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Nowy rok szkolny to nowe nadzieje i szanse, również w sporcie. Sezon sportowy, 

który w tym roku rozpoczął się bardzo wcześnie, zapowiada się interesująco. Wzmocniła się 

drużyna dziewcząt w gimnazjum, nowe twarze również w klasach młodszych. W tym wyda-

niu „Sportu w naszej szkole”, zapoznacie się z terminarzem imprez sportowych na I semestr 

i z wynikami pierwszych zawodów, które, jak co roku rozpoczynają zmagania na sportowych 

arenach, czyli Gminnych Indywidualnych Biegów Przełajowych. Jestem Wam też winny kil-

ka informacji z czerwca, kiedy to odbyły się dwie imprezy, na których odnotowaliśmy sukce-

sy. Będzie też o najlepszych sportowcach ubiegłego roku oraz o rekordach starych już usta-

nowionych i nowych – do pobicia. Mam nadzieję, że i w tym roku będą powody do podobnej 

radości jak ta poniżej.                                                                                                              Fot.JH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preliminarz zawodów sportowych         

I semestr r.szk.2002/2003 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

 20 IX 2002 – Indywidualne Biegi Przełajowe w Świ-

niarsku 

 2 X 2002 – finał powiatowy I.B.P w Świniarsku. 

 19 X 2002 – Bieg Legionisty w Marcinkowicach. 

 29 X 2002 – mini P.Ręczna dziewcząt w Piątkowej. 
 30 X 2002 – mini P.Ręczna chłopców w Chełmcu. 

 16 XI 2002 – mini P.Siatkowa w Chełmcu. 

 7 XII 2002 – mini Koszykówka w Wielogłowach. 
 14 XII 2002 – Tenis Stołowy w Klęczanach. 

 

GIMNAZJUM 
 

 
 20 IX 2002 – Indywidualne Biegi Przełajowe w Świ-

niarsku 

 2 X 2002 – finał powiatowy I.B.P. w Świniarsku. 
 27 IX 2002 – Koszykówka w Wielogłowach. 

 11 X 2002 – P. Ręczna w Chełmcu. 

 19 X 2002 – Bieg Legionisty w Marcinkowicach. 
 19 XI 2002 – Tenis Stołowy w Klęczanach. 

 W piątek 20 IX odbyły się pierwsze zawody 

biegowe, czyli Indywidualne Biegi Przełajowe 

w Świniarsku. Z naszej szkoły wzięło w nich udział 

50 zawodników z kl. IV-VI i gimnazjum. Do finału 

powiatowego awansowało po 8 biegaczy z każdej 

grupy wiekowej. W tym roku 9 uczniów naszej szko-

ły pojedzie na powiatowe przełaje. Jacak Ilona i Sko-

czeń Bartosz z kl.IV, Zawiślan Iwona kl.V, Dynow-

ska Justyna, Lorek Łukasz, Zawiślan Grzegorz 

z kl.VI oraz Dynowska Paulina, Leśniak Monika 

i Pasiut Anna z Gimnazjum. Uczniowie ci zostaną 

nagrodzeni wycieczką na zawody motoro-wodne nad 

Jeziorem Rożnowskim. 

 Swoje kategorie wiekowe wygrały Dynow-

ska Justyna i Dynowska Paulina.  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sezon 2001\2002 kończył 3-bój lek-

koatletyczny klas IV i młodszych. Zawodni-

cy biegali na 50m oraz dziewczynki na 

500m, a chłopcy na 600m i rzucali piłeczką 

palantową. Wspaniale zaprezentowała się 

drużyna dziewczynek w składzie: Zawiślan 

Iwona, Dynowska Marzena, Chramęga An-

na, Lorek Justyna, Zawiślan Joanna, Pasiut 

Gabriela, Kubacka Klaudia, Rodak Anna, 

wszystkie z kl.IV oraz Michalik Natalia 

z kl.III. Dziewczęta wygrały z ogromną 100-tu punktową przewagą nad drugim zespołem 

gromadząc 1505 punktów. Klasyfikację indywidualną wygrała Zawiślan Iwona zdobywając 

349 pkt.                                                                                                                                   Fot. JH 

  

 Tradycją już 

naszej szkoły staje się 

wyróżnianie najlep-

szych sportowców 

danego roku. W czer-

wcu 2002 nagrodzone 

zostały: Dynowska 

Paulina kl.I Gimnaz-

jum, Dynowska Iza-

bela, Jacak Ewelina, 

Młynarczyk Paulina, 

Pasiut Anna i Zagaj-

ska Natalia z kl.VI, 

Adamczyk Marzena 

i Dynowska Justyna 

z kl.V oraz Dynow-

ska Marzena i Zawi-

ślan Iwona z kl. IV. 
                                    Fot.JH 

 

 

 

W maju 2002 trzy gimnazjalistki 

pojechały do Grybowa na Powiatową Gim-

nazjadę LA. Cabała Wioleta i Pasiut Justy-

na biegały tam na 100m i skakały w dal, 

niestety bez sukcesów. Natomiast  bardzo 

dobrze wystartowała Dynowska Paulina, 

która wygrała z dużą przewagą bieg na 

600m w czasie 1:51:23 sek. Pobiła tym 

samym swój rekord życiowy. Paulina nie 

próżnowała także podczas wakacji i na za-

wodach w Krakowie ustanowiła nowy swój 

rekord na 600m – 1:49:42.                                        Fot. JH 

Z ostatniej chwili!   Mamy kolejny nowy rekord na 600m! Paulina Dynowska z kl. IIb gimnazjum, 

na wojewódzkich zawodach młodzików w Krakowie 22 września 2002, przebiegła ten dystans w czasie 

1:48:80 sek. Ten wspaniały wynik jest kolejną jej „życiówką” pobitą w ostatnim czasie. GRATULUJEMY! 


