
    27 kwietnia br. - w rocznicę kanonizacji Jana Pawła II - uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach świętowali 10-lecie wy-
boru Ojca Świętego na Patrona szkoły podstawowej oraz wspominali 
ubiegłoroczne przyjęcie Ojca Świętego na patrona gimnazjum.

    Dzień Patrona rozpoczął się 
mszą świętą, którą odprawił 
proboszcz Paniówek, ks. Józef 
Świerczek, koncelebrował ks. 
Marek Gancarczyk - absolwent 
miejscowej podstawówki. Po na-
bożeństwie w uroczystym prze-
marszu wszyscy udali się do 
szkoły, gdzie odbyła się aka-
demia. Chcąc być bliżej swojego 
patrona, uczniowie przygotowali 
program artystyczny, w którym 
słowem, tańcem i śpiewem 
wspominali osobę Jana Pawła II, 
ofiarując mu to, co najcenniejsze 
- swoje talenty, umiejętności i za-
interesowania. 

   Wyjątkowo i różnorodnie 
wybrzmiała ulubiona pieśń Ojca 
Świętego „Barka”, której towarzyszyły scenki tea-
tralne i pokazy taneczne. W programie umie-
szczono również fragmenty wypowiedzi samego 
Ojca Świętego, skierowane do najmłodszych i nie-
co starszych słuchaczy. To było bardzo wyjątkowe 
spotkanie, które zaszczycili swoją obecnością li-
czni goście, w tym m.in.: posłanka na Sejm RP 

Krystyna Szumilas, wójt gminy Gierałtowice Joa-
chim Bargiel, przewodniczący RG Józef Buch-
czyk, radni sołectwa Paniówki, sołtys Paniówek 
Bogusław Mryka, oraz wielu innych. 
    Jest nadzieja, że wrażenia i przeżycia, które stały 
się udziałem wszystkich uczestników tego święta, 
pozostaną w ich pamięci. /ZSP w Paniówkach/
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Przewodniczący
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Joachim Bargiel

    W dniu św. Floriana, 
Waszego Patrona, składamy 
Wam drodzy strażacy wyrazy  
uznania i szacunku za służbę 

drugiemu człowiekowi. 
Życzymy Wam, aby była ona 
źródłem osobistej satysfakcji 

i społecznego uznania.
 Dziękujemy za codzienną 

gotowość do niesienia pomocy 
będącym w potrzebie, za zaan-
gażowanie i ofiarność podczas 
akcji ratowniczo-gaśniczych.

Strażakom
w dniu ich święta



2

Druk: CUD-DRUK 

Sesje RG Gierałtowice
VII sesja Rady Gminy Gierałtowice w dniu 31 marca br.

    Sesja odbyła się w auli Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Gierałtowicach. Przebie-
giem obrad kierował Józef Buchczyk - prze-
wodniczący Rady Gminy.

    Efektem posiedzenia Rady było m.in. rozpa-
trzenie i podjęcie ośmiu uchwał. Dwie z nich 
wniosły korekty do uchwał dotyczących Wielo-
letniej Prognozy Finansowej oraz budżetu gminy 
Gierałtowice. Kolejne podjęto w następujących 
sprawach: A) Wyrażenia zgody na wyodrębnie-
nie w budżecie gminy Gierałtowice (na rok 2016) 
środków stanowiących fundusz sołecki. B) Usta-
lenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatno-
ści za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających 
schronienia osobom bezdomnym. C) Udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na 
pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą po-
wstałą w ramach projektu pn. „PIAP-y dla mie-
szkańców ziemi gliwickiej”. D) Udzielenia po-
mocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na re-
alizację zadania pn. „Zaplecze aktywnej turystyki 
rowerowej dla mieszkańców zachodniej części 
Subregionu Centralnego”. E) Udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację 
zadania pn. „Budowa chodnika w obrębie skrzy-
żowania ul. Zabrskiej i Topolowej w Chudowie”. 
F) Zmiany uchwały nr XLI/313/14 RG Gierał-
towice z 24.04.2014 r. w sprawie wyrażenia zgo-
dy na udzielenie poręczenia. Warto podkreślić, że 
pierwszych siedem uchwał podjętych zostało je-
dnomyślnie, jedynie przy głosowaniu nad osta-
tnią, czterech radnych wstrzymało się od głosu. 

    Głosowanie nad uchwałami poprzedziły spra-
wozdania z działalności komisji stałych RG 
w okresie międzysesyjnym. Najczęściej w tym 
okresie spotykali się członkowie Komisji Gór-
nictwa - jak poinformował jej przewodniczący, 
Artur Tomiczek, Komisja odbyła trzy posiedze-
nia, w tym dwa wyjazdowe - związane m.in. 
z monitorowaniem szkód górniczych w Paniów-
kach i Przyszowicach. Komisja opiniowała rów-
nież plan ruchu KWK Sośnica-Makoszowy na 
okres od 1.05.2015 do 30.04.2017 r. Opinię pozy-
tywną wydano jedynie do eksploatacji ściany 
gt100 w pokł. 408/1. W odniesieniu do eksploa-
tacji ścian i101 oraz i102 w pokł. 405/2, nie osią-
gnięto konsensusu - liczba głosów za wydaniem 
opinii pozytywnej była równa liczbie głosów 
przeciwnych. Negatywnie zaopiniowano eksplo-
atację ścian: n106, n100 i n108 w pokł. 408/4 oraz 
v101 w pokł. 401/1 i e105 w pokł. 408/1.

    Radny Paweł Szary poinformował, iż kiero-
wana przez niego Komisja Budżetu i Planowania 
odbyła dwa posiedzenia, w trakcie których opi-
niowano m.in. projekty uchwał RG. W kręgu 
zainteresowań komisji znalazły się także sprawy 
związane z ustalaniem diet dla radnych i sołtysów 
oraz analizą zatrudnienia i wynagrodzeń w Urzę-
dzie Gminy i gminnych jednostkach organiza-
cyjnych. Członkowie komisji złożyli również 
wnioski dotyczące m.in. promocji ścieżek rowe-
rowych w gminie oraz uruchomienia na stronach 
internetowych UG informatora o planowanych 

Uchwały

Z prac komisji stałych RG 

inwestycjach - informacje te ułatwiłyby lokalnym 
przedsiębiorcom udział w tych przedsięwzię-
ciach oraz składanie ofert. 

