
Organizatorzy: Gmina Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, 
Rada Sołecka Przyszowic oraz parafia pw. św. Jana Nepomucena w Przyszowicach.

Patronat medialny:

   Gmina Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałto-
wicach i Rada Sołecka Przyszowic zapraszają wszystkich 
rolników, sadowników, pszczelarzy, działkowców, myśliwych 
oraz mieszkańców gminy na Dożynki Gminne, które odbędą się 
31 sierpnia   przed  pałacem  w  Przyszowicach.

Program Dożynek
Godz. 14.00 - uroczysta Msza św. dzię-
kczynna w kościele św. Jana Nepomucena 
w Przyszowicach. Po nabożeństwie korowód 
dożynkowy z udziałem Orkiestry Dętej przy 
OSP w Przyszowicach pod dyr. Mirosława 
Hajduka oraz mażoretek wyruszy na miejsce 
dożynek - plac przy pałacu w Przyszowicach.  

Godz.16.00 - oficjalne rozpoczęcie 
Dożynek, występ chóru Słowik z Przyszowic 
pod dyr. Henryka Mandrysza oraz roz-
strzygnięcie konkursu na najpiękniejszą 
koronę dożynkową, wręczenie odznaczeń dla 
rolników.

Godz. 17.00 - występ kabaretu Ferajna 
Makuli - w programie „Śląsk Nasz Śląsk”.

Godz. 18.30 - koncert zespołu Glass 
Ballerina.

Godz. 19.30 - koncert gwiazdy wieczoru - 
K.A.S.A. & The CzadMarkers.

Godz. 21.00 - zagra zespół muzyczny 
FAMILOK. 

Krzysztof K.A.S.A. Kasowski 
wystąpi w Przyszowicach
    Interesująco zapo-
wiada się dożynkowy 
wieczór w Przyszo-
wicach, a to za spra-
wą gwiazdy tegoro-
cznych dożynek - 
Krzysztofa KASY 
K a s o w s k i e g o  -  
muzyka znanego z ol-
brzymiego luzu i dy-
stansu do siebie, ob-
darzonego nietuzinkowym poczuciem humoru. 
    KASA jest artystą docenionym przez śro-
dowisko muzyczne - w 1999 roku otrzymał 
Fryderyka. Kilkakrotnie był też do tej nagrody 
nominowany. Napisał i wylansował wiele nieza-
pomnianych przebojów - „Piękniejsza”, 
„Maczo”, „Reklama”, to tylko niektóre z nich. 

Wydał kilkanaście albumów płytowych, ostatni 
(lipiec 2014 r.) zatytułowany „Globalna Wio-
Ska”. Jego płyty rozeszły się w ponad ćwierć-
milionowym nakładzie.

    Krzysztof KASA Kasowski jest znaną twarzą 
telewizji, prowadził lub współprowadził wiele 
programów i festiwali, m.in.: „Opolskie Super 
Jedynki”, „Bulwar Gwiazd”, czy polskie pree-
liminacje do Festiwalu Eurowizji.
 

    KASA intensywnie koncertuje - na żywo przed 
publicznością w kraju, a także w USA, Kana-
dzie, Niemczech, Irlandii czy Australii wystąpił 
około tysiąca razy. Wystąpi też w Przyszowicach 
- już 31 sierpnia. Początek koncertu o 19.30. 
Na KASĘ można przyjść bez kasy - wstęp 
wolny! Na dożynkach bawimy się za darmo. 
Zapraszamy!

Medaliści Mistrzostw 
Polski w Boksie

SPORT
Strony 6-8
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Druk: CUD-DRUK 

Tąpania - spotkanie z ekspertem 
    10 lipca w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Gie-
rałtowicach odbyło się spotkanie z dr inż. Kry-
styną Stec - adiunktem w Zakładzie Geologii i Ge-
ofizyki GIG i ekspertem w sprawach tąpań gór-
niczych. 

    Tematem spotkania była problematyka zwią-
zana z tąpaniami górniczymi i ich oddziaływa-
niem na powierzchnię. Wzięło w nim udział 
ponad dwudziestu mieszkańców gminy, obecni 
byli m.in.: wójt Joachim Bargiel, przewodniczący 
RG Marek Błaszczyk, radni, sołtysi i przedstawi-
ciele Stowarzyszenia na Rzecz Poszkodowanych 
przez Zakłady Górnicze.

    W pierwszej części spotkania dr Stec omówiła 
zjawisko tąpań górniczych. Część druga prze-
znaczona była na dyskusję - pytania zadawane 
z sali dotyczyły m.in. sposobu postępowania 
w przypadku, kiedy wstrząsy wyrządzą szkody 
materialne. Dr Stec wyjaśniła, że odszkodowań za 
szkody wyrządzone przez tąpania powinniśmy się 
domagać od tego zakładu górniczego, który 
prowadzi eksploatację na terenie, gdzie odno-
towano epicentrum wstrząsu. Pomocną w tym 
względzie może być mapa, na bieżąco aktua-
lizowana, z naniesionymi punktami wstrząsów 
i ich siłą, dostępna na stronie Internetowej: 
www.grss.gig.eu 

    Część pytań kierowanych do eksperta doty-
czyła wiarygodności pomiarów. Dr Stec odpo-
wiedziała, że niezależne pomiary prowadzone są 
również przez PAN oraz na terytorium Czech 
i można je porównać.

    Temat związany z wiarygodnością pomiarów 
rozwinął przewodniczący RG Marek Błaszczyk, 
odnosząc się do prognoz osiadania terenu w wy-
niku prowadzonej eksploatacji górniczej. Czy 
prognozy te są wiarygodne, czy nie są zaniżone? 
Zapytał. Dodał również, że gmina zleciła wyko-
nanie własnych pomiarów. 
W rozmowie z „Wieściami” wójt Bargiel wyja-
śnił, że gmina zleciła wykonanie laserowych 
pomiarów z samolotu, w celu monitorowania 
osiadania terenu. - Chcieliśmy mieć niezależne 
pomiary - dopowiedział.  

