
(245)

Nr 2/2009
cena 1,00 złLUTY

W oczekiwaniu
na kryzys

Fundujemy 
ciastka str. 13str. 2

Rozliczenie
inwestycji str. 4

Zebrano ponad…

Złote pary

W piątek 13 lutego o godz. 
17:00 w kościele św. Bartłomie-
ja Apostoła odbędzie się Msza 
św. Przez wstawiennictwo św. 
Walentego o Boże Błogosła-
wieństwo dla mieszkańców Bie-
runia. Zapraszamy

Św. Walenty 
zaprasza

W piątek 13 lutego o godz. 

zaprasza
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Uroczyste spotkanie nowo-
roczne Bieruńsko-Lędzińska 
Izba Przemysłowo-Handlo-
wa zorganizowała 23 stycznia 
2009r. w Zajeździe „Jajosty” w 
Bieruniu. Spotkanie rozpoczął 
Prezes Grzegorz Nowak, pod-
sumowując kolejny rok pracy 
Izby oraz prezentując program 

działania na jubileuszowy, dzie-
siąty już rok działalności od-
działu. Następnie, co stało się 
już swego rodzaju tradycją, 
obecni przedstawiciele władz 
podzielili się z członkami B-LIP-
H informacjami na temat przed-
sięwzięć planowanych w roku 
2009. Po wystąpieniach zapro-

szonych gości rozpoczęła się 
część towarzyska: obecni mieli 
okazję uczestniczyć w prezen-
tacji luksusowych alkoholi, zor-
ganizowanej przez wyłącznego 
importera marki Albert de Mon-
taubert & Fils w Polsce. Bardzo 
ciekawy i rzeczowy wykład zo-
stał wzbogacony degustacją 

koniaków i armaniaków z naj-
wyższej półki. Na zakończenie 
spotkania, przy dźwiękach mu-
zyki i w luźniejszej kuluarowej 
atmosferze, członkowie Izby 
mieli okazję powymieniać po-
glądy i podyskutować o nurtu-
jących ich problemach z naszy-
mi władzami samorządowymi. 

Noworoczna IZBA

„2009 rokiem bezpieczeń-
stwa pieszych” - pod takim 
hasłem od nowego roku ru-
szyła w województwie śląskim 
kampania społeczna mają-
ca na celu zmniejszenie ilości 
pieszych ginących w wypad-
kach drogowych. Do progra-
mu, skierowanego głównie do 
dorosłych uczestników ruchu 
drogowego, gdyż to oni we-
dług statystyk są najczęstszy-
mi ofiarami wypadków, włą-
czyła się Powiatowa Komenda 
Policji w Bieruniu. Na tablicach 
ogłoszeniowych oraz w in-
nych miejscach często odwie-
dzanych przez przechodniów, 

można zobaczyć plakaty z na-
pisem „BĄDŹ ZAWSZE CZUJ-
NY NA DRODZE JAKO PIE-
SZY I JAKO KIEROWCA”. W 
ramach prowadzonego pro-
gramu mieszkańcy powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego mogą 
spodziewać się spotkań infor-
macyjnych, akcji profilaktycz-
nych, ale także mandatów za 
wykroczenia popełnione przez 
pieszych. Pierwszym widocz-
nym efektem prowadzonej ak-
cji były cztery dodatkowe pa-
trole podczas Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 11 
stycznia.

Czujny na drodze

Koło Przewodników 
Turystycznych im. Henryka Czyby
PTTK O/Tychy serdecznie za-
prasza Mieszkańców Bieruniu, 
a szczególnie dzieci i młodzież 
na obchody Międzynarodowego 
Dnia Przewodnika, który przypa-
da 22 lutego 2009 r.

W tym dniu (niedziela) zapra-
szamy na wspólny 2 - 2,5 go-
dzinny spacer po Bieruniu i 
jego ciekawych historycznie 
miejscach. Proponowana trasa: 
Pomnik św. Walentego – Kopiec 
– Rynek – ul. Wylotowa – Grobla 

– ul. Kra-
kowska 
– Cmen-
tarz – Ko-
ściół p.w. 
św. Wa-
lentego. 

R o z -
p o c z ę -
cie o godz. 14:00, Miejsce zbiór-
ki: Pod pomnikiem św. Walente-
go przy ul. Krakowskiej. Więcej 
informacji udziela: Przemy-
sław Major tel. 662 783 142 lub 
GG: 1670588

PRZEWODNIK CZEKA

Już po raz kolejny, dzięki 
hojności Spółdzielni Usłu-
gowo Handlowej „Jedność” 
z Bierunia, możemy zapro-
sić Czytelników na bezpłat-
ny poczęstunek. W „Wa-
lentynki” rozdajemy całuski 
a co najważniejsze baaar-
dzo słodkie. Przypomina-
ny, że „całuski” to popisowe 
ciasteczko przygotowane 
przez mistrzów cukierni-
czych z „Jedności”, specjal-

nie z okazji święta zakocha-
nych. Każdy, kto 14 lutego 
odwiedzi sklep SUH „Jed-
ność” w Bieruniu Nowym 
przy ulicy Warszawskiej  
lub w Bieruniu Starym 
przy ul. Księdza Trochy - z 
kuponem wyciętym z Rod-
ni – otrzyma 1 gratisowe 
ciasteczko.

Polecamy!  

Odbierz swojego 
całuska!!!

Upoważnia do otrzymania 1 
„całuska” w sklepach SUH 
„JEDNOŚĆ” w Bieruniu No-

wym przy ulicy Warszaw-
skiej, lub w Bieruniu Starym 

przy ulicy ks. Trochy.
Witamy w dniu 14 lutego 

2009 r.
Zostawiając jeden kupon – 

otrzymasz za darmo jednego 
„całuska”

Policjanci Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Bieruniu przeprowadzili 14 i 15 stycznia  na 
drogach powiatu bieruńsko- lędzińskiego, działania pod krypto-
nimem „Alkohol i narkotyki”. W trakcie działań 61 kierujących po-
jazdami, poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu oraz 5 kierujących przebadano narkotesterem. W wyni-
ku kontroli   w Bieruniu na ul. Jagiełły funkcjonariusze zatrzymali 
27- letniego mieszkańca Katowic, który kierował samochodem bę-
dąc pod wpływem środków odurzających. Ponadto w  czasie ak-
cji  na 8 osób zostały nałożone mandaty karne za niekorzystanie z 
pasów bezpieczeństwa.

Alkohol i narkotyki
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KOŃCOWE ROZLICZENIE
BUDOWY POMNIKA PATRONA MIASTA ŚWIĘTEGO WALENTEGO

Zgodnie z zaleceniem Burmistrza Miasta Bierunia wynikającego z zezwoleń (z dnia 8.08.2007r. znak SO 5022/1/2007 oraz z dnia 
28.05.2008r. znak SO 5022/1/2008) na prowadzenie przez Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia publicznej zbiórki pienięż-
nej na budowę pomnika patrona miasta Świętego Walentego w imieniu Społecznego Komitetu Budowy podajemy końcowe rozliczenie 
przychodów i wydatków z przeprowadzonej zbiórki publicznej:

Objaśnienia Rok 2007 Rok 2008 Ogółem

Przychody

Sponsorzy 4 300,00 72 116,80 76 416,80

Cegiełki 1 000,00 14 015,00 15 015,00

Razem 5 300,00 86 131,80 91 431,80

Wydatki

Koszty zezwoleń
druk cegiełek
orazkoncepcji

38 45,70 0

89 694,45

Prace projektowe, 
modelarskie, odlewnicze, 
promocyjne

0 85 848,72

Różnica 1 454,30 283,08 1 737,38

W związku z podwyższeniem opłat 
za składowanie odpadów na wysypisku 
MPGOiEO “MASTER” Sp. z o.o. w Tychach 
(z 149,80 zł/tonę brutto do 181,90 zł/tonę 
brutto) od dnia 1 stycznia 2009 roku ule-
gły zmianie górne stawki w zakresie od-
bioru odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości:

1.  za jednokrotny odbiór odpadów ko-
munalnych niesegregowanych:

a) kubeł 110 lub 120 l – 21,40 zł brutto;
b) kubeł 240 l – 36,81 zł brutto;
c) kontener 1100 l – 77,58 zł brutto;
2. za jednokrotny odbiór odpadów komu-

nalnych segregowanych:
a) kubeł 110 lub 120 l – 2,00 zł brutto;
b) kubeł 240 l – 4,37 zł brutto;
c) kontener 1100 l – 13,72 zł brutto;
d) worek plastikowy 120 l – 2,00 zł brutto.

W roku 2009 odpady zmieszane, segrego-
wane wywożone będą zgodnie  z harmonogra-
mem, który wraz z cennikiem usług dostarczą 
do swoich klientów  poszczególne przedsię-
biorstwa, działające na terenie gminy Bieruń.

Odpady biodegradowalne (worki z tra-
wą, liśćmi) odbierane będą nieodpłatnie 
przez Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inży-
nierii Komunalnej Sp. z o.o. w okresie od 
15.04.2009 r. do 30.11.2009 r. zgodnie z 
harmonogramem zamieszczonym na stro-
nie internetowej www.bpik.com.pl oraz 
ogłoszonym w prasie lokalnej.

W dniu wywozu pojemniki powinny być 
wystawione przez posesję lub bezpośred-
nio przy wyjściu z posesji do godziny 7.00.

Dopuszczalna waga pojemnika wraz z 
odpadami:

a) 110 l – 60 kg
b) 240 l – 110 kg
c) 1100 l – 510 kg.

Rosną opłaty BOSiR 
wrócił 
do urzędu  
Informujemy, że od  16 stycznia siedziba 
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU 
I REKREACJI  
znajduje się w Bieruniu,  Ul. Rynek 14. 
* DYREKTOR 
pokój nr 16, tel. 324-24-00 wew. 472,
* KSIĘGOWOŚĆ
pokój nr 14, tel. 324-24-29,
* ORGANIZACJA IMPREZ
pokój nr 6, tel. 324-24-27,
* KADRY
pokój nr 13, tel. 324-24-00 wew.471.

