
W numerze:

    16 października w Paniówkach odbyła się uroczystość 
nadania miejscowemu gimnazjum imienia Jana Pawła II. 

    Nie wyobrażamy sobie innego 
patrona dla naszego gimnazjum, 
to musiał być nasz papież. 
Taka była wola społeczności szkoły: 
Rady Rodziców, Samorządu Uczniów 
i nauczycieli - podkreśla Małgorzata 
Wiśniewska - dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Paniów-
kach. Zaznaczyła również, że potrze-
ba nadania szkole imienia istniała od 
początku jej działalności, od czasów, 
kiedy kierowała nią dyrektor Danuta 
Hirsz. W opinii nauczycieli i rodzi-
ców wybór patrona związany był 
z chęcią kontynuowania idei wy-
chowawczych miejscowej szkoły 
podstawowej, noszącej imię Jana 
Pawła II. Wybór pozostawiono 
jednak młodzieży, która w trakcie 
Sejmiku uczniowskiego (1 marca 
2012 r.) wyraziła wolę, aby 
Gimnazjum nr 2 w Paniówkach 
nadać imię Jana Pawła II. 

    Uroczystości z tym związane 
odbyły się 16 października br. 
Celebrowanie tego wyjątkowego 
dnia rozpoczęto od udziału we mszy św. od-
prawionej w kościele pw. św. Urbana. 
W trakcie nabożeństwa, któremu przewodził 
delegat arcybiskupa katowickiego ks. prałat 
Stanisław Puchała, poświęcony został 
sztandar gimnazjum, ufundowany przez Radę 
Rodziców.

    Ceremoniał nadania imienia odbył się w mu-
rach szkoły, w trakcie uroczystej akademii. 

Formułę oznajmiającą ustanowienie patrona 
dla Gimnazjum nr 2 w Paniówkach, wygłosił 
wójt gminy Joachim Bargiel. Tym samym 
gimnazjum dołączyło do Rodziny Szkół im. 
Jana Pawła II. Na pamiątkę tego wydarzenia 
gospodarz gminy, w towarzystwie przedstawi-
cieli Rady Gminy - przewodniczącego Marka 
Błaszczyka i wiceprzewodniczącej Agnieszki 
Czapelki, przekazał dyrektor Małgorzacie 
Wiśniewskiej okolicznościową tablicę.

Jan Paweł II - obraz namalowany przez Katarzynę Tabath. 
Portret papieża umieszczony został w holu gimnazjum.

Dokończenie na str. 4
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Druk: CUD-DRUK 

Sesja Rady Gminy Gierałtowice w dniu 26 września br.

XXXV Sesja Rady Gminy
Źródło: materiały RG, opr. J.M.

    Obrady XXXV sesji miały miejsce 
przyszowickiego Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego. Kierował nimi Marek Błaszczyk - prze-
wodniczący RG. 
    W ciągu trzygodzinnego posiedzenia radni 
m.in. rozpatrzyli i podjęli osiem uchwał. Dwie 
z nich wprowadziły korekty do uchwał z 18 gru-
dnia 2012 r. - dotyczących budżetu gminy oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gie-
rałtowice na lata 2013-2028. Kolejna wprowa-
dziła korektę do uchwały nr XIX/224/13 
dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie do 
projektu partnerskiego, którego efektem będzie 
opracowanie pn. “Strategia wzmacniania 
potencjału gospodarczego Podregionu Gliwi-
ckiego”. Pozostałe podjęto w sprawach: 
A-B) Wyrażenia zgody na wniesienie przez 
gminę wkładów pieniężnych do pływalni 
“Wodnik” oraz do PGK Sp. z o.o. C-D) Wyra-
żenia woli przystąpienia do opracowania i wdra-
żania programu efektywności energetycznej 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

w budynku oraz planu gospodarki niskoemisyjnej. E) Zmia-
ny uchwały XXV/185/12 dotyczącej szcze-
gółowego sposobu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy Gierałtowice.  
    Ostatnia z tych uchwał obliguje gminę do 
bezpłatnego zapewnienia mieszkańcom 
kubłów na odpady mieszane. 
    W trakcie sesji przewodniczący Marek 
Błaszczyk poruszył problem dotacji dla 
mieszkańców na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie powietrza - chodzi o wy-
mianę urządzeń grzewczych. W jego opinii 
obecnie funkcjonujące zasady w niewielkim 
stopniu wpływają na ograniczenie emisji dymów 
z palenisk. Warunki ekonomiczne spowodowały, 
że coraz częściej kotły CO używane są do ogrze-
wania wody również latem. Rozwiązaniem 
problemu mogłoby być zastosowanie nowocze-
snych rozwiązań na przykład solarów lub pomp 
ciepła, które ograniczają emisję zanieczyszczeń. 

Na św. Huberta

Wszystkim myśliwym i sympatykom 
łowiectwa składamy najlepsze życzenia 

z okazji święta św. Huberta. 

Niech święty Hubert darzy wszystkim 
myśliwym pomyślnością w lesie, na łące 

i wodzie, a jeźdźców otacza swą 
szczególną opieką. 

Niech w tym dniu przypomni nam 
o miłości do natury, o poszanowaniu 

etyki łowieckiej, kultury, tradycji 
myśliwskiej i jeździeckiej.

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
zaprasza na indywidualnie warsztaty 
„Komputer i Internet dla Seniora”.
    Zajęcia przeznaczone są dla każdego, kto 
chciałby nauczyć się podstaw obsługi kompu-
tera, wykorzystywać możliwości jakie on stwa-
rza. W trakcie zajęć prowadzona będzie 
również nauka poruszania się po Internecie. 
Zgłoszenia przyjmowane są w świetlicy GOK 
w Gierałtowicach lub pod numerem telefonu: 
32 301 15 12. 

Źródło: GOK - Mirosława Mirańska-Baraniuk

Internet dla seniora

Bruksela czeka!
    Do 15 listopada przyjmowane są zgło-
szenia do kolejnych edycji konkursów  
„Bezpieczna praca w gospodarstwie rol-
nym” i „Sołtys - doradca rolników”. 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, 
w tym wyjazdy do Brukseli.