JM

Ponownie doceniono gospodarstwo
Agnieszki i Bogdana Rusinów
    Gospodarstwo państwa 
Rusinów z Przyszowic zajęło 
drugie miejsce w wojewódz-
kim finale XII Ogólnokrajo-
wego Konkursu „Bezpieczne 
Gospodars two  Rolne” .  
Przypomnijmy, że w trakcie 
regionalnego etapu tego kon-
kursu uznano je za najbez-
pieczniejsze w regionie.

    W finale wojewódzkim o ty-
tuł najbezpieczniejszego rywa-
lizowały 32 gospodarstwa. 
W trakcie jego podsumowania 
rolnikom z Przyszowic gratu-
lowali m.in.: wicewojewoda 
Andrzej Pilot, starosta gliwicki 
Michał Nieszporek oraz przed-
stawiciele Urzędu Gminy Gierałtowice.

    Agnieszka i Bogdan Rusinowie gospodarują na 
130 ha. Nastawieni są przede wszystkim na 
uprawę zbóż, rzepaku, kukurydzy, ziemniaków 
i hodowlę bydła opasowego. Pani Agnieszka 
w rozmowie z „Wieściami” wyznała, że do 
konkursu specjalnie się nie przygotowywała. - 
Wraz z mężem staramy się na bieżąco utrzymywać 
porządek w każdym miejscu naszego gospo-
darstwa. Pracę kończymy zwykle dopiero wtedy, 
gdy wszystkie maszyny i sprzęt są na swoich 
miejscach. Gdy jest porządek, wtedy nic nie 

zagraża osobom pracującym w gospodarstwie. 
Do takiego stylu pracy przyzwyczailiśmy się, 
a wiadomo, że przyzwyczajenie staje się drugą 
naturą człowieka. 

    Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne” organizowany jest przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRUS, 
Państwową Inspekcję Pracy oraz instytucje 
działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
pracy w gospodarstwach rolnych.
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Podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu

JM - źródło: Serwis Inf. Powiatu

Gołębniki Gminy 
Gierałtowice
Konkurs fotograficzny

   Urząd Gminy Gierałtowice ogłasza kon-
kurs fotograficzny, którego tematem są 
gołębniki gminy Gierałtowice. 

    Jak podają organizatorzy, celami, które przy-
świecają konkursowi, są: gromadzenie i pre-
zentacja materiałów dokumentujących gołę-
bniki z terenu naszej gminy oraz rozwijanie 
indywidualnych zdolności twórczych w za-
kresie fotografii.

    Konkurs trwa do 5 października br. - osta-
teczny termin dostarczenia fotografii.

WARUNKI  UCZESTNICTWA
1. W konkursie może wziąć udział każdy pełno-
letni autor, który dostarczy nie mniej niż 2 i nie 
więcej niż 5 zdjęć wykonanych analogowo lub 
cyfrowo w technice czarno-białej lub barwnej. 
For-mat odbitek nie może być mniejszy niż 148 
x210 mm (A5) i nie większy niż 210 x 297 mm 
(A4).
2. Prace należy przesyłać jako odbitki lub 
wydruki na papierze fotograficznym wraz z 
wypełnioną Kartą zgłoszenia (stanowiącą 
załącznik do Regulaminu) i płytą CD 
zawierającą zdjęcia lub skany odbitek 
analogowych, zapisane w formacie jpg. (min. 
wymiar 1200 x 1600 pix).
3. Każdy autor zgłasza się jako osoba indy-
widualna. 
4. Prace konkursowe powinny przedstawiać 
Gołębnik z terenu gminy Gierałtowice.
5. Każda zgłoszona praca powinna na odwrocie 
zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko autora pracy,
b) nazwę i miejsce fotografowanego obiektu,
c) tytuł zdjęcia,
d) datę jego wykonania.
6. Prace wraz z załączoną kartą zgłoszenia  
(załącznik nr 1) należy dostarczyć osobiście bądź 
przesłać pocztą (zabezpieczając przed uszko-
dzeniem) na adres: Urząd Gminy Gierałtowice, 
ul. Ks. Roboty 48 44-186 Gierałtowice, 
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
7. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Kon-
kursie wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów, 
po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dla 
osób niepełnoletnich stanowiącego załącznik nr 
2 do niniejszego Regulaminu.
8. Prace nie mogą być oprawione ani podklejone.
9. W Konkursie nie mogą wziąć udziału 
organizatorzy Konkursu (pracownicy Urzędu 
Gminy Gierałtowice) oraz członkowie ich 
rodzin, a także osoby biorące udział w pracach 
komisji konkursowej i członkowie ich rodzin.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłą-
czenia z udziału w Konkursie prac nie spełnia-
jących wymogów regulaminowych.

NAGRODY
1. Komisja konkursowa przyzna autorom naj-
lepszych prac następujące nagrody ufundowane 
przez organizatora - bony o wartości: 
I nagroda - 200 zł, 
II nagroda - 100 zł
III nagroda - 50 zł
2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo 
innego podziału nagród. 

   Pełny Regulamin Konkursu oraz kartę 
zgłoszeniową można pobrać w następujących 
miejscach: osobiście w siedzibie Urzędu Gminy 
Gierałtowice lub za pośrednictwem Internetu na 
stronie: www.gieraltowice.pl

Wójt gminy w rozmowie z panią ekspert
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    W dniach 30-31 sierpnia br. Grupa Multi-
play, LKS 35 Gierałtowice oraz hurtownia 
sportowa All Sport wspólnie zorganizują II już 
edycję Turnieju Piłki Nożnej Multiplay Cup 
Gierałtowice. 
    Turniej rozegrany zostanie na boisku LKS 35 
Gierałtowice. Wezmą w nim udział drużyny w 
dwóch kategoriach wiekowych - dziewczynki 
i chłopcy z rocznika 2003/2004 oraz dziew-
czynki i chłopcy z rocznika 2005/2006. 
    

    Tym razem Turniej organizowany jest na 
jeszcze większą skalę i przybierze formę festy-
nu rodzinnego, na który wszystkich miesz-
kańców serdecznie zapraszamy.
    Uczestnikom oraz widzom gwarantujemy 
dobrą zabawę, wiele atrakcji, możliwość otrzy-
mania upominków, a przede wszystkim zape-
wniamy możliwość przeżycia wielu emocji, nie 
tylko sportowych. 
    Do udziału zapraszamy całe rodziny!

