 
 

1996 
 

 

349 
 

138 
 

109 
 

31 
 

71 
 

1997 
 

 

380 
 

154 
 

115 
 

35 
 

76 
 

1998 
 

 

412 
 

170 
 

118 
 

39 
 

85 
 

1999 
 

 

445 
 

180 
 

132 
 

43 
 

90 
 

2000 
 

 

481 
 

198 
 

142 
 

45 
 

96 
 

2001 
 

 

593 
 

244 
 

173 
 

59 
 

117 
 

2002 
 

 

622 
 

252 
 

188 
 

62 
 

120 
 

2003 
 

 

622 
 

267 
 

200 
 

66 
 

128 

 

Źródło: Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Gierałtowice (stan na 31.05.2004 r.) 

Obecnie na terenie gminy zarejestrowanych jest ponad 600 podmiotów gospodarczych. 

W ostatnim okresie notuje się wzrost ich liczby. Zdecydowana większość nowo powstałych 

firm prowadzi działalność handlowo – usługową, nieuciążliwą dla środowiska naturalnego. 

Według struktury przedsiębiorstw oraz rodzajów nowo rejestrujących się firm można 

stwierdzić, ze handel oraz usługi uznano za najbardziej rozwojowe. 

 

3.3 Infrastruktura techniczna 

 

W poniższym podrozdziale strategii zwrócono szczególną uwagę na kategorie dróg 

biegnących przez gminę, uwzględniono mające przebiegać w przyszłości autostrady, jak 

też wymieniono formy komunikacji zbiorczej, zaopatrzenie gminy w energię i 

telekomunikację. 



Opisane poniżej problemy stanowią podstawowe czynniki szeroko rozumianej 

infrastruktury technicznej. 

 

Drogi 

 

Na terenie Gminy Gierałtowice występuje pięć kategorii dróg: 

1. drogi krajowe 

2. drogi wojewódzkie 

3. drogi powiatowe 

4. drogi gminne 

5. drogi wewnętrzne – dojazdowe do gruntów rolnych 

 

W przyszłości wzdłuż zachodniej i północnej granicy gminy przebiegać będą dwie 

autostrady:A-1 relacji Północ – Południe oraz A-4 relacji Wschód – Zachód oraz 

skrzyżowanie tych autostrad tzw. „węzeł Sośnica”  

 

Tab.24 Sieć dróg Gminy Gierałtowice 
 

 

Rodzaj drogi 
 

 

Długość [m] 
 

 

Drogi krajowe 
 

 

6.500          
 

Drogi wojewódzkie 
 

 

6.800 
 

Drogi powiatowe 
 

 

20.650 
 

Drogi gminne 
 

 

69.521 

 

Źródło: Referat Inwestycji i Szkód Górniczych Urzędu Gminy Gierałtowice (stan na 31.05.2004 r.) 

Administratorem dróg gminnych jest Wójt gminy Gierałtowice. Drogami powiatowymi 

zarządza Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Gliwicach. Drogami wojewódzkimi 

zarządza Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a drogami krajowymi Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. 

 

Tab.25 Podział dróg Gminy Gierałtowice według jakości nawierzchni 
 

Rodzaj drogi Stan dróg 

Drogi krajowe dobry 

Drogi wojewódzkie dobry 

Drogi powiatowe dobry 

Drogi gminne dobry 



 

Źródło: Referat Inwestycji i Szkód Górniczych Urzędu Gminy Gierałtowice (stan na 31.05.2004 r.) 

 

Stacje paliw 

 

Na terenie gminy zlokalizowane są trzy stacje paliw.  

 

W sołectwie Paniówki znajdują się dwie stacje: jedna na terenie bazy Kółka Rolniczego 

przy ulicy Zabrskiej, oferująca olej napędowy i benzynę, druga przy ulicy Gliwickiej na 

terenie komisu samochodowego oferująca gaz płynny propan-butan. 

 

W sołectwie Przyszowice przy ul. Gliwickiej znajduje się stacja oferująca gaz płynny 

propan-butan. 

 

Komunikacja zbiorowa 

 

Organizatorem komunikacji zbiorowej na terenie naszej gminy jest Komunikacyjny 

Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością w Katowicach, którego członkiem jesteśmy od 1987 roku 

 

Zaopatrzenie w energię 

 

Istniejąca na terenie gminy sieć linii i stacji transformatorowych średniego napięcia 

zaspokaja zapotrzebowanie gminy w zakresie energii elektrycznej. W razie wzrostu potrzeb 

energetycznych istnieje możliwość rozbudowy istniejących układów rozdzielczych. 

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną teren gminy obsługiwany jest przez 

Górnośląski Zakład Energoenergetyczny Rejon Gliwice. 

Mieszkania na terenie gminy ogrzewane są indywidualnie.  

 

Telekomunikacja 

 

 Gmina Gierałtowice należy do śląskiej strefy numerologicznej. Na terenie gminy 

abonenci przyłączeni są do krajowego systemu telekomunikacyjnego. Sieć telekomunikacyjna 

należy do Telekomunikacji Polskiej Spółka Akcyjna Obszar Gliwice. 

 



Gierałtowice są również objęte zasięgiem sieci telefonii komórkowej Idea, Era GSM, 

Plus GSM, Hejach i Sami Swoi. 

 

W Urzędach Gminy i Jednostkach Organizacyjnych Gminy od 2003 roku wprowadzona 

została usługa CENTREX I i CENTREX II.  

Wprowadzenie nowego systemu telekomunikacyjnego, połączonego z modernizacją 

centrali telefonicznej urzędu przyczyniło się do obniżenia kosztów w połączeniach pomiędzy 

tymi instytucjami, gdyż oba systemy CENTREX traktowane są jako wewnętrzna sieć a 

rozmowy pomiędzy abonentami tych systemów są bezpłatne. 

 

3.4 Infrastruktura instytucjonalna 

 

Poziom rozwoju usług okołobiznesowych jest niski. Spowodowane jest to głównie 

dominacją w tej dziedzinie sąsiadujących z gminą miast. 

 

Działalność bankową prowadzą: 

 

1. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedziba w Knurowie; 

2. Agencja Powszechna Kasa Oszczędności  Bank Państwowy Spółka Akcyjna w 

Przyszowicach 

3. Agencja Powszechna Kasa Oszczędności  PKO Bank Państwowy Spółka Akcyjna w 

Paniówkach 

 

 

 

Działalność ubezpieczeniową prowadzą firmy: 

 

1. Korporacja Ubezpieczeniowa „FILAR” Spółka Akcyjna – Józef Rożek 

2. Powszechny Zakład Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna – Józef Nowak 

 

Na terenie gminy zlokalizowany jest Urząd Pocztowy, który mieści się w sołectwie 

Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty, a w pozostałych sołectwach zlokalizowane są punkty 

pocztowe: 

a. Chudów ul. Dworcowa  



b. Paniówki ul. Powstańców Śląskich  

c. Przyszowice ul. Powstańców Śląskich  

 

Urząd Gminy Gierałtowice funkcjonuje poprzez: 

 

1. Wydzielone referaty i komórki organizacyjne: 

 

▪ Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich 

▪ Referat Planowania i Finansów 

▪ Referat Gospodarki Komunalnej 

▪ Referat Inwestycji i Szkód Górniczych 

▪ Referat Budownictwa i Architektury 

▪ Referat Ochrony Środowiska 

▪ Referat Edukacji i Zdrowia 

▪ Urząd Stanu Cywilnego 

▪ Biuro Rady Gminy 

▪ Biuro Radców Prawnych 

▪ Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego 

▪ Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 

▪ Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

▪ Pełnomocnik ds. Ochrony Środowiska 

▪ Biuro ds. promocji Gminy i pozyskiwania środków pomocowych 

 

 

 

2. Jednostki budżetowe: 

 

a. Gminne Przedszkole w Gierałtowicach 

b. Gminne Przedszkole w Paniówkach 

c. Gminne Przedszkole w Przyszowicach 

d. Szkoła Podstawowa im. Witolda Budryka w Chudowie 

e. Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach 

f. Szkoła Podstawowa w Paniówkach 

g. Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Przyszowicach 

h. Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach 



i. Gimnazjum nr 2 w Paniówkach 

j. Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach 

k. Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyszowicach 

 

3. Instytucje kultury: 

 

Gminna Biblioteka Publiczna Gierałtowice mieści się w Gierałtowicach przy                      

ul. Ogrodowej, natomiast w pozostałych sołectwach zlokalizowane są jej filie: 

• Filia nr 1 – Przyszowice ul. Parkowa 

• Filia nr 2 – Paniówki ul. Zwycięstwa 

• Filia nr 3 – Chudów ul. Szkolna 

 

Przynależność członkowska Gminy 

 

Gmina Gierałtowice należy do: 

▪ Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, 

▪ Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 

▪ Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 

▪ Porozumienia na Rzecz Zatrudnienia i Rozwoju Lokalnego w Powiecie Gliwickim. 

 

Gmina Gierałtowice uczestniczy również w Międzynarodowym Partnerstwie w Kwestii 

Oczyszczania Ścieków – swe doświadczenia wymienia z niemieckim partnerem gminą 

Lahstedt. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

 

W każdym sołectwie mieści się Ochotnicza Straż Pożarna. Działalność OSP opiera się 

na pracy społecznej jej członków. Celem działalności jest zapobieganie pożarom, a także 

branie udziałów w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych 

związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 

 

Trzy jednostki: Chudów, Paniówki, Przyszowice zarejestrowane są w Krajowym 

systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

 



Jednostki wyposażone są: 

 

• Samochody pożarnicze; 

• Łodzie ratunkowe; 

• Łączność radiową i selektywną 

 

Od 2003 roku w sołectwie Gierałtowice zlokalizowany jest Posterunek Policji w skład 

którego wchodzi sześciu policjantów, tj.: kierownik, trzech dzielnicowych oraz dwóch 

pracowników pionu kryminalnego. 

 

3.5 Finanse Gminy 

 

Dochody i wydatki Gminy Gierałtowice w latach 2000 – 2003 przedstawia poniższa 

tabela.  

 

Tab.26 Dochody i wydatki  Gminy Gierałtowice w latach 2000 - 2003 
 

 Dochody PLN Wydatki PLN 
 

Rok  2000 
 

 

15.206,139 
 

15.132,989 
 

Rok  2001 
 

 

25.008,012 
 

17.741,464 
 

Rok  2002 
 

 

21.133,838 
 

23.160,020 
 

Rok  2003 
 

 

19.704,878 
 

23.397,104 

 

Źródło: Referat Planowania i Finansów Urzędu Gminy Gierałtowice (stan na 31.05.2004 r.) 

 

Na dochody Gminy Gierałtowice w latach 2000 – 2003 w głównej mierze składają się: 

 

▪ Dotacje – 3 % 

▪ Subwencje - 40 % 

▪ Opłata eksploatacyjna – 21 % 

▪ Podatek od nieruchomości – 9 % 

▪ Udziały w podatku od osób fizycznych – 17 % 

 

Główne wydatki Gminy w latach 2000 – 2003 stanowiły: 

 



▪ Oświatowe – 40 % 

▪ Inwestycyjne 30 % 

▪ Pozostałe – 30 % 

 

Nadwyżkę wydatków nad dochodami w 2002 roku pokryto z nadwyżki budżetowej za 

rok 2001, natomiast nadwyżkę wydatków na dochodami w 2003 roku pokryto z nadwyżki 

budżetowej roku 2002. 

 

4. Inwestycje 

 

Dla potrzeb niniejszej strategii przedstawiono w poniższym podrozdziale przykłady 

inwestycji realizowanych w poszczególnych sołectwach w latach 2000 - 2003.  

 

Nakłady na inwestycje wyniosły w tym okresie wyniosły 23.774 złotych, co stanowiło     

30 % wydatków budżetu ogółem.  

 

Dla bardziej czytelnego ich odbioru podzielone one zostały na cztery zasadnicze działy: 

 

• Obiekty oświatowe 

• Drogi 

• Modernizacja oświetlenia 

• Inne 

 

4.1  Realizacja zadań inwestycyjnych w 2000 roku 

 

Chudów 

 

1. Obiekty oświatowe: 

Prowadzono realizację zadania Budowa sali gimnastycznej przy szkole i wykonano: 

• budynek sali gimnastycznej o wymiarach boiska 12 x 24 m o nawierzchni z tworzywa 



sztucznego pulastic, z widownią na ok. 90 osób, 

• budynek zaplecza dydaktyczno administracyjnego, w którym znajduje się szatnia 

szkolna, szatnia dla dziewcząt i chłopców z prysznicami i sanitariatami, pomieszczenie 

kotłowni gazowej, gabinet nauczyciela wf, gabinet lekarza, klasopracownia językowa, 

biblioteka, pokój nauczycielski, sekretariat i gabinet dyrektora, archiwum, 

• biologiczną oczyszczalnię ścieków 

• kotłownię gazową wyposażoną w kocioł o mocy 175 KW i podgrzewacz C.W.u. 

 

2. Drogi: 

• Wykonano remont nawierzchni ul. Bocznej, odwodnienie terenu przy ul. Zabrskiej 

/Topolowej, wykonano nowe ściany czołowe przepustu przy ul. Topolowej oraz 

przepustu na Kramarnówce. 

 

3. Modernizacja oświetlenia: 

• wymieniono na energooszczędne 28 opraw świetlnych, źródeł światła i wysięgników 

przy ulicy Szkolnej i ul. Dworcowej. 

 

4. Inne: 

• Kontynuowano budowę obiektu zaplecza socjalnego LKS Gwiazda oraz 

przeprowadzono kapitalny remont i karosację samochodu pożarniczego "Jelcz" przy 

dofinansowaniu ZG Z OSP. 

 

Gierałtowice 

 

1. Obiekty oświatowe: 

• Wykonano odwodnienie kotłowni szkolnej i terenu szkolnych boisk sportowych 

• Wykonano remont schodów w głównej klatce schodowej w budynku szkolnym 

• Rozpoczęto adaptację budynku starego przedszkola na pomieszczenia świetlicy 

środowiskowej. 

 

2. Drogi: 

• Modernizacja nawierzchni ulicy Wyzwolenia z krawężnikiem ulicznym i studzienkami 

ulicznymi 

• Wykonano projekt budowlany przebudowy odcinka ulicy Sienkiewicza od ul. 



Sobieskiego do ul Powstańców 

• Zamontowano progi spowalniające na ulicy Powstańców w rejonie szkoły 

 

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego: 

• W ramach kontynuacji modernizacji oświetlenia ulicznego wymieniono 39 lamp 

rtęciowych na energooszczędne sodowe wraz ze źródłami światła i wysięgnikami przy 

ulicy Korfantego i K. Miarki oraz na niektórych ulicach zamontowano kilka 

dodatkowych opraw w celu poprawy parametrów oświetlenia ulic. 

 

Paniówki  

 

1. Obiekty oświatowe: 

• Wykonano kompleks boisk sportowych przy szkole podstawowej i gimnazjum tj boisko 

do piłki ręcznej i boisko do koszykówki o powierzchni 974 m2 o nawierzchni z 

tworzywa typu Sportflex włoskiej firmy MONDO, boisko do siatkówki o powierzchni 

288 m2 o nawierzchni sztucznej typu Sportflex ,kort tenisowy o powierzchni 656 m2 o 

nawierzchni mineralnej z ogrodzeniem, Skocznia do skoku w dal i wzwyż o 

powierzchni 269 m2 nawierzchni mineralnej, bieżnię czterotorową do biegów na 60 m , 

chodniki wewnętrzne, drogę dojazdową p.poż. z kostki brukowej 

• W byłym budynku szkoły - wykonano wzmocnienie więźby dachowej elementami 

stalowymi i drewnianymi, wymianę pokrycia dachowego wykonanego z płyt 

eternitowych na pokrycie z dachówki blaszanej powlekanej typu FLORA ( 

powierzchnia ok.560 m2), wymianę stolarki okiennej w wykuszach, ocieplenie dachu. 

 

2. Drogi: 

• Wykonany został projekt techniczny przebudowy ulicy Wiśniowej oraz dokonano 

uregulowania spraw własnościowych w celu komunalizacji terenu drogi. 

3. Modernizacja oświetlenia: 

• Wymieniono oprawy świetlne na oprawy energooszczędne wraz z wysięgnikami oraz 

źródłami światła przy.ulicy A. Swobody oraz przy ulicy Zwycięstwa łącznie 47 szt. 