Radosław Wojnar – uczeń III klasy Techni-
kum Górniczego Powiatowego Zespołu Szkół 
w Bieruniu został laureatem II nagrody ogól-
nopolskiego konkursu fotograficznego pod 
hasłem „Pamiętajmy o obozach” . Konkurs 
ogłoszony przez Towarzystwo Opieki nad 
Oświęcimiem skierowany był do uczniów, ro-
dziców i nauczycieli wszystkich typów szkół. 
Fotografia pt. „Ja pamiętam” była jedną ze 
140 prac przysłanych w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych, jury brało pod uwagę 
oryginalność pomysłu, technikę wykonania 
zdjęcia oraz interpretację artystyczną.  Suk-
ces Radka nie jest sprawą przypadku, od 
wielu lat interesuje się on fotografią, jest lau-

reatem wielu konkursów o zasięgu powiato-
wym i wojewódzkim. W bieruńskim PZS-ie 
bardzo często dokumentuje ważne wydarze-
nia szkolne, imprezy czy po prostu swoje ko-
leżanki i kolegów. Jest autorem intrygujących 
zdjęć do plakatów promujących szkołę.  Jego 
prace można obejrzeć na stronie internetowej 
/www.photoblog.pl/radobn/  

- Moim marzeniem są studia na kierunku Fo-
tografii  Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi- mówi 
Radek – obecnie pracuję nad profesjonalnym 
portfolio, które obok dobrych wyników matury 
jest warunkiem dostania się na ten wydział. 

Fotografia mody i portrety to wąskie specja-
lizacje, którymi się zajmuje szczególnie.  Życz-
my sukcesów i realizacji planów. 

Mistrz fotografii
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: Panowie – słyszy 
się tu i ówdzie, że rozmach in-
westycyjny nieco osłabł, środ-
ki na inwestycje nie zostały 
wykorzystane a radni tej ka-
dencji, nie mogą się pochwalić 
tak spektakularnymi osiągnię-
ciami jak ich poprzednicy, któ-

rzy stworzyli między innymi: 
Gimnazjum nr2, halę sportową 
przy Gimnazjum nr1 czy prze-
budowali Rynek.

Przewodniczący Rady Miej-
skiej Henryk Skupień: Mu-
szę kategorycznie zaprotesto-
wać przeciw takiej ocenie, któ-
ra jest krzywdząca dla radnych 
a przede wszystkim - niepraw-
dziwa! Powszechnie uważa się, 
że gmina dobrze rozwijająca się 
to taka, która przeznacza ponad 
20 procent budżetu na inwesty-
cje. Budżet Bierunia zamyka się 
w przybliżeniu kwotą 50 mln. zł. 
z czego na inwestycje przezna-
czamy ponad 20 procent. W tej 
chwili, może tego nie widać, bo 
takie spektakularne budowy jak 
hala sportowa czy komenda po-
licji już mamy za sobą. Teraz ro-
bimy kanalizację, a ta choć nie-
zmiernie czaso- i kosztochłonna, 
jest mało widoczna. Jest jednak 
niezwykle ważna dla jakości ży-
cia mieszkańców.

: Przejdźmy więc do 
konkretów. W roku 2008 za-
planowano na inwestycje po-
nad 13 mln 738 tys. złotych. 
Z tego wykorzystano 11 mln. 
708 tys. 185 zł. Różnica może 
jest niewielka - ale jest. Co jest 
przyczyną niewykonania przy-
jętych założeń?

Zastępca burmistrza Jan 
Podleśny: Przede wszystkim to, 
że część naszych planów była 
i nadal jest związana z pozyska-
niem funduszy unijnych. Gmina 
dotrzymała wszelkich terminów 
i niezbędnych procedur przy 
przygotowaniu wniosków apli-
kacyjnych o środki unijne, nato-
miast rozstrzygnięcia na razie nie 
nastąpiły. Procedury rozstrzyga-
nia konkursów bardzo się wydłu-
żają, a gmina składająca wnio-

sek musi mieć zabezpieczone 
(zablokowane w budżecie) środ-
ki własne, przeznaczone na tę 
konkretną inwestycję. 

Złożyliśmy kilka wniosków – 
między innymi na budowę ka-
nalizacji sanitarnej w Czarnucho-
wicach, Bieruniu Starym oraz na 
ulicy Warszawskiej i Kościelnej. 
Tymczasem w 2008 roku roz-
strzygnięty został zaledwie jeden 
konkurs spośród tych wszyst-
kich, w których wzięliśmy udział. 
Dotyczył on dofinansowania pro-
jektu informatycznego „Rozsze-
rzenie usług elektronicznych na 
terenie gminy Bieruń”. Wniosek 
złożyliśmy na początku marca 
ubiegłego roku, natomiast do-
piero teraz, czyli w styczniu 2009 
roku została podpisana umowa 
na dofinansowanie. 

: Jakie wnioski zło-
żone przez Bieruń utknęły w 
Urzędzie Marszałkowskim?

Jan Podleśny: Do tej pory, 
zgodnie z ustalonym harmono-
gramem, gmina Bieruń złożyła 
wnioski o dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego, następujących inwe-
stycji:

- Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w mieście Bieruniu 
– koszt całkowity 364.780 zł tym 
kwota dofinansowania 310.063 
zł. i na to zadanie uzyskaliśmy 
dofinansowanie.

- Kanalizacja sanitarna etap IV 
Bieruń Stary wraz z rozbudową 
oczyszczalni przy ulicy Chemi-
ków – koszt całkowity 30.793.063 
zł , wnioskowana kwota dofinan-
sowania 22.284.940zł.

- Kanalizacja sanitarna ul. Ko-
ścielna i Warszawska – koszt cał-
kowity 3.500.000 zł, wnioskowa-
ne dofinansowanie 2.800.000zł

- Kanalizacja sanitarna Czar-
nuchowice – koszt całkowity 
10.000.000 zł, wnioskowane do-
finansowanie 8.000.000zł. Wnio-

sek został zakwalifikowany do 
dofinansowania.

- Przebudowa centrum komu-
nikacyjnego Bierunia Starego 
– koszt całkowity 5.500.000zł, 
wnioskowane dofinansowanie 
3.500.000zł

- Modernizacja Domu Kul-
tury „Gama” koszt całkowity 
7.200.000zł, wnioskowane dofi-
nansowanie 6.000.000zł

- Modernizacja z rozbudową 
krytej pływalni przy SP1: koszt cał-
kowity 2.573.015 zł, wnioskowane 
dofinansowanie 1.999.747 zł

- Modernizacja boiska przy uli-
cy Chemików: koszt całkowity 
2.341.520 zł, wnioskowane dofi-
nansowanie 1.990.292 zł

Henryk Skupień: Radni na 
Sesji - a podejrzewam, że rów-
nież burmistrz - biorąc pod 
uwagę potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców, nie są w pełni 
usatysfakcjonowani z realizacji 
inwestycji w minionym roku z 
przyczyn które podałem wyżej. 
Jednocześnie chciałbym pod-
kreślić, że biorąc pod uwagę 
realia życia codziennego i moż-
liwości finansowe Gminy, należy 
uznać, że pieniądze na inwesty-
cje i remonty w 2008 roku zosta-
ły wykorzystane w sposób opty-
malny. Burmistrz działa zgodnie 
ze stanowiskiem Rady Miejskiej, 
która zobowiązała go do podję-
cia wszelkich działań w celu po-
zyskania zewnętrznych środków 
finansowych nie tylko unijnych

: Nie popadajmy 
jednak w nieuzasadniony pe-
symizm. Na inwestycje w mi-
nionym roku wydano niemałą 
kwotę 11 mln 708 tys. złotych. 
Co za te pieniądze udało się 
zrobić ?

Jan Podleśny: Kosztem 3,5 
mln złotych zakończyliśmy bu-
dowę kanalizacji sanitarnej przy 
ulicy Warszawskiej i Kościelnej. 
Praktycznie, obecnie w Bieru-
niu Nowym bez kanalizacji po-

został tylko rejon ulicy Wawel-
skiej, znajdujący się za torami 
kolejowymi, do granicy z Cheł-
mem Śląskim, Czarnuchowi-
ce oraz kilka domów przy ulicy 
Warszawskiej, pomiędzy ulicą 
Dąbrówki a Solecką. Te domy 
również zostaną podłączone do 

sieci kanalizacyjnej.
Ponadto, za 3,3 mln zł kon-

tynuowano budowę kanalizacji 
w Bieruniu Starym.

Henryk Skupień: Można jesz-
cze dodać, że w 2009 roku roz-
poczniemy wykonywanie tej in-
westycji w Czarnuchowicach, 
ponieważ dostaniemy na ten cel 
środki unijne. Jest to inwestycja 
3 letnia.

Jan Podleśny: Wykonanie 
dokumentacji projektowej i roz-
poczęcie budowy budynku OSP 
w Czarnuchowicach wyniosło 
500 tys. zł. Ponadto, za 466 tysię-
cy złotych kupiliśmy samochód 
dla straży pożarnej a za prawie 
300 tysięcy przebudowaliśmy 
ulicę Krótką w Bieruniu Starym. 
Gmina udzieliła pomocy finan-
sowej Starostwu Powiatowemu 
czyli współfinansowała budowę 
chodnika przy ulicy Krakowskiej 
(430 tys. zł) a z Wojewódzkim 
Zarządem Dróg uczestniczyła 
finansowo w budowie chodnika 
przy ulicy Wawelskiej (200 tys. 
zł). 2 mln 750 tys. zł. kosztował 
nas remont budynku Urzędu 
Miejskiego. Nie chciałbym za-
nudzić czytelników Rodni zbyt 
długą wyliczanką i dlatego zain-
teresowanych szczegółami, od-
syłam na strony internetowe lub 
zapraszam do Urzędu - gdzie 
można zajrzeć do stosownych 
dokumentów.

: W takim razie, na 
zakończenie porozmawiajmy 
o planach inwestycyjnych na 
rok bieżący.

Henryk Skupień: Na inwesty-
cje w roku 2009 zamierzamy wy-
dać ok. 14 mln złotych. To dość 
ambitny plan w sytuacji gdy ze-
wsząd słyszymy o kryzysie go-
spodarczym. Jednak tak jak 
przed rokiem, niektóre planowa-

Styczniowa sesja Rady Miejskiej tradycyjnie poświę-
cona była podsumowaniu inwestycji remontów w 
roku poprzednim. Jest  to zagadnienie na tyle intere-
sujące dla mieszkańców, że poprosiliśmy przewod-
niczącego Rady – Henryka Skupienia oraz zastępcę 
burmistrza – Jana Podleśnego o przybliżenie i rozwi-
nięcie podejmowanych tam tematów.  Burmistrz Lu-
dwik Jagoda - tym razem nie mógł uczestniczyć w tej 
dyskusji, ponieważ  był na urlopie. 