    Konkursy odbędą się 24 listopada o godzinie 
15.00 na Zamku w Toszku. Zgłoszenia rolni-
ków oraz sołtysów przyjmowane są pisemnie 
na adres: PT KRUS w Gliwicach, ul. Wyszyń-
skiego 11, 44-100 Gliwice, faks: 32 302 90 29 
lub telefonicznie pod numerami: 32 230 83 41, 
32 302 90 10, 32 302 90 12.

    Rolnicy i sołtysi uczestniczący w konkursach 
będą mieli do rozwiązania testy ze znajomości 
takich zagadnień jak m.in.. funkcjonowanie 
instytucji europejskich, polskie rolnictwo 
w UE, bezpieczeństwo i higiena pracy w rol-
nictwie, możliwości pozyskiwania funduszy na 
rozwój gospodarstw oraz zadania realizowane 
przez Śląską Izbę Rolniczą. Główną nagrodą 
w obydwu konkursach jest wyjazd studyjny do 
Brukseli, ufundowany przez Małgorzatę Han-
dzlik - posłankę do Parlamentu Europejskiego.

    Organizatorami konkursów są: Kasa Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego Placówka 
Terenowa w Gliwicach, Śląska Izba Rolnicza 
w Katowicach przy współpracy burmistrza 
Toszka oraz sołtysów gminy Toszek i Centrum 
Kultury „Zamek w Toszku”. Patronat hono-
rowy nad przedsięwzięciami sprawują: poseł 
do PE Małgorzata Handzlik, przewodniczący 
Rady Powiatu Gliwickiego Tadeusz Mamok 
oraz starosta gliwicki Michał Nieszporek.

/Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/

Dzień Edukacji Narodowej
    14 października w restauracji Biały Dom w Paniówkach odbyło się 
doroczne spotkanie pracowników gminnych placówek oświatowych 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

    Na popularnym Dniu Nauczyciela nie zabra-
kło najważniejszych urzędników gminnego ma-
gistratu. Nauczycielom czynnym i emerytowany 
oraz pracownikom administracji, za trud wło-
żony we wspólne dzieło oświatowe, dziękowali 
m.in. wójt gminy Joachim Bargiel i Zdzisława 
Waniek - dyrektor gliwickiej delegatury Śląskie-
go Kuratorium Oświaty. 
    Wyróżniającym się pracownikom oświaty 
wręczone zostały Nagrody Wójta Gminy Gierał-
towice. Otrzymali je: dyrektor Aleksander Jen-
dryczko, wicedyrektorzy - Violetta Kunkiewicz 
i Ewa Skrzydło oraz Bernadeta Przeliorz z ZSP 
w Przyszowicach. Dyrektor Stefania Michalska 

oraz Jolanta Janko ze SP w Chudowie. Wice-
dyrektor Alina Rajca i Anna Winiarska z ZSP 
w Gierałtowicach oraz Jolanta Szołtysek i Ma-
riola Lempa z ZSP w Paniówkach. Nagrodzonym 
gratulowali m.in. wicewójt Janusz Korus oraz 
prowadząca spotkanie Barbara Mansfeld - kie-
rowniczka Referatu Edukacji i Zdrowia UG 
w Gierałtowicach.
    O nauczycielach z naszej gminy nie zapo-
mniała minister edukacji Krystyna Szumilas, 
która z okazji wspólnego święta przesłała list 
zawierający m.in. okolicznościowe życzenia.
Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem.

Pierwsza z prawej - wicedyrektor Violetta Kunkiewicz dziękuje w imieniu nagrodzonych. Obok stoją: Zofia Arendarska, Barbara 
Mansfeld, dyr. Zdzisława Waniek, wójt Joachim Bargiel i wicewójt Janusz Korus.

Tekst i foto: J.M.
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  Po licznych publikacjach 
prasowych, m.in. w „Dzienniku 
Zachodnim”, temat sporu gminy 
Gierałtowice z kopalnią Sośnica-
Makoszowy poruszono na antenie 
radiowej. 

    7 października, za sprawą Radia 
Katowice, strony mogły się wypo-
wiedzieć na żywo, w cyklicznej 
audycji popołudniowej „Wszystko 
na temat”.

    Na miejsce nagrywania (plac przy 
szkole w Przyszowicach) stawiło się 
ponad sto osób. Obecni byli m.in.: 
wójt i przewodniczący RG, przed-
stawiciele magistratu, radni i miesz-
kańcy. Nie zabrakło kierownictwa 
kopalni i licznego grona związkow-
ców.

    Prowadzący dziennikarze, Anna Juśkiewicz 
i Jerzy Zawartka, dołożyli starań, aby każda ze 
stron mogła się swobodnie wypowiedzieć. Wy-
daje się, że stawiane przez nich pytania również 
zmierzały do obiektywnego przedstawienia 
problemu. Zdziwienie wywołał jednak akcent 
kończący audycję. Ale o tym na koniec.
 

    O istocie sporu pomiędzy gminą a kopalnią 
pisaliśmy na łamach „Wieści” wielokrotnie. 
Na radiowej antenie wójt Joachim Bargiel pod-
trzymał zarzuty wobec kopalni, że ta nie zreali-
zował jeszcze blisko połowy z 27 punktów po-
rozumienia (z 10 grudnia 2009 r.), w tym najwa-
żniejszych, decydujących o bezpieczeństwie 
mieszkańców - chodzi o prace hydrotechniczne 
oraz budowę głównej przepompowni wody przy 
zbiorniku Sośnica I i przepompowni w Pa-
niówkach. Wykonanie tych prac jest zdaniem 
wójta niezbędne, gdyż eksploatacja węgla do-
prowadziła do znacznego osiadania terenu, co 
zakłóciło m.in. naturalny spływ wody. To ewi-
dentna szkoda górnicza i należy ją chociaż 
częściowo naprawić przez wykonanie wyżej 
wymienionych prac. W innym wypadku tere-
nom zdegradowanym przez wydobycie grozi 
zalanie wodą. 