 

Przyszowice 

 

1. Obiekty oświatowe: 



• Przygotowana została dokumentacja techniczna z aneksem dla rozbudowy szkoły o 

funkcje administracyjno żywieniowe i dydaktyczne pozwalająca na realizację budowy 

segmentu C l bez segmentu C2. 

 

2. Drogi: 

• Modernizacja ulicy Polnej - nawierzchnia i budowa chodników na odcinku od ul. 

Gierałtowickiej do ulicy Jasnej 

• Wykonano chodnik na odcinku od ul. Gierałtowickiej do ul. Floriana dwustronny, na 

odcinku do ul. Jasnej jednostronny o nawierzchni z kostki betonowej, odwodnienie 

jezdni i chodników do wpustów ulicznych z przykanalikami podłączonymi do 

kanalizacji deszczowej, korektę łuku drogi, dla której wykupiono fragment 

przylegającej działki, nawierzchnię jezdni ulicy z dwukrotnej warstwy asfaltobetonu na 

stabilizowanej cementem podbudowie. 

• Modernizacja ulicy Wilsona - zakończono kontynuowaną realizację zadania polegającą 

na budowie odwodnienia i nowej nawierzchni. 

• Modernizacja ulicy Wolności II etap - opracowany został projekt w zakresie 

modernizacji odwodnienia i nawierzchni drogi. 

• Wykonano Projekt chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Gliwickiej DK 44 

na odcinku od ul. Szkolnej do Potoku Cienka oraz projekt remontu obiektu mostowego 

na Potoku Cienka przy ul. Wolności. 

 

3. Modernizacja oświetlenia: 

• Wymieniono 32 oprawy na energooszczędne sodowe wraz ze źródłami światła i 

wysięgnikami przy ul. Makoszowskiej oraz 19 opraw świetlnych ze źródłami światła 

przy ul. Gliwickiej. Wykonano przedłużenie oświetlenia ulicznego przy ul. Wodnej. 

 

 

4. Inne: 

• W budynku pałacowym kontynuowano rekonstrukcję kamiennych schodów 

zewnętrznych z piaskowca, poddano renowacji balustrady i odtworzono latarenki 

oświetlające schody. 

• Wykonano modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku pałacowego 

wykonując osiem niezależnych układów pomiarowych dla ośmiu niezależnych instalacji 

wewnętrznych, wymieniono główne tablice zabezpieczeniowe oraz linię zasilającą 



budynek, zainstalowano nowe energooszczędne oprawy oświetleniowe we wszystkich 

pomieszczeniach budynku pałacowego. 

• Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej - dokończenie zadania z 1999 roku 

polegającego na budowie wodociągu z rur PE 0 225 o długości 680 mb wraz z 

przyłączami, wodomierzami i hydrantami, co wpłynęło na istotne zmniejszenie 

dotychczasowych strat wody wskutek częstych na tym odcinku awarii. 

• Opracowany został projekt wymiany sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej o długości 

380 mb na odcinku od ul. Wodnej do ulicy Powstańców. 

 

4.2 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2001 roku 

 

Chudów  

 

1. Obiekty oświatowe: 

• Ukończona została budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktyczno-

administracyjnym i przyszkolną biologiczną oczyszczalnią ścieków 

• Ułożono nawierzchnię dojazdów i placów wewnętrznych 

• Zakupiono meble i wyposażenie do pomieszczeń wyremontowanych budynków. 

• Wykonano ogrodzenie terenu szkolnego z przęseł systemowych od strony ulicy 

Szkolnej oraz budynku wielofunkcyjnego i OSP 

• Wykonano adaptację pomieszczeń na parterze szkoły na jednooddziałowe przedszkole 

przez przebudowę trzech pomieszczeń szkolnych na sale zajęć z podziałem na grupy 

wiekowe i jadalnię. Łączna powierzchnia modernizowanych pomieszczeń wynosiła            

200 m2. 

 

 

2. Drogi: 

• Wykonano projekt budowlano wykonawczy modernizacji ulic Leśnej i Wodnej 

• Rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania odwodnienie i 

odtworzenie nawierzchni ulicy Nowej. 

 

3. Modernizacja oświetlenia: 

• Wymieniono oprawy rtęciowe na oprawy energooszczędne łącznie 30 szt na ulicach: 



Leśna, Wolności, Wodna, uzyskując poprawę wydajności oświetlenia oraz zmniejszenie 

kosztów zużycia energii elektrycznej. 

 

4. Inne: 

• Kontynuowano budowę obiektu zaplecza socjalnego na boisku LKS Gwiazda 

Chudów. 

 

Gierałtowice  

 

1. Obiekty oświatowe: 

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej i gimnazjum o funkcje sportowe i dydaktyczne oraz 

udostępnienie dla osób niepełnosprawnych 

• Wykonano projekt budowlano - wykonawczy, rozpoczęto budowę segmentu sportowo-

dydaktycznego mieszczącego salę gimnastyczną o wymiarach boiska 24xl2 m z 

widownią dla ok. 90 osób, salę gimnastyki korekcyjnej, pomieszczenia dydaktyczne dla 

potrzeb gimnazjum (pracownia biologii, fizyki - chemii, gabinet językowy oraz gabinet 

dyrektora gimnazjum z sekretariatem), z klatką komunikacyjną mieszczącą ponadto 

magazyn sprzętu sportowego, gabinet nauczyciela wf, magazyn biblioteki. 

• Wykonano Projekt udostępnienia SP i gimnazjum dla osób niepełnosprawnych 

przewidujący dobudowę klatki schodowej z windą oraz wykonanie pochylni 

umożliwiających przemieszczanie się z pomieszczeń dydaktycznych nowego obiektu 

szkolnego do starego. 

• Wykonano adaptację budynku byłego przedszkola na świetlicę środowiskową - 

wykonano instalacje wod-kan,c.o. i elektryczne, wykonano posadzki ceramiczne i z 

paneli podłogowych, zamontowano windę towarową, wykonano nową kotłownie 

gazową, wymianę rynien i rur spustowych, odnowienie elewacji. Pomieszczenia 

budynku służącą jako świetlica środowiskowa, świetlica dla seniorów i organizacji 

społecznych oraz tymczasowe mieszkanie dla ofiar przemocy w rodzinie. Parter obiektu 

jest dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

 

2. Drogi: 

• Wykonano modernizację ulicy Sienkiewicza - budowa kanalizacji deszczowej, chodnika 

z kostki betonowej, poszerzenie drogi i poprawa bezpieczeństwa jej użytkowników 

• Wykonanie chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Korfantego na odcinku od            



ul. K. Miarki do ul. Chudowskiej z zatoką autobusową. 

• Wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Paderewskiego na odcinku od                         

ul. Sienkiewicza do ul. Zgrzebnioka przez ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. 

• Opracowanie projektu chodnika i kanalizacji deszczowej przy ulicy Korfantego na 

odcinku od ul. Powstańców do ul. Kopernika oraz projektu przebudowy                        

ul. Konopnickiej na odcinku od K. Miarki do ul . Ks. Roboty. 

 

3. Modernizacja oświetlenia: 

• Wymieniono kilkanaście opraw świetlnych oraz źródeł światła na ulicach Ofiar Obozów 

Hitlerowskich, Ogrodowej, Sobieskiego, Granicznej, Stachury, Ligonia, K. Miarki. 

 

Paniówki  

 

1. Obiekty oświatowe: 

• Ogrodzenie terenu szkolnego z boiskami - projekt i realizacja 

• Wykonano ogrodzenie z systemowych mat ogrodzeniowych ze stali ocynkowanej i 

malowanej proszkowo na długości łącznej 430 mb w tym bramę i trzy furtki. 

 

2. Drogi: 

• Rozpoczęto budowę chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Zwycięstwa na odcinku 

od ul. Zabrskiej do A. Swobody. 

• Ul. Wiśniowa - wykonano modernizację nawierzchni drogi i wjazdów przez ułożenie 

kostki betonowej oraz odwodnienie. 

• Projekt chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Zabrskiej od ul. Słonecznej do tak 

zwanej Czarnej drogi. 

• Wykonano rekultywację terenu składowiska ziemi obok cmentarza, utwardzono drogę 

dojazdową do składowiska. 

 

3. Modernizacja oświetlenia: 

• Wymieniono 21 opraw świetlne rtęciowe na oprawy energooszczędne sodowe wraz ze 

źródłami światła i wysięgnikami przy ulicach: Dębowa, Zamkowa, Wiśniowa, 

Piaskowa. 

 



Przyszowice  

 

1. Obiekty oświatowe: 

• Rozpoczęto budowę segmentu administracyjno - żywieniowego mieszczącego kuchnię, 

aulę - jadalnię z widownią, pokój lekarza - wspólne dla potrzeb Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum oraz bibliotekę, świetlicę, gabinet dyrektora z archiwum i sekretariatem, 

pokój nauczycielski dla potrzeb Gimnazjum. Kubatura rozbudowy 6006 m3. 

 

2. Drogi:  

• Wykonana została kanalizacja deszczowa na ulicy Wolności o długości 580 mb od 

torów PKP do ul. Poloczka, rozpoczęto budowę odcinka od ul. Poloczka do budynku nr 

82 przy ul. Wolności. 

• Rozpoczęto również budowę obiektu mostowego na Potoku "Cienka", który zastąpił 

zniszczony przepust poprawiając bezpieczeństwo powodziowe w tej części Przyszowic. 

• Opracowany został projekt chodnika przy drodze krajowej ul. Gliwickiej od ul. Szkolnej 

do Potoku Cienka. 

• Wykonano remont chodnika przy ul. Gieraltowickiej od ul. Spółdzielczej do ul. Polnej                 

i od ul. Polnej do kościoła wraz z remontem nawierzchni skrzyżowania Polna - 

Gierałtowicka.  

 

3. Modernizacja oświetlenia: 

• Przy ul. Gliwickiej zamontowano 7 energooszczędnych opraw świetlnych wraz ze 

źródłami światła i wysięgnikami, opracowano dokumentację techniczną dla zadania 

przedłużenie oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej oraz przedłużenie oświetlenia przy 

łączniku ul. Polnej do ul. Ogrodowej. 

 

 

 

4.3 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2002 roku 

 

Chudów  

 

1. Obiekty oświatowe: 

• Wybrany w przetargu wykonawca opracowywał projekt zagospodarowania działki 



szkolnej i OSP w zakresie boisk sportowych i innych elementów zagospodarowania 

terenu. W trakcie projektowania projektant uzgadniał przedłożone propozycje rozwiązań 

z gospodarzami terenów objętych pracami. 

• W grudniu 2002 roku projekt uzyskał decyzję pozwolenie na budowę. 

• Zadanie przewidziane jest do realizacji w budżecie 2003 roku. 

Projekt przewiduje budowę: 

- boisk sportowych o powierzchni 3577 m2 z czego do gry w piłkę ręczną, 

(pełnowymiarowe 20x40m), siatkową, koszykówkę i tenis ziemny, bieżnia prosta do 

biegu na 60 m, bieżnia okólna dookoła boiska głównego o nawierzchni syntetycznej 

w kolorze ceglastym na podbudowie asfaltobetonowej oraz asfaltowe boisko 

treningowe z możliwością wykorzystania w okresie zimowym jako ślizgawkę, 

- chodników o szerokości 1,50 m, pow. 108 m2, miejsca parkingowe, tereny zielone, 

- placu zabaw dla dzieci przedszkolnych z urządzeniami drewnianymi, oświetlenia 

terenu - dwa słupy przy boisku treningowym, cztery słupy dla boisk głównych oraz 

dwie latarnie na dojściu do placu zabaw, ogrodzenie całego terenu systemowe 

ocynkowane lakierowane proszkowo. 

Pod boiskami głównymi zaprojektowano drenaż z perforowanych rur PCV 0110 w 

otulinie l geowłókniny. 

 

2. Drogi: 

• Wykonano modernizację ulic Wodna Leśna oraz łącznika Szkolna - Wodna - 352 mb 

odwodnienia i 2319 m2 nawierzchni  

• Opracowany został projekt kanalizacji deszczowej, sanitarnej wraz z oczyszczalnią 

ścieków oraz odbudowy nawierzchni ulicy Nowej. Projekt zgłoszono do dofinansowania 

w ramach programu SAP ARD, uzyskał akceptację, w ostatnich dniach roku 2002 

ogłoszony został przetarg zgodnie z procedurą SAPARDu,  

• Trwa projektowanie zabudowy odcinka rowu 0-3 od ul. Dworcowej do ul. Wodnej  

W trakcie projektowania i uzgodnień jest projekt Budowa drogi, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej ul. Topolowej. 

• Naprawiona została droga żużlowa ul. Topolowa odcinek od ul. Szkolnej do ruin zamku  

 

3. Modernizacja oświetlenia: 

• Wykonano modernizację oświetlenia przez wymianę lamp rtęciowych na 

energooszczędne sodowe na następujących drogach: ul. Górnicza 5 szt, ul. Ogrodowa 6 



szt, ul. Osiedle 7 szt, ul. Wodna 2 szt. 

 

4. Inne:  

• Wykonano ocieplenie i elewację budynku zaplecza socjalnego LKS Gwiazda 

• Kanalizację odwadniającą budynek  

• Instalacje urządzeń sanitarnych 

• Ogrodzenie terenu boiska sportowego od strony ulicy Zabrskiej o długości 96 mb w tym 

brama i furtka wraz z piłkochwytem o wysokości 4 m  

• Wykonano wodociąg w ulicy Topolowej z rur PE o długości 325 mb przekroju 0 110 z 

przyłączami o długości 152 mb 

• Zaprojektowano i wykonano spinkę wodociągu w ulicy Bocznej z rur PE długości 275 

mb również o przekroju 0 110 

 

Gierałtowice 

 

1. Obiekty oświatowe: 

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum o segment sportowo dydaktyczny. 

• Zrealizowano budowę obiektu mieszczącego salę gimnastyczną o wymiarach boiska 

24xl2 m z widownią dla ok. 90 osób, salę gimnastyki korekcyjnej ( 15x12 m) z 

łazienkami i szatniami, pomieszczenia dydaktyczne dla potrzeb gimnazjum ( pracownia 

biologii, fizyki chemii, gabinet językowy oraz gabinet dyrektora gimnazjum z 

sekretariatem), magazyn sprzętu sportowego, gabinet nauczyciela wf, magazyn 

biblioteki oraz klatkę komunikacyjną do sali gimnastycznej.  

• Zaprojektowano oraz wybudowano w nowej sali gimnastycznej ścianę wspinaczkową o 

wymiarach: szerokość 11 m, wysokość do 6,9 m, powierzchnia 93,m2, wywieszenie 2,6 

m. Ściana wyposażona jest w 12 szt lin statycznych o długości 16 m, jedną linę 

dynamiczną o długości 25 m. 

• Wymiana stolarki okiennej w budynku szkolnym - wymieniono stolarkę okienną na I i 

II piętrze w klasach i na korytarzach oraz na parterze w korytarzu. 

• Dostosowano budynek świetlicy środowiskowej do wymagań p. poż. przez dobudowę 

zewnętrznych schodów od strony podwórza na I piętro. 

• Wykonano ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy od strony południowej oraz bramę 

wejściową. 

 



2. Drogi: 

• Budowa chodnika, zatoki autobusowej i kanalizacji deszczowej ul. Korfantego odcinek 

od ul. Powstańców do ul. Kopernika (z przełożeniem odcinka kanalizacji deszczowej w 

ul. Powstańców) wykonano część kanalizacji odwadniającej 

• Remont ulicy Konopnickiej - odcinek od ul. K. Miarki do ul. Ks. Roboty, polegający na 

wyprofilowaniu skrzyżowania ul. Konopnickiej z ul. Ks. Roboty i poprawie 

bezpieczeństwa użytkowników drogi, ułożeniu nowej podbudowy i nawierzchni 

asfaltobetonowej, wykonaniu miejsc postojowych dla kilku pojazdów 

• Modernizacja nawierzchni i budowa chodnika przy ul. Ligonia odcinek od ul. 

Gierałtowickiej do łącznika z ul. Korfantego oraz odcinek chodnika przy ul. 

Gierałtowickiej między ul. Ligonia a ul. Południową - po wykonaniu kanalizacji 

odwadniającej przez KWK "Sośnica" Gmina przystąpiła do modernizacji drogi, 

wykonano podbudowę i włączenie ulicznych studzienek odwadniających do kanalizacji 

odwadniającej 

• Remont nawierzchni chodnika przy ul. Ks. Roboty na odcinku o długości 310mb od ul. 

