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Płonące 
TIR-y

Do tragicznego w skut-
kach wypadku doszło 

w nocy z czwartku na piątek w 
Bieruniu Ścierniach na DK 44. 
Zderzyły się 2 ciągniki siodło-
we czyli popularne TIR-y. Je-
den z kierujących jest w cięż-
kim stanie w szpitalu. Ratujący 
zakleszczonego kierującego 
policjanci również odnieśli ob-
rażenia – także są w szpitalu. 
Utrudnienia w ruchu trwały do 
wczesnych godzin porannych.

Sprawa ta wywołała wiele 
kontrowersji, zarówno wśród 
mieszkańców, jak i społeczno-
ści strażackiej. Poniżej publi-
kujemy oświadczenie bieruń-
skich strażaków w tej sprawie.

Na stronie kontakt TVN 24 
(wypadek 2 Tirów w Bieruniu) 
w godzinach 19.00-20.00 zo-
stało umieszczone Oświad-
czenie nr 1 na wsku-
tek wielu negatywnych 
opinii na temat OSP. 

5

W zespole jak w rodzinie

Drodzy 
Czytelnicy

Trwają spotkania 
władz na szego miasta 
z mieszkań cami. Ponie-
waż w chwili oddawania 
tego numeru Rodni do 
druku, większość spo-
tkań była dopiero przed 
nami, relację z tych ze-
brań zamieścimy w na-
stępnym numerze na-
szej gazety.

16

75 lat GIMNAZJUM NR 1

8

W rocznicę 
  niepodległości 9
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Na terenie gminy wybudo-
wane zostały trzy place 
składowe dla magazyno-

wania piasku (tzw. boksy). Co 
więcej, odremontowano i przy-
stosowano również czwarty ma-
gazyn składowy, w którym znaj-
duje się sprzęt niezbędny do wy-
korzystania podczas zagrożeń. 

Magazyny z piaskiem zlokali-
zowano na terenie:

Oczyszczalni Ścieków przy  
zakładach Nitroerg S.A. w 
Bieruniu,
Koła Rolniczego w Bieruniu,  
przy ul. Bijasowickiej,
byłej Remizy OSP w Czarnu- 
chowicach, przy ul. Mielęc-
kiego ,

czwarty znajduje się przy:
Hostelu „Erg” w Bieruniu, przy  
ul. Chemików. 

Każdy magazyn z piaskiem 
został ogrodzony prefabrykowa-
nymi elementami żelbetowymi 
typu „L” o wysokości 2,2 metra 
i powierzchni 50m2. W każdym 
z nich zmagazynowano po 130 
ton piasku, który może służyć 

jako materiał gaśniczy np. pod-
czas pożaru lub jako wypełniacz 
worków przeciwpowodziowych. 

Ponadto, na terenie przy 
Oczy szczalni Ścieków ustawio-
no kontener z blachy, w którym 
znajduje się podręczny sprzęt 
przeciwpowodziowy typu łopa-
ty, taczki, worki itp. Przy pozo-
stałych magazynach składowych 
z piaskiem również znajdują się 
pomieszczenia przeznaczone 
do przechowywania tego typu 
sprzętu. 

Czwarty magazyn zlokalizo-
wany przy Hostelu „Erg” zawiera 
profesjonalny sprzęt wykorzysty-
wany przy różnorakich zagroże-
niach, zwłaszcza przeciwpowo-
dziowych (m.in. materace, koce, 
worki, taczki, pościel, lornetki, 
namiot, łóżka polowe, itp.).

Łączny koszt wykona-
nia wszystkich ma gazynów 
wraz z do po sa że niem wyno-
si 306 913,44 zł brutto. Dzięki 
reali zacji zadania gmina Bieruń 
jest przygotowana na pierwszy 
etap zagrożenia powodziowego. 

Zapowiedziana na początku roku budowa magazynów 
przeciwpowodziowych w Bieruniu dobiegła końca. 7 listo-
pada  obiekty zostały oficjalnie odebrane przez inspekto-
rów Urzędu Miejskiego. Jest to jeden z elementów szero-
ko pojętych działań przeciwpowodziowych.

Magazyny przeciwpowodziowe

Magazyny powodziowe przy oczyszczalni.

Magazyny powodziowe w Bijasowicach.

Magazyny powodziowe w Czarnuchowicach.

Zniszczona nawierzchnia as-
faltowa na ul. Węglowej w 

Bieruniu wkrótce zostanie od-
nowiona, dziury i pęknięcia za-
łatane, a mieszkańcy osiedla i 
kierowcy zadowoleni. W ubie-
głym tygodniu tj. 18. październi-
ka rozpoczęły się prace remon-
towe, które planowo zakończą 
się 17 grudnia 2011 roku. 

Zakres robót modernizacyj-
nych obejmuje konstrukcję na-
wierzchni jezdni, chodników (w 
tym frezowanie, korytowanie, 
roboty ziemne, podbudowy, na-
wierzchnie, krawężniki, badania 

nośności oraz stopnia zagęsz-
czenia podbudowy), jak również 
odtworzenie istniejącego ozna-
kowania oraz odwodnienie. 
Wybrana technologia zapew-
ni bezpieczeństwo wykonania 
oraz zagwarantuje odpowiednią 
trwałość techniczną projektu po 
oddaniu go do użytku. 

Wykonawcą robót jest Zakład 
Robót Inżynieryjnych „INFRAN-
POL”. Inwestycja realizowania 
jest ze środków finansowych 
Funduszu Solidarności Unii Eu-
ropejskiej (FSUE). 

Trwa remont ulicy Węglowej

Dziękuję za okazane zaufanie w wy-
borach parlamentarnych. Każdy 

głos oddany na mnie, a tym samym na 
PSL utwierdza mnie w przekonaniu, że 
moja praca na rzecz samorządu i lokal-

nej społeczności ma sens. Szczególnie dziękuje mieszkańcom 
Bierunia, którzy widzą moją pracę i zaangażowanie na rzecz 
mieszkańców. Zapewniam, że dalej będę kontynuował misję 
pomagania ludziom i naszemu miastu. 

Za okazaną życzliwość serdecznie dziękuję.
Sławomir Wawrzyniak

Witam!
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W wyniku zeszłorocz-
nej powodzi, która na-
wiedziła nasze mia-

sto, podtopieniu oraz zniszcze-
niu uległo wiele dróg w mieście. 
Jedną z nich była ul. Gołysowa, 
w sprawie której już na początku 
tego roku toczyły się spotkania i 
dyskusje z mieszkańcami. Dzię-
ki pomyślnej realizacji projektu 
budowy i wykorzystaniu prome-
sy z MSWiA ulica została odno-
wiona i zmodernizowana. 

W dniu 3 listopada ul. Goły-
sowa została zweryfikowana i 
odebrana przez przedstawicieli 

władz Urzędu Miejskiego w Bie-
runiu, Burmistrza Bernarda Pu-
stelnika, Zastępcę Burmistrza 
Leszka Kryczka oraz inspek-
torów. Zadanie, oprócz przebu-
dowy drogi dotyczyło wykonania 
systemu odwodnienia w postaci 
retencyjno – chłonnej z przyka-
nalikami i wypustami, jak rów-
nież przebudowę oświetlenia 
ulicznego, wykonania elemen-
tów sieci wodociągowej kolidują-
cych z robotami drogowymi (hy-
drantami) oraz oznakowania do-
celowego drogi. Całość zadania 
została wykonana pomyślnie. 

Komendant Wojewódzki 
Policji w Katowicach nad-
insp. Dariusz Biel z dniem 

1 listopada powołał nowego Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Bieruniu. Został nim podinsp. 
Mariusz Dziadek. Jego po-
przednik podinsp. Jan Słoninka 
przeszedł na emeryturę. 

Objęcie stanowiska służbo-
wego Komendanta Powiatowe-
go Policji w Bieruniu nastąpiło 
podczas uroczystej zbiórki po-
licjantów bieruńskiego garnizo-
nu. Nowy komendant Powiato-
wej Policji w Bieruniu podinsp. 

Mariusz Dziadek służbę w Po-
licji pełni od 1991 roku. Ostat-
nio na stanowisku Zastępcy 
Komendanta Komisariatu Poli-
cji w Rybniku Boguszowicach. 
Ukończył prawo na Uniwersy-
tecie Wrocławskim, a także po-
zaetatową aplikację prokurator-
ską. Ponadto, jest absolwentem 
podyplomowych studiów z za-
kresu zarządzania i marketin-
gu oraz prawa karnego gospo-
darczego. Ma 39 lat, jest żona-
ty, posiada troje dzieci. Wśród 
składających gratulacje nowe-
mu komendantowi był burmistrz 
Bierunia Bernard Pustelnik.

Burmistrz Miasta Bie-
runia Bernard Pu-
stelnik przyznał sty-

pendia sportowe na 2011 
rok dla wyróżniających się 
młodych zawodników za 
osiągnięte wyniki sporto-
we. W sumie przyznano 
17 stypendiów na łączną 
kwotę 19 560 zł. 

Stypendia sportowe mają 
na celu wspieranie rozwoju 
młodzieży, do ukończenia 
25 roku życia, szczególnie 
uzdolnionej sportowo, po-
siadającej miejsce zamiesz-
kania na terenie Bierunia 
lub zrzeszonej w klubach i 
stowarzyszeniach kultury fi-
zycznej mających siedzibę 
na terenie miasta Bierunia 
oraz motywowanie do stałe-
go podwyższania poziomu 
sportowego.