    Z kolei dyrektor kopalni Grzegorz Menda-
kiewicz zarzucił wójtowi, że ten mija się z praw-
dą i twierdził, że kopalnia zrealizowała te prace, 
które mogła wykonać. Podtrzymał również 
swoją tezę o działaniach gminy zmierzających do 
zamknięcia kopalni. Wątek mijania się z prawdą 
podjął radny Tadeusz Nocoń, który dowiódł, że 
przepompownia w Paniówkach (rejon zalewiska 
Wn-35) nie została jeszcze ukończona.
    

    Swoją opinię o tym co twierdzi dyrektor Men-
dakiewicz dobitnie wyraził również radny Euge-
niusz Kurpas, zwracając się do niego słowami: 
Panie dyrektorze, opowiada pan bajki. Radny 
Kurpas zapytał także dyrektora kopalni o to, co 
dzieje się z gruntami, które gmina przekazała 
KWK Sośnica-Makoszowy jako grunty za-
stępcze z przeznaczeniem dla jednego z mie-
szkańców Paniówek. Dlaczego osoba ta 
dotychczas nie otrzymała tej ziemi?

   Zarzut wydobywania węgla niezgodnie z kon-
cesją postawił kopalni Marek Błaszczyk - prze-
wodniczący RG Gierałtowice. Jako argument 
przytoczył fakt, że eksploatacja węgla przez 
kopalnię Sośnica-Makoszowy doprowadziła do 
zmiany przeznaczenia niektórych terenów gmi-  

ny, co jest niezgodne z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, a tym samym 
z koncesją.

    Wypowiadali się również mieszkańcy gminy 
związani z kopalnią. Jeden z nich zaapelował do 
wójta, aby gmina w swoich działaniach wzięła 
pod uwagę fakt, że kopalnia zapewnia miejsca 
pracy i utrzymanie wielu rodzinom z terenu gmi-
ny. Jednak większość wypowiadających się gór-
ników nie było mieszkańcami gminy. 

    Nowe światło na problem niezrealizowania 
przez kopalnię regulacji potoku chudowskiego 
rzuciło wyjaśnienie Pawła Swobody ze Stowa-
rzyszenia na Rzecz Poszkodowanych przez 
Zakłady Górnicze. Dotąd kopalnia tłumaczyła 
się tym, iż nie ma prawa własności do terenów 
wokół potoku i w związku z tym nie może 
przystąpić do jego regulacji, a wykupienie tere-
nów nie jest możliwe, gdyż zdaniem zarządu 
kopalni właściciele gruntów żądają wygórowa-

2nych cen za 1 m . Swoboda wyjaśnił, że zapro-
ponował kopalni wyjście z sytuacji, godząc się 
na grunty zastępcze, w zamian za te, które są 
niezbędne do wykonania prac na potoku. 
Podkreślił, że KWK Sośnica-Makoszowy nie 
była jednak zainteresowana taką ofertą.
 

    W trakcie audycji nie zabrakło spraw indy-
widualnych. Jeden z mieszkańców gminy zbul-
wersowany był zachowaniem przedstawiciela 
kopalni, w trakcie omawiania z nim spraw 
związanych ze szkodami górniczymi. Ów przed-
stawiciel otwarcie wyraził opinię, iż nie warto 
przejmować się stanem budynku, - bo i tak was tu 
kiedyś zaleją. - Jak wobec takiej perspektywy, 
mam planować swoją przyszłość? Pytał 
rozgoryczony młody człowiek. 
    Na koniec, redaktor Juśkiewicz odczytała in-
formację z doręczonej jej kartki: Po doniesieniu 
KZ WZZ „Sierpień 80” działającego przy ko-
palni „Sośnica-Makoszowy”, Prokuratura Rej. 
w Gliwicach wszczęła śledztwo w sprawie prze-
kroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy pu-
blicznych - radnych gminy Gierałtowice, 
w związku z prowadzeniem przez nich dzia-
łalności z wykorzystaniem mienia komunalnego 
gminy. - Po czym wyłączyła mikrofon i za-
kończyła audycję. Co spowodowało, że zde-
cydowała się na takie podsumowanie? 
To nie pierwsze doniesienie związkowców na 
samorząd gminy Gierałtowice. Dotychczas za-
rzutów tych nie potwierdziły ani prokuratura, ani 
CBA. Jednak temat chętnie podejmowany jest 
przez niektóre media. 

W eterze o problemach gminy z kopalnią Sośnica-Makoszowy

Wójt Joachim Bargiel w rozmowie z redaktor Anną Juśkiewicz

/JM/

    Centrum Przedsiębiorczości w Woli zaprasza 
do udziału w bezpłatnym 7-dniowym szkoleniu 
z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, realizo-
wanym w ramach projektu 8.1.1 POKL „Śląskie! 
- w stronę Słońca”. Szkolenie rozpocznie się 26 
listopada w Tychach.   
    Oferowane szkolenie skierowane jest do pra-
cowników (umowa o pracę), właścicieli, współ-
właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw z te-
renu woj. śląskiego (w tym osoby samozatru-
dnione) posiadających aktywny wpis do CEIDG 
(Centralna Ewidencja i Informacja o Działalno-
ści Gospodarczej) i zainteresowanych tematyką 
odnawialnych źródeł energii małej mocy w za-
kresie instalacji i eksploatacji tych urządzeń. 
Zakres oraz terminy szkolenia w Tychach 
przedstawiają się następująco:
I. Teoria systemów grzewczych i elektrycznych 
opartych na Odnawialnych Źródłach Energii:
1) Kolektory słoneczne - 26.11.2013 r.
2) Pompy ciepła - 3.12.2013 r.   
3) Współpraca różnych systemów grzewczych - 
11.12.2013 r.
4) Systemy energetyczne - fotowolatika i turbiny 
wiatrowe - 20.12.2013 r.
II. Praktyka systemów grzewczych i elektry-
cznych opartych na Odnawialnych Źródłach 
Energii: 5) Montaż kolektorów słonecznych - 7 
i 9.01. 2014 r. (jeden dzień do wyboru). 6) Montaż 
pomp ciepła - 13-15.01.2014 r. (jeden dzień do 
wyboru). 7) Montaż urządzeń fotowoltaicznych 
i turbin wiatrowych - 21-23.01.2014 r. (jeden 
dzień do wyboru).
    Szkolenia realizowane będą w godzinach ran-
nych od 8.30 do 15.30. Uczestnikom zapewnione 
zostaną materiały szkoleniowe (na część teore-
tyczną i praktyczną) oraz catering. Po ich zakoń-
czeniu zostaną wydane stosowne Zaświadczenie 
oraz Certyfikaty. Z jednej firmy udział w szko-
leniu może brać kilka osób.

