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Wybory Samorz¹dowe
W najbli¿sz¹ niedzielê, 21 paŸdziernika, odbêd¹ siê wybory samorz¹dowe. 
W gminie Giera³towice mieszkañcy bêd¹ wybieraæ: Wójta Gminy Giera³towice, 
Radê Gminy oraz radnych do Rady Powiatu Gliwickiego i Sejmiku Województwa 
Œl¹skiego. Do g³osowania uprawnionych jest 9350 osób. 

21 paŸdziernika

Stadion w Chudowie ju¿ otwarty
W sobotê, 29 wrzeœnia, oficjalnie otwarto nowy, d³ugo oczekiwany stadion 
pi³karski w Chudowie. By³o uroczyœcie i radoœnie. 

W poprzednim numerze infor-
mowaliœmy o zakoñczeniu 
budowy stadionu, w tym 

piszemy o jego otwarciu. Czynimy to 
z przyjemnoœci¹, gdy¿ inwestycja 
pomog³a spe³niæ marzenia wielu 
pokoleñ miejscowych pasjonatów pi³ki 
no¿nej... o piêknym boisku w rodzinnej 
wsi. Oto ju¿ jest i, naszym zdaniem, 
trudno odmówiæ mu uroku.

- Mamy ju¿ piêkne boisko w Przyszo-
wicach. Dzisiaj otwieramy nowe 
w Chudowie. To kontynuacja rozbu-
dowy bazy sportowej w naszej gminie 
- mówi³ wójt Joachim Bargiel i za-
znaczy³: Zamierzamy modernizowaæ 
boiska w pozosta³ych miejscowo-
œciach. Prace w tym kierunku s¹ ju¿ 
zaawansowane. 

Wiêcej informacji dotycz¹cych 
nowego obiektu sportowego, 
a tak¿e fotorelacja z uroczysto-
œci jego otwarcia na str. 3
Polecamy.

Lokale wyborcze, tradycyjnie ju¿,  
bêd¹ znajdowa³y siê w budynkach 
szkó³ (zespo³ów szkolno-przed-
szkolnych) w ka¿dej miejscowoœci 
naszej gminy. G³osowaæ mo¿na od 
godziny 7.00 do 21.00. Nale¿y 
pamiêtaæ o zabraniu ze sob¹ doku-
mentu to¿samoœci - dowodu osobi-
stego lub paszportu.
   Przypominamy, ¿e prawo wybor-
cze ma ka¿da osoba, która najpóŸniej 
w dniu g³osowania koñczy 18 lat, 
b¹dŸ starsza. Musi równie¿ stale 
zamieszkiwaæ w obszarze gminy.  

W lokalu wyborczym, po okazaniu 
dokumentu to¿samoœci i zweryfiko-
waniu danych w spisie wyborców, 
otrzymamy cztery karty do g³oso-
wania. Na ka¿dej z nich g³osujemy 
przez postawienie znaku X w kratce, 
po lewej stronie, przy nazwisku tylko 
jednego kandydata, w innym 
przypadku g³os bêdzie niewa¿ny.
   Ka¿da z kart pos³u¿y oddzielnie do 
g³osowania na kandydatów na: 
1. Wójta Gminy Giera³towice; 
2. Radnego Rady Gminy Giera³to-
wice; 3. Radnego Rady Powiatu 
Gliwickiego; 4. Radnego Sejmiku 
Województwa Œl¹skiego. 

W wyborach na Wójta Gminy Giera³-
towice startuje dwóch kandydatów: 
Joachim Bargiel - aktualny wójt 
oraz Leszek ¯oga³a - komornik 
S¹dowy przy S¹dzie Rejonowym 
Katowice-Wschód.

   Rada Gminy Giera³towice, podo-
bnie jak w mijaj¹cej kadencji, bêdzie 
liczy³a 15 radnych. W nadchodz¹-
cych wyborach o mandat radnego 
ubiega siê 38 kandydatów. W sk³ad 
nowej Rady Gminy wejdzie: 2 rad-
nych z Chudowa, 5 radnych z Giera³-
towic, 4 radnych z Paniówek i 4 ra-
dnych z Przyszowic.

Gdzie i w jakich godzinach 
mo¿na g³osowaæ?

Pamiêtajmy, by oddaæ wa¿ny g³os Wybory w liczbach i nie tylko...

Kadencja (2014-2018) samo-
rz¹du gminy z perspektywy 
wójta i przewodnicz¹cego RG. 
Teksty na ten temat publiku-
jemy na stronach 4 i 5. 

Podsumowanie
kadencji

Wójt Gminy Giera³towice informuje, 
i¿ zosta³ uruchomiony punkt 
konsultacyjny dotycz¹cy krajowego 
programu „Czyste powietrze”. 

Mieszkañcy mog¹ uzyskaæ informacje 
dotycz¹ce zasad przyznawania dotacji 
na przedsiêwziêcia objête programem 
oraz skorzystaæ z pomocy przy wype³-
nianiu wniosku do programu.

   Punkt konsultacyjny czynny jest 
w ka¿dy czwartek w godzinach od 
13:00 do 17:00 w Sali Sesyjnej 
Urzêdu Gminy w Giera³towicach, przy 
ul. Ks. Roboty 48.

Punkt konsultacyjny
w sprawie programu
„Czyste powietrze”/JM, Ÿród³o: UG/

Ostatnie ciêcie symbolicznej wstêgi nale¿a³o do 9-letniej Julii - przedstawicielki najm³odszego pokolenia 
pi³karzy Gwiazdy Chudów.

Gminy bez nawet 
z³otówki zad³u¿enia

Nowy wóz dla 
OSP Giera³towice

Gmina Giera³towice znajduje siê 
wœród 79 polskich gmin, które nie 
maj¹ nawet z³otówki zad³u¿enia - 
informuje „Portal Samorz¹dowy”, 
powo³uj¹cy siê na dane resortu 
finansów.

W ca³ym kraju s¹ równie¿ 93 gminy, 
których zad³u¿enie jest mniejsze ni¿ 
100 z³ na jednego mieszkañca. Na 
przeciwnym biegunie znajduje siê 
gmina Ostrowice, która jest najbardziej 
zad³u¿on¹ gmin¹ w Polsce w odnie-
sieniu do liczby mieszkañców oraz 
Warszawa, maj¹ca najwy¿szy d³ug 
ca³kowity.
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Chór S³owik z Przyszowic zaprasza na 
Koncert Patriotyczny, który odbêdzie 
siê 11 listopada o godzinie 15:00 
w koœciele pw. œw. Jana Nepomucena 
w Przyszowicach. Koncert bêdzie prze-
platany poezj¹ patriotyczn¹. To kolejny 
akcent obchodów 100-lecia Odzyska-
nia przez Polskê Niepodleg³oœci. 

18 listopada Autobus Teatralny 
GOK zabierze Pañstwa do Teatru No-
wego w Zabrzu, na znakomit¹ komediê 
„Kolacja dla g³upca”. Wyjazd ucze-
stników ok. godz. 17:00. Koszt wyja-
zdu wynosi 37 z³ (w cenie bilet oraz 
transport). Iloœæ miejsc ograniczona, 
zg³oszenia bêd¹ przyjmowane do 
7 listopada pod nr. tel.: 32 3011511, 
w godz. od 8:00 do 16:00.

GOK w Giera³towicach zaprasza do 
wziêcia udzia³u w kolejnej edycji kon-
kursu ANIO£Y, ANIO£KI. W tym 
roku czekamy na kartki œwi¹teczne, 
w formacie A6, technika dowolna. 
Termin sk³adania prac up³ywa 21 listo-
pada. Nale¿y dostarczyæ je do biura 
GOK w godz. od 8:00 do16:00. Og³o-
szenie wyników nast¹pi 2 grudnia, 
o godz. 16.30, podczas Jarmarku Bo¿o-
narodzeniowego, który odbêdzie siê na 
boisku szkolnym przy ZSP w Giera³-
towicach. Regulamin konkursu oraz 
dokumenty do pobrania na stronie: 
www.gok.gieraltowice.pl.

22 listopada o godz. 18:00 w koœciele 
parafialnym w Paniówkach zostanie 
odprawiona uroczysta msza œwiêta, 
w intencji cz³onków chóru Cecylia 
z Paniówek z okazji œwiêta patronki 
chóru - œw. Cecylii. Zapraszamy!

Gmina Giera³towice i Gminny Oœrodek 
Kultury zapraszaj¹ na Jarmark Bo¿o-
narodzeniowy, który odbêdzie siê 
2 grudnia, w godz. 16:00-19:00, na 
boisku szkolnym przy ZSP w Giera³to-
wicach. Wiêcej w kolejnym wydaniu. 

8 grudnia GOK w Giera³towicach 
organizuje wyjazd na Jarmark Bo¿o-
narodzeniowy, i nie tylko, do Kra-
kowa. W programie zwiedzanie z prze-
wodnikiem Collegium Maius. Na 
ekspozycjê sk³adaj¹ siê zabytkowe 
wnêtrza: libraria (biblioteka), stubba 
communis (dawna jadalnia), skarbiec, 
pokoje profesorskie, mieszkanie Jana 
Kantego, aula (zawieraj¹ca cenny zbiór 
malarstwa). Równie¿ przez ca³y czas 
dostêpne s¹ dwie wystawy z cyklu 
„Wszystko jest liczb¹”, przybli¿aj¹ce 
odwiedzaj¹cym zagadnienia matema-
tyczne. Nastêpnie spacerem udamy siê 
na Rynek, gdzie zwiedzimy najstarszy 
koœció³ w Krakowie - œw. Wojciecha 
i dowiemy siê dlaczego krucyfiks ma 
prawdziwe w³osy... i wiele innych 
tajemnic. Wyjazd ok. godz. 8:00, 
powrót w godzinach wieczornych, 
Koszt wyjazdu 55 z³, w cenie (prze-
jazd, opieka przewodnika, ubezpie-
czenie). Iloœæ miejsc ograniczona, 
zapisy pod nr. tel. 32 3011511, 
w godz. od 8:00 do 16:00. Zapraszamy!

