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Dokończenie na str. 2

11 listopada 
- na patriotyczną nutę

    W przeddzień święta wójt Joachim Bargiel 
oraz przedstawiciele przyszowickiego chóru 
Słowik złożyli biało-czerwone wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem Powstańców Śląskich 
w Przyszowicach. Zapalono również znicze. 
Podobna uroczystość odbyła się następnego 
dnia pod pomnikiem w Gierałtowicach.

    W obchody włączyły się chóry z naszej 
gminy - Słowik z Przyszowic i Bel Canto 
z Chudowa, które 10 listopada w kościele pa-
rafialnym w Przyszowicach dały „Koncert 
Pieśni Patriotycznej”. W ich wykonaniu usły-
szeliśmy m.in. pieśni, które w ważnych i uro-
czystych chwilach towarzyszą Polakom od 
wielu stuleci: „Gaude Mater Polonia”, 
„Bogurodzica”, „Rota” ze słowami Marii 

Konopnickiej, „Boże, coś Polskę” - to tylko 
niektóre z nich. Zespołami dyrygowali: Bar-
bara Jałowiecka-Cempura i Henryk Mandrysz.
 

    Przedstawiciele Słowika wzięli również 
udział w obchodach zorganizowanych przez 
nasz powiat oraz miasto Gliwice . 11 listopada 
przyszowicki chór wystawił poczet sztanda-
rowy we mszy św. za ojczyznę, odprawionej 
w gliwickiej katedrze pw. apostołów św. Piotra 
i Pawła. Po nabożeństwie poczet Słowika 
przemaszerował pod pomnik Józefa Piłsud-
skiego, gdzie odbyła się manifestacja patrio-
tyczna. 
    Narodowe Święto Niepodległości nie prze-
biegło bez echa w gminnych szkołach. 
Tradycyjnie wszystkie placówki oświatowe 

    Uroczystości pod pomnikami oraz „Koncert Pieśni Patriotycznej” 
wypełniły program gminnych obchodów 95. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Anna Górnik 
z GARDY
Gierałtowice
młodzieżową 
wicemistrzynią 
Polski w boksie. s. 8

Puchar Wójta w Pływaniu - s. 7

75 lat konsekracji kościoła 
w Przyszowicach - s. 4

Hodowcy gołębi
podsumowali sezon - s. 5
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Druk: CUD-DRUK 

Sesja Rady Gminy Gierałtowice w dniu 25 października br.

XXXVI Sesja Rady Gminy

Źródło: materiały RG, opr. J.M.

/Info: ZSP w Przyszowicach//

Ogłoszenie UG 
  Wójt Gminy Gierałtowice informuje, 
iż utworzone zostały indywidualne numery 

rachunków bankowych, na które należy 

uiszczać opłatę za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi na terenie gminy 

Gierałtowice.

   Pismo, z indywidualnym numerem ra-

chunku oraz wszelkimi potrzebnymi 

informacjami, zostanie doręczone w miesiącu 

listopadzie wszystkim osobom, które złożyły 

deklaracje. Opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi można wpłacać w pla-

cówkach pocztowych, w placówkach banku 

lub za pośrednictwem usług bankowości ele-

ktronicznej. Opłata może być również wpła-

cana w kasie Urzędu Gminy Gierałtowice lub 

u sołtysów.

    Przypominamy jednocześnie, iż termin pła-

tności opłaty za IV kwartał mija 15 grudnia 

2013 roku.
/Ref. Ochrony Środowiska UG/

    XXXVI sesja Rady Gminy odbyła się w bu-
dynku ZSP w Przyszowicach. Obrady otworzył 
i poprowadził Marek Błaszczyk - przewodni-
czący RG Gierałtowice.

    Przed rozpatrzeniem i podjęciem uchwał, 
uczestnicy posiedzenia zapoznali się m.in. 
z pracami komisji stałych Rady Gminy w okre-
sie międzysesyjnym.
 

    Radny Eugeniusz Kurpas - przewodniczący 
Komisji Górnictwa, przekazał m.in. informacje 
dotyczące realizacji przez KWK Knurów-
Szczygłowice zadań zawartych w porozu-
mieniu z gminą Gierałtowice. Wynika z nich, że 
większość zadań została zrealizowana. W poro-
zumieniu tym kopalnia zobowiązała się m.in. do 
usuwania szkód górniczych w okresie do 
jednego roku od złożenia wniosku. Zgodnie 
z porozumieniem wykonywane są pomiary 
wysokości rzędnych terenu gminy na obszarze 
górniczym KWK Knurów-Szczygłowice. 
Kopalnia na bieżąco wykonuje naprawy zwią-
zane z wodociągami i przyłączami. Sprawa 
budowy przepompowni w dolinie potoku Gie-
rałtowickiego jest w toku. Termin realizacji 
przebudowy przepompowni wraz z budową 
zbiornika retencyjnego na rowie Bojkowskim 
przy ul. Obrońców Granicy przesunięto do 
końca 2013 r.  

    Radna Grażyna Malec poinformowała, że 
kierowana przez nią Komisja Kultury, Oświaty 
i Zdrowia zajmowała się opiniowaniem pro-
jektów uchwał Rady Gminy, m.in. uchwały 
dotyczącej programu współpracy gminy z orga-

niz
2014 gmina przeznaczy co najmniej 240 000 zł.

    Opiniowanie projektów uchwał było również 
tematem prac Komisji Budżetu i Planowania, 
kierowanej przez radnego Pawła Hirsza. 
Komisja analizowała m.in. wprowadzenie do 
realizacji nowego programu pt. „Uczenie się 
przez całe życie” (Partnerski Projekt Szkół 
Comenius), który w latach 2013-2015 reali-
zowany będzie przez ZSP w Przyszowicach. 
Projekt w całości finansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej.

    W trakcie sesji radni rozpatrzyli i podjęli 
jednogłośnie dwie uchwały wprowadzające 
korekty do uchwał z 18 grudnia 2012 r. - doty-
czących: budżetu gminy na rok 2013 oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gie-
rałtowice na lata 2013-2028.

    W punkcie obrad dotyczącym interpelacji, 
przewodniczący RG Marek Błaszczyk zwrócił 
się do prezesa PGK, aby ten wystąpił do KWK 
Sośnica-Makoszowy o zwrot kosztów wody zu-
żytej do płukania wodociągu. Jak wyjaśnił, 
21 października w Przyszowicach miała 
miejsce awaria wodociągu spowodowana 
szkodą górniczą. Woda została zanieczy-
szczona. Mieszkańcy ponieśli koszty płukania 
i w związku z tym oczekują rekompensaty.

