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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA 

LESZKA ŻOGAŁY 

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

 

 

Sprawozdanie składane jest Radzie Gminy Gierałtowice. Obejmuje główne sfery 

działalności wójta Leszka Żogała, w okresie od dnia 18  stycznia 2021 (tj. od XXX sesji Rady 

Gminy Gierałtowice) do dnia 23 luty 2021. 

 

WSTĘP 

Sprawozdanie obejmuje okres pomiędzy sesjami. Był to czas bardzo intensywny i o tyle 

trudny, że ciągle obowiązywały ograniczenia związane ze stanem epidemii. Wpływa to na 

w różnoraki sposób na działania gminy, nierzadko nawet na poziomie bardzo technicznym, 

jak możliwość spotkań. Pomimo tego Urząd stara się pracować jak najbardziej intensywnie. 

Realizowane są rozpoczęte prace inwestycyjne. Pod stałym monitoringiem jest gospodarka 

odpadami komunalnymi. Sporego zaangażowania wymaga Akcja Zima. Można wspomnieć, 

że w ubiegłym sezonie zimowym nie było potrzeby uruchomienia pługów nawet raz.  Ciągle 

podsumowujemy rok ubiegły, czego wyrazem są nagrody i stypendia sportowe. Doszło do 

zmiany zarządu w Pływalni Wodnik. Trwają konkursy na dyrektorów dwóch zespołów 

szkolno-przedszkolnych. Zakończone zostały przygotowania do tegorocznej edycji do 

gminnego PONE.  
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INWESTYCJE 

W zakresie prowadzonych inwestycji prowadzone są obecnie prace w Paniówkach związane 

z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przedszkola. Z uwagi na warunki atmosferyczne 

wtrzymano tzw. roboty mokre (np. betonowanie). Prowadzone są prace zbrojarskie i 

szalunkowe. Wymieniono ok 45% stolarki okiennej. Gdy tylko pogoda pozwoli rozpoczną 

się prace tynkarskie w przebudowywanych pomieszczeniach oraz betonowanie kolejnych 

rdzeni i stropów (strop łącznika) oraz prace związane z podbudową chodników. Na chwilę 

obecną zafakturowana została kwota ponad 719.475,50 zł, co stanowi 35,84% zadania. 

 

Zdj. 1 – widok adoptowanego budynku z zewnątrz 

 

Zdj. 2 – jedno z adoptowanych pomieszczeń, stan na 15 luty br 
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9 lutego odbyło się spotkanie z Zarządem Powiatu Gliwickiego dotyczące projektowanej 

drogi Przyszowice – Chudów. Powiat Gliwicki projektuje gruntowną modernizację tej drogi 

wraz z dobudowaniem ścieżki rowerowej. Na spotkaniu przedstawiono stan zaawansowania 

projektu, które w zakresie rozwiązań technicznych jest już w zasadzie gotowy. Trwają 

obecnie procedury formalno-prawne. Powiat Gliwicki uzyskał dofinansowanie na budowę tej 

drogi w kwocie 10 mln złotych.  Gmina nie jest zleceniodawcą ani wykonawcą tego projektu, 

jednak z uwagi na bardzo ważną rolę tej drogi w systemie komunikacyjnym gminy jesteśmy 

w stałym kontakcie z Starostwem. Z uwagi na fakt, że dofinansowanie nie pokryje całości 

kosztów inwestycji, konieczne będzie zapewnienie finansowania na pozostałe koszty. Kwestie 

te będą bliżej omówione i ustalone pod przedstawieniu całościowego kosztorysu inwestycji. 

Skala inwestycji jest bardzo duża. Środki przekazane na jej realizację powinny być 

spożytkowane do końca 2022 roku, co niewątpliwie powinno przyśpieszyć realizację 

zadania.  
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27 stycznia na sesji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zostało uchwalone przekazanie 

środków finansowych w kwocie 2.262.005 zł na rzecz Gminy Gierałtowice. Kwota posłuży 

do sfinansowania termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach. 