    Kierowana przez Zygmunta Strzodę Komisja 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodaro-
wania Przestrzennego wizytowała tereny sołec-
twa Paniówki. Oględzinom poddane zostały re-
jony zlewiska Wn-35, sieć drenarska i rowy 
w okolicach restauracji Biały Dom oraz oczy-
szczalnia ścieków na osiedlu Feniks. Zwrócono 
uwagę, że wody z osiedlowej oczyszczalni odpro-
wadzane są do rowu CH20, którego przepusto-
wość jest zbyt mała, w związku z czym woda 
przelewa się do sąsiadującego z nim lasu. Radni 
wskazali również na potrzebę budowy drenażu 
pól w okolicach restauracji Biały Dom - tereny te 
stają się coraz bardziej zurbanizowane, a woda 
z nowych obiektów odprowadzana jest przez roz-
sączanie, bezpośrednio na łąki. Tereny te znajdują 
się pod wpływem eksploatacji KWK Budryk, co 
dodatkowo sprzyja ich zawodnieniu.

    W trakcie sesji radni złożyli interpelacje doty-
czące m.in.: ronda drogowego, kamienia grani-
cznego a nawet darmowych jabłek.

    Sprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic 
Ks. Roboty i Korfantego w Gierałtowicach poru-
szył przewodniczący RG Józef Buchczyk, który 
zwrócił się z prośbą do wójta Joachima Bar-
giela, aby ten wystąpił do Zarządu Dróg Woje-
wódzkich z propozycją przebudowy skrzyżowa-
nia - w miejscu tym dochodzi do częstych kolizji 
i wypadków drogowych. Najlepszym rozwiąza-
niem byłoby rondo, ewentualnie sygnalizacja 
świetlna. Jak zauważył przewodniczący, droga 
wojewódzka nr 931, na której znajduje się feralne 
skrzyżowanie, przewidziana jest w bieżącym 
roku do remontu, w ramach którego można po-
prawić bezpieczeństwo na największym skrzy-
żowaniu w Gierałtowicach.

   Kolejna interpelacja, radnego Zygmunta 
Strzody, dotyczyła zabytkowego kamienia gra-
nicznego z roku 1924, który ustawiono na granicy 
ówczesnych powiatów pszczyńskiego i rybnic-
kiego. Kamień przez 84 lata stał na swoim miej-
scu - w rejonie obecnej ul. Darwina w Paniów-
kach. Zniknął w roku 2008, w tajemniczych oko-
licznościach. Dla mieszkańców Paniówek miał 
on wielką wartość sentymentalną i historyczną. 
Radny poinformował, że kamień znajduje się 
obecnie przed Urzędem Stanu Cywilnego w Mi-
kołowie i zaapelował o podjęcie działań zmierza-
jących do przywrócenia zabytku naszej gminie. 

    Na niechęci Rosjan do polskich jabłek mogą 
skorzystać gminne szkoły i Ośrodek Pomocy 
Społecznej, sugeruje w swojej interpelacji radny 
Piotr Drażyk i przypomina, że w wyniku rosyj-
skiego embarga, Unia Europejska uruchomiła 
środki na zakup owoców u producentów, przede 
wszystkim jabłek. Radny złożył wniosek o zain-
teresowanie tym tematem odpowiednie referaty 
UG, w celu pozyskania darmowych jabłek dla 
szkół, przedszkoli i OPS.

Interpelacje

Źródło: materiały RG, opracowanie JM

    Od początku kwietnia dy-
rektorem Gminnego Ośrod-
ka Kultury w naszej gminie 
został Piotr Rychlewski. 
Obsada tego stanowiska 
wyłoniona została w drodze 
konkursu, ogłoszonego je-
szcze w lutym.

    Z wykształcenia nowy dyrektor jest polonistą 
- studia filologiczne ukończył na Uniwersytecie  
Śląskim w Katowicach w 1992 roku. Na tej 
samej uczelni, na wydziale prawa, podniósł 
swoje kwalifikacje zdobywając w 2002 roku 
dyplom ukończenia studiów podyplomowych 
na kierunku administracja i zarządzanie.

    Na początku pracy zawodowej związany był 
z dziennikarstwem. Najpierw współpracował 
z redakcją „Trybuny Śląskiej” w Katowicach, 
następnie (w latach 1993-1999) pełnił funkcję 
zastępcy redaktora naczelnego w knurowskim 
„Przeglądzie Lokalnym”.

    W latach 1999-2004 zatrudniony był w Urzę-
dzie Miasta Knurów na stanowisku pełnomo-
cnika ds. promocji miasta. W tym czasie zdobył 
doświadczenie we współpracy z ośrodkami kul-
tury i sportu oraz z organizacjami społecznymi 
przy organizacji wielu imprez i wydarzeń. 
Jednocześnie podlegały mu sprawy dotyczące 
funduszy europejskich oraz kontaktów z inwe-
storami.

    Od roku 2004 aż do momentu wygrania kon-
kursu na stanowisko dyrektora GOK zajmował 
się własną działalnością gospodarczą - prowa-
dził agencję reklamowo-wydawniczą.
Żona nowego dyrektora, Aldona - z pocho-
dzenia gierałtowiczanka - pracuje w Miejskim 
Przedszkolu nr 13 w Knurowie, syn Paweł koń-
czy studia magisterskie - informatykę na Polite-
chnice Śląskiej w Gliwicach.

    Zainteresowania nowego dyrektora to przede 
wszystkim aktywny tryb życia - turystyka gór-
ska oraz jazda na rowerze MTB. To zrozumiałe, 
bo w przeszłości czynnie uprawiał lekkoatle-
tykę - w klubie AZS Katowice oraz  grał w piłkę 
nożną - zarówno na boiskach trawiastych jak 
i w hali.

Gminny Ośrodek Kultury 
ma nowego dyrektora

Karta Dużej Rodziny
Zapewni zniżki, m.in. na bilety kolejowe!

/-/

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałto-
wicach przypomina, iż od 2014 r. na terenie 
naszej gminy można składać wnioski o wy-
danie Karty Dużej Rodziny.

    Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom 
z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od 
dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie ka-
żdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą ko-
rzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku 
życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 
osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się 
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu 
odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują 
Kartę na okres ważności orzeczenia. 

