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„Walentynki” to „apote-
oza beztroskich mi³ostek”. 
- W ten sposób laic-
ki, pogañski œwiat odzie-
ra mi³oœæ z tego, co jest 
piêkne - powiedzia³ kardy-
na³ Stanis³aw Nagy, który 
przewodniczy³ sumie od-
pustowej odprawionej z 
okazji œwiêta patrona na-
szego miasta - œwiêtego 
Walentego. 

Tradycyjnie 14 lutego „Wa-
lencinek” by³ od pó³nocy 
przez ca³y dzieñ oblegany 
przez wiernych. Natomiast 
odpustowa suma, zosta³a 
odprawiona w koœciele pw. 
Œw. Bart³omieja Aposto³a. 
Wziêli w niej udzia³ bie-
runiacy i goœcie naszego 
miasta a odprawili ksiê¿a 
z dekanatu i okolic pod 

przewodnictwem J.E. 
ks. Kardyna³a Sta-
nis³awa Nagy. Nieco 
spóŸniony ale pe³en 
ojcowskiej ser de cz-
no œci, przemówi³ do 
wiernych J.E. Abp. Da-
mian Zimoñ. Zarówno 
ks. Kardyna³ w czasie 
homilii, jak i ks. Arcy-
biskup w wyst¹pieniu 
koñcowym, pod kre-
œlali znaczenie mi³oœci 
jako fundamentu ro-
dziny katolickiej. Hono-
ry gospodarza pe³ni³ 
ks. Proboszcz Walerian 
Ogierman, natomiast w³o-
darzy miasta reprezen-
towali: przewodnicz¹cy 
RM Henryk Skupieñ i 
zastêpca burmistrza Jan 
Podleœny. 

A poniewa¿ odpust ma 
równie¿ swoj¹ œwieck¹ 
otoczkê, by³ te¿ czas 
na spacer „ku budom” 
i spotkanie z Markiem 
Szo³tyskiem, który dla po-
trzeb telewizji przygotowy-
wa³ program o Bieruñskim 
Walencinku. 

Referendum 
wygrane

Zapłać 14 zł 
nie 40 zł str. 6str. 4

Przewodniczący 
zostaje str. 3
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Szanowni Pañstwo!
Mieszkañcy Bierunia!

W imieniu 
w³adz miasta 
oraz w³asnym, 
dziêkujê za 
udzia³ w kon-
sultacjach i po-
parcie udzielo-
ne w s³usznych 

d¹¿eniach do odzyskania histo-
rycznych gruntów przez Bieruñ. 
Jestem g³êboko wzruszony Wasz¹ 
aktywnoœci¹, masowym udzia³em 
w referendum i zaanga¿owaniem 
w bieruñskie sprawy.  

Nasza inicjatywa - poza prawd¹ histo-
ryczn¹ - zmierza do uporz¹dkowania 
przestrzeni wokó³ firmy Fiat Auto Po-
land S.A. Nie ukrywam, ¿e ma ona 
równie¿ aspekt ekonomiczny. Po-
zytywne rozstrzygniêcie tego pro-
blemu, zapewni naszemu miastu 
zdolnoœæ wykonywania zadañ pu-
blicznych na poziomie oczekiwa-
nym przez mieszkañców. Granice 
nie s¹ wartoœci¹ ustalon¹ raz na za-
wsze. Wymagaj¹ dopasowania do 
oczekiwañ lokalnych i zmieniaj¹cych 
siê warunków w ¿yciu spo³ecznym i 
gospodarczym.  

Szczegó³owe wyniki referendum 
omawiamy w innym miejscu tego 
wydania Rodni. Dziêkujê za Pañstwu 
za udzia³ w referendum i tak wysokie 
poparcie naszych starañ. Dziêkujê 
radnym, którzy od pocz¹tku zajêli 
jednoznaczne stanowisko w tej 
sprawie. Jednoczeœnie przepra-
szam wszystkich,którzy z ró¿nych 
powodów, nie mogli wzi¹æ udzia³u w 
naszych konsultacjach.   

Pañstwa poparcie jest dla 
mnie zobowi¹zaniem do aktyw-
nego dzia³ania na rzecz naszej  
bieruñskiej spo³ecznoœci.

Ludwik Jagoda
Burmistrz Bierunia.

O tym œwiêtym Walencinie....
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„Porąbka”

160 latW zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê 160-leciem 
Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyj-
nymi nr 1 w Bieruniu, Dyrekcja, Grono Peda-

gogiczne i Uczniowie zwracaj¹ siê z gor¹c¹ proœb¹ do 
wszystkich mieszkañców Bierunia o wypo¿yczenie ar-
chiwalnych zdjêæ, dokumentów oraz œwiadectw, które 
mog³yby byæ wykorzystane w czasie uroczystych ob-
chodów planowanych na wrzesieñ 2008r. 

Wszystkie osoby dysponuj¹ce materia³ami archiwal-
nymi prosimy o kontakt z wicedyrektorem szko³y 

Urszul¹ Stolorz tel. 032 21 64 067  

LOKALIA

15 lutego, pod-
czas sesji Rady 
Powiatu - Jan 

Podleœny zrezygnowa³ z 
funkcji radnego powiato-
wego. Jednym z g³ównych 
powodów jego rezygnacji, 
by³a rozbie¿na interpreta-
cja prawników dotycz¹ca 
³¹czenia funkcji radnego 
powiatowego i zastêpcy 
burmistrza. Jan Podleœny 
uzna³, ¿e bardziej siê przy-
da mieszkañcom pracuj¹c 
jako zastêpca burmistrza.  

Warto wspomnieæ, ¿e w 
wyborach do Rady Powia-
tu Jan Podleœny uzyska³ 
523 g³osy, co by³o rekordo-

wym wynikiem w tych wybo-
rach. Bêdzie go brakowa³o 
w Radzie, gdy¿ jego wie-
dza i doœwiadczenie by³y 
pomocne w pracach rady. 
Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, 
i¿ Jan Podleœny (oraz Grze-
gorz Plewniok i Bernard 
Pustelnik) g³osowali prze-
ciw podwy¿szaniu diet dla 
radnych oraz tworzeniu no-
wych stanowisk dla rad-
nych z wy¿szymi wyna-
grodzeniami (zastêpca 
przewodnicz¹cego komisji 
= wiêksza dieta). W miejsce 
radnego powiatowego naj-
prawdopodobniej wkrótce 
zostanie powo³ana Gra¿yna 
Kubica, która znajdowa³a 
siê na tej samej liœcie wybor-
czej co Jan Podleœny.

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bieruniu
Panu Henrykowi Skupieniowi w związku ze 
śmiercią teściowej Moniki Goldy
wyrazy głębokiego współczucia 

przekazuje 
Burmistrz Miasta Bierunia wraz 

z pracownikami Urzędu Miejskiego
i Radni Miasta

160 lat szkoły

Podleœny 
wybra³ gminê!

Od stycznia, przy ul. 
Chemików 133 w Bie-
runiu Starym, w bu-

dynku Nitroerg S.A., funkcjo-
nuje oficjalnie Biuro Posel-
skie Józefa Bergera, pos³a 
Platformy Obywatelskiej RP.

Podstawowym zadaniem 
biura jest umo¿liwienie 
mieszkañcom kontaktów 
z pos³em, organizowanie 
dy¿urów poselskich oraz 
przyjmowanie opinii, postu-
latów i wniosków wyborców.

Zwróæ siê do pos³a

Biuro czynne jest 
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9 do 16.00. 

Telefony: 032-216-09-00, fax 32 216-06- 36, 
e-mail: berger.józef@wp.pl.

Zarz¹d Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Bieruñskiej 
„Por¹bek” informuje, ¿e w ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê 
miesi¹ca, pocz¹wszy od dnia 7 marca w godzinach 

od 17.30 - 19.00, w œwietlicy szkolnej Gimnazjum Nr 1 przy 
ul. Warszawskiej 294 prowadzone bêd¹ dy¿ury radnych.

Zapraszamy wszystkich mieszkañców do spotkañ z rad-
nymi w sprawach, problemach, propozycjach na styku 
mieszkaniec (lub grupa mieszkañców) - gmina - powiat, 
czy te¿ w innych nurtuj¹cych Pañstwa problemach. Prosi-
my o aktywny udzia³, gdy¿ zgodnie ze star¹ zasad¹, wiêcej 
ludzi potrafi zdzia³aæ wiêcej.

Radni zapraszaj¹

W lutym 1992 roku 
na ze braniu miesz-
kańców w Bieru-

niu Nowym powołano do ist-
nienia Stowarzysze-
nie Miłośników Zie-
mi Bieruńskiej „Porą-
bek”. Inicjatorami po-
wstania i pierwszymi 
członkami „Porąbka” 
byli mieszkańcy Bie-
runia Nowego działa-
jący wcześniej w ko-
mitetach obywatelskich. 

14 marca 2007 o godz. 17 
00 w Hali Sportowej Gimna-
zjum Nr 1 im. Karola Wierz-
gonia w Bieruniu przy ul. 

Warszawskiej 294 odbędzie 
się spotkanie okoliczno-
ściowe z okazji 15-tej rocz-
nicy działalności „Porąbka”. 

Zarząd Stowarzy-
szenia oraz Dyrekcja 
Gimnazjum Nr 1 ser-
decznie zaprasza-
ją na to spotkanie 
wszystkich miesz-
kańców Bierunia.

W programie prze-
widziany jest występ 

zespołu folklorystycznego 
z Gimnazjum Nr 1 z przed-
stawieniem Janiny Kajtoch 
i Władysława Smołuchy pt. 
„Wesele Pszczyńskie” 

15 lat „Porąbka”

15 la
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„Porąbka”

W miesiącu marcu 2007 roku w Przedszko-
lu Nr 1 w Bieruniu ul. Chemików 33 odbywać 

się będą zapisy dzieci do przedszkola i do od-
działów zerowych z obowiązkiem szkolnym na 

Nowy Rok Przedszkolny 2007 / 2008.
Zapraszamy

Zapisy do przedszkola
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GOSPODARKA

5 lutego w budynku Cen-
trum Inicjatyw Gospo-
darczych, z inicjaty-

wy i za staraniem burmi-
strza Ludwika Jagody odby³o 
siê czwarte ju¿ spotkanie, 
maj¹ce na celu przedstawie-
nie i omówienie za gadnieñ 
zwi¹zanych z budow¹ drogi 
ekspresowej S1 - od wêz³a 
„Kosztowy II” w Mys³owicach 
do wêz³a „Suchy Potok” 
w Bielsku-Bia³ej maj¹cej 
przebiegaæ tak¿e przez tere-
ny Bierunia. 

Na zaproszenie burmistrza 
Bierunia - Ludwika Jagody w 
spotkaniu wziêli udzia³: przed-
stawiciele w³adz gmin powia-
tu bieruñsko-lêdziñskiego i 
miast zainteresowanych, ta-
kich jak Oœwiêcim, Brzesz-
cze, MiedŸna, Wilamowi-
ce, Bestwina, Bielsko-Bia³a, 
Mys³owice, obecni byli tak¿e 
przedstawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad, wykonawcy projek-
tu „TEBODIN”, Wicewojewo-
da Œl¹ski Wies³aw Maœka 
a tak¿e parlamentarzyœci: 
pos³anka: Beata Szyd³o oraz 
pos³owie: Stanis³aw Rydzoñ, 
Janusz Chwierut, Alojzy Ly-
sko i Józef Berger. Spra-
wami organizacyjnymi zajê³a 
siê Naczelnik Wydzia³u £adu 
Przestrzennego i Gospodarki 
Nieruchomoœciami UM w Bie-
runiu Krystyna Trzoñska. 

Tak szerokie grono obec-
nych, wynika³o z ogromnego 
znaczenia, jakie ma droga S1 
dla naszego regionu i ca³ego 
kraju. Droga ta bêdzie mia³a 
tak¿e bezpoœredni wp³yw na 
¿ycie spo³ecznoœci Bierunia, 
gdy¿ równolegle z realizacj¹ 
drogi S1, bêdzie mo¿liwa bu-
dowa obwodnicy odci¹¿aj¹cej 
ruch w Bieruniu, g³ównie na 
ul. Warszawskiej. 