    Po wyczerpaniu wszystkich punktów dy-
skusji, ok. godz. 18.40, przewodniczący ogłosił 
zamkniecie obrad sesji. 

acjami pozarządowymi. Na ten cel w roku 
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zorganizowały z tej okazji uroczyste akademie, 
w których wystąpili uczniowie, m.in. z kółka 
muzycznego prowadzonego przez Karolinę 
Stawowy z Gminnego Ośrodka Kultury w Gie-
rałtowicach.

    Warto zauważyć, że swój wkład w oprawę 
święta wnieśli również mieszkańcy gminy - 
dekorując swoje domy, a czasem i pojazdy 
biało-czerwonymi flagami.

Tekst i foto: J.M.

Koncert Pieśni Patriotycznej

    Orkiestra Dęta przy OSP Przyszowice oraz 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowi-
cach zapraszają na koncert świąteczno-nowo-
roczny, organizowany 4 stycznia 2014 roku. 
    Początek o godz. 17 na sali gimnastycznej 
ZSP przy ul. Szkolnej 4. 

   W programie: „Jasełka” przygotowane 
przez uczniów, koncert Orkiestry Dętej OSP 
pod batutą Mirosława Hajduka oraz wspólne 
kolędowanie. Całość poprowadzi Wojciech 
Miczka.

    Zachęcamy do słuchania i wspólnego kolę-
dowania.

Zaproszenie na koncert
do Przyszowic

Z okazji tradycyjnej Barbórki
pragniemy złożyć wszystkim górnikom, 

pracownikom kopalń i ich rodzinom,
życzenia wszelkiej pomyślności 

oraz wytrwałości w ciężkiej 
i niebezpiecznej pracy.

Niechaj święta Barbara nieustannie 

otacza Was i Wasze rodziny
otwartymi ramionami, zapewniając 

poczucie bezpieczeństwa pracowniczego
oraz pewności dnia jutrzejszego.

Szczęść Boże!

Przewodniczący 
Rady Gminy

Marek Błaszczyk

Wójt Gminy 
Gierałtowice

Joachim Bargiel

Barbórka 2013
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40-lecie Koła PZERiI 
w Paniówkach
    Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Paniówkach obchodziło w tym 
roku jubileusz 40-lecia istnienia. Z tej okazji 16 li-
stopada br. w miejscowej restauracji „Verona” 
odbyło się uroczyste spotkanie członków koła 
oraz zaproszonych gości, wśród których nie za-
brakło: wójta gminy Joachima Bargiela, wice-
przewodniczącej RG Agnieszki Czapelki, prze-
wodniczącego Koła Rejonowego PZREiI w Knu-
rowie Zygfryda Mazura, przewodniczącej koła 
w Przyszowicach Janiny Szeji, proboszcza Pa-
niówek ks. Michała Wolińskiego, dyrektor ZSP 
w Paniówkach Małgorzaty Wiśniewskiej, przed-
stawicielki chóru Cecylia Róży Pierchały, a także 
osób zaprzyjaźnionych i współpracujących z ko-
łem - Henryka Szarego, Iwony i Mariusza Lesz-
ków oraz Elżbiety Dresler.
   Spotkanie było okazją do wyróżnienia osób 
szczególnie zasłużonych dla koła w Paniówkach. 
Obecna jego przewodnicząca, Teresa Szołtysek, 
wręczyła członkom byłego zarządu okoliczno-
ściowe dyplomy, kwiaty i upominki. Otrzymali je: 
Stefania Kowol, Elfryda Kubicka, Edward Wita 
oraz Łucja Szołtysek, Elżbieta Mryka, Otylia 
Krzymyk i Maria Nocoń. Kwiatami i upominkami 
uhonorowano członkinie z największym stażem - 
Annę Szołtysek, Różę Bartoszek, Martę Strzodę 
i Adelajdę Mijacz. 

    Przewodnicząca koła podziękowała również 
wszystkim instytucjom oraz osobom prywatnym 
za współpracę, wsparcie w różnych formach, za 
ich dobrą wolę i życzliwość. Z kolei zaproszeni 
goście złożyli na ręce przewodniczącej gratulacje 
i życzenia wszelkiej pomyślności na dalsze lata 
działalności. Wójt gminy przekazał jubilatom 
okolicznościową tablicę. 
    Po części oficjalnej wystąpił zespół młodych 
talentów muzycznych pod kierownictwem 
Karoliny Stawowy z GOK w Gierałtowicach.
    Spotkanie było okazja do wspomnień, refleksji 
i przypomnienia historii Koła PZREi I w Paniów-
kach oraz ludzi, którzy z oddaniem i pasją two-
rzyli je i rozwijali. Inicjatorem utworzenia koła 
był Józef Kowalski z Bujakowa, który w 1973 r. 
stanął na czele jego zarządu. Po nim funkcję te 
pełnili Paweł Mazurek oraz Józef Kowol. 
Wieloletnią przewodniczącą była Stefania Kowol, 
a od roku 2007 kołu przewodzi Teresa Szołtysek. 
    Obecnie koło liczy 136 członków. Prowadzi 
działalność kulturalną i rekreacyjną. Organizuje 
m.in. wieczorki towarzyskie i okolicznościowe, 
wycieczki krajowe oraz zagraniczne. Koło 
współpracuje z instytucjami środowiskowymi, 
głównie z GOK i Bliblioteką Publiczną w Gie-
rałtowicach.

Źródło: koło PZERiI w Paniówkach, opr. J.M.

    Dużą popularnością cieszą się bezpłatne 
zajęcia obsługi komputera i Internetu dla 
seniorów, które od października br. prowadzi 
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.

    Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, 
chętnych do nauki nie brakuje. Zajęcia prze-
znaczone są dla osób pragnących nauczyć się 
podstaw obsługi komputera i wykorzy-
stywania możliwości jakie on stwarza.
 

    Każdy, kto zapisze się na warsztaty ma do 
dyspozycji komputer z dostępem do Internetu, 
natomiast osoby posiadające laptopy chętnie 
przynoszą je ze sobą, aby uczyć się na swoim 
sprzęcie. Zajęcia trwają zazwyczaj nieco 
ponad godzinę, raz w tygodniu. Tematyka 
i tempo dostosowane są do indywidualnych 
potrzeb uczestnika.       

    Obsługa skrzynki mailowej, wykorzystanie 
Skype, wyszukiwarek, przeglądarki, serwi-
sów tematycznych a także edytora tekstu 
z pewnością nie będą już czarną magią dla 
nowoczesnego Seniora.