Koncert Pieœni Patriotycznych

Wyjazd do Teatru Nowego

Nabo¿eñstwo w intencji Cecylii

Nowoœæ - jarmark w plenerze

Kraków ju¿ czeka...

Konkurs: Anio³y, Anio³ki

Ostatnia sesja Rady Gminy 
kadencji 2014-2018

50. by³a zarazem ostatni¹, 
po¿egnaln¹ sesj¹ Rady Gminy 
Giera³towice VII kadencji (2014-
2018). W takim gronie Rada 
nie bêdzie ju¿ pracowa³a, gdy¿ 
dwoje radnych zapowiedzia³o 
rezygnacjê ze startu 
w nadchodz¹cych wyborach. 

Sesja odby³a siê 9 paŸdziernika w sali 
konferencyjnej Urzêdu Gminy Giera³-
towice. Jej przebiegiem kierowa³ Józef 
Buchczyk - przewodnicz¹cy RG. 

   Posiedzenie mia³o uroczysty cha-
rakter, pomimo tego wype³nione by³o 
standardow¹ prac¹. Rada wys³ucha³a 
sprawozdañ z dzia³alnoœci komisji 
sta³ych, doraŸnej oraz wójta gminy 
w okresie miêdzysesyjnym. Rozpa-
trzy³a równie¿ i podjê³a 9 uchwa³. 

   Znalaz³ siê równie¿ czas na podsu-
mowania i podziêkowania. Za wspó³-
pracê dziêkowali Radzie Gra¿yna Ma-
lec i Pawe³ Hirsz - radni, którzy posta-
nowili nie ubiegaæ siê ju¿ o kolejny 
mandat radnego gminy. Z kolei radny 
Zygmunt Strzoda zebra³ gratulacje za 
zajêcie I miejsca w plebiscycie Dzien-
nika Zachodniego, w kategorii: Radny 
Roku w powiecie gliwickim. Wyró¿-
nienia gratulowali mu m.in. w³odarze 
gminy. 

   Za cztery lata wspólnej pracy dziê-
kowa³ radnym Józef Buchczyk - 
przewodnicz¹cy RG Giera³towice. 
Uczyni³ to tak¿e wójt Joachim Bar-
giel, podkreœlaj¹c, ¿e bez dobrej wspó³-
pracy z Rad¹ i jej elastycznoœci  
w wielu sytuacjach, trudno by³oby 
sprawnie kierowaæ gmin¹.

   
uroczyst¹ sesjê zak³óci³a osoba, która 
wykorzysta³a salê sesyjn¹ do prowa-
dzenia agitacji wyborczej. Domyœlaj¹c 
siê tego przewodnicz¹cy Rady pocz¹-
tkowo nie chcia³ udzieliæ g³osu komuœ 
spoza Rady, powo³uj¹c siê na w³aœciwe 
zapisy Regulaminu. Jednak na skutek 
wyst¹pienia jednego z radnych - odwo-
³uj¹cego siê do „demokracji i wolnoœci 
s³owa” - pozwoli³ na wyst¹pienie. 
WypowiedŸ ta okaza³a siê ostatecznie 
aroganckim atakiem na wójta oraz 
komitet wyborczy „Moja Gmina Nasz 
Powiat”. 

Nie oby³o siê jednak bez zgrzytu - 

Radny Strzoda wyró¿niony 
w plebiscycie  Dziennika Zachodniego

Radny Roku w powiecie gliwickim

Z przyjemnoœci¹ informujemy, 
i¿ Zygmunt Strzoda - radny gminy 
Giera³towice zosta³ wyró¿niony 
w plebiscycie „Samorz¹dowiec 
Województwa Œl¹skiego - Oceniamy 
W³adze”, przeprowadzonym przez 
redakcjê „Dziennika Zachodniego”.   

Gala podsumowuj¹ca plebiscyt odby³a 
siê 4 paŸdziernika w Miêdzynarodo-
wym Centrum Kongresowym w Kato-
wicach. Nagrodzeni na niej zostali 
(g³osami czytelników i internautów) 
w³odarze miast, gmin i powiatów oraz 
radni. 

   Zygmunt Strzoda otrzyma³ na gali 
medal i dyplom zaœwiadczaj¹cy zajêcie 
I miejsca w kategorii: Radny Roku 
w powiecie gliwickim. Nagrody te 
odebra³ z r¹k Danuty Kamiñskiej - 
wiceprzewodnicz¹cej Zarz¹du Górno-
œl¹sko-Zag³êbiowskiej Metropolii oraz 

Zenona Nowaka - prezesa Prasy Œl¹-
skiej. - Nie spodziewa³em siê takiego 
wyró¿nienia, jest to dla mnie du¿e 
zaskoczenie i mi³y gest ze strony 
mieszkañców gminy Giera³towice. 

Czujê, ¿e moje dzia³ania s¹ docenione. 
Dziêkujê wszystkim za pomoc i wspó³-
pracê przy realizacji celów i zadañ 
ubieg³ej kadencji - podkreœli³ laureat. 

Radny Zygmunt Strzoda - drugi z prawej
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Przypomnijmy - lata 2002-2007 to czas 
projektowania kanalizacji sanitarnej 
w gminie oraz przygotowania wniosku 
o dofinansowanie projektu z funduszy 
UE. Wymogi wynikaj¹ce z dyrektywy 
UE dotycz¹ce liczby 120 mieszkañców 
na km sieci kanalizacyjnej oraz 15 tys. 
tzw RLM zosta³y spe³nione. W roku 
2009 przyznane zosta³o dofinanso-
wanie z UE w wysokoœci 58,8 mln z³ 
na projekt o wartoœci 107 mln z³, co 
stanowi³o 55% wartoœci inwestycji.

   Z myœl¹ o mieszkañcach starania 
Gminy ukierunkowano na zmodyfiko-
wanie projektu tak, aby kolektory 
g³ówne przebiega³y przede wszystkim 
w drogach, jedynie w ostatecznoœci 
narusza³y grunty prywatne. Zaistnia³a 
wiêc potrzeba pozyskania dodatko-
wych œrodków w postaci preferencyj-
nej po¿yczki z WFOŒiGW w Kato-
wicach, za któr¹ zrealizowano tzw. 

kana³y boczne (tj. odcinki od sieci do 
granicy posesji). 

   Dodatkowo zapewniono mieszkañ-
com mo¿liwoœæ bezp³atnego przy³¹-
czenia do sieci kanalizacyjnej przez 
wybudowanie odcinka od granicy po-
sesji do budynku. Koszt tego etapu to 
kwota ponad 9 mln z³, któr¹ przedsiê-
biorstwo pokry³o w oparciu o dotacjê i 
po¿yczkê zaci¹gniêt¹ w NFOŒ GW  

w Warszawie.

   W ci¹gu 5 lat na terenie Chudowa, 
Giera³towic, Paniówek i Przyszowic 
wybudowano 88 km kolektorów g³ów-
nych, ok. 80 km kana³ów bocznych 
i przy³¹czy, 8 przepompowni siecio-
wych oraz nowoczesn¹ mechaniczno-
biologiczn¹ oczyszczalniê œcieków 

3o wydajnoœci 2150 m  na dobê, zloka-
lizowan¹ w Przyszowicach.

   Sumaryczne koszty inwestycji wy-
nios³y ok. 124 mln z³. Do sp³aty pozo-
sta³o oko³o 45 mln z³. Przeprowadzenie 
tras kanalizacji sanitarnej w pasach 
drogowych spowodowa³o równie¿ 
koniecznoœæ ich odtworzenia i w ten 
sposób oko³o 90% dróg otrzyma³o 
nowe nawierzchnie.

   Dodatkowo Gmina Giera³towice 
dokapitalizowuje Spó³kê PGK rocznie 
na poziomie 1,5 mln z³ tak aby mo¿liwe 
by³o sp³acanie zaci¹gniêtych zobowi¹-
zañ. Ze wzglêdu na zaistnia³e fakty 

3ceny jednostkowe brutto za m  œcieków 
i wody ukszta³towa³y siê na poziomie: 
8,63z³ za wodê oraz 11,88 z³ za œcieki 
brutto, co nie odbiega zasadniczo od 
gmin, które zrealizowa³y inwestycje 
w podobnej skali. Gmina dop³aca 1 z³ 

3do 1m  œcieków. Wykaz gmin o porów-
nywalnym zakresie inwestycji przed-
stawia tabela obok. 

Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje
W zwi¹zku z du¿ym 
zainteresowaniem tematem 
kanalizacji sanitarnej oraz cen za 
œcieki i wodê w naszej gminie, 
uzyskaliœmy od Przedsiêbiorstwa 
Gospodarki Komunalnej 
w Przyszowicach (PGK Sp. z o.o.) 
obszerne informacje z tym 
zwi¹zane. Publikujemy je poni¿ej. 

Gor¹cy temat - kanalizacja, ceny wody i œcieków

Miasto
Woda
cena 
brutto    

Œcieki
cena 
brutto    

Termin
obowi¹zywania 
taryfy:

D¹browa 
Górnicza

7,41     10,57
7,58     10,82
7,77     11,09

24.05.2019
1-12 miesiêcy
13-24 mies.
25-36 mies. 

Suszec
6,96     
6,57     14,59
6,81     

1-12 miesiêcy
13-24 mies.
25-36 mies. 

Miko³ów
8,1       13,74
8,11     13,82
8,01     14,42

1-12 miesiêcy
13-24 mies.
25-36 mies. 

