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Po udanym występie w Ja-
sełkach, dzieci z grupy 
“Jagódki” zamieniły się 

w kolędników. Wraz z panią dy-
rektor Barbarą Nieckarz i wice-
dyrektor Aleksandrą Ujek, od-
wiedziły sponsorów oraz waż-
ne osoby i instytucje w naszym 
mieście. Łamiąc się opłatkiem, 
dzieci złożyły świąteczne ży-
czenia  i w imieniu wszystkich 
przedszkolaków oraz pracow-
ników Przedszkola nr 1 podaro-
wały bożonarodzeniowe stroiki. 
Nasz fotoreporter uwiecznił wi-
zytę w Urzędzie Miejskim.

Po udanym występie w Ja-

Mali 
kolędnicy 

12

Pamięci księdza 

TROCHY
W imieniu zespołu 
redakcyjnego, z ca-
łego serca dziękuję 
wszystkim Przyja-
ciołom Rodni – za-
równo Osobom Pry-
watnym jak i PT. 
Instytucjom, za na-
desłane życzenia 
świąteczne i nowo-
roczne.
Do siego Roku 2009

Zbigniew Piksa
redaktor naczelny

Dziękuję
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LOKALIA

M³ody 
Chemik

Micha³ Sosna, uczeñ Gim-
nazjum nr 1 im. K. Wierzgo-
nia w Bieruniu, zaj¹³ pierw-
sze miejsce w XX Jubileuszo-
wym Regionalnym Konkursie 
„M³ody Chemik”. Zosta³ on 
zorganizowany przez Pa³ac 
M³odzie¿y w Katowicach, a 
adresowany by³ do uczniów 
trzecich klas gimnazjalnych 
województwa œl¹skiego i 
ma³opolskiego. W pierwszym 
etapie konkursu wziê³o udzia³ 
200 uczniów, z których 17 
zakwalifikowa³o siê do fina³u, 
który odby³ siê 10 grudnia br. 
Finaliœci zmagali siê w zakresie 
zadañ obliczeniowych, chemo-
grafu i zadañ testowych.      

Biskup 
w liceum

Pi¹tkowe popo³udnie 12 
grudnia  w liceum bieruñskim 
nale¿a³o do niezwykle uroczy-
stych chwil. Na sali gimna-
stycznej, tego dnia wyj¹tkowo 
udekorowanej, goszczono w 
murach szko³y ks. bp  Józe-
fa Kupnego - biskupa pomoc-
niczego archidiecezji katowic-
kiej. Rolê gospodarza pe³ni³ 
dyrektor bieruñskiego liceum 
Romuald Kubiciel, który wraz 
z wicedyrektor Gimnazjum nr 
2 Zuzann¹  Bizack¹ powita³ 
szanownego goœcia a tak¿e w 
imieniu wszystkich zebranych 
z³o¿y³ ¿yczenia œwi¹teczne. 

Nauczyciele i pracownicy  Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego oraz 
Gimnazjum nr 2 zebrali siê, by 
spotkaæ siê z ksiêdzem bisku-
pem  oraz w niezwykle mi³ej at-
mosferze wymieniæ pogl¹dy na 
temat wspó³czesnego szkol-
nictwa, m³odzie¿y i zadañ, ja-

kie stoj¹ przed wychowawcami. 
Biskup Józef Kupny zauwa¿y³ 
ju¿ po pobie¿nym zwiedza-
niu szko³y, obejrzeniu wy-
staw przygotowanych na 60-
lecie Liceum, i¿ czuje, ¿e  ma 
do czynienia ze szko³¹ nie tyl-
ko piêkn¹ wizualnie ale i nie-
zwyk³¹, skoro tak wiele siê w 
niej wydarzy³o. Na pami¹tkê 
mile spêdzonych chwil ka¿dy 
z uczestników spotkania otrzy-
ma³ na koniec od ksiêdza bi-
skupa ksi¹¿kê dotycz¹c¹ 
zas³u¿onych Œl¹zaków. 

Zatrzymana 
za marihuanê

W dniu 27 grudnia 2008 
roku w Miêdzyrzeczu, policjan-
ci z Bierunia zatrzymali 21- let-
ni¹ mieszkankê Bierunia, któ-
ra wbrew przepisom ustawy o 
przeciwdzia³aniu narkomanii, 
posiada³a œrodek odurzaj¹cy 
w postaci marihuany w iloœci 3, 
54 grama.

Na drogach
Policjanci z Bierunia ustalaj¹ 

okolicznoœci wypadku drogo-
wego do jakiego dosz³o w dniu 
23 grudnia ok. godz. 17.05 w 
Bieruniu na ul. Warszawskiej. 
Z wstêpnych ustaleñ policji wy-
nika, ¿e 67- letni kieruj¹cy sa-
mochodem marki Renault Clio 
w rejonie przejœcia dla pie-
szych przy sklepie Biedronka 
potr¹ci³ 56- letniego mê¿czyznê 
oraz 53- letni¹ kobietê, którzy z 
obra¿eniami cia³a zostali prze-
wiezieni do szpitala. Kierowca 
w/w pojazdu by³ trzeŸwy. 

Natomiast w dniu 26 grud-
nia 2008 roku w Bieruniu przy 
ul. Wêglowej, policjanci KPP w 
Bieruniu zatrzymali 20- latka, 
który kierowa³ samochodem 
marki Opel Astra nie stosuj¹c 
siê tym samym do s¹dowego 
zakazu prowadzenia pojazdów. 

Nasi Policjanci ustalaj¹ rów-
nie¿ okolicznoœci wypadku 
drogowego do jakiego dosz³o 
w dniu 30. grudnia 2008r ok. 
godz. 16.55 w Bieruniu na ul. 
Warszawskiej. Z wstêpnych 

ustaleñ policji wynika, ¿e 29- 
letni kieruj¹cy samochodem 
marki Ford Fiesta jad¹c od 
Oœwiêcimia w kierunku Tychów 
potr¹ci³ 62- letni¹ piesz¹, któ-
ra przechodzi³a przez jezdniê 

na przejœciu dla pieszych z le-
wej na praw¹ stronê. Piesza z 
obra¿eniami cia³a zosta³a prze-
wieziona do szpitala. Kierowcê 
forda i piesza byli trzeŸwi. 

Dziękujemy!!!
W okresie świątecznym, gdy każdy uśmiech nabiera wy-

jątkowej mocy, a szczodra dłoń ma siłę uszczęśliwiania, Dy-
rektor Gimnazjum nr 2 w Bieruniu mgr Grażyna Kubica oraz 
Grono Pedagogiczne wraz z młodzieżą, składają podzięko-
wania za sponsorowanie Wigilii charytatywnej dla uczniów z 
rodzin ubogich:
Radzie Rodziców przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu, Parafii Św. 
Bartłomieja w Bieruniu, Radosławowi Hachule, Wojciechowi 
Tułaczko - IPLAN S.C., Otyli i Piotrowi Szostkom - Cukiernia 
„U Szostka”, Ewie Sajdok - Sklep Rybny, Krzysztofowi Ficko-
wi - Dyrektorowi NZOZ „Galen”, Ireneuszowi Śliwińskiemu - 
Sklep Ogólnospożywczy, Elżbiecie Chrobok - FHU PERŁA II, 
Eugeniuszowi Wróblowi - Mechanika Pojazdowa, Wiesławie 
Borzyk - „Juwi” Motel Leśny, Józefowi Dyjecińskiemu - Za-
kład Usługowo-Handlowy, Andrzejowi Czempasowi -  PHUP 
“Cam”, Grzegorzowi Nowakowi - Prezesowi NEW-ART Cen-
trum Komputerowe, Annie Balon i Bernadecie Milaniak - A. 
i B. Kwiaciarnia, BUCYRUS POLSKA SP. Z O.O., Antoniemu 
Jagszowi – usługi kominiarskie, Janowi Drozdkowi -Mechani-
ka, Blacharstwo, Lakiernictwo, Eko-Zag, „Junior Trans“ -  H. 
Klekot, S. Sierszulski, Michałowi  Pieprzycy – Ekoland, PPU 
GEO Sp. z o.o. i Danone Sp. z o.o. 

Byk w ratuszu
Wielu mieszkañców pamiêta jeszcze ubieg³oroczne obchody 

1000 lecia naszego partnerskiego miasta – niemieckiego Gundle-
fingen. To wówczas, przekazano w prezencie dla mieszkañców 
zaprzyjaŸnionego grodu w Niemczech -  rzeŸbê byka z kobiet¹ 
na grzbiecie.

Dzie³o znanego artysty, Remigiusza Dulko, odwo³uje siê do 
mitologicznego porwania Europy. RzeŸba zosta³a umieszczona 
w hallu ratusza, doskonale komponuj¹c siê w otoczenie – o czym 
poinformowa³ burmistrz Gundelfingen - Reinhard Bentler. 