   Karta oferuje system zniżek oraz doda-
tkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą ko-
rzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekre-
acyjnej czy transportowej na terenie całego 
kraju. Dokończenie na str. 6

Piotr Rychlewski - redaktor naczelny
tel. 881 945 140, e-mail: dyrektor@gok.Gieraltowice.pl 



    Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż 
w związku z oddaleniem przez Naczelny Sąd 
Administracyjny w Warszawie skargi kasa-
cyjnej Gminy Gierałtowice od wyroku WSA 
w Gliwicach z dnia 25 marca 2013 r. stwierdza-
jącego nieważność uchwały Nr XXXIII/194/05 
Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 kwietnia 
2005 r. w przedmiocie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gie-
rałtowice - plan ten stracił ważność z dniem 
09.04.2015 r. Wyrok jest prawomocny.

    W związku z powyższym, stosownie do art. 4 
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, określenie sposobów zagospodaro-
wania i warunków zabudowy terenu następuje 
w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu, przy czym: lokalizację in-
westycji celu publicznego ustala się w drodze 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Sposób zagospodarowania terenu i warunki 
zabudowy dla innych inwestycji ustala się 
w drodze decyzji o warunkach zabudowy, 
wydawanej przez wójta gminy.

    
Jak załatwić sprawę? - 1. Należy zamówić mapy 
w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego 
w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17.

2. Wystąpić do odpowiednich dysponentów sieci 
o wydanie zapewnień lub warunków techni-
cznych dostawy mediów (woda, energia elektry-
czna, odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód 
opadowych, gaz, itp.). W przypadku planowania 
budowy budynku, którego układ funkcjonalny 
przewiduje pobyt ludzi niezbędne jest uzyskanie 
następujących zapewnień: dostawy energii ele-
ktrycznej, dostawy wody oraz zapewnień odpro-
wadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych.
W przypadku planowania inwestycji takich jak, 
np.: rozbudowa lub nadbudowa istniejącego 
obiektu, w sytuacji, gdy w związku z zaplano-
wanym zakresem inwestycji nie nastąpi konie-
czność rozbudowy lub budowy nowych przy-
łączy, w formularzu wniosku w części okre-
ślającej zapotrzebowanie na media, w odpowie-
dnich pozycjach należy wpisać komentarz: „na 
bazie istniejących przyłączy w ramach posia-
danych limitów”, co będzie równoznaczne z bra-
kiem ingerencji w istniejące przyłącza i dla Inwe-
stora skutkować będzie odstąpieniem od konie-
czności uzyskiwania wymaganych zapewnień 
lub warunków technicznych dostawy poszcze-
gólnych mediów.

3. Po uzyskaniu kopii mapy zasadniczej należy 
wrysować na każdym egzemplarzu granice te-
renu objętego wnioskiem, obejmujące teren, 
którego ta inwestycja dotyczy i obszar, na który ta 
inwestycja będzie oddziaływać. Na mapie należy 
wrysować orientacyjną lokalizację planowanej 
inwestycji (np. planowane położenie budynku 
względem drogi i granic nieruchomości). 

4. Wypełnić wniosek o wydanie decyzji o warun-
kach zabudowy.

    Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi: 
107 zł. Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie 
czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia 
oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mie-
szkaniowego.

    Wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabu-
dowy znajdują się na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Gierałtowice, w biurze podawczym oraz 
w Referacie Planowania Przestrzennego.  

Plan miejscowy z 2005 r. uchylony

Sportowcy nagrodzeni
Rekordowa ilość Nagród Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki sportowe osiągnięte w 2014 r. 

    30 marca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy 
36 sportowców, mieszkańców naszej gminy, ode-
brało Nagrody Wójta za wyniki sportowe osią-
gnięte w ubiegłym roku. Wręczyli im je: wicewójt 
Janusz Korus, przewodniczący RG Józef Buch-
czyk oraz radna Grażyna Malec. 

   Najwyższą nagrodę (I stopnia) otrzymał Leo-
nard Spyra (Jedność Przyszowice) za tytuł Dru-
żynowego Wicemistrza Świata w Skacie, wy-
walczony w Paragwaju. Nagrody II stopnia ode-
brało 9 sportowców, III stopnia - 26. Najliczniej-
szą grupę w tym gronie stanowili przedstawiciele 
dyscyplin olimpijskich - pływacy i bokserzy, me-
daliści Mistrzostw Polski i Mistrzostw Śląska. 

    Nie zapomniano o trenerach i działaczach klu-
bowych, współautorach sportowych sukcesów, 
którym wręczono listy gratulacyjne - otrzymali 
je: Alicja Stachura - trenerka pływaków Jedno-
ści Przyszowice, Adam Firlit - prezes KS GAR-
DA Gierałtowice i Adam Spiecha - trener bo-
kserów GARDY oraz Eugeniusz Mehlich - tre-
ner trójboju siłowego w UKS EUGEN.  

Nagrodzeni zawodnicy

Nagrodę II stopnia otrzymali:

Nagrodę III stopnia otrzymali:

Dawid Nowok - GARDA Gie-
rałtowice, brązowy medalista 
Mistrzostw Polski Młodzików 
w Boksie.
Szymon Lamla - KS ISKRA, 
srebrny medalista Drużyno-
wych Mistrzostw Polski 
w Gimnastyce Sportowej. 
Katarzyna Durczyńska - 
Górnik Radlin, wielokrotna 
finalistka Mistrzostw Polski 
Juniorów w Pływaniu.
Agnieszka Pałka - UKS 
EUGEN, trzykrotna Mistrzyni 
Polski Juniorek w Wyciskaniu 
Sztangi.
Jadwiga Gieniusz - UKS 
EUGEN, dwukrotna srebrna 
medalistka MP Juniorek w 
wyciskaniu sztangi.
Monika Zaremba - UKS EU-
GEN, brązowa medalistka MP 
Seniorek w Wyciskaniu Sztangi
Natalia Dreja i Dorota Zarem-
ba - UKS EUGEN, kolejno: 
brązowy medal i IV m MP Ju-
niorek w Wyciskaniu Sztangi. 
Alfons Famula - Jedność 
Przyszowice, II Wicemistrz 
Polski w Skacie - kat. senior.