Krzysztof Raj, szef katowic-
kiego oddzia³u GDDKiA, omó-
wi³ stan zaawansowania ro-
bót przygotowawczych. Pla-
nowane jest, ¿e do roku 2010 
- 2011, je¿eli bêd¹ œrodki na 
wykup gruntu, inwestor bêdzie 
dysponowa³ pe³n¹ dokumen-
tacj¹ budowlan¹ wraz z po-
zwoleniem na budowê oraz 

materia³ami przetargowy-
mi. Nastêpnie przedstawi-
ciel spó³ki TEBODIN Artur 
Majczak szczegó³owo omó-
wi³ realizowane przez biuro 
prace w celu uzyskania de-
cyzji œrodowiskowej w maju 
2007r. przy czym uzna³ ten 
termin za zagro¿ony. Powo-
dem jest koniecznoœæ wyko-
nania dodatkowych doku-
mentacji jak inwentaryzacja 
roœlin i zwierz¹t obszaru Na-
tura 2000 oraz d³u¿szy ni¿ 
przewiduje KPA termin wy-
dania decyzji œrodowiskowej. 
Równoczeœnie przygotowy-
wane s¹ materia³y niezbêdne 
do uzyskania decyzji lokaliza-
cyjnej w lutym 2008r. Dotrzy-
manie tego terminu zale¿ne 
bêdzie od daty wydania decy-
zji œrodowiskowej.
Ponadto omówi³ poszczegól-
ne warianty przebiegu S1:
u wariant I - bêd¹cy na wi¹-

zaniem do koncepcji z 
1996r. Jego przebieg zo-
sta³ zaakceptowany przez 
gminy i ich spo³ecznoœci. 
Wprowadzi³y one tê trasê 
do swoich planów zago-
spodarowania przestrzen-
nego lub do studiów 
uwarunkowañ,

u wariant II - posiada bez-
pieczniejsze parame-
try i ró¿ni siê od warian-
tu I wiêkszymi ³ukami po-
ziomymi trasy, co wyni-
ka z obowi¹zuj¹cych od 
1999r. wytycznych,

u wariant III, IV, V - pozwa-
laj¹ na ominiêci obsza-
ru Natura 2000 (stawy w 
Brzeszczach)

G³os zabra³ przedstawiciel fir-
my wspó³pracuj¹cej przy opra-
cowaniach dotycz¹ cych S1 
który wyniki symulacji kompu-
terowej pomiarów. Przeprowa-
dzone analizy wskazuj¹, ¿e S1 
nale¿y budowaæ bez etapowa-
nia. Coroczny przyrost iloœci 
pojazdów potwierdza rów-
nie¿ koniecznoœæ jak najszyb-
szego rozpoczêcia budowy. 
Zwróci³ tak¿e uwagê, ¿e w te-
renach zabudowanych proble-
mem bêdzie zabezpieczenie 
przed ha ³a sem. Odnosz¹c siê 
do wariantów stwierdzi³, że pod 

wzglêdem ruchowym wszyst-
kie maj¹ uzasadnienie. Przewi-
duje siê, ¿e za 3-4 lata nast¹pi 
wyczerpanie przepustowoœci 
skrzy¿owañ na istniej¹cej dro-
dze do Bielska i gminy Czecho-
wice, Pszczyna, Tychy zostan¹ 
odciête. Budowa drogi S1 jest 
jedynym rozs¹dnym wyjœciem 
z tej sytuacji. 

G³ównym celem spotkania 
by³o przeprowadzenie dysku-
sji z udzia³em zaproszonych 
goœci i ustalenie wstêpnego 
planu dzia³añ. Wicewojewo-
da Œl¹ski Wies³aw Maœka 
- podziêkowa³ za zaprosze-
nie na to spotkanie. Zapew-
ni³, ¿e w³adze rz¹dowe wo-
jewództwa œl¹skiego zabie-
gaj¹ o budowê S1 w jed-
nym etapie. Ponadto zapo-
wiedzia³, ¿e zorganizuje spo-
tkanie w Urzêdzie Wojewódz-
kim, poœwiêcone wybranym 
dwom wariantom przebiegu 
drogi S1. Gospodarz spotka-
nia, burmistrz Bierunia - Ludwik 
Jagoda koñcz¹c po dziêkowa³ 
zebranym za aktywny udzia³ w 
spotkaniu. Wyrazi³ te¿ nadziejê, 
¿e dyskusja w takim gronie, 
choæ nie przes¹dzi³a sprawy, 
pozwoli³a poznaæ plany i oczeki-
wania wszystkich stron przez co 
z pewnoœci¹ przybli¿y³a nas do 
rozwi¹zania problemu S1 zgod-
nie z oczekiwaniami miêdzy in-
nym i mieszkañców Bierunia.

Piêæ wariantów obwodnicy

DAM PRACĘ
Sieć handlowa zatrudni osoby do pracy w nowo po-
wstałym sklepie spożywczo-przemysłowym w Bieruniu 
na stanowiskach:
Æ kasjer/sprzedawca
Æ magazynier
Æ kierownik sklepu/zmiany
Æ fakturzysta

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie lub 
przesłanie CV, podania i zdjęcia na adres:

„U Rafała” Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 7

43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem: 033 819 86 60

Nie bêdzie wybo-
rów uzu pe³ nia-
j¹cych w Bie runiu 

- bo nie ma ku temu powo-
du. Jak wiadomo, zamiesza-
nie wokó³ oœwiadczeñ maj¹t-

kowych jest spore, przepi-
sy siê nawzajem wyklucza j¹ 
a ilu prawników, tyle opinii. 
Przypo mnijmy, ¿e Henryk 
Skupieñ - przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Bierunia z³o¿y³ 
oœwiadczenie o dzia³alnoœci 
gospodarczej ma³¿onki w 
biurze Rady Miejskiej ale 
dotar³o ono z opóŸnieniem 
do Wojewody.    

Jednak w piœmie z 15 lu-
tego 2007 roku, Wojewoda 
Œl¹ski Tomasz Pietrzykow-
ski pisze: 
(...) w wyniku informacji 
Departa mentu Prawne-
go Ministerstwa Spraw 

Skupieñ 
zostaje!

5
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Wspomniana wczeœniej usta-
wa o utrzymaniu czystoœci i 
porz¹dku w gminach, w art. 6 

pkt 2 nak³ada na Radê gminy obowi¹zek 
okreœlenia górnych stawek op³at, pono-
szonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci, 
w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych oraz opró¿niania zbiorników 
bezodp³ywowych. Jednoczeœnie zgodnie 
z art. 4 wspomnianej ustawy Rada gminy 
mo¿e zastosowaæ ni¿sze stawki, je¿eli od-
pady komunalne s¹ zbierane i odbierane 
w sposób selektywy.

Aby nadal promowaæ wypracowane 
przez lata nawyki mieszkañców w za-
kresie prowadzenia selektywnej zbiór-
ki odpadów zastosowano, w przyjêtej 
dnia 28 grudnia 2006 r. Uchwale Rady 
Miejskiej w Bieruniu Nr XII/3/2006, 
oba zapisy ustawy, maj¹c na celu 
zachêcenie mieszkañców do dalszego 
segregowania odpadów oraz licz¹c siê 
z ich interesem ekonomicznym. 

Wyliczenia finansowe dokonamy na 
przyk³adzie.

W ci¹gu miesi¹ca na terenie 
nieruchomoœci zebrano 480 l odpadów, 
w tym 360 l odpadów podlegaj¹cych 

segregacji i 120 l nie nadaj¹cych siê do 
segregacji.
a) mieszkañcy nie prowadz¹ segre-

gacji odpadów: koszt odbioru od-
padów wynosi: 4 kub³y (120 l) x 
10,00 z³ / brutto = 40,00 z³

b) mieszkañcy prowadz¹ segregacjê 
odpadów: koszt odbioru odpadów 
wynosi: 3 worki (120 l - odpady se-
gregowane) x 1,65 z³ brutto = 4,95 
z³ oraz 1 kube³ (120 l - odpady nie-
segregowane) x 10,00 z³ brutto = 
10,00 z³. Razem: 14,95 z³

£¹cznie za tê sam¹ iloœæ odpadów 
mo¿na zap³aciæ 40,00 z³ lub 14,95 z³. 
Ocenê pozostawia siê mieszkañcom.

Tak prowadzone dzia³ania przynios¹ 
co najmniej kilka korzyœci:
n wolniej zape³ni¹ siê pojemniki z od-

padami niesegregowanymi
n przy intensywnie prowadzonej se-

lekcji, na sk³adowisko trafi mniej 
odpadów komunalnych.

n odpady segregowane zostan¹ 
poddane odzyskowi i wtórnemu 
przetworzeniu.

Jednoczeœnie przypomina siê 
mieszkañcom, ¿e ka¿dy w³aœciciel po-

sesji jest zobowi¹zany do posiadania 
umowy na wywóz odpadów i prze-
chowywania rachunków za ich od-
biór. Umowy musz¹ byæ zawarte z 
przedsiêbiorcami posiadaj¹cymi ze-
zwolenie Burmistrza Miasta Bierunia 
na prowadzenie tego typu dzia³alnoœci. 
Przedsiêbiorcy ci s¹ zobowi¹zani rów-
nie¿ do odbierania wszystkich selek-
tywnie zbieranych rodzajów odpadów 
komunalnych, w tym powstaj¹cych w 
gospodarstwach domowych odpa-
dów wielkogabarytowych, zu¿ytego 
sprzêtu elektrycznego i elektroniczne-
go i odpadów z remontów.

Ustawa o utrzymaniu czystoœci i 
porz¹dku w gminach, jednoznacznie 
okreœla tryb postêpowania w stosun-
ku do osób, które nie zawar³y umów 
na wywóz odpadów. 

Zgodnie z art. 6 ust. 7 w/w ustawy, 
Burmistrz wydaje z urzêdu decyzjê, w 
której ustala:
1) obowi¹zek uiszczania op³at za 

odbieranie odpadów komunal-
nych lub opró¿nianie zbiorników 
bezodp³ywowych;

2) wysokoœæ op³at wyliczonych z za-
stosowaniem górnych stawek 
op³at, przyjêtych uchwa³¹ Rady 
Miejskiej;

3) terminy uiszczania op³at;
4) sposób i terminy udostêpniania 

urz¹dzeñ lub zbiorników w celu ich 
opró¿nienia.

Od kwietnia 2007 r. wszystkie po-
sesje bêd¹ poddane kontrolom. 
Niewywi¹zanie siê przez mieszkañców 
z obowi¹zku zawarcia umowy do 
koñca marca, skutkowaæ bêdzie kon-
sekwencjami do skierowania sprawy 
do S¹du Grodzkiego o wymierzenie 
kary grzywny w³¹cznie.

Zamiast 40 z³ zap³aæ 14,95z³ 

Segregowanie siê op³aca!
W zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach  oraz ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gmi-
nach, jak równie¿ w wyniku prowadzonych dzia³añ przez insty-
tucje kontroluj¹ce (w tym Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹), za-
kazano gminom finansowania selektywnej zbiórki odpadów 
prowadzonej przez mieszkañców.

W styczniu, po cztero-
m i e s i ê c z n y m 

okresie prac remonto-
wych, oddano do u¿yt-
ku sale gimnastyczne 
i zaplecze sportowe 
przy Szkole Podstawo-
wej nr 3.

Zajêcia wychowania fi-
zycznego oraz pozalek-
cyjne formy aktywnoœci 
ruchowej odbywaj¹ siê 
teraz w dwóch salach 
gimnastycznych, w któ-
rych po³o¿ono nowe 
nawierzchnie, wymie-

niono instalacjê elek-
tryczn¹, klimatyzacyjn¹ 
oraz wyposa¿enie spor-
towe. Zajêcia gimna-
styki korekcyjnej od-
bywaj¹ siê w specjal-
nie przystosowanej do 
tego celu „ma³ej sali”. 
Uczniowie mog¹ te¿ 
korzystaæ z funkcjo-
nalnego i estetyczne-
go zaplecza: przebie-
ralni, ³azienek i sani-
tariatów przystosowa-
nych do potrzeb osób 
niepe³nosprawnych. 