Turniej Piłki Nożnej
i festyn! 

Gierałtowice

    W Chudowie nie 
działa infokiosk 
zainstalowany obok 
wejścia do „Izby łod 
starki”. 

    Urządzenie to mia-
ło służyć miesz-
kańcom i turystom do 
bezpłatnego korzy-
stania z Internetu, ale 
nie służy. Najwyra-
źniej ktoś się o to 
postarał. Wydłubany 
przycisk i wyrwana 
b l a c h a  o b u d o w y  
wskazują na wandala. 

    Infokiosk w Chudowie jest jednym z trzech 
zewnętrznych punktów bezpłatnego dostępu do 
sieci internetowej w naszej gminie. Przypo-
mnijmy, że powstały one w ramach projektu 
“PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”, 
zrealizowanego w partnerstwie przez powiat 
gliwicki i gminy wchodzące w jego skład.

Wandale 
ciągle o sobie przypominają

Zagrają najmłodsi

Organizatorzy

JM

Zmiany w parafiach

Zmarł Józef Organiściok
długoletni prezes LKS Tempo Paniówki

Opuścili nas na zawsze ...

    W wieku 58 lat zmarł nagle Józef 
Organiściok - długoletni prezes LKS Tempo 
Paniówki. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
5 sierpnia w Paniówkach. Rozpoczęła je msza 
św. żałobna, odprawiona za zmarłego przez 
proboszcza miejscowego kościoła, ks . Józefa 
Świerczka. 

    Po nabożeństwie trumnę z ciałem przeniesiono 
na cmentarz parafialny. W kondukcie pogrze-
bowym szli m.in.: rodzina, przyjaciele, przed-
stawiciele Urzędu i Rady Gminy Gierałtowice, 
reprezentanci lokalnych i okręgowych organi-
zacji sportowych oraz wielu mieszkańców 
Paniówek. 
    Nad grobem śp. Józefa Organiścioka prze-
mawiali wójt gminy Joachim Bargiel i znany 
działacz sportowy Jan Smieszek.
Kwiaty i wieńce złożyli m.in.: przewodniczący 
RG Gierałtowice Marek Błaszczyk oraz radni 
gminy, dyrektor GOK, przedstawiciele LKS 
Tempo Paniówki - Bogusław Łożyński i Ginter 
Hawlicki, prezes podokręgu Zabrze ŚLZPN 
Jarosław Bryś, delegacja Zrzeszenia LZS z Ka-
towic, prezes Rady Gminnej Zrzeszenia LZS 
Marian Szołtysek, przedstawiciele lokalnych 
organizacji i klubów sportowych. 
    Śp. Józef Organiściok całe swoje dorosłe życie 

związał ze sportem. Najpierw jako bramkarz 
sekcji piłki ręcznej i nożnej KS Pogoń Zabrze, 
później działacz i do końca swoich dni - prezes 
LKS Tempo Paniówki. Za długoletnią dzia-
łalność społeczną wyróżniony został Honoro-
wymi Odznakami LZS, OZPN i ŚLZPN w Kato-
wicach.
    Był człowiekiem powszechnie lubianym i sza-
nowanym. Na cmentarzu w Paniówkach żegnało 
go kilkaset osób.

Zdjęcie archiwalne - śp. Józef Organiściok
z okolicznościowym pucharem, w trakcie 
obchodów 90-lecia LKS Tempo Paniówki.

Pożegnano Urszulę Mazurek
    Zmarła Urszula Mazurek z Gierałtowic - 
działaczka społeczna związana z kulturą lu-
dową oraz ceniona artystka sztuki rękodziel-
niczej, nagradzana za swoje prace na wielu 
prestiżowych konkursach.
    Jej pogrzeb odbył się 5 lipca w Gierałto-
wicach. Mszę św. za zmarłą odprawił proboszcz 
Gierałtowic, ks. Marek Sówka. W nabożeństwie 
uczestniczyli m.in. najbliżsi zmarłej - rodzina 
i przyjaciele oraz przedstawiciele Urzędu Gminy, 
Gminnego Ośrodka Kultury, sołtys Gerda Cza-
pelka i członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
z Gierałtowic. Pochowana została na miejsco-
wym cmentarzu. 
    Kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych, 
to dziedziny życia, którym śp. Urszula Mazurek 
poświęcała znaczną część swojego czasu. Była 
długoletnią członkinią Koła Gospodyń Wiejskich 
w Gierałtowicach z którym wielokrotnie ucze-
stniczyła w festynach, piknikach, targach i kier-
maszach, zawsze reprezentując gminę w pię-
knym stroju ludowym. Była inicjatorką 
cotygodniowych spotkań w GOK w Gierałto-

wicach, podczas 
k t ó r y c h  u c z y ł a  
młodzież trudnej 
sztuki rękodziel-
n i c z e j .  S p e c j a -
lizowała się w wy-
konywaniu koronek 
czółenkowych, tzw. 
F rywol i t ek .  J e j  
prace były wielo-
krotnie nagradzane 
n a  k o n k u r s a c h ,  
m.in. na najpiękniejsze śląskie kroszonki. Walory 
artystyczne jej prac doceniło Centralne Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi, które na IV Ogólno-
polskiej Wystawie Rękodzieła Artystycznego 
“Z nici Ariadny”, wyróżniło wykonany przez nią 
zestaw koronek pt. „Komplet ślubny”.  
    W grudniu 2013 r. śp. Urszula Mazurek została 
uhonorowana wyróżnieniem samorządu gminy 
Gierałtowice, przyznanym jej za działalność na 
rzecz lokalnej społeczności.

    Z końcem lipca br. w parafiach działających na 
terenie naszej gminy nastąpiły zmiany perso-
nalne. 
    Proboszczem parafii pw. św. Urbana w Paniów-
kach został ks. Józef Świerczek. Nowy proboszcz 
pochodzi z Rogowa koło Wodzisławia Śląskiego. 
W roku 1990 ukończył Wyższe Śląskie Semi-
narium Duchowne w Katowicach. Na uczelni tej 
przepracował ostatnie 10 lat przed objęciem po-
sługi kapłańskiej w Paniówkach.
 