Konopnickiej do zatoki autobusowej, ułożono nowe krawężniki, 938 m2 nawierzchni z 

kostki betonowej 

• Remont chodnika przy łączniku nr 1 o długości 138 mb - od ul. Ks. Roboty do ul. K. 

Miarki ułożono 258 m2 nowego chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikiem, 

wyremontowano uliczne studnie odwadniające na tym odcinku 

 

3. Modernizacja oświetlenia: 

• Opracowano projekt oświetlenia ulicznego skweru, parkingu przy budynku Urzędu 

Gminy wraz z iluminacją budynku Urzędu oraz rozpoczęto realizację tego zadania. 

• Wymieniono i uzupełniono oświetlenie na ul. Kaczmarskiego, Stachury, Chudowskiej, 

Kasztanowej. 

 

4. Inne: 

• Remont pomnika Powstańców Śląskich na skwerze przy Urzędzie Gminy - wykonane 

zostały prace konserwatorskie obejmujące m.in. oczyszczenie obiektu przy użyciu pyłu 

kwarcowego, wzmocnienie strukturalne powierzchni piaskowca, wytrucie glonów i 

mchów, wykonanie nowego spoinowania i zabezpieczenie hydrofobowe.  

• Wykonanie ogrodzenia boiska ŁKS 35 Gierałtowice od strony zachodniej o długości 

128mb w tym dwu bram 2x 6 mb. 



 

Paniówki 

 

1. Obiekty oświatowe: 

• Zawarto umowę na wykonanie projektu krytej pływalni. 

- W pomieszczeniach obiektu znajdować się będzie basen o wymiarach 25m x 12,5 m 

o głębokości 1,20m do 1,80m , brodzik z urządzeniami masażu wodnego, 

zjeżdżalnia i niecka dla zjeżdżalni, basenik jacuzzi, pomieszczenia solarium, sauny, 

kawiarenki, pomieszczenia administracyjne. 

- Oczyszczanie wody odbywać się będzie metodą mieszaną chlorowo - ozonową. 

- Pozyskano teren pod powiększenie istniejącej działki przeznaczonej pod budowę 

pływalni, wykonano badania podłoża gruntowego, uaktualnione podkłady 

geodezyjne dostarczono projektantowi, trwąją uzgodnienia w zakresie mediów 

energetycznych, oczyszczalni ścieków, informacji o terenie. 

• Wymiana stolarki okiennej w budynku byłej szkoły - zaprojektowano rekonstrukcję 

dawnego układu otworów okiennych i zamontowanie nowej drewnianej stolarki 

okiennej w celu przywrócenia pierwotnego wyglądu budynkowi. Prace prowadzone są 

na trzech elewacjach: frontowej, południowej i północnej, montowane są okna z drewna 

klejonego z okuciami obwiedniowymi, odtworzone będą nadproża, węgarki, gzymsy i 

strefy parapetowe z kształtek klinkierowych. 

• Opracowano projekt budowlano wykonawczy remontu, modernizacji i termorenowacji 

budynku przedszkola i OSP wraz z projektem zmian funkcjonalnych w zakresie 

pomieszczenia chóru i klubu sportowego. 

• Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola i OSP - wykonano remont kotłowni 

przez wymianę kotła na ekologiczny węglowy.  

 

 

2. Drogi: 

• Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Zabrskiej od ul. Słonecznej do ul. 

Powstańców. Wykonano 861,5 mb odwodnienia drogi i przyległych posesji oraz 841 mb 

chodnika z kostki betonowej o nawierzchni 1310 m2 

• Wykonano odwodnienie i nawierzchnię ulicy Słonecznej - 268 mb kanalizacji 

deszczowej i 533 m2 nawierzchni z kostki. 

• Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Zabrskiej od ul. Powstańców do 



Czarnej drogi, wykonano etap w zakresie kanalizacji deszczowej. 

• Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Zwycięstwa od ul. Zabrskiej do A. 

Swobody i od A. Swobody do szkoły wykonano kanalizację deszczową na długości 758 

mb 

 

3. Modernizacja oświetlenia: 

• Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na drogach: Dworska, Leśna, boczna 

Dworskiej, Wolności, Zabrska – razem zamontowano 35 sztuk energooszczędnych 

opraw i źródeł światła. 

 

Przyszowice 

 

1. Obiekty oświatowe: 

• Zakończono budowę segmentu administracyjno – żywieniowego C1. Oddano do użytku 

obiekt mieszczący na parterze holl wejściowy z portiernią, aulę – jadalnię z widownią, 

kuchnię z zapleczem magazynowym przygotowującą obiady dla około 200 dzieci oraz 

na I piętrze pomieszczenia administracyjno – dydaktyczne dla potrzeb gimnazjum: 

bibliotekę z czytelnią, świetlicę, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora z sekretariatem i 

archiwum, pokój lekarski. Obiekt  wyposażony jest w dźwig osobowy. 

• Dla nowych pomieszczeń zakupiono meble i sprzęt 

• Roboty zewnętrzne objęły zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca szkolnego 

(nawierzchnia z kostki, murki z ławkami, zieleń dekoracyjna) oraz biegnącego wzdłuż 

nowego budynku chodnika przy ulicy K. Miarki 

 

2. Drogi: 

• Budowa kanalizacji deszczowej i modernizacja ulicy Wolności od torów PKP do 

budynku numer 82 

• Budowa chodnika przy ulicy Gliwickiej 

• Wykonano kanalizację deszczową Ø250 – 29 mb, Ø315 – 359 mb, Ø400 – 194 mb oraz 

Ø500 – 150,5 mb, tj. łącznie 732,5 mb kanalizacji oraz 394 mb przyłączy Ø200 

• Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na 719 mb drogi, tj. 3950m2 , 18 studni 

ściekowych i 74 sztuki studni rewizyjnych 

• Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego na Potoku Cienka w ulicy 

Wolności z przebudową 19,5 m wodociągu  Ø100 



• Wykonano odwodnienie liniowe ul. Spółdzielczej wzdłuż posesji nr 3-5 wraz z 

remontem nawierzchni przyległego pasa drogi. 

 

3. Modernizacja oświetlenia: 

• Wykonano przedłużenie oświetlenia ulicznego na drogach: Poprzeczna, Krótka 

• Zainstalowano 4 sztuki słupów z oprawami i źródłami światła przy boisku sportowym 

LKS 

• Wymieniono 3 sztuki opraw na ulicy Wieczorka i jedna przy ulicy Fornalskiej 

• Wykonano oświetlenie zewnętrzne w zabytkowym parku przy pałacu obejmujące 

ułożenie w ziemi 1400 mb kabli 

• Zamontowanie wzdłuż alejek 22 słupów parkowych dwuramiennych razem z oprawami 

sodowymi i lampami 100W, 2 słupów oświetleniowych stalowych z lampami oraz szafy 

oświetlenia zewnętrznego 

 

4. Inne: 

• Wykonano ułożenie sieci wodociągowej przy ulicy Wolności od ulicy Poloczka do 

budynku numer 82, 150 mb sieci z rur PE o średnicy Ø110 oraz 260 mb przyłączy o 

średnicy Ø40 

• Zaprojektowano i wymieniono sieć wodociągową przy ulicy Jasnej – 290 mb sieci Ø110 

oraz 140 mb przyłączy  Ø40 

• Modernizacja kotłowni w budynku OSP oraz budynku biurowym przy ulicy K. Miarki 

przez wymianę kotłów c.o. węglowych na kotły ekologiczne węglowe 

 

 

 

 

4.4 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2003 roku 

 

Chudów  

 

1. Obiekty oświatowe: 



• Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej – budowa boisk sportowych,  w 

tym: położono nawierzchnię asfaltobetonową boisk, następnie ułożona została warstwa 

poliuretanowa  

 

2. Drogi: 

• Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Topolowej wraz z rozbudową 

istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 1838/294- projekt z prawomocnym 

pozwoleniem na budowę  

• Zabudowa odcinka rowu O-3 od ulicy Dworcowej do Wodnej – projekt  

• Budowa drogi ulicy Topolowej – odcinek od ulicy Nowej do przepustu rowie CH-31 i 

przebudowa przepustu – projekt 

• Budowa drogi ulicy Nowej po wykonaniu kanalizacji 

• Modernizacja ulic Wodnej i Leśnej 

• Remont dróg polnych „Do Ruska”, Kąty i remont przepustu n potoku Jasienica 

• Przebudowa ulicy Dworskiej od Chudowa ulica Topolowa do Paniówek obok OSP – 

projekt łącznie z projektem wodociągu na tym odcinku 

 

3. Oświetlenie: 

• Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej na dwu odcinkach 

 

Gierałtowice  

 

1. Obiekty oświatowe: 

• Rozbudowa szkoły Podstawowej i Gimnazjum o funkcje sportowe i dydaktyczne – 

dokończenie zadania rozpoczętego w 2002 roku 

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum o segment komunikacyjny z drogą 

pożarową do nowego wejścia  

• Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej 

• Pierwsze wyposażenie sali gimnastycznej i pomieszczeń dydaktycznych 

• Remont budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – piwnice, parter 

 

2. Drogi: 

• Remont ulicy Sobieskiego – projekt 



• Budowa chodnika i odwodnienia przy ul;icy Korfantego, od ulicy Kopernika do ulicy 

Powstańców 

• Remont nawierzchni odcinka ulicy Korfantego 

• Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Korfantego – projekt 

• Budowa chodnika wzdłuż ulicy Korfantego, od ulicy Kopernika do ulicy Topolowej – 

projekt 

• Remont nawierzchni ulicy Ligonia 

• Wykonanie odwodnienia ulicy Ligonia na odcinku od Potoku do ulicy Stachury 

• Remont chodnika ulicy K. Miarki 

 

3. Oświetlenie: 

• Wykonano modernizację oświetlenia wzdłuż Urzędu Gminy i skweru przy Urzędzie 

• Oświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy środowiskowej 

 

Paniówki  

 

1. Budynki oświatowe: 

• Modernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej. Opracowana została inwentaryzacja 

budowlana obiektu, zlecono opracowanie koncepcji i projektu budowlanego remontu, 

uzgodniono z projektantem przyszłe funkcje remontowanych pomieszczeń 

• Wymiana stolarki okiennej w budynku starej szkoły – rekonstrukcja dawnego układu 

otworów okiennych na trzech elewacjach z odtworzeniem nadproży, gzymsów i 

parapetów z kształtek klinkierowych 

• Remont budynku przedszkola i pomieszczeń socjalnych dla sportowców oraz chóru (z 

wyposażeniem). Remont  pozwolił na zmiany funkcjonalne pomieszczeń przedszkola, 

chóru i klubu sportowego. Wymieniono istniejącą stolarkę okienną, częściowo 

drzwiową. Wykonano ogród zimowy połączony z salami dydaktycznymi przedszkola. 

Całkowicie wymieniono instalację wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, 

wentylacji, c.o. elektrycznej 

• Wykonano i zamontowano piłko chwyt dla boiska sportowego celem zabezpieczenia 

okien budynku przedszkola 

 

2. Drogi: 



• Projekt i wykonanie modernizacji Łącznika Dworska – Zamkowa – budowa wodociągu, 

kanalizacji deszczowej i nowej nawierzchni 

• Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Zabrskiej, od ul. Powstańców do 

Czarnej Drogi – dokończenie zadania z 2002 roku. Wykonano odwodnienie drogi, 

wybudowano chodnik, wjazdy i zatokę autobusową z kostki betonowej. 

• Projekt przebudowy i odwodnienia ul. Skotnickiej 

• Projekt przebudowy przepustu pod ul. Zwycięstwa 

• Projekt modernizacji ul. Dworskiej od budynku OSP do ul. Szkolnej w Chudowie 

• Projekt odwodnienia, kanalizacji sanitarnej, wodociągu oraz nawierzchni ul. Wolności 

pod budowę oczyszczalni ścieków   

 

3. Oświetlenie: 

• Wymiana opraw świetlnych typu rtęciowego na oprawy sodowe – 33 sztuki oraz 

zamontowano dodatkowo trzy oprawy na ul. Działowej i jedna na ul. Wodnej 

• Remont i podświetlenie krzyża przydrożnego na ul. Zwycięstwa – Swobody 

 

Przyszowice  

 

1. Obiekty oświatowe: 

• Remont więźby dachowej na budynku starej szkoły 

• Zagospodarowanie terenu na boiska szkolne poprzez wykupienie gruntu 

• Zagospodarowanie placu zabaw przedszkola – projekt i wykonanie wraz z ogrodzeniem 

 

2. Drogi: 

• Modernizacja ulicy Wolności 

• Modernizacja nawierzchni i budowa chodnika przy ulicy Polnej 

• Dokończenie remontu ulicy Ogrodowej 

• Dokończenie budowy chodnika przy ulicy Gliwickiej 

• Remont nawierzchni, budowa chodnika, parkingu i odwodnienia ulicy K. Miarki – 

projekt uzyskał pozwolenie na budowę 

• Budowa chodnika przy ul. Gierałtowickiej od skrzyżowania z ul. Gliwicką do                       

ul. Parkowej – projekt. 



• Wykonanie barier energochłonnych nad rowem w rejonie ul. Polna/Krótka                              

z wykonaniem utwardzonego pobocza 

• Projekt modernizacji drogi ul. Granicznej w Przyszowicach do ul. Korfantego                        

w Gierałtowicach jako obwodnicy aktywizującej tereny przy autostradzie 

• Naprawa nawierzchni ul. Kolejowej i Leśnej 

 

3. Inne: 

• Remont elewacji budynku pałacowego 

• Projekt i wykonanie wodociągu przy ul. Granicznej 

• Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Jasnej. Dokończenie inwestycji z 202 roku 

• Wykonanie sieci wodociągowej wzdłuż Potoku Cienka od ul. Wolności do Granicznej 

• Remont pomnika Powstańców Śląskich wraz z podświetleniem i konserwacja zieleni 

• Wykonanie ścieżek parkowych z kładkami w zabytkowym parku oraz ujściowy odcinek 

kanalizacji deszczowej i zarurowanie rowu w zabytkowym parku 

 

Od 1998 roku organizowany jest przez Centrum Badań Regionalnych w Warszawie 

ranking, którego podstawą są wydatki inwestycyjne gminy w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca.   

Gminy konkurują między sobą podobnie jak firmy, angażując się w nowe przedsięwzięcia 

inwestycyjne. 

 

W 2004 roku gmina Gierałtowice znalazła się w szacownym gronie Złotej Setki 

Samorządów -  zajmując 65 miejsce.  

 

W latach 2000 – 2003 nasza gmina wydała na inwestycje 23.774,00 złotych, co stanowiło 

30 % wydatków budżetu ogółem. 

 



Władze gminy maja świadomość, że prywatny przedsiębiorca nie zainteresuje się 

miejscem, gdzie sam musi sobie wybudować drogę, zapewnić dostęp do wody i 

kanalizacji, gdzie trudno o podłączenie telefonu, dlatego też tak silny nacisk kładziony jest 

na rozwój inwestycyjny. 

5. Ochrona środowiska 

 

Poniższy podrozdział porusza bardzo ważną kwestię dotyczącą ochrony środowiska w 

gminie Gierałtowice. Opisane poniżej problemy dotyczą nie tylko terenu naszej gminy, czy 

też województwa śląskiego, ale stanowią problemy w skali całego kraju.  W chwili obecnej 

brak jest na terenie naszej gminy dużych zakładów, które stanowiłyby wyjątkowe zagrożenie 

dla środowiska.  

 

Uznać należy, że szczególnym problemem w naszej gminie jest wpływ eksploatacji 

górniczej na środowisko. Cały obszar gminy znajduje się w zasięgu eksploatacji górniczej 

kopalń, więc skutki tej eksploatacji muszą być uwzględnione w niniejszej strategii. 

Negatywnym objawem tej eksploatacji są szkody górnicze, które występują na terenie całej 

gminy.  

 

Wpływ tej eksploatacji uwidacznia się przede wszystkim w postaci obniżenia terenu, to 

z kolei wpływa na zachowanie stosunków wodnych, zarówno w systemie melioracji użytków 

rolnych, jaki i powoduje zachwianie spływu potoków i cieków. Przejawem tego są nowo 

tworzące się zalewiska i  powstające zagrożenia powodziowe. 