    Zgłoszenia przyjmowane są w świetlicy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowi-
cach, przy ul. W. Korfantego 7b, lub pod 
numerem tel.: 32 301 15 12.

Bezpłatna nauka obsługi komputera 
i Internetu

Zajęcia komputerowe 
dla seniorów

Jak działać w warunkach kryzysowych?
PIAST 2013 - ćwiczenia pracowników Urzędu Gminy
    13 listopada br. odbyło się posiedzenie 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
poświęcone przygotowaniom do dwuszczeblo-
wego ćwiczenia pod kryptonimem Piast 2013. 
W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył 
wójt gminy Joachim Bargiel, omówiono zaga-
dnienia z zakresu Zarządzania Kryzysowego, 
Obrony Cywilnej i spraw obronnych. 
    Analizowano również stopień przygotowania 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej do 
dostarczania wody pitnej dla mieszkańców gmi-
ny Gierałtowice w warunkach specjalnych. 
Wójt Bargiel zapoznał się ze stopniem zaawan-
sowania prac w dostosowywaniu regulaminów 
i instrukcji obowiązujących w Urzędzie Gminy 
do zarządzenia Prezesa Rady Ministrów 
odnośnie wprowadzania stopni alarmowych.
    W spotkaniu uczestniczyli również: wicewójt

Janusz Korus, skarbnik gminy Michał Kafanke, 
prezes PGK Tadeusz Wranik, kierownicy refe-
ratów oraz szef Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, podinspektor Krzysztof Sieranto-
wicz.
    Kolejne dwa dni (14-15 listopada) przezna-
czone były na praktyczne działania pracowni-
ków Urzędu Gminy Gierałtowice w ramach 
ćwiczenia Piast 2013. Urzędnicy przećwiczyli 
m.in. procedury związane z „Akcją kurierską” 
(chodzi o dostarczanie powołań) i „Akcją jodo-
wą” - na wypadek skażenia radioaktywnego. 
Przeprowadzono również grę decyzyjną zwią-
zaną z ewakuacją i przyjęciem. Przeanalizowano 
procedury związane z wprowadzaniem kolej-
nych stanów nadzwyczajnych, począwszy od 
Stanu Klęski Żywiołowej przez Stan Wyjątkowy 
aż do Stanu Wojennego.

Źródło: Zespół Zarządzania Kryzysowego

Kenijski misjonarz odwiedził gminę
    Przy okazji wizyty w Polsce naszą gminę od-
wiedził kenijski misjonarz o. Vitalis Owino Dero 
ze zgromadzenia Ojców Białych - Misjonarzy 
Afryki. A to za sprawą zaprzyjaźnionej z nim 
Justyny Daleji, katechetki z Rudy Śląskiej, która 
zabrała o. Vitalisa na uroczystość nadania Gim-
nazjum w Paniówkach imienia Jana Pawła II. 
Ciemnoskóremu misjonarzowi, tak się u nas 
spodobało, że postanowił poznać całą gminę. 
Spotkał się m.in. z młodzieżą szkolną w Pa-
niówkach i Gierałtowicach, a także z włodarzami 
gminy - wójtem Joachimem Bargielem i prze-
wodniczącym RG Markiem Błaszczykiem. Od-
wiedził parafię w Gierałtowicach i ks. probo-
szcza Marka Sówkę oraz kościół w Przyszowi-
cach. Dołożono starań, aby misjonarz wywiózł od 
nas dobre wspomnienia. /J.M./

Przed UG - od prawej: wójt Joachim Bargiel, Justyna Daleja, 
o. Vitalis Owino, Aleksandra Bargiel-Firlit - tłumaczka, prze-
wodniczący RG Marek Błaszczyk. ZAPRASZAMY!

Źródło: GOK - Mirosława Mirańska-Baraniuk
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GOK 
zaprasza
Kiermasz Bożonarodzeniowy
    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.

    Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy 
oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierał-
towicach serdecznie zapraszają wszystkie 
dzieci (z opiekunami) na spotkanie ze 
św. Mikołajem, które odbędzie się 5 grudnia 
w godz. od 17.00 do 19.00 w auli Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach. 
    W programie m.in.:
- Rozwiązanie konkursu 
plastycznego „Zdrowie 
na talerzu” - zorganizo-
wanego przez wójta 
gminy Gierałtowice. 
- Zabawa dla dzieci  
„Mikołajki z innej bajki”.
- Spotkanie ze 
św. Mikołajem.

    Zapraszamy!

Spotkanie 
ze św. Mikołajem
5 grudnia - aula szkoły w Gierałtowicach

   W bieżącym roku minęło 75 lat od kon-
sekracji kościoła pw. św. Jana Nepomu-
cena w Przyszowicach, której 9 paździer-
nika 1938 roku dokonał ks. biskup 
Stanisław Adamski.
    Z tej okazji, 13 października br. (w niedzielę), 
odprawiono uroczystą mszę św. upamiętniającą 
to wydarzenie. Nabożeństwu przewodniczył 
ksiądz infułat Rudolf Brom, który w latach 
1968-71 był wikariuszem przyszowickiej pa-
rafii. Koncelebrowało dziewięciu księży: 
ks. profesor Jan Górecki, ks. proboszcz Stefan 
Nowok, ks. proboszcz Jan Buchta, ks. pro-
boszcz Marek Sówka, ks. proboszcz Adam 
Niedziela, ks. Szczepan Wilczek, ks. Marcin 
Pękała oraz  ks. Ernest Grajcke. 
  Nabożeństwo uświetniły występy chóru 
Słowik z Przyszowic pod batutą Henryka Man-
drysza oraz Orkiestry Dętej przy OSP w Przy-
szowicach pod dyrekcją Mirosława Hajduka.
    Kościelne ławy wypełnili mieszkańcy Przy-
szowic, a także gminy Gierałtowice. Nie za-
brakło wśród nich przedstawicieli samorządu 
z wójtem Joachimem Bargielem na czele oraz 
organizacji społecznych i kulturalnych.
    Jubileusz konsekracji kościoła okazał się 
bardzo ważnym świętem dla społeczności 
parafialnej Przyszowic. Jak powiedział dla 
„Wieści” proboszcz parafii, ks. Adam Niedziela

- W organizację uroczystości zaangażowana 
była olbrzymia część wspólnoty parafialnej 
i za to na łamach pisma pragnę jeszcze raz 
wszystkim gorąco podziękować.
    Warto dodać, że z okazji jubileuszu wydana 
została książka, pióra Edwarda J. Pyki, 
pt.: „Przyszowiccy duchowni w służbie Bogu 
i ludziom”.  