    Dotychczasowy proboszcz 
Paniówek, ks. Michał Wo-
liński został proboszczem 
parafii Miłosierdzia Bożego 
w Jastrzębiu Zdr. Do tej sa-
mej parafii trafi z końcem 
wakacji dotychczasowy wi-
kary parafii św. Jana Nepomucena z Przyszowic, 
ks. Marcin Pękała. Z kolei nowym wikarym 
w Przyszowicach zostanie ks. Piotr Makosz.

Ks. proboszcz 
Józef Świerczek

Śp. Urszula Mazurek

JM

JM
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Gminny Ośrodek Kultury od września 
zaprasza na zajęcia dodatkowe:

Warsztaty Artystyczne

Warsztaty taneczne

Siłownia

Zajęcia muzyczne

 

Grupa młodsza: 4 - 7 lat / piątek, 
gr. I - 15.30 - 17.00, gr II - 17.00 - 18.30
Grupa średnia: 8 - 13 lat / sobota, 
10.00 - 13.00

    Pod okiem profesjonalnej instruktorki i ma-
larki, p. Doroty Ballon, dzieci i młodzież zgłę-
bią tajniki malarstwa i rysunku. 

Spotkanie organizacyjne:
Grupa młodsza: piątek 12.09.2014 r. 
o godz. 16.00
Grupa starsza: sobota 13.09.2014 r. 
o godz. 10.00.

Grupa młodsza: 4 - 6 lat / środa 
17.00 - 18.00 
Grupa starsza: 7- 13 lat/ środa 15.30 - 17.00, 
poniedziałek 15.30 - 17.00.

    W trakcie warsztatów dzieci uczą się wybra-
nych technik tanecznych, biorą udział w wy-
stępach dla szerokiej publiczności i w kon-
kursach tanecznych. Zajęcia poprowadzi Anna 
Hudek. 

Spotkanie organizacyjne: 
Grupy młodsza: środa 10.09.2014 r., 
godz. 16.30
Gr. starsza: środa 10.09.2014 r., godz. 15.30

 

    Siłownia - instruktor Eugeniusz Mehlich, 
wtorek i czwartek, 17.30 - 20.30 (bezpłatne)        
Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół w Gie-
rałtowicach, wejście od ul. Powstańców Śl. 41.

    Terminy do ustalenia indywidualnie z prowa-
dzącą na początku września.

Warsztaty odbywają się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Gierałtowicach, 
ul. Korfantego 7B. 
Więcej informacji pod nr telefonu 32 301 15 11  
oraz na stronie internetowej:              . 
Www.gok.gieraltowice.pl

Zajęcia
dodatkowe

Plastycy na warsztatach

Grupa taneczna

Lato z GOK-iem
    Dla znacznej części dzieci 
z naszej gminy wakacje 
z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury były ulubiona formą 
spędzania wolnego czasu, dla 
niektórych jedyną na jaką 
mogły liczyć.
 

    - Na zajęcia do każdej z na-
szych świetlic przychodziło 
codziennie kilkudziesięciu 
podopiecznych - podkreślają 
instruktorki.  Możliwość 
kontaktu z rówieśnikami, 
uczestnictwa w zajęciach pla-
stycznych, sportowych, grach 
i zabawach, sprawiły, że 
świetlice codziennie tętniły 
gwarnym, wakacyjnym ży-
ciem.
    W programie świetlicowych zajęć znalazło 
się również miejsce na zajęcia profilaktyczne, 
mające uświadomić problemy wynikające ze 
stosowania substancji psychoaktywnych, 
między innymi alkoholu. Zajęcia te dofinanso-
wane zostały z budżetu gminy, środkami prze-
znaczonymi na przeciwdziałanie alkoholi-
zmowi.
    GOK zorganizował również wspólne wy-
jazdy dzieci ze wszystkich świetlic. 10 lipca 
wakacyjny autobus wyruszył w kierunku 
Brennej, do Górek Wielkich, gdzie podopieczni 
GOK-u mieli okazję zwiedzić Chlebową Chatę, 
w której dowiedzieli się jak wyrabia się chleb, 
sery, jak powstaje miód. Sprawdzili także swoje 
zdolności przy wypiekaniu podpłomyków. 
Potem był czas na relaks w Parku Turystyki.
    24 lipca pogoda pokrzyżowała plany zwią-
zane z wyjazdem do Parku Atrakcji koło Ry-
bnika, zdecydowano się więc na zabrzańskie 
Multikino - na otarcie łez wszyscy dostali pop-
corn cole gratis. Do kina pojechano jeszcze raz, 
tym razem planowo - 7 sierpnia na film w wersji 
3D.
    Wakacje dobiegają końca. Od września pla-
cówki GOK-u będą funkcjonowały w nowych 
godzinach. Ofertę GOK-u publikujemy obok 
i na stronie nr 6. 

XV Jarmark Średniowieczny 
na zamku w Chudowie
    W dniach 16-17 sierpnia przy zamku w Chudo-
wie odbył się tradycyjny Jarmark Średnio-
wieczny - impreza związana z okresem późnego 
średniowiecza, którą w roku 2000 powołała do 
życia Fundacja Zamek Chudów. 
    Zamierzeniem pomysłodawców i organiza-
torów Jarmarku jest przedstawienie szerokiej pu-
bliczności realiów życia z okresu średniowiecza. 
    W tym roku, podobnie jak w latach poprze-
dnich, przy zamku rozbito warowny obóz ry-
cerski i udostępniono go zwiedzającym. W sobo-
tę i niedzielę można było podziwiać walki ry-
cerzy, które odbywały się w ramach Ligi BHP 
(Bojowy Hufiec Południe). Do atrakcji należały 
również pokazy tańców z dawnych wieków - do 
udziału w niektórych z nich zaproszono publi-
czność.

    Jarmark przyciągnął pod zamek nie tylko 
miłośników średniowiecza, ale też wielu ama-
torów aktywnego spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu.