INWESTYCJE I REMONTY
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ne przedsięwzięcia uzależnione 
są od dotacji unijnych. Jeśli nie 
zostaną one przyznane, na reali-
zację niektórych zadań po pro-
stu może zabraknąć pieniędzy. 
Tak jest na przykład z remontem 
bocznego boiska przy KS „Unia” 
czy Domem Spokojnej Starości, 
który ma kosztować 8,5 mln. zł. 
a jeśli doliczymy podatek VAT to 
kwota może sięgnąć nawet 10 
milionów zł. 

Jan Podleśny: Podstawowym 
zadaniem inwestycyjnym pozo-
staje budowa kanalizacji, która 
w najbliższych latach pochłonie 
jeszcze wiele pieniędzy. Jak do-
tychczas udało nam się skanali-
zować niemal cały Bieruń Nowy i 
ok. 60 procent Bierunia Starego. 
Liczymy na dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych bo po-
trzebne sumy są ogromne. Po-
nownie, na początku 2009 roku, 
złożyliśmy wnioski o dofinanso-
wanie budowy kanalizacji sani-
tarnej.

Chcemy też przebudować 
dworzec autobusowy tworząc tu 
centrum przesiadkowe z praw-
dziwego zdarzenia. A ponieważ 
zamierzamy się starać o dotacje 
unijne na tę inwestycję, musimy 
zabezpieczyć na nią środki wła-
sne. Kolejną sprawą jest przebu-
dowa układu komunikacyjnego 
w centrum. Chodzi o ulicę Ma-
cieja i dwa mosty na ulicy Oświę-
cimskiej i Kopcowej a także odci-
nek ulicy Krakowskiej pomiędzy 
kościołami. Będziemy kontynu-
ować wspomniany już projekt 
informatyczny, za ok. 400 tys. 
zł. Czeka nas też modernizacja i 
rozbudowa Domu Kultury Gama. 
Na tę inwestycję także złożyliśmy 
wniosek o dotacje unijne tak jak 
i na rozbudowę i modernizację 
basenu przy SP nr 1. i wspo-
mnianą przez przewodniczące-
go budowę bocznego boiska 
o sztucznej nawierzchni przy ul 
Chemików. 

Oczywiście, będziemy tez kon-
tynuować budowę nowej remizy 
strażackiej w Czarnuchowicach, 
zamierzamy zmodernizować 
świetlicę środowiskową wraz z 
zagospodarowaniem przyległe-
go terenu po byłej mleczarni przy 
ul Remizowej. Wykonywana jest 
tez dokumentacja dla budowy 
Domu Spokojnej Starości.

: Widać z tego wy-
liczenia, że mimo kryzysu, o 
stagnacji w naszym mieście 
nie ma mowy. 

Zbigniew Piksa 

Złote pary!
20 stycznia w kinoteatrze “Jutrzenka” 20 małżeńskich par obchodziło Złote Gody, czyli 50-lecie 
pożycia małżeńskiego. Jubilaci zostali uhonorowani medalami przyznanymi przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej “za długie pożycie małżeńskie”. Na uroczystości zorganizowanej 
przez Urząd Stanu Cywilnego w Bieruniu, obecni byli także: burmistrz Ludwik Jagoda, prze-

wodniczący Rady Miejskiej Henryk Skupień, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Syl-
wia Orocz oraz przedstawiciele zakładów, w których jubilaci pracowali. Przedstawiciele władz 
miasta złożyli jubilatom życzenia oraz wręczyli kwiaty. Podczas uroczystości odbył się także 

koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Jadwigi Wyrwalec. 
Nie zabrakło także toastu z kieliszkiem szampana. 

Miłość, wierność i uczciwość małżeńską 50 lat temu ślubowali sobie Państwo: Katarzyna i Jó-
zef Chronowscy, Łucja i Paweł Czepczor, Gizela i Franciszek Czerwińscy, Berta i Franciszek 

Kędzior, Teresa i Bernard Klisz, Maria i Jan Kołacz, Jadwiga i Edward Krężel, Barbara i Alojzy 
Latocha,  Róża i Ryszard Łosoń, Danuta i Stanisław Łowiec, Hildegarda i Roman Momot, Zyta 
i Bernard Norek, Janina i Zbigniew Paleccy, Rozalia i Franciszek Pastuszka, Krystyna i Paweł 
Piekorz, Anna i Stanisław Piwowarscy, Zofia i Stanisław Przywara, Łucja i Wilhelm Ryszka, Jo-

anna i Jan Strzelczyk oraz Cecylia i Emil Ziebura.  Składamy serdeczne gratulacje!

Wspomóż 
Podobnie jak w ubiegłym roku, również rozliczając się za rok 2008 możemy przekazać 1% podat-

ku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Stowarzyszenie Miłośników 600 let-
niego Bierunia należy do grupy bardziej aktywnych w naszym mieście i wiele jego działań znajduje 
uznanie mieszkańców.  

Jeśli nie chcesz aby Twoje pieniądze zniknęły w skarbcu Ministerstwa Finansów i wolisz by wyda-
no je w Bieruniu wspomóż Stowarzyszenie, które Twoje pieniądze zagospodaruje w Twoim mieście, 
na coś z czego i Ty będziesz mógł skorzystać! 

W PIT-37 z poz. 120 obliczamy 1% podatku w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek grosz w dół i 
wpisujemy w poz. 126. W poz. 124 wpisujemy nazwę i adres organizacji: Stowarzyszenie Miłośników 
600-letniego Bierunia ul. Chemików 40 43-150 BIERUŃ.

W poz. 125 wpisujemy nr KRS 0000004674
Prosimy o zakreślenie poz. 129 tj. wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych OPP.
W PIT-36 z poz. 188 obliczamy 1% podatku w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i 

wpisujemy do poz. 137. W poz. 305 wpisujemy nazwę  i adres organizacji tj:  Stowarzyszenie Miło-
śników 600-letniego Bierunia ul. Chemików 40 43-150 BIERUŃ 

W poz. 306 wpisujemy nr KRS 0000004674
Prosimy o zakreślenie poz. 310 tj. wyrażenie zgody na przekazanie swoich 
danych OPP.

Stowarzyszenie Miłośników 
600 - letniego Bierunia

Druga niedziela stycznia to tra-
dycyjnie już dzień Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Tak było i tym razem. 11 stycz-
nia po raz ósmy w Bieruniu mia-
ły miejsce kwesty, koncerty, lo-
terie oraz zabawy, z których do-
chód przekazany został na rzecz 
wczesnego wykrywania nowo-
tworów u dzieci. Tradycyjnie już, 
WOŚP w Bieruniu organizowa-
ło Stowarzyszenie Gospodar-
czo-Ekologiczne „Nasz Region” 
wsparte pomocą wielu ludzi do-
brej woli. W bieruńskich szko-
łach pieniądze zbierano przez 

cały tydzień poprzedzający finał.  
Rekordową ilość – ponad trzy ty-
siące złotych zebrano w Szkole 
Podstawowej nr3. 

W sobotę 10 stycznia w Domu 
Zbornym przy ul. Chemików, od-
był się Orkiestrowy Bal Dobro-
czynny, na który odbyła się także 
licytacja kilku dzieł sztuki autor-
stwa lokalnych artystów. Uczest-
nicy podziwiali także pokaz tań-
ca brzucha. Na balu zebrano po-
nad 6,5 tyś. złotych. 

W dzień finału 100 wolontariu-
szy wytrwale zbierało pieniądze 
w najczęściej uczęszczanych 

miejscach miasta. Ponadto w 
kinoteatrze „Jutrzenka” o godz. 
14:00 odbyły gry i zabawy dla 
najmłodszych. O godzinie 17:
00 rozpoczął się koncert roc-
kowo-bluesowy, na którym za-
grali: „Siódma w Nocy”, „Split” 
oraz „Highway”. O godzinie 20:
00, Rynek rozjaśniło tradycyjne 
światełko do nieba – długie sal-
wy fajerwerków.  Praca organiza-
torów i wolontariuszy oraz licyta-
cje, aukcje i loterie, a zwłaszcza 
hojność ludzi, pozwoliły zebrać 
znaczną sumę pieniędzy. Łącz-
nie zebrano ponad 36.000zł. to 
jednak jeszcze nie koniec tego-
rocznego finału. 

Zebrano ponad 36 000 zł
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Z RATUSZA

g w sprawie planu dofinan-
sowania form doskonale-
nia zawodowego nauczycie-
li szkół prowadzonych przez 
Gminę Bieruń oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinan-
sowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyż-
sze i zakłady kształcenia na-
uczycieli na rok 2009.
  
Rada przyjęła plan dofinanso-
wania oraz określiła specjalno-
ści i formy kształcenia, na któ-
re dofinansowanie będzie prze-
znaczone. Środki finansowe 
na wyżej wymienione zadania 
zostały zaplanowane w tego-
rocznym budżecie. Łącznie na 
realizację pomocy dla nauczy-
cieli przeznaczono w budżecie 
59.774 zł. W omawianej uchwa-
le Rada ustaliła, że maksymal-
na kwota dofinansowania opłat 
za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształ-
cenia nauczycieli wyniesie 50 % 
czesnego, jednakże nie więk-
szą niż kwotę 700 zł za semestr 
dla jednego nauczyciela.

g w sprawie zatwierdzenia 
taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę dla mieszkań-
ców Gminy Bieruń, ustalo-
nej przez Rejonowe Przed-
siębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji  w Tychach S.A. 
na okres od 12.03.2009 do 
11.03.2010 r.
  
Wymóg zatwierdzania tary-
fy przez Radę określa ustawa 
o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków.  Co roku Rada 
rozpatrując wniosek RPWiK 
podejmuje pertraktacje, które 
powodują, że strony osiąga-
ją kompromis. Osiągnięto go 
również w tym roku i dostaw-
ca wody obniżył taryfę w po-
równaniu do pierwotnej pro-
pozycji. Mieszkańcy indywidu-
alni będą płacili za m3 5,44 zł 
+ Vat.

g w sprawie wyrażenia zgo-
dy na najem lokalu użytko-
wego będącego własnością 
Gminy Bieruń, położonego w 
Bieruniu przy ul. Krakowskiej 
28 na okres 3 lat.
  
  Rada wyraziła zgodę na na-
jem garażu położonego przy 
ul. Krakowskiej 28 na kolejny 
okres     3 lat. Przedłużenie 
dzierżawy na kolejne okresy 
jest kompetencją Rady. Pierw-
szą umowę zawiera Burmistrz, 
a następnie również Burmistrz, 
przy czym w oparciu o uchwa-
łę Rady.

g w sprawie wyrażenia zgo-
dy na udzielenie zabezpie-
czenia gwarancji bankowej i 
ustanowienie hipoteki na nie-
ruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Bieruń.