Stypendia 
sportowe

Lp. Imię i Nazwisko Nazwa  Klubu Sportowego
Dyscyplina 

sportu

Posiadana 
klasa 

sportowa

1. Kamil Węglarz
Uczniowski Klub Pływacki 
„UNIA” Oświęcim

pływanie II

2. Joanna Frank
Liga Obrony Kraju. Zarząd Miejski 
przy KS „PIAST”

strzelectwo I

3. Bernadetta Migas
Liga Obrony Kraju. Zarząd Miejski 
przy KS „PIAST”

strzelectwo II

4. Paweł Piaścik
Liga Obrony Kraju. Zarząd Miejski 
przy KS „PIAST”

strzelectwo II

5. Łukasz Dzidek
Liga Obrony Kraju. Zarząd Miejski 
przy KS „PIAST”

strzelectwo II

6. Michał Kula
Liga Obrony Kraju. Zarząd Miejski 
przy KS „PIAST”

strzelectwo III

7. Marcin Adrian
Liga Obrony Kraju. Zarząd Miejski 
przy KS „PIAST”

strzelectwo II

8. Jan Berger Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Bieruń badminton I

9. Karina Uszok Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Bieruń badminton II

10. Kornelia Koptoń Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Bieruń badminton III

11. Paulina Koptoń Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Bieruń badminton II

12. Agata Iskra Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Bieruń badminton III

13. Bartłomiej Parysz Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Bieruń badminton II

14. Wojciech Palikij Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Bieruń badminton I

15. Andrzej Krawczyk Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Bieruń badminton I

16. Mateusz Szałankiewicz Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Bieruń badminton I

17. Daniella Bielińska Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Bieruń badminton III

Stypendia otrzymali:

GOŁYSOWA gotowa

Witamy w Bieruniu
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W poprzednim numerze Rodni w artykule Kwia-
ty dla oświaty” mylnie podaliśmy nazwiska uzdol-
nionych muzycznie dzieci, które swym występem 
uświetniły uroczystość. Prawidłowo powinno być: 
w części artystycznej wystąpili: Karolina i Mate-
usz Wąż. Wszystkich zainteresowanych serdecz-
nie przepraszam a młodym artystom życzę wielu 
sukcesów

Zbigniew Piksa 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
rozpoczęła usuwanie 

za le gającego gruzu (kamieni) 
pod przęsłami mostu na Drodze 
Krajowej nr44 na trasie Bieruń-
Oświęcim. Prace prowadzone 
są nawet w niedzielę. Stowa-
rzyszenie Atlantyda od sierpnia 
interweniowało w tej sprawie 
do instytucji odpowiedzialnych 
za utrzymanie urządzeń hydro-
technicznych i mostowych. Po-
czątkowo wniosek Atlantydy 
jednak spotkał się z przerzuca-

niem odpowiedzialności za na-
prawę wyrwy pomiędzy tymi in-
stytucjami. W ostatnim tygodniu 
Stowarzyszenie interweniowało 
u Wojewody Śląskiego a wspar-
cia mieszkańcom udzieliły wła-
dze Bierunia.

Pozostaje wierzyć, że po 
usunięciu przyczyny powsta-
nia uszkodzenia brzegu przez 
GDDKiA, Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gliwi-
cach wywiąże się z obietnicy 
naprawy wyrwy brzegowej. 

Jak nas poinformowała wi-
ceprezes – Danuta Lem-
pa: Bieruńska Funda-

cja Inicjatyw Gospodarczych z 
dniem 1 października przystąpi-
ła do programu PEAD i urucho-
miła bezpłatne wydawanie arty-
kułów żywnościowych otrzyma-
nych z Banku Żywności Ruda 
Śląska dla osób potrzebujących 
z terenu gminy Bieruń. Obec-
nie wydawane są takie artyku-
ły jak: mąka, cukier, ryż, kasza 
gryczana ,kasza z gulaszem, 
kasza z warzywami, ser topio-
ny, ser żółty, mleko ,musli ,płat-
ki kukurydziane, zupa pomido-
rowa z ryżem, rożne makarony 
i kawa zbożowa. Zapraszamy 
wszystkie uprawnione osoby 
przez MOPS po odbiór w/w ar-
tykułów do budynku: 

Centrum Inicjatyw 
Gospodarczych przy 

ul. Turystycznej 1 
w Bieruniu 

tel. 32 324 25 01 
we wtorki 

od godz.10.00 do godz.12.00 
i w czwartki  

od godz. 14.00 do godz.16.30

Na każdą osobę uprawnio-
ną do otrzymania  żywności z 
programu PEAD przypada w tej 
chwili na rok 86 kg wobec po-
wyższego prosimy o kilkakrotny 
bieżący odbiór tej żywności.

Ponadto, Zarząd Bieruńskiej 
Fundacji Inicjatyw Gospodar-
czych może dostosować inne 
godziny wydawania tych arty-
kułów w miarę zgłaszanych po-
trzeb.

Czasy są niełatwe, z tym większą radością informujemy, 
że Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych udało 
się coś czego przez klika ostatnich lat nie potrafili inni.  
Fundacja przystąpiła do Banku żywności i pomaga po-
trzebującym.

Żywność dla potrzebujących

Udrażnianie Wisły Przepraszam
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W tym roku rajdowicze 
wędrowali z Przełę-
czy Salmopolskiej 

zwa nej też Biały Krzyż (934 m 
n. p. m.) do Brennej Jatne przez 
Stary Groń (798 m n. p. m.). 
Meta rajdu znajdowała się na 
terenie ośrodka „HUCUŁ”. Po-
dzieleni na dwie ekipy, pod 
opieką przewodników PTTK, 
wędrowali najpierw szlakiem 
czerwonym, a następnie czar-
nym. Trasa nie była trudna, ale 
tym razem pogoda nie dopisa-

ła, więc wędrówka momenta-
mi była nieprzyjemna. Wszech-
obecna mgła, a chwilami tak-
że mżawka bardzo utrudniały 
podziwianie krajobrazów. Po-
nadto śliskie kamienie na szla-
ku mocno dawały się niektórym 
uczestnikom we znaki. W wol-
nych chwilach – na postojach – 
przygotowywano się do udziału 
w konkursach pierwszej pomo-
cy i wiedzy turystycznej. Przy-
gotowanie i tym razem przynio-
sło rezultaty: drużyna Czarnych 

Stóp zajęła II miejsce w kon-
kursie wiedzy turystycznej. Po-
nadto – Bieruńskie Orły zdoby-
ły najwięcej punktów w ogólnej 
punktacji i wygrały rajd! Zdoby-
cze tym cenniejsze, że drużyn 
było ponad 20, w tym kilka gim-
nazjalnych. Uczestnicy otrzy-
mali atrakcyjne nagrody. Tym 
razem na mecie rajdu, zamiast 
tradycyjnego ogniska, czekał 
na uczestników ciepły posiłek 
rajdowy – grochówka. Trudno 
się było rozstać, ale po rozda-
niu nagród, pogoda zrobiła się 
jeszcze grosza niż podczas wę-

drowania i trzeba było szyb-
ko zmykać do autokarów, bo z 
ciemnostalowych chmur zaczął 
padać deszcz, a potem grad. 
Dla wielu uczestników było to 
dodatkową atrakcją kończące-
go się rajdu.  

Większość uczestników przy-
wiozła z rajdu niezapomniane 
wspomnienia. Na pewno chęt-
nie wezmą udział w kolejnym 
rajdzie, który odbędzie się wio-
sną, będzie prowadził jurajskimi 
szlakami i – miejmy nadzieję – 
pogoda tym razem będzie prze-
piękna! 

Płonące TIR-y1

Jako strażacy z jednostek OSP Bieruń Nowy i Bieruń Stary na-
pisaliśmy stosowne oświadczenie w sprawie wypadku drogo-
wego w Ścierniach. Powody napisania naszego oświadczenia 

są oczywiste w tym na pierwszym miejscu jest fakt, że nasze jed-
nostki mają do miejsca wypadku podobną odległość – i dojecha-
ły by do 7 minut. Warte zauważenia jest iż nasze jednostki działa-
ją od wielu lat w tzw. Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 
Posiadamy nowoczesny sprzęt i przeszkolonych strażaków. Sprzęt 
został w dużej części zakupiony z funduszy naszej gminy (padają 
pytania ze strony radnych i mieszkańców – gdzie WY strażacy je-
steście jak jest pożar – wypadek w naszym mieście Bieruniu – ko-
mentarze są często bardzo złośliwe). 

Jednak co my mamy robić kiedy dyspozytor z PSP nas nie alar-
muje? Nie jesteśmy w stanie wyjechać, gdyż nie wiemy o zdarze-
niu! Po za tym, od wielu lat ta sprawa przedstawiana była komen-
dantowi PSP Tychy Kazimierzowi Utracie. Efekt w dalszym ciągu 
taki sam. Czyli brak efektu.