Sale jak nowe
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SPOŁECZEŃSTWO

Po 3 godzinach dyskusji, wiêkszoœci¹ dwóch 
g³osów radni postanowili: 

Starostwo zostaje w Bieruniu! 

W lutym odby³a siê ju¿ pi¹ta sesja Rady Powiatu. 
Oprócz spraw poœwiêconych dzia³alnoœci Po-
wiatowego Rzecznika Praw Konsumentów oraz 

uchwaleniu Regulaminu wynagradzania nauczycieli, rad-
ni toczyli debatê dotycz¹c¹ budowy nowej siedziby Staro-
stwa Powiatowego. Do chwili obecnej, dziêki uprzejmoœci 
w³adz Bierunia, powiat nie p³aci³ czynszu za u¿ytkowanie 
budynku tzw. Triady przy ul. Jagie³³y 1. Pomoc udzielo-
na przez gminê Bieruñ dla Powiatu w okresie minionych 
oœmiu lat szacowana jest na kwotê od 6 do 8 mln. z³. 

Jednak od stycznia 2007r ta sytuacja siê zmieni i powiat 
bêdzie uiszcza³ czynsz za zajête pomieszczenia w Tria-
dzie, w wysokoœci oko³o 100 tys. z³. rocznie.

Budowa siedziby starostwa wydaje siê byæ krokiem w 
stronê umacniania powiatu a zw³aszcza instytucji powia-
towych. Powiat wszak nie posiada w³asnego Urzêdu Skar-
bowego, nie posiada Powiatowego Urzêdu Pracy oraz 
S¹du i Prokuratury. Dlatego te¿, na pi¹tej sesji zosta³y 
podjête decyzje co do budowy siedziby starostwa.

Radni mieli do wyboru przenieœæ siedzibê starostwa do 
Lêdzin do budynku bêd¹cego w³asnoœci¹ powiatu lub 
szukaæ miejsca na budowê starostwa. W Lêdzinach obec-
nie jest remontowany budynek za kwotê oko³o 3 mln z³. 
Teoretycznie mog³aby w nim byæ siedziba starostwa. Jed-
nak 2,5 mln. z³ na remont obiektu pochodzi z Unii Euro-
pejskiej. Pieni¹dze z UE przeznaczone s¹ na inkubator 
przedsiêbiorczoœci i przez 5 lat przeznaczenie budynku 
nie mo¿e ulec zmianie. 

Radni, a zw³aszcza reprezentuj¹cy miasto Lêdziny, 
d³ugo argumentowali potrzebê budowania instytucji po-
wiatowych nie tylko w Bieruniu ale równie¿ w ich mieœcie. 

Jednak zosta³a przedstawiona alternatywna koncepcja 
lokalizacji starostwa. Zaproponowano nabycie dzia³ki o 
powierzchni 1,0498 ha po³o¿onej w Bieruniu Œcierniach 
w bezpoœrednim s¹siedztwie Centrum Inicjatyw Gospo-
darczych i Komendy Powiatowej Policji. Nale¿y dodaæ, i¿ 
Œciernie le¿¹ w geograficznym centrum powiatu. 

Radni w g³osowaniu jawnym, po oko³o 3 godzinach dys-
kusji, wiêkszoœci¹ dwóch 2 g³osów postanowili wykupiæ 
dzia³kê i rozpocz¹æ budowê starostwa w Bieruniu. Tak 
wiêc dokonano zmian w bud¿ecie powiatu i w tym roku, 
przeznaczono na ten cel kwotê 400 tys. z³. W 2007 r 
oprócz wykupu dzia³ki, zostanie jeszcze wykonana do-
kumentacja techniczna nowej siedziby starostwa. Planu-
je siê, ¿e w okresie dwóch - trzech lat czyli jeszcze pod-
czas tej kadencji rady - zostanie zakoñczona budowa sta-
rostwa. Tak wiêc za trzy lata, mieszkañcy powiatu bêd¹ 
obs³u¿eni w jednym miejscu kompleksowo i nie bêd¹ mu-
sieli ju¿ jeŸdziæ np. do Tychów do Powiatowego Urzêdu 
Pracy.

Bernard Pustelnik

Wiecie, że w powiecie...

U¿yczyliœmy na-
szemu powiato-
wi obiekty gmin-

ne na okres 8 lat, czy-
li na 2 kadencje mówi 
burmistrz Ludwik Ja-
goda. Oddaliœmy je 
nie bior¹c czynszu, 
tylko op³atê za ko-
rzystanie z mediów. 
Mieliœmy nadziejê, 
¿e w tym czasie sta-
rostwo okrzepnie 
i wybuduje w³asn¹ 
siedzibê. 

Jako burmistrz Bie-
runia muszê jednak 
patrzeæ przede wszyst-
kim na potrzeby na-
szych mieszkañców. 
W tej kadencji, chce-
my wiêc ponownie 
oddaæ mieszkañcom 
MOPS na parterze bu-
dynku Triady. Korzy-
stanie z zastêpczych 
pomieszczeñ MOPSu 

przy ulicy Wawelskiej, 
na 2 piêtrze, zw³aszcza 
przez matki z ma³ymi 
dzieæmi oraz osoby, 
starsze i schorowa-
ne nie jest najlepszym 
rozwi¹zaniem i musi-
my to zmieniæ. Ponad-
to, ca³y ten blok w Tria-
dzie od strony parkin-
gu, chcemy zgodnie z 
wczeœniejszym przezna-
czeniem - oddaæ na cele 
kulturalne. By³a tam sala 
na 100 osób a w mniej-
szych pomieszczeniach 
odbywa³y siê zajêcia 
kó³ek zainteresowañ. 

Umówiliœmy siê wiêc 
z panem starost¹, ¿e 
obecnie dzier¿awimy 
im pomieszczenia Tria-
dy po konkurencyjnych 
cenach bo po 10 z³ od 
metra kwadratowego, a 
starosta bêdzie szuka³ 
lokalizacji dla siedziby 
starostwa. 

Triada dla mieszkañców

Wewnêtrznych i Administracji 
oraz opinii moich s³u¿b praw-
nych informujê, ¿e je¿eli w chwi-
li sk³adania oœwiadczenia, radny 
jest ju¿ przewodnicz¹cym rady - 
sk³ada je bezpoœrednio wojewo-
dzie (art. 24h, ust. 3, pkt 2 usta-
wy o samorz¹dzie gminnym). 
Natomiast w przypadku, gdy rad-
ny gminy z³o¿y³ oœwiadczenie w 
urzêdzie gminy - jeszcze przed 
wyborem na przewodnicz¹cego 
rady, jego oœwiadczenie win-
no byæ przekazane, stosow-
nie do w³aœciwoœci - wojewo-
dzie. Nale¿y wiêc uznaæ, ¿e 
radny zrealizowa³ ci¹¿¹cy na 
nim obowi¹zek, gdy¿ w dniu 
sk³adania oœwiadczenia jako 
„zwyk³y” radny winien by³ je 
z³o¿yæ przewodnicz¹cemu rady. 
(...) Tak wiêc w odniesieniu do 
Pana Przewodnicz¹cego taka 
sytuacja mia³a miejsce, bowiem 
oœwiadczenie z³o¿y³ Pan 23 li-
stopada 2006 r. w Biurze Rady 
Miasta Bieruñ, co potwierdza 

Skupieñ zostaje!3

pismo sekretarza miasta z 22 
stycznia 2007 r.

Reasumuj¹c stwierdzam, 
¿e w Pana przypadku nie ma 
zastosowania art. 190, ust. 
l, pkt la ustawy Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików woje-
wództw, moc¹ którego po-
zbawiony Pan by³by manda-
tu radnego.

Cieszê siê z tego 
rozstrzygniêcia- mówi Henryk 
Skupieñ - choæ nie by³o mi³e, 
to ca³e zamieszanie i cz³owiek 
by³ w takim do³ku psychicz-
nym. Si³y dodawali mi liczni 
mieszkañcy Bierunia, którym 
korzystaj¹c z okazji- serdecz-
nie dziêkujê. 

Gratulujemy Panu Przewo-
dnicz¹cemu takiego 
rozstrzygniêcia i przypomina-
my, ¿e Henryk Skupieñ uzy-
ska³ w  wyborach do Rady 
Miasta rekordow¹ liczbê 563 
g³osów - najwiêcej w mieœcie. 
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99,6% za zmianą granic
W dniach 5.02. do 16.02. przeprowadzone zo-
stały ponownie konsultacje z mieszkańcami 
Bierunia w sprawie zmiany granic administra-
cyjnych pomiędzy Bieruniem i Tychami. 

Potrzebę ponownego wypowiedzenia się w tej samej sprawie wska-
zały służby wojewody, Potwierdziło ją pisemnie Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Rada Miejska podczas styczniowej 
sesji ustaliła zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji. Przyjęła re-
gulamin, wyznaczyła komisję do ustalenia wyników oraz wzór kar-
ty do głosowania. Decyzją Rady zastosowano taki sam standard 
dający wiarygodność czyli  elementy systemu wyborczego. Zarów-
no służby wojewody jak i  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji wskazuje, że  na konieczność powtórzenia konsultacji 
wpływa, że Bieruń zmodyfikował swój wniosek. Jest to prawda, bo 
dostosował go do wymogów przepisów o podziale nieruchomości 
tak, aby nie kwestionował nowego przebiegu granicy Nadzór Geo-
dezyjny Wojewody. W karcie do głosowania precyzyjnie określono 
przedmiot sporu. Proponowana zmiana granic dotyczy poza zwro-
tem części zakładu produkcyjnego FIAT AUTO POLAND SA rów-
nież zwrot byłego zaplecza poinwestycyjnego FSM (Fabryki Sa-
mochodów Małolitrażowych) również przekazanie Bieruniowi czę-
ści ul. Oświęcimskiej i wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy tej ulicy. W sposób czytelny istotą sporu przedstawiła mapka 
wydrukowana na odwrocie karty do głosowania oraz Apel Burmi-
strza o liczny udział w konsultacjach. O pomoc w przekazaniu infor-
macji mieszkańcom zwrócił się Burmistrz do proboszczów wszyst-
kich parafii. Dzięki temu informacja dotarła do wielu osób. Popro-
szono również o pomoc lokalne stowarzyszenia, które jej udzieli-
ły. Termin podobnie jak w roku ubiegłym nie był szczęśliwy, gdyż 
w porze zimowej szybko zapada zmrok, a w dodatku w drugim ty-
godniu konsultacji rozpoczęły się ferie zimowe. Tym razem miesz-
kańcom udostępniono trzy urny: w Urzędzie Miejskim, Gimnazjum 
Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 3. Karty do głosowania rozpro-
wadzali studenci oraz osoby bezrobotne. Miały na to niewiele cza-
su. Upoważnionych do głosowania czyli pełnoletnich mieszkań-
ców było 15.600 osób. Gońcy wręczyli skutecznie za potwier-
dzeniem odbioru 13.259 kart. Nie doręczono 2.341 kart, czyli o 
ponad 1000 więcej niż w ubiegłym roku. Prawdopodobnie jest kil-
ka przyczyn, do których należy zaliczyć nieobecność w domu, nie-

