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28 lutego 1992 r. w 
Szkole Podsta-
wowej w Nowym 

Bieruniu, odby³o siê zebra-
nie mieszkañców na którym 
powo³ano do ¿ycia lokaln¹ 
organizacjê spo³eczn¹ Stowa-

rzyszenie Mi³oœników Ziemi 
Bieruñskiej „Por¹bek”. Minê³o 
zatem 15 lat od tego wyda-
rzenia. Tymi s³owami - Jolan-
ta Siemianowska powita³a 
14 marca w hali spor-
towej przy Gimna-

Płyta 
w prezencieDziś 20 stron Cena bez zmian
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15. urodziny Por¹bka
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nia  Gundelfingen zw³aszcza 
przez tych mieszkañców Bie-
runia, którzy nie mieli do tej 
pory  okazji odwiedziæ tego 
malowniczego miasta. Film 
bêdzie t³umaczony na jêzyk 
polski a organizatorzy zapra-
szaj¹ równie¿ uczniów liceum 
i gimnazjum.

Po projekcji filmu - 
jak zawsze - jesteœcie 
Pañstwo zaproszeni do 
wspólnego spêdzania 
czasu przy lampce wina 
z Gundelfingen. Wte-
dy profesor Rynski opo-
wie o nastêpuj¹cych wy-
darzeniach: - o bo¿ona-
rodzeniowym jarmarku 
2006, podczas którego trzy 
panie w strojach œl¹skich 
reprezentowa³y Bieruñ. W 
ratuszu sprzedawano ory-
ginalne polskie towary a 
zysk z jarmarku przekaza-
no Parafii Œw. Bart³omieja 
jeszcze przed œwiêtami 
Bo¿ego Narodzenia, w celu 
podzia³u miêdzy szczegól-
nie potrzebuj¹ce osoby 
i rodziny w Bieruniu. 

LOKALIA

Ju¿ wkrótce, w œrodê 
28 marca o godzinie 
18.00 w „Jutrzence” 

odbêdzie siê  kolejne spo-
tkanie: Niemiecko - Polskie-
go Stowarzyszenia Partner-
skiego Gundelfingen na 
które serdecznie zaprasza-
my w imieniu prezesa Sto-
warzyszenie prof. Wernera 
Rynskiego. 

Pierwsz¹ czêœæ spotkania 
wype³ni projekcja filmu: „Me-
lodia krajobrazu Schwarzwal-
du” (oko³o 50 minut). Widzo-
wie bêd¹ mogli obejrzeæ kra-
jobraz, w którym le¿y Gun-
delfingen i ¿yj¹ nasi niemiec-
cy przyjaciele oraz poznaæ 
obyczajowoœæ i rzemios³o tego 
ciekawego regionu. Jest to 
szczególna mo¿liwoœæ pozna-

Profesor Rynski zaprasza

W zwi¹zku z organi-
zacj¹ w dniu 14 kwiet-

nia (sobota) V Biegów o 
„Puchar Burmistrza” Bie-
runia, Zarz¹d Uczniow-
skiego Klubu Sportowe-
go „Maraton - korzeniow-
ski.pl” informuje, i¿ w tym 
dniu w godzinach od 8.00 
- 14.00 zostan¹ zamkniête 
dla ruchu samochodowego 
nastêpuj¹ce ulice: Rynek, 
czêœæ ulicy Oœwiêcimskiej 
do skrzy¿owania z ulic¹ 
Adama, S³owackiego, Spy-

ry oraz odcinek ulicy Kra-
kowskiej od skrzy¿owania 
z ulicami Spyry, Kudery 
do Rynku co spowoduje 
utrudniony dojazd do ulic: 
Latochy i Kolumba. Zaleca-
ne objazdy ulicami Kude-
ry, Trochy, Adama, Jerze-
go, Macieja.

Za niedogodnoœci spo-
wodowane organizacj¹ 
zawodów organizatorzy 
serdecznie przepraszaj¹ 
mieszkañców i prosz¹ o 
wyrozumia³oœæ.