2 RODNIA · STYCZEŃ 2009 r. 3RODNIA · STYCZEŃ 2009 r.

WOKÓŁ NAS

Wzorem lat ubiegłych przekazuje-
my mieszkańcom na łamach Rod-
ni podstawowe informacje sta-

tystyczne dotyczące liczby mieszkańców, 
urodzeń, zgonów, ruchu ludności oraz ślu-
bów. Dla zapewnienia spójności zachowa-
no taki sam układ danych zastępując w ta-
beli 2004 r. rokiem 2008. Dane zawarte w 
tabeli przekazane zostały przez Urząd Sta-
nu Cywilnego oraz Wydział Spraw Obywa-
telskich. Z analizy informacji zawartych w 
tabeli wynika, że kolejny rok z rzędu spadła 
liczba mieszkańców. Tym razem spadek 
jest niewielki, bo dotyczy 19 osób. Zamel-
dowania na pobyt stały były na podobnym 

poziomie jak w 2007 r. Odnotowano jednak 
wyraźny wzrost liczby urodzeń i ślubów, 
które w zestawieniu ze spadkiem wymel-
dowań z pobytu stałego za granicą i licz-
by zgonów, dają podstawę do optymizmu. 
Można ostrożnie prognozować, że nieko-
rzystne dane statystyczne, czyli zgony i 
wymeldowania są równoważone z naddat-
kiem. Być może następny rok nie będzie 
kolejnym spadkiem liczby mieszkańców, 
lecz już wzrostem. Do takich optymistycz-
nych prognoz skłania rekordowo wysoka 
liczba ślubów i związany z nią wzrost uro-
dzeń. To czy podane wywody potwierdzą 
się, okaże się w następnym roku.

Gdy 
spadnie 
śnieg
Wydział Gospodarki Komunalnej 

informuje, że w sezonie zimo-
wym 2008/2009 za utrzymanie 

dróg i ulic gminnych oraz powiatowych 
na terenie miasta Bieruń odpowiadać 
będzie: Bieruńskie Przedsiębiorstwo In-
żynierii Komunalnej Sp. z o.o. ul. Jagiełły 
13, 43-155 Bieruń tel. 032 216 27 64

Osoby nadzorujące i koordynujące pra-
widłowy przebieg akcji odśnieżania

od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Urzędu: Naczelnik Wydziału Go-
spodarki Komunalnej Jan Stocki tel. 0-
32 324 24 01 oraz Podinspektor d/s ko-
munalnych mgr inż. Agnieszka Szczygieł 
tel.0-3232424 02. 

Osoby nadzorujące i koordynujące pra-
widłowy przebieg akcji odśnieżania

poza godzinami pracy Urzędu: Cało-
dobowy Ośrodek Dyspozycyjny z sie-
dzibą w Straży Miejskiej w Bieruniu 
przy ul. Jagiełły 1: telefon bezpłatny nr 
986 oraz linia płatna 032 21637 27.

Ponadto, informuje się właścicieli nie-
ruchomości, współwłaścicieli, użytkow-
ników wieczystych oraz jednostki orga-
nizacyjne i osoby posiadające nierucho-
mości w zarządzie lub w użytkowaniu a 
także inne podmioty władające nierucho-
mością o istniejącym obowiązku, wynika-
jącym z ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Bieruń, do: uprzątnięcia błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z 
chodników położonych wzdłuż nierucho-
mości; usuwania sopli lodowych i nawi-
sów śnieżnych niezwłocznie po ich poja-
wieniu się oraz usuwania nadmiaru śnie-
gu z dachów budynków.

Trochę statystyki za 2008 rok

Pobyt stały
Liczba ludności na 31 
grudnia

2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.

19.902 19.828 19.716 19.697

Zameldowania na po-
byt stały

226 280 284 285

Urodzenia 217 203 181 243

Wymeldowania z poby-
tu stałego

359 332 370 343

Wymeldowania z poby-
tu stałego za granicę

46 95 70 54

Zgony 136 153 144 141

Śluby 186 213 204 294
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także inne podmioty władające nierucho-

jącym z ustawy o utrzymaniu czystości i 

wieniu się oraz usuwania nadmiaru śnie-

Porąbek zaprasza
Mieszkańcy Bierunia mogą się zapoznać z inicjatywami Stowarzyszenia Miłośników 

Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” na comiesięcznych spotkaniach z Zarządem „Porąbka” Od-
bywają się one zgodnie z przyjętym harmonogramem który podajemy poniżej. W tych 
spotkaniach uczestniczy każdorazowo co najmniej jeden radny gminy lub powiatu.

Zarząd „Porąbka” zaprasza na te spotkania, gdzie można porozmawiać na różne lo-
kalne tematy,  jak również przekazać indywidualne sprawy do interwencji w gminie lub 
powiecie.

Spotkania odbywają się w pierwszą środę miesiąca od godz. 17:30 w Gimnazjum Nr 
1 im. Karola Wierzgonia przy ul. Warszawskiej. 

Harmonogram dyżurów na spotkaniach Zarządu i Radnych 
„Porąbka” z mieszkańcami w 2009

Data Zarząd Radny
7 stycznia Jolanta Siemianowska Grzegorz Plewniok
4 lutego Norbert Jaromin Franciszek Zawisz     
4 marca Bernard Blacha Józef Penczek
1 kwietnia Norbert Jaromin Henryk Skupień
6 maja Grzegorz Kapu tJerzy Juda
3 czerwca Jolanta Siemianowska Henryk Skupień
2 września Bogusława Tuszyńska Sławomir Wawrzyniak
7 października Józef Stokłosa Grzegorz Plewniok
4 listopada Renata Swoboda Franciszek Zawisz
2 grudnia cały Zarząd „Porąbka” wszyscy Radni „Porąbka”
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SESJA

g w sprawie dzierżawy 
gruntów gminnych

Z uwagi na konieczność za-
warcia kolejnych umów na te 
same nieruchomości Rada 
postanowiła wydzierżawić:
a) część działki o pow. 30 m 

położonej w Bieruniu No-
wym na okres 1 roku z 
przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności 
handlowej i gastronomicz-
nej,

b) część działki o pow. 170 
m2 położonej w Bieruniu 
Nowym na okres 1 roku z 
przeznaczeniem pod miej-
sca parkingowe niezwią-
zane z działalnością go-
spodarczą,

c) działkę o pow. 509 m2 po-
łożoną w Bieruniu Nowym 
na okres 1 roku przezna-
czoną pod miejsca parkin-
gowe związane z działal-
nością gospodarczą,

d) działkę o pow. 2325 m2 po-
łożoną w Bieruniu Starym 
na okres 1 roku z przezna-
czeniem na cele rolnicze,

e) działkę o pow. 3260 m2 po-
łożoną w Bieruniu Starym 
na okres 3 lat z przezna-
czeniem na cele rolnicze,

f) działkę o pow. 4410 m2 po-
łożoną w Bieruniu Starym 
na okres 3 lat z przezna-
czeniem na cele rolnicze.

g w sprawie skorzystania z 
prawa pierwokupu

Rada postanowiła skorzy-
stać z prawa pierwokupu nie-
ruchomości położonej w Bie-
runiu przy ul. Oświęcimskiej 
o pow. 224 m2. Działka ta zo-

stała nabyta od Fiata Auto Po-
land Spółka Akcyjna z siedzi-
bą w Bielsku-Białej.

g w sprawie określenia 
górnych stawek opłat po-
noszonych przez właścicie-
li nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania od-
padów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników 
bezodpływowych na terenie 
gminy Bieruń.

Rada ustaliła nowe górne 
stawki opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomo-
ści za usługi, o których mowa 
wyżej. Uchyliła równocześnie 
uchwałę podjętą w ubiegłym 
roku. Nowe wyższe stawki na-
stąpią w związku z wejściem 
w życie z dniem 1.01.2009 
r. rozporządzenia Rady Mi-
nistrów w sprawie opłat za 
korzystanie ze środowiska. 
Uchwała wejdzie w życie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia 
jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

g w sprawie wyrażenia 
zgody na umieszczenie her-
bu miasta Bierunia na sztan-
darze Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Poczto-
wych Oddział w Bieruniu.

Obecnie ustawa o samo-
rządzie gminnym wprost nie 
przewiduje kompetencji w 
tym zakresie Rady. Statut 

gminy zawiera zapis, że wy-
korzystywanie herbu lub na-
zwy miasta w celach komer-
cyjnych wymaga zgody Rady. 
Wyrażając zgodę na umiesz-
czenie herbu na sztandarze 
Polskiego Związku Hodow-
ców Gołębi Pocztowych Od-
działu w Bieruniu, który bę-
dzie wykonany w przyszłym 
roku, Rada uznała, że będzie 
to promowanie miasta.

g w sprawie zmian budże-
tu.

Rada wprowadziła zmia-
ny do budżetu zgodnie z wy-
mogami ustawy o finansach 
publicznych. Zmiany te do-
tyczyły działów klasyfikacji 
budżetowej, czyli należą do 
kompetencji Rady. Zawarto je 
w czterech załącznikach.

g w sprawie wniosku Pana 
Emanuela Hybiorza z dnia 8 
września 2008 r., w związku 
ze stanowiskiem Wojewody 
Śląskiego z dnia 25.11.2008 
r. oraz wniosku Pana Ema-
nuela Hybiorza z dnia 9 
grudnia 2008 r.
g w sprawie wniosku Pana 
Emanuela Hybiorza z dnia 
10 grudnia 2008 r.