Foto: S. Skrzypczyk

Foto; S. Skrzypczyk, opr. J.M.
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    Warsztaty Ekologiczne prowadzone przez 
GOK w Gierałtowicach cieszą coraz większym 
zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców 
gminy. Dzieci uczestniczą w zajęciach, na 
których w przystępny sposób zdobywają wie-
dzę, rozwiązują zadania, działają plastycznie. 
To wszystko utrwala wiadomości i rozwija ich 
kreatywność. Do tej pory tematem warsztatów 
były: segregacja śmieci oraz dzikie zwierzęta 
Polski. W ostatnim czasie poznawały natomiast 
świat roślin oraz dowiedziały się jak arty-
stycznie można podejść do recyclingu! 

   Jeśli chcesz, aby i twoja pociecha spędziła 
czas w niebanalny sposób, niech dołączy do nas!  
   

   Zapraszamy dzieci wieku 5-7 lat, w czwartki, 
w godzinach 16.45-17.45. Zajęcia odbywają się 
w świetlicy GOK w Gierałtowicach, przy ul. 
Korfantego 7b.

Edukacja 
poprzez zabawę

Instruktor Mirosława Mirańska-Baraniuk

    Kolejne warsztaty rękodzielnicze zorganizo-
wane przez GOK w Gierałtowicach za nami. Tym 
razem (13 listopada) do Gierałtowic przyjechali 
goście z „Osikowej doliny”, którzy przybliżyli 
uczestnikom zajęć sekrety wytwarzania ozdób 
z wiórków osiki - drzewa, które pomimo swojej 
niedoskonałości i miękkości, wyśmienicie nadaje 
się do tworzenia oryginalnych bibelotów. Trzeba 
tylko opanować technikę ich tworzenia. Pomocą 
w tym zadaniu służyli instruktorzy z Koziegłów, 
gdzie sztuka ta ma tradycje sięgające XIX wieku.

    Z oferty skorzystało blisko dwadzieścia pań 
z naszej gminy - mówi Justyna Witkowska 
z GOK - W trakcie trzygodzinnych zajęć, każda 
z uczestniczek własnoręcznie wykonała swojego

 pierwszego osikowego aniołka oraz kilka innych 
ozdób związanych tematycznie ze świętami Bo-
żego Narodzenia.

Osikowe gwiazdy i anioły

Foto: GOK
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Hodowcy gołębi pocztowych
podsumowali sezon lotów
    Rozmowa z Janem Wiechoczkiem - 
prezesem Oddz. Przyszowice, Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

Panie prezesie, jaki był miniony sezon lotów? 
    Do najlepszych nie należał, ale zaplanowane 
loty zrealizowaliśmy w całości. W sumie było 
ich dwadzieścia - 14 lotów gołębi dorosłych 
i 6 młodych. 
Najdalsze loty? 
    Dwukrotnie wywieźliśmy nasze gołębie do 
Sulingen w Niemczech. To były dwa loty dale-
kodystansowe. Aby wrócić, gołębie musiały 
pokonać dystans 740 km.
Ile czasu im to zajęło?
    Te najszybsze przyleciały w osiem godzin. 
(Średnia prędkość lotu 92,5 km/h - red.)
Które najszybciej?
    W pierwszym locie z Sulingen z naszego 
oddziału najszybszy był gołąb kolegi Roberta 
Swobody z Paniówek. W drugim locie - mój 
gołąb.
 Sukcesy poza oddziałem.
    Jak już wspominałem spektakularnych wyni-
ków w tym roku nie mieliśmy, ale na wyró-
żnienie zasługuje kolega Kamil Kaiser z sekcji 

Chudów, który w klasyfikacji okręgu Katowice, 
zrzeszającego 50 oddziałów, został pierwszym 
przodownikiem - co oznacza czwarte miejsce 
w kolejności. To duże osiągnięcie.
Plany na przyszłość?
    Plany dotyczą tej najbliższej przyszłości. 
W dniach 6-8 grudnia nasi hodowcy wezmą 
udział w wystawie gołębi pocztowych w Sośni-
cowicach. 21 grudnia w wystawie okręgowej 
w Rudzie Śląskiej, a od 10 do 12 stycznia w wy-
stawie ogólnopolskiej, która odbędzie się 
w Sosnowcu.

Mistrzostwo oddz. Przyszowice  
w lotach gołębi dorosłych - 2013 r.
 

Mistrz - Kaiser Kamil
I wicemistrz - Swoboda Robert
II wicemistrz - Plaza Bronisław
I przodownik - Kaiser Bolesław
II przodownik - Oleś Ewald
III przodownik - Wiechoczek Jan
  

Mistrzostwo oddz. Przyszowice 
w lotach gołębi młodych - 2013 r.
 

Mistrz- Kaiser Kamil
I wicemistrz - Kaiser Bolesław
II wicemistrz - Nocoń Ireneusz
I przodownik - Karwot D. i Alek.
II przodownik - Kluczny Zdzisław
III przodownik - Janota Czesław

Spotkanie w Artusie
    23 listopada br. hodowcy gołębi pocztowych 
z oddziału Przyszowice podsumowali miniony 
sezon lotów - trwający od maja do połowy 
września. Okazją było uroczyste spotkanie 
w przyszowickiej restauracji Artus, w trakcie 
którego prezes oddziału Jan Wiechoczek 
odczytał oficjalne wyniki współzawodnictwa. 
Najlepsi spośród hodowców nagrodzeni zostali 
pucharami. Osiągnięć gratulowali im m.in. wójt 
gminy Joachim Bargiel i przewodniczący RG 
Marek Błaszczyk.
    Tradycyjnie podsumowanie zakończyło 
poczęstunkiem. 

Zdj. arch.: - Jan Wiechoczek prezentuje swojego gołębia

/Pytał - J. Miszczyk/

Bolesław Kaiser

Festiwal dyni
    W październiku br. w Gminnym Przedszkolu 
w Gierałtowicach odbył się konkurs 
pt. „Festiwal dyni”. Wzięły w nim udział dzieci 
wraz z rodzicami. Jak podkreślają organizatorki 
imprezy: Katarzyna Kotek i Bożena Neu-
gebauer - rzeźby z dyni były bardzo kreatywne 
i pomysłowe. Jednym z celów konkursu była 
integracja rodziców z gierałtowicką placówką 
przedszkolną.      

    Wszystkie prace można było podziwiać na 
wystawie pokonkursowej. 