Inwestycja obejmuje termomodernizację dachów i stropów oraz ścian na wszystkich 

segmentach budynku. Ponad 3800 m2 ścian, prawie 2000 m2 dachów oraz ponad 650 m2 

stropów. Dodatkowo na dachu zostanie wykonana instalacja fotowoltaniczna o mocy 12,46 

kWp. Przekazane środki pochodzą w kwocie ponad 1,9 mln zł z funduszu walki ze smogiem 

GZM. Poprawa parametrów energetycznych budynku na pewno będzie skutkować również 

efektem ekologicznym.  
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GOSPODARKA ODPADAMI 

W styczniu można było zauważyć znaczące zmniejszenie ilości wywożonych śmieci z terenu 

naszej gminy. Łącznie zebrano niewiele ponad 451 ton śmieci. Średnia dla ubiegłego roku 

to prawie 583,5 tony miesięcznie. Oczywiście na podstawie jednego miesiąca nie można 

wyciągać daleko idących wniosków. Warto jednak zauważyć, że w 2020 roku mniejszą ilość 

niż 450 ton śmieci wywieziono tylko w miesiącach luty i marzec.  

Wielokrotnie podkreślałem, że w obecnym stanie prawnym kluczowa jest masa wywożonych 

śmieci, bo to jest podstawa do rozliczeń finansowych. Koszt wywozu śmieci w ostatnich 

miesiącach przedstawia się następująco: 

 

Wykres nr 1 – miesięczny koszt wywozu śmieci 

Wyraźnie widać spadek kosztów wywozu w styczniu bieżącego roku. Jest to wprost 

związane z ilością śmieci, jakie wywozimy. Dlatego tak istotne jest informowane o tym fakcie. 

Masa  śmieci, jaką produkujemy, zależna jest od wielu decyzji, jakie każdy z nad podejmuje 

każdego dnia. Rodzaj produktów jakie kupujemy, w jakich są opakowaniach i wiele innych 

czynników, ma wpływ na efekt końcowy. Bardzo ważna jest też segregacja śmieci.  
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Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń

Koszty miesięczne wywozu śmieci z gminy
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Kolejny wykres wyraźnie pokazuje związek pomiędzy ilością wywożonych śmieci, a ceną. 

 

Średnio koszt wywozu śmieci w okresie obowiązywania nowej umowy to 400 382,54 zł 

miesięcznie. Ta średnia wartość oscyluje obecnie poniżej zakładanej średniej wartości 

wywozu śmieci w gminie o ok 5%. Obecna wartość średniej to efekt niskich kosztów 

funkcjonowania systemu w miesiącu stycznie tego roku. Średni koszt wywozu śmieci z miesiące 

wrzesień-grudzień 2020 to kwota prawie 416 000 zł. Kwota ta była niższa od zakładanej 

kwoty o mniej niż 1% (kwotowo mniej niż 4000 zł). Obecnie można stwierdzić, że kalkulacja 

przetargu została wykonana prawidłowo. Podjęte też zostaną działania związane 

obniżeniem ilości śmieci. W pierwszej kolejności będą to kompostowniki dla mieszkańców, 

oraz dalsze akcje edukacyjne i promocyjne zachęcające do segregacji i do mniejszego 

wytwarzania śmieci. Przeprowadzana jest również analiza finansowych skutków zwiększenia 

ulgi na kompostowanie dla mieszkańców. O jej wynikach poinformuję Radę osobnym 

dokumentem. 
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AKCJA ZIMA 

Wybór wykonawcy na zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych 

i przystanków, odbywa się corocznie w trybie przetargu nieograniczonego. Jest to tryb 

udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty 

mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełniają minimalne wymogi stawiane 

przez zamawiającego. 