Bojszowy
7,94     10,11
7,89     10,09
8,00     10,08

22.05.2019
22.05.2020 
22.05.2021 

Czechowice
Dziedzice

8,13     9,61
woda: 06.2019
œcieki: 05.2019 

Pilchowice

Che³m Œl¹ski

6,79     11,86

9,45     10,49

30.05.2021

07.07.2021

£aziska Górne
7,41
7,44     

11,98

Giera³towice 8,63     11,88

Wykaz gmin o porównywalnym 
zakresie inwestycji

/PGK Sp. z o.o./

Liczba mieszkañców w Gminie Gie-
ra³towice obecnie wynosi 11 765 osób, 
co przy d³ugoœci sieci wodoci¹gowej  
wynosz¹cej 93,45 km daje wynik 126 
osób/km. Dla porównania w Gliwicach 
to 222 os./km, a w Zabrzu 358 os./km. 
Tym samym koszty utrzymania sieci 
wodoci¹gowej rozk³adaj¹ siê na 
zdecydowanie mniejsz¹ iloœæ osób ni¿ 
w s¹siednich miastach, co ma wp³yw 
na wysokoœæ stawki. 

   Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej w latach 2015-2018 zrealizo-
wa³o inwestycje na poziomie 897 223 
z³, w tym: wykup sieci od prywatnych 
inwestorów - 597 377 z³ - realizacje 
nowych inwestycji PGK - 299 846 z³. 

   Aktualn¹ taryfê ustali³o Pañstwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 
w wysokoœci taryfy za wodê i œcieki 
identycznej jak w latach poprzednich. 
Przewiduje siê, ¿e obni¿enie ceny wody 
i œcieków osi¹gniête zostanie w wyniku 
zmniejszenia strat zu¿ycia wody, 
obni¿enia kosztów energii elektrycznej 
oraz dalszej modernizacji sieci wodo-
ci¹gowej przez wymianê rur stalowych 
na rury PE.

   Nowy stadion ma pe³nowymiarowe 
boisko pokryte traw¹ po³o¿on¹ z rolki. 
Do jej nawadniania wybudowano auto-
matyczny system zraszania ukryty pod 
muraw¹. Przy p³ycie stadionu znajduj¹ 
siê boksy dla pi³karzy i obs³ugi 
technicznej, pi³kochwyty oraz barierki 
odgradzaj¹ce od publicznoœci. Dla kibi-
ców powsta³y dwie kryte trybuny 
(z oœwietleniem) mog¹ce pomieœciæ 
250 osób. Zmotoryzowani maj¹ do dy-
spozycji parking, natomiast rowerzyœci 
solidne, zadaszone wiaty. Ca³y obiekt 
jest ogrodzony i posiada urz¹dzenia 
nag³aœniaj¹ce. Z trybun roztacza siê 
widok nie tylko na piêkn¹ murawê, ale 
i na okoliczne pola, ³¹ki i lasy.    

   Otwarcie by³o uroczyste. Odœwiêtny 
klimat stworzy³a Orkiestra Dêta Ko-
palni Halemba, przygrywaj¹c przy-
by³ym na stadion. Na jednej z dwóch 
trybun zasiad³o ponad stu widzów, 
w wiêkszoœci byli to mieszkañcy Chu-
dowa. Nie zabrak³o jednak przedsta-
wicieli Urzêdu Gminy Giera³towice, 
radnych gminy, Okrêgowego Zwi¹zku 
Pi³ki No¿nej oraz dzia³aczy sporto-
wych i samorz¹dowych z s¹siednich 
miejscowoœci.

   W ich obecnoœci, na nowej murawie, 
dokonano oficjalnego otwarcia obie-
ktu, tn¹c no¿ycami symboliczn¹ wstê-
gê. Uczynili to: Joachim Bargiel - wójt 
gminy Giera³towice, Piotr Pyzik - 
pose³ na Sejm RP, Daniel Gajda - 
radny z Chudowa i wiceprzewodni-
cz¹cy RG Giera³towice, Józef Posi³ek - 
so³tys Chudowa, ks. Pawe³ Wróbel - 
proboszcz parafii w Chudowie, Zbig-
niew Boroñ - prezes LKS Gwiazda 
Chudów oraz 9 letnia Julia - przedsta-

wicielka najm³odszego pokolenia pi³-
karzy Gwiazdy Chudów. 

   Przeciêcie wstêgi nagrodzono gor¹-
cymi brawami. By³ czas na weso³¹ 
zabawê - pi³karskimi umiejêtnoœciami, 
ku uciesze publicznoœci, popisa³o siê 
wielu goœci i gospodarzy wydarzenia. 
Pi³kê kopali panowie w garniturach 
i panie w eleganckich szpileczkach. 
Oklaskiwano popisy czirliderek z Ze-
spo³u Szkolno-Przedszkolnego w Chu-
dowie oraz wspania³y pokaz gimna-
styki artystycznej w wykonaniu Emilii i 
Marty - uczennic tego zespo³u. Konfe-
ransjerk¹ uroczystoœci by³a rodowita 
chudowianka, popularna prezenterka 
Radia Piekary - Inga Papkala.

   Nale¿y dodaæ, i¿ gospodarzem nowo 
wybudowanego stadionu jest Ludowy 
Klub Sportowy GWIAZDA Chudów, 
a inwestycjê przygotowa³ i sfinansowa³ 
Urz¹d Gminy Giera³towice, przezna-
czaj¹c na ni¹ z bud¿etu ponad 1,289 
miliona z³. 

Stadion w Chudowie ju¿ otwarty Dokoñczenie ze str. 1

Emilia i Marta zadziwi³y publicznoœæ 
akrobatycznymi umiejêtnoœciami
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Szanowni Pañstwo,
nadszed³ czas na podsumowanie 
kolejnej kadencji Rady Gminy 
Giera³towice. Pragnê przypomnieæ, 
¿e Rada Gminy jest organem 
stanowi¹cym (uchwa³odawczym) 
oraz kontrolnym pracy Wójta 
i Urzêdu Gminy, zaœ w³adza 
wykonawcza jest w kompetencji 
Wójta Gminy, który realizuje 
wyznaczone cele i kierunki przy 
pomocy pracowników Urzêdu Gminy.

Podsumowanie pracy Rady Gminy VII kadencji

Józef Buchczyk - przewodnicz¹cy 
Rady Gminy Giera³towice

Ochrona Gminy przed skutkami 
eksploatacji górniczej 
Rada Gminy zajmuje siê wyzwaniami 
wynikaj¹cymi z wp³ywu eksploatacji 
górniczej na œrodowisko naturalne, go-
spodarkê roln¹ oraz ochronê przeciw-
powodziow¹. 
   Wa¿nym wyzwaniem jest kwestia 
³¹cz¹ca w¹tek kanalizacji sanitarnej 
i szkód górniczych na terenie gminy. 
W chwili obecnej jest przygotowywane 
zlecenie przeprowadzenia inwentary-
zacji geodezyjnej sieci kanalizacji 
sanitarnej. Inaczej rzecz ujmuj¹c to 
sprawdzenie jak na chwilê obecn¹ 
wygl¹da niwelacja ww. ruroci¹gów 
sanitarnych i jak daleko górnictwo ju¿ 
wykorzysta³o dotychczasowe spadki 
grawitacyjne kanalizacji. To pozwoli 
nam oszacowaæ jak daleko jeszcze i czy 
w ogóle mo¿e jeszcze prowadziæ 
eksploatacjê górnicz¹, by w poszcze-
gólnych rejonach nie doprowadziæ do 
przeciw spadków, co w konsekwencji 
doprowadzi³oby do zak³ócenia pracy 
kanalizacji sanitarnej i w dalszej konse-
kwencji do katastrofy ekologicznej. 
   Nale¿y tutaj podkreœliæ, ¿e zak³adom 
górniczym prowadz¹cym eksploatacjê 
górnicz¹ na terenie gminy koñcz¹ siê 
obecnie koncesje na wydobywanie 
wêgla, wiêc z pewnoœci¹ niebawem zja-
wi¹ siê z opiniowaniem tych¿e planów 
koncesyjnych w Urzêdzie Gminy. 
Powy¿sze opracowanie bêdzie jednym 
z elementów do obrony naszych tere-
nów przed negatywnymi skutkami 
eksploatacji oraz podstawowe doku-
menty planistyczne takie jak: „Studium 
Uwarunkowañ i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego” oraz „Miej-
scowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego”. 
   Niestety z wielk¹ przykroœci¹ prze-
czyta³em program KWW Razem dla 
Gminy Giera³towice, gdzie w jednym 
z punktów programu wyborczego zna-
laz³em punkt „Nowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego korzystny 
dla mieszkañców”. To oznacza, ¿e ten 
komitet ma zamiar obaliæ aktualne 
Studium Uwarunkowañ i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy oraz Miejscowe Plany Zagospo-
darowania Przestrzennego. W efekcie, 
pozwoli to zak³adom górniczym prakty-
cznie nie opiniowaæ wniosku konce-
syjnego, a w dalszej konsekwencji uzy-
skaæ zgodê na wydobywanie wêgla pod 
ca³ym terenem gminy ile tylko sobie 
za¿ycz¹, a co za tym idzie kolejne Plany 
Ruchu bêd¹ zgodne z now¹ koncesj¹. 
   Potencjalne konsekwencje nieograni-
czonej eksploatacji górniczej oraz 
chaosu planistycznego mog¹ byæ 
wyj¹tkowo szkodliwe dla gminy oraz 
wszystkich mieszkañców nie tylko 
w trakcie kadencji przysz³ej Rady, ale 
równie¿ przez wiele kolejnych lat. 
Proszê tylko pamiêtaæ którym liderom 
bêdziecie Pañstwo to zawdziêczali. 