Rynek nie dla aut

Na pocz¹tku marca do Urzêdu Miejskiego zosta³a 
przes³ana przez Starostwo informacja, z której wyni-

ka, ¿e obecnie powierzchnia Bierunia wynosi 4.067 ha.                   
Podana powierzchnia zosta³a ustalona przez Centralny 
Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Z dnia na dzieñ powierzchnia miasta zwiêkszy³a siê 
o bagatela ponad 35 ha. Ró¿nica zostanie oczywiœcie 
wyjaœniona. 

Pragniemy przypomnieæ, ¿e Bieruñ rozpocz¹³ samo-
dzielny byt prawny 2 kwietnia 1991 r. W tym dniu wesz³o w 
¿ycie rozporz¹dzenie Rady Ministrów, w którym m.in. po-
dano jakie gminy w ówczesnym województwie katowic-
kim odzyska³y podmiotowoœæ prawn¹.  Dla przypomnie-
nia, poza Bieruniem by³y to Lêdziny, Wyry, Kobiór i Bojszo-
wy. W przypadku Bierunia utworzy³y go obrêby geodezyj-
ne: Bieruñ Stary, Bieruñ Nowy, Œciernie, Jajosty i Bijasowi-
ce. Podany w rozporz¹dzeniu obszar wyniós³ 4.019 ha. Po-
wierzchnia Bierunia by³a zmieniona w 1999 roku równie¿ 
rozporz¹dzeniem Rady Ministrów. Granice miasta zmieni³y 
siê w dwóch miejscach. Uwzglêdniona zosta³a inicjatywa 
mieszkañców ul. Równoleg³ej i Przecznica , w wyniku której 
w³¹czono do Bierunia  2,00 ha  z Che³mu Œl¹skiego Znacz-
nie d³u¿ej trwa³y starania dotycz¹ce zmiany granic z Tycha-
mi. Po ponad 7 latach do Bierunia w³¹czono osiedle Ho-
mera oraz czêœæ gruntów by³ego zaplecza poinwestycyjne-
go FSM (Fabryki Samochodów Ma³olitra¿owych znajdują-
cych siê w s¹siedztwie osiedla). Zmiana ta spowodowa³a 
w³¹czenie do Bierunia 9,76 ha.

£¹cznie w³¹czono wówczas do miasta 11,76 ha, co po 
dodaniu powierzchni z 1991 r. da³o obszar 4.030 ha i ta-
kim pos³ugiwano siê a¿ do dzisiaj. Rozbie¿noœæ zostanie 
oczywiœcie wyjaœniona, bo jest du¿a. Nale¿y mieæ nadziejê, 
¿e wniosek w sprawie zmiany granic w obrêbie Fiata zo-
stanie uwzglêdniony i do miasta powróc¹ grunty utracone 
w 1972 r. Poza powierzchni¹ powróc¹ równie¿ mieszkañcy 
ul. Oœwiêcimskiej 345. Poczekajmy jednak na ostateczne 
rozstrzygniêcie w tej sprawie.

Bieruñ siê powiêkszy³

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIERUNIU 

OFERUJE W ROKU SZKOLNYM 2007/08:
1. Dla absolwentów gimnazjum
Technikum:  
• technik handlowiec – nowość
• technik górnictwa podziemnego-gwarancja pracy!
• technik elektronik
• technik ekonomista
• technik informatyk
Szkoła zawodowa:
• monter elektronik
• oddział wielozawodowy (m.in.malarz, kucharz, fry-

zjer, cukiernik, stolarz, rzeźnik-wędliniarz, blacharz 
samochodowy, sprzedawca)

2. Dla absolwentów szkół średnich:
Szkoła policealna:
• technik informatyk
• technik mechanik urządzeń górnictwa podziemnego 