W wyniku ogłoszonego postępowania do niniejszego postępowania wpłynęły  4 oferty:  

1. F.H.U. KOZERA Michał Kozera, ul. Lipowa 7A, 41-407 Imielin, 

2. Konsorcjum firm: DARKO Dariusz Drążkiewicz, ul. Ludwika Zamenhofa 8/31, 41-706 Ruda 

Śląska, Partner: MORAGO Grzegorz Hanusek, 43-180 Orzesze,  ul. Rycerska 16, 

3. Zakład Usług Drogowych i Komunalnych DROMAR, Marian Kaliściak, ul. Gliwicka 25, 44-145 

Stanica, 

4. Konsorcjum firm: Lider:  F.H.U. DAMEKS, Damian Turczyński, ul. A. Kordeckiego 39, 41-407 

Imielin, Partner: P.P.H.U. DANAMA, Lucyna Turczyńska, ul. A. Kordeckiego 39, Partner: AMP 

Anna Proksa, ul. Azot 8a/2, 43-600 Jaworzno. 

Najkorzystniejszą ofertą w przetargu była oferta firmy F.H.U. „Dameks” Damian Turczyński, 41-

407 Imielin, ul. A. Kordeckiego 39, której wartość wynosi  561 600,00 zł. 

Po wyborze w/w oferty firma zorganizowała bazę sprzętu i materiałów do posypywania na 

terenie kółka rolniczego w Gierałtowicach. 

Na cenę oferty składa się wynagrodzenie ryczałtowe za gotowość w okresie od 1 grudnia 2020 

roku do 31 marca 2021 roku w kwocie 450 000,00 zł. za cały okres objęty umową, oraz 

wynagrodzenia ryczałtowo ilościowego za wykonane usługi w kwocie 50 zł. netto za 1/rh 

świadczonych usług. 

Jednym z kryteriów oceny ofert był czas reakcji rozpoczęcia świadczenia usług związanych z 

ZUD. Zgodnie z zawartą umową wynosi on do 30 minut od momentu zgłoszenia utrudnień w ruchu. 

Od momentu uruchomienia akcji wykonawca ma od 4 do 6 godzin na realizację zadania w 

zależności od kategorii drogi. W przypadku występowania ciągłych opadów śniegu, czas ten 

jest liczony od ich ustania. Kategoryzacja dróg udostępniona została w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce „Komunikaty”.  

Od dnia zawarcia umowy, czyli od dnia 10 listopada 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., koszty 

prowadzenia  akcji wyniosły 211 891,52 zł., co stanowi około 32% środków przeznaczonych na 

ten cel w budżecie Gminy. Z podziałem na miesiące koszty przedstawiają się następująco: 

Listopad – 1 148,94 zł. 

Grudzień – 105 059,72 zł. 
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Styczeń - 105 682,86 zł. 

 

 

Podejmując działania, szczególnie te związane z posypywaniem dróg, brane są  pod uwagę nie 

tylko aspekty  ekonomiczne, lecz również, a może przede wszystkim - ekologiczne. 

Należy mieć na uwadze, że każdorazowe uruchomienie posypywania tylko dróg gminnych 

zgodnie z wymogami kategoryzacji to wprowadzenie od 10 do 15 ton soli do środowiska w 

zależności od występujących warunków. Dochodzą to tego drogi powiatowe, wojewódzkie i 

krajowe, które posypywane są na całej ich długości. 
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NOWA LINIA AUTOBUSOWA 

Dzięki dobrej współpracy z GZM-ZTM, oraz Miastem Zabrze i Gminą Ornontowice udało się 

stworzyć nową linię autobusową, nr 647. Przebieg linii to Ornontowice Centrum, następnie w 

kierunku Chudowa oraz Paniówek, na terenie naszej gminy. Dalszy przebieg linii to wjazd do 

Zabrza w Kończycach, później linia kieruje się do centrum Zabrza i kończy swój bieg na dworcu 

autobusowym na Goethego.  