   Nale¿y tu równie¿ bardzo wyraŸnie 
podkreœliæ, ¿e praca nad powy¿szymi 
dokumentami planistycznymi jest 
niezwykle pracoch³onna, czasoch³onna 
oraz bardzo kosztowna. Plan ponowne-
go opracowywania czegoœ, co ju¿ 

istnieje, mija siê z zasadami oszczê-
dnego wykorzystania œrodków publi-
cznych. W tym miejscu pozwolê sobie 
równie¿ odnieœæ do jednego z komen-
tarzy tego programu a mianowicie, ¿e 
„plan ma byæ korzystny dla przedsiê-
biorców”. Jeœli w pierwszej kolejnoœci 
priorytetem w ponownie ustalanych 
Miejscowych Planach Zagospodaro-
wania Przestrzennego maj¹ byæ interesy 
biznesu to równie¿ sk³adam gratulacje, 
bo rezultaty tego ju¿ s¹ widoczne 
w krajobrazie Paniówek i Chudowa 
z ich pierwszymi halami pomiêdzy 
domami. Przestrzeñ do budowy tego 
typu hal jest wyznaczona w gminie na 
terenie strefy ekonomicznej. 

   Pozostawiam Pañstwu i Wyborcom do 
oceny czy godzimy siê na planistyczny 
chaos i to czy chcemy go mieæ w ci¹gu 
zabudowy mieszkaniowej. 

   Zrobi³o siê niestety „wyborczo”, ale 
moim obowi¹zkiem jest poinformo-
wanie Pañstwa co mo¿e nas spotkaæ 
pod tego typu populistycznymi deklara-
cjami i programami wyborczymi, które 
s¹ bez jakichkolwiek konkretów i s¹ 
jedynie has³ami o tzw. „Lepszej Gmi-
nnie”, a które nie pokrywaj¹ siê 
z rzeczywistym tokiem procedur admi-
nistracji publicznej. 

Zestawienie toku pracy Rady Gminy 

   Podsumowuj¹c pracê kadencji nie 
obejdzie siê bez liczb. W sumie Rada 
odby³a 50 posiedzeñ sesyjnych, w trak-
cie których podjê³a 355 uchwa³. 
Uchwa³y tej kadencji Rady Gminy 
mo¿na podzieliæ na okreœlone grupy: 
bud¿etu i finansów - 146, organiza-
cyjne - 46, oœwiaty - 33, ochrony œro-
dowiska - 18, skarg - 8, programów 
- 30, planowania przestrzennego - 8, 
inne uchwa³y - 66. 
Rada pracowa³a w 6 komisjach sta³ych 
i jednej doraŸnej. Komisja Bud¿etu 
i Planowania odby³a 52 posiedzenia, 
Komisja Kultury, Oœwiaty, Zdrowia 
i Sportu - 37 posiedzeñ, Komisja Rol-
nictwa, Ochrony Œrodowiska i Zago-
spodarowania Przestrzennego - 43 
posiedzenia, Komisja Samorz¹du, 
Przestrzegania Prawa i Utrzymania 
Porz¹dku - 41 posiedzeñ, Komisja 
Górnictwa - 45 posiedzeñ, Komisja 
Rewizyjna - 23 posiedzenia oraz powo-
³ana w trakcie kadencji Komisja Dora-
Ÿna - do opiniowania programów fun-
kcjonalno-u¿ytkowych, koncepcji pro-
jektowych oraz projektów budowla-
nych, zadañ inwestycyjnych i remonto-
wych realizowanych przez gminê 
- 6 posiedzeñ. 

  Szanowni Pañstwo, drodzy Wyborcy, 
mamy piêkn¹ gminê w której mieszkaj¹ 
fantastyczni ludzie i to powinno nas 
inspirowaæ do dalszej pracy i kolejnych 
wyzwañ, a wiele spraw mamy do zro-
bienia i nie staæ nas na eksperymenty. 
Dziêkujê Pañstwu za wsparcie w trakcie 
tej kadencji oraz cenne uwagi, jedno-
czeœnie ¿yczê Pañstwu wszystkiego 
dobrego oraz dokonania dobrych 
i rozs¹dnych wyborów.

Józef Buchczyk

Nasze zadania 
Do podstawowych zadañ Rady Gminy 
nale¿¹ m.in.: analiza, opiniowanie 
i uchwalanie bud¿etu gminy; • analiza 
zleceñ i wykonanych umów (inwesty-
cyjnych, remontowych); • analiza pracy 
jednostek organizacyjnych gminy;
• opiniowanie planów ruchu i dodatków 
do planów ruchu zak³adów górniczych 
w zakresie zgodnoœci z gospodark¹ 
przestrzenn¹, ze szczególnym uwzglê-
dnieniem wp³ywu eksploatacji górni-
czej na œrodowisko naturalne, gospo-
darkê roln¹ oraz ochronê przeciwpowo-
dziow¹; • wspó³praca w zakresie bez-
pieczeñstwa i przestrzegania porz¹dku 
na terenie gminy oraz najwa¿niejsze; 
• prace nad dokumentami planistyczny-
mi gminy i ich uchwalanie; • podejmo-
wanie uchwa³ w sprawach maj¹tko-
wych gminy itd.

Planowanie strategiczne 

Strategia rozwoju Gminy jest jednym 
z g³ównych obszarów pracy Rady. Naj-
wa¿niejszym sukcesem mijaj¹cej ka-
dencji by³o zakoñczenie prac, przyjêcie 
i uchwalenie Studium Uwarunkowañ 
i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy. Zakoñczono rów-
nie¿ prace nad czterema projektami (dla 
ka¿dego so³ectwa osobno) Miejsco-
wych Planów Zagospodarowania Prze-
strzennego, które s¹ w chwili obecnej 
na etapie uzgodnieñ z zewnêtrznymi 
organami jednostek administracji publi-
cznej, takich jak: Wody Polskie - 
(RZGW), Lasy Pañstwowe, jednostki 
administracji geologicznej, zarz¹dców 
dróg, nadzoru górniczego, gminy oœcie-
nne i wiele innych, zaœ ostatecznie 
uzgodnione bêd¹ z wojewod¹ i Mini-
strem Œrodowiska. 
   W trakcie kadencji zosta³ równie¿ 
opracowany i uchwalony nowy Statut 
Gminy, po tym jak poprzedni utraci³ 
swoj¹ aktualnoœæ z obowi¹zuj¹cymi 
aktami prawnymi, oraz statuty jedno-
stek pomocniczych (so³ectw). Ponadto, 
kluczow¹ uchwa³¹ by³o przyjêcie 
Programu Rewitalizacji dla naszej 
gminy na lata 2017 - 2022, który umo-
¿liwi pozyskiwanie dodatkowych fun-
duszy dla gminy. Te podstawowe doku-
menty planistyczne, które stanowi¹ pra-
wo miejscowe pozwol¹ na uporz¹dko-
wanie przestrzennej gospodarki plani-
stycznej w naszej gminie. 

Gmina czêœci¹ nowej Metropolii 
Czêœci¹ strategicznych zadañ Rady jest 
tworzenie partnerstw lokalnych. W tra-
kcie ubieg³ej kadencji zosta³a podjêta 
bardzo wa¿na uchwa³a wst¹pienia do 
nowego zwi¹zku metropolitalnego. 
Górnoœl¹sko-Zag³êbiowska Metro-
polia skupia 41 miast i gmin oraz orga-
nizuje w ramach zwi¹zku zadania, które 
do tej pory by³y rozproszone. Zwi¹zek

bêdzie odpowiada³ m.in. za politykê 
rozwojow¹, zagospodarowanie prze-
strzeni, drogi oraz transport publiczny. 
Pozytywne skutki udzia³u gminy 
w zwi¹zku ju¿ odczuliœmy w postaci 
zastrzyku pieniêdzy do bud¿etu oraz 
darmowej komunikacji dla m³odzie¿y 
do 16. roku ¿ycia na terenie Metropolii. 

Innowacyjna administracja
 

Rada Gminy promuje nowoczesne 
i przyjazne mieszkañcom rozwi¹zania 
administracyjne. W tym celu podjêto 
uchwa³ê w sprawie partnerstwa reali-
zacji projektu „E-rozrachunki, e-po-
datki, e-op³aty”, u³atwiaj¹c¹ codzienne 
za³atwianie spraw i mo¿na œmia³o po-
wiedzieæ id¹c¹ z duchem czasu. Celem 
projektu jest poprawa efektywnoœci 
i dostêpnoœci us³ug administracyjnych 
oraz jakoœci obs³ugi klienta oraz kom-
petencji kadr Gminy.
   Praca Rady Gminy zosta³a zmoderni-
zowana poprzez jej cyfryzacjê, wpro-
wadzaj¹c system komunikacji „e-sesja” 
z przekazywaniem dokumentów za po-
moc¹ urz¹dzeñ elektronicznych, rezy-
gnuj¹c z papierowego obiegu dokumen-
tów. System ten równie¿ jest wykorzy-
stywany do poprawy pracy Rady w trak-
cie posiedzeñ sesyjnych. Za jego pomo-
c¹ realizowane s¹ elektroniczne g³oso-
wania. Pozwala on równie¿ na poprawê 
komunikacji z Urzêdem Gminy i jego 
referatami.