Pływacy Jedności Przyszowi-
ce: Sandra Kocur - dziesięcio-
k ro tna  M is t r zyn i  Ś ląska  
(r. 2003), Robert Wyrobek - 
siedmiokrotny Mistrz Śląska 
(r. 2003) oraz wielokrotni meda-
liści Mistrz. Śląska w różnych 
kat. wiekowych: Jakub Kalkan, 
Bartosz Prokop, Maksymilian 
Pierchała, Emilia Browarska, 
Maciej Browarski, Rafał Wyro-
bek, Mateusz Hudzikowski, 
Dariusz Bartnik, Filip Lamla, 
Magdalena Swaczyna, Natalia 
Wolny, Martyna Mryka i Kinga 
Botor.

Pływaczki TKKF Szczygłowi-
ce - Alicja Idzikowska - cztero-
krotna Mistrzyni Śląska Młodzi-
czek, Anna Idzikowska - meda-
listka Mistrzostw Śląska Młodz.

Bokserzy GARDY Gierałtowi-
ce - medaliści Mistrz. Śląska Ka-
detów i Juniorów: Tomasz Ot-
worowski, Remigiusz i Sewe-
ryn Skoczyńscy, Aron Nocoń, 
Piotr Kaczkowski, Mateusz 
Wuzik, Dawid Tomiczek. 

Ponadto nagrody otrzymali: Oli-
wier Nowok - młody judoka AZS 
Gliwice i Maciej Kowalik - 
trampkarz Górnika Zabrze.

Nowe warunki zabudowy

Źródło: Ref. Planowania Przestrzennego

Przypominamy o najbliższych terminach zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych:
Przyszowice - 18.05.2015 r. (poniedziałek)
Paniówki - 19.05.2015 r. (wtorek)
Gierałtowice - 20.05.2015 r. (środa)
Chudów - 21.05.2015 r. (czwartek)

Odpady należy wystawić bezpośrednio przed 
swoją nieruchomość tak, aby nie utrudniały ru-
chu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 
6:00 w dniu zbiórki w danym sołectwie. 
 

Wszelkich informacji na ten temat udziela Refe-
rat Ochrony Środowiska UG Gierałtowice.

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

3
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Przeglądy Rejestracyjne 
do  3,5 tony

    18 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury 
odbyły się eliminacje do III edycji Konkursu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej KLANG.

    W kategorii szkół podstawowych pomyślnie 
przeszli je: Justyna Szulim i Kaja Tomecz-
kowska z Knurowa oraz Marta Szołtysek 
i Maja Gembalczyk z Paniówek. W kategorii 
gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna, zwycię-
zcami zostali: Magdalena Pindur i Patrycja 
Domin z Paniówek oraz rodzynek w gronie 
dziewcząt - Patryk Grzegorzyca z Gierałto-
wic. Wyłoniona siódemka rywalizować będzie 
w Finale KLANGU, 20 czerwca br. na scenie 
Śląskich Godów Gminy Gierałtowice. 

    Uczestników oceniało jury w składzie: Miro-
sława Sander, Angelika Mosiężna-Rutkow-
ska, Dominika Połap - nauczycielki muzyki, 
Kamil Karolczuk - śpiewak (tenor) oraz Piotr 
Rychlewski - dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Gierałtowicach. Wykonawców zapowia-
dała Justyna Witkowska z GOK.

  Organizatorzy eliminacji (gierałtowicki GOK) 
serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za 
udział i przygotowanie do konkursu. 

Wyłoniono finalistów
KLANGU

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm 

to tylko 58 zł + VAT
Na łamach naszego pisma można również 

zamieszczać prywatne anonse z życzeniami, 
gratulacjami, podziękowaniami itp.

Kontakt tel.: 793 921 961, e-mail: jurekm@vp.pl   

Patryk Grzegorzyca

/JM/

    19 kwietnia w kościele pw. Matki Bożej 
Szkaplerznej w Gierałtowicach odbyła się 
XXIII edycja Koncertu Pieśni Sakralnej 
im. księdza Grzegorza Gerwazego Gorczy-
ckiego - cenionego śląskiego kompozytora mu-
zyki barokowej.

    Tradycyjnie już koncert był okazją do spot-
kania publiczności z chórami ze wszystkich miej-
scowości naszej gminy - wystąpiły Bel Canto 
z Chudowa pod kierownictwem Barbary Jało-
wieckiej-Cempury, Słowik z Przyszowic pod ba-
tutą Henryka Mandrysza oraz Cecylia z Pa-
niówek i Skowronek z Gierałtowic pod dyrekcją 
Beaty Stawowy. W ich repertuarze znalazły się 
utwory sakralne skomponowane przez wybitnych 
twórców muzyki klasycznej, m.in.: „Panie coś 
stworzył” - G.F. Haendla, „Głoś imię Pana” - Jana 
Sebastiana Bacha, czy „O Salutoris Hostia” Ricka 
Wheelera. Nie zabrakło śpiewu solowego - z chó-
rem Cecylia partię solową utworu „Chrystus cię 
wzywa” wykonała prezes chóru, Stefania Ru-

dnik, z kolei Dominice Związek w utworze „Pater 
Noster” towarzyszył chór Skowronek. Chórzy-
stom akompaniowali na organach elektrycznych 
dyrygenci Bel Canta i Słowika oraz Mirosław 
Marcol. Koncert zakończono wspólnym wykona-
niem, przez połączone chóry, utworu „To Ty Nasz 
Pan” - dyrygowała Beata Stawowy. Publiczność 
przyjęła wszystkich wykonawców bardzo ciepło 
i nagrodziła brawami. Były również kwiaty i oko-
licznościowe dyplomy, które na ręce dyrygentów 
złożyli wójt gminy Joachim Bargiel i dyrektor 
GOK Piotr Rychlewski.

    Wykonawców zapowiadała Gabriela Więcko,  
polonistka z miejscowego ZSP, przekazując przy 
okazji wiele interesujących informacji na temat 
muzyki, kompozytorów i epoki w której żyli.

    Do zorganizowania koncertu przyczynili się: 
Chór Skowronek, Urząd Gminy i Gminny Ośro-
dek Kultury w Gierałtowicach oraz proboszcz 
miejscowej parafii, ks. Marek Sówka.