obecność w kraju  (stały pobyt za granicą) praca za granicą, ferie 
zimowe, krótki czas itd.
Do istoty zastosowanego system należało dotarcie do wszystkich 
uprawnionych. Motywację mieli gońcy, którym zapłacono za każ-
de skuteczne doręczenie. Osoby, które chciały wziąć udział w kon-
sultacjach, a nie otrzymały karty do głosowania przepraszamy. Tyl-
ko 121 mieszkańców odmówiło przyjęcia karty podczas, gdy w ubr. 
odmówiło 220 osób. Kart z głosami ważnymi było 9.581, w tym 
z odpowiedzią na TAK 9.547, z odpowiedzią na NIE 34 głosów 
i 5 głosów nieważnych. W ubiegłym roku dane te przedstawiały 
się następująco: kart z głosami ważnymi 6.976, z odpowiedzią na 
TAK 6.922, NIE - 54 głosów, głosów nieważnych 16. Jak widać poza 
dużo większą liczbą uczestników w tym roku mniej było przeciwni-
ków i mniej głosów nieważnych. Prawdopodobnie wpływ na wyso-
ką frekwencję miało przyjęcie w regulaminie możliwości zwracania 
kart po dokonanym głosowaniu gońcom. Chętnie czyniły to osoby 
starsze, Ogólna frekwencja udziału w konsultacjach, czyli upraw-
nionych wyniosła 61,45 %, a frekwencja udziału w konsultacjach 
osób, którym skutecznie doręczono karty do głosowania wyniosła 
72,29 % frekwencje te w ubiegłym roku wyniosły odpowiednio 44,6 
% i 48,5 %. Na TAK czyli za wprowadzeniem zmiany granic gło-
sowało 99,6 %, na NIE czyli przeciw było 0,35 %, głosów nie-
ważnych było 0,05 %. Wyniki konsultacji to wielkie zwycięstwo 
mieszkańców Bierunia. Jednomyślność w poparciu władz miasta 
świadczy o integrowaniu i konsekwencji w dążeniu do celu. W cią-
gu ostatnich piętnastu lat współczesnego Bierunia mimo wielu wy-
borów i referendów nigdy nie osiągnięto takiej frekwencji. Zdecy-
dowanie mniej osób poparło inicjatorów dążących do usamodziel-
nienia się Bierunia i przywrócenie Bieruniowi podmiotowości praw-
nej. Dalszy komentarz jest więc zbędny, Wyniki konsultacji zostaną 
przesłane Radzie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w celu wydania 
opinii. Wniosek zostanie przesłany Radzie Miasta Tychy, a wniosek 
wraz z dokumentacją wojewodzie, który po wydaniu opinii prześle 
je Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wracając na mo-
ment do istoty sporu należy zwrócić uwagę, że dokonując korek-
ty przebiegu granicy poza dostosowaniem jej do wymogów przepi-
sów geodezyjnych przesunięto ją w ten sposób, żeby dyrekcja Fa-
bryki FIAT znalazła się w Tychach. Ma to istotne znaczenie, gdyż 
władze Tychów przywiązują dużą wagę do prestiżu i prestiż zacho-
wają. Na nowym podziale w odniesieniu do powierzchni nikt nie bę-
dzie stratny, gdyż grunty równoważą się dla obu gmin. Bieruń wnio-
skuje o zwrot 123 ha. Rozstrzygnięcie korzystne dla Bierunia  w peł-
nym zakresie to powrót do granic z 1972 r. To również rozliczenie 
moralne poprzedniego ustroju.   (J.S)

Prace nad projektem budżetu trwały od ubiegłego roku. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzono je w 
oparciu o przyjętą przez Radę procedurę. Przyjęcie bu-
dżetu w każdej gminie jest jedną z najważniejszych decy-
zji podejmowanych przez Radę w ciągu roku. Często pra-
com nad budżetem towarzyszą emocje, bo dotyczą pienię-
dzy, których zawsze trzeba więcej niż można oczekiwać po 
stronie dochodów. Podobna sytuacja miała również miej-
sce przy uchwalaniu budżetu Bierunia. Prace nad nim to 
było szukanie konsensusu. Podstawowa ich część miała 
miejsce na posiedzeniach komisji stałych. Rada uchwaliła 
budżet miasta w wysokości 46.354.056 zł. Wydatki zapla-

nowano na kwotę 53.921.149 zł. Różnica pomiędzy docho-
dami i wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwo-
cie 7.567.093 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami 
z nadwyżki budżetowej ubiegłego roku zaciągniętą pożycz-
ką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz zaciągniętym kredytem. Uchwała bu-
dżetowa jest obszernym dokumentem zawierającym wiele 
załączników. Poza publikacją na stronach internetowych w 
BIP publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego. Do tematu budżetu będziemy wracali w ko-
lejnych numerach Rodni.

W porządku obrad były trzy projekty uchwał:
- w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bieruniu
- w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Pu-

blicznej w Bieruniu
- w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Bieruń-

skiego Ośrodka Kultury.

Radni obradowali
W dniu 25 stycznia odbyła się sesja Rady Miejskiej, 
której tematem wiodącym było uchwalenie budżetu 
miasta na 2007 rok. 
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Wszystkie trzy projekty były ze 
sobą integralnie połączone. Aktualnie 
Miejska Biblioteka Publiczna  wcho-
dzi w strukturę Bieruńskiego Ośrod-
ka Kultury. Istotą przytoczonych wy-
żej uchwał było wyodrębnienie praw-
ne i organizacyjne Miejskiej Bibliote-
ki. Podczas sesji biorąca w niej udział 
Dyrektor BOK Pani Zofia Łabuś zwró-
ciła się do Rady o wstrzymanie się z 
podjęciem decyzji w tej sprawie, gdyż 
oczekuje jednoznacznej odpowiedzi 
z Ministerstwa Kultury czy aktualny 
stan, którego jest zwolennikiem jest 
dopuszczalny w świetle obowiązują-
cych przepisów. Odrębne stanowi-
sko przedstawił Burmistrz Ludwik Ja-
goda, który stwierdził, że organ kon-
trolny jakim jest dla gmin Regionalna 
Izba Obrachunkowa w sposób jedno-
znaczny podczas kontroli wytyka jako 
uchybienie funkcjonowanie biblio-
tek w strukturach innych podmiotów. 
Rada postanowiła, że wstrzyma się z 
podjęciem decyzji w tej sprawie. 

Podczas sesji Rada poza uchwa-
łą budżetową podjęła następujące 
uchwały:

- w sprawie utworzenia jednost-
ki budżetowej pod nazwą Bieruński 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Rada postanowiła utworzyć nową jed-
nostkę organizacyjną, która będzie 
jednostką budżetową i nadać jej sta-
tut. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, bo o nim mowa, utworzony zo-
stał w celu realizacji zadań w zakresie 
kultury fizycznej, rekreacji ruchowej, 
sportu oraz tworzenia odpowiednich 
warunków materialno-technicznych 
dla jej rozwoju, a także nadzór i utrzy-
manie gminnych obiektów rekreacyj-
no-sportowych. Ośrodek będzie za-
rządzał m.in. halami przy Gimnazjum 
Nr 1 i 2, basenem i kompleksem bo-
isk przy SP1, stadionem sportowym, 
kortami tenisowymi, strzelnicą sporto-
wą oraz budynkiem administracyjnym 
przy ul. Warszawskiej (KS Piast), sta-
dionem sportowym oraz budynkiem 
administracyjnym (KS – Unia), kąpie-
liskiem „Łysina”, placami zabaw oraz 
środowiskowymi boiskami piłkarski-
mi, wymienionymi w załączniku do 
statutu. Łącznie boisk takich jest 29 
i są zlokalizowane w całym mieście. 
Ośrodek będzie organizował impre-
zy sportowo-rekreacyjne, udostępniał 
obiekty, dbał o prawidłową eksploata-
cję i konserwację. Powołanie nowego 
podmiotu wzorem innych miast ma 
zapewnić m.in. optymalne wykorzy-
stanie istniejącej bazy i prawidłową jej 
eksploatację, w tym propagowanie i 

inicjowanie szeroko rozumianej rekre-
acji wśród mieszkańców. Statut prze-
widuje, że Ośrodek może prowadzić 
działalność gospodarczą.

 - w sprawie planu dofinansowa-
nia forum doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli szkół prowadzonych 
przez Gminę Bieruń oraz ustalenie 
maksymalnej kwoty dofinansowa-
nia  opłat za kształcenie, pobiera-
ne przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli na 2007r.
Rada ustaliła maksymalną kwotę do-
finansowania opłat za kształcenie po-
bierane przez szkoły wyższe i zakła-
dy kształcenia nauczycieli w wysoko-
ści 50 % czesnego, jednakże nie wyż-
szą niż kwotę 500 zł za semestr dla 
jednego nauczyciela. Rada posta-
nowiła wskazać formy doskonalenia 
oraz kwoty przeznaczone w budże-
cie. Na organizację szkoleń, semina-
riów, warsztatów itd. w bieżącym roku 
przeznaczono 36.707 zł, a na opła-
ty za kształcenie, kursy kwalifikacyj-
ne itd. 16.300 zł. Rada wskazała za-
równo specjalności, które będą do-
finansowywane oraz formy kształce-
nia i tak preferowane będą następu-
jące specjalności: języki obce, oligo-
frenopedagogika, inne specjalności 
związane z potrzebami szkoły, Po-
moc finansowa będzie przeznaczo-
na na następujące formy kształce-
nia: studia wyższe zawodowe (licen-
cjat), studia magisterskie uzupełniają-
ce, studia magisterskie, studia pody-
plomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy 
doskonalające.

 
- w sprawie zatwierdzenia tary-

fy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę dla mieszkańców Gminy 
Bieruń ustalonej przez Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji w Tychach SA  na okres 
12.03.2007 do 11.03.2008 r.
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków przewiduje specyficzną 
procedurę. Rada winna po pertrak-
tacjach zatwierdzić taryfę. Jeżeli tego 
nie uczyni w zakreślonym terminie na 
terenie gminy będzie w danym roku 
obowiązywała taryfa określona przez 
dostawcę. Rada w uchwale zaakcep-
towała, że  dla gospodarstw domo-
wych wyniesie 5,16 + VAT za m3.

 
- w sprawie udzielenia pomocy fi-

nansowej Powiatowi Bieruńsko-Lę-
dzińskiemu na realizację zadania z 
zakresu powiatowego nadzoru bu-
dowlanego.

 Rada postanowiła udzielić w 2007 r. 
dotację celową na w/w zadanie w wy-
sokości 5.000 zł. Warunki udzielenia 
pomocy finansowej określi umowa 
zawarta pomiędzy Gminą i Powiatem

- w sprawie udzielenia pomo-
cy Powiatowi Bieruńsko-Lędziń-
skiemu na realizację zadania w za-
kresie wspierania osób niepełno-
sprawnych będących mieszkańca-
mi Gminy Bieruń.
 Na realizację w/w pomocy przezna-
czono w budżecie na 2007 r. 40.000 zł.

 
- w sprawie zarządzenia poboru 

opłaty skarbowej w drodze inkasa, 
wyznaczenie inkasentów do pobo-
ru opłaty skarbowej oraz ustalenia 
terminu płatności dla inkasentów 
tej opłaty.
 Rada wyznaczyła do poboru opłaty 
skarbowej dwóch inkasentów. Usta-
liła, że pierwszy termin poboru przy-
padnie w pierwszej połowie miesią-
ca do 15 każdego miesiąca, a drugi 
w drugiej połowie miesiąca do ostat-
niego dnia miesiąca. Wyznaczeni in-
kasenci będący pracownikami samo-
rządowymi czynności poboru będą 
dokonywać bez wynagrodzenia.

 
- w sprawie wprowadzenia zmia-

ny do uchwały Nr IX/20/2002 Rady 
Miejskiej w Bieruniu     z dnia 12 
grudnia 2002 r.
Wprowadzona przez Radę zmiana 
odnosi się do wskaźnika w oparciu, 
o który ustalona jest miesięczna die-
ta przewodniczącego Rady. Przyję-
to taki nowy zapis, że nie zostanie 
przekroczona maksymalna wysoko-
ści diety dopuszczona przez obowią-
zujące przepisy.

 
- w sprawie ustalenia zasad i try-

bu przeprowadzenia konsultacji z 
mieszkańcami dotyczących wpro-
wadzenia zmian granic administra-
cyjnych pomiędzy gminami Bieruń 
i Tychy.
Rada ustaliła, że zostaną przeprowa-
dzone ponowne konsultacje, gdyż 
wymóg taki postawiły zarówno służ-
by wojewody jak i Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Wy-
znaczono termin od 5.02.2007 r. do 
16.02.2007 r. Do ustalenia wyników 
powołana została komisja. Rada przy-
jęła regulamin przeprowadzenia kon-
sultacji oraz wzór karty do głosowa-
nia.