Linia od Ornontowic do Zabrza na terenie naszej gminy poprawia komunikację publiczną w 

sołectwie Chudów i Paniówki. Szczególnie istotne jest dla mieszkańców Chudowa, którzy skarżyli 

się na  brak dobrego skomunikowania z sąsiednimi gminami. Można zaznaczyć, że linia kończy 

swój bieg w Zabrzu na przystanku Goethego. Jest to duży węzeł komunikacyjny, z którego można 

kierować się już w dowolnym kierunku naszego województwa.  
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Chciałbym też podkreślić, że ciągle można zgłaszać do Urzędu Gminy uwagi związane z 

rozkładem jazdy. Po zebraniu wszystkich uwagi i ich przeanalizowaniu, w porozumieniu z ZTM 

oraz Miastem Zabrze i Gminą Ornontowice, będą wprowadzane ewentualne korekty. Jest to 

szczególnie ważne do nowej linii, żeby jak najlepiej dostosować ją do potrzeb mieszkańców. 

Oczywiście można też zgłaszać uwagi do przebiegu innych linii autobusowych. 
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NAGRODY SPORTOWE I STYPENDIA 

Przyznane zostały nagrody za osiągnięcia sportowe w ubiegłym roku. Szczególnie 

wyróżniającym się zawodnikom przyznane zostało stypendium sportowe, które będzie 

wypłacane do końca roku.  

W tym roku będziemy wypłacać stypendium sześciu młodym sportowcom. Mamy wśród nich 

medalistę Pucharu Europy Juniorów w wspinaczce sportowej. Srebrnego medalistę Pucharu 

Europy Kadetów w judo. Warto w sportach indywidualnych podkreślić silną pozycję KS 

Garda Gierałtowice. Aż trzech stypendystów jest członkami tego klubu, a ich osiągnięcia to 

srebrny medal Mistrzostw Europy Juniorek w boksie. W tej samej dyscyplinie mamy również 

dwie medalistki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej. Podkreślenia wymaga fakt, że 

wszystkie te dyscypliny są sportami olimpijskimi. Jest również wśród stypendystów medalista 

Pucharu Polski w trójboju siłowym. Za stypendystów trzymamy mocno kciuki. Osobiście bardzo 

się cieszę, że możemy dołożyć chociaż małą cegiełkę do tego sukcesu. 

Przyznane zostały również nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w roku ubiegłym. 

Dwudziestu trzech zawodników otrzymało nagrody. Poza wcześniej wymienionymi 

stypendystami liczna grupa zawodników, to pływacy LKS Jedność 32 Przyszowice, z 

medalistami Mistrzostw Śląska na czele. Są tam również bokserzy, przedstawiciele trójboju 

siłowego oraz ju jitsu, gdzie spore osiągnięcia notują zawodnicy LKS Tempo Paniówki. 
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PIT dla gminy 

Nadchodzi czas rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020. Gmina 

promuje rozliczenie podatku zgodnie z miejscem zamieszkania. Jak wiemy, przepisy regulują 

tą sprawę jednoznacznie. Rozliczenie składamy do Urzędu Skarbowego właściwego dla 

miejsca zamieszkania. Wiadomo, że mamy wielu nowych mieszkańców. Mam nadzieję, że ta 

informacja do nich dotrze. Ten „patriotyzm podatkowy” jest w interesie nas wszystkich. Środki 

z udziału w podatku PIT to najważniejsze źródło dochodów własnych gminy. 

 

Warto też zauważyć, jak zmienia się dynamika wzrostu podatku PIT w naszej gminie. Mamy 

skok w 2019 roku, w porównaniu do roku 2018. Jednak wprowadzone zmiany ustawowe 

zahamowały ten wzrost (obniżenie stawki PIT do 17% oraz zwolnienie z podatku 

dochodowego osób do 26 roku życia). Do tego efekt epidemii w roku 2020. Można przyjąć, 

że zmiany podatkowe to ok 2 mln mniej podatku, a epidemia to ok 1 mln zł. Łącznie udział 

w podatku PIT w roku 2020 mógł wynosić niemal 20 mln zł, a wyniósł niewiele ponad 17 mln. 