 

W celu zminimalizowania zagrożenia powodziowego będącego skutkiem dokonanej i 

projektowanej eksploatacji należy zwrócić w szczególny sposób uwagę na właściwą pracę 

przepompowni zarówno tych istniejących jak i nowoprojektowanych. 

Występujące deformacje nieciągłe wpływają negatywnie na obiekty liliowe i kubaturowe.  

Szkody w obiektach budowlanych w znaczący sposób wpływają na komfort życia 

mieszkańców. 

 

Jednym z większych problemów w gminie są wstrząsy wywołane eksploatacją górniczą. 

Wstrząsy górotworu wiążą się z wyzwoleniem określonej energii sejsmicznej i są źródłem 



emisji drgań sprężystych. Z punktu widzenia zagadnień ochrony zabudowy jest poznanie 

intensywności drgań i związane z tym przyśpieszenia. 

 

Układ geologiczny pokładów węgla, które są eksploatowane na terenie gminy 

Gierałtowice w obszarze górniczym kopalń jest ściśle powiązany z możliwością wystąpienia 

wstrząsów w pokładach węgla. Problem ten jest z uwagą śledzony w gminie, celem poznania 

tego zjawiska i wypracowania metody zminimalizowania niekorzystnych skutków w terenie. 

 

5.1 Powietrze 

 

W Gminie Gierałtowice brak jest dużych obiektów przemysłowych i energetycznych 

stanowiących źródła zanieczyszczeń.  

Zlokalizowane na terenie gminy lokalne kotłownie zalicza się do źródeł niskiej emisji. 

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza w gminie jest emisja substancji 

toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw dla pokrycia potrzeb grzewczych 

stanowiących źródło niskiej emisji.  

Podstawowym nośnikiem energii cieplnej dla istniejącej zabudowy jest paliwo stałe, 

przede wszystkim węgiel kamienny i koks. W niewielkim stopniu wykorzystywany jest gaz 

ziemny, gaz płynny i olej opałowy. 

Budynek Urzędu Gminy posiada ekologiczne ogrzewanie na gaz, a budynek pałacowy 

w Przyszowicach, wraz ze znajdującym się tam przedszkolem  na olej. 

Placówki oświatowe w gminie Gierałtowice posiadają zróżnicowane ogrzewanie, 

podobnie jak budynki straży pożarnej:  

 

• Szkoła Podstawowa w Paniówkach -  ogrzewanie węglowe, w najbliższym czasie 

przewiduje się modernizację kotłowni. 

• Szkoła Podstawowa w Chudowie - ogrzewanie węglowe i gazowe 

• Szkoła Podstawowa w Przyszowicach – ogrzewanie olejowe 

• Szkoła Podstawowa w Gierałtowicach – ogrzewanie gazowe 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Paniówkach – ogrzewanie na węgiel 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Chudowie – ogrzewanie na prąd 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałtowicach – ogrzewanie gazowe 



• Ochotnicza Straż Pożarna w Przyszowicach – ogrzewanie na węgiel 

• Budynki biurowe w Przyszowicaach – ogrzewanie na węgiel 

• Budynek wielofunkcyjny w Chudowie – ogrzewanie na prąd 

 

Gmina udziela dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na dofinansowanie modernizacji ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne dla właścicieli 

budynków położonych na terenie gminy. W ciągu trzech lat wpłynęło 327 wniosków, z 

czego 7 wniosków odrzucono (na skutek nie spełnienia kryteriów przyznania dotacji). 

Dotychczas wypłacono na powyższy cel kwotę 309 146,01 zł. 

 

5.2 Gospodarka wodna i ściekowa 

 

Gmina posiada sieć wodociągową do której podłączonych jest prawie 100 % posesji. 

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi około 100 km.  

Średniodobowe zużycie wody wynosi 900 m3 /d, natomiast średnie jednostkowe zużycie 

wody wynosi 90 l/Md.  

Dostawą wody dla mieszkańców gminy zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością z siedzibą w Przyszowicach.  

 

Zaopatrzenie gminy w wodę oparte jest  o zakup od następujących podmiotów 

znajdujących się na terenie sąsiadujących gmin:  

▪ PKWiK Knurów,  

▪ ZPWiK Zabrze,  

▪ KWK Budryk,  

▪ KWK Knurów. 

 

Głównym źródłem zanieczyszczeń dla wód powierzchniowych i podziemnych są: 



 

▪ ścieki socjalno – bytowe z zabudowy mieszkaniowej, 

▪ ścieki deszczowe spływające z dróg i placów, 

▪ zanieczyszczenia spływające z pól. 

 

Na terenie gminy eksploatowanych jest 8 oczyszczalni ścieków, które zlokalizowane są 

przy obiektach oświatowych, sportowych  i Urzędzie Gminy. 

 

W gminie brak jest sieci kanalizacji sanitarnej, wyjątek stanowi ulica Nowa w 

Chudowie.  

Powstające ścieki socjalno – bytowe odprowadzane są do szamb, które opróżniane są 

indywidualnie przez mieszkańców poprzez wywóz beczkowozami. 

 

Tab.27 Wykaz oczyszczalni ścieków w Gminie Gierałtowice 
 

 

Lokalizacja 
 

 

Przepustowość m3/d 
 

Szkoła Podstawowa w Paniówkach 
 

 

16 
 

Szkoła Podstawowa w Przyszowicach 
 

 

15 
 

Stara Szkoła Podstawowa w Przyszowicach 
 

 

3 
 

Szkoła Podstawowa w Chudowie 
 

 

4 
 

Szkoła Podstawowa w Gierałtowicach 
 

 

30 
 

Urząd Gminy w Gierałtowicach 
 

 

6 
 

Oczyszczalnia przy ul. Nowej w Chudowie obsługuje 

25 budynków jednorodzinnych 
 

 

15 

 

Budynek LKS „GWIAZDA” w Chudowie 
 

 

4 

 

Źródło: Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice (stan na 31.05.2004 r.) 
 

5.3 Gospodarka odpadami stałymi 

 

Na terenie gminy zorganizowany jest wywóz odpadów komunalnych, którym objętych 

zostało około 98 % gospodarstw domowych (odpłatnie),  wywóz odpadów segregowanych 

do dostarczonych na poszczególne posesje worków plastikowych dla odpadów: szkło, 

plastik, papier -  nieodpłatnie 



 

Gmina nie posiada własnego wysypiska. Odbiór, transport oraz utylizacja odpadów 

realizowane jest przez koncesjonowane firmy. 

 

Ponadto corocznie organizowana jest na koszt gminy zbiór odpadów 

wielkogabarytowych z poszczególnych posesji. 

 

Mieszkańcy na własnych posesjach wydzielają ze strumienia odpadów komunalnych 

(segregacja) następujące rodzaje odpadów:  

▪ szkło,  

▪ plastik,  

▪ papier. 

 

W 2003 roku powstało na terenie gminy około 3160 Mg odpadów komunalnych                   

w gospodarstwach domowych. 

W celu poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie w 2003 roku przystąpiono do 

opracowania dokumentacji technicznej na kanalizację sanitarną i gminną oczyszczalnię 

ścieków. 

 

6. Kultura i sport 

 

W poniższym podrozdziale dokonano opisu dziedzictwa kulturowego naszej gminy. 

Uwzględniono najważniejsze zabytki kultury stanowiące oprócz wartości historycznej sporą 

atrakcję turystyczną. Przedstawiono wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak 

również wyliczono Miejsca Pamięci Narodowej  

 

6.1 Dziedzictwo kulturowe 

 

Miejscowości dzisiejszej Gminy Gierałtowice znajdowały się od zarania dziejów na 

pograniczu Ziemi Gliwickiej, Bytomskiej i Rybnickiej.  

 



Środowisko kulturowe Gierałtowic to przykład występowania cennych obiektów                      

i zespołów w skali regionu, a także wyraz harmonijnego procesu zmian w kształtowaniu 

przestrzeni kulturowej. 

 

Na szczególną uwagę w kontekście ponadlokalnym zasługują ruiny zamku w Chudowie, 

założenie parkowo – pałacowe oraz drewniany spichlerz w Przyszowicach.  

Obiekty te posiadają walory historyczno – architektoniczne i poznawcze. Stanowią bardzo 

cenne elementy kulturowe w skali regionu i kraju. 

Wspomnieć należy również o licznych elementach środowiska kulturowego, w tym                 

o budownictwie, nazewnictwie, tradycjach lokalnych, gwarze, które wpływają na 

utrzymanie tożsamości w regionie. 

 

CHUDÓW 

 

Ruiny zamku  

 

Prawdopodobnie powstał pod koniec XVI wieku lub pierwszej połowie XVII wieku w 

stylu późnorenesansowym. Zamek należy do typu nizinno – śródwodnych założeń obronnych.  

Zbudowany został z kamienia nie ciosanego, cegły i piaskowca. Najstarszy przekaz 

źródłowy o Chudowie pochodzi z roku 1305. 

W 1873 roku zamek w Chudowie spalił się. Od tego czasu jest on w formie ruiny.               

W okresie międzywojennym zamek został poddany pracom konserwatorskim. 

Obiekt wraz z otaczającymi łąkami, zadrzewieniami oraz towarzyszącą zabudową 

folwarczną stanowi ciekawy wyodrębniony przestrzennie zespół o interesujących walorach 

kulturowych i krajobrazowych, jest dominującym elementem kompozycyjnym miejscowości. 

Obecnie ruinami zamku opiekuje się Fundacja „Zamek Chudów”.  

 

Spichlerz i zabudowania folwarczne 

 



Historia spichlerza jest nierozerwalnie związana z losami zamku. Usytuowany on jest w 

bezpośrednim sąsiedztwie ruin, przy lokalnej drodze przy dawnym folwarku. 

Obiekt prawdopodobnie zbudowany został w XVII wieku. Jest to budynek murowany z 

kamienia ciosanego – w przyziemiu oraz z cegły, otynkowany. Założony na planie prostokąta, 

dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem.  

Na zachód od spichlerza, po przeciwnej stronie drogi znajdują się zabudowania 

gospodarcze dawnego folwarku. Budynki usytuowane są wokół trzech bloków prostokąta 

tworzą wewnątrz dziedziniec. 

 

Browar 

 

Tuż przy zamku w Chudowie znajdują się pozostałości dawnego budynku 

gospodarczego, w którym mieścił się niegdyś miejscowy browar i zapewne karczma. 

Budynek został odkryty podczas prowadzonych na zamku badań archeologicznych i 

datowany jest na 1. połowę XIX w.  

Zamkowy browar produkował tylko na potrzeby zamku, o czym świadczą odkryte w 

nim butelki noszące napis „nie na sprzedaż” . W tym samym budynku odkryto również relikty 

chlebowego pieca, który zaopatrywał zamek w pieczywo.  

 

 

 

 

 

GIERAŁTOWICE 

 

Dwór w Gierałtowicach (dwór Madejskich) 

 

Obiekt prawdopodobnie zbudowany został na początku XIX wieku, w stylu 

klasycystycznym. Dworek zlokalizowany jest we wschodniej części miejscowości, poza 

centrum, nieco oddalony od drogi, zwrócony frontem w stronę niewielkiego parku. Przed 

frontem niewielki, owalny podjazd.  

W parku widoczne są ślady starego ogrodzenia i pozostałości alei kasztanowej.  

 



Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej 

 

Budowę nowego kościoła rozpoczął ksiądz proboszcz Władysław Robota.. Kościół 

został zbudowany na terenie farskim w latach 1932 – 1934 w stylu neobarokowym. Rejon 

kościoła stanowi centralną część miejscowości. 

W głównym ołtarzu znajdowały się figury św. Jacka, bł. Bronisławy i bł. Czesława – 

świętych Ślązaków z Kamienia Śląskiego. Poza tym w ołtarzu z lewej strony znalazła się 

figura św. Katarzyny – patronki starego kościoła, a z prawej strony figura św. Jana. Ołtarz był 

otoczony wysokimi kolumnami, a na ich szczycie wśród chmur i aniołów na wielkiej kuli 

przedstawiającej Ziemię   umieszczono Matkę Boską Szkaplerzną z Dzieciątkiem na ręku. 

Boczny ołtarz zwany „polskim” poświęcono Matce Boskiej Królowej Polski. W jego 

centralnym miejscu znajdował się piękny obraz św. Stanisława Kostki, a po bokach stały 

figury św. Wojciecha i św. Stanisława – męczennika i biskupa Krakowa. 

W 1958 roku dokonano poświęcenia dzwonów ufundowanych ze składek mieszkańców 

Gierałtowic. Stary dzwon z 1655 roku wiszący dotychczas w kościele św. Katarzyny zawisł w 

dzwonnicy nowego kościoła.  

W 1960 roku odnowiono prezbiterium. 

 

Z inicjatywy obecnego proboszcza Mariana Kasperczyka zaprojektowano i wykonano 

nowy wystrój głównego ołtarza. 

 

 

 

Kościół p.w. św. Katarzyny 

(przeniesiony w 1976 roku do Wielopola – dzielnicy Rybnika) 

 

Został wzniesiony w 1534 roku. Drewniany kościół zbudowano w konstrukcji zrębowej. 

W 1844 roku dobudowano wieżę o pochyłych ścianach gontowych z nadwieszoną izbicą i 

namiotowym hełmem. W dolnej części ścian umieszczono zadaszenia zwane sobotami. 

Kościół odnowiono w XVII wieku. Dzięki zachowanej polichromii patronowej z XVI 

wieku ma szczególną wartość zabytkową. 

Kościół ten jest obecnie najstarszym na ziemi rybnicko – wodzisławskiej zabytkiem 

budownictwa drewnianego. 

 



Dworzec kolejowy 

 

Budynek dworca powstał w 1888 roku, podczas uruchamiania połączenia pomiędzy 

Gliwicami – Sośnicą – Gierałtowicami i Orzeszem.  

Obiekt składa się z dwóch różnej wysokości połączonych ze sobą brył. 

 

PANIÓWKI  

 

Kościół parafialny p.w. św. Urbana 

 

Wybudowany w 1936 roku. Obiekt przez swoją lokalizację oraz formę stanowi 

dominantę przestrzenną nie tylko na terenie miejscowości, ale także w szerszym otoczeniu. 

Widoczny poprzez otwarte łąki i pola z samego Chudowa, zwłaszcza z drogi 

prowadzącej na teren zamku. 

 

PRZYSZOWICE 

 

Założenie pałacowo – parkowe 

 

Założenie usytuowane we wschodniej części Przyszowic na skraju zabudowy 

mieszkaniowej, łącząc się widokowo terenami z zabudową Paniówek, Gierałtowic i Zabrza. 

Budynek pałacu powstał w latach 1890 – 1895. Pałac został wybudowany w stylu 

neobarokowym. Założony na rzucie zbliżonym do litery U, z narożną basztą od południa. 

Główne wejście do pałacu ujęte w ozdobny portal z herbem rodziny von Raczek, 

poprzedzone schodami, z ozdobną kutą balustradą. 

Przy dworze został założony park krajobrazowy w stylu angielskim, którego obecna 

powierzchnia wynosi 8,39 ha.  

 

Spichlerz plebański 

 

Obiekt powstał prawdopodobnie około 1829 roku. Drewniany spichlerz został 

wybudowany na rzucie prostokąta w konstrukcji zrębowej. 

 

Przydrożna kapliczka 

 



Powstała prawdopodobnie około 1800 roku. Zlokalizowana bezpośrednio przy drodze 

prowadzącej z Chudowa.  

Kapliczka wybudowana została w stylu klasycystycznym, murowana, otynkowana, 

przykryta namiotowym daszkiem pobitym gontem. W partii frontowej znajduje się półkolista 

nisza mieszcząca figurę Świętego Floriana. 

 

Kościół p.w. św. Jana Niepomucena  

 

Kościół usytuowany jest w centralnej części miejscowości. W 1938 roku wybudowany 

został na miejscu starego, drewnianego kościoła przeniesionego do Borowej Wsi.  

Na terenie kościelnym znajdują się również: plebania, spichlerz plebański, a także 

obiekty gospodarcze oraz drobne obiekty sakralne: grób, dzwon, grota Matki Boskiej, krzyż 

przy ogrodzeniu kościelnym.   

 

Kościół p.w. św. Mikołaja  

( przeniesiony w 1937 roku do Borowej Wsi) 

 

Kościół pochodzi z roku 1720. Zbudowano go z rodzimej konstrukcji zrębowej.  