Zajęcia na świetlicy w Gierałtowicach

W Chlebowej Chacie w Górkach Wielkich

Przed seansem w Multikinie
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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   

Izby regionalne 
zapraszają
    Izby regionalne w Przyszowicach i Chu-
dowie - „Izba łod starki” zapraszają miesz-
kańców gminy Gierałtowice i turystów 
w każdą niedzielę sierpnia, w godz. od 15.00 
do 17.00, do zwiedzania swoich zbiorów. 
Wstęp bezpłatny!

    „Izba łod starki” mieści się w Chudowie przy 
ul. Szkolnej 54. Wystawione w niej eksponaty 
pochodzą głównie z końca XIX i początku 
XX w. Wśród nich można m.in. zobaczyć ko-
lekcję narzędzi pracy używanych w gospo-
darstwie wiejskim, a także meble, stroje i przed-
mioty użytku codziennego. Wszystkie one słu-
żyły kiedyś mieszkańcom Chudowa i okoli-
cznych miejscowości.
Zbiór powstał dzięki pasji kolekcjonerskiej pani 
Moniki Organiściok, która pełni obecnie 
funkcję kustosza izby.

    Izba Regionalna w Przyszowicach ma swoją 
siedzibę we wnętrzach pałacu Raczków, przy 
ul. Parkowej 11. Powstała w roku 2011, za 
sprawą Towarzystwa Miłośników Przyszowic, 
którego członkowie przez wiele lat kompleto-
wali zbiory, udostępnione obecnie zwiedzają-
cym. Odwiedzając Izbę, będziemy mogli zo-
baczyć jak 100 lat temu wyglądały mieszkania 
naszych przodków. 
Zapraszamy!

„Izba łod starki” w Chudowie znajduje się
w budynku dawnej szkoły, przy ul. Szkolnej 54.

Izba Regionalna w Przyszowicach mieści się
we wnętrzach XIX-wiecznego Pałacu Raczków
w Przyszowicach, przy ul. Parkowej 11. 

JM
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    W roku 2014 ruszyła procedura budowy 
nowego Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach. 
Obiekt ten nawiązywał będzie stylem do 
budynku  Ośrodka Zdrowia w Gierałtowicach. 

2Jego powierzchnia wyniesie 555 m , kubatura 

33105 m . Wyposażony będzie w nowoczesny 
system energetyczny, tzn. fotowoltaikę oraz 
pompy ciepła. Oddanie obiektu do użytku za-
planowano na rok 2016. Koszt inwestycji wy-
niesie ok. 4,5 mln zł.

Wizualizacja Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach

Powstaje nowy Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach

Gminne Inwestycje

    Sukces dziesię-
ciolatków z Gierał-
towic - w minio-
nym sezonie dru-
żyna LKS 35 Gie-
rałtowice (rocznik 
2003-04) zdobyła 
drugie miejsce w li-
dze piłki nożnej 
Podokręgu Zab-
rze. Dzięki temu 
grać będą teraz 
w wojewódzkiej III 
lidze, złożonej 
z drużyn Podo-
kręgu Zabrze i Podokręgu Bytom. 

    Piłkarze z Gierałtowic w końcowej klasyfi-
kacji zostali wyprzedzeni tylko przez zawodni-
ków Piasta Gliwice - zespołu, którego możli-
wości kadrowe trudno porównywać z Gie-
rałtowicami. 
   Drużyna LKS 35 Gierałtowice wygrała 
10 spotkań (w tym jedno walkowerem), raz 
podzieliła się punktami i dwa razy musiała uznać 
wyższość przeciwnika. Mimo trzech potknięć 
zespół z Gierałtowic prezentował wysoką formę 
przez cały sezon i dzięki swojej systematycznej 
pracy na jego zakończenie mógł świętować 
wielki sukces. 

    Młodym zawodnikom z Gierałtowic i ich tre-
nerowi, Dariuszowi Szkatule, serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Młodzi piłkarze z Gierałtowic
awansowali do III ligi wojewódzkiej!

Tabela końcowa:
1. GKS PIAST II Gliwice - 33 pkt
2. LKS 35 Gierałtowice - 31 pkt
3. ŁTS Łabędy - 29 pkt
4. KS KOLEJARZ Gliwice - 18 pkt
5. LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice - 15 pkt
6. KS Bojków - 4 pkt
7.MSPN GÓRNIK Zabrze - 3 pkt
8. GKS GWAREK Ornontowice - 1 pkt

R.M.

Piłkarskie Przedszkole

    LKS 35 Gierałtowice i Górnik Zabrze 
zapraszają dzieci w wieku od 4 do 6 lat do 
udziału w zajęciach „Piłkarskiego przed-
szkola”.
Zapewniamy: wszechstronny rozwój i opiekę

wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Zajęcia 
rozpoczynają się od września i prowadzone 
będą na boisku LKS 35 Gierałtowice przy ul. 
Stachury 1.
Więcej informacji pod adresem:            . 
http://lks35gieraltowice.futbolowo.pl
 

Kontakt: Łukasz Milik - 
e-mail: lmilik@gornikzabrze.pl
Www.gornikzabrze.pl/akademia-gz
Tel. 512 129 340

    Gminny Ośrodek Kultury w Gierał-
towicach (GOK) już dzisiaj zaprasza do 
swoich świetlic na zajęcia, które rozpo-
czną się po wakacjach.

Na zajęcia po wakacjach

GOK zaprasza 
do świetlic!