Foto: Piotr Suchan

Koncert Pieśni Sakralnych

/JM/
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firmy ARTEGO
Przyszowice, 
ul. Gliwicka 7a 
(obok Opla Kanclerza)

Czynne: 
pn., śr., pt.: 12.00-20.00
wt., czw.: 10.00- 18.00
sobota: 9.00-13.00

tel. 32 44 00 520

Paniówki - basen WODNIK 
ul. Gliwicka 11 B   tel. 32 44 00 471, 518 875 447

- sauny - masaże - zabiegi na ciało - zabiegi na twarz 
- solarium - kosmetyki do włosów i ciała - kapsuła SPA
- fale radiowe RF - cellulologia i wiele innych

www.spawodnik.plwww.spawodnik.pl

   Urząd Gminy Gierałtowice ogłasza kon-
kurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 
pt.: „Zmieniasz Siebie, Zmieniasz Świat”.

    Jak podają organizatorzy, celami konkursu są 
m.in.: rozwój umiejętności plastycznych, 
kształtowanie postaw ekologicznych oraz edu-
kacja ekologiczna.

    Temat prac powinien dotyczyć zmian jakie 
zaszły w najbliższym otoczeniu w związku 
z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi. Prace (w formacie A3) 
powinny być wykonane w następujących te-
chnikach plastycznych: pastele, farby plakato-
we, tempera, pisaki, grafika.
 

   Konkurs zostanie przeprowadzony za po-
średnictwem szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz placówek pozaszkolnych, w następujących 
kategoriach wiekowych:
1) klasy 1 - 3 szkoły podstawowej,
2) klasy 4 - 6 szkoły podstawowej,
3) klasy 1- 3 gimnazjum.

    Prace należy składać do 11 maja 2015 r., 
w Urzędzie Gminy Gierałtowice,
ul. Ks. Roboty 48, 44 - 186 Gierałtowice
z dopiskiem: Konkurs plastyczny dla dzieci 
i młodzieży pn. „Zmieniasz siebie zmieniasz 
świat”.
    Organizator przyzna w każdej kategorii po 
trzy nagrody rzeczowe. 

    Szczegółowe informacje oraz regulamin kon-
kursu dostępne są na stronie internetowej Urzę-
du Gminy: www.gieraltowice.pl

Konkurs plastyczny

    JM - Majowe słońce przygrzewa coraz 
mocniej i przypomina, że czas już zmienić 
zimową garderobę na wiosenną, letnią. Co 
zrobić aby odsłonięty dekolt, ramiona czy 
nogi, w wiosennych kreacjach prezentowały 
się znakomicie?

    Dorota Marzec - Po 
zimie wiele kobiet ma 
przesuszoną skórę, kilka 
zbędnych kilogramów, 
bladą cerę. Pora zacząć 
działać! Polecam zabiegi 
na ciało w połączeniu 
z aktywnością fizyczną - 
takie zestawienie daje 
znakomite efekty. Na 
rynku kosmetycznym jest 
wiele dobrych zabiegów, 
które mogę polecić, np.: cellulogia, liposukcja 
kawitacyjna, mezoterapia bezigłowa. 

    JM - Cellulogia, liposukcja itd. Co kryje się 
za tymi tajemniczymi nazwami?

   D.M. - Cellulologia to obecnie najskuteczniej-
sza metoda zwalczania celluitu. Wygładza także 
rozstępy, modeluje sylwetkę. Liposukcja - likwi-
dacja nadmiernej tkanki tłuszczowej.

    JM - Od czego więc zacząć?

   D.M. - Podstawowym zabiegiem, który za-
wsze polecam, jest zabieg w kapsule spa w połą-
czeniu z mocnym peelingiem oraz maską algo-
wą, arbuzową lub czekoladową. Zabieg ten oczy-
szcza, regeneruje oraz ujędrnia skórę. Dostępne 

na rynku masaże antycellulitowe są świetną al-
ternatywą dla tych, którzy nie mogą korzystać 
z urządzeń ze względu na popękane naczynka. 
Zabiegi te wymagają szerokiej wiedzy kosme-
tycznej i anatomicznej, dlatego warto wybrać 
gabinety z wykwalifikowaną kadrą.

    JM - Zabiegi na twarz?

    D.M. - Szereg zabiegów rozświetlających, 
regenerujących i liftingujących. Z bardziej inwa-
zyjnych polecam fale radiowe, które powodują 
wytwarzanie kolagaenu i elastyny, dając efekt 
wypełnienia zmarszczek oraz mezoterapię bezi-
głową, która wprowadza substancje aktywne 
w głąb skóry.

   JM - A co z włosami?

   D.M. - Warto o nich pamiętać, ponieważ zadba-
ne włosy zawsze robią wrażenie i tu polecam 
saunę na włosy - tani i szybki zabieg w tempera-
turze 40 stopni. Włosy po zabiegu są sprężyste, 
lśniące i nawilżone. Gdy włosy są suche, łamliwe 
i trudno się układają, warto zastosować odbu-
dowę keratynową - zabieg ten wykonujemy raz 
na trzy miesiące.

    JM - Gdy kobieta przejdzie już zabiegi 
kosmetyczne, wyjdzie z kapsuły spa, odwiedzi 
fryzjera, to czy wtedy może już śmiało ubrać 
wiosenną sukienkę?

    D.M. - (Uśmiech) Oczywiście! Pamiętajmy 
jednak o aktywności fizycznej, bo ruch to zdro-
wie. Dbajmy o sylwetkę - ćwiczmy, spacerujmy, 
biegajmy i cieszmy się wiosną!  

Bądźmy piękne na wiosnę
Rozmowa z Dorotą Marzec - specjalistką od SPA i urody

Dorota Marzec

Obronią się same - kurs samoobrony dla kobiet  

Nowoczesny salon fryzjerski

Koloryzacja
Terapia keratynowa
Sauna na włosy i wiele innych

Pytania zadawał: Jerzy Miszczyk

    W Chudowie trwa kurs samoobrony kobiet. 
Ponad trzydzieści mieszkanek naszej gminy 
uczy się tam rozpoznawania sytuacji zagro-
żenia, unikania ich oraz zachowania podczas 
spotkania z napastnikiem. 

   Zajęcia prowadzą trenerzy personalni fitness - 
ćwiczenia siłowe, międzynarodowi instruktorzy 
sztuk walki oraz instruktorzy sił specjalnych.