Partycypacja publiczna

W naszej pracy w budowaniu gminy 
przyjaznej mieszkañcom, nie mo¿emy 
zapominaæ o tym, ¿e z codziennej dzia-
³alnoœci jesteœmy w ci¹gu kadencji oce-
niani i rozliczani. Na przyk³ad, miesz-
kañcy gminy maj¹ prawo z³o¿yæ rekla-
macjê b¹dŸ petycjê. Skutkiem takiej 
petycji mieszkañca, w ubieg³ym mie-
si¹cu do biura Rady Gminy wp³ynê³a 
skarga Wojewody Œl¹skiego na Uchwa-
³ê Rady Gminy nr XXXV/229/17,
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbio-
rowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe 
odprowadzanie œcieków na terenie 
gminy. Gdyby taryfa uwzglêdni³a 
pogl¹dy mieszkañca i wojewody to 
cena za odprowadzanie œcieków by³aby 
wy¿sza o ok. 6z³, (gdy¿ odsetki nale¿a-
³oby wprowadziæ do taryfy). Nale¿y 
równie¿ podkreœliæ, ¿e dotyczy to tary-
fy, która ju¿ nie obowi¹zuje, zaœ obecna 
taryfa równie¿ ma podobn¹ konstrukcjê 
i aktualny nadzorca - Wody Polskie - nie 
kwestionuje tego typu konstrukcji 
taryfy. Sprawê ju¿ nieobowi¹zuj¹cej 
taryfy rozstrzygnie s¹d.
   Tak czy inaczej Rada Gminy pracuje 
dla dobra mieszkañców i rozpatruje 
wszystkie uwagi oraz reklamacje i pety-
cje pod wzglêdem merytorycznym, 
jednoczeœnie kieruj¹c siê zasadami 
przejrzystoœci oraz dobra publicznego. 
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Szanowni Mieszkañcy!

   Up³ywaj¹ca kadencja by³a bardzo 
owocna przede wszystkim w realizacji  
szeregu wa¿nych inwestycji. Za naj-
wiêksz¹ uznaæ trzeba zakoñczenie 
budowy i oddanie do u¿ytku systemu 
kanalizacji sanitarnej z nowoczesn¹ 
oczyszczalni¹ œcieków. Z wydatkowa-
nych na ten cel prawie 125 mln z³, uzy-
skaliœmy 58,8 mln z³ dofinansowania 
z funduszy Unii Europejskiej. 
Inwestycja ta znacz¹co podnios³a 
standard i komfort ¿ycia mieszkañców, 
a tak¿e poprawi³a zdecydowanie stan 
œrodowiska naturalnego. 

   Wybudowano kilkanaœcie wa¿nych 
obiektów kubaturowych i drogowych 
o wartoœci ok. 40 mln z³, na sfinanso-
wanie których ponad 20 % œrodków 
pozyskano ze Ÿróde³ zewnêtrznych. 

   Do obiektów kubaturowych i sporto-
wych oddanych do u¿ytku w latach 
2014-2018 zaliczamy: 
- Boisko Sportowe w Chudowie, 
- 2 segmenty dydaktyczne w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Giera³to-
wicach, 
- Przedszkole w Paniówkach,
- Oœrodek Zdrowia w Przyszowicach. 

   Przeprowadzono równie¿ szereg 
wa¿nych inwestycji drogowych m.in.: 
- przebudowa drogi z budow¹ cho-
dnika i œcie¿ki rowerowej przy ul. Sta-
chury w Giera³towicach i w Przyszo-
wicach,  
- przebudowa ul. Bocznej w Chudowie 
wraz z nowoczesnym oœwietleniem, 
- przebudowa ul. Paderewskiego 
w Giera³towicach wraz z budow¹ 
kanalizacji deszczowej i chodnika,
- parking przy Zespole Szkolno- Przed-
szkolnym w Giera³towicach,
- chodnik przy ul. Powstañców Œl¹-
skich w Giera³towicach, 
- chodnik przy ul. Dworskiej w Pa-
niówkach, 

- chodnik przy ul. Zwyciêstwa w Pa-
niówkach,
- przebudowa uk³adu drogowego przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Paniówkach, 
- przebudowa ul. Jasnej w Przyszo-
wicach z kanalizacj¹ deszczow¹, sani-
tarn¹ i wodoci¹gow¹,
- przebudowa ul. Wodnej w Przyszo-
wicach z budow¹ kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej, z budow¹ œcie¿ki ro-
werowej i chodnika - obecnie w koñ-
cowej fazie wykonania.

   Efektem realizacji tych inwestycji 
jest zwiêkszenie atrakcyjnoœci Gminy 
Giera³towice, poprawa warunków 
¿ycia dla mieszkañców jak i zapro-
szenie do zamieszkania w naszej 
gminie, skuteczne - gdy¿ co roku liczba 
mieszkañców zwiêksza siê o ok. 150 
osób. 
   

   W okresie ostatnich dwu kadencji 
wzrós³ znacz¹co maj¹tek gminy o ok. 
150 mln z³, co stanowi 4-krotn¹ 
wartoœæ rocznych dochodów w³asnych 
bud¿etu gminy (36,5 mln) oraz prawie 
2,5-krotn¹ wartoœæ ca³ego bud¿etu 
gminy, kszta³tuj¹cego siê w bie¿¹cym 
roku na poziomie ponad 65 mln z³. 
Mo¿na to oceniæ jako wynik dobrego 
gospodarowania œrodkami zarz¹dza-
nymi przez gminê.  

Gmina Giera³towice nale¿y do jednej 
z nielicznych w kraju o zerowym 
zad³u¿eniu. 

   W minionej kadencji znacz¹co po-
prawiono zabezpieczenia przeciw-
powodziowe. Dziêki staraniom gminy 
dobiega koñca obwa³owanie rzeki 
K³odnicy, zakoñczono budowê najwiê-
kszej przepompowni o wydajnoœci 

3
ponad 5 tys. m /godz. przy ul. Ma-
koszowskiej w Przyszowicach, wybu-
dowano 2 zbiorniki retencyjne w rejo-
nie potoku Bojkowskiego oraz 
Giera³towickiego o pojemnoœci oko³o 

3100 tys. m . 
Na nastêpne lata zaplanowana jest 
wspólnie z miastami Gliwice i Zabrze, 
w ramach realizacji programu rz¹do-
wego, regulacja rzeki K³odnica oraz 
utworzenie polderów przeciwpowo-
dziowych. 
   Gmina rozpoczê³a realizacjê pro-
gramu polegaj¹cego na zapewnieniu 
osi¹gniêcia samowystarczalnoœci ener-
getycznej poprzez budowê w³asnych 
Ÿróde³ energii m.in. metanowych, foto-
woltaicznych, biogazowych w ramach  
tzw. klastra energii, umo¿liwiaj¹cego 
równie¿ obni¿enie cen energii elektry-
cznej dla mieszkañców i przedsiê-
biorstw funkcjonuj¹cych na terenie 
gminy. Ponadto znacz¹co zmoderni-
zowano oœwietlenie wielu ulic dziêki 
zastosowaniu nowoczesnego oœwietle-
nia LED, pozwalaj¹cego uzyskaæ du¿e 
oszczêdnoœci kosztów zu¿ycia energii 
elektrycznej. 

   Du¿ym sukcesem by³o przyst¹pienie 
gminy do Górnoœl¹sko-Zag³êbio-
wskiej Metropolii (razem z 40 innymi 
gminami), umo¿liwiaj¹ce korzystanie 
z licznych programów: m.in. bezp³a-
tnej komunikacji autobusowej dla 
m³odzie¿y do 16 lat oraz œrodków 
finansowych przeznaczonych m.in. na 
budowê dróg i œcie¿ek rowerowych 
(pozyskaliœmy ju¿ ponad 3 mln z³) oraz 

w przysz³oœci tak¿e obni¿enie ceny 
wody, dziêki obni¿eniu mar¿ za przesy³ 
wody. 

   Poprzez dzia³ania zwi¹zane z oszczê-
dnoœci¹ energii elektrycznej, wprowa-
dzenie pe³nego monitoringu ubytków 
wody, kontynuacjê wymiany wodo-
ci¹gów stalowych na PE, mo¿liwe 
bêdzie obni¿enie ceny wody i œcieków.

   W kadencji 2014-2018 trwa³y prace 
nad nowym Studium oraz nowym Pla-
nem zagospodarowania przestrze-
nnego gminy. Przyjêto tak¿e wa¿ny 
dokument - Program Ograniczania Ni-
skiej Emisji (PONE) umo¿liwiaj¹cy 
mieszkañcom m. in. korzystanie z dofi-
nansowania do ekologicznych pieców, 
termomodernizacji oraz korzystania 
z programu „czyste powietrze”. 

   Dobre efekty uzyskuje siê przez 
systematyczne wspieranie finansowe 
dzia³añ Gminnej Spó³ki Wodnej, zna-
czenie tych dzia³añ jest istotne przede 
wszystkim dla rolników.
Corocznie z bud¿etu gminy wydzie-
lane s¹ tzw. fundusze so³eckie, s³u¿¹ce 
realizacji zadañ mniejszych lecz 
wa¿nych dla ka¿dej miejscowoœci.

   Bardzo dobrze uk³ada³a siê wspó³-
praca z ponad 40 organizacjami poza-
rz¹dowymi, które aktywnie i skute-
cznie pracowa³y dla dobra gminy i jej 
mieszkañców, organizuj¹c wiele spot-
kañ, koncertów, imprez sportowych 
i rozrywkowych. 

   Dziêkujê wszystkim Mieszkañcom 
za zrozumienie, wspó³pracê oraz 
poparcie, dziêki któremu uda³o siê 
zrealizowaæ ambitne cele inwesty-
cyjne i spo³eczne.
   Wyra¿am nadziejê, ¿e kolejne lata 
bêd¹ dla naszej Gminy okresem 
dalszego rozwoju.

Z powa¿aniem, 
Wójt Joachim Bargiel

Podsumowanie kadencji
2014-2018

Dr in¿. Joachim Bargiel,
Wójt Gminy Giera³towice.

Nowy wóz dla OSP Giera³towice
W niedzielê, 7 paŸdziernika, 
odby³o siê przekazanie nowego 
samochodu ratowniczo-
gaœniczego dla jednostki 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 
w Giera³towicach. Zosta³ on 
w ca³oœci sfinansowany ze 
œrodków bud¿etu gminy 
Giera³towice. - To kolejna 
inwestycja s³u¿¹ca poprawie 
bezpieczeñstwa mieszkañców - 
podkreœli³ w trakcie spotkania 
wójt Joachim Bargiel.