Opracował
                                                            
                           Sekretarz Miasta

                            Jerzy Stok
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Tradycj¹ Bieruñskiego Oœrodka Kultury jest organizowa-
nie w karnawale specjalnego spotkania dla cz³onków 
chórów i zespo³ów dzia³aj¹cych w naszym mieœcie. 

Spotkanie ma charakter po trosze biesiady, koncertu i zaba-
wy tanecznej. Podobnie by³o i tym razem, kiedy to 27 stycz-

nia w œwietlicy przy ul. Remizowej spotkali siê z bieruñscy 
artyœci z chórów: Gaudeamus, Harmonia i Polonia oraz 
zespo³ów Bierunianki, Nowobierunianki i Œciernianeczki. 

Nie jest ³atwo przygotowaæ atrakcyjny program muzyczny, dla 
ludzi obcuj¹cych z muzyk¹. Jednak entuzjastyczne przyjêcie, 

jakie bieruniacy zgotowali artystom operowym, œwiadczy o tym, 
¿e siê uda³o. „Ile zdrowia i si³ trzeba mieæ, by studiowaæ piêkn¹ 
p³eæ”.- wi¹zanka arii z operetek i musicali przeplatana dowcipn¹ 
konferansjerk¹ wszystkich wprowadzi³a w nastrój zabawy, któr¹ 
d³ugo kontynuowano na parkiecie. 

Zabawa zespo³ów

nia w œwietlicy przy ul. Remizowej spotkali siê z bieruñscy 

Kapitu³a Nagrody Starosty Bieruñsko-
Lêdziñskiego w Dziedzinie Kultury za rok 2006 
jednog³oœnie wy³oni³a spoœród nominowa-
nych, nastêpuj¹cych laureatów:

W kategorii Clemens Pro Arte: za osi¹gniêcia w 
twórczoœci artystycznej - nagrodê otrzyma³ Wojciech Wi-
karek; (Tychy, Bieruñ. Filmowiec - amator, za³o¿yciel 
Zespo³u Realizatorów Video KWK Piast). Filmowiec - ama-
tor, operator, re¿yser i producent. Z zawodu technik foto-
graf, pracownik KWK Piast w Bieruniu. Od 1986 r. realizu-
je filmy dydaktyczne, szkoleniowe, reklamuj¹ce techniczne 
osi¹gniêcia pracowników KWK Piast a tak¿e filmy zwi¹zane 
z prac¹ górników, obrazuj¹ce œrodowisko w którym ¿yj¹, 
rodzim¹ kulturê i humor.

W kategorii Clemens Pro Cultura: za upowszechnianie 
kultury - Roman Jochymczyk; (Imielin. Artysta muzyk, po-
pularyzator kultury) Absolwent Akademii Muzycznej w Ka-
towicach (Wydzia³ Kompozycji, Teorii i Dyrygentury - sekcja 
teorii muzyki). Studiowa³ równie¿ organy u Henryka Kla-
ji i prof. Juliana Gembalskiego. Jako klawesynista i or-
ganista wspó³pracowa³ z Pañstwow¹ Filharmoni¹ Œl¹sk¹, 
Œl¹sk¹ Orkiestr¹ Kameraln¹, Narodow¹ Orkiestr¹ Symfo-
niczn¹ Polskiego Radia, Filharmoni¹ Czêstochowsk¹ i in-
nymi zespo³ami, z którymi wystêpowa³ wielokrotnie w kra-
ju i za granic¹. 

Nagrody w kategorii Clemens Pro Publico Bono - za 
wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i ochrony jej dóbr - nie 
przyznano. 

Wikarek i Jochymczyk 
laureatami Clemensa 

W³aœciciele Matrixa staraj¹ siê urozmaiciæ swoim klien-
tom czas spêdzony w pubie. Imprezy organizowane 
w tym miejscu, ciesz¹ siê spor¹ popularnoœci¹ wœród 
m³odzie¿y. Jedn¹ z niedawnych atrakcji, by³ pokaz grupy 
taneczno-akrobatycznej „Rean”. M³odzie¿ bawi³a siê cu-
downie, nawet ch³opcy - na has³o Marcina z grupy Rean - 
chêtnie brali udzia³ w konkursach, co zdarza siê rzadko.

Wieczór w Matrixie
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Tematyka przedstawienia porusza³a kwestie blisk¹ 
ka¿demu z nas - mi³oœæ i to w wielu jej aspektach: 
mi³oœæ do dziecka, do drugiej osoby, mi³oœæ wi-
dzian¹ oczyma osoby sprawnej inaczej. Teksty opar-
te na prze¿yciach aktorów, a spisane przez ich opie-
kunów niezwykle poruszy³y ogl¹daj¹cych. Przedsta-
wienie zosta³o nagrodzone gromkimi oklaskami. Jed-
nak najwiêksz¹ radoœci¹ i owocem pracy, by³a niæ 
przyjaŸni, jaka zawi¹za³a siê pomiêdzy wychowanka-
mi oœrodka, a uczniami gimnazjum. 

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
6 marca godz.12.00 – Powiatowy Konkurs Poetycki „Wy-
zwolenie z przeciętności”
7 marca godz. 15.00 – Dzień Kobiet dla PZERiI
8 marca godz. 14.00 – Dzień Kobiet dla UM
9 marca – Dzień Kobiet dla KGW
16 marca – Festiwal Piosenki Dziecięcej - „Odkrywamy 
talenty muzyczne” przygotowane przez P1
28 marca godz. 12.00 – XIII Eliminacje do Konkursu Re-
cytatorskiego – LO
28 marca godz. 18.00 – Spotkanie Polsko-Niemieckiego 
Stowarzyszenia Gundelfingen z prof. W. Rynskim
29 marca godz. 18.30 – Wernisaż wystawy pt. „HUMA-
NISTYCZNI DLA ŚWIATA” przygotowany przez G2

31 marca godz. 17.00 – „NIC – NIETYPOWA INTERPRE-
TACJA CIERPIENIA” – sztuka w wykonaniu teatru „EPI-
DEMIA”.
Koncert zespołu reggae - „NATURAL VIBRATION” 

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
R E M O N T

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
30 marca godz. 16.00 – MARATON TEATRALNY – wy-
stęp grup teatralnych działających przy Bieruńskim 
Ośrodku Kultury: „Chimera”, „Fantom”, „Szmaragdowy 
Smok”
02.03  godz. 11.00 – przedstawienie teatralne dla 
uczniów LO “Emigranci”
07.03 oraz 12.03 – kiermasze odzieżowe
21. 03. – wystawa plastyczna szkoły podstawowej nr.1
21.03. – Przegląd kabaretowy uczniów LO

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
zaprasza w MARCU

OBLICZA 

MI£OŒCI

Jak ró¿ne s¹ aspek-
ty mi³oœci, mogliœmy siê 
przekonaæ w pi¹tek 26 
stycznia w Kino-Teatrze 
„Jutrzenka”. Tego dnia, 
o godzinie 18.00 odby³ 
siê tu wieczorek poetyc-
ko-muzyczny pt: „Obli-
cza mi³oœci”, przygotowany przez Gimnazjum 
nr 2 w Bieruniu wraz z Oœrodkiem Œw. Fausty-
ny WTZ w Tychach. 

Na zakoñczenie spotkania wyst¹pi³ chór nauczycieli dzia³aj¹cy 
przy Gimnazjum nr 2 - „The Teachers’ band”. Spotkanie to 
dosz³o do skutku dziêki zaanga¿owaniu wielu osób zarówno 
z ramienia gimnazjum (Agnieszka Œcierska, Agata Parysz-
Urbaœ, Bo¿ena Durkalec, ks. Daniel Starzyczny, Bo¿ena To-
mala), Oœrodka Œw. Faustyny (Grzegorz Pietrowski, Dagmara 
Szeliga, Adam Jakubik) oraz Bieruñskiego Oœrodka Kultury.



10 RODNIA · 25 LUTY 2007 r. 11RODNIA · 25 LUTY 2007 r.

KULTURA

Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteki Szkolne w Bie-
runiu og³aszaj¹ konkurs na logo „Dnia Ksi¹¿ki”. Kon-

kurs skierowany jest do wszystkich mieszkañców. Rozpo-
czyna siê 20 lutego i trwa do 20 marca 2007 roku. Projekt 
logo nale¿y sk³adaæ zapisany na dyskietce, CD, lub do-
wolnej technice na papierze w siedzibie Miejskiej Biblio-
teki Publicznej nr 1 przy ul. Chemików 45. Logo powinno 
zawieraæ symbol ksi¹¿ki i nazwê wydarzenia. 

Szczegó³owy regulamin dostêpny na stronie 
www.bok.bierun.pl/ oraz bibliotekach.

Konkurs na logo Dnia Ksi¹¿ki

Zapraszamy do udzia³u w miejskim konkursie pla-
stycznym „Moja ulubiona postaæ z bajki”, skierowa-

nym do dzieci i m³odzie¿y. Prace w dowolnej technice 
nale¿y sk³adaæ do 5 kwietnia 2007 roku w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej nr 1 przy ul. Chemików 45. 

Szczegó³owy regulamin dostêpny na stronie 
www.bok.bierun.pl oraz w bibliotekach.

Moja ulubiona postaæ z bajki

Bieruñski Oœrodek Kultury informuje, o przyjmowaniu 
zg³oszeñ na rezerwacjê sal w 2008 roku:

* Œwietlica Œrodowiskowa ul. Remizowa 19
* Kino - Teatr „Jutrzenka” ul. Spi¿owa 4
* Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 45
W pierwszej kolejnoœci rezerwowane bêd¹ terminy dla 

Urzêdu Miejskiego i podleg³ych jednostek oraz organizacji 
spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie naszego miasta.
Termin sk³adania wniosków up³ywa z dniem 31.05.2007 r.
Od mieszkañców Bierunia wnioski przyjmowane bêd¹ od 

dnia 04.06.2007 r. w Kino-Teatrze „Jutrzenka” 
przy ul. Spi¿owej 4.

Natomiast od osób zamieszka³ych poza Bieruniem 
od dnia 02.07.2007 r. w Kino-Teatrze „Jutrzenka” 

przy ul. Spi¿owej 4

Zarezerwuj salê

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie Gimnazjum nr 
2 w Bieruniu sk³adaj¹ s³owa podziêkowania za ¿yczliwoœæ, 
dobroæ, ciep³e serce i wsparcie wigilii charytatywnej, 
wszystkim tym z Pañstwa, którym los potrzebuj¹cych nig-
dy nie by³ obojêtny, którzy daj¹ nadziejê na lepsze jutro. 
Szczególnie dziêkujemy: 

Radzie Rodziców przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu, Pa-
rafii Œw. Bart³omieja w Bieruniu, p. Rados³awowi Hachu-
le, Wojciechowi Tu³aczko - IPLAN S.C., p. Urszuli Lesiak 
- Przedsiêbiorstwo Handlowe „Natura” , p. Otylii i Pio-
trowi Szostkom - Cukiernia „U Szostka”, p. Ewie Saj-
dak - Sklep Rybny, p. Krzysztofowi Fickowi - Dyrek-
torowi NZOZ „Galen”, p. Ireneuszowi Œliwiñskiemu - 
Sklep Ogólnospo¿ywczy, p. El¿biecie £ukasik - Biuro 
Ubezpieczeñ PZU, p. El¿biecie Chrobok - FHU PER£A 
II, p. Eugeniuszowi Wróblowi - Mechanika Pojazdowa, 
p. Jackowi Kucharewiczowi - „U Tadeusza”, p. Roberto-
wi Wrzeœniowi - Restauracja „Stylowa”, p. Wies³awie Bo-
rzyk - „Juwi” Motel Leœny, Przedsiêbiorstwu Produkcyj-
no-Us³ugowemu GEO, p. Tomaszowi Weso³owskiemu, 
Adamowi Œlezionie - POWER S.C., p. Józefowi 
Dyjeciñskiemu - Zak³ad Us³ugowo-Handlowy , p. Andrze-
jowi Czempasowi - PHUP „Cam” , p. Grzegorzowi No-
wakowi - Prezesowi NEW-ART Centrum Komputerowe, 
AP Auto Partner czêœci do samochodów, p. Annie Ba-
lon i Bernadecie Maliniak - A. i B. Kwiaciarnia, p. Piotrowi 
G³owaczowskiemu, p. Leszkowi Hachule - „Kwant” Hur-
townia Alkoholi, p. Janowi Janikowi - ENERGO-HANDEX 
oraz, Wszystkim uczniom Gimnazjum nr 2, którzy wyko-
rzystali swoje umiejêtnoœci kulinarne, a zebran¹ kwotê 
przeznaczyli na orgrazniacjê wigilii charytatywnej.