    25 października br. uczniowie Gimnazjum 
oraz Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach 
wzięli udział w 17 Targach Książki w Kra-
kowie. Na targach obecnych było ponad 500 
gości: pisarzy, dziennikarzy, aktorów, poetów 
oraz publicystów. Swoje stoiska zapre-
zentowały wydawnictwa z całej Polski. 
Stoiska z książkami zachęcały nie tylko do 
ustawiania się po autografy ale i do rozmów, 
o czym mogli się przekonać nasi uczniowie. 

    Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
stoiska z książkami młodzieżowymi oraz gra-
mi planszowymi. Morze balonów, młodych 
ludzi i bogata oferta wydawnicza - to wszystko 
kręciło się wokół książek. 

Targi Książki 
w Krakowie

Zdjęcie z wystawy pokonkursowej 

W Krakowie swoje książki podpisywał m.in. Wojciech 
Cejrowski.

/Info: ZSP w Gierałtowicach/

Od prawej: przewodni-
czący RG Marek Bła-
szczyk i wójt Joachim 
Bargiel z pucharami, 
które otrzymali od ho-
dowców gołębi poczto-
wych z Przyszowic za 
wspieranie działalności 
ich oddziału. Trzeci od 
prawej - prezes oddzia-
łu Jan Wiechoczek. 

Foto: J.M.

    Trudno dziś sprawić, żeby kilkadziesiąt osób 
zgromadzonych w jednym miejscu i tym samym 
czasie było uśmiechniętych i zadowolonych. 
Nam się to udało już po raz kolejny. 10 listopada 
Zespół DuoCoral z Wodzisławia Śl. wystąpił 
przed paniami, które przybyły do gierałto-
wickiej szkoły i spowodował, że ten niedzielny 
wieczór upłynął w bardzo przyjemnej atmo-
sferze.
 

    Sponsorami nagród w konkursach byli: pan 
2Artur Tomiczek, firma Aqua SPA , Gabinet 

Weterynaryjny E. Aparta w Gierałtowicach, 
basen „Wodnik” w Paniówkach, Cukiernia 
„Teresa Czech”, KS Garda w Gierałtowicach.   

    Członkowie Stowarzyszenia „Lepsza Przy-
szłość” bardzo dziękują wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania dziewiątej 
edycji Babskiego Combra!

Babski Comber 2013 
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Psi problem

    Problem wałęsających się czworonogów poru-
szono na jednej z ostatnich sesji Rady Gminy. 
O tym, że są one zagrożeniem dla pieszych i zmo-
toryzowanych, nikogo przekonywać nie trzeba. 
Co zrobić aby zagrożenie to zminimalizować? 
Skutecznym sposobem jest wyłapywanie wałę-
sających się psów - powiedział kierownik rybni-
ckiego schroniska dla zwierząt, Przemysław 
Plucik, choć nie jest to takie proste, ponieważ 
pies jest zwierzęciem szybkim i przebiegłym. 
Nie mniej jednak o wałęsających się zwierzętach 
należy informować odpowiednie służby. 
- W bieżącym roku z terenu gminy Gierałtowice 
napłynęło 27 takich zgłoszeń, z czego 26 zała-
twiono pozytywnie - mówi Józef Długaj - 
kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej UG.

    Informacje o zauważonych na terenie gminy 
bezdomnych zwierzętach należy przekazywać 
do Schroniska dla Zwierząt w Rybniku, 
mieszczącego się przy ul. Majątkowej 42, 

tel. do schroniska 32 42 46 299 - całodobowy 
lub Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Gminy Gierałtowice - tel. 32 30 11 360, 
32 30 11 365 - w godzinach pracy urzędu: w po-
niedziałki, wtorki, środy i piątki od 7.00 do15.00, 
w czwartki od 7.00 do 17.00 - informuje kie-
rownik tego Referatu. 

    Wyłapywanie zwierząt odbywa się w godzi-
nach od 7.00 do 15.00 we wszystkie dni tygodnia. 
W godzinach od 15.00 do 6.00 rano interweniuje 
schronisko, ale tylko w przypadku pogryzień 
i zwierząt zachowujących się agresywnie.

    Wypadki i kolizje z udziałem zwierząt należy 
zgłaszać do Gabinetu Weterynaryjnego Euge-
niusza Aparta, mieszczącego się w Gierałto-
wicach przy ul. Korfantego 12, tel. 32 235 31 94, 
601 851 193 - całodobowy lub w Referacie 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy. 
Pilnujmy nasze psy, dla wspólnego bezpie-
czeństwa! - apelują radni gminy.

    Pies najwierniejszym przyjacielem człowieka jest, ale też może być 
dla nas niebezpieczny, zwłaszcza bezpański. 

/J.M./

    1. Pies wystraszony - objawia chęć podpo-
rządkowania się, uniknięcia konfrontacji. 
Kontakt wzrokowy krótki bezpośredni, uszy 
stulone, tułów opuszczony, ogon opuszczony. 
Pies może lekko merdać ogonem. 

    2. Pies demonstruje lęk, poddanie się 
i podporządkowanie silniejszemu - uszy 
stulone, ogon podkulony, pies unika bezpo-
średniego kontaktu wzrokowego, przewraca się 
na grzbiet odsłaniając brzuch i gardło.

    Spotkanie oko w oko z dużym, bezpańskim 
psem nie należy do przyjemności. Jak ocenić, 
kiedy w takiej sytuacji zagraża nam niebez-
pieczeństwo i jak zachować się w razie ewen-
tualnego ataku? O tym w materiale przy-
gotowanym przez podinspektora Macieja 
Kawę - komendanta Komisariatu Policji 
w Knurowie.

    Postawa psa i jego zachowanie wskazują 
kiedy może cię on zaatakować. Na rysunkach 
poniżej prezentujemy typowe postawy psów 
oraz informacje co mogą one oznaczać dla czło-
wieka:

1

2

Kiedy pies może nas zaatakować?

3

4

   5. Zwierzę zdecydowanie dominujące, 
oznajmiające o swojej przewodniej pozycji 
i grożące atakiem w wypadku sprowoko-
wania - uszy nastawione do przodu, nos zmar-
szczony, wargi podniesione, widać białe zęby, 
łapy sztywne, tułów poddany lekko do przodu, 
ogon podniesiony i zjeżony, włos na grzbiecie 
zjeżony.

5

    3. Pies wystraszony, podrażniony - może 
zaatakować - uszy stulone, sierść na grzbiecie 
zjeżona, tułów opuszczony, ogon podkulony, 
nos zmarszczony.