Te brakujące 3 mln są bardzo odczuwalne w naszym budżecie. I o tyle trzeba było zmniejszyć 

wydatki i koszty gminy. 
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BASEN 

20 stycznia Rada Nadzorcza Pływalni Wodnik zmieniła zarząd spółki. Od 21 stycznia 

obowiązki pełni nowy prezes, pan Ryszard Boryś. Stan epidemii odcisnął mocna dał się we 

znaki gminnej spółce, której sytuacja finansowa była już trudna wcześniej. Gmina przez wiele 

lat wspierała finansowo basen. Chciałbym przypomnieć zakres tego wsparcia, o czym 

informowałem w listopadzie 2020. 

Poniżej wykaż zmian kapitału podstawowego spółki w czasie jej trwania (listopad 2011 – 

listopad 2020): 

- stan na 17.10.2011 r. – 100.000,00 zł   (kapitał początkowy) 

- 30.11.2012r. – 80.000,00 zł    

- 14.01.2013r. – 51.000,00 zł    

- 16.10.2013 r. - 150 000,00 zł   

12.12.2013r. –  55 000,00 zł   

16.07.2014r. - 29 000,00 zł    

27.11.2014r.  239 000,00 zł   

10.02.2015  APORT 526 000,00 zł 

23.12.2016       224 000 zł     

20.09.2017 r.     740.000 zł    

23.07.2018 r.    90.000 zł      

21.08.2019 r.   150.000 zł     

05.12.2019 r.  300.000 zł    

05.06.2020r.    600 000 zł    

14.09.2020 r.   500 000 zł 

 

Do tego wykazu należy dodać kwotę 400.000,00 zł, uchwalone na poprzedniej sesji w dniu 

20 stycznia 2021. Łącznie kapitał spółki wynosi 3.134.000,00 zł. Jak łatwo policzyć, od roku 

2011 daje to sumę ok 300.000,00 zł rocznie. Biorąc pod uwagę, że ostatnie 1,5 mln to 

głównie efekt pandemii, ciągle jednak jest to kwota ok 200.000,00 zł rocznie. Ta sytuacja 

wymagała podjęcia bardziej intensywnych działań związanych z funkcjonowaniem basenu. 

Podkreślenia wymaga fakt, że trudna sytuacja finansowa gminy, oraz stan epidemii łącznie 

sprawiają, że ciągle istniało i nadal istnieje ryzyko zamknięcia placówki. Biorąc pod uwagę 

skalę inwestycji związaną z budową basenu, oraz wysokość finansowego zaangażowania 
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gminy w jego bieżące funkcjonowanie, nie można dopuścić do zamknięcia basenu. Ponieważ 

obok aspektu ekonomicznego pełni on również ważną rolę społeczną. 

Podstawowym zadaniem społecznym basenu są lekcje pływania, jakimi objęte są wszystkie 

dzieci w naszej gminie z klas od I do VIII. Jest to sytuacja unikatowa w skali regionu, a być 

może i kraju. Cena za jedną lekcję nauki pływania to ok 30 zł. Biorąc pod uwagę, że lekcje 

te są raz w tygodniu. Przeliczając cztery razy w miesiącu i przyjmując 9 pełnych miesięcy 

szkolnych, daje to kwotę ok 1000 zł na każde dziecko. Takiej kwoty rodzic nie musi wydać 

rocznie, ponieważ jego dziecko nauczy się pływać w szkole.  

Drugim ważnym zadaniem społecznym basenu jest dostęp mieszkańców gminy do obiektu. 

Trzeba jednak pamiętać, że nie ma systemu, który weryfikuje klientów basenu i dzieli ich na 

mieszkańców gminy i innych. W tym zakresie należy prowadzić bardzo wyważone działania 

w celu utrzymania szerokiej oferty dla mieszkańców gminy.   

Program uzdrowienia sytuacji na basenie i plan dalszego funkcjonowania zostanie 

przedstawiony Radzie Gminy na osobnym spotkaniu. Jego kompleksowe sporządzenie 

wymaga przeprowadzenia szerokiej diagnozy obecnej sytuacji i wypracowania 

adekwatnych rozwiązań, zarówno w zakresie przychodów jak i kosztów. Plan ten musi 

również uwzględniać sytuację epidemiczną. 