Świetlica Gierałtowice

Świetlica Paniówki

tel. 32 301 15 12
Pon. - pt./ godz. 13.00 - 19.00
- Indywidualne zajęcia komputerowe dla 
osób w wieku 50+
Zajęcia obejmują naukę obsługi komputera, 
podstawowych programów i poruszanie się po 
Internecie. 
- Warsztaty rękodzieła dla dzieci w wieku 5 
- 10 lat.
Na zajęciach najmłodsi będą tworzyć prace, 
ucząc się różnych technik rękodzieła np.: fil-
cowania, decoupage'u, quillingu. Zajęcia odby-
wać się będą we wtorki w godz. od 17.00-18.30 
- Na świetlicy w Gierałtowicach rusza Klub 
Malucha „Bajtel”!
Zajęcia dla maluchów w wieku od 3 do 4 lat 
będą odbywały się w czwartki, 
w godzinach od 10.30-12.30
Informacje na świetlicy Gierałtowice lub pod 
numerem telefonu: 32 301 15 12.

tel. 32 726 42 49
Pon. - śr./ godz. 11.00 - 18.00
Czw. - Pt./ godz. 9.00 - 18.00

    W Świetlicy w Paniówkach od nowego roku 
szkolnego będą organizowane:
 

- Zajęcia plastyczne dla dzieci ze szkoły pod-
stawowej (dzień tygodnia będzie wybrany po 
uwzględnieniu planu lekcji).
- Zajęcia z Klubu Malucha organizowane 
w dwóch grupach: czwartek - 10:00 -12:00, 
piątek - 10:00 -12:00
Planujemy także zorganizowanie grupy, która 
tworzyć będzie rękodzieło artystyczne.
Szczegóły po wakacjach!
Informacje na świetlicy lub pod numerem 
telefonu: 32 726 42 49

Źródło: GOK

Świetlica w Chudowie

Świetlica Przyszowice

tel. 604 917 720
Pon. - czw./ 13.00 - 20.00
Pt./ 10.00 - 18.00

- Klub PASTEL dla dzieci - 
w każdy wtorek w godz. 16.30 - 18.00

- Warsztaty rękodzieła dla młodzieży 
i dorosłych - środy, godz. 17.00 - 20.00
- Kącik Malucha - piątki, godz. 10.00 - 13.00

Informacje na świetlicy lub po numerem 
telefonu 604 917 720.

tel. 32 726 42 47
Pon. - pt./ godz. 13.00 – 18.00

- Warsztaty Rękodzieła dla Młodzieży i 
Dorosłych, środy - godz. 17.00 – 20.00

- Kółko plastyczne dla dzieci, 
wtorki od godz. 14.00

Informacje na świetlicy lub po numerem 
telefonu: 32 726 42 47.

Więcej informacji również na stronie GOKu: 
www.gok.gieraltowice.pl w zakładce „Nasze 
placówki”.
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informator
WÓJT GMINY
Joachim BARGIEL, tel. 032 30 11 301;
e-mail: wojt@gieraltowice.pl
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
Janusz KORUS tel. 032 30 11 301;
e-mail: zastepcawojta@gieraltowice.pl
SKARBNIK GMINY
Michał KAFANKE, tel. 032 30 11 320;
e-mail: skarbnik@gieraltowice.pl

REFERATY URZĘDU GMINY

BIURO RADY GMINY
Inspektor - Stefania SWOBODA
tel. 032 30 11 305;
e-mail: rg@gierałtowice.pl
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kierownik - Piotr Szołtysek
tel. 032 30 11 313;
e-mail: pszoltysek@gieraltowice.pl 
Biuro Promocji
tel. 032 30 11 382
e-mail: anowak@gieraltowice.pl
Referat Kadr i Płac
Kierownik - Katarzyna Rupprich
tel. 032 30 11 311 
Referat Planowania i Finansów
Zastępca Skarbnika Gminy
Izabela Groborz; tel. 032 30 11 321;
e-mail: ksiegowosc@gieraltowice.pl
Referat Podatków i Opłat
Kierownik - Katarzyna Krząkała
tel. 032 30 11 322
Referat Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Kierownik - Agata Mosiądz-Kramorz
tel. 032 30 11 332
Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik - Józef DŁUGAJ
tel. 032 30 11 360
e-mail: gospodarka@gieraltowice.pl
Referat Inwestycji i Szkód Górniczych
Kierownik - Janina Pohl
tel. 032 30 11 340;
drogi: 346, 344, 347;
szkody górnicze: 344, 345;
e-mail: inwestycje@gieraltowice.pl
Referat Planowania Przestrzennego
Kierownik - Maria Kuczera
tel. 032 30 11 370;
e-mail: budownictwo@gieraltowice.pl
Referat Ochrony Środowiska
Kierownik - Marta Pyzik
tel. 032 30 11 390;e-mail:ros@gieraltowice.pl

Referat Edukacji i Zdrowia
Kierownik - Barbara MANSFELD
tel. 032 30 11 375;
e-mail: oswiata@gieraltowice.pl
Referat Informatyki
Kierownik - Wojciech Machulik
tel. 032 30 11 309
Zespół Zarządzania Kryzysowego
Podinspektor - Krzysztof Sierantowicz
tel. 032 30 11 385;
Ryszard SKWIRUT tel. 603 533 871
Biuro Radców Prawnych
tel. 032 30 11 380;
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik - Mirosław MARCOL
ul. Parkowa 11, PRZYSZOWICE
tel/fax 032 30 11 544
e-mail: marcolusc@gni.pl
meldunki: 032 30 11 543
dowody osobiste: 032 30 11 545
.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Ogrodowa 47
Dyrektor - Lidia PIETROWSKA
tel. 032 235 32 50
www.gbpgieraltowice@neostrada.pl
e-mail:gbp44186@poczta.onet.pl
Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Korfantego 7b
Dyrektor - Beata Nitsze 
tel. 032 30 11 511
www.gok.gieraltowice.pl
Gierałtowickie Centrum Rozwoju
Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1
tel. 032 30 11 539 ; fax: 032 30 11 540
e-mail: gci@gieraltowice.eu
www.gci.gieraltowice.eu
Ośrodek Pomocy Społecznej
Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1
tel. 032 30 11 527, 032 30 11 528,
032 30 11 529, e-mail: ops@gieraltowice.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Przyszowice, ul. K. Miarki 1
tel. 032 30 11 521; fax: 032 30 11 526;
tel. kom. dyspozytora: 693 551 456;
e-mail: zgwgg@op.pl
www.pgk.gieraltowice.eu.
SOŁTYSI
Józef POSIŁEK - sołectwo Chudów
tel. 032 30 11 506; 601 054 302
Gerda CZAPELKA - sołectwo Gierałtowice
tel. 032 30 11 397; 601 059 509
Małgorzata DOMIN - sołectwo Paniówki
tel. 032 30 11 508; 601 063 805
Andrzej GAWLIK - sołectwo Przyszowice
tel. 032 30 11 509; 601 056 069
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M.     Pkt.      Bramki