Ta sytuacja powoduje w naszych OSP wiele nerwowości i NIKT 
nie potrafi zrozumieć dlaczego w pierwszej kolejności nie patrzy się 
na ratowanie życia ludzkiego (bo przecież oczywiste jest iż dyspo-
zytor w Tychach nie może tego właściwie ocenić siedząc za biur-
kiem) a brane są pod uwagę jakieś inne cele? A czas biegnie i 
często liczą się sekundy! Czy my jesteśmy gorszymi strażakami? 
Przecież posiadamy podobny sprzęt a szkolimy się właśnie w Ty-
chach, na ich procedurach oraz materiałach przygotowanych przez 
PSP Tychy.

Sprawę skierujemy (z podaniem innych podobnych zdarzeń) do 
naszych władz OSP i PSP. Ten styl postępowania nie powinien 
mieć już miejsca.

Prosimy strażaków piszących w tej sprawie o zachowanie kultury 
i pisanie na temat. Jako strażacy-ochotnicy mamy w PSP wielu ko-
legów i przyjaciół. Są przecież strażacy z kilku OSP naszego powia-
tu zatrudnieni w PSP. Nie wolno nam się wzajemnie obrażać. Nam 
zależy na unormowaniu tej sprawy i wydania decyzji z strony władz 
PSP o właściwym powiadamianiu naszych jednostek OSP kiedy w 
naszej miejscowości dochodzi do zdarzenia (pożar, wypadek itd.).

Prezes OSP Bieruń Nowy – Arkadiusz Żurek, 
Naczelnik – Dariusz Dudziak, 

Prezes OSP Bieruń Stary – Piotr Kuczek 
i Naczelnik Bernard Pieszek. 

Rajdowe wspomnienie

Niestety jako iż bez powodu zostało usunięte przez osobę 
z TVN pragniemy poinformować iż Oświadczenie nr 2 zo-
staje zamieszczone właśnie tutaj w Rodni dla wszystkich 
zainteresowanych.

W sobotę 8 października odbył się XIV Rajd Jesienny zor-
ganizowany przez tyski oddział PTTK. W rajdzie tym wzię-
ła udział liczna reprezentacja uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 1. W ośmiu drużynach rajdowych było łącznie 
74 uczniów klas 4 – 6 pod opieką nauczycielek.
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Prace związane z modernizacją hali G – 1 wy-
konywane były zarówno wewnątrz, jak i ze-
wnątrz obiektu. Dla wszystkich spragnionych 

gry w piłkę nożną, zostało udoskonalone głów-
ne boisko piłkarskie o wymiarach 26x56m z na-
wierzchnią typu „sztuczna trawa” – IV generacja, 
bezzasypowa. Nawierzchnia przeznaczona jest do 
profesjonalnej gry w piłkę nożną, pozwala na ła-

twe utrzymanie i eksploatację. Poza tym, na zewnątrz została zmo-
dernizowana dwustu metrowa bieżnia lekkoatletyczna – trzytorowa 
oraz boisko do tenisa ziemnego. Doskonałym rozwiązaniem jest 
również siłownia zewnętrzna, dzięki której wszyscy sportowcy będą 
mogli ćwiczyć na świeżym powietrzu. 

W pracach remontowych uwzględniono również część we-
wnętrzną hali, ulepszając funkcjonalność pod względem relaksa-
cyjnym. Po ciężkim dniu, pełnym stresu i nieprzyjemnych emocji 
będzie można zrelaksować się w nowym centrum wellnes, w skład 

którego wchodzi sauna na podczerwień i grota solna. 
Ogromnym atutem zainstalowanej sauny jest brak go-
rącej pary i ciężkiego powietrza, powodującego pro-
blemy z oddychaniem. Dzięki temu może korzystać z 
niej dosłownie każdy, nawet osoby starsze i z choro-
bami krążenia. 

Podobnie atrakcyjnym rekreacyjnie miejscem jest 
grota solna. Swym kształtem przypomina swoistą ja-
skinię, w której można się zrelaksować i odprężyć. Pa-
nujący wewnątrz mikroklimat pozwala na naturalne 
oczyszczenie górnych dróg oddechowych, poprawia 
kondycję zdrowotną oraz działa wspomagająco przy 
leczeniu wielu chorób (m.in. choroby płuc i oskrzeli, 
zatok, astmy, alergii i schorzeń sercowych). Odpo-
wiednie oświetlenie i oprawa muzyczna podnoszą wa-
lory tego niezwykłego miejsca i oddziałują na orga-
nizm wyciszająco. 

Po takim relaksie i krótkim oderwaniu 
od rzeczywistości, każdy z pewnością 
poczuje się o „niebo” lepiej! A to jeszcze 
nie wszystko. Do dyspozycji mieszkań-
ców zostanie oddana została również no-
woczesna kręgielnia, trzytorowa. Teraz 
już każdy miłośnik popularnego bowlin-
gu będzie mógł przyjemnie spędzać czas 
w wielofunkcyjnym kompleksie sportowo-
-rekreacyjnym. 

INWESTYCJE
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Nowe życie nowobieruńskiej hali

Na początku listopada zakończone zostały prace 
związane z wprowadzeniem zmian funkcjonalno-
użytkowych hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 
im. Karola Wierzgonia. Mieszkańcy będą mogli 
korzystać nie tylko z wyremontowanej po powo-
dzi hali sportowej ale również z centrum wellnes, 
kręgielni oraz ulepszonych boisk.
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WOKÓŁ NAS

Dziękuję
Serdecznie dziękuję za 

wszystkie głosy, które od-
daliście Państwo na moją 
kandydaturę w wybo-
rach do Parlamentu RP. 
Wprawdzie nie uzyskałem  
mandatu poselskiego ale 
tak jak dotychczas będę 
działał na rzecz naszej lo-
kalnej społeczności.

Henryk Paruzel 
– kandydat do sejmu 

z ramienia PiS

W niedzielę 23 paź-
dziernika na stadionie 
KS Unia Bieruń Sta-

ry odbył się Turniej o Puchar 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 
w którym uczestniczyły czte-
ry najlepsze zespoły ligowe. 
W rywalizacji systemem „każ-
dy z każdym” walka była nie-
zwykle zacięta i trzy pierwsze 
zespoły: Czarnuchowice, AKS 
Kojbud Zdrowia oraz Homera 
uzyskały tę samą ilość punk-
tów. O zwycięstwie ekipy Ho-
mera zadecydował lepszy sto-
sunek bramek. Drużyna Grom 
Świerczyniec zwyciężyła w 

klasyfikacji Fair-Play, nato-
miast koronę króla strzelców 
ponownie wywalczył Urba-
nek Łukasz z drużyny Bieruń 

Stawy, który zdobył  w sumie 
43 bramki !

Impreza była jednocześnie 
zwieńczeniem trwających od 

10 kwietnia rozgrywek Amator-
skiej Ligi Piłki Nożnej w której 
uczestniczyło 14 drużyn z Bie-
runia, Świerczyńca i Kopcio-
wic. W imprezie organizowanej 
po raz jedenasty, zwyciężyła 
drużyna z Czarnuchowic prze-
łamując dotychczasową domi-
nację zespołu Homera. 

Kilka dni później – 26 paź-
dziernika drużyna złożona z 
najlepszych zawodników ligi 
amatorskiej zmierzyła się z „A” 
klasowym zespołem KS „Piast” 
i niestety musiała uznać wyż-
szość profesjonalistów, którzy 
zwyciężyli w stosunku 5:1.

Czarnuchowice i Homera tryumfują

Święto drzewa

Już po raz kolejny dzie-
ci z Przedszkola nr1 w 
Bieruniu włączyły się w 

ogólnopolską akcję ekologicz-
ną „Święto Drzewa” organi-
zowaną przez Annę Majer i 
Magdalenę Piotrowską-Bla-
cha. Z tej okazji do przedszko-
la zawitali szczególni goście: 
Grzegorz Plewniok z Re-
feratu Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa oraz 
Tadeusz Kowalik z Bieruń-
skiego Przedsiębiorstwa Inży-
nierii Komunalnej, którzy na co 
dzień zajmują się ochroną śro-
dowiska i postanowili podzie-
lić się z dziećmi wiedzą i do-
świadczeniem. 

Podczas spotkania dzieci 
miały okazję zaprezentować 
piosenki i wierszyki o treści 

ekologicznej zgodnie z hasłem 
przewodnim „My wszystkie 
drzewa bardzo kochamy i sza-
nować je przyrzekamy” oraz 
wykazać się wiadomościami 
o sposobach ochrony przyro-
dy biorąc udział w konkursach 
i zagadkach.