- gwarancja pracy!
• technik elektryk urządzeń górnictwa podziemnego - 

gwarancja pracy!
3. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych

dokładne informacje: 
0 (32) 216-2981; www..pzs.bierun.pl 
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SPOŁECZEŃSTWO

Prze³om lutego i marca 
to czas zebrañ spra-
wozdawczych, na-

szych jednostek Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych. Ta-
kie zebrania odby³y siê ju¿ 
w Czarnuchowicach i Bieru-
niu Starym a 3 marca spo-
tkali siê druhowie z OSP 
Bieruñ Nowy. Rozpoczê³a j¹ 
mi³a uroczystoœæ wrêczenia 
odznaczeñ. Na szczegól-
ne wyró¿nienie zas³u¿y³ 
dh Edward Rupa od 60 lat 
dzia³aj¹cy w OSP. Znacz-
nie mniejsz¹ ale rów-
nie¿ „okr¹g³¹” wys³ugê lat 
w OSP obchodzili: Zbi-
gniew Aksamit 20 lat, 
S³awomir PrzewoŸniak 15 
lat, Bogus³aw Drab 10 lat, 
Krzysztof Marek 10 lat, Da-
mian Gerycki 5 lat i Krzysz-
tof Burzan 5 lat. W tej 
czêœci zebrania Legityma-
cje M³odzie¿owej Dru¿yny 
Po¿arniczej otrzymali: Ga-
briela Zawadzka, £ukasz 
Dzidek, Tomasz Trela i 
Piotr Jurecki.

Agnieszka Kawecka 
przedstawi³a sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej a Barba-
ra Bieruñska stan organiza-
cyjnych finansów. Najwiêcej 
jednak dowiedzieliœmy siê 
ze sprowadzania, które 
zreferowa³ naczelnik OSP 
Bieruñ Nowy Robert Kucz. 
Powiedzia³ on miêdzy inny-
mi: Jednostka OSP Bieruñ 
Nowy w³¹czona jest do 
KSRG, w klasyfikacji jedno-
stek zaliczana jest do typu 
S-2 co oznacza , ze w na-
szym posiadaniu s¹ dwa 
samochody po¿arnicze -
GCBA 5/32 Jelcz oraz GLM 
Lublin. Stan organizacyj-
ny w podziale na cz³onków 
czynnych, honorowych i 
wspieraj¹cych przedstawia 
siê nastêpuj¹co: cz³onkowie 
czynni - 32, cz³onkowie ho-
norowi - 3 i cz³onkowie 
wspieraj¹cy - 8. Przy tu-
tejszej jednostce dzia³a 
MDP w liczbie druhów 11. 
Ogó³em do naszej jednost-
ki nale¿y 54 druhów.

Cz³onkowie czynni i 
cz³onkowie MDP podnosz¹ 
swój poziom wiedzy teo-
retycznej i praktycznej po-
przez udzia³ w cotygodnio-

wych szkoleniach/zbiorkach. 
Ponadto fachowe szkolenia 
na specjalnoœci po¿arnicze 
i æwiczenia przeprowadzane 
s¹ przez KM PSP Tychy.

Aktualny stan wyszko-
lenia przedstawia siê 
nastêpuj¹co: szeregowych 
- 31, operatorów sprzêtu 
- 12, dowódców - 10 i na-
czelników - 7. W akcjach 
ra towniczo-gaœniczych 
uczestniczyliœmy 86 razy. 
By³y to wyjazdy do: po¿arów 
33, miejscowych zagro¿eñ - 
5 oraz alarmy fa³szywe - 3.

Jak co roku braliœmy udzia³ 
w æwiczeniach kompanii 
o b w o d o -
wej które to 
zosta³y prze-
prowadzone 
na terenie fir-
my Danone 
w Bieruniu.