W wyniku decyzji rządowych od 12 lutego basen może funkcjonować z zachowaniem 

wszystkich reżimów sanitarnych. Ponadto od na basen wróciły zajęcia szkolne dla klas, które 

nie mają nauki zdalnej, również z zachowaniem wszystkich rygorów bezpieczeństwa. Basen, 

na ile jest to możliwe, funkcjonuje normalnie, pełniąc funkcję społeczną, do której jest 

przeznaczony. 
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KONKURS NA DYREKTORÓW 

W związku z upływem kadencji dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w 

Przyszowicach i Paniówkach zostały ogłoszone zarządzeniem z dnia 2 lutego 2021 roku 

konkursy na te stanowiska. Ogłoszenie zostało opublikowane 8 lutego bieżącego roku. 

Oferty zainteresowania mogą składać do 22 lutego. Procedura konkursowa powinna 

zakończyć się do końca marca bieżącego roku. O wynikach konkursu poinformuję Radę 

Gminy.  

 

Zdjęcia pochodzą ze stron internetowych szkół w Paniówkach i Przyszowicach 

Więcej informacji na stronie Urzędu Gminy Gierałtowice, w Biuletynie Informacji Publicznych.  
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PRZYGOTOWANIA DO GMINNEGO PONE I PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH 

WYNIKÓW TEGO PROGRAMU 

16 lutego ogłoszony został ogłoszony kolejny gminny program ograniczania niskiej emisji. 

Nabór wniosków potrwa od 1 marca do 26 marca. We współpracy z naszym lokalnym 

alarmem smogowym planujemy również akcję informacyjną skierowaną do naszych 

mieszkańców, przy okazji dostarczania decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości.  

Rok 2021 jest o tyle istotny, że jest to ostatni termin do wymiany kotłów pozaklasowych oraz 

starszych niż 10 lat. Terminy te zostały ustalone w „uchwale antysmogowej” Sejmiku 

Śląskiego. Mam nadzieję, że wysoka dotacja do wymiany kotła na bardziej ekologiczny i 

szeroka akcja informacyjna przyniesie skutek w postaci wymiany jak największej liczby 

kotłów.  

Wszystkie informacje o programie znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy. Będą 

również przekazane za pośrednictwem Wieści Gminy i wszystkich innych kanałów 

informacyjnych. Trzeba bardzo mocno podkreślać, że wszystkie osoby,  które podpiszą 

umowę z gminą w tym roku, otrzymają wysokie i atrakcyjne dofinasowania. Sygnalizuję 

również, że zwrócę się do Rady Gminy z planem obniżenia dotacji dla osób, które będą 

wymieniać piece po terminie wynikającym z przepisów prawa. Natomiast dla osób, które 

będą wymieniały piece w terminach przewidzianych w „uchwale antysmogowej” będą 

otrzymywały pełne dotacje. Rozwiązanie to ma dodatkowo zdopingować mieszkańców do 

jak najszybszej wymiany tych najstarszych pieców.  

Poruszając temat PONE można wspomnieć, że Gmina Gierałtowice znalazła się wśród 

miejscowości, w których przez dwa tygodnie funkcjonowała instalacja „sztucznych płuc”. 
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Instalacja była umiejscowiona w Paniówkach, obok budynku starej szkoły, przez okres dwóch 

tygodniu. Na kolejnym zdjęciu widać, jaki był efekt. 

 

Dziękuję działaczom naszego Gierałtowickiego Alarmu Smogowego za organizację akcji. 

Radnym i sołtysom, którzy ją wsparli i propagowali.  

Akcja odbiła się szerokim echem medialnym, łącznie z mediami ogólnopolskimi. Cieszę się, 

że Gmina Gierałtowice wspominana jest w kontekście dbania o środowisko.  

 

Trudno pominąć też walor edukacyjny akcji. Każdy mógł zobaczyć, co mamy w powietrzu i 

co wdychamy.  
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Ubiegłe lata, to przyśpieszenie walki ze smogiem. Zwiększyły się dotacje do wymiany 

pieców, oraz co najważniejsze, liczba wymienianych źródeł energii. W latach 2010 – 2021 

łącznie wydano ponad 2,2 mln złotych.  