    W ramach projektu prowadzony jest również 
nabór na ostatnie szkolenie realizowane w Pawło-
wicach w okresie luty-marzec 2014 r.

Szczegółowe informacje o projekcie:
Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. 
(dawniej: Centrum Przedsiębiorczości S.A)
ul.. Kopalniana 6, 43-225 Wola / koło Pszczyny.
Tel. 32 211 81 80 lub 32 211 91 77
e-mail: n.lukasek@cpsa.com.pl, 
k.rozmus@cpsa.com.pl
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie 
www.cpsa.com.pl

Projekt „Śląskie! - w stronę Słońca” współfi-
nansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/
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Koncert Muzyki Organowej

    Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci 
w wieku 5-6 lat na „Warsztaty ekologiczne”, 
które odbywać się będą w czwartki, w go-
dzinach 16.30-17.30. Miejsce zajęć - świetlica 
GOK w Gierałtowicach, ul. Korfantego 7b.
    

    Jak segregować śmieci? Co to jest recy-
cling? Jak na co dzień możemy pozytywnie 
wpływać na nasze środowisko? Jak dbać 
o zwierzęta? Szczegółowych odpowiedzi na te 
i inne pytania postaramy się udzielić dzieciom 
w trakcie warsztatów. Zapoznamy je również 
z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi 
ekologii. 

GOK zaprasza

Źródło: GOK - Mirosława Mirańska-Baraniuk

Kiermasz 
Bożonarodzeniowy

    W sympatycznej atmosferze 
odbył się kolejny, jedenasty już 
Koncert Muzyki Organowej w Gie-
rałtowicach. Duża w tym zasługa 
wykonawców - młodych, utalento-
wanych ludzi, grających z potrzeby 
serca - jak określiła ich, prowa-
dząca spotkanie Janina Rożek.
 

    Urozmaicony repertuar zawierał 
głównie klasykę organową - najczę-
ściej utwory Jana Sebastiana Bacha, 
ale też muzykę operową, popularną 
i skomponowaną na potrzeby filmu.

    Dla publiczności zgromadzonej 
w gierałtowickim kościele na orga-
nach zagrali: Marta Kogut, Beata 
Stawowy, Rafał Majowski, Daniel Kuchta, Miro-
sław Marcol i Robert Nawrat. Większość z nich 
wystąpiła wielokrotnie, grając m.in. utwory zaa-
ranżowane na organy i instrumenty dęte oraz 
smyczkowe. Marta Kogut z Anną Leszczyńską-
Rożek (skrzypce) wykonały „Arię na strunie G” 
J.S. Bacha. W duecie wystąpili również Karolina 
Stawowy (obój) z Robertem Nawratem (organy), 
którzy zagrali fragment muzyki Ennio 
Morricone z filmu „Misja”. Była też okazja 
wysłuchania pięknej kompozycji Giulio 
Cacciniego „Ave Maria” w wykonaniu: Beata 
Stawowy (śpiew), Mirosław Marcol (organy).

Muzycy pożegnali się z publicznością przebojem 
Andrei Bocellego „Time to say goodbye” w wy-
konaniu tercetu: Rafał Majowski (organy), 
Michał Majowski i Piotr Szczygioł - trąbki.
 

    Nagrodami za występ były zasłużone brawa 
oraz upominki ufundowane przez organizatorów. 
Wszystkim wykonawcom wręczył je proboszcz 
kościoła w Gierałtowicach, ks. Marek Sówka.
    

    Koncert zorganizowali: Koło Związku Górno-
śląskiego, parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej 
i Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. 

Gierałtowice - 6 października br.

    Gminny Ośrodek Kultury w Gierałto-
wicach zaprasza na warsztaty tworzenia 
ozdób z wiórków drewna osikowego. 

    Zajęcia odbędą się 13 listopada 2013 r. 
w godz. 18.00 - 21.00. 
Zgłoszenia przyjmujemy do 8 listopada. 
Koszt uczestnictwa wynosi 40 zł .
W programie naszych warsztatów propo-
nujemy:
- poznanie techniki tworzenia ozdób,
- wykonywanie ozdób świątecznych: aniołka, 
choinki itp.
- realizację własnych pomysłów.
 

Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie 
decyduje kolejność zgłoszeń. 
Szczegółowych informacji udzieli Justyna 
Witkowska z GOK w Gierałtowicach, 
tel. 32 301 15 11. 
Pytania można też kierować na adres mailowy: 
kultura@gok.gieraltowice.pl

    Zapraszamy na doroczny kiermasz 
bożonarodzeniowy, który odbędzie się 
1 grudnia (niedziela) w godz. 8.00 - 17.00 
w salkach przy Kościele Matki Bożej 
Szkaplerznej w Gierałtowicach.

Choinka i aniołek z osikowych wiórek

Osikowe cacka 
warsztaty

Warsztaty ekologiczne
dla najmłodszych

Gra Marta Kogut - absolwentka Akademii Muzycznej w Katowi-
cach. Na drugim planie Daniel Kuchta - uczeń SM w Rybniku

Dołączyli do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

    W kolejnych punktach oficjalnej części pro-
gramu przekazano na ręce dyrektor ZSP 
sztandar gimnazjum, odbyło się uroczyste 
ślubowanie młodzieży, a także poświęcono 
podobiznę Jana Pawła II - obraz, który na-
malowała absolwentka szkoły Katarzyna 
Tabath.
    Drugą część uroczystości wypełnił program 
artystyczny pt. „W drodze do źródła”, w którym 
wspólnie wystąpili nauczyciele, absolwenci 
szkoły, uczniowie oraz ich rodzice. Bardzo 
wymowny skład zespołu aktorskiego i świetne 
wykonanie, m.in. monumentalnego utworu 
„Quo Vadis, Domine” i papieskiej „Barki”, 
zrobiły na widzach olbrzymie wrażenie. 
Spektakl przygotowany przez Bożenę Benson i 
Beatę Łakomską nagrodzono brawami na 
stojąco. Wśród oklaskujących znaleźli się m.in.: 
- poseł Jan Kaźmierczak, dyrektor Gliwickiej 
Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty 
Zdzisława Waniek, prezes Rodziny Szkół im. 
Jana Pawła II Archidiecezji Katowickiej 
Gabriela Laufer, duchowni - ks. prałat Stanisław 
Puchała, redaktor naczelny „Gościa Niedziel-
nego” ks. Marek Gancarczyk, proboszcz Pa-
niówek ks. Michał Woliński, a także przedsta-
wiciele Urzędu i Rady Gminy Gierałtowice, 
dyrektorzy gminnych szkół, sołtysi z wszyst-
kich sołectw oraz przedstawiciele szkół im. Jana 
Pawła II z Knurowa, Rudy Śląskiej i Borowej 
Wsi.