KM PSP Ty-
chy tak jak la-
tach poprzed-
nich prze-
prowadzi³a 
o k r e s o w ¹ 

kontrolê jednostki. Wyniki kon-
troli by³y pozytywne. Podczas 
zorganizowanego w Che³mie 
Œl¹skim Turnieju Wiedzy 
po¿arniczej MDP zajê³a dru-
gie miejsce. W czerwcu dla 
cz³onków tej¿e dru¿yny zo-
sta³ zorganizowany wyjazd 
na dwudniowe æwiczenia ma-
newry do pobliskiego lasu nad 
staw Derówka w Œcierniach. 
Natomiast we wrzeœniu piêciu 
cz³onków MDP wyjecha³o na 
trzydniowy obóz do Jaworza 
organizowany przez Zarz¹d 
Powiatowy ZOSP .

Jednostka OSP Bieruñ 
Nowy utrzymywana finan-

sowo jest z bud¿etu gminy 
Bieruñ funduszy z KSRG oraz 
œrodków w³asnych. Dziêki ini-
cjatywie jednego z pszczela-
rzy bieruñskich pana Kazi-
mierza Wiœniewskiego oraz 
jego kolegów otrzymaliœmy 
kombinezon chroni¹cy przed 
owadami. Od ubieg³ego roku 
jednostka mo¿e korzystaæ 
z ³¹cza internetowego, któ-
re to nieodp³atnie zosta³o 
udostêpnione przez pana 
Stanis³awa Penczek. Wiele 
prac i remontów wykonujemy 
we w³asnym zakresie. W roku 
2006 nasi cz³onkowie prze-
pracowali ok. 700 godzin, 
przeliczaj¹c to na wartoœæ i 
licz¹c ze koszt jednej robo-
czogodziny wyniós³by 10 z³ 
to wypracowaliœmy kwotê 
7000 z³. Do tych wszystkich 
prac przyczynili siê druho-
wie: Lenard J., Dudziak D., 
Kucz R., ¯urek A., Chro-
nowski £., Ogaza B., Marek 
K., Topa³a A ., Kucz K. i Go-
raus J.

Nastêpnie prezes OSP 
Bieruñ Nowy dh Bronis³aw 
Lamik otworzy³ dyskusjê w 
które g³os zabierali miêdzy 
innymi komendant PSP w Ty-
chach Kazimierz Utrata i bur-
mistrz Ludwik Jagoda. Kazi-
mierz Utrata powiedzia³, ¿e 
starty jakie Bieruñ poniós³ w 
wyniku po¿arów wynios³y w 
ostatnim roku 31 tys. z³otych 
natomiast wartoœæ uratowa-
nego mienia przekroczy³a 3 
mln 21 tys z³otych. Przy oka-
zji podziêkowa³ burmistrzowi 
i bieruñskim radnym za wzo-
row¹ opiekê nad stra¿akami. 
Z kolei burmistrz Jagoda 
podziêkowa³ stra¿akom za 
zaanga¿owanie, poœwiêcanie 
w³asnego czasu, pieniêdzy 
i nara¿anie ¿ycia na rzecz 
Bieruñskiej spo³ecznoœci. 
Doda³ te¿, ¿e ka¿da rada za-
wsze zabezpiecza³a œrodki 
w bud¿ecie na potrzeby 
stra¿y choæ oczekiwania 
stra¿aków s¹ du¿o wiêksze. 
Niestety sprzêt jest drogi a 
wspólne bezpieczeñstwo 
sporo kosztuje. 

W spotkaniu uczestniczy-
li radni powiatowi - Bernard 
Pustelnik i miejscy Andrzej 
Bibrzycki i Józef Penczek.