Obok tradycyjnych elementów funkcjonalno przestrzennych, trójbocznie zamkniętego 

prezbiterium, większej nawy i kwadratowej wieży czołowej oraz zakrystii 

przyprezbiteriańskiej, kościół posiada także dostawioną do prezbiterium zrębową kaplicę 

pięcioboczną. Wnętrze świątyni, przesklepione kolebkowo o łuku odcinkowym odznacza się 

interesującym wystrojem.  

Prezbiterium zdobi wczesnobarokowy ołtarz główny z XVIII w zaś kaplicę – 

późnorenesansowy z 1600 roku. Pozostałe wyposażenie – przeważnie barokowe. 

 

Kościół p. w. Świętego Krzyża  

( przeniesiony w 1957  roku do Istebnej na Kubalonkę) 

 

Kościół zbudowany w 1760 roku, gdzie do chwili przeniesienia do Istebnej pełnił 

funkcję kościoła cmentarnego. 

Kościół ten był wzmiankowany już w protokole wizytacyjnym z 1679 roku. Sto lat 

później zbudowano go na nowo. 

Wnętrze zdobi ołtarz i ambona rokokowa z XVIII wieku oraz ławki z XVII wieku. 

W kościele znajdują się eksponaty sztuki ludowej ze śląskich muzeów.  



 

6.2 Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

 

▪ Chudów – ruiny zamku, XVI/XVII w, nr rejestru 568/65 z 1966r. 

▪ Chudów – spichlerz dworski, XVIII w, nr rejestru 569/66 z 1966r. 

▪ Gierałtowice – dwór, XIX w, nr rejestru 561/66 z 1966r. 

▪ Przyszowice – park krajobrazowy z dworem, koniec XIX w , nr rejestru 1284/81                      

z 1981r. 

▪ Przyszowice – spichlerz plebański, XVIII/XIX w, nr rejestru 600/66 z 1966 r.  

 

6.3 Miejsca Pamięci Narodowej 

 

▪ Gierałtowice – Pomnik Czynu Powstańczego z 1961 roku 

▪ Przyszowice – Pomnik Powstańców Śląskich z 1961 roku. 

▪ Mogiły poległych żołnierzy na cmentarzach w każdym sołectwie. 

 

6.4 Imprezy kulturalne i sportowe 

 

Kulturalne imprezy cykliczne odbywające się na terenie gminy: 

 

▪ koncert kolęd w Chudowie 

▪ Spotkania z Pieśnią Pasyjną w Przyszowicach 

▪ Spotkania z Pieśnią Sakralną im. G. G. Gorczyckiego w Gierałtowicach 

▪ Festyn „Majówka w Paniówkach” 

▪ Koncert z okazji Dnia Matki w Chudowie 

▪ Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

▪ Akademia z okazji Święta Niepodległości  

▪ Śląskie Gody Gminy Gierałtowice w Gierałtowicach 

▪ Dożynki Gminy Gierałtowice 

▪ Koncert Muzyki Organowej w Gierałtowicach 

▪ Koncert Pieśni Maryjnej w Paniówkach 

▪ Festyn Rodzinny „Parafiada” w Przyszowicach  

▪ Spotkania na zamku w Chudowie – cykl imprez 



 

Corocznie imprezy sportowe odbywające się na terenie gminy:  

 

▪ Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar  Wójta Gminy 

▪ Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice 

▪ Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Przewodniczącego Rady Gminnej Zrzeszenia 

LZS w Gierałtowicach 

▪ Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów, 

▪ Halowy Turniej Trampkarzy Młodszych im. Bernarda Pyki 

▪ Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy im. Jerzego Bursy 

▪ Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy im. Stanisława Gajdzik 

▪ Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy im. Zygmunta Miki 

▪ Turniej Szachowy 

▪ Turniej Siatkówki 

▪ Turniej Koszykówki 

▪ Turniej Tenisa Stołowego 

▪ Turniej Skata Sportowego 

 

Imprezy sportowe o randze wojewódzkiej: 

 

▪ Biegi Przełajowe 

▪ Turniej Piłki Nożnej Pięcioosobowej o PUCHAR LATA 

 

7. Turystyka 

 

Położenie gminy w sąsiedztwie dużych jednostek miejskich, rozwinięta sieć lokalnych 

dróg oraz przede wszystkim niezurbanizowany krajobraz stwarza podstawy rozwoju sieci 

turystycznej, a tym samym promocji własnych wartości kulturowych.  

 

Przez teren gminy prowadzą następujące szlaki turystyczne: 

▪ szlak okrężny wokół Gliwic Rudy – Łącza – Tosze – Łabędy – Makoszowy – Borowa 

Wieś – Paniowy – Chudów – Ornontowice – skraj Bekszy – Szczygłowice – Rudy. 



▪ szlak  Krawędziowy GOP Gliwice – skraj Sośnicy – Przyszowice – Chudów – Paniówki 

– Borowa Wieś – Mikołów – Tychy – Lędziny – Chełmek – Tarka. 

▪ szlak  Bohaterów Wieży Spadochronowej – Katowice – Mikołów – Stara Huta – Sośnia 

Góra – Bujaków – Chudów. 

▪ szlak Obrońców Polskiej Granicy – Makoszowy – Wirek – Paniowy – Kąty 

Bujakowskie – Góra Św. Wawrzyńca – Zawiść – Paprocany. 

▪ szlak im. Ks. Władysława Roboty Chudów – Gierałtowice. 

▪ szlak turystyczny Gierałtowice – Beksza 

 

Występowanie na terenie gminy ciekawych i wartościowych nie tylko na skalę gminy 

ale i regionu zabytkowych obiektów powinno przyczynić się do wykorzystania ich jako 

atrakcji turystycznej i kulturalnej. 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na walory zamku w Chudowie, gdzie prężnie 

działająca Fundacja „Zamek Chudów” organizuje w ruinach zamku szereg imprez 

kulturalnych, poznawczych – które przyciągają do zamku wciąż nowych zwiedzających. 

Wciąż trwają prace remontowe i archeologiczne na terenie obiektu. 

Jest duża szansa stworzenia atrakcyjnego zaplecza turystycznego, które przyczyni się do 

powstawania nowych miejsc pracy oraz przyciągać będzie inwestorów i sponsorów. 

 

8. Organizacje pozarządowe 

 

W gminie Gierałtowice działa wiele stowarzyszeń społeczno – kulturalnych. Są to: 

 

▪ Chór „Bel Canto” Chudów 

▪ Chór “Skowronek” Gierałtowice 

▪ Chór „Cecylia” Paniówki 

▪ Chór „Słowik” Przyszowice 

▪ Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach 

▪ Stowarzyszenie Producentów Rolnych w Przyszowicach 

▪ Towarzystwo Miłośników Przyszowic 

▪ Klub Abstynentów „Stokrotka” w Gierałtowicach 

▪ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego 



▪ Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego Koło                  

w Gierałtowicach 

▪ Duszpasterstwo Młodzieży przy Parafii P.W. św. Jana Nepomucena w Przyszowicach 

▪ Związek Górnośląski Koło Gierałtowice 

▪ Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Przyszowicach 

▪ Fundacja „Zamek Chudów” 

 

W każdym sołectwie działa: 

 

▪ Koło Gospodyń Wiejskich 

▪ Kółko Rolnicze 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna 

▪ Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

 

W Gminie Gierałtowice funkcjonują również klubu sportowe: 

 

▪ Ludowy Klub Sportowy „Gwiazda” w Chudowie 

▪ Ludowy Klub Sportowy „35” w Gierałtowicach 

▪ Ludowy Klub Sportowy „Tempo” w Paniówkach 

▪ Ludowy Klub Sportowy „Jedność 32” w Przyszowicach 

 

Tradycja śpiewania i muzykowania w Gminie Gierałtowice jest znana i bogato 

udokumentowana. Gmina nasza może pretendować do tytułu najbardziej rozśpiewanej 

gminy w Polsce. Zarząd Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w 

Katowicach przyznał nam w 2002 roku certyfikat – tytuł honorowy „Rozśpiewanej Gminy 

– na dowód czego, w każdym sołectwie działa chór a to oznacza, że gmina jest wielkim 

skarbem dla kultury i jest świetnie przygotowana do uczestnictwa w europejskim życiu 

muzycznym”.   

 



Wspomnieć należy, że Gmina Gierałtowice otrzymała w 2003 roku drugą nagrodę             

w konkursie na najlepiej oświetloną gminę w Polsce a kategorii „Oświetlenie wybranej 

przestrzeni lub obiektu”, natomiast w roku 2004 w konkursie gminnych inwestycji 

oświetleniowych zajęła trzecie miejsce w kategorii „Kompleksowe inwestycje i 

modernizacje oświetlenia dróg i ulic”. 

 

9. Symbole Gminy Gierałtowice 

 

Za sprawą nowych symboli gminnych, przyjętych Uchwałą XXIII/135/04 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2004 roku. urzędowe pisma zdobić będą nowe pieczęcie                

i herb, a w czasie państwowych świąt uroczysty nastrój podkreślać będą flaga i baner.  

 

Gmina Gierałtowice dotychczas używała jako herbu ostatniego godła wsi, od którego 

wzięła nazwę, uzupełnionego o błękitne pole, białe domki o złotych strzechach, złoty snop 

i złote topole. Obecnie zastąpiony zostanie nowym. 

Zgodnie z sugestią lokalnych władz, twórcy projektu nawiązali do bogatej historii gminy i 

podstawowej gałęzi gospodarki. 

 

Herbem Gminy Gierałtowice jest w polu błękitnym tarczy późnogotyckiej, srebrny, 

oflankowany zamek z wieżą bramną, z czterema czarnymi oknami. Przed zamkiem, w 

świetle błękitnym bramy znajduje się snop z czterech złotych kłosów pszenicy. 

 

Motyw zamku został zaczerpnięty z przeszłości historycznej wsi tworzących 

dzisiejszą gminę (ruiny zamku w Chudowie, zamek w Przyszowicach, klasycystyczny 

dwór dawnych właścicieli wsi w Gierałtowicach).  



 

Cztery ostrołukowe okna to cztery sołectwa tworzące gminę, podobnie jak cztery 

kłosy przed zamkiem. Ten rolniczy symbol został zaczerpnięty z poprzednich pieczęci aż 

trzech gmin: Chudowa (sierp), Paniówek (kosa i grabie), Gierałtowic (snop).  

W ten sposób została zachowana pewna ciągłość emblematyczna nowego herbu w 

stosunku do poprzednich.  

 

Motyw ten ma równocześnie odniesienie do dzisiejszej gospodarki gminy, w której 

rolnictwo nadal odgrywa znaczącą rolę.  

 

Błękitne pole, zachowane z poprzedniego herbu, nawiązuje równocześnie do herbu 

województwa śląskiego w granicach których gmina leży.  

 

Złota, naturalna barwa kłosów odpowiada też barwie orła górnośląskiego. Białe mury 

budowli nawiązują do podstawowego budulca zamku chudowskiego – wzniesionego z 

polnych głazów narzutowych.  

 

 

 

ROZDZIAŁ  II 

 

 

Strategia Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2005 - 2015 

 

  



5. Założenia ogólne 

 
Rozwój gminy Gierałtowice w ciągu najbliższych lat skoncentrowany będzie wokół  

trzech  zasadniczych obszarów: 

 

1. Infrastruktury technicznej 

2. Rolnictwa i jego otoczenia 

3. Turystyki i rekreacji 

 

Wymienione wyżej obszary określają priorytetowe kierunki działania w gminie. Ich 

realizacja, jak również realizacja innych celów strategicznych wpłynie na rozwiązanie 

najważniejszych problemów gminy, w tym: 

 

• braków w dziedzinie infrastruktury technicznej 

• braków w bazie rekreacyjno – turystycznej 

• ochrony środowiska i edukacji ekologicznej 

• tworzenia warunków rozwoju ekologicznego rolnictwa 

• podnoszenia poziomu edukacji i wychowania młodzieży 

• bezrobocia 

• budowania poczucia wspólnoty lokalnej 

 

Strategia opracowana została na podstawie analizy diagnostycznej gminy. Diagnoza 

pozwoliła określić i zweryfikować problemy gminy oraz dała podstawę do sformułowania 

stosownych rozwiązań w oparciu o mocne strony gminy i szanse rozwojowe. 

Strategia zawiera zhierarchizowane pod względem czasu i ważności decyzje rozwojowe, 

które pozwolą na dostosowanie się gminy do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. 

W przyjętej misji realizowanej przez gminę zaznaczają się obszary strategiczne,                   

w których powinna być realizowana strategia. W każdym z tych obszarów wyznaczono cele 

szczegółowe, których realizacja jest możliwa przez wykonanie szeregu zadań realizacyjnych. 

 

6. Wnioski z badań bezpośrednich 

 



Przeprowadzone wśród przedstawicieli społeczności lokalnej badania ankietowe dały 

możliwość poznania gminy przez pryzmat opinii wydanej przez jej mieszkańców i pozwoliły 

tym samym zidentyfikować najbardziej odczuwalne przez nich problemy. 

 

Przedstawione wyniki ankiet zawierają ocenę liczbową i procentową.  

 

Punktem wyjścia wszystkich prowadzonych obliczeń były 724 ankiety mieszkańców 

oraz 51 ankiet przedsiębiorców. 

 

 

2.1 Wyniki ankiety dla mieszkańców 

 

W sierpniu 2004 roku dostarczono 2 200 losowo wybranym mieszkańcom Gminy 

Gierałtowice formularz ankiety.  

Do Urzędu Gminy wróciło 724 ankiet, co oznacza, że 33% mieszkańców zdecydowało 

się odpowiedzieć na postawione w ankiecie pytania.  

 

Spośród osób, które przyjęły ankietę do wypełnienia; 

• 553 osoby (76%) stwierdziły, że chętnie wyrażą swoją opinię na temat problematyki w 

niej ujętej,  

• 17 osób (2%) wyraziło swoja opinię twierdząc, że robią to niechętnie, 

• 154 osoby (21%) w ogóle nie wypowiedziały się w tej kwestii. 

 

Według ankietowanych przyszłość gminy powinna być planowana: 

• na czas do 10 lat (342 osoby) – 47% 

• na czas do 5 lat (301 osób) – 41% 

• na czas do 50 lat (79 osób) – 10% 

 

Dla mieszkańców gminy, którzy mieli do wyboru kilka wariantów udzielanych 

odpowiedzi, najważniejszymi sprawami jakimi powinny zająć się władze gminy są: 

• porządek i bezpieczeństwo (581 osób) – 80% 

• walka z bezrobociem (456 osób) – 63% 

• walka z przestępczością i nieuczciwością ( 436 osób) – 60% 

• przyroda i ochrona środowiska (397 osób) – 54% 



• szkoły i nauczanie (368 osób) – 50% 

• wpływ mieszkańców na władzę (343 osoby) – 50% 

• opieka medyczna, zdrowie (340 osób) – 47% 

• rozwój gospodarczy (322 osoby) – 44% 

• sport – rekreacja (167 osób) – 23% 

• wspieranie przedsiębiorczości (118 osób) – 16% 

• warunki mieszkaniowe (68 osób) – 9% 

• rolnictwo (53 osoby) – 7% 

 

Wśród najczęściej pojawiających się odpowiedzi dotyczących problemów gminy, które 

powinny być rozwiązane w przeciągu: kwartału, roku, pięciu lat, docelowo - mieszkańcy 

wskazali na konieczność polepszenia stanu dróg i chodników, zwrócili uwagę na problemy 

związane z ekologią, bezpieczeństwem, wybudowaniem kanalizacji, stworzeniem ścieżek 

rowerowych, minimalizowaniem szkód górniczymi, walki z bezrobociem,  bliższej lokalizacji 

ośrodka zdrowia, tworzenia ekologicznego ogrzewania, wybudowanie basenu. 

 

Zdaniem mieszkańców gminy problemy, które nie zostały rozwiązane leżały po stronie: 

• władz gminy (273 osoby) – 37% 

• wynikały z ograniczeń wydatków gminnych (188 osób) – 25% 

• wynikały z braku inicjatywy (68 osób) – 9% 

• pracodawców gminy (32 osoby) – 4% 

• inne (41 osób) – 3% 

• mieszkańców gminy (19 osób) – 2% 

 

Na pytanie, czy kiedykolwiek brano udział w rozwiązywaniu problemów gminy 500 

osób (69%) odpowiedziało, że nie, a 200 (27%) tak. 