    Szkolenie obejmuje obronę przed wszelkimi 
formami przemocy, w windzie, autobusie, po-
ciągu, samochodzie, na klatce schodowej oraz 
praktyczne (szybkie) zwalczanie realnego zagro-
żenia. Aby wyjść obronną ręką z podobnych 
opresji, kursantki ćwiczą m.in. proste techniki 
wykorzystywane w wojsku, które nie wymagają 
dużego przygotowania sprawnościowego.

    Kolejnym elementem zajęć jest tre-
ning Body Combat - to połączenie ele-
mentów Fitness z technikami walki 
wręcz Krav Maga, co pozytywnie 
wpływa nie tylko na poprawę sylwetki 
poprzez różnorodność ćwiczeń kształ-
tujących ciało, ale także na lepsze sa-
mopoczucie i pewność w podejmo-
waniu trudnych decyzji związanych 
z napaścią.

    Organizatorem kursu jest Zespół 
Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Gminy Gierałtowice przy współu-
dziale Szkoły Podstawowej w Chu-
dowie.

/JM/ Kurs samoobrony w Chudowie - w ramach rozgrzewki - ćwiczenia fitness
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www.oberzaczarnykon.pl

Karta Dużej Rodziny

    Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych 
mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na 
przejazdy kolejowe - rodzice lub małżonkowie 
rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 
49 proc. na miesięczne. Znaczące są również 
zniżki w opłatach paszportowych - 75 proc. 
w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców 
i małżonków rodziców oraz darmowych wstę-
pów do parków narodowych.

    Więcej informacji można uzyskać w siedzibie 
OPS w Gierałtowicach, przy ul. Powstańców 
Śl. 1 lub pod numerem telefonu: 32 44-00-525. 
Karty Dużej Rodziny prowadzi Pani Elżbieta 
Fogel z OPS.

Dokończenie ze str. 2

/OPS/

Wystawa i ważny konkurs 
filatelistyczny w Paniówkach
    25 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach od-
było się klika znaczących wydarzeń filatelistycznych.

Półfinał Ogólnopolskiego 
Konkursu Filatelistycznego

Wystawa i odznaczenia

    Miejscowa szkoła gościła uczestników Półfi-
nału 53. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Kon-
kursu Filatelistycznego, którego tegoroczny tytuł 
brzmi: „Teraz Lubelskie, a Nałęczów jego Pe-
rłą”. 

   W zmaganiach wzięło udział 28 młodych pa-
sjonatów filatelistyki z Okręgu Śląsko-Dąbro-
wskiego PZF. W gronie tym świetnie spisali się 
uczniowie naszych szkół - Katarzyna Adam-
czyk z Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach, która 
okazała się bezkonkurencyjna w grupie Gimna-
zjów oraz Krzysztof Maniurka ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Paniówkach, który 
z kolei wygrał w grupie Szkół Podstawowych. 
Tym samym obydwoje wywalczyli awans do 
finału w Nałęczowie. Z Oddz. PZF Zabrze (obej-
mującego teren naszej gminy) do Nałęczowa 
pojedzie również Kinga Tyc - zwyciężczyni 
w grupie szkół ponadgimnazjalnych.

    Konkursowe jury pod przewodnictwem An-
drzeja Nowaka - wiceprezesa oddziału PZF 
Zabrze, oceniało m.in. ogólną wiedzę filate-
listyczną uczestników, wiedzę tematyczną oraz 
eksponaty filatelistyczne wykonane w trakcie 
konkursu.

    Półfinał Konkursu oraz 10-lecie nadania miej-
scowej SP imienia Jana Pawła II okazały się 
świetnymi okazjami do zorganizowania wysta-
wy filatelistycznej pt.: „Święty Jan Paweł II Pa-
pież”. Otwarcia wystawy dokonał prezes Od-
działu PZF Zabrze Jan Duer. W uroczystości 
udział wzięli m.in. przedstawiciele gminy - wójt 
Joachim Bargiel oraz przewodniczący RG 
Józef Buchczyk, działacze filatelistyczni z Od-
działów, Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego i Zarzą-
du Głównego PZF z sekretarzem Józefem Kucz-
borskim, a także dyrektor ZSP w Paniówkach 
Małgorzata Wiśniewska. Dodać należy, że 
szkoła zorganizowała własną wystawę poświę-
coną Ojcu Świętemu. Obydwie - filatelistyczna 
i szkolna znakomicie się uzupełniały.

    W trakcie spotkania sekretarz ZG PZF Józef 
Kuczborski oraz prezes Oddz. Zabrze PZF Jan 
Duer wręczyli zasłużonym dla filatelistyki Od-
znaki Honorowe PZF. Złotą otrzymał m.in. wójt 
Joachim Bargiel za tworzenie klimatu sprzy-
jającego rozwojowi filatelistyki w gminie Gie-
rałtowice, a srebrną Kazimierz Tyc - opiekun 
Szkolnego Koła PZF w Paniówkach. Oprawę 
muzyczną spotkania tworzyła Orkiestra Dęta 
KWK Sośnica.

Awans uczniów z naszej gminy

Wieczór wspomnień
    W minioną niedzielę 26 kwietnia 
w auli Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Przyszowicach miał miejsce wy-
jątkowy koncert Chóru „Słowik”. 

    W setną rocznicę urodzin swojego 
długoletniego dyrygenta - ś.p. Wiktora 
Musioła, chórzyści zorganizowali 
wieczór wspomnień poświęcony jego 
pamięci. Przytoczone zostały niezwykle 
ciekawe epizody z jego życia. Opowieści 
przeplatane były pieśniami wykonanymi 
przez Chór „Słowik” pod dyrekcją 
Henryka Mandrysza. Licznie zgro-
madzona publiczność gromkimi brawami 
nagrodziła organizatorów za możliwość ucze-
stniczenia w tym niecodziennym wydarzeniu.

    Natomiast w holu szkoły można było podzi-
wiać wystawę zdjęć ilustrujących bogatą historię 
życia Wiktora Musioła.

/JM/

Uczestnicy w trakcie konkursu filatelistycznego Działacze PZF oraz laureaci Odznaczeń Honorowych PZF

Organizacja przyjęć, bankietów, imprez. 