Dziêkujemy druhowie
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SESJA

W dniu 28 lute-
go odby³a siê se-
sja Rady Miejskiej, 

której tematem wiod¹cym 
by³o rozliczenie zadañ in-
westycyjnych i remonto-
wych w 2006 roku oraz wie-
loletnie plany inwestycyjne z 
zaanga¿owaniem œrodków 
w³asnych i obcych. Od 
pocz¹tku funkcjonowania 
Rady problematyka inwe-
stycji nale¿a³a do prioryte-
tów. Od pocz¹tku k³adziono 
równie¿ nacisk, aby nak³ady 
inwestycyjne w obu skupi-
skach miejskich by³y równo-
mierne lub zbli¿one. W kolej-
nych zaœ latach d¹¿ono do 
niwelowania rozbie¿noœci. 
Tematyka rozliczenia zadañ 
by³a wnikliwie analizowa-
na na posiedzeniach ko-
misji Rady. W tym miejscu 
nale¿y podaæ kilka istotnych 
faktów i cyfr. Ubieg³y rok by³ 
rekordowy pod wzglêdem 
nak³adów na inwestycje. 
£¹cznie realizowano 22 za-
dania, na które przeznaczo-
no 19.964.640 z³, z czego 
18.444.640 z³ z bud¿etu mia-
sta, a 1.520.000 z³ z Gmin-
nego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej. W Bieruniu Starym 
realizowano 8 zadañ, a w 
Bieruniu Nowym 6, inwesty-
cji wspólnych realizowano 8. 
Warto równie¿ przypomnieæ, 
¿e na realizacjê inwesty-
cji przekazano w ubieg³ym 
roku 6.574.586 z³ œrodków 
zewnêtrznych. W ubieg³ym 
roku oddano kilka du¿ych 
presti¿owych inwestycji ta-
kich jak: hala przy Gimna-
zjum nr 1, komenda policji w 
Œcierniach itd.

Podczas sesji Rada podjê³a 
nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie nabycia 
nieruchomoœci na rzecz 
gminy Bieruñ

Rada postanowi³a na-
byæ od osób fizycznych 
dwie dzia³ki o powierzch-
ni 69 m2 i 87 m2, w celu 
porz¹dkowania stanu praw-
nego ul. Krótkiej.
- w sprawie zamiany 
nieruchomoœci

W celu porz¹dkowania 
stanu prawnego ul. Krótkiej 

dokonano zamiany dzia³ki 
o pow. 170 m2 bêd¹cej 
w³asnoœci¹ gminy na dzia³kê 
o pow. 101 m2 bêd¹cej 
w³asnoœci¹ osoby fizycznej.
- w sprawie zbycia w dro-
dze przetargu nieograni-
czonego nieruchomoœci 
po³o¿onych w Bieruniu 
stanowi¹cych w³asnoœæ 
gminy Bieruñ.

Rada postanowi³a zbyæ dwie 
dzia³ki bêd¹ce w³asnoœci¹ 
gminy o pow. 854 m2 i 911 m2 
po³o¿one przy ul. Bojszow-
skiej.
- w sprawie zbycia w dro-
dze bezprzetargowej nieru-
chomoœci po³o¿onej w Bie-
runiu przy ul. Pszennej

Do zbycia przeznaczo-
no dzia³kê o powierzchni 
2.534 m2 po³o¿on¹ przy ul. 
Pszennej, na której znajduj¹ 
siê obiekty oddzia³u Rejo-
nowego Przedsiêbiorstwa 
Wodoci¹gów i Kanalizacji w 
Tychach.
- w sprawie przyjêcia wy-
ników konsultacji i prze-
prowadzonych z mieszkañ-
cami Bierunia, dotycz¹cych 
zmiany granic pomiêdzy 
gminami Bieruñ i Tychy
- w sprawie wyst¹pienia 
z wnioskiem do Mini-
stra Spraw Wewnêtrznych 
i Administracji za po-
œrednictwem Wojewody 
Œl¹skiego, o dokonanie 
zmiany granic administra-
cyjnych pomiêdzy gmina-
mi Bieruñ i Tychy