Na zakończenie uroczysto-
ści przedszkolaki wspólnie z 
gośćmi zasadziły „Drzewko dla 

Pokoju” – idei akcji ekologicz-
nej propagowanej przez klub 
„Gaja”. Honorowym gościom 
dzieci wręczyły przygotowane 
medale „Strażnika Przyrody”. 
W celu dalszego propagowa-
nia działań proekologicznych 
dotyczących sadzenia i ochro-
ny drzew każde dziecko zanio-
sło do domu zielony balonik.
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KULTURA

Ponad 300 występów w ciągu dwu-
dziestu lat, własna płyta, występ w te-
lewizyjnej „Sobocie w Bytkowie” oraz 

nagroda Prezesa Polskiego Radia – tak w 
telegraficznym skrócie można by przedsta-

wić Zespół Folklorystyczny „Ścier-
nianeczki”. Grupa utworzona we 
wrześniu 1991 roku w bieruńskiej 
dzielnicy Ściernie przez Krystynę 
Czajowską przy Kole Gospodyń 
Wiejskich – w sobotę obchodziła 
dwudziestolecie pracy artystycznej. 
Wprawdzie zespół tworzą amato-
rzy ale pracują z sercem i profesjo-
nalnym zacięciem co sprawia, że 
„Ściernianeczki” zdobywają liczne 
nagrody w konkursach i festiwalach 
folklorystycznych. Zespół nie tyl-
ko ćwiczy i występuje ale wspólnie 
przeżywa chwile radosne jak: we-
sela, urodziny dzieci i wnucząt oraz 
inne wpisane w życie człowieka jak 
choroba czy śmierć. Członkowie 

spotykają się na zabawach, jubileuszach, 
wycieczkach i ogniskach. To wszystko zbli-
ża ludzi a zespół staje się wielopokolenio-
wą rodziną: w 1991 roku do zespołu trafiła 
młoda dziewczyna – Ela, która tu pozna-

ła chłopaka – Bernarda za którego wyszła 
za mąż. Dziś w zespole występują nie tyl-
ko Elżbieta i Bernard Lichota ale również 
ich siedmioletnia córka Madzia. 

W czasie spotkania okolicznościowego, 
które odbyło się w Świetlicy Środowiskowej 
Bieruńskiego Ośrodka Kultury – „Remiza”, 
starosta Bernard Bednorz oraz burmistrz 
Bernard Pustelnik w imieniu władz powia-
tu i gminy składali zespołowi najserdecz-
niejsze życzenia. Nie zabrakło wspólnego 
śpiewania a wieczór zakończyła zabawa 
taneczna. Od początku, nieprzerwanie ze-
społem kieruje Krystyna Czajowska a kie-
rownikami muzycznym byli: Gerard Miś, 
Władysław Ordecki i obecnie Bernard Li-
chota. Za swoją pracę artystyczną w 2009 
roku zespół otrzymał nagrodę „Clemens 
Pro Cultura” przyznawaną przez Starostę 
Bieruńsko-Lędzińskiego. Małgorzata Żoł-
neczko, Gertruda Dudka, Elżbieta Ga-
wełczyk, Teresa Duży – to tylko niektóre z 
osób zaangażowanych w pracę „Ściernia-
neczek”, nie sposób wymienić wszystkich 
– patrząc jednak na młode twarze osób 
obecnych na jubileuszu można być pew-
nym, że przed zespołem długa przyszłość.
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Bieruński Ośrodek Kultury 
29 października gościł w 
„Gamie” uczestników mu-

zycznego konkursu – śląskich 
eliminacji Ogólnopolskiego fe-
stiwalu dzieci i młodzieży „Tę-
czowe piosenki Jana Wojdaka”. 
Nasza placówka po raz szósty 
była gospodarzem muzycznych 
zmagań koordynowanych przez 
Jana Wojdaka z zespołu „Wa-
wele”. Celem festiwalu jest po-
pularyzacja śpiewania, promo-
wanie dziecięcej i młodzieżowej 
twórczości, wyszukiwanie mło-
dych talentów, doskonalenie 
warsztatu muzycznego. W kon-
kursie biorą udział soliści i grupy 
wokalne w 5 kategoriach wieko-
wych: do 7 lat, od 8-10 lat, 11-
13 lat, 14-16, od 17 lat ostatnia 
kategoria wiekowa. Zmagania 

oceniali jurorzy: Dorota Bębe-
nek – przewodnicząca komisji, 
muzyk i piosenkarka, Wacław 
Krupiński – dziennikarz, kry-
tyk, recenzent, redaktor „Dzien-
nika Polskiego”, Jan Stępień – 
muzyk, dziennikarz związany z 
Polskim Radiem Kraków. Nad 
całością czuwały Katarzyna 
Wojdak oraz dyrektor Bieruń-
skiego Ośrodka Kultury – Zofia 
Łabuś. Poziom, jak powiedzie-
li jurorzy, był bardzo wysoki, nie 
było „słabych występów”. Osiem 
osób zostało wytypowanych do 
finału: Martyna Zgadło (Woźni-
ki), Agata Mierzwa (Woźniki), 
Martyna Kaleta (Nowy Sącz), 
Paweł Bagrincew (Konopiska), 
Sylwia Lipka (Knurów), Jago-
da Klimek (Rybnik), Paulina 
Gruszka (Woźniki), Damian 

Hyra (Wręczyca Wielka). Będą 
walczyć w Krakowie zwycię-
stwo. Miła atmosfera, fajna mu-

zyka-udana impreza. Szkoda, 
że tym razem nie awansował 
nikt z naszego rejonu. 

Tęczowe piosenki

W zespole jak w rodzinie
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10 listopada 
w południe, pod 
pomnikiem Po-
wstańców Ślą-
skich na bie-
ruńskim Rynku 
kwiaty złożyli 
przedstawicie-
le władz naszej 
Gminy: bur-
mistrz Bernard 
Pustelnik, za-
stępca przewo-
d n i  c z ą c e g o 
Rady Miejskiej 
Adam Roz-
mus, pracowni-
cy Bie ruńskiego 
Ośrodka Kultu-
ry z dyrektorem 
tej placówki Zofią Łabuś oraz 
młodzież z Gimnazjum nr 2.

Tego samego dnia wieczo-
rem, podobna uroczystość od-
była się pod pomnikiem Po-
wstańców Śląskich w Bieruniu 
Nowym. Tu, wśród składających 
kwiaty obecni byli: burmistrz 
Bernard Pustelnik, zastępca 
burmistrza Leszek Kryczek, 
radni reprezentowani przez 
Barbarę Panek-Bryła, Ry-
szarda Piskorka i Sławomira 

Wawrzyniaka. 
Nie zabrakło też 
przedstawicie-
li nowobieruń-
skich stowarzy-
szeń „Porąbek” i 
„Atlantyda”. Uro-
czystość uświet-
niły „Nowobie-
runianki”, które 
odśpiewały kilka 
patriotycznych 
pieśni. 

Część artysty-
czną rocznico-
wego wieczoru 
sta nowił Koncert 
zorganizowany 
przez Bieruński 
Ośrodek Kultury 

oraz otwarcie wystawy plastycz-
nej „Praca roku 2010” w którym 
uczestniczył prezes Katowickie-
go Okręgu Związku Polskich Ar-
tystów Plastyków – Adam Dut-
kiewicz. 

Okolicznościowy program 
zatytułowany „Ojczyzno Ty 
ma” przed stawili wspólnie arty-
ści Opery Śląskiej i uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Orła Białego.

Wawrzyniaka. 
Nie zabrakło też 
przedstawicie-
li nowobieruń-
skich stowarzy-
szeń „Porąbek” i 
„Atlantyda”. Uro-
czystość uświet-
niły „Nowobie-
runianki”, które 
odśpiewały kilka 
patriotycznych 
pieśni. 

czną rocznico-
wego wieczoru 
sta nowił Koncert 
zorganizowany 
przez Bieruński 
Ośrodek Kultury 

Uroczystości patriotyczne zorganizowane dla upamiętnienia rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości, w naszym mieście trwały kilka dni i od-
bywały się w różnych miejscach. W szkołach zorganizowano okolicznościo-
we spotkania a w kościołach odprawiono Msze za Ojczyznę. 

W rocznicę niepodległości
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BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W LISTOPADZIE

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
Bieruński Ośrodek Kultury uprzejmie informuje, że w związku z 
przeprowadzoną Ekspertyzą więźby dachowej budynku KT „Ju-
trzenka” przy ul. Spiżowej 4” przez Zakład Usługowo Handlo-
wy „LGC-INFO” Zabrzegu, zleconą przez UM Bieruń i negatywny-
mi wnioskami końcowymi – Burmistrz Miasta z uwagi na zagroże-
nie stabilności i wytrzymałości więźby dachowej – nakazał wyłączyć 
budynek z eksploatacji z dniem 2 sierpnia 2011 r.

Planowane imprezy zostały przeniesione 
do Domu Kultury „Gama”.

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
18 listopada – Cykl przedstawień teatralnych dla najmłodszych. 
„Koziołek Matołek wyrusza w świat” – w wyk. teatru „Tak”

19 listopada godz. 20.00 – Zabawa Andrzejkowa dla miesz-
kańców – impreza biletowana

21 listopada godz. 18.00 – Spotkanie władz miasta z miesz-
kańcami

27 listopada godz. 17.00 – Koncert Andrzejkowy wystąpią ze-
społy: „Krzywa Alternatywa” i  „ZIYO” – wstęp wolny

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
17 listopada godz. 9.00 – Konkurs „Bezpieczny przedszko-
lak” dla przedszkola nr 2

17 listopada godz. 18.00 – Spotkanie władz miasta z miesz-
kańcami

22 listopada godz. 19.00 – Spotkanie chórów z okazji św. Cecylii

29 listopada godz. 17.00 – Jubileusz Zespołu Folklorystycz-
nego „Nowobierunianki”

11 grudnia godz. 15.00 – Spotkanie Mikołajkowe – impreza 
biletowana (5 zł.)