Harmonogram imprez
dostępny na Fb oraz www oberży

/P.R./
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informator

    Eugeniusz Mehlich zdobył w ame-
rykańskim Denver złoty medal XV 
Mistrzostw Świata Weteranów 
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Nasz 
mistrz, startujący w kat. wagowej do 
83 kg, wycisnął 170 kg, o 10 kg więcej 
od srebrnego medalisty, Niemca 
Gerharda Baumaistera. Trzeci, Ja-
pończyk Manoe Takeshi, zaliczył 
157,5 kg.

    - Przygotowywałem się do tego star-
tu 2 lata, nie opuszczając żadnego tre-
ningu. Ze względu na wysokość na 
jakiej rozgrywane były zawody (1700 
m n.p.m.) dodatkowo biegałem aby 
poprawić wydolność układu krążenia, 
co przyniosło efekt - powiedział dla 
„Wieści” złoty medalista. 

    Przypominamy, że pan Eugeniusz 
jest m.in. instruktorem zajęć rekrea-
cyjnych Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gierałtowicach, które prowadzi na

siłowni w budynku miejscowej szkoły, 
we wtorki i czwartki, w godz. od 17.30 
do 20.00. Jest również instruktorem na 
siłowni „Wodnika” w Paniówkach - 

w w w . w o d n i k - p a n i o w k i . p l  
Mistrz Świata serdecznie zaprasza na 
zajęcia i gwarantuje postępy ćwi-
czących. 

Olbrzymi sukces instruktora gierałtowickiego GOK-u

Eugeniusz Mehlich na arenie MŚ w Denver

/JM/

Sportowiec co się zowie!
    Pogodny, uśmiechnięty, zadowo-
lony z życia - mowa o Panu Kazimie-
rzu Barszczu z Przyszowic, który po-
mimo dojrzałego wieku (70 lat) zali-
czył niedawno swój 14. już narciarski 
Bieg Piastów. Trasę 25 km stylem kla-
sycznym pokonał w 2 godz. i 54 mi-
nuty, co w gronie 1653 biegaczy, dało 
mu 938 miejsce. Zaznaczyć należy, że 
99 procent uczestników tego biegu, 
to ludzie znacznie młodsi od Pana 
Kazimierza. 

    - Nie sam wynik jest najważniejszy, 
bieganie to moja pasja, a przede 
wszystkim zdrowie! Wszystkim pole-
cam bardzo dużo ruchu, bo żaden lek 
go nie zastąpi - twierdzi pan Kazimierz 
i dodaje - dzięki sportowemu trybowi 
życia, cieszę się wyśmienitym samopo-
czuciem. 

   Sportowiec nie zamierza jeszcze 
wieszać nart na kołku i planuje w przy-
szłym roku kolejny start w Jakuszy-
cach. Trzymamy kciuki!

M.     Pkt.      Bramki

Sezon - 2014/2015

IV liga, grupa: śląska II 
Klub

  13. Czarni-Góral Żywiec

  6. Jedność 32 Przyszowice

  8. Iskra Pszczyna

  16. Górnik Pszów

  7. GTS Bojszowy

  9. GKS II Katowice

  4. Krupiński Suszec

  15. Podlesianka Katowice

12. Unia Turza Śląska

10. Unia Racibórz

3. Drzewiarz Jasienica

11. Szczakowianka Jaworzno

2. Forteca Świerklany

5. Gwarek Ornontowice

14. GKS Radziechowy-Wieprz

1. LKS Bełk 20

21

20

20

20

20

20

20

21

20

20

20

20

20

20

20

51

42

41

33

31

31

28

27

26

26

25

23

19

19

15 

11

60-12

30-19

39-16

33-29

30-28

46-40

23-23

30-34

38-29

38-55

30-25

27-28

23-42

28-37

19-42

18-53

Kazimierz Barszcz w trakcie treningu na trasie 
Biegu Piastów w Jakuszycach.

/JM/

Piłka nożna
    Dwa zwycięstwa i porażka - to bilans 
ostatnich meczów naszego IV-ligowca. 
W 19. kolejce Jedność Przyszowice 
pokonała Iskrę 3:2 (trzy gole były 
dziełem Rafała Hajoka), w kolejnym 
spotkaniu Jedność na własnym boisku 
uległa Unii Turza Śląska 1:4, by w 21. 
kolejce pokonać Górnika Pszów 3:0. 

    W lidze okręgowej Tempo 
Paniówki po rozegraniu 
21 spotkań (z dorobkiem 25 
pkt.) zajmuje 11 miejsce w ta-
beli. 

    W klasie A - rezerwy Je-
dności po 22 meczach (33 pkt.) 
plasują się na 6 miejscu, tuż za 
nimi jest Gwiazda Chudów, 
która zdobyła 1 pkt. mniej.

Jedność - Unia Turza

    17 kwietnia 
nym im. Jana Pawła II w Gliwicach od-
było się uroczyste wręczenie nagród 
IV edycji Wojewódzkiego Konkursu 
„Ratowanie zabytków naszej małej 
ojczyzny”. Uczniowie ZSP w Gierał-
towicach odnieśli w konkursie duży 
sukces -  Emilia Pawlas zdobyła III 
miejsce w kategorii szkoła podstawowa 
klasy I - III - praca plastyczna, Marta 
Goldman uzyskała wyróżnienie w ka-
tegorii szkoła podstawowa kl. IV - VI - 
praca plastyczna, natomiast Wiktoria 
Metz zdobyła III m. w kategorii szkoła 
podstawowa klasy IV - VI - praca prze-
strzenna. Wśród gimnazjalistów, wyso-
kie II m. przyznano pracy plastycznej 
wykonanej przez Paulinę Nieradzik. 
Kolejna nasza gimnazjalistka, Kata-
rzyna Adamczyk, uzyskała w tej 
kategorii wyróżnienie.
   Prace naszych uczennic rywalizowały 
z ponad 300 innymi pracami nade-
słanymi z terenu województw śląskiego 
i opolskiego.                        

w Centrum Edukacyj-

.
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Ratowanie zabytków
konkurs plastyczny



   Ogromnym sukcesem pięściarzy Gardy 
Gierałtowice zakończyły się indywidualne 
Mistrzostwa Śląska kadetów, juniorów i se-
niorów w boksie, które odbyły się w dniach 
26-29 marca br. w Hali MOSiR w Sosnowcu. 
Indywidualnie pięściarze Gardy wywalczyli 
18 medali, w tym 6 złotych, 5 srebrnych 
i 7 brązowych. W klasyfikacji drużynowej 
KS Garda Gierałtowice został Drużynowym 
Mistrzem Śląska 2015, wyprzedzając Gór-
nik Sosnowiec i Jawor Team Jaworzno! Tym 
samym pięściarze Gardy obronili tytuł 
Drużynowego Mistrza Śląska sprzed roku. 
Jak powiedział trener naszych pięściarzy 
Adam Spiecha - To bodaj pierwszy taki 
przypadek od wielu lat w śląskim boksie, że 
klub obronił drużynowy tytuł mistrzowski 
sprzed roku. 