Dokończenie ze srt. 1

/JM/

/JM/
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Kontakt:

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   

Drogim Jubilatom
Marii i Jerzemu Jałowieckim 

z okazji 50-tej rocznicy
pożycia małżeńskiego 

serdeczne życzenia 
zdrowia i pomyślności 

przesyłają

Helga i Will z Delmenhorst

.

.

U przyjaciół w Uherskym Brodzie 
    W dniach od 4 do 6 października delegacja 
gminy na czele z wójtem Joachimem Bargie-
lem gościła w Uherskym Brodzie - mieście 
partnerskim gminy Gierałtowice.
    

Zostaliśmy zaproszeni na tzw. Pielgrzymkę 
Różańcową - mówi Piotr Szołtysek z Referatu 
Organizacyjnego Urzędu Gminy - Jest to jedna 
z największych uroczystości miejskich o chara-
kterze religijnym, która trwa co roku przez 2 dni. 
Pierwszego dnia wieczorem z kościoła znaj-
dującego się na rynku wyrusza procesja ze 
świecami i figurą NM Panny do znajdującego 
się niedaleko kościoła klasztoru dominikanów.

Następnego dnia (w niedzielę) na placu za 
kościołem klasztornym odbywa się główna 
uroczystość - msza św. w której uczestniczą 
wszyscy pielgrzymi.

    W uroczystościach wzięła również udział 
delegacja holenderskiego Naarden - miasta 
partnerskiego Uherskyego Brodu. Uhersky 
Brod i Naarden łączy osoba Jana Amosa Ko-
meńskiego - jednego z największych myślicieli 
pedagogicznych w historii, który urodził się 
w jednym mieście a zmarł w drugim.

Źródło i foto: Piotr Szołtysek

Od prawej: wójt Joachim Bargiel, Joyce Sylvester - burmistrz 
Naarden i starosta Uherskyego Brodu Patrik Kuncar
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   17 października br. Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Gierałtowicach wraz z Towarzystwem 
Miłośników Przyszowic zorganizowali imprezę 
kulturalną, którą zadedykowali wszystkim nau-
czycielom w gminie - tym czynnym zawodowo, 
emerytom oraz tym, których zabrakło. Jolanta 
Krawiec ciepło i z miłością przybliżyła postać 
zmarłej niedawno Heleny Szołtysek, długoletniej 
nauczycielki z Przyszowic, członkini miejsco-
wego towarzystwa.  
„…Piękny obraz w historii mają Przyszowice. 
Wspaniali tu ludzie, domy i ulice. Piękną tu prze-
szłość Helena Szołtysek zapisała. Choć odeszła, 
jej działalność została”. Tymi słowami wiersza 
„Wartość poezji” rozpoczął ten magiczny wieczór 
Tadeusz Golonka, twórca zrzeszony w Klubie 
Poetów przy GBP Gierałtowice. Potem  orga-
nizatorzy Lidia Pietrowska, dyrektor gierał-
towickiej biblioteki i Andrzej Biskup, prezes 
przyszowickiego towarzystwa przywitali gości. 
    Impreza odbyła się w auli Zespołu Szkolno  
Przedszkolnego w Przyszowicach, bo to najlepsze 
miejsce na zorganizowanie koncertu. Kubę 
Michalskiego do Przyszowic zaprosiła Lidia Pie-
trowska. Ten warszawski solista ma na swoim 
koncie sześć wydanych płyt. Jest osobą 
wszechstronnie utalentowaną. Piosenkarz, kom-
pozytor, autor tekstów, współzałożyciel zespołu  
Cotton Cat, łączącego elementy poezji śpiewanej 
oraz folku irlandzkiego i amerykańskiego. Jakub 
Michalski komponuje piosenki do tekstów 
własnych, oraz cudzych wierszy, m.in. Bolesława 
Leśmiana, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, 
Charlesa Baudelaire'a oraz szkockiego poety 
Roberta Burnsa. Oprócz własnych utworów  
wydał też płyty z piosenkami Jacka Kacz-
marskiego i balladami Leonarda Cohena. Podczas 
czwartkowego koncertu gość zaprezentował wi-
dzom Cohena klasycznego z własnym akom-
paniamentem gitary. Zrobił to w sposób naj-
bardziej dojrzały i zbliżony do oryginału. Muzyk 
podporządkował swoje umiejętności klimatowi 
utworów kanadyjskiego barda i już po drugim,             
czy trzecim akordzie uwiódł publiczność całko-
wicie., Muzyka na żywo oraz aksamitny głos 
solisty podziałał na obecnych. Dodatkowo przez 
cały czas trwania koncertu Kuba Michalski 
wzbogacał występ bezcennymi informacjami, 
wprowadzając słuchaczy w magiczny świat 
legendarnego kanadyjskiego pieśniarza i poety. 
W szkole w Przyszowicach zabrzmiały naj-
słynniejsze utwory Cohena - Zuzanna, słynny 
Niebieski prochowiec, Tańcz mnie po miłości 
kres, Alleluja. Dzięki Jakubowi Michalskiemu 
Cohen pokazał swoją inną twarz. Nie tylko tę 
znaną z melancholijnych ballad, traktujących 
głównie o miłości, ale okazał się twórcą patrzącym 
na świat z filozoficzną zadumą, bardziej róż-
norodny i mniej jednoznaczny.
Dodatkowo gość ze stolicy zadedykował miej-
scowym nauczycielom najpiękniejszy utwór 
Bolesława Leśmiana, „Dziewczyna”. Widownia 
na stojąco podziękowała za występ. Pan Jakub 
Michalski na bis zaśpiewał ponadczasowy 
hymn Solidarności, piosenkę Mury Jacka 
Kaczmarskiego. Tu widownia zareagowała 
głośnym śpiewem przy słowach refrenu 
„Wyrwij murom zęby krat. Zerwij kajdany, połam 
bat! A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary 
świat”.                                                                                           