Rada postanowiła wyrazić zgo-
dę na udzielenie na rzecz Ban-
ku Spółdzielngo w Tychach za-
bezpieczenia gwarancji banko-
wej do wysokości 2.000.000 
zł. Zabezpieczeniem jest usta-
nowienie hipoteki na nieru-
chomości będącej własnością 
gminy położonej w Bieruniu 
przy ul. Granitowej 22. Usta-
nowienie zabezpieczenia gwa-
rancji bankowej i ustanowienie  
hipoteki na nieruchomości ma 
na celu zabezpieczenie prawi-
dłowego wykorzystania przez 
Bieruńską Fundację Inicjatyw 
Gospodarczych środków w 
wysokości 1.585.803 zł, które 
Fundacja otrzyma w ramach 
projektu szkoleniowego dofi-
nansowanego w 95 % z Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego o nazwie „Samorządowa 
Akademia  Umiejętności”. Fun-
dacja od wielu lat organizuje 

różne formy szkoleń adresu-
jąc je do szerokiego kręgu od-
biorców. Po raz pierwszy otrzy-
mała możliwość wydatkowania 
tak wysokiej kwoty w ciągu 
dwóch lat adresując tematykę 
do gmin i powiatów.
g w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiatowi 
Bieruńsko-Lędzińskiemu na 
realizację zadania w zakresie 
wspierania osób niepełno-
sprawnych będących miesz-
kańcami Gminy Bieruń.

Rada postanowiła przeznaczyć 
na realizację zadania, o którym 
mowa wyżej kwotę 40.000 zł. 

Obowiązujące przepisy po-
zwalają na przekazywanie po-
mocy lecz za pośrednictwem. 
Otrzymają ją poprzez powiat 
członkowie Stowarzyszenia 
„Radość życia”. Stosowną 
umowę w tym zakresie zawrze 
Burmistrz ze Starostą.

g w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Wojewódz-
twu Śląskiemu na utrzymanie 
zwierzęcia w Śląskim Ogro-
dzie Zoologicznym w Cho-
rzowie.

Rada postanowiła udzielić po-
mocy finansowej Wojewódz-
twu Śląskiemu przeznacza-
jąc na ten cel  10.000 zł. Taki 
sposób pomocy dla Śląskiego 
Ogrodu Zoologicznego umoż-
liwiają obowiązujące przepi-
sy. Rada pozostawiła wybór 
zwierzęcia Dyrekcji Ogrodu. 
Odzew był szybki. Bieruń bę-
dzie się opiekował nosoroż-
cem. Pomoc spełni również 
inne cele. Dla miasta to forma 
promocji, gdyż fakt sponsoro-
wania, czy też przejęcia opie-
ki zostanie odnotowany w wi-

docznym miejscu wybiegu. 
Pamiętać należy również, że 
cały park w Chorzowie z jego 
infrastrukturą w tym z Ogro-
dem Zoologicznym to wizy-
tówka i dorobek całego woje-
wództwa. Warto zastanowić się 
nad sposobem rozpropagowa-
nia decyzji Rady. Po zakończe-
niu ferii zimowych temat winien 
być przekazany dyrektorom 
szkół w celu podjęcia stoso-
wanych działań. Jednym z wi-
docznych sukcesów winny być 
na przykład częstsze wizyty w 
Ogrodzie młodzieży. Kończąc 
krótki komentarz do uchwały, 
na którą tak szybko zareago-
wano kilka zdań o nosorożcu. 
Naukowcy wymieniają 5 gatun-
ków, wśród których występują 
osobniki z jednym lub dwoma 
rogami. Nosorożce żyją zarów-
no samotnie, parami jak i rodzi-
nami. Są zwierzętami żyjącymi 
długo, bo kilkadziesiąt lat. Na-
leżą do zwierząt o dużej masie, 
bo waga ich może dochodzić 
do 3,5 tony. Mają słaby wzrok, 
za to dobry węch i słuch. Są ro-
ślinożerne i sympatyczne 

g w sprawie zmian budżetu.

Rada postanowiła wprowadzić 
zmiany po stronie dochodów i 
wydatków budżetowych. Ujęte 
zostały one w trzech załączni-
kach. Dotyczyły oświaty i wy-
chowania, kultury fizycznej i 
sportu oraz zmian limitów wy-
datków na wieloletnie progra-
my inwestycyjne w latach 2009 
– 2012.

Podczas sesji Rada przyjęła 
plany pracy poszczególnych 
komisji. Dostosowano je do 
planu pracy Rady przyjętego 
miesiąc wcześniej.

Opracował: Sekretarz  Miasta

Jerzy Stok

Radni obradowali

W dniu 22.01.2009 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej. Zgodnie z wieloletnią tradycją tematem wiodącym styczniowej sesji 
było rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych. Pisemne opracowanie wykonane przez naczelników Wydziału 
Inwestycji i Remontów oraz Gospodarki Komunalnej były wnikliwie analizowane na posiedzeniach komisji. Tak jak w la-

tach poprzednich Rada przyjęła sprawozdania. Docelowo dokumenty te są również elementem składowym sprawozdania z wyko-
nania budżetu za ubiegły rok i wniosku o udzielenie absolutorium. Sesja absolutoryjna odbędzie się w kwietniu. Realizacja inwe-
stycji jest szczególnie wnikliwie oceniana przez radnych. Miało to miejsce również w odniesieniu do ubiegłorocznych inwestycji. 
Radni zwracali uwagę na zadania, których nie zrealizowano,  a zwłaszcza powody braku realizacji. Szerzej o inwestycjach w innym 
miejscu „Rodni”. Rada podczas sesji podjęła następujące uchwały:
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Styczniowe zebranie człon-
ków Polskiego Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów w 
Jutrzence - było połączeniem 
spotkania opłatkowego, wie-
czoru noworocznego i obcho-
dów Dnia Babci i Dania Dziad-
ka. Gośćmi seniorów byli: prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Henryk Skupień i burmistrz 
Ludwik Jagoda modlitwę po-
prowadził ks. Dziekan Wale-
rian Ogierman a część arty-
styczną wypełnił wytęp dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
oraz koncert Bierunianek. 

Noworoczne spotkanie

Artysta, który chwali się, że 
nigdy nie odczuwa tremy, nie 
jest artystą - jest kłamcą albo 
durniem, powiedział kiedyś 
słynny śpiewak operowy Ca-
ruso. Niemal wszyscy ludzie 
czują jakiś stopień napięcia 
przed publicznym wystąpie-
niem a cóż dopiero młodzi  
muzycy, którzy ćwiczą od nie-
dawna. Jednak, choć atmosfe-
ra była gorąca, występy dzie-

ci i młodzieży z Ogniska Mu-
zycznego, uczące się gry pod 
okiem pani  Joanny Świer-
czek - wypadły wspaniale. Ich 
umiejętności podziwialiśmy w 
Jutrzence podczas  Koncertu 
Kolędowego 22 stycznia. Pu-
bliczność miała okazję posłu-
chać kolęd znanych i tych nie-
co zapomnianych a młodzi ar-
tyści zbierali- nierzadko po raz 
pierwszy - rzęsiste brawa.

Debiut w Jutrzence
nigdy nie odczuwa tremy, nie 
jest artystą - jest kłamcą albo 
durniem
słynny śpiewak operowy Ca-
ruso. Niemal wszyscy ludzie 
czują jakiś stopień napięcia 
przed publicznym wystąpie-
niem a cóż dopiero młodzi  
muzycy, którzy ćwiczą od nie-
dawna. Jednak, choć atmosfe-
ra była gorąca, występy dzie-

Już po raz dwunasty w ostatnim dniu stycznia rozegrano Grand 
Prix Bierunia o Puchar Burmistrza Miasta Bieruń w Formach Sztuk 
Walki. Turniej otworzył i życzenia sukcesów w sportowej rywalizacji 
złożył, zawodnikom wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir 
Wawrzyniak.

W poszczególnych konkurencjach wystartowało 130 zawodników. 
Zawody rozgrywane były z podziałem na kategorie wagowe (walki 
semi - kontakt) i wiekowe w konkurencjach: kata, kata z bronią, kata 
synchroniczne.

Przyznano tytuły: najlepszego zawodnika i zawodniczki w konku-
rencjach kata, kata z bronią, kata synchroniczne, walki semi - contact 
w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

Puchar i tytuł najlepszej zawodniczki: w kategorii wiekowej do 8 lat 
– Paulina Kula, w kategorii wiekowej do 10 lat – Mateusz Saternus, 
w kategorii wiekowej do 16 lat – Karolina Kula oraz w kategorii wie-
kowej Kobiet – Sabina Mańka.

Wyniki rywalizacji o Puchar i tytuł najlepszego zawodnika przedsta-
wiają się następująco (podajemy tylko pierwsze miejsca): w kategorii 
wiekowej do 8 lat – Paweł Kłoda, w kategorii wiekowej do 10 lat – Ma-
teusz Saternus, w kategorii wiekowej do 16 lat – Kamil Niewiadom-
ski i w kategorii wiekowej Mężczyzn – Tadeusz Tarnowski. Sędzią 
głównym zawodów był Eugeniusz Nawrot. Prezes Stowarzyszenia 
Big Budo Polska Wiesław Bigos (9 Dan) dziękuje za pomoc w zorga-
nizowaniu w/ w imprezy sponsorom wśród których znaleźli się: Urząd 
Miasta Bieruń, Starostwo Bieruńsko – Lędzińskie oraz firma Trofea 
Sportowe POKALE. 

Dwunaste Grand Prix



8 RODNIA · LUTY 2009 9RODNIA · LUTY 2009

KULTURA

Sporą niespodziankę  przy-
gotował miłośnikom muzyki 
Bieruński Ośrodek Kultury. W 
niedzielę, 18 stycznia do Domu 
Kultury „Gama” na wieczór 
kolędowy zaprosiły zespoły: 
„Freedom” i „Folkband”. Ten 
pierwszy, to młodzieżowa gru-
pa wokalna działająca pod kie-
runkiem Agaty Parysz-Urbaś. 
Drugi – to znany big-band kie-
rowany przez Krzysztofa My-
alskiego. Tymczasem w „Ga-
mie”, zaprezentował się dodat-
kowo trzeci zespół – „Pasebo” 
prowadzony przez Danutę 
Nygę.  Mogliśmy więc posłu-
chać różnych kolęd, zróżnico-
wanych stylistycznie i wyko-
nawczo: zarówno tych wywo-
dzących się z tradycji ludowej, 
tych skomponowanych przez 
wybitnych kompozytorów, jak 
i popularnych utworów świec-
kich nawiązujących do  tradycji 
bożonarodzeniowej.