Dziêkujemy
„Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, 

Że może z niej uczynić Betlejem.
Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, 

Że może przyjąć nowo narodzoną miłość...
Do tego wystarczy tylko wiara, nadzieja,

A miłość nadejdzie sama”
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Oko³o 80% firm i in-
stytucji przez ca³y 
rok nie wystawi³o 

ani jednego kub³a ze 
œmieciami. Pozosta³e 20% 
wystawi³o œmieci jeden do 
dwóch razy w ci¹gu roku. 

My mieszkañcy osie-
dli p³acimy coraz wiêksze 
kwoty za œmieci i widzimy 
jak ka¿dego dnia do na-
szych pojemników wrzuca-
ne s¹ œmieci przywo¿one 
z zewn¹trz. Na osiedlach w 
ci¹gu ostatnich 4 lat uby³o 
800 ludzi a œmieci mamy 
o 50% wiêcej. BPIK doma-
ga siê od mieszkañców 
osiedli coraz wiêkszych 
op³at rycza³towych nie 
robi¹c nic aby odpowied-
nie s³u¿by porz¹dkowe 
mog³y sprawdziæ pose-
sje i firmy, które przez ca³y 
rok nie wystawi³y ani jed-
nego kub³a ze œmieciami. 
Mam informacjê od pani 
prezes Z.U. „HONORA-

TA”, ¿e na osiedlu ERG-u 
obs³ugiwanym przez EKO-
ZAG jest podobna sytuacja.
Sk³adam pytania:

1. jak mo¿na z gospodar-
stwa domowego, du-
¿ego sklepu, czy ho-
telu w ci¹gu roku nie 

wystawiæ ani jednego 
kub³a ze œmieciami?

2. gdzie wyrzuca siê œmieci 
z tych posesji - czy¿by 
do lasów i do œmietników 
na osiedlach? 

3. dlaczego prezesi BPI-
Ku nie dbaj¹ o inte-
res firmy, pozwalaj¹c 
aby w³aœciciele prywat-
nych posesji i firmy nie 
p³acili za œmieci produ-
kowane w obszarze ich 
dzia³ania?

4. jak¹ bêdziemy prowa-
dzili politykê, aby nadal 
mieszkañcy prowadzili 
selekcjê œmieci a nie jak 
to zrobiono na osiedlach 
obs³ugiwanych przez 
EKO-ZAG gdzie zrezy-
gnowano z selekcji? 

Powy¿szy tekst jest skró-
tem interpelacji radne-
go Andrzeja Bibrzyckie-
go z³o¿onej na styczniowej 
sesji Rady Miasta. Tytu³ po-
chodzi od redakcji. 

Mniej ludzi 
– wiêcej œmieci
W dniu 17 stycznia w firmie BPIK odby³o 

siê spotkanie Zarz¹dcy osiedli „HONORATA” 
i Zarz¹du Stowarzyszenia Mieszkañców Osie-
dli z Zarz¹dem Bieruñskiego Przedsiêbiorstwa 
In¿ynierii Komunalnej w sprawie:
1. Wzrastaj¹cych obci¹¿eñ finansowych 

nak³adanych na mieszkañców osiedli 
obs³ugiwanych przez firmê BPIK. 

2. Bardzo du¿ego przyrostu œmieci w ku-
b³ach znajduj¹cych siê na osiedlach.

3. Remontu kanalizacji na osiedlach.

Mój Ojciec - Roman 
Miœ urodzi³ siê l lute-
go 1907 roku w Bie-

runiu Nowym Zabrzegu za 
kapliczk¹ - tak z okazji Jubi-
leuszu, swego ojca wspomi-
na nasz autor Gerard Miœ: 
pisarz, historyk i muzyk zna-
ny i ceniony w okolicy. 
Dzieciñstwo od trzeciego 
roku ¿ycia do wieku szkol-
nego, spêdzi³ u babki w Ja-
jostach. Od 1 kwietnia 1913 
roku do 31 marca 1921 roku 
uczêszcza³ do niemiec-
kiej Katolickiej Szko³y Lu-
dowej w Nowym Bieruniu, 
któr¹ ukoñczy³ z wynikiem 
dobrym. Po ukoñczeniu 
szko³y pracowa³ jako ro-
botnik w Tartaku oraz przy 
nieistniej¹cym ju¿ dziœ Wa-
pienniku. Uczy³ siê te¿ w 
polskiej Przemys³owej Szko-
le Dokszta³caj¹cej w Kato-
wicach, gdzie w 1928 roku 
z³o¿y³ egzamin czeladniczy.
Jako podoficer uczestni-
czy³ w kampanii wrzeœniowej 

1939 roku, pod Tomaszo-
wem Lubelskim dosta³ siê do 
niewoli niemieckiej ale uda³o 
mu siê uciec z transportu ko-
lejowego pod Krakowem. 
Do 31 maja 1972 roku pra-
cowa³ na ró¿nych stanowi-
skach w œl¹skich Liniach 
Autobusowych przemiano-
wanych po wojnie na Wo-
jewódzkie Przedsiêbiorstwo 
Komunikacyjne. Jest cz³on-
kiem Zwi¹zku Emerytów i 
Rencistów w Bieruniu No-
wym a przez 10 lat by³ jego 
prezesem. Jest równie¿ 
cz³onkiem Zwi¹zku Komba-
tantów Rzeczypospolitej.
Ojciec mój, przez sw¹, 
szlachetnoœæ, pracowitoœæ, 
sumiennoœæ, uczciwoœæ by³ 
i jest dla mnie wzorem do 
naœladowania. To ON na-
uczy³ mnie pracowitoœci, 
rzetelnoœci i obowi¹zkowoœci. 
Kupi³ mi skrzypce, akorde-
on i fisharmoniê. Pos³a³ na 
lekcje skrzypiec do pana 
Smo³uchy, zapisa³ do Gimna-

zjum i Liceum w Oœwiêcimiu. 
Pomaga³ w czasie studiów a 
w ¿yciu doros³ym, by³ i jest 
pomocn¹ rêk¹.
Za wszelkie dobro, które 
mnie spotyka z Jego strony, 
serdecznie dziêkujê i ¿yczê 
d³ugich lat ¿ycia.

Syn Gerard.
Nasz Dostojny Jubilat docho-
wa³ siê czwórki dzieci: synów 
Gerarda i Kazimierza, córek 
Ma³gorzaty i Hildegardy. Jest 
dziadkiem 12 wnuków, pra-
dziadkiem 16 prawnuków 
oraz prapradziadkiem roczne-
go Pawe³ka. 3 lutego odby³a 

siê urodzinowa Msza œwiêta 
na której obecna by³a rodzi-
na oraz bli¿si i dalsi znajomi. 
Wœród goœci pana Romana, 
obecni byli przedstawiciele 
w³adz miejskich Bierunia z 
przewodnicz¹cym RM Hen-
rykiem Skupieniem, burmi-
strzem Ludwikiem Jagod¹ i 
naczelnikiem Wydzia³u Spraw 
Obywatelskich Agnieszk¹ 
Adamczyk. Do wielu ¿yczeñ 
i serdecznoœci, do³¹cza siê 
te¿ redakcja Rodni, ¿ycz¹c 
Jubilatowi du¿o zdrowia, 
spokoju i radoœci w gronie 
najbli¿szych. 

Bieruñskie sto lat 
Romana Misia
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PATRIOTYZM BLISKI SERCU

W dziejach i tradycji naszego narodu s¹ wartoœci o 
nieprzemijaj¹cym znaczeniu. Wœród nich szczegól-

ne miejsce zajmuj¹ symbole narodowe: Orze³ Bia³y, bia³o-
czerwone barwy narodowe, „Mazurek D¹browskiego”. 
Œwiadcz¹ one o zajmowanym przez nasz kraj miejscu na 
ziemi, wyró¿niaj¹ nas spoœród narodów œwiata. Symbole 
narodowe towarzyszy³y nam zawsze, s¹ one silnie zwi¹zane 
z naszymi losami, z wszystkimi historycznymi wydarzenia-
mi naszej Ojczyzny. Wymagaj¹ od nas najwy¿szego sza-
cunku i szczególnej ochrony. Z tego wyp³ywa uœwiêcony 
tradycj¹ zwyczaj zdejmowania przez ch³opców i mê¿czyzn 
nakryæ g³owy, przyjmowania postawy na bacznoœæ w ob-
liczu sztandarów, w czasie publicznego œpiewania hym-
nu narodowego. Dowody najwy¿szej czci dla symbo-
li narodowych zachowane zosta³y w ceremoniale wojsko-
wym, podczas uroczystoœci organizowanych przez w³adze 
pañstwowe, w ¿yciu szko³y i zak³adu pracy. Nasze symbole 
narodowe s¹ wartoœciami  w prze¿ywaniu ojczystej historii. 
„Elementem pojêcia Ojczyzna jest naród, bêd¹cy trwa³¹ hi-

storyczn¹ wspólnot¹ ludzi, powsta³¹ na gruncie wspólnoty 
dziejów, kultury, jêzyka, terytorium, przejawiaj¹c¹ siê w ist-
nieniu œwiadomoœci narodowej jej obywateli”.

Polska, jak chyba ¿aden inny kraj, przesz³a cier-
niow¹ drogê walki staj¹c siê polem bitewnym, na którym 
zwalczaliœmy najeŸdŸców i wywalczyliœmy sobie prawo do 
¿ycia. Pokolenia Polaków wyrastaj¹cych w nowych warun-
kach historycznych czerpi¹ wiedzê z doœwiadczeñ swych 
ojców i dziadów, dla których ojczyzna by³a wszystkim. 
„Ojczyzna, to zbiorowy obowi¹zek” - C.K. Norwid.

G³êboki patriotyzm, umi³owanie tradycji i obyczajów, by³o za-
wsze i nadal jest nieod³¹czn¹ cech¹ narodu polskiego. W rozwi-
janiu patriotyzmu najwiêkszy udzia³ ma rodzina, szko³a, koœció³. 
Jesteœmy dumni z przesz³oœci naszego narodu, ³¹czymy mi³oœæ 
do kraju z gotowoœci¹ uczestniczenia we wszystkim, co s³u¿y 
dobru Polski i Polaków. Historyczne treœci uœwiadamiaj¹ nam, 
¿e w ka¿dej epoce polskie symbole narodowe wyzwala³y naj-
szlachetniejsze uczucia, pozwala³y zwi¹zaæ Polaków z tradycj¹ 
i zaszczepiæ humanistyczne wartoœci. Wychowanie oparte na 
tradycjach, na symbolach narodowych jest wysi³kiem podejmo-
wanym po to, aby m³ode pokolenie nie zmarnowa³o mo¿liwoœci 
jak¹ przynios³a mu historia. „Kto nie pamiêta historii, skazany 
jest na jej ponowne prze¿ycie” - George Santayana.

Grób Nieznanego ¯o³nierza jest trwa³ym symbolem wal-
ki z faszyzmem, walki o niepodleg³oœæ, o honor Polaka, 

bêdzie przez wieki, z pokolenia na pokolenie przekazywa³ 
prawdê o tamtych dniach.