Obie uchwa³y wchodz¹ w 
sk³ad dokumentacji wnio-
sku. Teksty przes³ano do 
wiadomoœci Rady Powia-
tu Bieruñsko-Lêdziñskiego 
i Rady Miasta Tychy. Rada 
Powiatu podejmie uchwa³ê 
w formie opinii, co pozwo-
li na z³o¿enie wniosku do 
Wojewody w terminie, czyli 
do 31 marca. Jak zachowa 
siê Rada Miasta Tychy tego 
niestety nie wiemy. Z infor-
macji prasowych wynika, ¿e 
w Tychach równie¿ zostan¹ 
przeprowadzone konsulta-

cje, lecz w³adze tego miasta 
nie wykazuj¹ poœpiechu, co 
jest zrozumia³e.
- w sprawie wprowadzenia 
zmian do Uchwa³y Nr VI/4/
2006 Rady Miejskiej w Bie-
runiu z dnia 29.06.2006 r. w 
sprawie podzia³u na okrêgi 
gminy Bieruñ, ustalenia ich 
granic i numerów oraz licz-
by radnych wybieranych w 
ka¿dym okrêgu dla prze-
prowadzenia wyborów do 
Rady Miejskiej.
- w sprawie wprowadzenia 
zmian do Uchwa³y Nr VI/
5/2006 Rady Miejskiej w 
Bieruniu z dnia 29.06.2006 
r. w sprawie podzia³u mia-
sta Bieruñ na obwody 
g³osowania, w celu prze-
prowadzenia wyborów 
Rady Miejskiej, Rady Po-
wiatu i Sejmiku Woje-
wództwa Œl¹skiego.

Obie uchwa³y uwzglêdniaj¹ 
postanowienia piêciu uchwa³ 
Rady podjêtych w ubieg³ym 
roku, dotycz¹cych nadania 
nazw ³¹cznikom ulic lub 
bocznym ulic. Nowe na-
zwy wprowadzono do ob-
wodów i okrêgów wybor-
czych. Nie wp³yn¹ one 
na zmianê granic zarów-
no okrêgów, jak i obwo-
dów. Temat dotyczy ³¹cznie 
kilkudziesiêciu osób.
- w sprawie uzupe³nienia 
sk³adu osobowego Komi-
sji Sta³ej Rady.

Rada uzupe³ni³a sk³ad 
Komisji Finansów Rozwo-
ju i Promocji o radnego An-
drzeja Barona.
- w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej 
Powiatowi Bieruñsko-
Lêdziñskiemu, z przezna-
czeniem dla Powiatowe-
go Zespo³u Szkó³ w Bie-
runiu, na wykonanie no-
woczesnej pracowni ste-
rowników programowych 
PLC i uk³adów mikropro-
cesowych.

Rada przeznaczy³a na w/w 
pomoc 30.000 z³ z tego-
rocznego bud¿etu

- w sprawie przejêcia przez 
gminê Bieruñ obowi¹zku 
utrzymania grobów wo-
jennych znajduj¹cych siê 
na terenie gminy

Rada postanowi³a przej¹æ 
od Wojewody realizacjê 
powy¿szego zadania jako 
powierzonego Burmistrzo-
wi z zaznaczeniem, ¿e w 
œlad za tym gmina bêdzie 
otrzymywa³a odpowiednie 
œrodki na realizacjê.
- w sprawie zmian bud¿etu

Zmiany po stronie do-
chodów bud¿etowych i wy-
datków zawarto w trzech 
za³¹cznikach. Po stronie 
wydatków ujêto miêdzy in-
nymi zapewnienie œrodków, 
jako odszkodowanie za 
brak mieszkañ socjalnych, 
pomoc dla Powiatowego 
Zespo³u Szkó³, o których 
mowa w innym miejscu ko-
mentarza do sesji itd.
- w sprawie uchylenia 
Uchwa³y Nr I/2/2007 Rady 
Miejskiej w Bieruniu z dnia 
25.01.2007 r.
- w sprawie utworzenia 
jednostki bud¿etowej pod 
nazw¹ Bieruñski Oœrodek 
Sportu i Rekreacji
- w sprawie zatwierdze-
nia Statutu Bieruñskiego 
Oœrodka Sportu i Rekreacji