 

Z tego w latach 2019 – styczeń 2021 poniesione nakłady to prawie 1,8 mln. Czyli ponad 

80% tej kwoty w trakcie obecnej kadencji. 

 

Dziękuję Radzie Gminy za wsparcie tego dynamicznego podejścia do tego problemu. W 

liczbach bezwzględnych w naszej gminie dotuje się wymianę większej liczby pieców niż 

niektórych miastach wojewódzkich. To chyba dobry przykład zaangażowania gminy i 
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organizacji społecznych. Kolejny wykres pokazuje liczbę wymiany pieców w poszczególnych 

latach.  

 

Jestem przekonany, że ten wysiłek będzie skutkował ciągłą poprawą powietrza w naszej 

gminie.  
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PUNKT BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH 

Dzięki dobrej współpracy z Powiatem Gliwickim w naszej gminie funkcjonuje punkt 

bezpłatnych porad prawnych, który znajduje się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gierałtowicach, ul. Powstańców Śl. 1. Wszystkie osoby, które są uprawnione do korzystania 

z punktu, uzyskają tam bezpłatną pomoc prawną.  

Z uwagi na stan epidemiczny porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielane są za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail. 

 

Aby skorzystać z nieodpłatnej porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na 

odległość należy: 

 skontaktować się telefonicznie ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach pod numerem 

telefonu 

32 338 37 29 w celu umówienia porady, 

 umówić poradę poprzez witrynę publiczną poświęconą NPP i NPO 

https://np.ms.gov.pl 

 przesłać na adres mailowy npp@starostwo.gliwice.pl zdjęcie lub skan formularza 

– zamówienie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

 

Więcej informacji na stronach internetowych Powiatu Gliwickiego. 
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BIEG PAMIĘCI I OBCHODY TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ 

Druga połowa stycznia obfituje w wiele trudnych dat w historii naszego regionu i gminy, 

związanych z rokiem 1945. 

21 stycznia odbył się Bieg Pamięci upamiętniający 76 rocznicę Marszu Śmierci z obozu 

koncentracyjnego Auschwiz do Gliwic. Gmina od ubiegłego roku angażuje się w te 

działania podejmując uczestników biegu i organizując uroczystość na cmentarzu w 

Przyszowicach, przy wsparciu Towarzystwa Miłośników Przyszowic. Z uwagi na stan 

epidemii wydarzenie zostało mocno ograniczone. Przeniosło się jednak do internetu, 

gdzie odbywał się bieg wirtualny. Wydarzenie mocno podkreśla walor edukacyjny. Ten 

ważny fragment naszej historii nie może być zapomniany.  
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24 stycznia odbyły się obchody główne Tragedii Górnośląskiej w Gliwicach. Z uwagi na 

stan epidemii, w mocno okrojonej formie. W imieniu Gminy Gierałtowice składana jest 

tam wiązanka kwiatów i zapalany symboliczny znicz. Gminę reprezentowałem razem z 

radny Gminy Panem Krzysztofem Tomaszkiem. Z uwagi na stan epidemii organizatorzy 

ograniczyli liczebność delegacji.  

 

Zdjęcie – Dziennik Zachodni (https://dziennikzachodni.pl/tragedia-gornoslaska-1945-obchody-rocznicy-

wywozek-slazakow-na-wschod-rozpoczely-sie-w-gliwicach/ga/c15-15406278/zd/47630472) 

W rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej do Przyszowic, 27 stycznia, złożone zostały 

kwiaty na mogiłach ofiar.  

Pomimo trudnego czasu epidemii i bardzo ograniczonego charakteru uroczystości ważna 

jest pamięć o tych wydarzeniach, których skutki na wiele dziesięcioleci oddziaływały na 

naszą społeczność lokalną.  

 

Wójt Gminy 

Leszek Żogała 

Gierałtowice 22.02.2021 
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