Sezon - 2014/2015

IV liga, grupa: śląska II 
Klub

  8. Czarni-Góral Żywiec

  15. Jedność 32 Przyszowice

  9. Iskra Pszczyna

  7. Górnik Pszów

  5. GTS Bojszowy

  1. GKS II Katowice

  4. Krupiński Suszec

  14. Podlesianka Katowice

11. Unia Turza Śląska

13. Unia Racibórz

3. Drzewiarz Jasienica

10. Szczakowianka Jaworzno

2. Forteca Świerklany

16. Gwarek Ornontowice

12. GKS Radziechowy-Wieprz

6. LKS Bełk
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Piłka nożna - start nowego sezonu
    Najwyraźniej pod górkę mają drużyny z naszej gminy na 
starcie nowego sezonu piłki nożnej. Solidarnie przegrały 
wszystkie dotychczas rozegrane mecze. 
    W rywalizacji IV ligi Jedność 32 Przyszowice przegrała 
9 sierpnia inauguracyjne spotkanie w Jasienicy z Drzewiarzem 
0:4. W drugiej kolejce uległa na własnym boisku 2:4 drużynie 
Krupińskiego Suszec. W meczu tym dobrą formą strzelecką 
błysną Rafał Hajok - zdobywca dwóch goli dla Jedności, oby-
dwa strzelił z dystansu - w 7 minucie spotkania i w 65 z rzutu 
wolnego. Zdaniem wielu obserwatorów meczu, wynik nie 
odzwierciedlał tego co działo się na boisku, a utrata dwóch goli 
w 3 i 45 minucie, to m.in. efekt niepewnie interweniującego 
w naszej bramce Igora Kowalika. 
    Tempo Paniówki w lidze okręgowej również przegrało dwa 
pierwsze pojedynki. 10 sierpnia 0:1 z Bukiem Rudy Wielkie, 
a tydzień później na własnym boisku 1:2 z rezerwami Ener-
getyka ROW Rybnik. 
    Od porażek zaczęły sezon 2014/15 nasze zespoły wystę-
pujące w kl. A gr. Zabrze. Gwiazda Chudów przegrała na 
własnym boisku z Gwarkiem Zabrze 0:3, a rezerwy Jedności 
straciły 3 punkty w Rudnie, ulegając miejscowej drużynie 1:2.

Sezon - 2013/2014

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Klasa A, grupa: Zabrze 

Klub

  13. Tęcza Wielowieś

  8. Zryw Radonia

  7. Młodość Rudno

  11. Walka Makoszowy (Zabrze)

  6. Naprzód Żernica

  14. MOSiR Stal Zabrze

  5. Sokół Łany Wielkie

  2. Drama Kamieniec

  3. Zaborze Zabrze

4. Ruch Kozłów

12. Orły Bojszów

9. Społem Zabrze

15. Carbo Gliwice

16. Gwiazda Chudów

1. Gwarek Zabrze 3

3
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0

0

0

0

0

0

0

0

  10. Jedność 32 II Przyszowice

Sezon - 2014/2015

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2014/2015

Liga okręgowa, gr. Katowice II 

Klub

  14. Tempo Paniówki

  4. Urania Ruda Śląska

  11. Wawel Wirek Ruda Śląska

  7. Wilki Wilcza

  8. Wyzwolenie Chorzów

  9. Buk Rudy Wielkie

  10. TKKF Zuch Orzepowice

  1. Orzeł Mokre (Mikołów)

  12. Czarni Pyskowice

  3. Zamkowiec Toszek

  5. KS 94 Rachowice

  6. LKS 1908 Nędza

  15. MKS Zabrze-Kończyce

16. Sokół Orzesze

2. Energetyk ROW II Rybnik

13. ŁTS Łabędy
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0Rafał Hajok w meczu z Krupińskim trafił dwukrotnie

XI Ogólnopolski Bieg o Puchar 
Wójta Gminy Gierałtowice

    Urząd Gminy Gierałtowice, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Gierałto-
wicach, KRS TKKF Jastrząb Ruda 
Śląska, ZSP w Przyszowicach oraz 
ZSP w Paniówkach zapraszają bie-
gaczy, a także kibiców na tradycyjny 
Bieg Dożynkowy o Puchar Wójta 
Gminy Gierałtowice, który odbędzie 
się 6 września br. w Przyszowicach. 
Początek zawodów o godz. 15.00. 
Zapisy od godz. 14.00 w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Przyszo-
wicach. 

    W biegu mogą startować wszyscy 
chętni, którzy chcą dbać o swoje 
zdrowie i rozwijać sprawność fizy-

czną - osoby poniżej 18 lat za pisemną 
zgodą rodziców lub opiekunów. 

Kategorie wiekowe i dystanse:
- kategoria I + II - dziewczęta i chłop-
cy rocznik 2004 i młodsi - 200 m 
- kategoria III + IV - dziewczęta 
i chłopcy rocznik 2003 - 2001 - 500 m 
- kategoria V + VI - dziewczęta i chło-
pcy rocznik 2000 - 1998 - 1000 m
- kategoria VII - kobiety rocznik 1997 
i starsze - 3000 m
- kategoria VIII - mężczyźni rocznik 
1997-75 - 3000 m
- kategoria IX - mężczyźni rocznik 
1974 i starsi - 3000 m
Nagrody: trzy pierwsze osoby w ka-

żdej kategorii wiekowej otrzymają 
nagrody rzeczowe. Zwycięzcy w ka-
tegorii generalnej kobiet i mężczyzn 
otrzymają puchary. 
   Tradycyjnie, wśród wszystkich 
uczestników rozlosowane zostaną 
atrakcyjne nagrody.
 

    Jak podają organizatorzy zawody 
odbędą się bez względu na panujące 
warunki atmosferyczne.
    Z organizatorami można skonta-
ktować się pod numerem tel.: 
885 835 754.