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1, ul. Chemików 45
7 grudnia godz. 17.30 – „Daj choć trochę siebie” – wieczór po-
ezji śpiewanej w wykonaniu Jadwigi Wyrwalec – wstęp wolny

Miejska Biblioteka Publiczna nr 2, ul. Jagiełły 1
20 listopada godz. 17.45 – Wyjazd do teatru na spektakl ko-
mediowy wg. Neila Simona pt. „Drugi rozdział” do Centrum Kul-
tury Katowice im. Krystyny Bochenek

OGŁOSZENIE – UWAGA WAŻNE!
Bieruński Ośrodek Kultury informuje, o terminach przyjmowa-
nia rezerwacji sal w 2013 roku:

Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej 19 
Domu Kultury „Gama” przy ul. Chemików 45. 

W pierwszej kolejności rezerwowane będą terminy dla Urzę-
du Miejskiego i podległych jednostek oraz organizacji społecz-
nych działających na terenie naszego miasta oraz mieszkań-
ców Bierunia.

Zapisy odbywać się będą od dnia 9 stycznia 2012 r. 
w Bieruńskim Ośrodku Kultury, ul. Spiżowa 4.

Dla osób spoza Bierunia przyjmowane będą wnioski 
od dnia 13.02.2012 r. 
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SPOTKANIE Z ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Serdecznie zapraszamy dzieci 
na spotkanie z świętym Mikołajem 

w dn. 4.grudnia o godz. 15.00 
w Domu Kultury „Gama”. 
W programie spotkania: 

przedstawienie teatralne przygotowane przez 
grupę „Fabryka Marzeń” oraz słodki upominek 

dla każdego dziecka. 
Bilety w cenie 5 zł. do nabycia w placówkach 

Bieruńskiego Ośrodka Kultury.

Świąteczna wystawa rękodzieła 
oraz ozdób świątecznychoraz ozdób świątecznychoraz ozdób świątecznychoraz ozdób świątecznychoraz ozdób świątecznych

Dom Kultury „Gama”16 grudnia o godz. 17.00
Zapraszamy wszystkich mieszkańców, do zaprezentowania 

swoich własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych, na 

wystawę rękodzieła, połączoną z  możliwością sprzedaży. 

W trakcie trwania wystawy, ogłoszone zostaną wyniki 

konkursu  na najładniejszą ozdobę CHOINKOWĄ.

Informacja oraz zapisy: 

tel. 32 216 17 45 Krzysztof Myalski
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SPORT

W dniu 29 października 
odbyły się w Żywcu 
Otwarte Mistrzostwa 

Świata Federacji WMADSF w 
Formach Sztuk Walki. W zawo-
dach wystartowało 270 zawod-
ników z 7 państw. Zawody roz-
grywane były z podziałem na 
kategorie wagowe (walki semi-
kontakt) i wiekowe w konkuren-
cjach: kata, kata z bronią, kata 
synchroniczne.

Przyznano tytuły: najlepsze-
go zawodnika i zawodniczki w 
konkurencjach kata, kata z bro-
nią, kata synchroniczne, wal-
ki semi-contact w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. 
Wyniki Stowarzyszenia BIG 
BUDO POLSKA – w sumie: 
9 złotych medali, 3 srebrne me-
dale i 5 brązowych.

Puchar i tytuł najlepszej 
zawodniczki: – w kategorii 
wiekowej do 15 lat – Karolina 
Kula (BIG BUDO POLSKA) 
oraz w kategorii wiekowej Ko-
biet – Angelika Bigos (BIG 
BUDO POLSKA)

Puchar dla najlepszego tech-
nika w walkach semi kontakt 
w kategorii seniorów zdobyli: 
– Karol Nawrot (BIG BUDO 
POLSKA). Poniżej podajemy 
wyniki naszych zawodników: 
Angelika Bigos: Kata 1 miej-
sce, Kata z bronią 1 miejsce, 
Katarzyna Stompor: kata z 
bronią 2 miejsce, synchron 
kata 1 miejsce, Mateusz Bi-
gos: kata z bronią 1 miejsce, 

Karol Nawrot: walki semi-con-
takt – 90 kg 1 miejsce, Pauli-
na Kula: kata 1 miejsce, kata 
z bronią 1 miejsce, Karolina 
Kula: kata 1 miejsce, kata z 
bronią 1 miejsce i synchron kata 
1 miejsce, Dawid Wilk: Kata z 
bronią 3 miejsce, Zygfryd Szy-
mik: Kata 2 miejsce, Ewa Ba-
lion: Walki semi kontakt – 65 kg 
3 miejsce, Kacper Jaworski: 
Walki semi kontakt – 30 kg 
3 miejsce, Katarzyna Rajkow-
ska: Synchron kata 1 miejsce, 
Mateusz Saternus: kata z bro-
nią 2 miejsce i kata 3 miejsce, 
Sabina Palka: Kata 3 miejsce.

9 złotych medali 

Za nami XVIII Mistrzostwa 
Bierunia w Badmintonie, 
które odbyły się w naszym 

mieście 6 listopada. Tegorocz-
ne zawody, jak co roku okaza-
ły się prawdziwym świętem dla 
miłośników badmintona. Na roz-
grywkach pojawili się zarów-
no zawodnicy z Bierunia jak i z 
ościennych miejscowości m.in. z 
Pszczyny i Kęt. 

Wspaniała frekwencja 81 za-
wodników na turnieju nieklasy-
fikowanym świadczy o zwięk-
szającej się popularności bad-
mintona, co bardzo cieszy 
organizatorów. Podczas całe-
go turnieju rozegrano ponad 
200 meczy w 9-ciu kategoriach: 
przedszkolaków, szkół podsta-
wowych, gimnazjum, open, ama-
tor, weteran i po raz pierwszy w 
historii w kategorii VIP, którą re-
prezentowała silna drużyna sta-
rostwa Bieruńsko-Lędzińskiego. 

Najmłodszym uczestnikiem 
turnieju był 5-cio letni Eryk Pro-
kop, a najstarszym 69-cio letni 
Paweł Gasz. Powyższy prze-
dział wiekowy jest dowodem na 
to, że w każdym wieku można 
uczestniczyć w zawodach i cie-
szyć się tą wspaniałą atmosferą 
sportową. 

Wyniki Mistrzostw:
Kategoria Przedszkole: I miej-

sce – Eryk Prokop, II miejsce – 
Sonia Uszok, III miejsce – Kor-
nelia Neugebauer, IV miejsce 
– Julia Gryksa. Kategoria SP 1 
– 2 dziewczyny: I miejsce – To-
sia Marszałek, II miejsce – Zo-
sia Pasierbiewicz, III miejsce 
– Daria Rutkowska i IV miej-
sce – Daria Polis. Kategoria SP 
1 – 2 chłopcy: I miejsce – Ja-
kub Brudek, II miejsce – Domi-
nik Kłaput, III miejsce – Paweł 
Marszałek i IV miejsce – Domi-
nik Gawliczek. Kategoria SP 3 
– 4 dziewczyny I miejsce – Ju-
lia Pławecka, II miejsce – Mag-
dalena Mynarska, III miejsce 

– Miriam Tomala, IV miejsce 
– Wiktoria Początek i V miej-
sce – Arianna Biel. Kategoria 
SP 3 – 4 chłopcy: I miejsce – 
Tomasz Trębicki, II miejsce – 
Wojciech Brudek, III miejsce 
– Wiktor Trecki i IV miejsce – 
Remigiusz Rutkowski/Bartek 
Kukiełka. Kategoria SP 5 – 6 
dziewczyny: I miejsce – Alek-
sandra Wyrobek, II miejsce – 
Zuzanna Parysz, III miejsce – 
Magdalena Kulska, IV miejsce 
– Barbara Knopek i V miejsce – 
Ewelina Tatoj/Dagmara Peka-
ła. Kategoria SP 5 – 6 chłopcy: 
I miejsce – Wojciech Sajdok, II 
miejsce – Michał Sowa, III miej-
sce – Tomasz Klepek, IV miej-
sce – Konrad Kulawik i V miej-
sce – Eryk Wala/Mateusz So-
boń. Kategoria GIMNAZJUM 
dziewczyny: I miejsce – Agata 
Iskra, II miejsce – Daniela Bie-
lińska, III miejsce – Marta Ko-
curek. Kategoria GIMNAZJUM 
chłopcy: I miejsce – Filip Stęp-
niak, II miejsce – Adrian Kon-
dla, III miejsce – Szymon Gi-
bała. Kategoria OPEN kobiety: 
I miejsce – Elżbieta Olszew-
ska, II miejsce – Karina Uczok 
i III miejsce – Paulina Koptoń. 
Kategoria OPEN mężczyźni: 
I miejsce – Wojciech Palikij, 
II miejsce – Mateusz Szałan-
kiewicz i III miejsce – Paweł Ze-
manek. Kategoria AMATORZY 
kobiety: I miejsce – Agnieszka 
Stylok, II miejsce – Anna My-
narska i III miejsce – Katarzyna 
Klepek. Kategoria AMATORZY 
mężczyźni: I miejsce – Krzysz-
tof Myalski, II miejsce – Marek 
Bujnowski i III miejsce – Łukasz 
Brudek. Kategoria WETERANI: 
I miejsce – Korneliusz Koptoń, 
II miejsce – Maciej Pustelnik i 
III miejsce – Paweł Gasz. Ka-
tegoria VIP: I miejsce – Rena-
ta Rduch, II miejsce – Henryk 
Barcik i III miejsce – Bernard 
Bednorz.