Na tak nowoczesny sprzêt stra¿acy 
z Giera³towic czekali od dawna. Nic 
wiêc dziwnego, ¿e jego przyjêcie mia³o 
wyj¹tkowo uroczysty charakter. 

   Uroczystoœæ odby³a siê na placu przed 
giera³towick¹ remiz¹, w asyœcie pocztu 
sztandarowego jednostki i szpaleru 

stra¿aków w galowych mundurach. 
Przyby³ych mieszkañców, radnych 
gminy, przedstawicieli gminnego 
ratusza, wita³ prezes OSP Giera³towice, 
druh Alfred Kubicki.

   Samochód zosta³ poœwiêcony przez 
powiatowego kapelana stra¿aków, ks. 
Piotra Faliñskiego oraz miejscowego 
proboszcza, ks. Marka Sówkê. Otrzy-
ma³ imiê „Fridek” (- To na czeœæ 

prezesa naszej jednostki, który w OSP 
Giera³towice dzia³a ponad 60 lat - po-
informowali nas stra¿acy), a uroczyœcie 
nada³ je przewodnicz¹cy RG Józef 
Buchczyk. Ci¹g dalszy na str. 6
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Us³ysz g³osy, nape³ñ myœli cz³owiecze
9 paŸdziernika minê³o 80 lat od konsekracji wzniesionego w latach 1937-1938 koœcio³a 
w Przyszowicach. Koncert Pieœni Maryjnych idealnie wpisa³ siê w obchody rocznicy tak 
donios³ego wydarzenia dla przyszowickich wiernych...

Przyszowice. Koncert Pieœni Maryjnych

  Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Gie-
ra³towicach od czerwca tego roku 
realizuje program: „Lokalnie, regio-
nalnie i tradycyjnie - wiem co zjem”,

 Warto za-
znaczyæ, i¿ mo¿liwoœæ tê mia³o tylko 
29 kó³ z 9 województw Polski. O kwa-
lifikacji do etapu warsztatowego zde-
cydowa³o zg³oszenie najciekawszych 
potraw oraz aktywnoœæ w lokalnej 
spo³ecznoœci. 

   W czerwcu Panie bra³y udzia³ w dwu-
dniowym szkoleniu i warsztatach kuli-
narnych w Centrum Wspó³pracy Miê-
dzynarodowej w Grodnie ko³o Miêdzy-
zdrojów. Tam zdoby³y wiedzê m.in. na 
temat promocji lokalnych i regional-
nych produktów. Nabra³y nowych 
umiejêtnoœci kulinarnych, podzieli³y 
siê tak¿e receptur¹ na swoje sztanda-
rowe danie jakim jest „¯ur œl¹ski na 
wêdzonych koœciach i domowym za-
kwasie”.Oczywiœcie Do¿ynki Gminy 
Giera³towice w Przyszowicach, rów-
nie¿  nie oby³y siê bez stoiska z najle-
pszymi wyrobami ko³a gospodyñ.  

 
Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej i Polskiej Izby Produktu 
Regionalnego i Lokalnego.

   Natomiast 10 paŸdziernika przedsta-
wicielki KGW z Giera³towic: Maria 
Hajduk oraz Genowefa Kinastowska, 
przeprowadzi³y warsztaty z dzieæmi. 
Wychowankowie Gra¿yny Lubszczyk 
- klasa 4c, mieli niezwyk³¹ okazjê 
degustowaæ smako³yki jakimi uraczy³y 
je gospodynie. 

   Ró¿norodnoœæ smaków, kolorów 
i konsystencji oraz tradycyjne przygo-
towanie przypad³y wszystkim do gustu. 
Ka¿dy mia³ mo¿liwoœæ skosztowaæ 

mniej lub bardziej znanych produktów 
przetworów. Na stole znalaz³y siê 
domowej roboty mas³o, d¿emy, œwie¿o 
wyciœniête soki, koktajl, bakalie, owo-
ce suszone, domowej roboty ¿elki oraz 
melasa. Jednym s³owem dary ogrodu 
i pola podane w najzdrowszy sposób.
Dzieci zachwyci³y nie tylko s³odkie 
smaki ale by³y równie¿ pod wra¿eniem 
mas³a, które jak przyzna³y wysz³o 
idealnie!  

i 

Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie - wiem co zjem 
- pyszne spotkania z KGW Giera³towice

/M. M-B/

Odwo³ywanie siê œpiewem do Maryi 
ma na Œl¹sku ma wielowiekowe 
tradycje. Coroczne Koncerty Pieœni 
Maryjnych w Przyszowicach s¹ konty-
nuacj¹ piêknego zwyczaju. Tegoroczna 
edycja mia³a jednak wymiar szcze-
gólny - zw³aszcza dla parafian. Odby³a 
siê w niedzielê, 7 paŸdziernika, dwa dni 
przed 80. rocznic¹ poœwiêcenia 
œwi¹tyni.

   Na tê symboliczn¹ zbie¿noœæ zwróci³ 
uwagê ks. Adam Niedziela, proboszcz 
parafii pod wezwaniem œw. Jana Nepo-
mucena, witaj¹c chórzystów i s³ucha-
czy. Bardzo mo¿liwe, i¿ œwiêc¹cy 
tamtego dnia nowy koœció³ bp 
Stanis³aw Adamski wiedzia³, i¿ ju¿ od 
przesz³o æwieræwiecza parafialne uro-
czystoœci wzbogaca piêknym œpiewem 
miejscowy chór „S³owik”. Od tego 
czasu up³ynê³o osiem kolejnych dekad 
i... to siê nie zmieni³o.

   - „S³owik” nadal stara siê „z pieœni¹ 
przez ¿ycie iœæ, aby drugim radoœæ 
nieœæ” - podkreœla prezes chóru Irena 
Cziumplik.

   Tym razem w tym zbo¿nym celu 
miejscowych œpiewaków wsparli 
przyjaciele z pobliskich chórów: „Bel 
Canto” (Chudów), „Cecylia” (Paniów-
ki) i „Skowronek” (Giera³towice).

   Koncert zainaugurowa³ „Skowronek” 
pod dyrekcj¹ Beaty Stawowy i przy 
akompaniamencie Miros³awa Mar-
cola. „Bel Canto” zaœpiewa³ pod dyre-
kcj¹ Barbary Ja³owieckiej-Cempury. 
Beata Stawowy pokierowa³a te¿ zespo-
³em z Paniówek, przy akompania-

mencie Paw³a Widery .  Chór-
gospodarz wyst¹pi³ pod dyrekcj¹ 
Barbary Ja³owieckiej-Cempury; akom-
paniowa³a Joanna Kraciuk.
W partiach solowych zaœpiewa³y 
Patrycja Cempulik-W³odarz oraz 
Dorota i Agnieszka Lomania.

   Zabrzmia³y utwory klasyczne i znane, 
ale œpiewacy nie stronili te¿ od dzie³ 
mniej popularnych. „Ave Maria” 
(Gounod, Schubert), „Ave Verum” 
(Mozart), „Witaj Królowo Anielska” 
czy „Litania Loretañska” - tych dzie³ 
nie sposób s³uchaæ obojêtnie. Ogromne 
wra¿enie na zebranych zrobi³a „Bogu-
rodzica” - hymn, wyœpiewany przez 
rycerzy przed zwyciêstwem w bitwie 

pod Grunwaldem w 1410 roku (ale te¿ 
przed klêsk¹ pod Warn¹ - w 1444 
roku...).

   Piêkny œpiew podziwiali i oklaskiwali 
m.in.. wójt gminy Giera³towice Joa-
chim Bargiel i dyrektor Gminnego 
Oœrodka Kultury Piotr Rychlewski. 
Nie poprzestali na brawach, obdaro-
wuj¹c panie dyrygentki kwiatami.
Koncert, prowadzony przez Justynê 
Karwat, zakoñczy³o wspólne odœpie-
wanie hymnu „Z dawna Polski Tyœ 
Królow¹”.
Impreza zosta³a zorganizowana przez 
przyszowick¹ parafiê, chór S³owik 
i giera³towicki GOK.

Bogus³aw Wilk, wspó³praca Tadeusz Pucha³ka

¯elazna para,
Jadwiga i Tadeusz 
Pieroñczykowie

Wyj¹tkowy jubileusz obchodz¹ w tym 
roku pañstwo Jadwiga i Tadeusz 
Pieroñczykowie z Giera³towic. 
We wrzeœniu œwiêtowali ¿elazne gody, 
czyli 65. rocznicê ma³¿eñstwa, które 
zawarli w roku 1953. 

   Z tej okazji dostojn¹ parê odwiedzili 
przedstawiciele Urzêdu Gminy - wójt 
Joachim Bargiel i kierownik USC, 
Miros³aw Marcol. Nie oby³o siê bez 
kwiatów i serdecznych ¿yczeñ - jeszcze 
wielu wspólnych lat w zdrowiu!
Goœcie przekazali tak¿e ma³¿onkom 
okolicznoœciowy dyplom z gratula-
cjami.

Natomiast wójt Jachim Bargiel powie-
rzy³ kluczyki od samochodu naczelni-
kowi jednostki - druhowi Damianowi 
Slanemu. 

   Nowy nabytek stra¿aków to lekki wóz 
ratowniczo-gaœniczy z funkcj¹ rato-
wnictwa technicznego. Napêdza go 
3 litrowy silnik wysokoprê¿ny o mocy 
180 KM. W kabinie jest miejsce dla 
6 stra¿aków. Pojazd mieœci w zbiorni-
kach 1000 l wody i 130 l piany, posiada 
drabinê ratownicz¹ 3-przês³ow¹. No-
woczesne wyposa¿enie (m.in. Wysu-
wany maszt z oœwietleniem LED - 
sterowany za pomoc¹ pilota, kamera 
cofania, narzêdzia hydrauliczne) zna-
cznie usprawni dzia³ania stra¿aków. 