Rada Miejska po raz pierw-
szy podjęła uchwały doty-
czące wniosków mieszkańca 
przytaczając w podstawach 

prawnych tylko kodeks po-
stępowania administracyjne-
go. Są to specyficzne uchwa-
ły, które nie podlegają kontroli 
nadzoru prawnego Wojewody 
Pan Emanuel Hybiorz prze-
syła sporo pism do Urzędu 
zadając w nich różne pyta-
nia oraz prezentuje własne 
pomysły dotyczące różnych 
dziedzin życia miasta. Wyka-
zuje również zainteresowa-
nie współczesną historią do-
tyczącą początków działal-
ności Rady względnie byłego 
Zarządu Miasta. Swoje pisma 
doręcza różnym instytucjom 
oraz podmiotom prawnym. To 
samo czyni, gdy otrzyma od-
powiedzi na przesłane pisma. 
Mimo spotkań z przewodni-
czącym Rady, który udzielił 
mu wyczerpujących informa-
cji konsekwentnie domagał 
się rozpatrzenia swych wnio-
sków przez Radę. W tym celu 
zwrócił się do Wojewody Ślą-
skiego. W przypadku pierw-
szej uchwały wnioskował o 
wprowadzenie do statutu 
gminy zmian umożliwiających 
posiadanie inicjatywy uchwa-
łodawczej przez mieszkań-
ców. Rada oddaliła wniosek 
uznając rozwiązanie prawne 
zawarte w statucie gminy za 
wystarczające i w pełnym za-
kresie zabezpieczające inte-
resy mieszkańców.

W przypadku drugiej 
uchwały Rada również odda-
liła wniosek Pana Emanuela 
Hybiorza, który zwrócił się o 
wprowadzenie zmian do Sta-
tutu Gminy Bieruń polegają-
cych na wprowadzeniu elek-

Radni obradowali

W dniu 18 grudnia odbyła się sesja Rady Miejskiej. Tematem wiodącym sesji było uchwalenie budżetu miasta na 2009 r. Zgod-
nie z obowiązującymi przepisami Burmistrz opracował projekt przyszłorocznego budżetu i przekazał go do dyspozycji rad-
nych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Uczynił to przed ustawowym terminem, czyli przed 15 listopada.

Komisje Rady pracowały zgodnie z kompetencjami nad dostarczonym tekstem. Ostateczna wersja wypracowana na posiedze-
niach komisji i uzgodniona z Burmistrzem oraz przez niego wniesiona pod obrady Rady to 49.575.570 zł po stronie dochodów, i 
57.455.323 zł po stronie wydatków. Deficyt w kwocie 7.879.753 zł zostanie pokryty z: wolnych środków, jako nadwyżki na rachun-
ku bieżącym, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przed uchwaleniem budżetu, który podlega publikacji w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu. Tekst 
poddany pod głosowanie uwzględniał autopoprawki Burmistrza uzgodnione na posiedzeniach komisji. Uchwalanie budżetu mia-
sta to duże i pracochłonne przedsięwzięcie, w którym uczestniczy wiele osób. Ze strony aparatu wykonawczego pracują nad 
nim komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy. Całość spinają i ostateczne brzmienie nadają służby fi-
nansowe Urzędu. Uchwała budżetowa uchwalona w grudniu pozwala na szybsze przygotowanie, ogłoszenia konkursów i prze-
targów, a tym samym na wcześniejsze i płynniejsze rozpoczęcie realizacji budżetu. Potrzeby miasta są duże i wymagają bar-
dzo dużych środków. Możliwości budżetu są ograniczone, warto więc zwrócić uwagę na wynik głosowania. Za uchwaleniem 
budżetu głosowało 13 radnych przy 2 wstrzymujących się od głosu. Jest to dowód dojrzałości Rady i umiejętnego wypraco-
wania kompromisu. Do spraw budżetu będziemy wracali na łamach Rodni omawiając różne tematy w ramach jego realizacji. 
Podczas sesji Rada podjęła również następujące uchwały:
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SESJA

tronicznego systemu oddawa-
nia i liczenia głosów radnych 
podczas sesji Rady. Zdaniem 
Rady nie ma potrzeby ani wy-
mogu wspomagania elektro-
nicznego. Rada Miejska w Bie-
runiu liczy 15 radnych. Głoso-
wania odbywają się zgodnie z 
postanowieniami ustawy o sa-
morządzie gminnym w spo-
sób jawny i przejrzysty. Każda 
sesja jest otwarta z możliwo-
ścią udziału mieszkańców.

Dwie omówione wyżej 
uchwały są przykładem braku 
spójności pomiędzy kodek-
sem postępowania admini-
stracyjnego i ustawą o samo-
rządzie gminnym, która winna 
mieć w odniesieniu do kodek-
su charakter szczególny, czyli 
pierwszeństwo w zastosowa-
niu. Przypadki dużej aktyw-
ności mieszkańców znane są 
w innych gminach i absorbu-
ją oraz odciągają od bieżącej 
pracy zarówno organy stano-
wiące jak i aparat wykonaw-
czy. Być może ustawodawca 
podejmie stosowne działania, 
aby istniejący brak spójności 
przepisów został usunięty.

Podczas sesji Rada przyjęła 
plan pracy na 2009 r.

Tak jak w latach poprzed-
nich wszystkie sesje będą się 
odbywały w ostatnie czwartki 
miesiąca o godz. 1500 na Sali 
szkoleń w Urzędzie Miejskim. 
O zmianach miejsca względ-
nie terminu mieszkańcy będą 
informowani. Rada w swym 
planie uwzględniła stałe tema-
ty, do których można zaliczyć 
między innymi rozliczenie za-
dań inwestycyjnych i remonto-
wych za rok poprzedni, wyko-
nanie budżetu i absolutorium 
dla Burmistrza, Dni Bierunia 
oraz uchwalenie budżetu na 
następny rok jak również po-
datków i opłat lokalnych. Tak 
jak przewidywaliśmy do pla-
nu pracy na stałe wprowadzo-
ny został temat oceny wnio-
sków ze spotkań z mieszkań-
cami. Pełny plan pracy Rady 
publikujemy w innym miejscu 
Rodni.

Opracował:
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

Lp. TERMIN TEMAT

1. Styczeń Rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych za 2008 r.

2. Luty
Polityka Gminy w zakresie zasobów mieszkaniowych z 
uwzględnieniem mieszkań socjalnych.

3. Marzec
Ocena wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej 
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej               
 w Bieruniu.

4. Kwiecień
Wykonanie budżetu za 2008 rok i absolutorium dla Burmistrza 
Miasta.

5. Maj
Działalność górnictwa na terenie Gminy Bieruń.
Program ochrony środowiska – aktualizacja.

6. Czerwiec
Udział i perspektywy pozyskiwania środków unijnych oraz innych 
pomocowych przez Gminę i podmioty gospodarcze.

7. Lipiec Ocena zaspokajania potrzeb Gminy w zakresie nośników energii.

8. Sierpień Przerwa wakacyjna.

9. Wrzesień
Dni Bierunia.
Dożynki 2009.

10. Październik Strategia Rozwoju Miasta Bierunia.

11. Listopad
Ocena i wnioski ze spotkań z mieszkańcami.
Podatki i opłaty lokalne na 2010 r.

12. Grudzień
Uchwalenie budżetu na 2010 r. rok.
Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu na 2010 rok

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ 
W BIERUNIU NA ROK 2009

Norbert Jaromin  prze-
wodnicz¹cy Stowarzyszenia 
Mi³oœników Ziemi Bieruñskiej 
„Por¹bek”  nie kry³ zadowole-
nia. Tego dnia, w Szkole Podsta-
wowej nr - 3 odby³o siê podsu-
mowanie wakacyjnego konkur-
su  plastyczno – przestrzennego: 
„Nowobieruñskie tereny Wis³y”. 
Konkurs na który wp³ynê³o 39 
prac, odbywa³ siê  pod patro-
natem: Burmistrza Bierunia, 
Zarz¹du Powiatu Bieruñsko-
Lêdziñskiego i Stowarzyszenia 
„Por¹bek”. 

Jury po zapoznaniu siê z 
nades³anymi pracami, przyzna³o 
nastêpuj¹ce  wyró¿nienia: Kate-
goria wiekowa do 12 lat, techni-
ka – p³aska: 1 miejsce  - Mar-
cin  Czerwik  SP3, 2 miejsce 
– Agata Stompor  SP3 i miej-
sce 3 miejsce – Natalia  Sa-
mulewicz  SP3.  W tej kategorii 
przyznano równie¿ wyró¿nienia 
które otrzymali: Kaludia Kocu-
rek SP1, Mariusz  Palka SP3 i 

Patryk Wilczek SP3. Kategoria 
wiekowa powy¿ej 12 lat, tech-
nika - prezentacja komputero-

wa: 1 miejsce i Nagroda G³ówna 
Konkursu – Barbara Pyka G2. 
Kategoria wiekowa powy¿ej 
12 lat, technika – przestrzenna 
1 miejsce - Anna Biskup PZS 
Lêdziny  oraz Kategoria wieko-
wa powy¿ej 12 lat, technika – 
p³aska 1 miejsce - Magdalena 
Pomiet³o LO Bieruñ.