Start - 6 września w Przyszowicach
Wszyscy uczestnicy biegu wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród

/Organizatorzy/



    Fantastycznie walczyli kadeci Gardy 

Gierałtowice na XX Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Let-

nich, która odbyła 13-19 lipca w Świd-

nicy. Reprezentant naszego klubu, 

Damian Durkacz (waga papierowa), po-

konał najgroźniejszych rywali w kraju, 

zdobywając złoty medal i tytuł Mistrza 

Polski Kadetów na rok 2014. Jego 

Klubowy kolega, Dawid Lutyński (waga 

musza), zdobył srebro i tytuł wice-

mistrza. Wyjaśnić należy, że zawody te 

mają rangę Mistrzostw Polski.
    Obydwaj medaliści na co dzień trenują 

w Spartanie Knurów, a walczą w bar-

wach Gardy - to efekt bliskiej współpra-

cy obydwu klubów. 

    Nasz złoty medalista wyznał, że najtru-

dniejszą walkę turniej stoczył w finale - 

miałem mocnego przeciwnika, Kacpra Har-

kawego z Championa Chojnów, ubiegłoro-

cznego Mistrza Polski Młodzików, który w do-

datku walczył na swoim terenie. Z zawo-

dnikiem tym wygrałem już miesiąc wcześniej 

na turnieju o Czarne Diamenty. Starałem się 

aby na najważniejszej imprezie roku było 

podobnie. Udało się. Pokonałem go 3-0! - 

mówi uśmiechnięty Damian.
    Jak podkreślają trenerzy, Ireneusz Przy-

wara ze Spartana i Adam Spiecha z Gardy - 

Damian ma głowę do boksu. Nie spala się. 

Potrafi walczyć z każdym zawodnikiem.

    Trener Spiecha nie szczędził pochwał dru-

giemu z naszych medalistów, Dawidowi Lu-

tyńskiemu, który w finale walczył z kontuzją 

mięśnia grzbietu i uległ Krzysztofowi Be-

nierowi z Leszna. Uznanie w oczach trenera 

zdobyły zwłaszcza walki ćwierćfinałowa 
i półfinałowa - w ćwierćfinale Dawid stanął 

naprzeciw zawodnika klubu Morsy Dębica 

Pawła Morawczyńskiego. Dawid w tej walce 

pokazał jak piękną dyscypliną sportu jest 

boks! Dominował w ringu w każdej rundzie, 

na tle rywala wyglądał jak profesor. Walkę 

wygrał pewnie 3-0. W półfinale Lutyński 

skrzyżował rękawice z Bartłomiejem Kwiet-

niem z Broni Radom. W tej walce również 

wzniósł się na wyżyny swoich umiejętności. 

Na każdy cios rywala odpowiadał akcjami, 
w których zadawał przynajmniej trzy, cztery 

ciosy, czego nie przeoczyli sędziowie, punktu-

jąc pewne zwycięstwo Lutyńskiego 3-0 - sko-

mentował trener Spiecha. 

Garda Gierałtowice

    Sukcesy zawodników Gardy na Mistrzo-
stwach Polski nie przeszły bez echa. Przypom-
nijmy, że oprócz medali (złotego i srebrnego) 
zdobytych w Świdnicy, przez Durkacza i Lutyń-
skiego, Garda ma w tegorocznym dorobku brą-
zowe medale Mistrzostw Polski Juniorek w Bo-
ksie wywalczone w maju br. przez Justynę Gór-
nik i Martę Król. 
    Znakomitych wyników gratulował bokserom 

i działaczom Gardy wójt Joachim Bargiel, który 
1 sierpnia br. gościł ich w Urzędzie Gminy. Meda-
liści MP oraz działacze Gardy - prezes Adam Fir-
lit i trener Adam Spiecha, a także reprezentanci 
współpracującego z Gardą Spartana Knurów, 
trener Ireneusz Przywara i prezes Sławomir To-
karz, otrzymali okolicznościowe dyplomy uzna-
nia oraz upominki. Po części oficjalnej rozma-
wiano na tematy związane ze sportem. 

Bokserzy gościli w Urzędzie Gminy

Damian Durkacz Dawid Lutyński

Źródło GARDA, opr. JM

Siedzą od lewej: Marta Król, Damian Durkacz, Justyna Górnik
stoją od lewej: trener Adam Spiecha, wójt Joachim Bargiel, trener Ireneusz Przywara, prezesi: Adam Firlit, Sławomir Tokarz 

Jarosław i Bartek Prokopowie
na podium Mistrzostw Chorwacji w Triathlonie

    Sportowa rodzina Prokopów odniosła duży 
sukces na Międzynarodowych Mistrzostwach 
Chorwacji w Triathlonowym super sprincie, 
które rozegrano 12 lipca br. w Prelu koło 
Rijeki. 
    Jarosław Prokop - ojciec zdobył w klasyfikacji 
generalnej mistrzostw brązowy medal, a w swo-
jej kategorii wiekowej wywalczył tytuł Mistrza 
Chorwacji! Bartek Prokop - syn, wywalczył 
brązowy medal w kategorii młodszych kadetów 
(11-13 lat). W trakcie zawodów trzeba było 
przepłynąć dystans 400 m, przejechać 10,5 km na 
rowerze i przebiec odcinek 2,5 km. Obydwaj 
poradzili sobie z tym znakomicie!
 

    Warto przypomnieć, że Jarosław Prokop jest 
nauczycielem wychowania fizycznego w ZSP 
w Paniówkach, a Bartosz Prokop jednym z czo-

łowych zawodników Sekcji Pływackiej LKS 
Jedność 32 Przyszowice.
    Bartek wykorzystał wakacyjną przerwę w za-
jęciach sekcji pływackiej, aby spróbować sił 
w triathlonie. Próby okazały się dużymi sukce-
sami. Bartek wygrał 
w swojej kategorii 
wiekowej między-
narodowe zawody 
w czeskim Trun-
towie oraz w Pszczy-
nie i Dąbrowie Gór-
niczej, drugie miejsca 
zajął w Ostrawie i Ka-
towicach.

Bartosz ProkopŹródło: J. P.