    Nowy pojazd bêdzie wykorzysty-
wany w akcjach ratunkowych przy 
wypadkach drogowych, miejscowych 
zagro¿eniach i mniejszych po¿arach. 
- Ma mniejsze gabaryty ni¿ nasz dotych-
czasowy wóz i jest znacznie szybszy, co 
poprawi elastycznoœæ dzia-³ania naszej 
jednostki - mówi naczelnik Slany. 

   - Podczas przekazania wozu trudno 
by³o nie odczuæ jak i zauwa¿yæ euforii 
na twarzach druhów. D³ugo czekaliœmy 
na taki sprzêt - powiedzia³ nam jeden ze 
stra¿aków i doda³: Pozostaje nam  
¿yczyæ sobie, by s³u¿y³ bezawaryjnie jak 
najd³u¿ej, a przede wszystkim pomaga³ 
ratowaæ ¿ycie, zdrowie i mienie miesz-
kañców naszej miejscowoœci i gminy.

Jubilaci z wójtem Gminy (z lewej)

Nowy wóz dla 
OSP Giera³towice
Dokoñczenie ze str. 5
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Memoria³ Tadeusza £ady
V memoria³ Tadeusza £ady 
o Puchar Wójta Gminy potwierdzi³, 
¿e w Giera³towicach organizuje siê 
ciekawe turnieje bokserskie, które 
ogl¹da coraz wiêcej kibiców.

Zawody rozegrano 5 paŸdziernika 
w hali przy ulicy Stachury w Giera³to-
wicach. Uczestniczyli w nich reprezen-
tanci 13 klubów, m.in. z Poznania, 
Wroc³awia, Wa³brzycha, Czêstochowy, 
Sosnowca, ¯ywca oraz Gardy Giera³-
towice - gospodarza i organizatora za-
wodów.  Goœciem specjalnym by³ Ro-
bert ARAB Parzêczewski - m³odzie-
¿owy mistrz œwiata federacji WBO, 
w wadze pó³ciê¿kiej. 

   W ramach memoria³u stoczono 
13 walk turniejowych oraz 3 towa-
rzyskie. Puchar Wójta Gminy Giera³to-
wice zdoby³ junior Gardy Remigiusz 
Skoczyñski (75 kg) za zwyciêsk¹ 
walkê (3-0) z Kamilem Barwiñskim 
(Akademia Boksu Roberta Gortata). 
Tytu³ najlepszej zawodniczki turnieju 
równie¿ przyznano reprezentantce go-
spodarzy, kadetce Izabeli Rozkoszek 
(48 kg), która ³adnym stylu pokona³a 
3-0 Nataliê ¯ygad³o z O³awy. Z piê-
œciarzy Gardy walki wygrali równie¿ 
senior Mateusz Wuzik (64 kg) i junior 
wagi ciê¿kiej, Bart³omiej Bieñ. Naj-
m³odsi piêœciarze z Giera³towic, Mile-

na Mandziej i Dawid Zarzeka, zremi-
sowali ze swoimi przeciwnikami 
w walkach towarzyskich.

   Turniej zakoñczy³ siê dru¿ynowym 
sukcesem Gardy Giera³towice. Miejsce 
drugie w tej klasyfikacji zajê³a Akade-
mia Boksu Roberta Gortata.

   Podczas Memoria³u prezes Œl¹skiego 
Zwi¹zku Bokserskiego i cz³onek Za-
rz¹du Polskiego Zwi¹zku Bokser-
skiego, Andrzej Filipek, wrêczy³ 

odznaki Polskiego Zwi¹zku Bokser-
skiego za zas³ugi dla Polskiego Boksu. 
Br¹zow¹ otrzymali m.in.: Micha³ 
Pietras - Garda, Waldemar Dombek - 
starosta gliwicki i Piotr Rychlewski - 
dyrektor GOK w Giera³towicach. 
Srebrn¹: Wojciech Jezusek - prezes 
i Grzegorz Mikulski - trener Gardy. 
Z³ot¹ odebra³ pierwszy trener Gardy 
Adam Spiecha.

Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2018/2019

Liga okrêgowa, gr. Katowice II 

Klub

  8. KS 94 Rachowice

  16. Przysz³oœæ Ciochowice

  15. Naprzód Rydu³towy

  3. Piast II Gliwice

  14. Czarni Pyskowice

  4. Jednoœæ 32 Przyszowice

  9. Zameczek Czernica

  13. Naprzód Lipiny

  5. Pierwszy Chwa³owice 

  6. Soœnica Gliwice

  12. Orze³ Mokre

  1. Unia Ksi¹¿enice

  7. MKS Czerwionka 

  11. ROW 1964 II Rybnik 

10. Têcza Wielowieœ

2. Rymer Rybnik

11

11

10

11

11

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

30

28

23

22

18

17

16

14

13

13

13

12

11

7

5

4

Pi³ka no¿na
Tempo prowadzi w kasie B

Po 9 spotkaniach rozegranych w ra-
mach klasy B (grupa Zabrze) na czele 
tabeli znajduje siê TEMPO Paniówki, 
Maj¹c 20 pkt. Tyle samo punktów ma 
Victoria Pilchowice. Na trzecim miej-
scu jest Walka Zabrze - 18 pkt. 

   W klasie A (grupa Zabrze) Gwiazda 
Chudów zdoby³a 22 punkty w 11 me-
czach i zajmuje 4. miejsce w tabeli. 
Prowadzi Concordia Knurów - 28 pkt.

   Jednoœæ Przyszowice w 11. kolejce 
(13 paŸdziernika) wygra³a 4-0 mecz 
z Czarnymi Pyskowice i umocni³a siê 
na czwartej pozycji w lidze okrêgowej.

Pierwsze warsztaty kulinarne w tym sezonie ju¿ za 
nami! 4 paŸdziernika inaugurowaliœmy kolejny cykl 
tematem „S³odko na patelni”.
M³odzi kucharze zmierzyli siê z prawdziwym 
wyzwaniem jakim s¹ naleœniki i racuchy. Proste 
sk³adniki, natomiast sztuka usma¿enia, tak by wyszed³ 
idealny smako³yk to wyzwanie i dla doros³ych! 
Obracanie placuszków bez u¿ywania ³opatki to 
wyczyn! Mistrzyni¹ w tej dziedzinie by³a prowadz¹ca 
warsztaty Bo¿ena Kowol, nieliczni odwa¿ni poszli 
w jej œlady.

   Dzieci poradzi³y sobie œwietnie ka¿dy wyczarowa³ 
na patelni swój naleœnik i racuch dro¿d¿owy, a na-
stêpnie po³o¿y³ wybrane przez siebie dodatki. Jedze-
nie zniknê³o z talerzy b³yskawicznie.

Warsztaty Kulinarne w GOK

W czerwonym kostiumie Izabela Rozkoszek (Garda) - najlepsza zawodniczka turnieju.

Zareklamuj swoj¹ firmê 
w „WIEŒCIACH”

Koszt podstawowego modu³u 
o wymiarach: 52 mm x 59 mm 

to tylko 55 z³ brutto

Na ³amach naszego pisma mo¿na równie¿ 
zamieszczaæ prywatne anonse z ¿yczeniami, 

gratulacjami, podziêkowaniami itp.
Kontakt tel.: 798 921 961 

e-mail: jurekm@vp.pl   

Chcesz poprawiæ kondycjê, 
samopoczucie, sylwetkê, 

zadbaæ o zdrowie lub po prostu 
- zrobiæ coœ dla siebie!?

Rozpocznij z nami 
swoj¹ przygodê z Fitnessem!

Proponujemy zajêcia o umiarkowanej 
intensywnoœci, w trakcie których zmêczysz siê 

ale poczujesz te¿ satysfakcjê.

.

.

GMINNY OŒRODEK KULTURY 
W GIERA£TOWICACH

Informacje pod nr. telefonu: 32 301 15 12

/M. M-B/

/JM/

NAUKOBUS w Paniówkach
24 i 25 wrzesieñ w Szkole 

Podstawowej w Paniówkach by³ 

niezwyk³ym czasem rozwijania 

pasji i nauki przez zabawê! W tych 

dniach odby³ siê Festiwal Nauki, 

którego najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a 

wystawa eksponatów z Centrum 

Nauki Kopernik w Warszawie. 

Na wystawie „Eksperymentuj” ucznio-
wie szko³y i zaproszeni goœcie z innych 
gminnych szkó³ oraz Oœrodka dla 
Niepe³nosprawnych w Borowej Wsi 
doœwiadczali nauki wszystkimi zmy-
s³ami. Ka¿dy móg³ samodzielnie 
przekonaæ siê jak ciê¿ko pracuje 
ludzkie serce, poczuæ si³ê ciœnienia 
atmosferycznego, sprawdziæ swój re-
fleks, posterowaæ wy³adowaniami ele- AP

zwi¹zane z nauk¹ w przeró¿nych jej 
ods³onach. Samodzielne eksperymen-
towanie to doskona³a metoda uczenia 
siê i poznawania œwiata, a wizyta 
Naukobusa pozwoli³a du¿ym i ma³ym 
poczuæ prawdziw¹ radoœæ z odkry-
wania tajemnic nauki.

ktrycznymi czy te¿ pog³ówkowaæ nad 
³amig³ówkami. 

   Dzia³anie eksponatów i prezento-
wane zjawiska objaœniali edukatorzy z 
CNK. Oprócz tego uczniowie mogli 
wzi¹æ udzia³ w zajêciach prowa-
dzonych przez zaproszone osoby 
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Gmina doceni³a przedsiêbiorców
Filary Przedsiêbiorczoœci w Gminie Giera³towice 

Znamy zwyciêzców konkursu: Filary Przedsiêbiorczoœci w Gminie Giera³towice - 2018. Jego wyniki (w czterech 
kategoriach) og³oszone zosta³y we wtorek, 9 paŸdziernika, w trakcie gali, która odby³a siê w sali konferencyjnej 
hotelu Bia³y Dom w Paniówkach.