G³ówny fundator nagród 
– burmistrz Ludwik Jagoda 
gratuluj¹c wszystkim uczestni-

kom, powiedzia³, ¿e jest mile za-
skoczony œmia³oœci¹ propono-
wanych rozwi¹zañ a pomys³y 
dzieci i m³odzie¿y, po dopraco-
waniu przez fachowców – mog¹ 
staæ siê inspiracj¹ do dzia³añ dla 
w³adz miejskich. 

Pomys³y dla Bierunia
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SPOŁECZEŃSTWO

5 grudnia w Bieruniu odby³y siê 
I Targi Edukacyjne pod has³em: 
„Drogowskaz-œwiadomy wybór 
œcie¿ki edukacyjnej i zawodo-
wej”. Inicjatorem i organizato-
rem imprezy by³a Bieruñska Fun-
dacja Inicjatyw Gospodarczych 
oraz Liceum Ogólnokszta³c¹ce 
im. Powstañców Œl¹skich w Bie-
runiu. Na p³ycie hali sportowej 
zaprezentowa³o siê 21 szkó³ gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych 
powiatu bieruñsko – lêdziñskiego  
oraz pszczyñskiego.

Otwarcia Targów o godzi-
nie 8.00 dokona³ gospodarz 
imprezy Bernard Pustelnik 
– Dyrektor Bieruñskiej Funda-
cji Inicjatyw Gospodarczych i 
wiceprzewodnicz¹cy Rady Po-
wiatu Bieruñsko- Lêdziñskiego. 
Po nim g³os zabrali zaprosze-
ni goœcie, kolejno Ludwik Ja-
goda, Burmistrz Miasta Bierunia 
oraz  Piotr Czarnynoga, Staro-
sta Bieruñsko - Lêdziñski. 

Nastêpnym zaplanowanym 
punktem programu  by³a czêœæ 
wyk³adowa, któr¹ rozpocz¹³ Jó-

zef Berger – Pose³ na Sejm V 
Kadencji, wieloletni Radny Sej-
miku Wojewódzkiego i by³y Dy-
rektor Liceum, podejmuj¹c te-
mat „Rola edukacji w ¿yciu 
osobistym i zawodowym”. Ko-
lejny wyk³ad  dotycz¹cy „ Kla-
syfikacji zawodów, miejsc pracy 
i Ÿróde³ informacji o zawodach” 
wyg³osi³a Gra¿yna Wystêpek – 
psycholog, doradca zawodowy. 
Czêœæ t¹ zamyka³ wyk³ad Jolan-
ty Saller – pedagoga Liceum w 
Bieruniu, na temat: „Poszukiwa-
nie informacji o mo¿liwoœciach 
podjêcia edukacji i wyborze za-
wodu z wykorzystaniem Ÿróde³ 
internetowych”.

Targi odwiedzi³o tego dnia 
ponad 700 uczniów szkól gim-
nazjalnych z Bierunia, Lêdzin, 
Bojszów, Imielina i Che³mu 
Œl¹skiego. Impreza cieszy³a siê 
tak du¿ym zainteresowaniem, ¿e 
z pewnoœci¹ uczyniona zostanie 
cykliczn¹. 

Miejski Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej w Bieruniu, przy 
ul. Wawelskiej 35, informuje, 
¿e po raz pierwszy pozyska³ 
œrodki z Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego i przyst¹pi³ 
do realizacji projektu systemo-
wego pt. „Aktywizacja zawodo-
wa warunkiem powrotu na rynek 
pracy”, w ramach Poddzia³ania 
7.1.1, Programu Operacyjne-
go Kapita³ Ludzki w okresie od 
01.05.2008 do 31.12.2008 roku. 

Celem g³ównym projek-
tu by³o przede wszystkim 
zwiêkszenie aktywnoœci zawo-
dowej i spo³ecznej osób bezro-
botnych lub nie pozostaj¹cych 
w zatrudnieniu, bêd¹cych w 
wieku aktywnoœci zawodowej 
i korzystaj¹cych ze œwiadczeñ 
pomocy spo³ecznej. 

W roku bie¿¹cym w projek-
cie uczestniczy³o 10 osób bez-
robotnych i poszukuj¹cych 
zatrudnienia z terenu gminy 
Bieruñ. Wszystkie dzia³ania re-
alizowane w ramach projek-
tu oferowane by³y jego uczest-
nikom bez anga¿owania przez 
nich œrodków w³asnych, ca³oœæ 
finansowana by³a przez Uniê 
Europejsk¹ z Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego oraz z 
wk³adu w³asnego gminy Bieruñ. 
Program projektu obejmowa³ 
doradztwo zawodowe, psycho-
logiczne, prawne, szkolenia z 
zakresu aktywnego poszuki-
wania pracy i technik informa-
tycznych pt. „Aktywne poszu-
kiwanie pracy i techniki infor-
matyczne”, których celem by³o 
nabycie umiejêtnoœci w zakresie 
aktywnego poszukiwania pra-
cy oraz podstaw obs³ugi kom-

putera. Uczestnicy podwy¿szyli 
równie¿ swoje kwalifikacje za-
wodowe, poprzez szkolenie re-
alizowane w Centrum Doskona-
lenia Zawodowego w Tychach. 
Szeœciu uczestników uzyska³o 
zaœwiadczenie o ukoñczeniu 
szkolenia zawodowe pt. „Bu-
kieciarstwo z aran¿acj¹ wnêtrz 
w zakresie kompozycji kwia-
towych”, trzech uczestników 
szkolenie zawodowe pt. ”Kie-
rowca wózków jezdniowych z 
napêdem silnikowym”, a jeden 
uczestnik szkolenie pt. ”Spe-
cjalista ds. kadr i p³ac”. Szkole-
nia te zasadniczo przygotowa³y 
do konkretnego zawodu, 
wyposa¿y³y uczestników w 
umiejêtnoœci i uprawnienia, któ-
re podnios³y ich szanse na za-
trudnienie. 

Realizacja projektów syste-
mowych, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapita³ Ludz-
ki, Poddzia³anie 7.1.1 „Roz-
wój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez oœrodki 
pomocy spo³ecznej” zosta³a 
zaplanowana do 2013 roku i 
wspó³finansowana jest z Unii 
Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego 
w celu wzmocnienia integra-
cji spo³ecznej i zawodowej 
osób zamieszkuj¹cych teren 
gminy Bieruñ bêd¹cych oso-
bami bezrobotnymi lub nie 
pozostaj¹cymi w zatrudnie-
niu w wieku aktywnoœci za-
wodowej i korzystaj¹cych ze 
œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, 
aby zapobiegaæ wykluczeniu 
spo³ecznemu, oraz zapewniæ 
równy dostêp do zatrudnienia.

Targi Edukacyjne Nowe formy pracy MOPS

Jestem mieszkank¹ Bierunia Nowego i by³am bardzo za-
dowolona z opieki medycznej dopóki zdrowie nie zmusi³o 
mnie ¿eby szukaæ pomocy lekarza rano w Wigiliê. 24 grud-
nia przed godzin¹ 10.00 nag³y atak rwy kulszowej z po-
twornymi bólami zmusi³ mnie do zasiêgniêcia porady lekar-
skiej. Rejestracja telefoniczna jednak nie odpowiada³a, wiêc 
zadzwoni³am do przychodni Specjalistycznej w Lêdzinach. 
Zosta³am poinformowana, ¿e w dniu dzisiejszym ka¿da 
przychodnia ma obowi¹zek pe³niæ dy¿ur do 18.00.

Pe³na nadziei resztkami si³ powlok³am siê do naszej przy-
chodni gdzie zasta³am kartkê, ¿e w dniu dzisiejszym przy-
chodnia jest nieczynna a pe³ny zakres us³ug medycznych 
œwiadczy przychodnia specjalistyczna w Lêdzinach.

Pojecha³am wiêc do Lêdzin. Tam, pani z rejestracji zawo³a³a 
inn¹ pani¹, by³a to chyba kierowniczka tamtejszej przychod-
ni. Pani ta, bardzo nieuprzejmym tonem powiedzia³a, ¿e ich 
to nic nie obchodzi, ¿e u nas jest nieczynna przychodnia i 
¿e „wszyscy tu przyje¿d¿acie z Bierunia” i ¿e to nie ich pro-
blem. Pretensje mo¿emy mieæ do swojej przychodni a oni 
pe³ni¹ dy¿ur od godziny 18.00. 

Ciekawa jestem dlaczego nasza przychodnia Multimed 
by³a zamkniêta skoro 24.grudzieñ jest dniem roboczym. 
Ktoœ chyba powinien odpowiedzieæ za k³ódki na drzwiach i 
chamstwo jakie spotka³o pewnie nie tylko mnie, w przychod-
ni w Lêdzinach. 

cykliczn¹. 