    4. Pies zaprasza do zabawy, może poszcze-
kiwać z radości - uszy podniesione, ogon 
podniesiony, pysk otwarty, język wysunięty, 
przednia część tułowia opuszczona, przednie 
łapy zgięte.
 

    Jak się zachować gdy jednak dojdzie do 
kontaktu z psem niebezpiecznym? 

1. Stań, nie uciekaj. Zwróć twarz w stronę psa - 
żeby się bronić musisz widzieć gdzie cię zaa-
takuje.                    
2. Nie patrz psu w oczy. Pomiędzy siebie a zęby 
psa spróbuj wsadzić jakikolwiek niesiony przez 
siebie przedmiot, np.: plecak, tornister, blok 
rysunkowy, parasolkę, kurtkę czy inną część 
odzieży - owiniętą wokół ręki. Jeżeli nie masz 
żadnego takiego przedmiotu, albo czasu na jego 
użycie (niespodziewany atak), nadstaw psu 
którąś rękę - zamknij pięść aby pies nie odgryzł ci 
palców.                        
3. Nie okazuj strachu, mimo że to trudne.      
4. Nie odwracaj się tyłem do psa, zwłaszcza jeśli 
jest duży. Jeśli skoczy na plecy, może przewrócić 
nawet dorosłego, a dziecko bez trudu. Staraj się 
nie dopuścić ataku na nogi. Jeżeli upadniesz, 
następnym celem może być twarz.               
5. Ustaw się do psa bokiem, na lekko rozsta-
wionych nogach. To pozwala lepiej utrzymać 
równowagę. Jeżeli pies jest duży i ciężki, wychyl 
się do przodu, by swoim ciężarem nie przewrócił 
cię.                      
6. Przyjmij niżej pokazaną pozycję „żółwia”. 
Ochronisz wystające części ciała, za które 
zwykle chwyta pies.

.

.
 .

.

.

1. Spleć dłonie do wewnątrz
2. Schowaj kciuki do środka
3. Załóż ręce na kark
4. Osłoń dłońmi także uszy
5. Kucnij
6.Przyciągnij głowę do kolan

Źródło: materiał  szkoleniowy Policji z Knurowa

1. 2. 3. 4. 5. 6.

    W ramach poprawy 
bezpieczeństwa pie-
szych na drogach, 
Urząd Gminy Gierał-
towice przeprowadził 
w listopadzie akcję 
rozdawania breloków 
i maskotek odblasko-
wych dla dzieci i mło-
dzieży. Otrzymali je 
m.in. przedszkolacy 
z  n a s z e j  g m i n y.  
Przedmioty te przy-
pięte do tornistra czy 
ubrania sprawią, że po zmroku będą bardziej 
widoczni dla kierowców.
 

    Przy okazji urzędnicy apelują o rozwagę 
przy korzystaniu z dróg w okresie jesienno-
zimowym. 

Będą lepiej 
widoczni!

Źródło: A. Nowak UG
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informator

Piłka nożna - tabele

Kolejny sukces Justyny Górnik

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2013/2014

Liga okręgowa, gr. Katowice IV 

Klub

  2. ŁKS Łagiewniki Bytom

  6. Orzeł Nakło Śląskie

  16. Orzeł Miedary

  7. Tempo Paniówki

  13. Unia Świerklaniec

  11. Wilki Wilcza

  5. Orzeł Mokre (Mikołów)

  10. Czarni Pyskowice

  14. Gwarek Zabrze

  4. KS 94 Rachowice

  1. Fortuna Gliwice

3. Sokół Orzech

9. Silesia Miechowice

12. Odra Miasteczko Śląskie

15. Tęcza Wielowieś

8. ŁTS Łabędy

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

36

32

29

26

25

24

23

21

21

20

20

19

17

13

12

11

Sezon - 2013/2014

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Klasa A, grupa: Zabrze 

Klub

  14. Przyszłość II Ciochowice

  7. Zryw Radonia

  5. Młodość Rudno

  16. Orzeł Stanica

  15. Naprzód Żernica

  12. MOSiR Stal Zabrze

  1. MKS Zabrze-Kończyce

  6. Sokół Łany Wielkie

  11. Drama Kamieniec

  4. Zaborze Zabrze

13. Ruch Kozłów

9. Orły Bojszów

10. Społem Zabrze

3. Carbo Gliwice

3. Zamkowiec Toszek

41

37

33

30

27

25

25

24

21

18

17

17

15

15

13

7

  8. Jedność 32 II Przyszowice

Sezon - 2013/2014

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Sezon - 2013/2014
M.     Pkt.      

Klasa B, grupa: Zabrze 

Klub

  12. Piast Pawłów (Zabrze)

  6. LKS 45 Bujaków

  5. Quo Vadis Makoszowy

  14. Korona Bargłówka

  1. Gwiazda Chudów

  9. Pogoń Ziemięcice

  13. Victoria Pilchowice

  3. Walka Makoszowy (Zabrze)

11. Kłodnica Gliwice

8. Amator Rudziniec

10. Start Kleszczów

2. Naprzód Świbie

4. Olimpia Pławniowice

31

30

30

28

24

24

21

17

17

13

8

8

5

3

  7. KS Bojków (Gliwice)

Sezon - 2013/2014

13

13

13

13

12

13

13

13

13

13

12

13

13

13

    Podobnie jak w IV lidze, liga okrę-
gowa oraz klasy A i B zakończyły 
rywalizację pierwszej części sezonu 
17 listopada. 
    Cieszy fakt, że grająca w klasie B

Gwiazda Chudów na półmetku sezonu 
przewodzi w tabeli, pomimo porażki 
w ostatniej kolejce z wiceliderem - 
Naprzodem Świbie 2:3.

    Tempo Paniówki w lidze Okręgowej 
i II zespół Jedności 32 Przyszowice 
w klasie A, dotarły do półmetka 
w środku stawki.