Elementy patriotyzmu wpajane s¹ w naszej szkole na 
lekcjach historii, na wycieczkach dydaktycznych. Ucznio-
wie klas V i VI odwiedzaj¹ grób Wojciecha Korfantego na 
cmentarzu w Katowicach, gdzie sk³adaj¹ kwiaty, zapalaj¹ 
znicze. Dowiaduj¹ siê o wielkiej roli tego cz³owieka w hi-
storii Œl¹ska i Polski. Odwiedzaj¹ Wie¿ê Spadochronow¹ 
w Katowicach, miejscu walki harcerzy œl¹skich z hitlerow-
skim najeŸdŸc¹. Ponadto uczniowie klas szóstych poznaj¹ 
tematykê HOLOKAUSTU, w jaki sposób niemieccy naziœci 
zaplanowali i przeprowadzili eksterminacjê ¯ydów. Ofiar¹ 
hitlerowskiego ludobójstwa pad³o równie¿ kilka milionów 
ludzi innych narodowoœci, m.in.: Polaków, Rosjan, Cyga-
nów. Ogrom tej zbrodni przera¿a. NIGDY WIÊCEJ! Nie wol-
no nam zapomnieæ o ludziach, którzy pomagali wiêŸniom. 
Osob¹ pomagaj¹c¹ z nara¿eniem ¿ycia wiêŸniom z Au-
schwitz by³a p. Janina Kajtoch.
„Cz³owiek jest wielki nie przez to, co ma,Nie przez to kim 
jest, Lecz przez to, czym dzieli siê z innymi” - Jan Pawe³ II

Co roku uczniowie klas VI udaj¹ siê do Muzeum Marty-
rologii w Oœwiêcimiu. Zapalaj¹ znicze, sk³adaj¹ kwiaty przy 
Œcianie Œmierci oraz przy Pomniku Narodów w Brzezince.

Patriotyzm i jego rola w wychowaniu m³odego pokolenia 
jest bardzo wa¿ny, by³ i jest na ka¿dej lekcji historii jako jej 
wa¿ny element.   

Danuta Wagstyl-Majewska

Ratujemy i uczymy ratowaæ...

...to jeden z ogólnopolskich programów medycznych 
Fundacji WOŒP, do którego w 2006 roku przyst¹pi³a, rów-
nie¿ Szko³a Podstawowa nr 3. Nauczyciele z naszej pla-
cówki uczyli siê zasad udzielania pierwszej pomocy: od 
prawid³owego wezwania pomocy przez telefon, po naj-
prostsze czynnoœci przy osobie poszkodowanej. 

Od grudnia ubieg³ego roku przekazuj¹ te umiejêtnoœci 
i wiadomoœci wszystkim uczniom naszej szko³y. Pomoc 
przedmedyczna, to zbyt ma³o doceniana u nas dzia³alnoœæ 
na rzecz ochrony ¿ycia i zdrowia, gdy tymczasem: „Czas to 
¿ycie i  gdyby co dziesi¹ty mieszkaniec Ziemi potrafi³ udzielaæ 
pierwszej pomocy, ocali³oby to milion ludzi rocznie”. Oprócz 
kursu Fundacja przekaza³a szkole wszystkie materia³y dy-
daktyczne do prowadzenia lekcji wœród uczniów:
1. Podrêczniki dla nauczycieli bior¹cych udzia³ w szkole-

niu i ksi¹¿eczki dla dzieci 
2. Fantomy MiniAnia i Fantomy LittleAnia 
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Uczniowie i nauczyciele naszej szko³y bardzo chêtnie 
uczestniczyli w nauczaniu podstawowych czynnoœci 
ratuj¹cych ludzkie ¿ycie. Wszyscy uczniowie obejrzeli film 
instrukta¿owy a nastêpnie mieli mo¿liwoœæ nauczenia siê za-
sad udzielania pierwszej pomocy na przeprowadzonych w 
ka¿dej klasie warsztatach. Ka¿de dziecko mia³o mo¿liwoœæ 
: wybraæ  odpowiedni numer telefonu, u³o¿yæ poszkodowa-
nego w pozycji bocznej ustalonej, a tak¿e wykonaæ sztuczne 
oddychanie metod¹ usta - usta i masa¿ serca.

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie 
Szko³y Podstawowej nr 3 w Bieruniu pragn¹ serdecz-
nie podziêkowaæ rodzicom za udzia³ w akcji „TESCO 
dla szkó³”. Dziêki Waszemu zaanga¿owaniu szko³a 
otrzyma³a dwa zestawy komputerowe.

 M³odzi na rzecz hospicjum 

Dnia 9 lutego br. odby³o siê spotkanie pt. „M³odzi na 
rzecz hospicjum” przygotowane przez grupê cha-

rytatywn¹ dzia³aj¹c¹ w Gimnazjum nr 1 im. K. Wierzgo-
nia w Bieruniu i grupê teatraln¹ „Chimera” z Bieruñskiego 
Oœrodka Kultury. Dla podopiecznych Hospicjum „Cordis” 
w Mys³owicach i mieszkañców Bierunia zaprezentowano 
przedstawienie oparte na tekstach Kabaretu Starszych Pa-
nów pt. „Piosenka jest dobra na wszystko” w wykonaniu 
bieruñskiej m³odzie¿y pod kierunkiem pani Wies³awy Pu-
tek i pana Rafa³a Borkowego.  

W fenomenalnych rolach Jerzego Wasowskiego i Jere-
miego Przybory mogliœmy zobaczyæ Filipa Berezowskiego 
i Micha³a M³ynka, a w pozosta³ych rolach wyst¹pili: Alek-
sandra Sa³ata (Sierotka), Wojciech WoŸniok (Wies³aw 
Michnikowski), Anna Jaromin (Zofia Kucówna), Mar-
cin Matras (Lucjan Kydryñski), Marek Burzan (Gospo-
darz), Sonia Siemanowska (Barbara Krafftówna), Pauli-
na Gaup (Dziecko) oraz Katarzyna B¹k i Roksana Chu-
chacz (tancerki). W ich wykonaniu mogliœmy us³yszeæ nie-
zapomniane utwory: Tanie dranie, Addio pomidory, Je¿eli 
kochaæ, Kaziu zakochaj siê, Bo we mnie jest sex, Czerwo-
ny kapturek, Weso³e jest ¿ycie staruszka czy Zakocha³am 
siê w czwartek.. 

Po inscenizacji odby³o siê wspólne biesiadowanie przy 
stole, w czasie którego œwiêtowano urodziny jednego z pod-
opiecznych. Spotkanie to by³o okazj¹ do zebrania funduszy 
na rzecz hospicjum m.in. ze sprzeda¿y ciasta przygotowa-
nego przez rodziców uczennic z grupy charytatywnej oraz 
pami¹tek wykonanych przez jego pracowników i chorych.   

Grzegorz Gretka

TYDZIEÑ NAUK ŒCIS£YCH

Pocz¹tek lutego obfitowa³ w naszej szkole w szereg atrak-
cji z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych. 

Wszyscy mogli sprawdziæ swe umiejêtnoœci w wielu konkur-
sach, quizach, jakie przygotowali dla nich ich nauczyciele. Ko-
niec tygodnia przyniós³ rozstrzygniêcia wszystkich konkursów. 
I tak, w konkursie na plakat o tematyce matematycznej - I miej-
sce zaj¹³ Artur Noras. W kolejnej edycji konkursu „Jakie to 

miejsce na Ziemi”, polegaj¹cym na rozpoznawaniu charaktery-
stycznych miejsc, laureatami zostali : I miejsce - Krystian Gret-
ka, II - Zosia Tatoj, III - Joanna Gorczyca. Z kolei w konkur-
sie polegaj¹cym na wykonaniu z bry³ matematycznych mode-
lu zwierz¹tka I miejsce zajê³a Martyna Wilk, II - Ewa Ograbek, 
III - Klaudia Konieczny. 

W tygodniu nauk œcis³ych przeprowadzono równie¿ ma-
raton matematyczny „Sprytny rachmistrz”. Uczniowie mu-
sieli siê wykazaæ nie tylko umiejêtnoœci¹ liczenia, ale tak¿e 
szybkoœci¹ - konkurs wygrali: Dagmara Kubina I, Seba-
stian Bere¿añski II, wyró¿nieni zostali: Zosia Tatoj, Kry-
stian Gretka , Ania Janik.

Z kolei w konkursie przyrodniczym „Gatunki chronione” 
(zwi¹zanym z wod¹), a polegaj¹cym na odgadniêciu nazw, 
œrodowiska, sposobu ¿ycia zwierz¹t, I miejsce wywalczy³ 
Przemys³aw Popieliñski.

Laureatem konkursu przyrodniczego „Czynnoœci ¿ycio-
we” zosta³ Mateusz Dobry.

Konkurs ekonomiczny polegaj¹cy na rozwi¹zywaniu zadañ 
zawieraj¹cych elementy ekonomii pozwoli³ wy³oniæ najlep-
szych w tej dziedzinie w naszej szkole, a s¹ nimi: I miejsce- 
Joanna Frank, Krzysztof Nowak, II - Katarzyna Jankow-
ska, Kamil Kubica, III - Marcin Niesyto, Grzegorz Migda³. 
Niezwykle ciekawie zapowiada³ siê konkurs malowanie na 
ekranie. Polega³ on na narysowaniu okreœlonego rysunku z 
wykorzystaniem programu komputerowego. I tu wy³oniono 
najlepszych: I miejsce Klaudia Janicka, II Magdalena 
Pomiet³o, III Paulina Latusek. W konkursie „Zwierzê nie 
jest rzecz¹” laureatami zostali: Katarzyna Kutera , Dagmara 
Nagi. Nauczyciele przedmiotów œcis³ych w tym wyj¹tkowym 
tygodniu sprawdzali tak¿e zdolnoœci poetyckie uczniów. Za-
proponowali im konkurs na wiersz o dowolnym pierwiast-
ku, zawieraj¹cym charakterystykê pierwiastka, wygra³a 
go Barbara PrzewoŸnik, wyró¿nienie otrzyma³a Dagma-
ra Szeliga. W „Chemicznych potyczkach”, polegaj¹cych 
na rozwi¹zywaniu zadañ z chemii: I miejsce zajê³a Joanna 
Frank, II Weronika Cho³¿yñska, III Agnieszka Gruca. Z ko-
lei w konkursie fizycznym: I miejsce wywalczy³a Agnieszka 
Bieroñska, II Joanna Frank, III Paulina Latusek. Wczeœniej 
odby³a siê równie¿ akcja „Wypieki matematyczne”, z któ-
rej dochód przeznaczono na cele charytatywne, a nagrodê 
otrzymali: I miejsce Aleksandra Wiêc³aw, II miejsce Ewelina 
Kramarczyk, Agnieszka Zalewska, Agnieszka Borodin, 
Dorota Pocz¹tek, III - Paulina Panek, Kamila Jakimiec. W 
kolejnym konkursie matematyczno- przyrodniczym „Jeden z 
dziesiêciu” tak¿e wrêczono nagrody, a otrzymali je za I miej-
sce Sylwia Janik, II miejsce Agata Ficek, III miejsce Micha³ 
Bainka. Wszystkie nagrody ufundowane przez Radê Rodzi-
ców, wrêczone zosta³y podczas uroczystego podsumowa-
nia tygodnia.              Katarzyna Ćwiękała
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BIERUŃ, dnia 19 stycznia 2007r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów położonych w rejonie ul. Kościelnej, Warszaw-
skiej i Węglowej 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miej-
skiej w Bieruniu nr XI/15/2005 z dnia 24.11.2005r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poło-
żonych w rejonie ul. Kościelnej, Warszawskiej i Węglowej w Bie-
runiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 5 marca 2007r. do 2 kwietnia 2007r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, pokój nr 15, 
w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 21 marca 2007r. w sali narad nr 9 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, 
może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać  na piśmie do Burmistrza Miasta Bieru-
nia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2007r. 