Kolędowa Gama

Występ Romana „Pazura” 
Wojciechowskiego, w Domu 
Kultury „Gama” w ostatnią 
sobotę stycznia - był wspa-
niałym wydarzeniem arty-
stycznym. W ten niebanalny 
sposób, Bieruński Ośrodek 
Kultury postanowił uczcić 
piątą rocznicę  śmierci Cze-
sława Niemena. Roman Woj-
ciechowski,  wraz z zaprzyjaź-
nionymi muzykami zaprezen-
towali utwory Niemena wśród 

nich nie zabrakło tych najbar-
dziej znanych: “Pod papuga-
mi” i “Dziwny jest ten świat”. 
Piosenki przeplatane były cie-
kawymi opowieściami i aneg-
dotami o Czesławie, którego 
“Pazur” znał osobiście. 

Koncert cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Konwen-
cja koncertów przy “kawie i 
ciastku”, która staje się tra-
dycją Domu Kultury “Gama” 
przypadła widzom do gustu. 
Twórczość Czesława Nieme-
na również została odebrana 
bardzo gorąco, czego powo-
dem były podwójne bisy.

Niemen na 
bluesowo
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Już tylko do 18 lutego, w Kinoteatrze “Jutrzenka” - można oglą-
dać prace Krystyny Bobak, zgromadzone na wystawie zorgani-
zowanej przez Bieruński Ośrodek Kultury. Wystawa pt.„Światło i 
cień” - jest już kolejną prezentacją dorobku artystki, która urodziła 
się w Zakopanem lecz mieszka i tworzy w Bieruniu. Ukończyła stu-
dia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - Wydział Artystyczny 
w Cieszynie, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk pla-
stycznych, specjalność - grafika artystyczna.

W czasie wernisażu, który odbył się 5 lutego, artystce towarzyszy-
ły córki: Paulina i Ewelina, które przygotowały oprawę muzyczną. 

KULTURA

Przedstawienie świąteczne w 
wykonaniu grupy „Słoneczka”, 
przygotowanej przez panie Bar-
barę Kosmalę i Annę Łuko-
wiec oraz jasełka zaprezentowa-
ne przez grupę „Truskawki” pod 
kierunkiem pani Marioli Wróbel 
– wzbudziły aplauz publiczności, 
która 18 stycznia przybyła do Ju-
trzenki. Małych artystów, najwięk-
szymi brawami nagrodzili rodzi-
ce, babcie i dziadkowie. 

Wśród publiczności obecni 
byli również  mieszkańcy nasze-

go miasta, przedstawiciele władz 
gminnych oraz sponsorzy wspo-
magający działalność Przed-
szkola nr 1. 

Przedszkolaki postanowiły po-
dziękować najlepiej jak potrafią, 
czyli swoimi występami na sce-
nie. Natomiast dyrektor Przed-
szkola nr 1 - Barbara Nieckarz  
odznakami „Przyjaciela Przed-
szkola” uhonorowała: radnego 
Andrzeja Barona, prezesa fir-
my New Art Grzegorza Nowaka 
oraz pana Henryka Labusa.

Przedszkolaki
i przyjaciele

Światło i cień

Zazwyczaj bawią innych, jednak raz w roku bawią się sami. 
Mowa o zespołach działających w Bieruńskim Ośrodku Kultury. 
„Bierunianki”, „Nowobierunianki”, „Ściernianeczki”, chóry „Har-
monia” i „Polonia” oraz „Folkband” w karnawale spotkają się by 
pokazać, że są nie tylko grupami rywalizującymi na co dzień  o 
uznanie bieruńskiej publiczności, ale również - gronem sympa-
tycznych przyjaciół.  W tym roku, takie spotkanie odbyło się ostat-
niego stycznia, w Świetlicy Środowiskowej przy ulicy Remizowej. 
Zastępca burmistrza Jan Podleśny i wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Sławomir Wawrzyniak złożyli naszym artystom, życze-
nia noworoczne a ks. wikary Marcin Niesporek podziękował za 
uświetnianie wydarzeń religijnych oraz pobłogosławił życząc ko-
lejnych udanych  koncertów. Następnie zespoły zaprezentowały 
się w krótkim programie artystycznym po czym panie i panowie 
ruszyli w tany. Tak zaczęła się zabawa…      

Noworoczne 
spotkanie zespołów
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BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W LUTYM

Kino – Teatr „Jutrzenka” ul. Spiżowa 4
19 lutego godz. 18.00 
Wieczorek taneczny dla PZERiI
21 lutego godz. 16.00 i 18.00 
„33 sceny z życia” – film – wstęp wolny
25 lutego  
15-lecie Ośrodka Edukacji
27 lutego godz. 9.00 
I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kulturze, Literaturze i 
Obyczajach Krajów Anglojęzycznych
28 lutego  godz. 8.00
Maraton skatowy
5 marca godz. 15.00
Dzień Kobiet dla PZERiI
6 marca godz. 14.00
Dzień Kobiet dla pracowników UM i jednostek podległych
6 marca godz. 17.00
Dzień Kobiet dla KGW

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
14 lutego 
Zabawa charytatywna Parafii NSPJ 
21 lutego godz. 10.00
Bal przedszkolaków dla P Nr 2
24 lutego godz. 14.00
Spotkanie klubowe PZERiI

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
15 lutego godz. 9.00
Rozgrywki Ligowe Skata
16 lutego godz. 9.00
Kiermasz odzieżowy „Mega tex” - Słowacja
21 lutego godz. 20.00
Zabawa karnawałowa dla mieszkańców

Urząd Miejski w Bieruniu ogłasza konkurs 

na hasło-logo Dnia Św. Walentego.
Celem konkursu jest wyłonienie prac, które w najciekawszy spo-

sób będą promować i propagować wydarzenia związane z obcho-
dami Dnia św. Walentego – Patrona Miasta Bierunia.
• Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych niezależnie od 

wieku.
• Prace powinny składać się z wyrazów albo rysunków lub z kom-

binacji wyrazów i rysunków w dowolnej technice graficznej na 
kartach formatu A4.

• Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace. 
• Każda praca na odwrocie ma zawierać następujące informacje:  

Imię i nazwisko uczestnika, pełny adres, nr telefonu.
• Termin dostarczania prac – do 31 marca 2009r.
• Prace należy dostarczać w zaklejonej kopercie do Punktu Obsłu-

gi Mieszkańców, znajdującego się na parterze Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, 43-
150 Bieruń, ul. Rynek 14, z dopiskiem: konkurs - św. Walenty.

• Nadesłane prace nie będą zwracane.
•  Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:

o 1 miejsce – 500 zł
o 2 miejsce – 300 zł
o 3 miejsce – 200 zł.

• Rozdanie nagród odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Bieruniu. 
Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnej godzi-
nie i miejscu wręczenia nagród.

• Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.bierun.pl
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: Bieruńska Fundacja 
Inicjatyw Gospodarczych ist-
nieje już na rynku kilka lat. Czy 
coś zmieniło się w strukturach 
organizacyjnych fundacji?

Bernard Pustelnik: Funda-
cja została założona w 1995r 
więc na rynku istnieje już po-
nad 13 lat. Założycielami fun-
dacji była gmina Bieruń, Za-
kład Tworzyw Sztucznych 
„ERG” S.A., Nadwiślańska 
Spółka Węglowa S.A. . Komi-
tet Fundatorów tworzą przed-
stawiciele gminy Bieruń tj. mgr 
Henryk Skupień (Przewodni-
czący) oraz inż. Ludwik Jago-
da. Zarząd fundacji obecnie 
jest dwuosobowy: Prezes- mgr 
Karol Trzoński , mgr inż. Ber-
nard Pustelnik-Wiceprezes, 
oraz Prokurent mgr inż. Seba-
stian Macioł.

: Można więc po-
wiedzieć, że pięć osób spra-
wuje nadzór nad fundacją?

Bernard Pustelnik: Tak, ale 
tylko dwie osoby zatrudnione 
są na etacie w fundacji tj. wice-
prezes i prokurent, a członko-
wie Komitetu Fundatorów peł-
nią swoją funkcję społecznie.

: Widzimy co dzie-
je się na rynku. Niektóre firmy 
się rozwijają inne upadają. Jak 
to jest w przypadku fundacji.

B.P.: W fundacji pracuję od 
2002r, czyli ponad 6 lat ,więc 
mogę wypowiadać się jedy-
nie co fundacja zrobiła w tym 
okresie. Przychody fundacji 
od 2002r do 2008 wzrosły o 
1014%.

Czyli wzrosły ponad dziesię-
ciokrotnie w okresie sześciu 
lat. Inaczej mówiąc, jeśli ktoś 
zarabiał w 2005r np. 3 tys .zł( 
przychód) to w 2008 roku po-
winien zarobić 30 tys. zł. (ta-
bela nr 1)

: Jak widać na ry-
sunku przychody wzrosły dzie-
sięciokrotnie, ale co z koszta-
mi. Czy koszty również wzrosły 
dziesięciokrotnie?

B.P.: Z kosztami bywało róż-
nie. Jak fundacja inwestowała 
w sprzęt komputerowy, wypo-
sażenie budynku, szkolenia 
pracowników to koszty wzra-

stały. Ale inwestycje się opła-
cały ponieważ nigdy fundacja 
nie straciła płynności finanso-
wej ( nie zaciągała kredytów) 
i przychody w fundacji ciągle 
rosną.

: Jak kształtują 
się przychody w fundacji. Czy 
fundacja pozyskuje zlecenia 
na zewnątrz czy tylko z gminy 
Bieruń?

B.P.: Przychody fundacji po-
chodzą z różnych źródeł. Przy-
kładowo: jednym ze źródeł są 
Programy Ograniczenia Niskiej 
Emisji prowadzone w gminach 
Bieruń, Pszczyna , Suszec ( po 
wygranych przetargach). Dru-
gim źródłem są środki finan-
sowe pozyskiwane z Unii Eu-
ropejskiej, trzecim najmniej-
szym- czynsze pochodzące z 
wynajmu pomieszczeń w bu-
dynku Centrum Inicjatyw Go-
spodarczych. Jeśli chodzi o 
gminę Bieruń ,to wygraliśmy 
przetarg na prowadzenie Pro-
gramu Ograniczenia Niskiej 
emisji i z tego tytułu mamy 
przychód w 2008r, który sta-
nowi 5% przychodów ogółem 
fundacji. Dokładnie jak kształ-
towały się przychody ogółem 
do przychodów z miasta Bieru-
nia przedstawia tabela nr 2.