 

Z kolei 497 osób (68%) wyraziło chęć uczestniczenia w przyszłości w rozwiązywaniu 

problemów gminy, natomiast 200 osób (27%) nie ma zamiaru tego robić. 

 

Zdaniem obywateli gminy stosunek władz gminnych wobec inicjatyw obywatelskich 

jest: 

• brak zdania na ten temat (250 osób) – 34% 

• obojętny (204 osoby) – 28% 



• pozytywny (164 osoby) – 22% 

• negatywny (76 osób) – 76% 

 

Jakie są powody, że ludzie są bierni w rozwiązywaniu problemów gminy: 

• brak czasu (207osób) – 28% 

• brak zainteresowania problemami (187 osób) – 25% 

• stanowisko, że tylko władze gminy powinny się tym zajmować (185 osób) – 25% 

• inne (127 osoby) – 17% 

• brak chęci (102 osoby) – 14% 

 

Czy w naszej gminie można mówić o poczuciu wspólnoty gminnej: 

• nie mam zdania odpowiedziało 291 osób – 40% 

• nie (259 osób) – 35% 

• tak (151 osób) – 20% 

 

Czy ochrona środowiska w naszej gminie jest: 

• niewystarczająca odpowiedziało 299 osób –41% 

• nie mam zdania (243 osoby) – 33% 

• wystarczająca (147 osób) – 20% 

 

Czy warunki rekreacji i uprawiania sportu w naszej gminie są: 

• odpowiednie uznało 375 osób – 51% 

• nieodpowiednie (260 osób) – 35% 

• nie mam zdania (168 osób) – 23% 

 

W jaki sposób mieszkańcy gminy spędzają wolny czas: 

• wędrówki rowerowe (370 osób) – 51% 

• spotkania z rodziną (337 osób) – 46% 

• wędrówki piesze (144 osoby) – 19% 

• na obiektach sportowych (112) – 15% 

• inne (100 osób) – 13% 

 

Na pytanie co powinny zrobić władze gminy aby uatrakcyjnić spędzanie wolnego czasu 

mieszkańcy wskazali na: 



• organizowanie większej ilości festynów – 127 osób – 17% 

• rekreacje i rozrywkę – 89 osób – 12% 

• stworzenie ścieżek rowerowych – 73 osób – 10% 

• wybudowanie basenu – 57 osób – 7% 

• stworzenie obiektów sportowych – 32 osoby – 4% 

• stworzenie placów zabaw dla dzieci – 15 osób – 2% 

• stworzenie klubów dla młodych osób – 1 osoba – 0,1% 

 

Na pytanie, jak mieszkańcy oceniają ogólny wizerunek gminy: 

• dobrze odpowiedziały 323 osoby – 44% 

• średnio (323 osoby) – 44% 

• bardzo dobrze (29 osób) – 4% 

• źle (25 osób) – 3% 

• nie mam zdania (15 osób) – 2% 

 

Czy gmina ma odpowiednia promocję w regionie: 

• nie odpowiedziało 395 osób – 54% 

• tak (214 osób) – 29% 

 

Jaki model rodziny preferują mieszkańcy gminy: 

• 2+2_(464 osoby) – 64% 

• 2+1 (116 osób) – 16% 

• 2+ więcej (107 osób) – 14% 

• 2+0 (bezdzietna rodzina) (11 osób) – 1% 

 

Ile dzieci w wieku do 18 lat obecnie znajduje się na wychowaniu: 

• nie wychowuję (378 osób) – 52% 

• jedno (143 osoby) – 19% 

• dwoje (126 osób) – 17% 

• więcej (54 osoby) – 7% 

 

Czy zdaniem mieszkańców gmina Gierałtowice jest atrakcyjnym miejscem dla 

zamieszkania: 

• tak (467 osób) – 64% 



• trudno powiedzieć (184 osoby) – 25% 

• nie (66 osób) – 9% 

 

Czy planują mieszkańcy w najbliższym czasie budowę/przebudowę/rozbudowę domu 

lub mieszkania 

• nie (495 osób) – 68% 

• tak (218 osób) – 30% 

 

W jakie media chcą mieszkańcy doposażyć swoje mieszkanie/sołectwo/gminę: 

• kanalizacja sanitarna (540 osób) – 74% 

• gaz (212 osób) – 29% 

• internet 175 (osób) – 24% 

• inne (54 osoby) – 7% 

 

Czy chcą mieszkańcy aby w gminie Gierałtowice powstały nowe zakłady pracy: 

• średnie (440 osób) – 60% 

• małe (258 osób) – 35% 

• duże (56 osób) – 7% 

• nie chcę (38 osób) – 5% 

 

Czy mieszkańcy chcą, aby gmina miała charakter rezydencjalny: 

• tak (411 osób) – 56% 

• nie (273 osoby) – 37% 

 

Jakie najważniejsze korzyści zdaniem mieszkańców powinna przynieść autostrada: 

• łatwość i szybkość dojazdu do innych miejscowości (505 osób) – 69% 

• więcej inwestycji (232 osoby) – 32% 

• prestiż gminy (65 osób) – 8% 

• inne (52 osoby) – 7% 

 

Jakie największe zagrożenia może przynieść ze sobą wybudowanie autostrady: 

• zanieczyszczenie środowiska – 133 osoby – 18% 

• hałas  - 95 osób – 13% 

• brak zagrożeń – 75 osób – 10% 



• spaliny – 61 osób – 8% 

• zwiększony ruch uliczny – 52 osoby – 7% 

• wypadki – 16 osób – 2% 

• wzrost przestępczości – 12 osób – 1% 

• duża prędkość – 1 osoba – 0,1% 

• wycinanie lasów – 1 osoba – 0,1% 

 

Na pytanie co mieszkańcy gminy zrobiliby z podarowaną im sumą pieniędzy (pod 

warunkiem, że mogliby ją wydać tylko na cele społeczne) i tylko raz , najczęściej pojawiającą 

się odpowiedzią  ( przy kwocie 1 tyś zł) było: 

 

• pomoc społeczna – 50 osób – 6% 

• pomoc dla szkół – 37 osób – 5% 

• drogi, chodniki – 16 osób – 2% 

• sport, rekreacja – 13 osób – 1% 

• ekologia – 11 osób – 1% 

• książki do bibliotek – 7 osób – 0,9% 

• bezpieczeństwo, policja – 6 osób – 0,8% 

• bezrobocie – 5osób – 0,6% 

• kanalizacja – 3 osoby – 0,4%  

• opieka medyczna – 3 osoby – 0,4% 

• znaki drogowe – 2 osoby – 0,2% 

• oczyszczalnia ścieków, ławki w parku, ukwiecenie sołectw, oświetlenie dróg, parkingi  - 

po jednej osobie – 0,1%. 

 

 

Kwotę10 tyś złotych mieszkańcy gminy przekazaliby na: 

• drogi i chodniki – 45 osób – 6% 

• pomoc społeczna – 32 osoby – 4% 

• ochrona środowiska – 28 osób – 3% 

• służba zdrowia – 18 osób – 2% 

• walka z bezrobociem – 18 osób – 2% 

• edukacja – 17 osób – 2% 



• ścieżki rowerowe – 13 osób – 1% 

• place zabaw – 12 osób – 1% 

• sport i rekreacja – 10 osób – 1% 

• parkingi – 5 osób – 0,6% 

• basen – 5 osób – 0,6% 

• kanalizacja – 4 osoby – 0,5% 

• oświetlenie dróg – 2 osoby – 0,2% 

 

Kwotę 100 tyś złotych mieszkańcy gminy przekazaliby na: 

• drogi, chodniki – 125 osób – 17% 

• kanalizacja – 66 osób – 9% 

• basen – 53 osoby – 7% 

• walkę z bezrobociem i tworzenie nowych miejsc pracy – 26 osób – 3% 

• opieka medyczna – 32 osoby – 4% 

• sport, rozrywka – 21 osób – 2% 

• oczyszczalnia ścieków – 19 osób – 2% 

• ekologia – 13 osób – 1% 

• pomoc społeczna – 11 – 1% 

• ścieżki rowerowe – 9 osób – 1% 

 

Czy uważają mieszkańcy, że w gminie Gierałtowice mamy: 

• dobrą (247 osób) – 34% / złą policję (312 osób) – 43% 

• dobrą (405 osób) – 55% / złą służbę zdrowia (290 osób) – 40% 

• dobrą (451 osób) – 62% / złą edukację (105 osób) – 14% 

• dobre (425 osób) – 58% / złe warunki mieszkaniowe (110 osób) – 15% 

• dobre (132 osoby) – 18% /złe drogi (527 osób) – 72% 

2.2 Wyniki ankiety dla przedsiębiorców 

 

Poniżej przedstawione zostały opinie wyrażone przez przedsiębiorców zarejestrowanych 

na terenie naszej gminy.  

 

Ogółem dostarczono przedsiębiorcom 410 ankiet, z czego wróciło do Urzędu Gminy 51 

ankiet, co stanowi 12,44 %. 



 

Na pytanie jakich metod wspierania przedsiębiorczości przez Gminę Gierałtowice 

oczekują przedsiębiorcy ankietowani, mający do wyboru kilka wariantów odpowiedzi 

najczęściej wskazywali na: 

• zachęty w postaci ulg i zwolnień – 34 osoby – 66% 

• walka z nieuczciwą konkurencją – 24 osoby – 47% 

• usługi doradcze – 23 osoby – 45% 

• przygotowanie warunków do działalności gospodarczej – 20 osób – 39% 

• aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów pracodawców – 18 osób – 35% 

• promocja gminy na zewnątrz – 14 osób – 27% 

• opracowanie wieloletnich programów inwestycyjnych – 12 osób – 23% 

• programy i instytucja pomocy – 11 osób – 21% 

• przyciąganie inwestorów z zewnątrz – 7 osób – 13% 

• polityka rynku pracy – 6 osób – 11% 

• inne – 4 osoby – 7% 

 

Na pytanie czy skorzystali przedsiębiorcy z jakichkolwiek metod wspierania 

przedsiębiorczości przez gminę: 

• 2 osoby – 3% odpowiedziały, że tak 

• 44 osoby – 86% odpowiedziało, że nie 

 

Na pytanie jakie są dwie podstawowe bariery rozwoju firmy pracodawcy odpowiedzieli, 

ze jest to: 

• brak odpowiednich funduszy – 7 osób – 13% 

• płacenie zbyt wysokich składek ZUS i podatków – 5 osób – 8% 

• nieuczciwa konkurencja – 4 osoby – 7% 

• niski poziom dochodów społeczeństwa – 3 osoby – 6% 

Ponadto pojawiły się również odpowiedzi o korzystaniu z usług bez koncesji, wysokie 

oprocentowanie kredytów, brak rynków zbytu, brak planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Na pytanie jaka zmiana najlepiej i najtrwalej pomoże rozwijać sektor prywatny 

ankietowani odpowiedzieli, że: 

• zmniejszenie podatków – 2 osoby – 3% 



• wzrost gospodarczy – 2 osoby – 3% 

Ankietowani wskazali również na konieczność szybszego załatwiania formalności, 

zwiększenie ilości zleceń dla firm, stałość i jasność przepisów prawnych, likwidacja 

nieopodatkowanych usług, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, korzystniejsze 

oprocentowanie kredytów. 

 

Na pytanie jakiego rodzaju inwestycje niezbędne są w gminie Gierałtowice w 

najbliższym czasie, pracodawcy wskazali: 

• kanalizacja sanitarna w gminie – 11 osób – 21% 

• poprawa jakości dróg – 6 osób – 11% 

 

Jako ważne dla gminy ankietowani wskazali również konieczność uchwalenia planu 

zagospodarowania przestrzennego, szerszy dostęp do internetu, zwiększenie ilości parkingów 

 

Na pytanie jakie problemy powinny rozwiązać władze gminy w przeciągu roku 

ankietowani wskazali: 

• poprawa jakości dróg – 3 osoby – 6% 

• ochrona środowiska – 2 osoby – 3% 

 

Ponadto pracodawcy zwrócili uwagę na rekreację, bezrobocie, pozyskiwanie funduszy 

strukturalnych dla małych przedsiębiorstw 

 

Na pytanie jak pracodawcy oceniają ogólny wizerunek gminy Gierałtowice: 

• bardzo dobrze – 2  osoby – 3% 

• dobrze – 21 osób – 41% 

• średnio – 21 osób – 41% 

• źle – 1 osoba – 1% 

Na pytanie jak ankietowani oceniają komunikowanie się władz gminy z 

przedsiębiorcami: 

• bardzo dobrze – 1 osoba – 1% 

• dobrze – 9 osób – 17% 

• średnio – 19 osób – 37% 

• źle – 7 osób – 13% 

• nie mam zdania – 7 osób – 13% 



 

Na pytanie z jakimi formami promocji gminy Gierałtowice przedsiębiorcy spotkali się, 

ankietowani odpowiedzieli: 

• narady i spotkania z mieszkańcami 

• media 

• dotacje i subwencje    

 

Na pytanie jak pracodawcy oceniają pracę Urzędu Gminy w Gierałtowicach: 

• bardzo dobrze – 2 osoby – 3% 

• dobrze – 17 osób – 33% 

• średnio – 21 osób – 41% 

• źle – 2 osoby – 3% 

• bardzo źle – 3 osoby - 5% 

 

Na pytanie w jaki sposób przedsiębiorcy oceniają klimat wokół zamówień publicznych 

w gminie: 

• bardzo dobrze – 7 osób – 13% 

• dobrze – 8 osób – 15% 

• średnio – 26 osób – 50% 

• źle – 0  

• bardzo źle – 0 

 

Na pytanie, czy w okresie najbliższych 2 lat zamierzają przedsiębiorcy podjąć znaczne 

inwestycje, które będą miały za cel wpłynąć na rozwój firmy 

• tak – 19 osób – 37%  

• nie – 25 osób – 49% 

Na pytanie, jakie warunki powinny być spełnione, aby przedsiębiorcy podjęli się 

inwestycji: 

• ze strony gminy powinny być następujące warunki: wzrost gospodarzy, uchwalenie 

planu zagospodarowania przestrzennego, obniżenie podatków, uzyskanie środków 

finansowych na zwiększenie ilości nowych miejsc pracy, 

 

Na pytanie, czy ewentualne inwestycje spowodują powstanie nowych miejsc pracy, 

pracodawcy odpowiedzieli: 



• tak – 22 – 43% 

• nie – 6 – 11% 

 

Na pytanie, czy w firmie są obecnie wolne miejsca pracy, jedynie 2 pracodawców – 3% 

odpowiedziało tak, a 40 – 78% – nie 

 

Na pytanie, czy przedsiębiorcy mieli kiedykolwiek kłopoty z pozyskiwaniem 

pracowników, 9 – 17%  pracodawców odpowiedziało – tak, 29 – 56% - nie 

 

Na pytanie, czy przedsiębiorcy planują w najbliższym roku zwolnienia pracowników,             

1 osoba – 1% odpowiedziała, że tak, a 35 – 68% – nie 

 

Na pytanie, czy poziom przygotowania zawodowego pracowników pochodzących                

z gminy Gierałtowice jest zadawalający, 24 przedsiębiorców – 47% odpowiedziało – tak,              

a 8 – 15% - nie 

 

Na pytanie, czy przedsiębiorcy widzą potrzebę szkolenia swoich pracowników, 14 osób 

– 27% odpowiedziało – tak, 29 – 56% - nie 

 

Na pytanie, czy przedsiębiorcy są zainteresowani zatrudnianiem osób bezrobotnych 

skierowanych przez Urząd Pracy, 8 osób – 15% odpowiedziało tak, 29 – 56% - nie 

 

Na pytanie, czy przedsiębiorcy są zainteresowani zatrudnianiem absolwentów, 13 osób 

– 25% odpowiedziało – tak, 26 – 50% - nie 

 

Na pytanie, czy przedsiębiorcy korzystali z usług konsultingowych, 2 osoby – 3% 

odpowiedziały – tak, 38 – 74% - nie 

Na koniec ankiety przedsiębiorcy wyrazili pogląd, iż w gminie powinno pojawić się 

doradztwo prawne, powinny powstawać wspólne inwestycje gminy i pracodawców, oraz 

powinno się organizować więcej spotkań pomiędzy przedstawicielami władz lokalnych                  

a pracodawcami.  