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik JAGODA

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Bierunia”

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 
41), oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bieru-
niu Nr II/3/2006 z dnia 23.02.2006r. zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu zmian „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bierunia”, w dniach od 5 marca 
2007r. do 16 kwietnia 2007r. w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Bieruniu ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, pokój nr 15, 
godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie stu-
dium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 marca 
2007r. w sali narad nr 9 Urzędu Miejskiego w Bieruniu o 
godz. 15.00.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, osoby prawne i fizycz-
ne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu stu-
dium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta 
Bierunia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 7 maja 2007r. 
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Jubileuszowe - X Grand 
Prix Bierunia w For-
mach Sztuk Wal-

ki odby³o siê 27 stycznia 
z udzia³em 144 zawodni-
ków. Zawody rozgrywane 
by³y z podzia³em na kate-
gorie wagowe (walki semi 

- kontakt) i wiekowe w 
konkurencjach: kata, kata 
z broni¹, kata synchro-
niczne. Przyznano tytu³y: 
najlepszego zawodnika i 
zawodniczki w konkuren-
cjach: kata, kata z broni¹, 
kata synchroniczne, walki 
semi - contact w poszcze-
gólnych kategoriach wie-
kowych. 

Puchar i tytu³ najlepszej 
zawodniczki wywalczy³y: w 
kategorii wiekowej do 10 
lat - Agnieszka Jaworska, 
w kategorii wiekowej do 16 
lat - Angelika Bigos a w ka-
tegorii wiekowej seniorka 
- Anna Bacik. Z kolei Pu-

char i tytu³ najlepszego za-
wodnika wywalczyli: w ka-
tegorii wiekowej do 10 lat 
- Micha³ Rygu³a, w katego-
rii wiekowej do 16 lat - Kry-
stian Czarnynoga i w ka-
tegorii wiekowej seniorzy - 
Mateusz Bigos. 

Ponadto, Puchar naj-
lepszego technika w wal-
kach semi-contact dziew-

czyn zdoby³y: w kategorii 
juniorek Helena Paciorko-
wa (Czechy) a w kategorii 
seniorek Jolanta Ucharek. 
Natomiast Puchar najlep-
szego technika w walkach 
semi-contact mê¿czyzn 
zdobyli: w kategorii junio-

rów do lat 15 - Karol Na-
wrot a w kategorii seniorów 
- Dariusz Bednarczyk.

Sêdzi¹ g³ównym za-
wodów by³ Franci-
szek Kamiñski. Zawo-
dy sêdziowali: Bo¿ena Bi-
gos, Jacek Sobczyk, Re-
migiusz Bednorz, Roman 
Janik, Wies³aw Kisiel Le-
szek Kremiec, Ryszard 

Paw³owicz, Eugeniusz Na-
wrot, Wojciech Miko³ajec, 
Zbigniew Je¿, W³odzimierz 
Go³êbiowski.

G³ównym goœciem Jubi-
leuszowego X Grand Prix 
Bierunia w Formach Sztuk 
Walki by³ Soke Dai Ka-
iden 10 Dan - Jan Jasie-
wicz - Lider Polskiego Cen-
trum Jiu Jitsu Goshin Ryu, 
Prezydent Œwiatowej Fe-
deracji Modern Martal Arts. 
Mistrz Jan Jasiewicz pod-
niós³ stopnie mistrzow-
skie za swoj¹ dzia³alnoœæ 
na arenach krajowych i 
miêdzynarodowych: Nada-
j¹c Wies³awowi Bigos 
HANSHI - 9 Toan/Dan oraz 
Bo¿enie Bigos RENSHI - 
4 Toan/Dan w stylach San 
Shaolin Si Dju Su Kung 
Fu. Ponadto, Mateusz Bi-
gos otrzyma³ z r¹k wice-
starosty Bernada Bedno-
rza wyró¿nienie jako je-
dyny 10-krotny uczest-
nik Grand Prix Bierunia 
(zdobywaj¹c za ka¿dym ra-
zem z³ote medale). Prezes 
Stowarzyszenia Big Budo 
Polska Wies³aw Bigos 
dziêkuje za pomoc w zor-
ganizowaniu tej wspania³ej 
imprezy sponsorom wœród 
których znaleŸli siê: Urz¹d 
Miasta Bieruñ, Starostwo 
B ie ruñsko -Lêdz iñsk ie , 
Zak³ad Tworzyw Sztucz-
nych „ERG” i Trofea Spor-
towe Pokale.

Mistrzowie sztuk walki

W powiatowym turnieju pi³ki rêcznej ch³opców, zdecydo-
wanym zwyciêzc¹ okaza³a siê dru¿yna Gimnazjum nr 2. 

Tym samym m³odzi zawodnicy zapewnili sobie awans do 
rejonowego turnieju pi³ki rêcznej, który odbêdzie siê w mar-
cu w Miko³owie. Reprezentacja naszej dru¿yny wyst¹pi³a w 
sk³adzie: Adrian Matejko, Sebastian Karkut, Jakub Pie-
cha, Grzegorz Kostyra, Szymon Œcierski, Mateusz Wa-
woczny, Pawe³ Laby, Mateusz Bizacki, Mateusz Jankie-
wicz, a do turnieju przygotowywa³ ich pan Wojciech Maj-
kowski. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolej-
ne sukcesy!

Sukces pi³karzy rêcznych

W hali sportowej przy Gimnazjum Nr1, odby³ siê XI Tur-
niej Pi³ki Halowej Oldbojów organizowany przez Refe-

rat Sportu i Rekreacji Urzêdu Miejskiego w Bieruniu. Do ry-
walizacji stanê³o piêæ dru¿yn: „Petrovice”, „Dinozaury Bojszo-
wy”, „Old Boys Bieruñ”, „Piast Bieruñ”, oraz „Oldboj Kobiór”. 
Dru¿yna „Petrowice” przyjecha³a a¿ ze S³owacji. Rozgrywki 
odby³y siê systemem ka¿dy z ka¿dym. Po zaciêtych dziesiêciu 
meczach, które sêdziowali Andrzej Wilk oraz Szymon Palka, 
wyniki przedstawia³y siê nastêpuj¹co: 1. Dinozaury Bojszowy-
8 pkt, 2. Old Boys Bieruñ - 6pkt, 3. Piast Bieruñ - 5pkt, 4. Old-
boj Kobiór -4pkt, 5. Petrovice - 2pkt. 

Dinozaury przed Oldbojami



Jeden procent nasze go 
podatku, zamiast trafiaæ 
do fisku sa, mo¿e po-

móc po trzebuj¹cym. Choæ 
taka darowizna nie kosz-
tuje nas wiele, ci¹gle 
nie mo¿emy siê do niej 
przekonaæ. Liczba osób 
dziel¹cych siê podatkiem z 
organizacjami po¿ytku pu-
blicznego w Polsce wzra-
sta, ale wci¹¿ jest bardzo 
skromna.

Jak wynika z da-
nych Mi ni sterstwa Finan-
sów, w ubieg³ym roku z 
tej mo¿liwoœci skorzysta³o 
1,1 mln Polaków - nieca³e 
5 proc. z 23 min podatników. 
W tym samym czasie, na 
Wêgrzech a¿ jedna trzecia 
rozliczaj¹cych siê z fiskusem 
wspar³a w ten sposób prawie 
25 tyœ. organizacji.

Dlaczego nie mo¿emy siê 
przekonaæ do podatkowej 
dobroczynnoœci? - To przede 
wszystkim efekt braku wie-
dzy. Jak twierdz¹ specjaliœci, 
tylko co drugi Polak s³ysza³ o 
tej mo¿liwoœci.

Wielu potencjalnym dar-
czyñcom wydaje siê, ¿e je-
den procent podatku - za-
zwyczaj jest to kilka z³otych 
- to kwota niepowa¿na i 

szkoda sobie tym zawracaæ 
g³owy. Tymczasem, to co 
jednych jest kwot¹ drobn¹, 
dla innych jest ca³kiem 
powa¿n¹ sum¹. Poza tym: 
grosz do grosza.... 

Zastanówmy siê, zbli¿a 
siê czas rozliczeñ z fisku-
sem. Mo¿e warto wspomóc 
tych, których dzia³alnoœæ 
z pewnoœci¹ na wsparcie 
zas³uguje. Musi to byæ or-
ganizacja posiadaj¹ca sta-
tus „organizacji po¿ytku pu-
blicznego”. S¹ to organiza-
cje o zasiêgu ogólnokrajo-
wym ale s¹ równie¿ organi-
zacje lokalne. 

W naszym mieœcie takich 
organizacji jest kilka. Jako 
redakcja, popieramy je 
wszystkie bez wyj¹tku. Trzy 
z dzia³aj¹cych w Bieruniu 
organizacji po¿ytku publicz-
nego, zwróci³y siê do Rod-
ni z proœb¹ o zaapelowanie 
do Czytelników z proœb¹ o 
wsparcie i przekazanie jed-
nego procenta podatku. 

Nie bêdziemy opisywaæ 
ich dzia³alnoœci, ponie-
wa¿ czynimy to na bie¿¹co 
i wszyscy znamy te organi-
zacje. Doceniamy i podzi-
wiamy ich za  dzia³alnoœæ na 
rzecz lokalnej spo³ecznoœci.   

Niczego nie sugeruje-
my, macie Pañstwo wy-
bór: albo przeka¿ecie je-
den procent swego podat-
ku  na dzia³anie bieruñskiej 
organizacji, która pieni¹dze 
wyda na szczytny cel w Bie-
runiu. Albo... przeka¿ecie 
ca³oœæ do skarbu pañstwa. 
A tam ju¿ pani Zyta z War-
szawy, bêdzie wiedzia³a co 
z tym zrobiæ.

Poni¿ej publikujemy nu-
mery kont na które mo¿na 
wp³aciæ jeden procent po-
datku za ubieg³y rok. 

Nie dawaj wszystkiego Zycie...

Stowarzyszenie Miłośników 
600 - letniego Bierunia

Numer konta:
77 8435 0004 0000 0000 1788 0001

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„RADOŚĆ ŻYCIA”

Numer konta:
03 8435 0004 0000 0000 3779 0001

ZHP Hufiec Ziemi Tyskiej

Numer konta: 64 1050 1399 1000000 700714710 

z dopiskiem: dla drużyny: ZHP 1% zg. z art. 27d 
dla GZ Wielcy Podróżnicy przy SP3 w Bieruniu,
ZHP 1% zg. z art. 27d dla GZ Ogniki przy SP1 
w Bieruniu, 
ZHP 1% zg. z art. 27d dla 40 HDS im. Batalionu 
Parasol w Bieruniu

Informuje siê mieszkañców Bierunia, ¿e z inicja-
tywy Stowarzyszenia zosta³ powo³any Spo³eczny 
Komitet Budowy Kolumny Pomnika œw. Wa-

lentego „Patrona Miasta”. W sk³ad Komitetu we-
szli: Pose³ na Sejm RP Józef Berger, Proboszcz 
starobieruñskiej parafii ks. Walerian Ogierman, 
Starosta Powiatu Bieruñsko-Lêdziñskiego Piotr 
Czarnynoga, Burmistrz Miasta Ludwik Jago-
da, Artysta plastyk Roman Nyga, Stowarzysze-
nie „600-letniego Bierunia” „Por¹bek”, „Nasz re-
gion”, „Mieszkañców Osiedla”, Bieruñsko-
Lêdziñska Izba Gospodarczo-Handlo-
wa, Oddzia³ Polskiego Zwi¹zku Eme-

Ku czci Patrona               naszego miasta

Figura œw. Walentego w naturalnej wielkoœci, 
wysokoœæ pomnika oko³o 6m.

Obok prezentujemy projekt koncepcyjny ko-
lumny św. Walentego bieruńskiego. Projekt 
art. pl. R. Nyga.

rytów, Rencistów i Inwalidów w Bieruniu oraz Akcja 
Katolicka. Honorowy patronat nad Komitetem obj¹³ 
Ks. Kardyna³ Stanis³aw Nagi. 

Kolumna - Pomnik zostanie zlokalizowana na 
skwerku naprzeciwko koœcio³a pw. œw. Walentego. 
Uprasza siê mieszkañców o wszechstronne wspar-

cie tego presti¿owego przedsiêwziêcia. Wszelkich 
wyjaœnieñ udziela Stowarzyszenie Mi³oœników 
600-letniego Bierunia.