: Fundacja została 
powołania w określonym celu, 
nie w celu osiągania zysków 
lecz pomagania np. przedsię-
biorcom, szkolenia, doradza-
nia, działania na rzecz ochro-
ny środowiska. Co robicie w 
tej kwestii?

B.P.: Zacznijmy od kilku cyfr. 
Do lokalnych przedsiębior-
ców dzięki działalności funda-
cji oraz wprowadzeniu przez 
Gminę Bieruń Programu Ogra-
niczenia Niskiej Emisji trafiła 
kwota 13 024 037,97 zł. Za-
montowano w Bieruniu 1 155 
instalacji w tym dwie pompy 
ciepła ,93 kolektory, 112 kotłów 
gazowych, reszta to kotły wę-
glowe. Dziewięć firm mających 
siedzibę w Bieruniu zmoderni-
zowały łącznie 923 kotłownie, 
czyli firmy z Bierunia w 80% 
skorzystały z tego programu. 
Największa z firm zmoderni-
zowała 343 kotłownie na łącz-
ną kwotę 3 843 429,87zł., ko-
lejna 153 kotłownie za łączną 
kwotę 1 757 161,63zł. Proszę 
sobie policzyć jaki zysk miały 
te firmy ( małe firmy lokalne) i 
jak „wpompowanie” w lokalny 
rynek kwoty 10 mln zł przyczy-
niło się do jego rozwoju. 

W Suszcu zamontowaliśmy 
320 kotłowni na łączną kwo-

tę 3 687 035,45 zł , natomiast 
w Pszczynie zamontowali-
śmy 800 kotłów na kwotę po-
nad 8 mln. zł. Należy dodać, 
że w 2008 roku nadzorowali-
śmy montaż 928 kotłowni co 
w przeliczeniu na dni robocze 
daje montaż około 4 kotłowni 
dziennie. Gdy odejmiemy mie-
siące zimowe to daje cyfrę 5 
kotłowni dziennie. Do dnia dzi-
siejszego fundacja nadzorowa-
ła montaż 2 250 kotłowni i jest 
największym operatorem Pro-
gramów Ograniczenia Niskiej 
Emisji w powiecie i jednym z 
większych w woj. śląskim.

: W jaki sposób 
zamontowanie nowych kotłów 
wpływa na ochronę środowi-
ska?

B.P.: Efekt ekologiczny dla 
Bierunia przedstawia się nastę-
pująco-czyli co roku mniej za-
nieczyszczamy środowisko:
> zmniejszenie zanieczysz-

czeń powietrza w SO2 o 93 
tony/rok ( dwutlenek siarki)

> zmniejszenie zanieczysz-
czeń powietrza w NOx o 
3,8 ton/rok ( związki azotu)

> zmniejszenie zanieczysz-
czeń powietrza w CO o 199 
ton/rok ( tlenek węgla)

> zmniejszenie zanieczysz-
czeń powietrza w CO2 o 7 
193 tony /rok ( dwutlenek 
węgla)

> zmniejszenie zanieczysz-
czeń powietrza w B-a-P 
(benzo-a-piren) o 62 kg/a

> zmniejszenie zanieczysz-
czeń powietrza w pył o 262 
tony/rok

Kolokwialnie mówiąc co 
roku na Bieruń „spadnie” mniej 
związków chemicznych licząc 
w tonach o  7 750 ton.

: Nie odpowie-
dział Pan na pytanie dotyczą-
ce szkoleń?

B.P.: Przepraszam. Oczywi-
ście szkolimy i to za darmo. 
Pieniądze pochodzą zawsze 
z EU. Uczymy za darmo j. an-
gielskiego j. niemieckiego, ob-
sługi komputera, radzenia so-
bie ze stresem, prowadzimy 
szkolenia ogólno-rozwojowe. 
Przeszkoliliśmy już 887 osób 
a przeszkolimy jeszcze 280. 
Przeszkolimy, ponieważ mamy 
już podpisane umowy na dofi-

Przychody rosną o ponad 1000 proc. Ponad 13 
mln dla przedsiębiorców.

Fundacja sukcesów
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nansowanie szkoleń ze środ-
ków unijnych. 

: Możemy prze-
czytać w prasie o kolejnych 
środkach pozyskanych przez 
fundację. Jak to wygląda je-
śli chodzi o udział w państwa 
przychodach?

B.P.: Od kilku lat pozyskuje-
my środki z unii. Fundacja po-
zyskała łącznie 3 544 817,99 zł. 
W styczniu tego roku podpisa-
liśmy umowę z Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji na kwotę 1 506 513,69 zł 
na szkolenia przeznaczone dla 
gmin i powiatów. Udział środ-
ków unijnych w dochodach 
fundacji wynosi od 25% do 
33% i ciągle rośnie.

: Pozyskujecie śro-
dki z unii prowadzicie Progra-
my Ograniczenia Niskiej emisji, 
zarządzacie budynkiem, macie 
dużo kosztów i chyba zatrud-
niacie sporo pracowników?

B.P.: Na etacie w fundacji 
na dzień dzisiejszy zatrud-
niamy tylko kilka osób które 
stanowią trzon załogi. W mia-
rę potrzeb zatrudniamy oso-
by na umowę zlecenia lub na 
umowę o dzieło. Warto rów-
nież dodać że prowadzimy 
księgowość w której dzielimy 
przychody i koszty na działal-
ność statutową, gospodarczą 
oraz księgowość do rozlicza-
nia środków pochodzących 
z unii europejskiej. Jeśli cho-
dzi o wynik finansowy funda-
cji , to w 2007 r zysk wynosił 
53 tys., a w 2008r to już kwota 
169 tys. zł .

: Co uważa Pan za 
najważniejsze w fundacji? 

B.P.: To trudne pytanie. Waż-
ny jest fakt , że przeprowadzo-
ne kontrole Najwyższej Izby 
Kontroli, ZUS, Urzędu Skarbo-
wego oraz coroczne kontro-
le prowadzone przez pracow-
ników Urzędu Miasta |Bieru-

nia potwierdziły prawidłowość 
prowadzenia fundacji. Bar-
dzo ważna jest pomoc Bur-
mistrza Miasta Bierunia oraz 
wszystkich radnych. To dzię-
ki ich pomocy, udało się uzy-
skać gwarancję bankową na 
zabezpieczenie środków po-
chodzących z unii europejskiej 
(półtora miliona złotych). Bar-

dzo cenne jest doświadcze-
nie Prezesa Fundacji w zarzą-
dzaniu dużymi firmami. Ważna 
jest również współpraca z inny-
mi organizacjami ale dla mnie 
najważniejsi są pracownicy. To 
dzięki ich pracy fundacja ciągle 
się rozwija i korzystając z oka-
zji chciałbym im za to zaanga-
żowanie podziękować.

Bieruńska Fundacja 
Inicjatyw Gospodarczych z 
powodzeniem zrealizowała 

nw. projekty:
 - działanie 1.3 SPO-WKP, projekt pn. „Usługi doradcze dla 

Piastowskiego Parku Przemysłowego”, partnerzy: Powiat 
Bieruńsko-Lędziński, Urząd Gminy Bieruń, Urząd Gminy Lę-
dziny; celem projektu było przygotowanie studium wykonal-
ności, biznes planu oraz oceny oddziaływania na środowi-
sko Piastowskiego Parku Przemysłowego; wartość projektu: 
79 300,00 zł; zakładane wskaźniki osiągnięto. 

- działanie 2.1 ZPORR, projekt pn. “Edukacja twoja szan-
są”; celem projektu było zwiększenie kwalifikacji zawodo-
wych grupy 240 BO poprzez intensywne, kompleksowe 
szkolenia z zakresu nauki języków obcych oraz IT; wartość 
projektu 597 477,06 zł; zakładane wskaźniki osiągnięto.

 - działanie 2.3 ZPORR, projekt pn. “Unia Europejska szan-
są dla rolników”; celem projektu było zwiększenie kwalifika-
cji zawodowych 100 rolników, domowników i innych osób 
zatrudnionych w rolnictwie poprzez intensywne, komplek-
sowe szkolenia z zakresu podstaw przedsiębiorczości i po-
zyskiwania środków z funduszy UE, nowoczesnych technik 
informatycznych (IT) oraz języków obcych; wartość projektu 
771 147,82 zł; zakładane wskaźniki osiągnięto. 

Obecnie Bieruńska Fundacja 
Inicjatyw Gospodarczych 

realizuje cztery projekty: 
- poddziałanie 8.1.1 POKL, projekt pn. „NIE PRZEGAP 

SZANSY - szkolenia językowe, komputerowe oraz ogólno-
rozwojowe dla osób po 45 roku życia, chcących z własnej 
inicjatywy podnieść swoje kompetencje zawodowe”; celem 
projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 90 osób 
po 45 roku życia, posiadających co najwyżej wykształcenie 
średnie poprzez wyposażenie BO w praktyczne umiejętności 
posługiwania się językami obcymi oraz wykorzystania narzę-
dzi informatycznych; wartość projektu:       499 185,00 zł. 

 - działanie 9.5 POKL, projekt pn. „Drogowskaz - świadomy 
wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej”; celem projektu jest 
podniesienie świadomości 457 uczniów w zakresie korzyści 
płynących z kształcenia; wartość projektu: 41 751,00 zł.  

-działanie 9.5 POKL, projekt pn. „Kompetentny Strażak”, 
celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia 
i kwalifikacji członków OSP powiatu bieruńsko-lędzińskiego; 
wartość projektu 49 443,50 zł.

- poddziałanie 5.2.1. POKL, projekt pn. „Samorządowa 
Akademia umiejętności”, projekt adresowany jest do gmin 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego i obejmuje szkolenia dla 
pracowników administracji samorządowej; wartość projektu 
1 506 513,69 zł
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W zdumiewająco szybkim 
czasie optymistyczne prognozy 
gospodarcze zostały zastąpione 
pesymistyczną przyszłością róż-
nych sfer życia przeciętnej rodzi-
ny. Warto więc przybliżyć czy-
telnikom aktualne dane, które 
przekazywane są przez Powia-
towy Urząd Pracy w Tychach. 
Dla zobrazowania sytuacji poda-
no je w takim samym układzie, 
aby dokonany komentarz był w 
miarę pełny.