List do redakcji

Wigilijna przychodnia?
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NASZE SPRAWY

W siedzibie Polskiego Radia 
Katowice, 15 grudnia odby³a 
siê uroczystoœæ wrêczenia dy-
plomów stypendialnych XVI 
edycji programu pomocy ma-
terialnej Fundacji Œl¹ski Fun-
dusz Stypendialny. W gronie 
34  wyró¿nionych, znaleŸli siê 
Bieruniacy: Karolina i £ukasz 
Klenczar. Aby uzyskaæ sty-
pendium trzeba mieæ œredni¹ 
ocen powy¿ej 4,5 dlatego te¿ 
wojewoda œl¹ski Zygmunt 

£ukaszczyk serdecznie gra-
tulowa³ im osi¹gniêæ w na-
uce. Przypomnijmy, ¿e Karo-
lina bêdzie lekark¹, studiu-
je na drugim roku w Œl¹skim 
Uniwersytecie Medycznym. A 
jej brat - £ukasz jest studen-
tem pi¹tego roku automatyki 
i robotyki Politechniki Œl¹skiej. 
Oboje s¹ równie¿ beneficjen-
tami stypendiów ufundowa-
nych przez Radê Miejsk¹ Bie-
runia. Gratulujemy! 

Niemal ka¿dy mieszkaniec 
Bierunia, wie jak dotkli-
we potrafi¹ byæ szkody 

górnicze i jak trudno straty po-
wstałe w ich efekcie naprawić. 
Szkody górnicze  s¹ skutkiem  
prowadzenia górniczej eksplo-
atacji z³ó¿. Dzia³alnoœæ ta, powo-
duje między innymi: zapadanie 
siê gruntu, wstrz¹sy sejsmicz-
ne, obni¿enie poziomu wód 
gruntowych. Nale¿y przy tym 
pamiêtaæ, ¿e te niekorzystne zja-
wiska mog¹ wyst¹piæ w trakcie, 
ale i w kilkanaœcie lat po zaprze-
staniu eksploatacji. W konse-
kwencji, mamy uszkodzenia lub 
nawet zniszczenia budynków 
i budowli, sieci przesy³owych, 
wodoci¹gowych, gazowych i in-
nych, dróg ko³owych lub linii ko-
lejowych.

Powy¿sze stwierdzenia s¹ dla 
nas oczywistoœci¹. W zasadzie, 
wszystko to wiemy od dawna 
ale kiedy sytuacja dotyka nas 
bezpoœrednio – zaczyna byæ 
nieprzyjemnie. 

Na spotkanie zorganizowa-
ne z inicjatywy w³adz gmin-
nych przysz³o ponad 200 
mieszkañców a z drugiej stro-
ny delegacja kopalni. W spotka-
niu udzia³ wziêli: Jacek Kudela 
– Dyr. Techniczny kopalni Piast, 
Jerzy Pitula – Kierownik Dzia³u 
T¹pañ, Dariusz Bieroñski – G³ 
In¿ynier Mierniczo- Geologiczny 
oraz  Mieczys³aw Stankiewicz - 
Kierownik Dzia³u Ochrony Tere-
nu Górniczego.

£adunek emocji wype³niaj¹cy 
to spotkanie  by³ ogromny: 
od sugestii, ¿e wstrz¹s górni-
czy spowodowa³ zgon wsku-
tek zawa³u serca po stwierdze-
nie przedstawicieli kopalni, i¿ 
wstrz¹sy s¹ i bêd¹ ale nie s¹ one 
szkodliwe dla nikogo. Przedsta-
wienie, s³usznych postulatów 
mieszkañców trwa³o kilka go-
dzin bo ka¿dy chcia³ siê czegoœ 
dowiedzieæ we w³asnej sprawie. 
Mieszkañcy zarzucali kopalni, 

i¿ z oporami i niechêtnie przy-
znaje odszkodowania za szko-
dy górnicze. Z konkretów przed-
stawionych przez reprezen-
tantów kopalni dowiedzieliœmy 
siê: œciana 361 z której wydo-
bywa siê wêgiel pod ul. Boj-
szowsk¹ - zostanie zakoñczona 
w marcu 2009,œciana 379 w re-
jonie koœcio³a pw. Œw. Barba-
ry – zakoñczy³a  wydobycie a  
œciana 375 w rejonie Bijasowic – 
rozpoczê³a eksploatacjê.

Niezale¿nie od tego, jak bole-
sne jest to stwierdzenie - praw-
da jest taka, ¿e szkody mog¹ 
wyst¹piæ zarówno w trakcie, 
jak i po zaprzestaniu eksploata-
cji górniczej. Warto pamiêtaæ, 
¿e zanim wytoczy siê po-
wództwo przed s¹dem, nale¿y 
wyczerpaæ postêpowanie ugo-
dowe. Postêpowanie to po-
lega na tym, i¿ poszkodowa-
ny powinien wyst¹piæ do ko-
palni z wnioskiem o ugodowe 
za³atwienie sprawy. 

Przy czym, dla zapewnienia 
w ewentualnym postêpowaniu 
s¹dowym dowodu, czynnoœæ 

tê nale¿y dokonaæ na piœmie. 
Wa¿ne jest, aby poszkodowany 
móg³ udowodniæ datê z³o¿enia 
propozycji ugody. 

W tym celu pismo zawieraj¹ce 
propozycjê uk³adow¹ nale¿y 
z³o¿yæ bezpoœrednio w ko-
palni, pamiêtaj¹c aby osoba 
przyjmuj¹ca pismo potwierdzi³a 
kopiê pisma: przybijaj¹c 
piecz¹tkê, wpisuj¹c datê i 
sk³adaj¹c podpis.

W Jutrzence o górnictwie

Obecni w Jutrzence 
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 
Henryk Skupieñ, burmistrz Lu-
dwik Jagoda oraz zastêpca 
burmistrza Jan Podleœny - za-
pewnili, ¿e wnioski p³yn¹ce ze 
tego spotkania, pos³u¿¹ rad-
nym i w³adzom gminy, do opra-
cowania stanowiska wobec gór-
nictwa, uwzglêdniaj¹cego po-
stulaty interesy mieszkañców. 

Stypendia dla naszych

Nad tym jak u³o¿yæ stosun-
ki z kopalni¹, jak pogodziæ 
interesy niemal 20 tysiêcy 
bieruniaków dotkliwie 
odczuwaj¹cych skutki gór-
niczej eksploatacji, z ekono-
miczn¹ przysz³oœci¹ kopalni 
„Piast” – zastanawiano siê 11 
grudnia w Jutrzence. 
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KULTURA

Przełom roku obfitował 
w liczne imprezy świą-
teczne, jasełka, spotka-

nia opłatkowe, kolędowanie 
czy spotkania z tradycją. Brak 
miejsca nie pozwala na relacjo-
nowanie wszystkich tych wyda-
rzeń, więc  z bogatego kalen-
darza wybraliśmy  tylko 3 pro-
pozycję. Według subiektywnej 
oceny redakcji najserdeczniej 
wypadło spotkanie Stowarzy-
szenia Na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Radość życia”. 
Dzięki staraniom donatorów, 
zarządu kierowanego przez 
Andrzeja Styloka oraz wielu lu-
dzi dobrej woli – chore i niepeł-
nosprawne dzieci przeżyły 13 
grudnia w Jutrzence naprawdę 
miłe chwile z Mikołajem, który 
nie zapomniał o prezentach.

Tego samego dnia, w Świe-
tlicy Środowiskowej przy ulicy 
Remizowej odbyło się drugie 
już „Spotkanie z tradycją”. W 
ubiegłym roku, mogliśmy po-
znać świąteczną kuchnię gó-
rali beskidzkich. Tym razem, or-
ganizatorzy – Bieruński Ośro-
dek Kultury - skoncentrowali 
się na prezentacji ozdób świą-
tecznych. Wśród wystawców 
prezentujących i oferujących prezentujących i oferujących 

do sprzedaży ręcznie wyko-
nane ozdoby byli: uczniowie z 
Kółka Misyjnego Gimnazjum nr 
1, panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich, Jadwiga Wiśniowska z 
aniołkami, świecami oraz kwia-
tami z wosku pszczelego, Anna 
Saternus, z kartkami świątecz-
nymi oraz Irella Figiel także ze 
stroikami. Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Bijasowic przy-

Hej kolęda,  
kolęda

gotowały pierniki i ciasteczka 
świąteczne a odpowiedni na-
stój zapewnili artyści z zespo-
łów: Ściernianeczki oraz mło-
dzieżowej grupy z Gimnazjum 
nr 1 wykonującej przeboje Sta-
rego Dobrego Małżeństwa.

Trzecim spotkaniem z na-
szego kalejdoskopu był opła-
tek Stowarzyszenia Miłośników 

600 letniego Bierunia, który od-
był się 17 grudnia w Jutrzen-
ce. Oprócz wspólnych kolęd, 
łamania się opłatkiem i życzeń 
spotkanie wypełniło wręcze-
nie pamiątkowych dyplomów 
osobom, które szczególnie 
przyczyniły się do powstania 
pomnika św. Walentego – pa-
trona miasta.
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KULTURA

Mikołaj odwiedził bieruń-
skie dzieci, zawitał do “Gamy” 
i “Remizy”. Wraz z nim, przy-
szli: renifer, diabełek oraz elfy. 

Były zabawy, szukanie 
mieszkania dla Mikołaja, na-
śladowanie chrapania siwo-
brodego gościa, częstowanie 

marchewką głodnego i zmę-
czonego renifera. Kulminacja 
- to oczywiście prezenty dla 
dzieci i zdjęcia z Mikołajem. 
Całość pomogła nam zorga-
nizować grupa “Fabryka ma-
rzeń” prowadzona przez pana 
Michała Sabata.