Kl.III 50 m st. grzbietowym, dziewcząt
1. Widuch Kamila 39,32 Przyszowice
2. Warych Natalia 54,08 Paniówki
3. Kusz Maria 54,48 Przyszowice
Kl.III 50 m st. grzbietowym, chłopców
1. Jeziorek Fabian 36,38 Gieraltowice
2. Wysoczanski Marek 42,31 Przyszowice
3. Sokołowski Mateusz 42,80 Paniówki
Kl.II 50 m st. grzbietowym, chłopców
1. Nowicki Sebastian 39,44 Gierałtowice
2. Legęcki Bartłomiej 39,98 Przyszowice
3. Bartoszek Daniel 47,17 Paniówki
Kl.II 50 m st. Grzbietowym, dziewcząt
1. Biskup Kinga 41,45 Przyszowice
2. Kasak Dagmara 49,96 Gierałtowice
3. Białecka Agata 50,88 Przyszowice
Kl.I 50 m st.grzbietowym, dziewcząt
1. Mandziej Angelika 38,46 Przyszowice
2. Stawiarska Marta 42,83 Przyszowice
3. Grychtol Daria 50,15 Gierałtowice
Kl.I 50 m st. grzbietowym, chłopców
1. Wyrobek Rafał 36,11 Paniówki
2. Cajza Szymon 36,47 Paniówki
3. Stareczek Kamil 39,13 Przyszowice
Kl.III 50 m st. kraul, dziewcząt
1. Widuch Kamila 35,92 Przyszowice
2. Ciesielska Larysa 40,82 Paniówki
3. Przybylska Wiktoria 42,03 Paniówki

kl. III 50 m st. kraul, chłopców
1. Jeziorek Fabian 33,45 Gieraltowice
2. Sokolowski Mateusz 35,04 Paniówki
3. Wysoczanski Marek 35,06 Przyszowice
Kl.II 50 m st. kraul, chłopców
1. Legęcki Bartlomiej 32,12 Przyszowice
2. Nowicki Sebastian 34,77 Gierałtowice
3. Kalka Michal 41,67 Paniówki
Kl.II 50 m st. kraul, dziewcząt
1. Biskup Kinga 36,46 Przyszowice
2. Mryka Monika 37,95 Gierałtowice
3. Gieniusz Jadwiga 43,08 Gierałtowice
Kl.I 50 m st.kraul dziewcząt
1. Mandziej Angelika 33,44 Przyszowice
2. Mon Weronika 37,89 Gierałtowice
3. Grychtol Daria 49,27 Gierałtowice
Kl.I 50 m st. kraul, chłopców
1. Zaczek Dawid 31,81 Gierałtowice
2. Cajza Szymon 31,82 Paniówki
3. Wyrobek Rafał 32,39 Paniówki
Kl.III 50 m st. klasyk, dziewcząt
1. Wilczek Michalina 49,01 Przyszowice
2. Warych Angelika 50,28 Paniówki
3. Warych Natalia 50,81 Paniówki
kl. III 50 m st.klasyk, chłopców
1. Adamczyk Mateusz 43,74 Gierałtowice
2. Mryka Wiktor 45,38 Paniówki
3. Błaszczyk Grzegorz 56,78 Przyszowice

Kl.II 50 m st.klasyk, dziewcząt
1. Mryka Monika 49,83 Gierałtowice
2. Biegun Natalia 54,39 Paniówki
3. Dymarz Patrycja 59,16 Gierałtowice
Kl.II 50 m st. klasyk, chłopców
1. Klecha Mateusz 49,52 Przyszowice
2. Poneta Krzysztof 53,49 Przyszowice
3. Gubala Jacek 54,41 Gierałtowice
Kl.I 50 m st. klasyk dziewcząt
1. Stawiarska Marta 53,46 Przyszowice
2. Płaszczyk Julia 59,48 Gierałtowice
3. Krzysteczko Julia 1;01,10 Przyszowice
Kl.I 50 m st. klasyk chłopców
1. Zaczek Dawid 44,23 Gierałtowice
2. Laska Piotr 49,01 Paniówki
3. Ciesielski Markus 51,54 Paniówki
50 m st. motylkowym M - open
1. Adamczyk Mateusz 42,68 Gieraltowice
2. Malyszek Patryk 43,48 Przyszowice
3. Stareczek Kamil 45,87 Przyszowice
50 m st. motylkowym K - open
1. Moń Weronika 43,94 Gierałtowice
2. Gieniusz Jadwiga 51,51 Gieraltowice
3. Korzeniowska Wiktoria 59,83 Przyszowice
Sztafety 4x50 m st. dowolnym
Dziewczęta: 1. Przyszowice 2;26,70
2. Gierałtowice 2;53,42. 3. Paniówki 2;56,30
chłopcy:1. Paniówki 2;14,20
2. Gierałtowice 2;15,90. 3. Przyszowice 2;21,14

Wyniki Mistrzostw Gminy w Pływaniu Młodzieży Gimnazjalnej - Paniówki 25.11.2013 r.

Walczyli o Puchar Wójta

   25 listopada na basenie „WODNIK” 
w Paniówkach rozegrano VII Mis-
trzostwa Gminy Gierałtowice w Pływa-
niu Młodzieży Gimnazjalnej o Puchar 
Wójta.     

    Rywalizowano w czterech stylach 
pływackich na dystansie 50 m. Najle-
pszymi zawodnikami mistrzostw oka-
zali się: Angelika Mandziej z Gimna-
zjum w Przyszowicach oraz Dawid 
Zaczek z Gimnazjum w Gierałtowicach 

i tym samym zdobyli Puchary Wójta. 
Trzeba przyznać, że w konkurencji 
chłopców rywalizacja była bardzo za-
cięta. O tym, kto wróci do domu z Pu-
charem zadecydowała 0,01 sekundy, 
tyle bowiem stracił do zwycięzcy, drugi 
na mecie najszybszego wyścigu, Szy-
mon Cajza z Paniówek. Emocji nie za-
brakło w pozostałych konkurencjach, 
zwłaszcza sztafetach. W sumie na za-
wodach rozegrano 22 wyścigi.

Puchary i medale wręczał zwycięzcom 
wójt gminy Joachim Bargiel w towa-
rzystwie przewodniczącego RG Marka 
Błaszczyka. Sukcesów gratulowali im 
również dyrektorzy gminnych Zespo-
łów Szkolno-Przedszkolnych.
    Głównym koordynatorem zawodów 
była Alicja Stachura z ZSP w Przyszo-
wicach. Pomagał jej wypróbowany 
sztab nauczycieli wychowania fizy-
cznego z gminnych gimnazjów. 

Angelika Mandziej i Dawid Zaczek Sztafety szkolne
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   Świetny występ na Młodzieżowych Mis-
trzostwach Polski Kobiet w boksie przy-
niósł Annie Górnik (Garda Gierałtowice) 
srebrny medal! Zdobywając go, Ania ot-
warła nowa kartę w historii sportu naszej 
gminy. To pierwszy, indywidualny medal 
mistrzostw Polski, zdobyty w dyscyplinie 
olimpijskiej przez reprezentanta klubu 
z gminy Gierałtowice.  