   W ramach spotkania z przedsiêbiorcami odby³ 
siê równie¿ panel informacyjno-naukowy, 
w którym wyst¹pili m.in.: dr in¿. Marcin Niedo-
pytalski z Politechniki Œl¹skiej, prezentuj¹c 
wyk³ad pt. „Przeobra¿enia w energetyce, w tym 
funkcjonowanie klastra energii w gminie Giera³-
towice, a rozwój przedsiêbiorczoœci”, Marek 
Litwinowicz z Krajowej Agencji Poszanowania 
Energii S.A., przybli¿aj¹c „Rezultaty projektu 
Publenef jako wsparcia lokalnego rozwoju ze 
szczegó³owym uwzglêdnieniem poprawy efe-
ktywnoœci energetycznej”, Andrzej Pukszta 
z Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), który 
poinformowa³ o pracy Komitetu ds. Kreowania 
Wizerunku Polskiego Przedsiêbiorcy oraz Ewe-
lina WoŸnica z Giera³towickiego Centrum Roz-
woju (dzia³aj¹cego w strukturach UG Giera³to-
wice), przedstawiaj¹c „Przegl¹d przedsiêbior-
czoœci w gminie Giera³towice” oraz Ÿród³a 
finansowania przedsiêbiorcy. 

Panel informacyjno-naukowy

Konkurs zorganizowa³ Urz¹d 
Gminy Giera³towice. Jego 
laureaci - szefowie znanych 

firm dzia³aj¹cych na terenie gminy - 
uhonorowani zostali okolicznoœcio-
wymi dyplomami oraz statuetkami. 

   W kategorii I - Przedsiêbiorca zas³u-
¿ony dla gminy - odebrali je Marek 
Dylus i Karol Dylus z firmy 
PROTECH Sp. z o.o. z Paniówek. 
W kategorii II - Przedsiêbiorca inno-
wacyjny - nagrodê przyznano Dariu-
szowi Gatnerowi z FHU DAREX 
z Przyszowic. Kategoria III zarezer-
wowana by³a dla kobiety przedsiê-
biorcy - tytu³ ten przyznano Dorocie 
Wróbel, w³aœcicielce firmy Fasson, 
Dorota Wróbel z Paniówek. 
W kategorii IV uhonorowano - przed-
siêbiorcê o znacz¹cym potencjale dla 
rozwoju gminy Giera³towice - tytu³ 
ten otrzyma³ Henryk Allaut - szef 
firmy Chiron Polska z Paniówek. 

  

 - Konkursowi przyœwieca³a chêæ 
docenienia przedsiêbiorców za ich 
wk³ad w rozwój gminy - mówi³ w trak-
cie uroczystoœci wójt Joachim Bargiel. 
Z kolei Marek Dylus z firmy PRO-
TECH podkreœli³ znaczenie dobrej 
wspó³pracy pomiêdzy przedsiêbior-
cami a urzêdnikami - pozwala to skupiæ 
siê sprawach zwi¹zanych z rozwojem 
firmy - mówi³ za³o¿yciel PROTECHU. 

  

  Nagrody wrêcza³ wójt Bargiel.  
Wyró¿nionym gratulowali tak¿e obecni 
na gali parlamentarzyœci i samorz¹-
dowcy: senator Krystian Probierz, 
pose³ Piotr Pyzik i starosta gliwicki 
Waldemar Dombek. Spotkanie uœwie-
tni³ tenor Sylwester Targosz-Szalo-
nek, dedykuj¹c uczestnikom wi¹zankê 
pieœni neapolitañskich oraz utworów 
operetkowych, zbieraj¹c przy tym 
gor¹ce brawa. 

   Na gali odczytany zosta³ list od mini-
ster Jadwigi Emilewicz, skierowany 
do uczestników spotkania. Uczyni³ to 
Petros Tovmasyan - prezes Zarz¹du 
Instytutu Pracy i Edukacji z Gliwic. 
Koordynatorem konkursu, a tak¿e pro-
wadz¹c¹ galê, by³a Danuta Kondra-
ciuk z Giera³towickiego Centrum Roz-
woju.  

   To by³a pierwsza edycja konkursu 
„Filary Przedsiêbiorczoœci w Gminie 
Giera³towice”. Warto zwróciæ uwagê, 
i¿ skierowany jest on szerokiego 
i bardzo wa¿nego grona ludzi prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. 
W licz¹cej 12 tys. mieszkañców gminie 

Giera³towice dzia³a ponad 800 podmio-
tów gospodarczych, w tym 96 spó³ek 
handlowych i 57 spó³ek cywilnych 
(dane GUS z 2017 r.). Przedsiêbiorcy ci 
s¹ pracodawcami wielu mieszkañców 
gminy i co wa¿ne - zasilaj¹ jej bud¿et 
pieniêdzmi zawartymi w podatkach 
i op³atach.  

PROTECH Spó³ka z o.o. 
Firma ma siedzibê przy ul. Darwina w Paniów-
kach. Zosta³a za³o¿ona w roku 1997 przez 
Marka Dylusa. Obecnie przewodzi jej Karol 
Dylus. Od roku 2003 do 2012 dzia³a³a od nazw¹ 
LOMA Polska, jako spó³ka z o.o. z udzia³em 
kapita³u niemieckiego. Od roku 2012 dzia³a pod 
obecn¹ nazw¹ PROTECH. W tym¿e roku udzia³y 
niemieckiego partnera zosta³y przejête przez 
obecnych w³aœcicieli spó³ki. 
   Firma zajmuje siê precyzyjn¹ obróbk¹ skra-
waniem. Wykonuje elementy, które s¹ kompo-
nentami w samochodach (m.in. BMW, Audi, 
VW, Mercedes-Benz), samolotach, maszy-
nach oraz urz¹dzeniach medycznych. 
   Obecnie firma pracuje nad innowacyjnym 
urz¹dzeniem wizyjnego pomiaru produktów. 
Stale wprowadza nowe produkty na zlecenie 
koncernów motoryzacyjnych, lotniczych, ma-
szynowych oraz medycznych. 
... PROTECH zatrudnia oko³o 50 pracowników 
i zamierza stworzyæ kolejne miejsca pracy. 
Firma regularnie wspiera lokalne inicjatywy 
kulturalne, spo³eczne i charytatywne.

FHU DAREX, Dariusz Gatner
Firma powsta³a w roku 1997. Obecnie zatru-
dnia 24 pracowników. Jej siedziba mieœci siê 
w Przyszowicach przy ul. Brzeg. 
   DAREX realizuje inwestycje o charakterze 
innowacyjnym, m.in. w zakresie produkcji 
komponentów medycznych oraz drukarek 3D. 
Firma uruchomi³a produkcjê hybrydowych 
turbin wiatrowych. Prowadzi tak¿e badania 
naukowo-rozwojowe w tym zakresie i mo¿e po-
chwaliæ siê nowymi rozwi¹zaniami w produkcji 
typoszeregu hybrydowych turbin wiatrowych, 
w uk³adzie szeregowym, o osi poziomej. 
Wspó³pracuje z Politechnik¹ Œl¹sk¹ i Lubelsk¹.  
   Wdro¿y³a systemy: ISO 9001, 18001, 14001, 
obróbka elementów wielkogabarytowych przy 
pomocy obrabiarek CNC. Posiada nowoczesny 
zak³ad produkcyjny. Atutem firmy jest znako-
mita kadra pracownicza. 
   DAREX sponsoruje i wspiera LKS Tempo 
Paniówki oraz Silesie Greenpower.

Fasson, Dorota Wróbel
Firma za³o¿ona zosta³a w Paniówkach, w roku 
2001. Zajmuje siê projektowaniem, produkcj¹ 
i sprzeda¿¹ sukien œlubnych, a od roku 2017 
w swojej ofercie ma równie¿ odzie¿ mêsk¹. 
Zatrudnia 10 pracowników. 
   Fasson, Dorota Wróbel jest dobrze rozpozna-
waln¹ mark¹ w bran¿y damskiej mody œlubnej. 
Firma ci¹gle opracowuje nowe kroje i techniki 
produkcji. Uczestniczy w targach krajowych 
i zagranicznych. Wspó³pracuje z salonami, 
m.in. w £odzi, Poznaniu, Bielsku-Bia³ej. Mo¿e 
pochwaliæ siê kreacjami uszytymi dla wielu 
znanych kobiet, m.in. dla Barbary Tatary (Miss 
Polonia 2007).
   Renoma firmy sprawia, ¿e do Paniówek po 
suknie œlubne przyje¿d¿aj¹ panie nawet z odle-
g³ych stron Polski.  

Chiron Polska
Firma powsta³a w roku 2006. Mieœci siê w Pa-
niówkach przy ul. Darwina. Chiron zajmuje siê 
produkcj¹, napraw¹, serwisem i wynajmem 
maszyn i urz¹dzeñ CNC, s³u¿¹cych do pre-
cyzyjnej obróbki metali. 
W Paniówkach zatrudnionych jest obecnie 25 
osób. Szef firmy - Henryk Allaut - op³aca swoim 
pracownikom lekcje jêzyka niemieckiego oraz 
szkolenia. Chiron Polska wspó³pracuje z fir-
mami zagranicznymi oraz œwiadczy us³ugi 
w kraju i poza granicami, m.in. w Czechach, 
S³owacji i na Wêgrzech.

/JM/

/JM, Ÿród³o:GCR/

Laureaci konkursu - od lewej: Dariusz Gatner, Karol Dylus, Marek Dylus, Dorota Wróbel i Henryk Allaut. 