Mikołaj w BOK–u
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BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W STYCZNIU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
9 stycznia godz.18.00 Wieczornica kolędowo-poetycka  

   przygotowana przez uczniów  

   Gimnazjum nr 2 dla mieszkańców 

   Bierunia

10 stycznia godz. 15.00

 godz. 18.00 Film „Świadectwo” – wstęp wolny

11 stycznia godz. 14.00 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

   – dla dzieci

 godz. 17.00 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

   – dla młodzieży

15 stycznia godz. 15.00 Spotkanie opłatkowe – PZERiI

18 stycznia godz. 16.00 Jasełka –zaprasza Przedszkole nr 1 w 

   Bieruniu

20 stycznia   Uroczystość 50 - lecia pożycia 

   małżeńskiego

21 stycznia godz.16.00 Spotkanie opłatkowe dla członków 

   Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki 

   Dobrej Śmierci

22 stycznia godz. 18.30 Koncert kolędowy- zaprasza Ognisko 

   Muzyczne w Bieruniu

27 stycznia godz. 15.00 Opłatek KGW 

31 stycznia godz. 18.00 Film „To nie tak jak myślisz kotku” 

   – wstęp wolny

1  lutego     godz. 18.00 Film „To nie tak jak myślisz kotku” 

   – wstęp wolny

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
6 stycznia godz. 14.00 Spotkanie opłatkowe - PZERiI

15 stycznia godz. 16.00  Spotkanie opłatkowe KGW Bieruń

20 stycznia godz. 14.00  Dzień babci i Dziadka PZERiI

22 stycznia godz. 11.00 Spotkanie Zespołu Charytatywnego

 godz. 15.00 Jasełka w wykonani dzieci 

   z Przedszkola nr 2 

27 stycznia godz. 10.00 Bajka dla dzieci pt. „Żółw i zając”

31 stycznia godz. 17.00  Spotkanie noworoczne dla chórów 

  i zespołów działających przy BOK

Dom Kultury „Gama” Bieruń, ul. Chemików 4
9 stycznia godz. 19.30 Spotkanie członków Towarzystwa 

   Turystyki Aktywnej

12 stycznia godz. 10.00 Kiermasz odzieżowy

18 stycznia godz. 18.30 „Koncert kolędowy” w wykonaniu 

   zespołu młodzieżowego „Freedom” 

   oraz zespołu dętego „Folkband” 

24 stycznia godz. 18.00  Koncert „Roman „Pazur”

   Wojciechowski śpiewa Czesława 

  Niemena 

26 stycznia godz. 10.00   Kiermasz odzieżowy

KULTURA
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MAGAZYN SZKOLNY

Wigilia charytatywna w SP1 w 
Bieruniu odbyła się w tym roku 
we wtorek 16 grudnia. Mimo tak 

wczesnego terminu w czasie tego spotka-
nia panował świąteczny, radosny nastrój. 
Wigilię przygotowano dla 75 dzieci z ro-
dzin będących w najtrudniejszej sytuacji 
materialnej. Spotkanie zostało zorganizo-
wane przez panią Pelagię Trzcionkę, panią 
Urszulę Ksol, panią Elżbietę Kusak, panią 
Bogumiłę Bainka i panią Alinę Czerwiń-
ską. Dzieci uczestniczyły w koncercie ko-
lędowym w wykonaniu szkolnego chóru 
„Do, re, mi” przygotowanego przez panią 
Agatę Parysz - Urbaś. Było również składa-
nie życzeń i łamanie opłatkiem oraz słodki 
poczęstunek przy suto zastawionym sto-
le. Uroczystą Wigilię swoją obecnością 
zaszczycili zaproszeni goście: burmistrz 
Ludwik Jagoda, ksiądz dziekan Walerian 
Ogierman, pan Jan Wieczorek, pani Ali-
na Cichoń z Akcji Katolickiej i pan Dariusz 
Sajdok przewodniczący Rady Rodziców. 
Na koniec każde dziecko otrzymało obfi-
tą paczkę świąteczną, by mogło podzielić 
się z domownikami. Zorganizowanie tego 
radosnego spotkania było możliwe dzięki 
wielu ludziom dobrej woli, którzy potrafią 
dzielić się z innymi tym co posiadają.

W imieniu wszystkich obdarowanych 
dzieci dyrekcja szkoły i organizatorzy pra-
gną gorąco podziękować za wsparcie: fir-
mie „Galen”, Akcji Katolickiej przy parafii 
św. Bartłomieja, proboszczowi parafii św. 
Bartłomieja księdzu Walerianowi Ogier-
manowi, pani Krystynie Myszor, panu Ja-
nowi Wieczorkowi, panu Antoniemu Jag-
szowi, państwu Lucynie i Stanisławowi 

Kostyrom, państwu Annie i Janowi Czem-
pasom, państwu Ewie i Ireneuszowi Śli-
wińskim, państwu Urszuli i Józefowi Dyje-
cińskim, Ciastkarni Piotra i Otylii Szostek, 
grupie charytatywnej kierowanej przez pa-
nią Elżbietę Kusak, świetlicy szkolnej pro-
wadzonej przez panie Urszulę Ksol i Irenę 
Dobiczek

W imieniu wszystkich obdarowanych Kostyrom, państwu Annie i Janowi Czem-

Wigilia z sercem

Kiermasz świąteczny

Jak co roku w Gimnazjum nr 1 odbył się kiermasz świą-
teczny. Skierowany był on przede wszystkim do rodzi-
ców, którzy w dniu 9 grudnia zostali zaproszeni na pre-

lekcję i zebranie. Na pół godziny przed rozpoczęciem spotkania 
w holu głównym naszej szkoły, obok przepięknej choinki stworzo-
no niesamowitą atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia. Na stołach pojawiły się przepiękne ozdoby, gipsowe anioł-
ki, sosnowe stroiki, kartki świąteczne, świeczniki i małe choinki 
wykonane z orzechów przez gimnazjalistów. Pierwszymi klienta-
mi okazali się nauczyciele. Tuż za nimi pojawili się rodzice, którzy 
nie przeszli obojętnie obok zastawionych kolorowymi upominkami 
kramów. Dużym zainteresowaniem cieszył się również słodki ką-
cik, w którym można było wypić pyszną kawę i herbatę oraz prze-
kąsić małe co nieco w przerwie pomiędzy prelekcją a spotkaniem 
z wychowawcami klas. Imprezę przygotował samorząd uczniow-
ski pod kierownictwem opiekunów: pani Aleksandry Bieli-Jaromin 
i pani Agnieszki Dyjecińskiej-Wolny oraz koło misyjne pod kierun-
kiem pani Anny Kasperczyk. Dochód z kiermaszu został przekaza-
ny na bieżące wydatki samorządu uczniowskiego i cele misyjne. 

RODNIA · STYCZEŃ 2009 r.

Świąteczny wystrój sali

W okresie poprzedzającym Boże Narodzenie prawie 
wszystkie klasy Gimnazjum nr 1 wzięły udział w kon-
kursie na najładniejszy, świąteczny wystrój sali lekcyj-

nej, zorganizowanym przez samorząd szkolny. Zwyciężyła w nim 
klasa III a, opiekująca się szalą nr 16, w której przygotowano fa-
brykę prezentów świętego Mikołaja. 2 miejsce przypadło klasie III 
d, która z kolei przygotowała największą w szkole, żywą szopkę. 
3 miejsce zajęła klasa II a, 4 – III b, 5 – Id, a 6 – I b. Sale oceniało 
jury w składzie: dyrektor Grzegorz Bizacki, Barbara Kościk, Danu-
ta Kurdziel – Kasprzyk, przedstawiciele Rady Rodziców – Bożena 
Kucharczyk, Czesław Malcharek oraz przedstawiciele samorządu 
uczniowskiego – Łukasz Dudek, Anna Drozdek i Bogdan Matyja. 
Nagrody w konkursie sponsorowała Rada Rodziców.

RODNIA · STYCZEŃ 2009 r.RODNIA · STYCZEŃ 2009 r.
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MIEJSKIE SPRAWYWYDARZENIA

Tablicê ufundowan¹ z inicjatywy Stowa-
rzyszenia Mi³oœników 600 letniego Bieru-
nia przez cz³onków tego Stowarzyszenia, 
mieszkañców Bierunia oraz cz³onków Ak-
cji Katolickiej zaprojektowa³ znany artysta 
Roman Nyga. O stronê rzeŸbiarsk¹ zadba³ 
Stanis³aw Hochu³ a wykonawstwem  zajê³a 
siê firma „Granitex” – Wies³awa Wójcika. 
Ods³oniêcia tablicy dokona³ burmistrz Lu-
dwik Jagoda a aktu poœwiêcenia proboszcz 
parafii p.w. œw. Bart³omieja – ks. dziekan Wa-
lerian Ogierman. W asyœcie pocztów sztan-
darowych, licznie zebrani wierni oddali ho³d 
niezapomnianemu proboszczowi Trosze. 
Sylwetkê tego zas³u¿onego duchownego 
przypomnia³ przewodnicz¹cy Stowarzysze-
nia Mi³oœników 600 letniego Bierunia – Jan 
Wieczorek.       