    Imprezę zakończył Bogdan Wachowicz, 
członek Klubu Poetów przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Gierałtowicach, własnym wierszem, 
dedykując go kolegom pedagogom oraz Jakubowi 
Michalskiemu.                                                                                                                                                                                 
Organizatorzy dziękują dyrektorowi Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach za wy-
najęcie Sali.

 .

.

Koncert z dedykacją

Lidia Pietrowska - dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Gierałtowicach

Polski Związek Bokserski
docenił działaczy GARDY
    Prezes Gardy Gierałtowice Adam Firlit i tre-
ner Adam Spiecha otrzymali Brązowe Odznaki 
Polskiego Związku Bokserskiego. Wręczył im je 
osobiście prezes PZB Zbigniew Górski, 
w towarzystwie Andrzeja Filipka - prezesa 
Śląskiego Związku Bokserskiego. Uroczystość 
odbyła się w trakcie Międzynarodowych 
Mistrzostw Śląska w Gliwicach (18-21 wrze-
śnia br.). Wyróżnionym pogratulował sam Jerzy 
Rybicki - mistrz olimpijski z Montrealu 1976. 

/Źródło: GARDA/

Klub z Gierałtowic bliżej Górnika

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałto-
wicach, w obecności ponad stu uczniów pod 
opieką pedagogów i dyrektorki placówki Urszuli 
Cieślik. Podpisy na dokumencie złożyli: 
Krzysztof Maj - wiceprezes Zarządu Górnika 
Zabrze i Ryszard Macha - prezes Zarządu LKS 35 
Gierałtowice. Chwilę później do młodzieży 
zwrócił się Bartłomiej Perek - wicedyrektor 
marketingu zabrzańskiego klubu, który powie-
dział m.in.: Od dzisiejszego dnia Wasza droga do 
Górnika będzie prostsza.
    Uroczystość uświetniła obecność piłkarskich 
gwiazd klubu z ulicy Roosevelta - Pawła Olko-
wskiego i Adama Dancha. Piłkarze znaleźli się 
w centrum zainteresowania. Odpowiadali na 
liczne pytania zadawane przez uczniów, a swo-
ich sympatyków obdarowali autografami.  

    LKS 35 Gierałtowice będzie szkolił naj-
młodszych adeptów piłki nożnej we współ-
pracy z Górnikiem Zabrze. 
Gwarantuje to umowa zawarta pomiędzy 
klubami. LKS zobowiązał się w niej do szko-
lenia młodzieży na potrzeby Górnika Zabrze oraz 
do pomocy w organizacji meczów pierwszej 
drużyny tego klubu - chodzi m.in. o rozgrywanie 
przedmeczy, podawanie piłek i udział we 
wspólnych projektach sportowych. 
W zamian Górnik będzie wspierał szkolenie 
młodzieży z Gierałtowic, zapewni udział w tre-
ningach, testach, badaniach, obozach przygoto-
wawczych oraz meczach. Na merytoryczne 
wsparcie ze strony zabrzan mogą liczyć również 
trenerzy LKS Gierałtowice. 
Umowę podpisano 3 października br. w auli

    27 września Szkoła Podstawowa im. Witolda 
Budryka w Chudowie otrzymała Certyfikat 
Szkoły Promującej Zdrowie, tym samym 
przyjęta została do Śląskiej Sieci Szkół 
promujących tą ideę.
    - Nadanie Certyfikatu było uwieńczeniem 
pracy nad wyrabianiem u dzieci nawyków zdro-
wego odżywiania - mówią koordynatorki pro-
jektu: Anna Welke-Beker i Agnieszka 
Sukiennik ze SP w Chudowie. - To również

zaszczyt dla naszej placówki i równocześnie 
wielkie zobowiązanie, by szerzyć działania słu-
żące promowaniu zdrowia. - dodają.
    W uroczystości udział wzięli zaproszeni 
goście: Przedstawiciele Ośrodka Edukacyjno-
Metodycznego „Metis”, Urzędu Gminy Gie-
rałtowice oraz Rady Rodziców Szkoły.
    Wszyscy uczestnicy mieli okazję podziwiać 
program artystyczny w wykonaniu uczniów 
szkoły z Chudowa. 

Szkoła promuje zdrowie

Najmłodsi piłkarze z Gierałtowic w towarzystwie dyrektor szkoły, działaczy LKS i Górnika oraz piłkarskich gwiazd Ekstraklasy 

/JM/
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Piłkarski Puchar Wójta
powędrował do Paniówek

    W tym roku Piłkarski Puchar Wójta 
Gminy Gierałtowice wygrał LKS 
Tempo Paniówki, który w finałowym 
spotkaniu pokonał 2:0 zespół Jedności 
32 Przyszowice. Obydwa gole zdobyte 
zostały w serii rzutów karnych, gdyż 
w regulaminowym czasie gry (1x30 
minut) wynik meczu brzmiał 0:0. 
Z jedenastu metrów skutecznością po-
pisali się Radosław Marek i Paweł 
Hawlicki (Tempo). Przyszowiczanie 
nie potrafili pokonać świetnie bronią-
cego Patryka Bytnara, który obronił 
dwa rzuty karne i tym samym zapewnił 
Tempu Puchar Wójta.
    We wcześniej rozegranych meczach 
eliminacyjnych Tempo wygrało z LKS

Gwiazda Chudów 1:0. Najwięcej 
bramek padło w meczu otwarcia, 
w którym Jedność pokonała Gwiazdę 
4:0. 
    Wszystkie spotkania oraz uroczyste 
zakończenie odbyły się tego samego 
dnia - 9 października na boisku chu-
dowskiej Gwiazdy.
    Puchary zwycięzcom i pozostałym 
drużynom wręczył wójt Joachim 
Bargiel. Sportowej rywalizacji gratu-
lował piłkarzom przewodniczący RG 
Marek Błaszczyk.
    Warto dopowiedzieć, że turniej 
w Chudowie był już XXXVI edycją 
Piłkarskiego Pucharu Wójta.