23 października w Wied-
niu odbyły się między-

narodowe mistrzostwa Austrii 

w chodzie sportowym z obsa-
dą z Polski, Chorwacji, Słowenii, 
Niemiec, Węgier i Słowacji. Naj-
lepsze wyniki uzyskali weterani, 
a wśród nich 2 zawodników UKS
-u „Maraton – Korzeniowski.pl” 
w Bieruniu. Waldemar Małec-
ki zajął 2 miejsce w chodzie na 
dystansie 30 km uzyskując tytuł 
Międzynarodowego Wicemistrza 
Austrii, natomiast Adam Ślezio-
na był najlepszy wśród wetera-
nów na dystansie 5 km. Trzeci 
z zawodników UKS-u Krzysz-
tof Rzeźnik wygrał konkurencję 
10 km w kategorii juniorów.

23 października w Wied-

Znowu 
najlepsi!

Święto badmintona
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6 paŸdziernika w Szkole 
Podstawowej nr 1 odby³o 
siê pasowanie uczniów 

klas 1. W uroczystoœciach 
brali udzia³ pierwszoklasiœci, 

ich rodzice oraz zaproszeni 
goœcie. To wa¿ne wydarzenie 
rozpoczê³a dyrektor szko³y pani 
Anna Knopek, która ¿yczy³a 
pierwszakom sukcesów w na-

uce oraz zapewni³a, ¿e ucznio-
wie bêd¹ w naszej szkole czuli 
siê dobrze i bezpiecznie. Pani 
Dyrektor wspomnia³a tak¿e o 
szeœciolatkach, którzy w tym 
roku stanowi¹ jedn¹ klasê. 
G³os zabra³ tak¿e przedstawi-
ciel Banku Spó³dzielczego pan 
Tadeusz Hyla, który zachêca³ 
dzieci do oszczêdzania w SKO, 
a na rêce wychowawczyñ 
prze kaza³ ksi¹¿eczki i drob-
ne upominki. Pierwszaków 
powitali w imieniu ca³ej spo-
³e cznoœci szkolnej przedsta-
wiciele Samorz¹du Szkolne-
go: Kamila Kwiatkowska z 
6b i Daniel Marsza³ek z 5c. 
Do uroczystego pasowania 
przyst¹pi³o 98 uczniów, któ-
rzy najpierw pomyœlnie „zda-
li” egzamin „ na ucznia”, a 
nastêpnie z³o¿yli œlubowanie. 

Kolejnym wa¿nym punktem 
uroczystoœci by³o dotkniêcie 
ramienia ka¿dego pierwsza-
ka ogromnym o³ówkiem, któ-
re wyra¿a³o przyjêcie go do 
grona uczniów. Ka¿da kla-
sa przygotowa³a piosenkê, 
któr¹ zaprezentowa³a zgroma-
dzonym goœciom i rodzicom. 
Uroczystoœæ zakoñczy³ wystêp 
zespo³ów tanecznych (kiero-
wanych przez pani¹ Renatê 
Sobanik i Danutê Nygê) oraz 
krótki program artystyczny 
przygotowany przez uczenni-
ce kl. 6b. Uwieñczeniem tego 
wa¿nego i piêknego dnia by³ 
s³odki poczêstunek, który przy-
gotowali rodzice PIERWSZO-
KLASISTÓW. Ten dzieñ po-
zostanie w pamiêci uczniów, 
rodziców i nauczycieli przez 
d³ugie, d³ugie lata.

Pasowanie w Jedynce

6 paŸdziernika odby³ siê Tur-
niej Pi³ki No¿nej o Puchar 
Wójta Gminy Bojszowy, w 

którym dru¿yna Gimnazjum nr 1 
im. Karola Wierzgonia osi¹gnê³a 
wrêcz niebywa³y sukces. Nasi 
ch³opcy pokonali zespo³y z Gim-
nazjum z Bojszów (1:0), z Gim-
nazjum nr 2 w Bieruniu (2:0), z 

Gimnazjum nr 1 w Lêdzinach 
(6:0) oraz Gimnazjum z Che³mu 
Œl¹skiego (1:0).        

Dru¿yna naszej szko³y wy-
st¹ pi³a w sk³adzie: Szymon 
Zagdañski, Mateusz Bubula, 
Krystian Œwiergot, Wojciech 
Mrowiec, Adrian Hornik, 
Rafa³ Habrajski, Grzegorz Ta-

rasek, Kamil Wronikowski, 
Bart³omiej £opatka, Jacek 
Gawlik.   

Gratulujemy wspania³ego po-
ziomu zawodnikom i ich opie-
kunowi – panu Waldemarowi 
Ma³eckiemu. 

Wczeœniej bo, 24wrzeœnia 
mia³ miejsce IV Festiwal  Bie-
gów im. Bronis³awa Malinow-
skiego o Puchar Burmistrza 
Miasta Bieruñ zorganizowany 

przez Bieruñski Oœrodek Spor-
tu i Rekreacji i UKS „Maraton-
Korzeniowski.pl”. Z Gimnazjum 
nr 1 im. Karola Wierzgonia naj-
lepsze wyniki osi¹gnê³y Kata-
rzyna Wloka i Kinga ¯ucho-
wicz w biegu na 600 m – laure-
atki II i III miejsca oraz Szymon 
Pluta w biegu na 1000 m, który 
uplasowa³ siê na II miejscu.  

Gratulujemy!        

Sukcesy sportowe G 1

MAGAZYN SZKOLNY

W Przedszkolu Nr 2 
w Bieruniu przy ul. 
Warszawskiej ra-

mach realizacji tematu kom-
pleksowego „Jesień w lesie”, 
dzieci co roku wraz z nauczy-
cielkami wyjeżdżają na „żywe” 
zajęcia w terenie, czyli do 
lasu. Celem ścieżki dydak-
tycznej było przedstawienie i 
obserwacja przyrody w natu-
ralnych warunkach. W lesie 
gościł nas Pan leśniczy, który 
z zaangażowaniem starał się 
przekazać dzieciom jak naj-
więcej praktycznych wiadomo-
ści, omawiał wybrane gatunki 
drzew i zwierząt. Dzielił się do-
świadczeniem,  przestrzegał 
też przed niebezpieczeństwa-
mi – leśnymi zwierzętami oraz 

poruszaniem się w nieznanym 
terenie. Chętnie odpowia-
dał dzieciom na liczne pyta-
nia. Wizyta dzieci w lesie była 
chwilą relaksu, jak też bardzo 
pouczającą lekcją przyrody. 
Fachowa wiedza i ciekawost-
ki przyrodnicze przybliżone w 
humorystyczny sposób przez 
doświadczonego leśnika na 
długo utkwią nam w pamię-
ci. W podziękowaniu za spo-
tkanie przekazaliśmy Panu le-
śniczemu zebrane żołędzie i 
kasztany; …ponieważ naszą 
wycieczkę poprzedzała kilku-
tygodniowa zbiórka tych da-
rów jesieni zorganizowana we 
wszystkich oddziałach nasze-
go przedszkola.

J.G-K., A.K.

Zaczarowany las
DROGI UTRZYMYWANE PRZEZ 

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI 
ul. Warszawska 168, Bieruń. 

Tel. 32 216 21 73
Ul. Wawelska 
Ul. Jagiełły 
Ul. Bijasowicka
Ul. Krupnicza 
Ul. Świerczyniecka
Ul. Lokalna 
Ul. Bogusławskiego
Ul. Bojszowska 
Ul. Chemików 
Ul. Krakowska 
Ul. Lędzińska 
Ul. Kosynierów
Ul. Ofiar Oświęcimskich 
Ul. Patriotów 
Ul. Bohaterów Westerplatte 
Ul. Mielęckiego 
DW 934 – ul. Wawelska 
DW 931 – ul. Turystyczna 

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE BIERUNIA – 
utrzymanie Rejon Wysoki Brzeg – ul. Drogowców 6, Jaworzno. 
Tel. 32 314 24 05 wew. 21

DK 44 Ul. Turyńska/Warszawska – od granicy z Tychami 
do granicy z woj. małopolskim (most na rzece Wiśle)

Za pozostałe utrzymanie zimowe dróg odpowiada Gmina.

Akcja „Zima”
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28 wrzeœnia w Lê-
dzi nach odby³y 
siê zawody 

w Sztafetowych Biegach 
Prze³ajowych Szkó³ Gim-
nazjalnych Ch³opców i 
Dziewcz¹t na szczeblu po-
wiatowym. Dru¿yna Gim-
nazjum Nr 2 z Bierunia w 
kategorii dziewcz¹t zajê³a 
pierwsze miejsce, nato-
miast w kategorii ch³opców 
miejsce drugie. Uzyska-
ne miejsca zapewni³y na-
szym reprezentacjom 
udzia³ w zawodach rejono-
wych, które odbêd¹ siê w 
Miko³owie 13 paŸdziernika. 

Reprezentacja Gimna-
zjum Nr 2 liczy³a 14 osób. 
Sk³ad dru¿yny ¿eñskiej: 
Moroñ Magdalena, Maj-
kowska Paulina, Kocu-
rek Klaudia, Kusaj Kata-
rzyna, W³odarska Kata-
rzyna, Kocurek Martyna 
i Kotliñska Marta. Na-
tomiast Sk³ad dru¿yny 
mêskiej przedstawia siê 
nastêpuj¹co: Staœ Jan, 
Sosna Oskar, Kowal Ro-
bert, Ciep³y Krystian,  
Duda Krystian, £asicki 
Jakub i Porwit Pawe³. 
Opiekunem zespo³u by³ 
mgr Dariusz Szulc.