Niedawno, z okazji setnej rocznicy uro-
dzin ksiêdza Trochy,  Stowarzyszenie 
Mi³oœników 600 letniego Bierunia wyda³o 
okolicznoœciowy „Zeszyt Bieruñski” autor-
stwa Artura Cabana - poœwiêcony posta-
ci kap³ana Jana Trochy. Zachêcam wszyst-
kich do zapoznania siê z t¹ publikacj¹ a na 
zachêtê chcia³bym przytoczyæ niektóre frag-
menty tej interesuj¹cej ksi¹¿ki. 

Ks. Jan Trocha urodzi³ siê 23 wrzeœnia 
1907 r. w Tarnowskich Górach. W 
zwi¹zku ze zmian¹ miejsca pracy 

ojca uczêszcza³ do szko³y podstawowej 
i gimnazjum w Dzier¿oniowie. W latach 
1920-1925 by³ uczniem Gimnazjum Hu-
manistycznego w Bytomiu, a po przenie-
sieniu siê rodziny na polsk¹ czêœæ Gór-
nego Œl¹ska zda³ maturê w Chorzowie w 
Gimnazjum Klasycznym. Studia teologicz-
ne w Wy¿szym Œl¹skim Seminarium Du-
chownym w Krakowie rozpocz¹³ w 1926 r., 

po zakoñczeniu których przyj¹³ œwiêcenia 
kap³añskie w Katowicach w 1931 r. Jako wi-
kary pracowa³ w parafiach w Katowicach-
Józefowcu oraz w Mys³owicach. Po wybu-
chu II wojny œwiatowej przeniesiono go do 
Bierunia Starego, by zast¹pi³ tam zatrzyma-
nego przez gestapo ks. Macierzyñskiego” 

„Odchodz¹cemu po latach pracy dusz-
pasterskiej  na emeryturê ówczesny biskup 
katowicki Herbert Bednorz dziêkowa³ w 
nastêpuj¹cych stówach:

W zwi¹zku z przejœciem Ks. dzieka-
na na emeryturê poczuwam siê 
do mi³ego obowi¹zku z³o¿enia 

szczerych wyrazów wdziêcznoœci za ca³¹ 
dotychczasow¹ dzia³alnoœæ na przestrze-
ni 40 lat kap³añstwa. Przez 31 lat byt Ks. 

Pamiêci księdza TROCHY
dziekan duszpasterzem w Bieruniu Sta-
rym, gdzie wychowa³ 20 ksiê¿y, a obecnie 
przygotowuje do kap³añstwa 5 kleryków. 
Dziêki zabiegom Ks. dziekana zdo³ano 
usamodzielniæ takie placówki jak: Cielmice 
i Urbanowice. Ponadto przez 15 lat by³ Ks. 
dziekan kierownikiem Wielkiego dekanatu 
tyskiego, spe³niaj¹c swój urz¹d zarówno 
ku wielkiemu zadowoleniu kurii, jak i ksiê¿y 
kondekanalnych. W tym d³ugim okresie 
dzia³alnoœci pasterskiej na pewno zaskarbi³ 
sobie ju¿ Ksi¹dz, wiele ³ask u Boga. Ufam 
jednak, ¿e przejœcie na emeryturê pozwo-
li jeszcze Ks. dziekanowi przez d³ugie lata 
owocnie pracowaæ wœród ludu Bo¿ego, 
czy jako wizytator diecezjalny w zleconych 
sobie przez Biskupa ró¿nych sprawach, 
czy te¿ jako pierwszy dziekan nowo utwo-
rzonego dekanatu bieruñskiego”.

Ksi¹dz Jan Trocha zmar³ 19 czerwca 
1977 r. w szpitalu powiatowym w Ty-
chach. ¯egna³o go 100 kap³anów, 

wiele sióstr zakonnych oraz prawie wszy-
scy wolni od pracy zawodowej mieszkañcy 
Bierunia Starego. Podczas mszy œw. kon-
celebrowanej przez ks. bpa Czes³awa Do-
mina oraz 64 kap³anów rozdzielono 1604 
Komunii œwiêtych, gdy¿ w ostatniej swojej 
woli spisanej w testamencie ks. Jan Tro-
cha umieœci³ znane ju¿ chyba wszystkim 
zdanie: „...Nie mam ¿yczeñ, co do po-
grzebu. Prosi³bym tylko Bierunian, a¿eby 
w dniu pogrzebu licznie przyst¹pili do 
Komunii œwiêtej. Dziêkujê wszystkim za 
wszystko! By³o mi w Bieruniu bardzo do-
brze, bo szczerze kochaliœmy siê”. S³owa 
po¿egnalne wypowiedzia³ w homilii ks. dr 
Józef Gawor. Zmar³ego scharakteryzowa³ 
s³owami: „By³ cz³owiekiem, który swoje 
powo³anie kap³añskie moc¹ swej wiary i 
trudem swej pracy duszpasterskiej po-
trafi³ przekszta³ciæ w osobist¹, ¿ywio³ow¹ 
potrzebê zbawcz¹”.ni 40 lat kap³añstwa. Przez 31 lat byt Ks. potrzebê zbawcz¹”.

W mrtoŸne grudniowe po³udnie, 26 grudnia na œcianie koœcio³a 
p.w. œw. Bart³omieja ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹c¹ postaæ 
ksiêdza Jana Trochy – jednego ze znakomitych naszych duszpa-
sterzy.
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WOKÓŁ NASROZMAITOŚCI

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

działając na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 

sierpnia 1997r., informuje, że na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Bieruniu został 
wywieszony wykaz, w którym opisano nieru-

chomość z przeznaczeniem do:
zbycia w drodze bezprzetargowej nierucho-
mości położonej w Bieruniu, przy ul. Kopco-

wej, tj. działki nr 553/334 o pow. 16 m2 (obręb 
Bieruń Stary, karta mapy 10).

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
oraz Uczniowie Gimnazjum 
nr 1 im. Karola Wierzgonia 

w Bieruniu składają słowa podzię-
kowania za życzliwość, dobroć, cie-
płe serce i wsparcie Wigilii Chary-
tatywnej wszystkim tym z Państwa, 
którym los potrzebujących nigdy nie 
był obojętny.

Szczególnie dziękujemy:
Firmie GRANITEX p. Wiesławowi 
Wójcikowi, Bieruńskiemu Przedsię-
biorstwu Inżynierii Komunalnej w  
Bieruniu Prezesowi Tadeuszowi Ko-
walikowi, Sklep Spożywczy  p. Da-
riuszowi i Celinie Domańskim, Re-
stauracji MEED p. Eugeniuszowi i 
Ewie Pamuła, Proboszczowi Parafi i 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Bieruniu ks. Janowi Dąbkowi, Fir-
mie JARTRONIK p. Stanisławowi 
Jarominowi, Firmie JARBUD-RES  
Państwu Jarnot, Ogrodnictwo P.H.U 
„KOSA” p. Rafałowi Bazowskiemu, 
Sklep AUTO-MOTO  p. Norberto-
wi Jarominowi, Firmie BIG p. Grze-
gorzowi Blacha , Sklep Spożywczy p. 
Józefowi Pęczek,  p. Jadwidze Wi-
śniowskiej , p. Janinie Rychel,  p. Da-
nucie Chybiorz, p. Łucji Dobry,  p. 
Urszuli Mrowiec, p. Stanisławie Fur-
tak, p. Małgorzacie Magiera, p. Hele-
nie Przewoźnik,   p. Teresie Piotrow-
skiej, zespołowi charytatywnemu 
działającemu przy Parafi i Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Bieruniu, 
Dawidowi Majcherek – uczniowi kl. 
trzeciej gimnazjum, osobie, która 
chciała pozostać anonimowa.

Podziękowanie

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 

sierpnia 1997r. informuje, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu został wy-
wieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomo-
ści będących własnością Gminy Bieruń, prze-
znaczonych do dzierżawy w 2009r. i w latach 

2009-2011.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
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SPORT

Ośrodek Edukacji zaprasza na ferie 

Półkolonie w Szkole Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi Nr 1 oraz w Szkole 
Podstawowej Nr 3 (2 turnusy) w okresie:

od 26.01.2009 - 30.01.2009
od 02.02.2009 - 06.02.2009.

Zapisy w sekretariatach szkół i Ośrodku 
Edukacji ul. Chemików 39

Basen przy Szkole Podstawowej Nr 3 w okresie:
od 26.01.2009 - 30.01.2009
od 02.02.2009 - 06.02.2009.

Na prze³omie roku, sportowa Polska ¿yje narciarstwem i wyborami 
sportowca roku. U nas w Bieruniu, sprawa by³a prosta - laureatami 
Nagrody Burmistrza za wybitne osi¹gniêcia sportowe w minio-
nym roku zostali:  Krzysztof RzeŸnik oraz Joanna Frank. 

Wrêczenie nagród w postaci pami¹tkowych dyplomów oraz na-
gród rzeczowych: butów strzeleckich dla Joanny Frank oraz odzie¿y 
sportowej dla Krzysztofa RzeŸnika odby³o siê kilka dni przed œwiêtami 
w Urzêdzie Miasta. W spotkaniu obok laureatów i ich trenerów: 
W³adys³awa Chrz¹szcza i Katarzyny Œleziony, wziêli udzia³ bur-
mistrz Ludwik Jagoda, jego zastêpca - Jan Podleœny oraz dyrektor 
BOSIR-u Adam Duczmal.   