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2013/2014

Liga okręgowa, gr. Katowice IV 

Klub

  2. ŁKS Łagiewniki Bytom

  8. Orzeł Nakło Śląskie

  16. Orzeł Miedary

  5. Tempo Paniówki

  9. Unia Świerklaniec

  13. Wilki Wilcza

  6. Orzeł Mokre (Mikołów)

  12. Czarni Pyskowice

  15. Gwarek Zabrze

  4. KS 94 Rachowice

  1. Fortuna Gliwice

3. Sokół Orzech

7. Silesia Miechowice

10. Odra Miasteczko Śląskie

14. Tęcza Wielowieś

11. ŁTS Łabędy

13

13

13

13

13

13

13

13

13
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13
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13

13
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9
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Sezon - 2013/2014

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Klasa A, grupa: Zabrze 

Klub

  10. Przyszłość II Ciochowice

  5. Zryw Radonia

  7. Młodość Rudno

  16. Orzeł Stanica

  15. Naprzód Żernica

  14. MOSiR Stal Zabrze

  1. MKS Zabrze-Kończyce

  8. Sokół Łany Wielkie

  13. Drama Kamieniec

  4. Zaborze Zabrze

12. Ruch Kozłów

9. Orły Bojszów

11. Społem Zabrze

3. Carbo Gliwice

2. Zamkowiec Toszek

34

29
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11
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  6. Jedność 32 II Przyszowice

Sezon - 2013/2014
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13

Sezon - 2013/2014
M.     Pkt.      

Klasa B, grupa: Zabrze 

Klub

  10. Piast Pawłów (Zabrze)

  5. LKS 45 Bujaków

  7. Quo Vadis Makoszowy

  14. Korona Bargłówka

  1. Gwiazda Chudów

  8. Pogoń Ziemięcice

  13. Victoria Pilchowice

  4. Walka Makoszowy (Zabrze)

12. Kłodnica Gliwice

9. Amator Rudziniec

11. Start Kleszczów

3. Naprzód Świbie

2. Olimpia Pławniowice

25

25

24

21

21

18

18

14

11

7

7

5

4

0

  6. KS Bojków (Gliwice)

Sezon - 2013/2014
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Piłka nożna - tabele

Kolejny sukces Justyny Górnik
    Zaledwie dwa dni po zdobyciu brą-
zowego medalu Międzynarodowych 
Mistrzostw Śląska w Boksie, Justyna 
Górnik (Garda Gierałtowice) odnio-
sła kolejny sukces - pokonując (3:0) 
Jowannę Radulovic z Serbii. Walka 
odbyła się w hali starego dworca w Ka-
towicach, w ramach Międzynarodo-

wego Turnieju Bokserskiego, którego 
organizatorem był miejscowy klub - 
Kleofas 06. 
    Na ringu w starym dworcu wystąpił 
również nasz młodzik Mateusz Peciak, 
jednak nie sprostał on reprezentantowi 
gospodarzy i walkę z Patrykiem Mil-
lerem przegrał 0:3. 

/Źródło: GARDA/

Bramkarz TEMPA Patryk Bytnar/JM/



Pływacy na fali

Górale zatrzymali Jedność
    Bardzo skutecznie grająca Jedność Przyszo-
wice, która w ostatnich meczach dosłownie 
kosiła swoich rywali, trafiła w końcu na kamień, 
którym okazali się żywieccy Górale. Zespół 
Czarnych-Góral w 13 kolejce strzelił naszej 
drużynie 6 bramek. Na miano prawdziwego 
egzekutora zapracował w tym spotkaniu 
Grzegorz Szymoński - zdobywca 5 goli! 
- To był prawdziwy teatr jednego aktora - pod-
kreślili na swojej stronie internetowej gospo-
darze. 
Warto dodać, że w dotychczas rozegranych me-
czach drużyna z Żywca nie potrafiła strzelić 
Jedności nawet jednej bramki - przegrana 
z Jednością 0:2 i remis 0:0.
W Żywcu honorowego gola dla naszego zespołu 
zdobył Jakub Haase w 85 min.
    Pierwsza połowa nie zapowiadała katastrofy. 
Mecz był wyrównany a pierwsza bramka dla 
Żywca padła dopiero w 44 minucie. Gola strzelił 
Klimek. W drugiej nasz zespół pogrążył Szy-
moński.
 

    Pomimo dotkliwej porażki należy przyznać, 
że w ostatnich meczach Jedność radziła sobie 
bardzo dobrze. W spotkaniach od 6 do 12 ko-
lejki - wygrali 6 meczów i uzyskali cenny remis 
1:1 w Jastrzębiu. Bilans siedmiu spotkań (19 
pkt., 18 zdobytych goli przy 6 straconych) jest 
imponujący. Co sprawiło, że po słabym po-
czątku sezonu Jedność odnalazła formę? Na to  

pytanie 
ner Krzysztof Szumski: 
Na początku sezonu pod-
stawowy skład Jedności 
był zbyt szczupły kadro-
wo, nie mieliśmy prakty-
cznie zawodników do pod-
miany. Tak nie da się grać 
w IV lidze. Konieczne było 
rozbudowanie zespołu. Pozyskaliśmy m.in.: 
Dominika Śmiałkowskiego, Krzysztofa Poznań-
skiego, Dariusza Knota, i Michała Stockiego 
z Piasta oraz Jakuba Haase i Roberta Wolnie-
wicza z Górnika. Teraz mamy w kadrze Jedno-
ści około 20 piłkarzy i możemy spokojnie reali-
zować plan szkoleniowy. 