 

Po dokonaniu analizy otrzymanych ankiet uznać należy, że najwięcej ankiet wypełniły i 

oddały osoby w wieku: 

• 36 lat – 45 lat – 199 ankiet 



• 56 lat i więcej  - 190 ankiet 

• 46 lat – 55 lat – 172 ankiety 

• 26 lat – 35 lat – 108 ankiet 

• 18 lat – 25 lat -  29 ankiet 

 

 

7. Analiza SWOT 

 

Analiza SWOT zawiera określenie 4 grup czynników: 

a)  „mocnych stron” – uwarunkowań, które stanowią silne strony gminy – należycie 

wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi 

b) „słabych stron” – uwarunkowań, które stanowią słabe strony gminy – utrudniające jej 

rozwój 

c) „szans” – sprzyjające rozwojowi uwarunkowania zewnętrzne, które nie są bezpośrednio 

zależne od gminy 

d) „zagrożeń” – uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od 

gminy, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju. 

 

Analizy SWOT dokonano na podstawie: 

• raportu o stanie gminy 

• analizy otoczenia gminy 

• badań ankietowych społeczności lokalnej 

• badań ankietowych przedsiębiorstw 

• wywiadów z reprezentantami władz gminy 

 

 

Analiza dotyczy obecnej sytuacji gminy, daje podstawy koncepcji jej gospodarczego 

rozwoju określając możliwości wzrostu gospodarczego poprzez: 

 

a) określenie cech otoczenia gminy 

b) zinwentaryzowanie istniejących zasobów gminy 

 

Analiza SWOT wymaga uprzedniej identyfikacji dziedzin, które są obciążone 

problemami i jednocześnie obciążają funkcjonowanie gminy oraz dziedzin, w których istnieją 

niewykorzystane czynniki rozwoju.  



 

Na podstawie diagnozy aktualnej sytuacji gminy Gierałtowice została przeprowadzona 

analiza mocnych i słabych stron (potencjałów i problemów) gminy, oraz szans i zagrożeń jej 

rozwoju, wynikających z uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.  

 

W poszczególnych dziedzinach problemy i potencjały rozwoju gminy są identyfikowane 

dwustopniowo: 

 

• po pierwsze, w opinii obywateli, w tym specjalistów i działaczy samorządowych, badań 

ankietowych obywateli i przedsiębiorstw; 

• po drugie, w naszej opinii uwzględnia się zależności w gospodarce gminy. 

 

  Są to problemy i potencjały w obrębie gminy i jej najbliższym otoczeniu, czyli 

endogeniczne. Ponadto analiza uwzględnia znaczenie negatywne i pozytywne wszelkich 

zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju. Do tych uwarunkowań należy 

zaliczyć cechy: położenia geograficznego, sytuacji w województwie, w kraju i w układach 

międzynarodowych. Są to problemy i potencjały egzogeniczne. 

  

 Analiza SWOT polega na zidentyfikowaniu wymienionych grup czynników i jest 

zestawieniem oraz opisem silnych i słabych stron Gminy Gierałtowice oraz szans i zagrożeń 

jej rozwoju pochodzących z otoczenia.  

   

 Skonfrontowanie ze sobą szans i zagrożeń z mocnymi i słabymi stronami Gminy 

Gierałtowice pozwala na określenie pozycji gminy, a także może stanowić źródło 

potencjalnych scenariuszy rozwoju strategii gminy Gierałtowice 

 

Tab.28  

Analiza SWOT – opis silnych i słabych stron Gminy Gierałtowice oraz szans i zagrożeń jej rozwoju. 
 



                  

MOCNE STRONY 

 

SŁABE STRONY 

S1º Korzystne usytuowanie geograficzne gminy w 

strefie wzdłuż planowanych międzynarodowych 

szlaków komunikacyjnych. 

S2  Dogodne połączenia gminy na osi drogi 

krajowej DK44 z dużymi ośrodkami w kraju i 

zagranicą poprzez połączenia drogowe(w 

perspektywie autostrady A1,A4) i kolejowe. 

S3  Duże skupisko jednolitej etnicznie i kulturowo 

ludności stanowiące chłonny rynek zbytu. 

S4  Wielofunkcyjność sieci osadniczej gminy 

złożonej z aglomeracji wiejskiej. 

S5  Różnorodny i unikalny potencjał turystyczno - 

rekreacyjny oraz liczne obiekty zabytkowe. 

S6  Duże zalesienie gminy i walory krajobrazowo-

widokowe. 

S7  Bogate i zróżnicowane zasoby naturalne: węgla 

kamiennego - wynikające z tego przychody 

budżetu gminy. 

S8 Bardzo wysoka aktywność zawodowa 

mieszkańców połączona z dużą 

przedsiębiorczością.  

S9  Rozwinięty system telekomunikacji.  

S10 Istniejący potencjał terenów rolnych 

przeznaczonych na cele inwestycyjne. 

S11 Duży potencjał demograficzny, zawodowy i 

intelektualny, koncentracja wysoko kwalifi-

kowanej siły roboczej. 

S12 Duża koncentracja podmiotów gospodarczych 

oraz ich zróżnicowana struktura branżowa i 

własnościowa. 

S13 Bardzo wysoki poziom rolnictwa w 

gospodarstwach średnich i dużych, wysoki 

poziom specjalizacji produkcji rolnej. 

S14 Dobra infrastruktura oświatowa. 

S15 Możliwość przeznaczenia znacznych środków 

budżetowych na inwestycje. 

 

W1¹ Nadmierne zanieczyszczenie wód po-

wierzchniowych, będące wynikiem odpro-

wadzania dużych ilości ścieków komunalnych 

i przemysłowych. 

W2 Degradacja naturalnej rzeźby terenu obszarów 

wiejskich (szkody górnicze), utrudniająca 

podejmowanie inwestycji oraz powodująca 

trudności w wyposażeniu niektórych terenów 

w infrastrukturę techniczną. 

W3 Brak wewnętrznej spójności układu 

komunikacyjnego do projektowanych autostrad 

A1 i A4, przestarzałe i nie dostosowane do 

obecnego natężenia ruchu drogowego główne 

układy komunikacyjne dróg krajowych i 

wojewódzkich. 

W4 Dewastacja infrastruktury komunikacyjnej 

(drogowej i kolejowej) spowodowana 

nadmiernym natężeniem ruchu oraz szkodami 

górniczymi. 

W5 Brak możliwości pełnego wykorzystania 

funduszy strukturalnych. 

W6 Nadmierne rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

duża liczba gospodarstw nie prowadzących 

produkcji towarowej, niewystarczająca liczba 

konkurencyjnych, sprawnie działających 

organizacji rynkowych reprezentujących 

producentów rolnych. 

W7 Pogarszająca się sytuacja demograficzna 

gminy, rosnąca liczba ludności w wieku 

poprodukcyjnym, starzenie się społeczeństwa, 

malejący przyrost naturalny.. 

W8 Braki lokalnej infrastruktury socjalnej, 

niewystarczający poziom rozwoju sektora 

usług socjalnych 

W9 Wysoki procent kobiet i ludzi młodych (w tym 

absolwentów) w łącznej liczbie bezrobotnych.  

W10 Niedoinwestowanie bazy kulturalnej - brak 

Ośrodka Kultury. 

W11 Brak miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz dokumentacji 

technicznych inwestycji dla absorpcji środków 

finansowych na dokończenie ważnych dla 

gminy inwestycji. 

 

ºskrót z ang.strengths - siły 

¹skrót z ang.weaknesses - słabości 
 

Tab.29  

Analiza SWOT – opis szans i zagrożeń rozwoju Gminy Gierałtowice 
 



 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 

O1²  Wzrost gospodarczej roli gminy dzięki 

położeniu w obrębie środkowego obszaru 

polityki rozwoju dla Śląska oraz w obszarze 

nowoczesnej sieci transportu 

transeuropejskiego oraz kluczowej pozycji 

regionu w strategii rozwoju krajowej i 

międzynarodowej sieci autostrad. (A1,A4) 

O2  Możliwość uzyskania wsparcia finansowego i 

technicznego dla inwestycji z Sektorowych 

Programów Operacyjnych . 

O3  Rządowy program wsparcia rozwoju MŚP oraz 

tworzenia nowych miejsc pracy. 

O4  Wzrost nakładów finansowych na inwestycje w 

tym szczególnie proekologiczne.  

O5  Włączenie gminy w budowane transeuropejskie 

i globalne systemy transportowe 

i telekomunikacyjne oraz przyspieszenie 

budowy przechodzących przez jego obszar dróg 

tranzytowych wraz z centrami logistycznymi, w 

tym na kierunku północ – południe. 

O6  Napływ kapitału i technologii w powiązaniu z 

bezpośrednimi inwestycjami w regionie.  

O7   Rozwój rolnictwa specjalistycznego.. 

O8   Bliskość dużego rynku zbytu aglomeracji 

Śląskiej. 

 

T1³  Zagrożenie powodziowe gminy wynikające z 

dewastacji obszarów eksploatacji górniczej 

T2   Kryzys finansów publicznych kraju (polityka 

podatkowa i dochodowa) i jej wpływ na 

strukturę finansowania budżetu gminy 

dotacjami i subwencjami. 

T3   Brak spójności w prawie i długa procedura 

wdrażania planu zagospodarowywania 

przestrzennego. 

T4   Wysoka pozycja konkurencyjna sąsiednich gmin 

w pozyskiwaniu środków pomocowych.  

T5   Wzrost natężenia ruchu pojazdów przy braku 

wydajnego systemu komunikacji międzyre-

gionalnej na drogach krajowych i  

wojewódzkich.  

T6   Negatywny wpływ procesów  restrukturyzacji. 

T7 Przewidywany wzrost liczby bezrobotnych 

wynikający z realizowanych procesów 

restrukturyzacji górnictwa oraz wchodzenia w 

wiek produkcyjny osób z wyżu demo-

graficznego.  

T8    Zwiększanie zadań gminy bez zapewnienia 

źródeł finansowania 

T9  Rosnące ubezwłasnowolnienie gmin w zakresie 

polityki przestrzennej i gospodarczej. 

 

² opportunities - szanse 

³  threats - zagrożenia 

 

Pytania do strategii:  

1.Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą wykorzystać wszystkie zidentyfikowane 

szanse? 

2.Czy zidentyfikowane słabości będą miały i jaki  wpływ na szanse? 

3.Czy zidentyfikowane mocne strony  pozwolą  przezwyciężyć zagrożenia które się pojawią? 

4.Czy zidentyfikowane słabości wzmocnią oddziaływania zagrożeń, które mogą się pojawić? 

 

 

 

8. Misja Gminy Gierałtowice i obszary strategiczne 

 



Misja gminy brzmi następująco: 

 

„Gierałtowice to gmina przyszłości, przyjazna mieszkańcom o uporządkowanej 

zabudowie jednorodzinnej, dbająca o umocnienie solidarności i więzów międzyludzkich, oraz 

o poprawę stanu zdrowia, oświaty oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego. 

 

Gierałtowice to gmina dbająca o poprawę środowiska przyrodniczego i rozwój kultury. 

Gmina wykorzystująca walory krajobrazowe terenu w kierunku świadczenia usług 

rekreacyjnych i turystycznych. 

 

Gierałtowice to gmina dbająca o wzrost innowacyjności i konkurencyjności lokalnej 

gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych. 

 

 

Hasło promujące gminę: 

 

„Gierałtowice – Gminą przyszłości,  przyjazną mieszkańcom” 

 

 

Misja gminy koncentruje się na jej istotnych problemach, dostosowując kierunki działań 

do długoterminowych celów, pełniąc równocześnie funkcje motywacyjne i promocyjne. 

 

Z opracowanej misji wynika, iż jej realizacja nie będzie możliwa bez tworzenia 

odpowiedniej infrastruktury techniczno – instytucjonalnej.  

 

Ze względu na rozdrobnienie gospodarstw rolnych i restrukturyzację regionalnego 

przemysłu powinno się podejmować działania zmierzające do tworzenia alternatywnych 

źródeł dochodu – tak więc ogromnie znaczenie ma wspieranie drobnej przedsiębiorczości. 

Należy wykorzystać naturalne zasoby gminy, bliskość położenia aglomeracji miejskiej. 

 

 

 

9. Cele i zadania strategiczne 

 



Cele strategiczne - stanowią listę celów, które należy osiągać, aby zrealizować cel 

główny – misję.  

 

Cele strategiczne zostały określone na podstawie analizy SWOT w kontekście przyjętej 

misji rozwoju gminy.  

 

Ukierunkowują one długoterminowe działania tak, aby w przypadku: 

a) mocnych stron – utrzymać je i najlepiej wykorzystać dla rozwoju gminy 

b) słabych stron – wyeliminować 

c) szans – wykorzystać dla rozwoju gminy 

d) zagrożeń – uniknąć ich negatywnego oddziaływania na rozwój gminy 

 

Plan zadań 

 

Do realizacji celów strategicznych każdego z obszarów: 

a. wskazano konkretne zadania do realizacji 

b. oraz plan realizacji tych zadań, odpowiadający na pytania „co?” i „do kiedy?” 

 

Strategia zawiera tylko najważniejsze, priorytetowe zadania, których realizacja wpłynie 

na osiąganie kilku celów równocześnie. 

 

Na następnych stronach zamieszczono tabele z celami strategicznymi oraz zadania do 

realizacji w latach 2005 – 2015. 

 

 

OBSZAR STRATEGICZNY    D 

1. Infrastruktura techniczna 
 

 
 

CELE STRATEGICZNE OBSZARU 
 

1. Poprawa infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi społeczno – gospodarczemu gminy 

2. Rozwój infrastruktury na terenach wiejskich 

3. Stworzenie systemu informacji dla celów zarządzania gminą 

4. Budowa nowych odcinków dróg uzupełniających istniejącą sieć. 
 

 
 

 
 

ZADANIA 
 

1. Remont i modernizacja dróg, 



2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw 

3. Pełna gazyfikacja gminy 

4. Komputeryzacja gminy 

5. budowa ul. Granicznej – dojazdu do autostrady 

6. Budowa wodociągów przesyłowych i modernizacja istniejących 

7. Budowa skojarzonych źródeł energii. 
 

 
 

 
 

 

OBSZAR STRATEGICZNY   F 

2. Turystyka i rekreacja 
 

 
 

CELE STRATEGICZNE OBSZARU 
 

1. Wykorzystanie walorów krajobrazowych dla stworzenia bazy turystyczno – rekreacyjnej 

2. Oferowanie usług turystyczno – rekreacyjnych na wysokim poziomie 

3. Budowa wizerunku ekologicznej gminy dla celów mikroturystyki 

4. Wspieranie rozwoju agroturystyki 
 

 

 
 

ZADANIA 
 

1. Odbudowa lub renowacja istniejących na terenie gminy cennych obiektów architektonicznych i 

stworzenie bazy turystyczno – rekreacyjnej 

2. Budowa ścieżek rowerowych 

3. Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenach o walorach przyrodniczo – krajobrazowych i 

kulturowych 
 

 

 
 

 
 

 

OBSZAR STRATEGICZNY   E 

3. Wspieranie przedsiębiorczości 
 

 
 

CELE STRATEGICZNE OBSZARU 
 

1. Intensywny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 

2. Pozyskiwanie kapitału i przyciąganie firm do gminy 

3. Wspieranie rozwoju rzemiosła i rękodzieła artystycznego 

4. Koordynacja działań wspierających aktywizację małych i średnich przedsiębiorstw 
 

 

 
 

ZADANIA 
 

1. Budowa lub adaptacja obiektu na Inkubator Przedsiębiorczości na terenie gminy 

2. Tworzenie lokalnych organizacji przedsiębiorstw, producentów rolnych oraz lokalnych systemów 

marketingowych w zakresie dominujących funkcji gospodarki rynkowej, np.: marketing w 

produkcji rolnej, turystyce, usługach. 

3. Tworzenie sieci punktów kontaktowo – informacyjnych o infrastrukturze ekonomicznej na użytek 

wszystkich uczestników rynku. 
 

 

OBSZAR STRATEGICZNY  E 

4. Rolnictwo 
 



 
 

CELE STRATEGICZNE OBSZARU 
 

1. Podniesienie konkurencyjności rolnictwa poprzez poprawę jakości produktów rolnych 

2. Wspieranie rozwoju gospodarstw  wielofunkcyjnych 

3. Zalesianie terenów nieużytkowanych rolniczo i o małej wartości rolniczej. 
4. Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych 

5. Wspieranie różnorodności form doradztwa dla uczestników obrotu rolnego 
 

 

 
 

ZADANIA 
 

1. uporządkowanie zasobów gruntów pozostających w użytkowaniu rolniczym z wydzieleniem 

gruntów mało przydatnych dla rolnictwa w obecnych realnych warunkach rynkowych z 

możliwością ich zalesienia. 