Wprawdzie ju¿ o tym informowaliœmy ale przypomnijmy bo warto:
Krzysztof RzeŸnik - zawodnik UKS Maraton — Korzeniowski pl w 

Bieruniu, zdoby³ tytu³ mistrza Polski w chodzie sportowym na dy-
stansie 5 km. Ten tytu³ wywalczy³ podczas tegorocznego Ma³ego 
Memoria³u Janusza Kusociñskie-go w S³upsku w dniach 20-21 
wrzeœnia. Krzysztof RzeŸnik uzyska³ rewelacyjny wynik - 23 min 8 
sek i 166 setnych sek. Tym rezultatem poprawi³ dotychczasowy re-
kord Œl¹ska, ustanowiony 17 lat temu, przez Paw³a Korzeniowskie-
go z AZS AWF - Katowice o ponad 10 sekund. Trenerem Krzyszto-
fa Rzeznika jest Katarzyna Œleziona, by³a reprezentantka Polski, ak-
tualna br¹zowa medalistka Mistrzostw Polski Weteranek w chodzie 
na 5 km.

Natomiast Joanna Frank w Mistrzostwach Polski w Strzelaniu, które 
odby³y siê 28 wrzeœnia w Krakowie, zajê³a III miejsce, w kategorii ju-
nior m³odszy. Joanna Frank specjalizuje siê w karabinie sportowym. 
Joanna Frank jest wychowank¹ W³adys³awa Chrz¹szcza. 

Sportowa duma Bierunia

Lp Kat Nazwisko i Imię Klub A B C Suma

1 2084 WILK Krzysztof KS „UNIA” Bieruń 32 20 21 73

2 1800 Stryjski Kazimierz KS „UNIA” Bieruń 28 16 19 63

3 2176 Duda Łukasz AZS Gliwice - 26 23 49

4 2056 Karweta Jan JKSZ Jaworzno 30 - 13 43

5 2063 Szydłowska Marta AZS Gliwice - 24 17 41

6 1750 Król Rafał KSZ Lędziny 16 - 15 31

7 1600 Kwaśniewski Tadeusz Podlesianka 15 14 - 29

8 1936 Gałyga Józef Tychy 26 - - 26

9 1250 Gąsiorczyk Izabela KS „UNIA” Bieruń 8 8 10 26

10 1800 Karp Piotr Diagonalia Imielin 24 - - 24

 Natomiast w kategorii juniorów

Lp. Kat Nazwisko i Imię Klub A B C Suma

1 1830 Latocha Aleksy Imielin 32 - - 32

2 1400 Wadowski Tomasz Jaworzno 30 - - 30

3 1200 Kuś Michał Czechowice 28 - - 28

4 1000 Stranecki Michał Będzin 26 - - 26

5 1400 Białucha Sebastian Imielin 24 - - 24

6 1000 Ścierski Tomasz Bieruń 14 10 - 24

7 1600 Staszewski Karol Chełm Śląski 22 - - 22

8 1600 Kasperek Kinga Chełmek 20 - - 20

9 1250 Klisz Karolina Imielin 19 - - 19

10 1000 Czypionka Krzysztof Bieruń 18 - - 18

A – XV memoriał . im. H. Dobielińskiego / Wilk Krzysztof
B – IX Mistrzostwa Bierunia w Szachach Błyskawicznych P-5 / 

Duda Łukasz
C – VIII „Wigilia 2008” / Duda Łukasz

Szachowy bilans roku
Jak wynika ze sprawozdania końcowego XIII edycji Grand Prix 

Bierunia w Szachach 2008 w kategorii seniorów, czołówka tabeli 
wygląda następująco:
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SPORT

Barbórkowo…
W dniu 6 grudnia w ZajeŸdzie „Jajo-

sty” odby³ siê Barbórkowy Turniej Ska-
ta. W zawodach wziê³o udzia³ ponad 40 
uczestników. By³ te¿ Adam Ko³odziejczyk 
– OSP Lêdziny, który w dniach od 20 do 
31 paŸdziernika 2008 r. wygra³ turniej 
skatowy w  Calpe (Hiszpania), traktowa-
ny jako Mistrzostwa Œwiata. 

W rozmowie, Mistrz Œwiata powiedzia³, 
¿e w kilkudniowym maratonie najtrud-
niej by³o dostaæ siê do fina³owej 16 za-
wodników. PóŸniej zadecydowa³y karty i 
umiejêtnoœci. 

Oprócz zaszczytnego tytu³u Mistrz 
otrzyma³ nagrodê w wysokoœci 5300 
euro. Gratulujemy.

Turniej Barbórkowy wygrali inni, a mia-
nowicie: Czes³aw Piekorz - 2682 pkt., 
Waldemar Jagoda - 2397 pkt. i Bernard 
Nyga – 2372 pkt.

W kolejnych rundach najlepszymi byli: 
Jagoda, Jarnot, Piekorz.

Nagrody zosta³y ufundowane przez: 
Powiat Bieruñsko – Lêdziñski, Hostel, 
Jana Knopka i Eugeniusza Wróbla. 
Sprawy sportowe i organizacyjne prowa-
dzi³ Holdek Mrzyk.

Serdecznie dziêkujemy pañstwu 
Szczygie³, w³aœcicielom Zajazdu „Jajo-
sty,” za posi³ek i goœcinnoœæ. 

… świątecznie
Po kilkunastu dniach odby³y siê  ko-

lejne zmagania skociorzy. Tym razem 
– poniewa¿ by³ to turniej œwi¹teczno – 
noworoczny zaczê³o siê od wspólne-
go odœpiewania kolêdy. Potem w tym 
œwi¹tecznym nastroju 36 zawodników 
przyst¹pi³o do rozgrywek. 

Ostateczne wyniki przedstawiaj¹ siê 
nastêpuj¹co: pierwsze miejsce zaj¹³ Grze-
gorz Kubica (2450 pkt.), drugie miejsce 
wywalczy³ Tomasz  Wróbel (2418 pkt.), 
trzecie zdoby³ Czes³aw Piekorz (2365 
pkt.) czwarte - Artur Hoffman (2095 pkt). 
Na miejscu pi¹tym uplasowa³ siê Edward 
Marnot (2090 pkt.) a na pozycji szóstej 
rozgrywki ukoñczy³ Franciszek Mrzyk 
(2070 pkt.). Turniej odby³ siê w mi³ej o ser-
decznej atmosferze a  nagrody równie¿ 
by³y typowo œwi¹teczno – ¿ywnoœciowe.

i sylwestrowo
Jako ostatni w minionym roku, dok³adnie 

28 grudnia odby³ siê I Sylwestrowy Tur-
niej Skata w nowopowsta³ej Sekcji Ska-

ta LEŒNA BIERUÑ. Oprócz zawodników 
LEŒNA Bieruñ na zawody przyjechali ska-
ciorze z Lêdzin, Bojszów, Miêdzyrzecza 
oraz Tychów. 

Pierwsza pi¹tka tego turnieju przed-
stawia siê nastêpuj¹co: pierwsze miej-
sce: Józef Dyjeciñki (2450pkt.,drugie 
Sylwester £ukaszek (2303pkt.), trze-
cie Waldemar Œliwiñski (2286 pkt.) oraz 
kolejne Stefan Wójcik (2215pkt.)i Je-
rzy Dyjeciñski (1959 pkt.). Rozdano 15 
okolicznoœciowych nagród.

Organizatorzy  w³aœciciele  Cafe Bar – 
Leœna zapraszaj¹ na turnieje sekcyjne w 
ka¿d¹ œrodê o godz. 16:00 pocz¹wszy od 
7 stycznia bie¿¹cego roku.

Skaciorze 

13 grudnia zakończyła się pierwsza run-
da rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Siatko-
wej w Bieruniu. W tegorocznych zmaga-
niach bierze udział 7 drużyn z Bierunia, 
Chełmu Śląskiego i Tychów. Od 11 paź-
dziernika przez 7 kolejnych sobót w go-
dzinach 10.00 -14.00 w hali sportowej przy 
Gimnazjum Nr 2 w Bieruniu rozegrano 21 
meczy. Na półmetku rozgrywek pierwsze 
miejsce zajmuje ubiegłoroczny zwycięzca 
ligi Papa Dance z liczbą punktów 14. 

Skład drużyny Papa Dance: Wolny Da-
niel, Wolny Adrian, Trzaska Kamil, Szymko-
wiak Piotr, Płócienniczak Piotr, Lisowski Ar-
kadiusz, Ryczko Maciej, Wawrzyński Rado-
sław, Otremba Tomasz, Szulc Dariusz.  

6 grudnia 2008 podczas Amatorskich Mi-
strzostw Tychów w Piłce Siatkowej drużyna 
z Bierunia Papa Dance zajęła I miejsce wy-
grywając turniej. 

Szczegółowe informacje dotyczące roz-
grywek ALPS znajdują się na stronie inter-
netowej: www.alpsbierun.yoyo.pl 
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Papa Dance tryumfuje na półmetku