Portal internetowy „KL Au-
schwitz-Birkenau – Moja 
i twoja historia” wykona-

ny przez uczniów bieruñskiego 
PZS-u pod opiek¹ S³awomira 
Binka zosta³ zakwalifikowany 
do fina³u konkursu „Innowacyj-
ny Nauczyciel 2011”. W dniach 
7-8 paŸdziernika  zosta³ zapre-
zentowany podczas Ogólnopol-
skiego Forum Innowacyjnych 
Nauczycieli w Warszawie przez 
pani¹ Ewelinê Krzemieñ. Ju-
rorów ujê³a tematyka oraz pro-
fesjonalna grafika. Doceniaj¹c 
ogrom pracy w³o¿ony przez 
uczniów, przyznali pracy wy ró-
¿nienie!

Konkurs organizowany jest 
przez program wspierania 
edu kacji informatycznej Part-
ners in Learning – Partnerstwo 
dla Przysz³oœci firmy Micro-

soft i kierowany do nauczycieli 
wszystkich przedmiotów. Przy-
pomnijmy, ¿e wczeœniej projekt 
otrzyma³ III miejsce w konkursie 

„Czwarta w³adza z klas¹. Szkol-
ny koncert medialny.”

Ewelina Krzemieñ, nauczy-
ciel jêzyka angielskiego PZS w 

Bieruniu przyznaje: – Uczest-
nictwo w tak presti¿owym 
przedsiêwziêciu by³o niezwykle 
inspiruj¹cym doœwiadczeniem. 
Z dum¹ prezentowa³am nasz 
portal, a by³o czym siê po-
chwaliæ. Muszê przyznaæ, ¿e 
inne prace równie¿ zrobi³y na 
mnie du¿e wra¿enie. Podczas 
Forum mia³am tak¿e mo¿liwoœæ 
uczestniczenia w cyklu warsz-
tatów dotycz¹cych stosowania 
na zajêciach lekcyjnych nowa-
torskich technologii informacyj-
nych.

W zwi¹zku z wyró¿nieniem fir-
ma Microsoft przyzna³a Powia-
towemu Zespo³owi Szkó³ w Bie-
runiu opiekuna technologiczne-
go, który przeprowadzi wœród 
nauczycieli i uczniów warsztaty 
w zakresie innowacyjnych tech-
nologii informatycznych.

Od kilku ju¿ lat ucznio-
wie Gimnazjum nr 2 za-
grzewani przez swoj¹ 

nauczycielkê Joannê Lorenc 

porz¹dkuj¹ teren cmentarza 
¿ydowskiego.

Tak by³o i w tym roku. Grupka 
uczniów ochoczo wziê³a siê do 

pracy, grabi¹c, zbieraj¹c œmieci 
i wycinaj¹c chwasty. Prace 
porz¹dkowe s¹ skutkiem lekcji 
terenowych i warsztatów pro-
wadzonych przez nauczycielkê, 
która pragnie wzbudziæ w swych 
uczniach zainteresowanie 
prze sz³oœci¹ i zabytkami Bie-
runia. Gimnazjaliœci zapozna-
wani s¹ z praktycznymi uwa-
gami przy sprz¹taniu cmenta-
rzy ¿ydowskich. Dowiaduj¹ siê 
oni o wielokulturowoœci miasta, 
by³ych mieszkañcach, ich kultu-
rze, religii, a przede wszystkim i 
ucz¹ siê szacunku wobec histo-
rii i jej œladów.

M³odzie¿ niezwykle chêtnie 
anga¿uje siê w tego typu akcje 
i sami, po lekcjach przychodz¹, 
by porz¹dkowaæ cmentarz. To 

niezwykle buduj¹ce i œwiadczy 
jak najlepiej o m³odych bierunia-
nach. Ich dzia³ania i entuzjazm 
do zachowania pamiêci s¹ 
buduj¹ce i udowadniaj¹, ¿e tych, 
którzy dbaj¹ o zabytki jest wiêcej 
od wandali i bezczeszcz¹cych 
miejsca kultu.

Gimnazjaliœci wraz ze swoj¹ 
opiekunk¹ chcieliby realizowaæ 
swoje plany przywracania 
tego zabytku do œwiadomoœci 
mieszkañców Bierunia. Pierw-
sze kroki zosta³y ju¿ uczynio-
ne, teraz myœl¹ by zwróciæ siê 
z proœb¹ o pomoc do  w³adz 
miasta przy ogrodzeniu tere-
nu cmentarza, by nie musie-
li przynajmniej zbieraæ butelek 
i œmieci pozostawianych tam 
przez nieproszonych goœci. 

Microsoft wyróżnił 
bieruñski PZS

Œladami przesz³oœci 
naszego miasta

Reprezentacja Gimna-
zjum Nr 2 liczy³a 14 osób. 
Sk³ad dru¿yny ¿eñskiej: 
Moroñ Magdalena, Maj-
kowska Paulina, Kocu-
rek Klaudia, Kusaj Kata-
rzyna, W³odarska Kata-
rzyna, Kocurek Martyna 
i Kotliñska Marta.
tomiast Sk³ad dru¿yny 
mêskiej przedstawia siê 
nastêpuj¹co: 
Sosna Oskar, Kowal Ro-
bert, Ciep³y Krystian,  
Duda Krystian, £asicki 
Jakub i Porwit Pawe³. 
Opiekunem zespo³u by³ 
mgr Dariusz Szulc.

Jak posz³o w Miko³owie?

MAGAZYN SZKOLNY
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SPORT

165 osób uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym w Sty-
lowej przez Rejonowy Oddział Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Bieruniu z okazji Dnia Seniora. W cza-
sie uroczystości swój Złoty Jubileusz świętowali państwo He-
lena i Ryszard Bendel. Za zasługi dla Związku Złotą Odzna-
kę Honorową PZERiI przyznano Joannie Baron, Magdalenie 
Miernik oraz Rozali Kuchta. Jak zwykle seniorzy, którzy w 
ostatnim czasie obchodzili „okrągłe” rocznice urodzin otrzymali 
bukiety kwiatów. Nie sposób wymienić wszystkich więc wspo-
mnijmy chociaż o tym którzy mieli najbardziej znaczące Jubi-
leusze. 85 lat obchodziły panie Rozalia Gwóźdź i Krystyna 
Noras, 80 lat świętowała pani Maria Wróbel, 75 lat skończyli 
państwo: Krystyna Grabowska, Franciszek Kędzior, Maria 
Mazurkiewicz, Maria Nowak, Urszula Pilszek i Klara Wy-
sota.

Gośćmi seniorów w tym uroczystym dniu byli przedstawiciele 
władz Bierunia: burmistrz Bernard Pustelnik, zastępca burmi-
strza – Leszek Kryczek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
– Adam Rozmus, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej – Barbara Panek-Bryła. 
Władze powiatu reprezentowali przewodniczący Rady Powiatu 
Józef Berger i starosta Bernard Bednorz. W części artystycz-
nej wstąpił zespół Bierunianki. 

Pamiątkowe zdjęcie zamieszczamy na str.16 

Dzień Seniora

Rozgrywki i skatowe cieszą 
się w naszym mieście spo-
rą popularnością a kolejne 

imprezy i turnieje gromadzą co-
raz większa liczbę uczestników. 
Dość powiedzieć, że działają tu 
dwie sekcje skatowe . Do peł-
nego szczęścia brakowało ska-
ciorzom znad Mlecznej awansu 
do upragnionej III ligi i wreszcie 
się udało. Pierwsza drużyna w 
składzie: Jerzy Barcik, Gerad 
Przypaliński, Janusz Lubecki i  
Zdzisław Mizerski 22 paździer-
nika w IV-tej kolejce Ligii Okręgo-
wej awansowała do grona III Ligii 
PZSKAT. Kapitanem naszej dru-
żyny jest Janusz Początek.

6 listopada w pawilonie KS 
Unia odbyła się impreza zorga-
nizowana z okazji Święta Nie-
podległości. Turniej z udziałem 
32 zawodników prowadził i sę-
dziował Franciszek Mrzyk.

Wyniki czołowych zawodni-
ków przedstawiają się nastę-
pująco: 1. Zyga Bogdan 2307 
punktów, 2. Koziorz Grzegorz 
2284 pkt., 3. Laby Krzysztof 
2128 pkt., 4. Oslak Grzegorz 
2016 pkt., 5. Bugno Euge-
niusz  1925 pkt., i 6. Hernas 
Bogdan 1908 pkt.

Miło nam poinformować, że 
stały uczestnik Mistrzostw Eu-
ropy w Skacie Czesław Pie-

Na zaproszenie 
wójta Gminy Wiń-
sko pana Ryszar-

da Miritiuka, druży-

na oldbojów KS „Piast” 
wzięła udział w zorga-
nizowanym tam turnieju 
piłki nożnej. Wińsko to 

prastary gród dolnoślą-
ski, którego nazwa po-
chodzi od uprawy wino-
rośli.