Powiatowy Urząd Pracy nie 
podaje w miesięcznych zesta-
wieniach informacji o stopie bez-
robocia w Bieruniu. Zostanie ona 
wyliczona zgodnie z zasadami 
określonymi przez ministerstwo i 
podana w dalszej części artyku-
łu. Prawdopodobnie preferowa-
ne jest odnoszenie statystyki do 
większych obszarów. Do takich 
wniosków skłania podawany 
przez kompetentnych przedsta-
wicieli Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy przykład Bytomia. W mie-
ście tym są dzielnice, w których 
stopa bezrobocia przekracza 20 
%, a są i takie gdzie wynosi kil-
ka procent. Z publikowanych w 
ostatnim czasie w gazecie Rze-
czypospolita informacji wynika, 
że do powiatów o najwyższym 
bezrobociu w grudniu ubiegłe-
go roku należały:

szydłowiecki 31,2 %
bartoszycki 30,9 %
braniewski 29,5 %

białogardzki 28,4 %
Wracając na chwilę na szcze-

bel naszego województwa nale-

ży stwierdzić, że na koniec ubie-
głego roku zarejestrowanych 
bez pracy było 122.000 osób. 

W ciągu miesiąca od listopada 
do grudnia liczba zarejestro-
wanych bezrobotnych wzrosła 
o 400 osób. Dokonując anali-
zy danych zawartych w tabe-
lach widać tendencje spadko-
we. W odniesieniu do Bierunia 
wykazywały one bardzo wyraź-
ny i wielomiesięczny spadek 
wszystkich rejestrowanych da-
nych. Liczba bezrobotnych za-
rejestrowanych w PUP liczona 
w liczbach bezwzględnych była 
w grudniu ubr. najniższa w histo-
rii notowania tego negatywnego 
zjawiska, a czyni się to od kil-
kunastu lat. Pomijając przy tym 
fakt, że wówczas liczba miesz-
kańców była niższa oraz mając 
na uwadze zmiany przepisów, 
które dokonane były w tym cza-
sie. Miały one w zasadzie jeden 
cel urealnienie rzeczywistej licz-
by bezrobotnych i zaostrzenie 
kryteriów. Brak aktywności w 
poszukiwaniu pracy, brak kon-

taktu z PUP i odmowy przyjęcia 
ofert były m.in. powodem wykre-
ślenia z rejestru. Zjawisko bezro-
bocia zawsze odnoszono do ko-
biet. Taki sam problem dotyczy 
mieszkanek Bierunia. Są jednak 
w naszym województwie mia-

sta, gdzie bezrobotni stanowią 
ponad 70 %. Taka sytuacja wy-
stępuje w Rybniku. Lepiej niż w 

poprzednich latach prezentuje 
się procent osób posiadających 
prawo do zasiłku. W tym zakre-
sie nastąpiła prawdziwa ewolu-
cja. Na początku uprawnienie 
takie posiadało ponad 80 % bez-
robotnych. Był jednak okres kie-
dy zasiłek przysługiwał 8 % bez-
robotnych. Kryzys na świecie to 
na pewno ostatnie trzy miesiące 
ubiegłego roku poczynając od 
Stanów Zjednoczonych, później 
Europy, a szczególnie Islandii i 
z niewielkimi opóźnieniami na-
szego kraju. Warto więc na mo-
ment zwrócić uwagę na tabelkę 
i na słownie trzyosobową liczbę 
osób zwolnionych z przyczyn 
zakładu na koniec ubiegłego 
roku. Zdecydowanie niższa była 
również liczba osób dotychczas 
nie pracujących, co świadczy o 
tym, że osoby po ukończeniu 
szkół znajdowały zatrudnienie, 
w zdecydowanej większości. 
Od lat jest nierowiązany w spo-
sób systemowy problem rynku 
pracy dla niepełnosprawnych. 
Bez wątpienia brakuje tu przej-
rzystych trwałych i stabilnych 
bodźców ekonomicznych dla 
pracodawców. W pozycji oso-
by bezrobotne do 25 roku ży-

cia, jeszcze kilka lat temu były 
niechętnie zatrudniane. Doty-
czyło to zwłaszcza absolwentów 
wyższych szkół. W ubiegłym 
roku był duży problem, aby 
znalazło się kilku absolwentów 
szkół wyższych o kierunkach 
korespondujących z charakte-
rem pracy Urzędu do zawar-
cia umów stażowych. Nie było 
chętnych na wakaty do Straży 
Miejskiej. Bezskutecznie poszu-
kiwano do pracy w Urzędzie 
elektryka z uprawnieniami, czy 
też instalatorów jako inspekto-
rów nadzoru. Fachowcy tych za-
wodów technicznych po prostu 
pracowali tam, gdzie więcej pła-
cą. A to, że jest ich mało i trudno 
uzyskać wymagane uprawnie-
nia to inny problem. 

Niska stopa bezrobocia i 
duża liczba ofert pozwoliły na 
wyraźne obniżenie liczby osób 
bezrobotnych powyżej 50 roku 
życia oraz długotrwale bezro-
botnych.

Stosując zasady określone 
przez ministerstwo dotyczące 
sposobu ustalania stopy bezro-
bocia polegające na odniesie-
niu liczby kobiet w wieku 18 lat 
do 60 oraz mężczyzn 18 lat do 
65 do liczby bezrobotnych w da-
nym czasie należy stwierdzić, że 
na koniec grudnia 2008 r. stopa 
bezrobocia w Bieruniu wynosiła 
1,8 %. Tak niska stopa wyjaśnia 
wcześniejsze problemy doty-
czące naboru stażystów, czy 
specjalistów. Bieruń nie jest wy-
spą, ani nie leży na innej plane-
cie, więc należy oczekiwać, że 
sytuacja dotycząca rynku pracy, 
a ściślej odnoszona do miesz-
kańców ulegnie zmianie. Jak 
bardzo tego nikt nie jest w stanie 
stwierdzić. Władze miasta mają 
nie wykorzystane jeszcze atuty. 
Głównym są grunty w specjal-
nej strefie ekonomicznej, gdzie 
powinny powstać nowe miejsca 
pracy. Ważne jest to, aby właści-
ciel gruntów, a ściślej podmiot, 
który go reprezentuje nie znie-
chęcał nabywców – potencjal-
nych inwestorów cenami zapo-
rowymi. Do problematyki rynku 
pracy i poziomu bezrobocia bę-
dziemy wracali na łamach „Rod-
ni”. Tematyka ta jest jednym z 
ważniejszych problemów życia 
każdej społeczności lokalnej.

J. S.

Bezrobotni
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wem do 
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Oso-
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cujące
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zakł. 
pracy

Osoby 
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czas nie 
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Nie-
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Osoby 
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powyżej 
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31.12.2007 O 411
K 267

58
38

318
201

13
9

93
66

22
12

80
53

93
55

213
140

31.12.2008 O 248
K 138

53
31

199
105

3
3

49
33

22
11

55
33

57
28

83
51

Kraj Województwo śląskie Powiat Bieruńsko-Lędziński

2007 r. 11,2 % 9,3 % 5,6 %

2008 r. 9,1 % 6,7 % 3,2 %

W oczekiwaniu 
na kryzys

W codziennej prasie publikowane są informa-
cje o skutkach kryzysu, który coraz bardziej 
dotyka nasz kraj

Poziom bezrobocia w Bieruniu

Stopa bezrobocia na dzień 30 listopada
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Czy zebrania rodziców mu-
szą kojarzyć się tylko z kontro-
lą postępów dziecka w nauce? 

Samorząd Uczniowski Gim-
nazjum nr 1 w Bieruniu po-
kazał, że tak być nie musi. W 
holu głównym szkoły na czas 
zebrania z rodzicami otwarto 
Słodki Kącik. Stoliki pięknie na-
kryte białymi obrusami, a wo-
kół nich rodzice, nauczyciele, 
a nawet uczniowie. Stworzo-
no miłą atmosferę kawiarenki, 
w której można było zakupić 
różne pyszne wypieki wykona-
ne przez naszych uczniów. Do 
tego serwowano dobrą kawę i 
herbatę. Nad organizacją czu-
wały natomiast opiekunki sa-
morządu pani Aleksandra Ja-
romin i Agnieszka Wolny.

Kafejka cieszyła się sporą 
popularnością, a uczniowie 
już zapowiedzieli, że na pew-
no nie będzie to ostatnia tego 
typu akcja. Dochód z tej impre-
zy został przekazany dla rodzi-
ny, której mieszkanie spłonęło 
w wyniku lekkomyślnych i nie-
kontrolowanych zabaw osób 
trzecich z fajerwerkami pod-
czas nocy sylwestrowej.

„Słodka” wywiadówka „Słodka” wywiadówka 

Właśnie zaczął się 
drugi semestr tego 
roku szkolnego. Do-
skonała to okazja by 
pochwalić nie lada 
osiągnięciami pierw-
szego semestru i to  z 
wielu dziedzin. 

• W połowie października w 
Świerczyńcu miał miejsce Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gmi-
ny Bojszowy. Nasi piłkarze treno-
wani przez pana Ireneusza Iwań-
skiego uplasowali się na trzecim 
miejscu. Z kolei w listopadzie re-
prezentacja szkoły w składzie: 
Daniel Grześlak, Bartosz Kosty-
ra, Dawid Nagi, Mariusz Micha-
lec, Marcin Pastuszka, Łukasz 
Pustelnik, Daniel Fabisiak, Pa-
weł Szczepanik, Łukasz Piecha, 
Robert Kołaciak, Dawid Pasierb i 
Jakub Bobla, również pod opie-
ką pana Ireneusza Iwańskiego, 
zajęła I miejsce w VI Powiato-
wym Turnieju Piłki Nożnej o Pu-
char Starosty Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego. Turniej roze-
grał się w hali sportowej naszego 
gimnazjum, które było organiza-
torem zawodów. Nad wszystkim 

czuwał pan Ireneusz Iwański. 
II miejsce przypadło w udziale 
Gimnazjum nr 2 w Lędzinach, a 
miejsce III – Gimnazjum w Boj-
szowach. W Turnieju wyłoniono 

także najlepszego piłkarza – zo-
stał nim uczeń naszej szkoły. Da-
wid Nagi. Natomiast najlepszym 
bramkarzem okrzyknięto Grze-
gorza Jastrzębskiego- zawodni-
ka Gimnazjum w Bojszowach. 