odpowiedział tre-Czarni-Góral Żywiec - Jedność 6:1

M.     Pkt.      Bramki
Sezon - 2013/2014

IV liga, grupa: śląska II 
Klub

  5. Czarni-Góral Żywiec

  7. Jedność 32 Przyszowice

  1. Iskra Pszczyna

  2. GKS 1962 Jastrzębie

  8. Górnik Pszów

  6. GTS Bojszowy

  11. GKS II Katowice

  3. Krupiński Suszec

  9. Podlesianka Katowice

10. KS Wisła

13. Drzewiarz Jasienica

14. AKS Mikołów

15. Forteca Świerklany

4. Gwarek Ornontowice

12. Unia Racibórz

16. Spójnia Landek 

13

12

13

13

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

32

30

25

25

23

23

23

17

15

15

14

14

11

10

6 

4

33-8

34-5

23-13

23-13

31-21

24-16

25-25

20-25

22-28

20-30

23-23

26-31

16-26

14-34

14-32

9-27

12. Kolejka - Jedność Przyszowice - Podlesianka Katowice 4:2
Pięknego gola dla Przyszowic strzela z rzutu wolnego Ariel Mnochy (75´). Trafieniami 
dla naszego zespołu popisali się w tym meczu jeszcze: Krystian Sosna (18´),
Dominik Śmiałkowski (50´) i Dawid Wiercioch (85´). 

Trener Krzysztof Szumski

/Opr. J.M./

Foto: J.M.

    26 października zawodnicy Jedności startowali 
na II Mityngu Pływackim w Rybniku. Najle-
pszym naszym zawodnikiem okazał się Robert 
Wyrobek, który zdobył aż 4 złote medale, po 4 
medale zdobyli także Magdalena Swaczyna 
i Dariusz Bartnik, natomiast 3 Sandra Kocur.
     Wszyscy wypadli świetnie, poprawili rekordy

życiowe i ponownie re-
kordy klubu: w kategorii 
wiekowej 10 lat rekord 
ustanowił Robert Wyro-
bek na dystansach 50 
i 100 m stylem grzbie-
towym. Na tych samych 
dystansach Rafał Wyro-
bek pobił rekordy w ka-
tegorii wiekowej 13 lat. 
Ponadto Rafał poprawił 
rekord na 50 i 100 m sty-
lem dowolnym. Do re-
kordzistów klubu dołączyła Martyna Mryka, 
która dokonała tego na dystansie 100 m stylem 
klasycznym w kategorii wiekowej 10 lat.

WYNIKI: w nawiasach miejsce zajęte na zawodach.

Sandra : 100 m dow. 1:18.99 (2); 
50 m grzb. 0:40.99 (1)
Magdalena Swaczyna: 100 m dow. 1:16.14 (1); 
50 m grzb. 0:44.51 (4)
Martyna Mryka: 50 m klas. 0:51.54 (6); 100 m klas. 1:48.17 (6)
Paulina Pierchała: 100 m grzb. 1:29.38 (5)
Angelika Mandziej: 100 m dow.1:17.05 (4)

Wyrobek Robert: 50 m dow. 0:35.07. (1), 100 m st. dow. 
1:17.86 (1); 50 m grzb. 0:37.75 (1); 100 m grzb. 1:21.38 (1)
Bartnik Dariusz: 50 m dow. 0:35.32 (2); 100 m dow. 1:20.61(2) 
50 m grzb. 0:40.22 (3), 100 m grzb. 1:29.67 (3)
Hudzikowski Mateusz: 100 m grzb. 1:33.19 (6)
Lamla Filip: 50 m. grzb.0:44.72 (7); 100 m klas. 1:52.00 (5)      
Kruczkowski Adam: 50 m grzb. 0:41.89 (11)
Wyrobek Rafał: 50m grzb. 0:35.05 (8); 
Cajza Szymon: 50m grzb. 0:37.44 (11)

Kocur

    Pływacy Jedności Przyszowice odnieśli 
w ostatnich startach wiele znaczących sukce-
sów. W sumie na zawodach w Katowicach, 
Krakowie i Rybniku stanęli na podium aż 39 
razy, w tym 13 razy na najwyższym stopniu.
    Na każdych zawodach poprawiają swoje 
rekordy życiowe i ustanawiają nowe rekordy 
klubu, przy okazji zostawiając w tyle rówie-
śników z województw śląskiego i małopol-
skiego. Najbardziej obiecująca jest grupa 
dziesięciolatków, którzy etatowo już zdobywają 
medale w każdym starcie. Do grona multime-
dalistów: Robert Wyrobek, Magda Swaczyna, 
Sandra Kocur, Dariusz Bartnik, Mateusz Hudzi-
kowski, dołączają nowi zawodnicy, jak 9 letni 
Jakub Kalkan, czy Martyna Mryka, która na Mi-
tyngu w Rybniku ustanowiła rekord klubu na 
100 m st. klasycznym w kat. wiekowej 10 lat.
    W grupie jedenastolatków sukcesy zaczyna 
odnosić Paulina Pierchała, m.in. 1 miejsce na 50 
m st. grzbietowym na zawodach w Katowicach. 

Mityng w Rybniku

    19 października nasi zawodnicy startowali 
w zawodach „Pływaj z nami na Koronie” w Kra-
kowie. Podczas zawodów zdobyli 7 medali, 
w tym 4 złote. Wśród medalistów znaleźli się: 
Robert Wyrobek - 2 złote, Sandra Kocur -złoto 
i srebro, Magdalena Swaczyna - złoto, Dariusz 
Bartnik - srebro oraz Mateusz Hudzikowski - 
brąz. Warto wspomnieć, że dziewczyny rozgro-
miły przeciwniczki na 100 m st. dowolnym, 
a chłopcy nie dali szansy innym zawodnikom na 
50 m stylem grzbietowym - całe podium należało 
do LKS Jedność 32 Przyszowice!
    Sandra Kocur i Robert Wyrobek uzyskali naj-
większą liczbę punktów za dwa starty, a tym sa-
mym znaleźli się na 1 miejscu w kat.wiek. 10 lat.

Kraków - od lewej: Sandra Kocur, Magdalena Swaczyna, Mateusz Hudzikowski, Robert 
Wyrobek i Dariusz Bartnik

Pływaj z nami na Koronie

Foto: Tomasz Wyrobek

Źródło: www.jednosc32przyszowice.pl