    Mistrzostwa rozegrano w dniach 28-30 paź-
dziernika br. w hali MOSiR w Karczewie. 
Startowały w nich zawodniczki z roczników 
1990-1994, w 10 kategoriach wagowych z 22 
klubów. 
    Anna Górnik wystąpiła w wadze koguciej 
(54 kg). Pierwszą jej rywalką była zawodniczka 
klubu Ring Sikorski Stalowa Wola - Klaudia Si-
biga. - Pięściarka z Gierałtowic podeszła do 
walki bardzo skoncentrowana. - relacjonuje tre-
ner Adam Spiecha - Od samego początku narzu-
ciła bardzo agresywny styl, czego efektem było 
dwukrotne liczenie zawodniczki ze Stalowej Wo-
li i poddanie jej przez sędziego już w pierwszym 
starciu - zwycięstwo Ani przez TKO. 

    W półfinałowym starciu nasza zawodniczka 
pokonała jednogłośnie na punkty Agnieszkę 
Bukłacho z Białegostoku.
    W finale na Anię czekała już faworytka tej 
kategorii wagowej, Martyna Letkiewicz z Car-
bo Gliwice - wielokrotna mistrzyni Polski, 
a także brązowa medalistka Mistrzostw Europy. 
Do trzeciej rundy nasza pięściarka z powo-
dzeniem realizowała taktykę ustaloną z tre-
nerem Spiechą - trzymając utytułowaną rywal-
kę na dystans. W tej właśnie rundzie Letkiewicz, 
boksująca zza szczelnej podwójnej gardy, prze-
prowadziła dwie akcje, po których sędzina tego 
pojedynku liczyła Anię. Efektem tego było 
zwycięstwo Letkiewicz przez TKO w III run-
dzie. Złoty medal powędrował więc do Gliwic, 
srebrny do Gierałtowic. Za wynik ten należą się 
Annie Górnik wielkie brawa! 
    Warto wspomnieć, że dobry klimat do upra-
wiania boksu w Gierałtowicach stworzyły dwie 
osoby - trener Adam Spiecha i prezes klubu 
Adam Firlit, którzy wiele serca włożyli w to, 
aby w trudnych dla polskiego pięściarstwa cza-
sach, klub mógł się rozwijać.
    Źródło: GARDA

Dziesięciolatkowie z Jedności 
- najlepsi na Śląsku

ium należało do Jedności 32! W konkurencji 
200 m stylem dowolnym, wśród dziewcząt jak 
i chłopców, wygrali z miażdżącą przewagą! 
Złote medale zdobyli: Robert Wyrobek na: 100 
i 200 m st. dowolnym, 50 i 100 m st. grzbietowym 
oraz w sztafecie 4x50 m st. dowolnym. 
Magdalena Swaczyna wywalczyła złoto na 200 m 
st. dowolnym. Sztafeta 4x50 m st. dowolnym 
(D. Bartnik, F. Lamla, M. Hudzikowski, R. Wy-
robek). Srebrne medale: Sandra Kocur na 100 m 
st. grzbietowym i Dariusz Bartnik na 50 m st. 
grzbietowym.
Brązowe medale: Sandra Kocur na 100 m do-
wolnym, Dariusz Bartnik na 100 m grzbietem, 
Mateusz Hudzikowski na 50 m grzbietem i szta-
feta chłopców 4x50 m st. zmiennym (R.Wyrobek, 
F. Lamla, M. Hudzikowski, D. Bartnik).

    Pływacy Jedności Przyszowice zdominowali 
Mistrzostwa Śląska w pływaniu dzieci (rocznik 
2003), które rozegrano 6 listopada br. na 25 m 
basenie w Radlinie, gdzie zdobyli 12 medali, 
w tym 6 złotych. Wynik ten dał im I miejsce 
w klubowej klasyfikacji medalowej - startowało 
28 klubów. Również w klasyfikacji indywi-
dualnej najlepszym zawodnikiem mistrzostw 
został reprezentant Jedności, Rober Wyrobek - 
zdobywca 5 złotych medali.
    Pozostali podopieczni trener Alicji Stachury 
również radzili sobie świetnie - Magdalena 
Swaczyna zajęła 3 miejsce, Sandra Kocur 4, 
a Dariusz Bartnik 5 miejsce w punktacji łącznej 
za dwa starty. 
    Chłopcy, w konkurencji 50 m stylem grzbie-
towym, nie dali konkurentom szans. Całe pod-

Robert Wyrobek - najlepszy za-
wodnik Mistrzostw Śląska z tre-
ner Alicją Stachurą. 

Foto: archiwum Jedności

M.     Pkt.      Bramki
Sezon - 2013/2014

IV liga, grupa: śląska II 
Klub

  6. Czarni-Góral Żywiec

  7. Jedność 32 Przyszowice

  2. Iskra Pszczyna

  1. GKS 1962 Jastrzębie

  8. Górnik Pszów

  5. 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 

15

16

16

16

16

15

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

39

39

32

31

29

28

28

20

19

18

18

15

14

10

9 

5

46-7

42-14

27-14

32-18

32-20

39-24

32-28

25-36

26-34

26-39

29-32

30-38

20-31

18-46

18-39

10-32

Piłkarze 
za półmetkiem

    10 listopada rozegrano ostatnią kolejkę 
piłkarskich rozgrywek w ramach rundy je-
siennej, a 17 listopada, awansem, odbyły się 
mecze zaliczane już do rundy wiosennej 
sezonu2013/14. 
    Nasz IV-ligowiec, Jedność Przyszowice, 
w ostatnich trzech spotkaniach zdobył 5 pkt., 
wygrywając w 14. kolejce 4:0 z AKS Mikołów - 
bramki w tym spotkaniu zdobyli: Krzysztof Po-
znański 24’, Krystian Sosna 53’ i 59’ oraz Bar-
tłomiej Kowalewski 89’. W 15. kolejce w Raci-
borzu Jedność zremisowała 2:2 z miejscową 
Unią, a w 16. zdobyła cenny remis 1:1 w meczu 
z Krupińskim Suszec, gdzie swoją pierwszą 
bramkę dla Przyszowic strzelił Michał Stocki.
    Po 16 spotkaniach najskuteczniejszym strzel-
cem Jedności jest Krystian Sosna - 8 goli. 7 bra-
mek zdobył w tym sezonie Ariel Mnochy, 4 Do-
minik Śmiałkowski, 3 Rafał Hajok. Dotych-
czasowy bilans drużyny z Przyszowic to: 8 zwy-
cięstw, 4 remisy i 4 porażki.

Anna Górnik z medalem MP - foto: A. Firlit

O piłce nożnej również na str. 7