• Również w październiku, w 
Rudzie Śląskiej, odbył się Finał 
Wojewódzki w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych Szkół Gimna-
zjalnych Chłopców. Do finału za-
kwalifikowało się 16 najlepszych 
szkół z województwa śląskiego. 
Nasza drużyna w składzie: Pa-
weł Szczepanik, Daniel Fabisiak, 
Marcin Pastuszka, Wojciech Ko-
styra, Robert Kołaciak, Dawid 
Nagi oraz Jan Porwit, przygoto-
wywana przez pana Wojciecha 
Majkowskiego, uplasowała się 
na szóstym miejscu, czym udo-
wodniła bardzo dobre przygoto-
wanie do zawodów.

• Grudzień także obfitował w 
turnieje sportowe. 2 grudnia na-
sze gimnazjum zorganizowało 
Powiatowe Zawody Szkół Gim-
nazjalnych w Piłce Siatkowej 

Chłopców. W rozgrywkach za-
jęliśmy pierwsze miejsce, awan-
sując do turnieju finałowego. 
Opiekunowi, panu Dariuszowi 
Szulcowi, oraz zawodnikom: ka-
pitan-Damian Opach, Jan Ber-
ger, Bartosz Wolski, Mateusz 
Głuchowski, Daniel Fabisiak, 
Bartosz Kostyra, Piotr Mijalski, 
Michał Mijalski, Paweł Pilch, Ro-
bert Kołaciak i Maurycy Koćwin, 
życzymy równie udanych roz-
grywek finałowych. 

• Natomiast 10 grudnia pan 
Wojtek Majkowski zorganizował 
Powiatowy Turniej Piłki Koszy-
kowej Dziewcząt. I tak pierwsze 
miejsce zajęła drużyna z Gimna-
zjum w Bojszowach, drugie – z 
Chełmu Śląskiego. Zespół ko-
szykarek trenowany przez pana 
Wojtka Majkowskiego wywalczył 
miejsce III.

• Uczniowie naszej szkoły, jak 
każdego roku, odnoszą również 

zwycięstwa w turniejach recyta-
torskich. W październiku w ty-
skim Gimnazjum im. Jana Pawła 
II odbył się II Rejonowy Konkurs 
Recytatorski Twórczości Karola 
Wojtyły – Papieża Jana Pawła 
II. Nasza uczennica przygoto-
wana przez panią Joannę Lo-
renc - Katarzyna Olak, zajęła II 
miejsce. Natomiast w listopadzie 
miał miejsce XVII Międzygmin-
ny Turniej Recytatorski „Miedź-
na 2008”. W kategorii „wywie-
dzione ze słowa” I miejsce zajął 
Robert Binda doskonalący się 
pod okiem pań: Joanny Lorenc 
oraz Bożeny Jagody. W katego-
rii głównej II miejsce wywalczyła 
Sylwia Osuch przygotowywana 
przez panią Katarzynę Ćwiękałę, 
a uczennica pani Joanny Lorenc 
– Katarzyna Olak,  zdobyła wy-
różnienie. 

• W grudniu miał miejsce jesz-
cze jeden konkurs recytatorski 
– Powiatowy Konkurs Zbignie-
wa Herberta. Organizatorem był 
Zespół Szkół w Bieruniu Nowym. 
Również tym razem Katarzyna 
Olak przygotowywana przez pa-
nią Joannę Lorenc zajęła II miej-
sce.

Laury dla zwycięzców
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W zwi¹zku ze 
zbli¿aj¹cymi siê 

Pod takim hasłem w naszej szkole obcho-
dziliśmy tydzień walki z nałogami. W ramach 
profilaktyki nasi uczniowie brali udział w 
dwóch spektaklach przygotowanych przez 
Impresariat Artystyczny z Krakowa. W pierw-
szym, pt. „Szczęście za rogatką”, uczestni-
czyli uczniowie klas IV-VI. Scenariusz przed-
stawienia oparty został na doświadczeniach 
młodych ludzi, którzy mieli kontakt z narkoty-
kami i narkomanami. Drugie przedstawienie 
nosiło tytuł „Bajkowy przekładaniec”. Obej-
rzeli go uczniowie klas I-III. Bohaterowie zna-
nych bajek przestrzegali młodych widzów, 
by nie ufali obcym ludziom. 

Ponadto uczniowie klas VI spotkali się z 
policjantami, którzy zapoznali ich z przepisa-
mi prawa karnego. Poinformowali młodzież 
o karach, jakie grożą za posiadanie narkoty-
ków, wszczynanie bójek, niszczenie cudze-
go mienia i inne niewłaściwe zachowania 
wobec rówieśników i dorosłych.

Przeprowadzone zostały dwa konkursy 
– literacki i plastyczny pod hasłem „Na na-
łogi wystaw rogi”. Ogółem jury konkursowe 
otrzymało 94 prac literackich i 30 plastycz-
nych. Wyłoniono następujących laureatów:

W konkursie plastycznym: Klasy I I miejsce 
- Martyna Minik 1a, II miejsce – Michał Pudeł-
ko 1c, Wyróżnienie: Mateusz Mizerski 1c, Łu-
kasz Kołaciak 1c, Edyta Sontag 1a. Klasy II: 
I miejsce – Michał Pietrowski 2b, II miejsce – 
Kamil Mazur 2b i III miejsce – Wiktoria Cygler 
2b. Wyróżnienie – Jakub Chrapan 2b, Oliwia 
Sklorz 3d. Klasy III: I miejsce – Jakub Wenda 
3c, II miejsce – Marzena Porwit 3a, III miej-
sce –Angelika Markowska 3d. Wyróżnienie 

– Daria Blacha 3d, Ewelina Tatoj 3d. Klasy IV:
I miejsce – Kuźma Katarzyna 4b.

Klasy V: I miejsce – Zuzanna Niemiec 5a, 
II miejsce – Julia Chorzewska 5c, III miejsce 
– Julia Biaduń 5a, Paweł Porwit 5c. Wyróż-
nienie – Karolina Deska 5a, Weronika Parysz 
5a, Daria Nizerska 5c.

W konkursie literackim: Klasa IIa: Wyróż-
nienie – Magdalena Kulska 2a.  Klasy IV List: 
I miejsce – Magdalena Skucik 4a, II miejsce 
– Klaudia Lechwar 4a, III miejsce – Martyna 
Greguła 4d, Wyróżnienie – Śliwka Patrycja 
4a. Wiersz: I miejsce – Karolina Kiecoń 4d,  
II miejsce – Julia Kula 4d, III miejsce –Kamil 
Karkut 4a, Wyróżnienie – Sonia Kosmala 4d, 
Kamil Kulski 4d, Adrian Kondla 4a.. Klasy 
V: List I miejsce –Aleksandra Janecka 5c, II 
miejsce – Bartłomiej Lubecki 5c, III miejsce 
–Dominika Jagoda 5d. Wyróżnienie – Ewa 
Białoń 5d, Kornelia Hycz 5a. Wiersz: I miej-

sce – Łukasz Kowalski 5d, II miejsce – Ar-
kadiusz Ogaza 5b, III miejsce – Inga Wadas 
5a, Wyróżnienie – Adam Januszewski 5c. 
Klasy VI List: I miejsce – Anna Fortuna 6e, 
II miejsce – Agnieszka Pilorz 6d, III miejsce 
– Adam Kozakiewicz 6d. Wiersz: I miejsce 
– Mariusz Karkoszka 6e, Michał Kula 6e, II 
miejsce – Karolina Sapek 6b, Paulina Bobak 
6e, III miejsce – Dominika Laby 6b, Joanna 
Stencel 6d

Wyróżnienie – Aneta Sontag 6c, Klaudia 
Grzybek 6e.

Podsumowaniem tygodnia profilaktyczne-
go był apel przygotowany przez uczniów z 
klasy IId, VIa i VId na temat uzależnień. Go-
ściliśmy na nim pana Piotra Ćwiękałę – pra-
cownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i przewodniczącego Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
który wręczył wyróżnionym w konkursach 
uczniom nagrody. Nagrody zostały zakupio-
ne z pieniędzy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej za kwotę 900 złotych.

Trójka z Owsiakiem
Już kolejny raz zagrała w Szkole Podsta-

wowej nr 3 Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Zbieraliśmy pieniądze na Funda-
cję Jurka Owsiaka, która w tym roku prze-
znaczy je na wczesne wykrywanie nowo-
tworów u dzieci. 

W dniach 5 – 9 stycznia na terenie szko-
ły odbyły się liczne imprezy. Codziennie 
uczniowie kwestowali w klasach i przy 
drzwiach wejściowych, można było zakupić 
losy loterii. Dużym powodzeniem cieszyła 
się sprzedaż smacznych ciast upieczonych 
przez nauczycieli i rodziców. Dodatkowymi 
atrakcjami były : Aqua- aerobik i piłka siat-
kowa dla dorosłych, rozgrywki tenisa sto-
łowego, mecz piłki koszykowej uczniów 
IV – VI rozgrywki piłki nożnej w klasach I 
– III, mecz piłki wodnej uczniowie kontra 
nauczyciele. Także w ramach akcji WOŚP 
Pani pedagog Elżbieta Święcicka uczyła 
najmłodszych zasad udzielania pierwszej 
pomocy. 

W piątek 9 stycznia odbył się Wielki Fi-
nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-

cy kończący całotygodniową akcję. W ra-
mach loterii rozlosowano liczne nagrody, 
a punktem kulminacyjnym było losowanie 
nagrody głównej – MP 3 Szczęśliwym po-
siadaczem został uczeń klasy VI a Kordian 
Rogalski. 

Ogłoszone zostały także wyniki kwesty w 
poszczególnych klasach I miejsce z kwo-
tą 338 zł zajęła klasa VI e (wych.p. Renata 
Mateja), która została uhonorowana dyplo-
mem i wielkim ciastem w kształcie serca.

W sumie zebrano ponad 3 300, 00 zł.  
Cała kwota została przekazana na ręce 
przedstawiciela sztabu w Bieruniu WOŚP 
pana Kaczyńskiego. Organizatorzy dzię-
kują wszystkim sponsorom, a w szcze-
gólności: Filmie Handlowej „TREND” p. 
Bartłomiej Niemiec, Spółka z o.o. „EKO-
TERM”, Międzyzakładowemu Zarządo-
wi Związku Górników w Polsce przy KWK 
„PIAST”, Związkowi Zawodowemu „Kadra” 
Przy KWK „PIAST”, Kancelarii Finansowo – 
Ubezpieczeniowej Bogdana Paterka. 

Na nałogi wystaw rogi
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