2. Program zorganizowania pośrednictwa w obrocie rynkowym gruntami rolnymi i budowlanymi 

3. Pomoc w uzyskiwaniu dopłat dla gospodarstw rolnych 
 

 

 

 

OBSZAR STRATEGICZNY    F 

5. Ekologia 
 

 
 

CELE STRATEGICZNE OBSZARU 

 

1. Dążenie do poprawy jakości środowiska naturalnego 

2. Zachowanie równowagi między rozwojem gospodarczym, społecznym a stanem środowiska 

naturalnego 

3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 

4. Budowa systemu retencji wód powierzchniowych oraz przepompowni 

5. Budowa systemów ochrony przeciwpowodziowej 

6. Usuwanie odpadów niebezpiecznych z terenów objętych ochroną wód. 

7. Ograniczenie niskiej emisji 
 

 

 
 

ZADANIA 

 

1. Budowa sieci kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie 

2. Realizacja programu segregacji śmieci 

3. Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów 

4. Wprowadzanie ekologicznego ogrzewania budynków komunalnych i indywidualnych 

5. Współpraca z sąsiednimi gminami w celu ochrony wód powierzchniowych i wgłębnych oraz 

organizacji gospodarki odpadami 

6. Opracowanie programu imprez ekologicznych 
 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR STRATEGICZNY   B 

6. Infrastruktura społeczna 
 



 
 

CELE STRATEGICZNE OBSZARU 
 

1. Podniesienie jakości zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności gminy  

2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków dla rozwoju intelektualnego i 

zdobycia lepszego wykształcenia 

3. Promowanie podstaw przedsiębiorczości społecznej w celu złagodzenia skutków transformacji 

gospodarczej 

4. Budowa poczucia wspólnoty społecznej, umocnienie solidarności i więzi międzyludzkich 

5. Propagowanie zdrowego stylu życia 

6. Tworzenie warunków dla rozwoju samoorganizacji świadczenia pomocy społecznej, 

7. Zmiana formy i efektywności świadczenia pomocy społecznej, 

8. Podejmowanie i wspieranie działań wywołujących i wspierających rozwój usług opieki 

nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 
 

 

 
 

ZADANIA 
 

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej gminy 

2. Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach 

3. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych 

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej 

5. Promowanie w szkole metod poszukiwania pracy, zachowania się na rynku pracy 

6. Propagowanie imprez sportowo – kulturalnych wśród społeczności gminy 

7. Zwiększenie ilości terenów rekreacyjnych i miejsc zabaw dla dzieci 

8. Budowa ścieżek rowerowych 

9. Aktywizacja młodzieży w życiu społecznym gminy 

10. Modernizacja budynku starej szkoły w Przyszowicach, w Paniówkach z przeznaczeniem dla 

pomieszczeń ośrodka lekarskiego, świetlicy środowiskowej, pomieszczeń dydaktycznych dla 

gimnazjum, organizacji społecznych Paniówek 

11. stworzenie Gminnego Ośrodka Kultury 

12. Budowa nowego ośrodka zdrowia w Gierałtowicach  

13. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Chudowie z przeznaczeniem na działalność z zakresu 

ochrony zdrowia, kultury oraz na działalność organizacji społecznych 
 

 

 

 

 
 

OBSZAR STRATEGICZNY  F 

7. Budownictwo 
 

 
 

CELE STRATEGICZNE OBSZARU 
 

1. Promowanie gminy jako atrakcyjnego miejsca osadnictwa 

2. Wprowadzenie nowych form budownictwa zgodnie z trendami wojewódzkim i krajowymi 

3. Rewaloryzacja starej zabudowy 

4. Wspieranie budowy nowych mieszkań na nowych terenach (nowe technologie zabezpieczeń) 

5. Kształtowanie charakteru rezydencjalnego gminy 
 

 

 
 

 

ZADANIA 
 



1. Uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

2. Porządkowanie stanu prawnego własności na terenie gminy 

3. Tworzenie systemu wsparcia finansowania budownictwa mieszkaniowego 
 

 

W najbliższym czasie gmina Gierałtowice przystąpi do projektu „Sieć tematycznych 

ścieżek rowerowych”. Jest to projekt w ramach ZPORR i ma charakter ponadlokalny. 

Ścieżki rowerowe podniosą atrakcyjność turystyczną gminy i powiatu a w przyszłości mogą 

stać się przyczynkiem do rozwoju gospodarczego poprzez np. rozwój agroturystyki, sprzedaż 

bezpośrednią. 

 

 

10. Wnioski i podsumowania 

 

 

1.) Zidentyfikowane mocne strony S1,S2 pozwolą wykorzystać szanse O1,O2,O3,O4 

2.) Zidentyfikowane słabości W2,W5,W11 mogą mieć negatywne oddziaływanie na szanse 

O1,O2,O4,O6 

3.) Zidentyfikowane mocne strony od S1 do S15 mogą okazać się niewystarczające do 

przezwyciężenia zagrożeń T1,T2,T3 

4.) Zidentyfikowana słabość W11 może wzmocnić zagrożenia T8,T9. 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

 

POŁOŻENIE  GMINY GIERAŁTOWICE  

W  WOJEWÓDZTWIE  ŚLASKIM 

 

 

 



                   

 

 

ZAŁĄCZNIK 2 

 

PODZIAŁ  ADMINISTRACYJNY  

WOJEWÓDZTWA  ŚLASKIEGO 

  



     

 

 

ZAŁĄCZNIK 3 

 

OBSZARY  POLITYKI  ROZWOJU 



WOJEWÓDZTWA  ŚLĄSKIEGO 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1 - Obszar północny polityki rozwoju Województwa Śląskiego 

2 - Obszar środkowy polityki rozwoju Województwa Śląskiego 

3- Obszar zachodni polityki rozwoju Województwa Śląskiego 

4- Obszar południowy polityki rozwoju Województwa Śląskiego 

 

ZAŁĄCZNIK 4 

 

PRIORYTETY  STRATEGII  ROZWOJU  



WOJEWÓDZTWA  ŚLASKIEGO 

 

 
ZAŁĄCZNIK 5 

 

KWESTIONARIUSZ  ANKIETY 

MIESZKAŃCY 



 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Państwa odpowiedzi posłużą  

opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Gierałtowice. Pragniemy, aby strategia ta była 

tworzona przy współudziale mieszkańców gminy i pomogła rozwiązać Państwa rzeczywiste 

problemy. 

Ankieta jest anonimowa i nie należy jej podpisywać. 

Z góry dziękujemy z szczere odpowiedzi. 

 

Z poważaniem  

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice 

 

1. Czy chętnie wyrazi Pani/Pan swoją opinię w tej ankiecie, jeśli nie, to dlaczego ? 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

2. Na jaki okres chciałby Pan/Pani planować przyszłość Gminy Gierałtowice ? 

a) do 5 lat 

b) do 10 lat 

c) do 50 lat 

 

3. Które z wymienionych poniżej spraw powinny według Pani/Pana być   

najważniejszymi dla władz Gminy Gierałtowice (proszę zakreślić maksimum 5 

odpowiedzi) ? 

a) wpływ mieszkańców na władzę 

b) szkoły, nauczanie 

c) porządek, bezpieczeństwo 

d) rozwój gospodarczy 

e) walka z bezrobociem 

f) walka z przestępczością i nieuczciwością 

g) warunki mieszkaniowe 

h) przyroda, ochrona środowiska 

i) wspieranie przedsiębiorczości 

j) rolnictwo 

k) sport, rekreacja 

l) opieka, medyczna, zdrowie 

ł)     własne propozycje 

................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

4. Proszę wymienić Pani/Pana zdaniem problemy naszej gminy, które powinny być 

rozwiązane w okresie: 

a) kwartału .............................................................................................................................. 

b) roku ..................................................................................................................................... 

c) 5 lat ..................................................................................................................................... 

d) docelowo ............................................................................................................................. 

 



5. Które z wyżej wymienionych problemów próbowano już rozwiązać ? 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

6. Jeżeli ich nie rozwiązano, to przyczyny tego leżały po stronie: (proszę zakreślić 1 

odpowiedź lub wpisać własną) 

a) władz gminy 

b) mieszkańców gminy 

c) pracodawców gminy 

d) wynikały z ograniczeń wydatków gminnych 

e) wynikały z braku inicjatywy 

f) inne......................................................................................................................................... 

 

 

7. Czy brał Pan/Pani kiedykolwiek udział w rozwiązywaniu problemów gminy? 

 

a)    tak      b)    nie 

 

 

8. Czy zamierza Pan/Pani w przyszłości uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów 

gminy? 

 

a)    tak      b)    nie 

 

 

9. Jaki jest Pana/Pani zdaniem stosunek władz gminy wobec inicjatyw obywatelskich? 

 

a)    pozytywny b)    negatywny c)    obojętny  d)    nie mam zdania 

    

   

10. Co powoduje, że ludzie są bierni w rozwiązywaniu problemów gminy? 

a) brak chęci 

b) brak czasu 

c) brak zainteresowania problemami 

d) stanowisko, że tylko władze gminy powinny się tym zajmować 

e) inne............................................................................................................................. 

 

11. Czy w naszej gminie można mówić o poczuciu wspólnoty gminnej? 

 

a)    tak                         b)    nie   c)   nie mam zdania 

 

   

12. Czy ochrona środowiska w naszej gminie jest: 

 

a)    wystarczająca                 b)    niewystarczająca, ponieważ........................................... 

 

c)    nie mam zdania                  ........................................................................................ 

 

 

13. Czy warunki rekreacji i uprawiania sportu w naszej gminie są: 



 

a)    odpowiednie                    b)    nieodpowiednie                           c)    nie mam zdania 

 

        

14. W jaki sposób lubi Pan/Pani spędzać czas wolny? 

 

a) na obiektach sportowych 

b) wędrówki piesze 

c) wędrówki rowerowe 

d) spotkania z rodziną 

e) inne............................................................................................................................. 

 

 

15. Co powinny zrobić władze gminy aby uatrakcyjnić spędzanie wolnego czasu? 

................................................................................................................................................. 

 

16. Jak ocenia Pan/Pani ogólny wizerunek gminy Gierałtowice 

 

a)    bardzo dobrze  b)    dobrze  c)   średnio 

d)   źle    e)    nie mam zdania 

 

17. Czy gmina ma odpowiednią promocję w regionie? 

 

a) tak, np. ............................................................................................................................... 

b) nie....................................................................................................................................... 

 

18. Jaki model rodziny Pan/Pani preferuje? 

 

a) 2+0 (bezdzietna rodzina) 

b) 2+1 

c) 2+2 

d) 2+ więcej 

 

 

19. Ile dzieci (w wieku do 18 lat) obecnie Pan/Pani wychowuje? 

a) jedno 

b) dwoje 

c) więcej 

d) nie wychowuję 

 

 

20. Czy Państwa zdaniem gmina Gierałtowice jest atrakcyjnym miejscem dla 

zamieszkania? 

 

a) tak 

b) nie 

c) trudno powiedzieć 

 

 



21. Czy planuje Pan/Pani w najbliższym czasie budowę/przebudowę/rozbudowę domu 

lub mieszkania? 

 

a) tak 

b) nie 

 

 

22. W jakie media chce Pan/Pani doposażyć swoje mieszkanie/sołectwo/gminę: 

 

a) gaz 

b) kanalizację sanitarną 

c) internet 

d) inne (jakie?)...................................................................................................................... 

 

 

23. Czy chce Pan/Pani aby w gminie Gierałtowice powstały nowe zakłady pracy? 

 

a) małe 

b) średnie 

c) duże 

d) nie chcę 

 

 

24. Czy chciałby Pan/Pani aby gmina Gierałtowice miała charakter rezydencjalny? 

(zwiększenie miejsc zamieszkania bez budowy dużych zakładów pracy) 

 

a) tak 

b) nie 

 

 

25. Jakie najważniejsze korzyści Pana/Pani zdaniem powinna przynieść autostrada? 

 

a) prestiż gminy 

b) łatwość i szybkość dojazdu do innych miejscowości 

c) więcej inwestycji 

d) inne (jakie?).................................................................................................................... 

 

 

26. Jakie największe zagrożenia może przynieść ze sobą wybudowanie autostrady? 

 

.............................................................................................................................................. 

27. Gdyby podarowano Panu/Pani określoną sumę pieniędzy, pod warunkiem, że 

można ją wydać tylko na cel publiczny i tylko raz w okresie zamieszkania w gminie 

Gierałtowice, na co została by wydana? 

 

a) 1 tyś. złotych na............................................................................................................. 

b) 10 tyś. złotych na......................................................................................................... 

c) 100 tyś. złotych na .......................................................................................................... 

 

 



28. Czy uważa Pan/Pani, że w gminie Gierałtowice mamy: (podkreślić odpowiednie) 

 

a) dobrą/złą policję 

b) dobrą/złą służbę zdrowia 

c) dobrą/złą edukację 

d) dobre/złe warunki mieszkaniowe 

e) dobre/złe drogi 

 

 

Jeśli zaznaczył Pan/Pani co najmniej jedną odpowiedź „zła(e)” – proszę 

odpowiedzieć dlaczego i co w pierwszej kolejności należy 

zmienić............................................................... 
................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

METRYCZKA 
 

1. Wiek.........................   płeć(proszę zakreślić): K   M 

 

2. Wykształcenie: 

a)     zawodowe b)    średnie  c)   wyższe 

 

3. Liczba lat zamieszkania w gminie................................................................................... 

 

 

 

       Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza 

 

 

 

 

 ZESPOŁY  OPRACOWUJĄCE   STRATEGIĘ 
 

 

I.   ZESPÓŁ ROBOCZY 

 

1. Joachim Bargiel - WÓJT GMINY GIERAŁTOWICE - Przewodniczący Zespołu  

2. Mateusz Papkala – Kierownik Referatu Organizacyjnego Kadr i Spraw Obywatelskich 

3. Anna Gałązka – Referent Referatu  Organizacyjnego Kadr i Spraw Obywatelskich  

4. Janusz Ochman – Prezes  JWW Inwest sp. z o.o Zabrze 

 

II.   ZESPÓŁ REDAKCYJNY  

 



1. Krystyna Karwat – Skarbnik Gminy 

2. Weronika  Bargiel – Kierownik Referatu Inwestycji i Szkód Górniczych    

3. Józef Długaj – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

4. Elżbieta Stolarczyk - Kierownik Referatu Budownictwa i Architektury 

5. Joachim Nowak - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

6. Czesława Kuś - Kierownik Referatu Edukacji i Zdrowia 

7. Mirosław Marcol - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

8. Henryka Górka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

III.   ZESPÓŁ  MERYTORYCZNY  - RADNI RADY GMINY GIERAŁTOWICE: 

 

1. Roman Włodarz – Przewodniczący Rady Gminy 

2. Piotr Szołtysek – Vice Przewodniczący Rady Gminy 

3. Marek Błaszczyk 

4. Henryk Kubicki 

5. Eugeniusz Kurpas 

6. Herbert Lomania 

7. Alojzy Madeja 

8. Grażyna Malec 

9. Henryk Mandrysz 

10. Tadeusz Nocoń 

11. Wiesław Paszek 

12. Gertruda Pawlas 

13. Marian Szołtysek 

14. Artur Tomiczek 

15. Krzysztof Wiaterek 

 

Dokumenty źródłowe 

 

 

Przy opracowywaniu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gierałtowice 

na lata 2005 – 2008 korzystano  z następujących źródeł informacji: 



 

1. „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–2015” – Samorząd 

Województwa Śląskiego, 2000 rok 

2. „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Gierałtowice”  - Samorząd Gminy Gierałtowice, 1999 rok 

3. „Strategia Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2005 - 2015”  - Samorząd Gminy 

Gierałtowice, 2005 rok 

4. „Gospodarstwa domowe i rodziny – Województwo Śląskie” – Urząd Statystyczny w 

Katowicach, 2003 rok 

5. Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach – Gliwice 2004 rok 

6. Dane statystyczne Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gliwicach – 

Gliwice 2004 rok 

7. Materiały źródłowe referatów i komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gierałtowice – 

Gierałtowice 2004 rok 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