W turnieju, poza dru-
żyną gospodarzy, udział 
wzięły zespoły: Bierunia, 
Rawicza, Krotoszyna i 
Kobylina. Barwy nasze-
go miasta reprezento-
wali: bramkarz – Bur-
ski Artur, obrona: Ma-
giera Henryk, Lysko 
Grzegorz, Pawłowski 
Robert i Broncel Broni-
sław. W pomocy grali: 
Fatyga Marek, Górec-
ki Bogdan, Jakubczak 
Ireneusz, Badowski Ja-
nusz, natomiast w ata-
ku: Zuchowicz Woj-
ciech Mazur Dariusz i 
Rudnicki Robert.

Warto podkreślić bar-
dzo dobrą grę naszej 
drużyny a zwłaszcza 
bloku obronnego. Na-
tomiast bramek strzelo-
nych przez Marka Faty-

gę i Wojtka Zuchowi-
cza nie powstydziła by 
się kadra trenera Smu-
dy. Walka była toczona z 
dużym zaangażowaniem 
o czym świadczy fakt, że 
nasi zawodnicy otrzymali 
żółtą i czerwoną kartkę.

W sumie nasz zespół 
zdobył II-gie miejsce 
oraz puchar w turnieju 
ustępując Krotoszynowi 
jedynie stosunkiem jed-
nej bramki. Za naszym 
pośrednictwem cała eki-
pa biorąca udział w tym 
turnieju serdecznie dzię-
kuje Burmistrzowi Ber-
nardowi Pustelnikowi, 
panu Henrykowi Fran-
kowskiemu oraz dyrek-
torowi BOSIR-u Adamo-
wi Duczmalowi za po-
moc w organizacji tego 
wyjazdu.          (rw) 

Przywieźli puchar

Skatowe wieści

korz w Grand Prix Polski za-
jął 11 miejsce na 811 zawodni-
ków startujących w tym turnieju. 
Czesław Piekorz jest człon-
kiem sekcji Skata KS UNIA Bie-
ruń Stary.

3 grudnia w Zajeździe Jajo-
sty zostanie rozegrany trady-
cyjny Turniej Barbórkowy. Po-
czątek gry o godzinie 14.00. 

Zapraszmy.
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W dniach 8 – 9 pa-
Ÿdzie  rnika odby³y 
siê Mistrzostwa 

Eu ro py Se niorów Federacji 
IBF w Formach Sztuk Walki. 
W zawodach wystartowa³o 
150 zawodników z 8 pañstw: 
Ukrainy, Wêgier, Czech, Nie-
miec, Holandii, Belgii, Uzbe-
kistanu i Polski. Zawody roz-
grywane by³y z podzia³em 
na kategorie wagowe (walki 
semi – kontakt oraz full kon-
takt): kata, kata z broni¹, kata 
synchroniczne, kata synchro-
niczne z broni¹ oraz duo sys-
tem.

Przyznano tytu³y: najlep-
szego zawodnika i zawod-
niczki w konkurencjach kata, 
kata z broni¹, kata synchro-
niczne, walki semi – contact 
oraz full kontakt. Puchar i 
tytu³ najlepszej zawodniczki: 
w kategorii wiekowej kobiet – 
Angelika Bigos (BIG BUDO 
POLSKA) natomiast w ka-
tegorii wiekowej mê¿czyzn 
– Walentyn Avramenko 

(Ukraina). Z kolei puchar dla 
najlepszego technika w wal-
kach semi kontakt w katego-
rii seniorów zdobyli: Sandor 
Hegymegi (Wêgry) i Szilvia 
Hegymegi (Wêgry). Wyniki 
zawodników Stowarzyszenia 
BIG BUDO POLSKA: Ange-
lika Bigos kata 1 miejsce 
i kata z broni¹ 1 miejsce 
oraz Mateusz Bigos kata z 
broni¹ 1 miejsce.

Na kongresie prezyden-
tów Federacji IBF w hote-
lu ADRIA, który odby³ siê 
7 paŸdziernika prezes Sto-
warzyszenia BIG BUDO 
POLSKA Wies³aw Bigos 
(10 Dan) zosta³ ponownie 
wybrany Vice Prezyden-
tem International Budo Fe-
deration. Ponadto, w trakcie 
rozpoczêcia zawodów bur-
mistrz Miasta Bierunia Ber-
nard Pustelnik otrzyma³ 
honorowy stopieñ 1 Dan 
w Sztu kach Walki za pomoc 
w organizacji wszystkich za-
wodów w Bieruniu. 

Tryumf 
Angeliki Bigos

W październiku w Woli 
odbyła się pierw-
sza runda elimina-

cji turnieju Coca Cola Cup. Na 
sztucznej trawie orlika wystą-
piły ekipy z Woli (G-2), z Bieru-
nia (G-2) i z Chełma Śląskiego. 
Bezapelacyjnie najlepszą dru-
żyną okazało się Gimnazjum nr 
2 z Bierunia. W pierwszym spo-
tkaniu pokonali gospodarzy 4-0, 
a w drugim swoim meczu zwy-
ciężyli Chełm Śląski 5-0 i bez 

straty gola awansowali do ko-
lejnego etapu rozgrywek. Skład 
drużyny Gimnazjum nr 2 w 
Bieruniu: Krajewski Sewe-
ryn, Kochanowski Dawid, Ki-
wadowicz Michał, Bartosze-
wicz Marek, Wawoczny Prze-
mysław, Duży Patryk, Pawlik 
Krzysztof, Nowak Tomasz, 
Berger Franciszek, Bojdoł 
Marcin. Opiekunem drużyny 
jest Robert Adamski.

Sukces piłkarzy



Gimnazjum nr 1 im. Ka-
rola Wierz go nia 5 listo-
pada obchodzi³o brylan-

towy jubileusz 75-lecia szko³y. 
W czasie trwania tej wyj¹tkowej 
uroczystoœci wspomi na no histo-
riê, dawne czasy powstawania 
szko³y oraz wszystkie piêkne 
chwile, które siê w niej zrodzi³y. 
Otwarcie i poœwiêcenie budyn-
ku szko³y, w którym pocz¹tkowo 
mieœci³a siê szko³a podsta-
wowa, nast¹pi³o w 1936 roku. 
Licz¹ca wówczas siedem klas 
placówka, otrzyma³a imiê Józe-
fa Pi³sudskiego. Posiada³a 8 sal 
lekcyjnych, kancelariê kierowni-
ka szko³y, salê konferencyjn¹, 
magazynek oraz mieszkanie 
dla woŸnego. W czasie II woj-
ny œwiatowej mieœci³a siê tu-
taj szko³a niemiecka, gdzie je-

dynym dozwolonym jêzykiem 
by³ oczywiœcie jêzyk niemiec-
ki. Œwiadectwo tamtych lat, ze 
swastyk¹ i faszystowsk¹ wron¹, 
prezentowane jest w szkolnej 
gablocie jako czêœæ nie³atwej 
historii. Po zakoñczeniu woj-
ny mieœci³a siê tu Szko³a Pod-
stawowa nr 2, a¿ do roku 1999 
kiedy budynek sta³ siê siedzib¹ 
Gimnazjum nr 1. Jedn¹ z 
najwa¿niejszych postaci, któ-
ra ugruntowa³a pozycjê szko³y 
wœród spo³ecznoœci Bierunia 
Nowego by³ Karol Wierzgoñ 
– wieloletni nauczyciel od 
1935 roku ucz¹cy w Bieruniu, 
póŸniejszy dyrektor szko³y, a od 
2006 roku patron bieruñskiego 
Gimnazjum nr 1.

Oficjalna uroczy stoœæ, któ-
ra odby³a siê na g³ównej p³ycie 

nowo odremontowa-
nej hali sportowej 
zo sta³a poprzedzona 
msz¹ œw. w koœciele 
NSPJ w Bieruniu. 
Wœród zaproszo-
nych goœci m.in. 
znaleŸli siê przed-
stawiciele w³adz 
Bierunia, Burmistrz 
Bernard Pustelnik, 
Zastêpca Bur mistrza 
Leszek Kryczek, 
Zastêpca Prze wo-
dnicz¹cego Rady 
Miejskiej Adam Roz-
mus oraz w³adze 
powiatu bieruñsko-

lêdziñ skiego: Starosta Bernard 
Bednorz i przewodnicz¹cy 
Rady Powiatu Józef Berger. 

W czasie spotkania wspomina-
no historiê nowobieruñskiego 
szkolnictwa, mówiono o sukce-
sach i osi¹gniêciach. Dyrektor 
gimnazjum, Grzegorz Bizac-
ki z dum¹ prezentowa³ znako-
micie wyposa¿one sale lekcyj-
ne. Poza tym, odby³a siê tak¿e 
promocja ksi¹¿ki wydanej przez 
Stowarzyszenie Mi³oœników 
Ziemi Bieruñskiej „Por¹bek” 
pt. „Karol Wierzgoñ cz³owiek 
bieruñskiej ziemi”. 

Podczas czêœci artystycz-
nej zaprezentowa³y siê zespo³y 
szkolne oraz orkiestra dêta 
KWK „Piast” a nastêpnie goœcie 
zwiedzili niektóre sale lekcyjne 
gdzie mogli obejrzeæ prezenta-
cje multimedialne przygotowa-
ne przez uczniów.

75 lat GIMNAZJUM NR 1

Dzień Seniora