    W Sosnowcu walczyło 119 pięściarzy 
z 23 śląskich klubów. 

Złote: 
Krzysztof Żeno (kadet) 48 kg, 
Dawid Nowok (kadet) 54 kg,
Remigiusz Skoczyński (kadet) 60 kg,
Tomasz Otworowski (kadet) 66 kg,
Marcin Trybalski (kadet) 75 kg, 
Aron Nocoń (kadet) 80 kg.

Srebrne:
Adrian Materna (kadet) 57 kg,
Mateusz Wuzik (kadet) 63 kg,
Bartłomiej Ratalewski (kadet)66 kg,
Przemysław Sieraczyński (junior)52 kg,
Dawid Lutyński (junior)56 kg.
Brązowe:
Mateusz Kossowski (kadet) 75 kg,

Szymon Stuchlik (kadet) 66 kg,
Mateusz Kossowski (kadet) 75 kg,
Daniel Szpotan (junior) 81 kg,
Dawid Kubiak (senior) 56 kg 
Łukasz Duda (senior) 81 kg
Bartłomiej Telinga (senior) 81 kg
Mateusz Rumin (senior) +91 kg.

    28 marca i 18 kwietnia w ZSP w Paniów-
kach odbyły się szkolenia z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przedle-
karskiej z elementami ratownictwa medy-
cznego, m.in. z użyciem defibrylatora - urzą-
dzenia służącego do pobudzania akcji krą-
żenia krwi.
 

    W szkoleniu zorganizowanym wspólnie 
przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzyso-
wego, ZSP w Paniówkach i Stowarzyszenie 
Akademia Piłki Nożnej w Paniówkach, wzięło 
udział ok. 200 członków APN - dzieci oraz ich 
rodziców i opiekunów sportowych.
 

    W marcu szkolili się dorośli, w kwietniu mło-
dzi adepci piłki nożnej. - Jestem zaskoczona, że 
większość dzieci zna podstawy udzielania 
pierwszej pomocy - powiedziała dla „Wieści” 
Aneta Pieroń - ratownik medyczny prowadzący 
szkolenie. W trakcie zajęć maluchy utrwalały 
czynności związane z pierwszą pomocą dla 
osób nieprzytomnych. Uczyły się jak skutecznie 
reanimować, jak wezwać pomoc medyczną, 
miały też okazję zwiedzić karetkę pogotowia 
ratunkowego.
 

    Środki na szkolenie zapewnili - gmina Giera-
łtowice i APN Paniówki. - Uważam, że tego typu 
szkolenie to dobra inwestycja - powiedziała 
Izabela Brosz - prezes Stowarzyszenia APN. 
Z kolei Krzysztof Sierantowicz z Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego przytoczył staty-
styki, które wskazują jak ważne są umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy - Tygodniowo 
w Polsce dochodzi do około 1000 nagłych 
zatrzymań krążenia krwi z czego przeżywa 
zaledwie 10% poszkodowanych. Przeprowa-
dzone badania potwierdzają, że można urato-
wać nawet 75% tych ludzi, jeśli świadkowie 
zdarzenia udzieliliby pomocy.  

Szkolenia z pierwszej 
pomocy

Medale dla naszej drużyny wywalczyli:/Źródło: GARDA/
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   Drużyna pływacka Jedności Przyszowice 
(rocznik 2003) wygrała klasyfikację generalną 
LIGI KLUBÓW ŚLĄSKICH - zdobywając 
w czterech edycjach Ligi 1213 punktów, drugie 
miejsce zajął klub MKS Park Wodny 
Tarnowskie Góry 983 pkt, trzecie miejsce UKS 
Aquatica Pawłowice - 727 punktów.

    Zwycięstwo w Lidze przypieczętowali 
17 kwietnia w Radlinie w trakcie ostatniej 
edycji zawodów, gdzie zdobyli 7 medali w tym 
3 złote.Warto wspomnieć, że łącznie w czte-
rech edycjach nasi pływacy zdobyli 34 medale: 
19 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych i wygrali 
również klasyfikację medalową!

    Ponadto nasi pływacy zostali najlepszymi 
zawodnikami LIGI KLUBÓW ŚLĄSKICH 
(rocznik 2003) w sezonie 2014/2015: Sandra 
Kocur i Robert Wyrobek zajęli pierwsze 

miejsca, Dariusz Bartnik 3 miejsce, Magdalena 
Swaczyna uplasowała się na miejscu 8, zaś 
Mateusz Hudzikowski na 10 miejscu.

Trener Alicja Stachura ze złotą drużyną 

Mnochy najpopularniejszym 
sportowcem powiatu
    Oddział gliwicki Dziennika Zachodniego 
podsumował V Jubileuszowy Plebiscyt 
Sportowy. Poznaliśmy najpopularniejszych 
sportowców, sportowe twarze, talenty i wy-
darzenia Gliwic oraz powiatu gliwickiego 
w 2014 roku. Gala plebiscytu odbyła się 
16 kwietnia na stadionie Piasta Gliwice.

    Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Powia-
tu Gliwickiego 2014 zdobył Ariel Mnochy - 
piłkarz Jedności Przyszowice. Ariel gra także 
w drużynie futstalowej TS 10ka.pl Zabrze. Tuż 
za nim uplasowała się Dorota Tomaszewska 
(UKS Eugen Knurów), uprawiająca trójbój 

siłowy, mistrzyni 
i rekordzistka Pol-
ski. Trzecie miej-
sce w tej kategorii 
z a j ą ł  D a m i a n  
Durkacz, bokser 
Spartana Knurów.

Najpopularniej-
szym Sportowcem 
Gliwic 2014 zo-
stała Dominika Kossakowska - pływaczka 
z KP SiKRet Gliwice. 
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Ariel Mnochy