W styczniu br. Rada Miej-
ska podjê³a uchwa³ê o 
powo³aniu Bieruñskiego 
Oœrodka Sportu i Rekre-
acji oraz zatwierdzeniu 
statutu dla tej jednostki 
bud¿etowej. Podczas kon-
troli uchwa³y przez s³u¿by 
Wojewody zwrócono 
uwagê, aby fakt powo³ania 
nowego podmiotu i za-
twierdzenia jego statutu 
uj¹æ w dwóch odrêbnych 
uchwa³ach, gdy¿ tylko 
nadanie statutu podle-
ga publikacji w Dzienni-
ku Urzêdowym Wojewódz-
twa Œl¹skiego. Bez wcho-
dzenia w spór prawny z 
organem kontrolnym, któ-
ry przesun¹³by w czasie 
rozpoczêcie dzia³alnoœci 
nowego podmiotu, podjêto 
powy¿sze uchwa³y.

Opracowa³
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

RADNI OBRADOWALI
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BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
ogłasza publiczny nieograniczony II przetarg ustny na:

1. Sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Bijasowickiej, zapisanych w księdze wieczystej nr 20694 Sądu Rejonowe-
go w Tychach, jako własność Gminy Bieruń. Zgodnie z obowiązującym zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów położonych w rejonie ul. Bijasowickiej i Lipcowej (Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 54, poz. 1510 z dnia 9 maja 2006r.) działki 
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

l.p. Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
w m2

Przeznaczenie 
nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości

w zł

Wadium
 w zł

1.

nr działki 641/29
 obręb Bijasowice

karta mapy 3
KW 20694 SR Tychy

921
Tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

z usługami towarzyszącymi. Dopuszcza się realizację obiek-
tów usługowych handlu, gastronomii

i rzemiosła usługowego, za wyjątkiem handlu hurtowego, speł-
niających wymagania ochrony środowiska określone w przepi-

sach odrębnych.
Wzdłuż działki nr 641/29 przebiega napowietrzna linia energe-

tyczna EN 20kV.
W strefie uciążliwości linii energetycznej ( 8m od osi linii) ist-

nieją ograniczenia w jej zagospodarowaniu

15.700 zł
+ 22% VAT zł 1.600,00 zł

2.

nr działki 642/29 i 
643/29

obręb Bijasowice
karta mapy 3

KW 20694 SR Tychy

1009 30.300 zł
+ 22% VAT zł 3.000,00 zł

2. Sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Lipcowej i ul. Bijasowickiej, zapisanych w księdze wieczystej nr 21127 
Sądu Rejonowego w Tychach, jako własność Gminy Bieruń. 
Zgodnie z obowiązującym zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Bijaso-
wickiej i Lipcowej (Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 54, poz. 1510 z dnia 9 maja 2006r.) działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkanio-
wo-usługową

l.p. Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
w m2 Przeznaczenie nieruchomości Cena wywoławcza nie-

ruchomości w zł
Wadium

 w zł

1.

nr działki 261/27
obręb Bijasowice

karta mapy 2
KW 21127 SR Tychy

800

Tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
z usługami towarzyszącymi. Dopuszcza się realizację 
obiektów usługowych handlu, gastronomii i rzemiosła 

usługowego, za wyjątkiem handlu hurtowego, spełniają-
cych wymagania ochrony środowiska określone w prze-

pisach odrębnych. 

22.500 zł 
+ 22% VAT zł 2.250 zł

2.

nr działki 262/27
obręb Bijasowice

karta mapy 2
KW 21127 SR Tychy

798 22.400 zł 
+ 22% VAT zł 2.250 zł

3.

nr działki 263/27
obręb Bijasowice

karta mapy 2
KW 21127 SR Tychy

952 26.700 zł
+ 22% VAT zł 2.700 zł

Nieruchomości te są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Do cen nieruchomości osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2007r. o godz. 11.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14.
2. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium nie później niż do dnia 18 kwietnia 2007r. do godz. 15.00 w kasie 
Urzędu Miejskiego lub w formie przelewu bankowego na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 26 8435 0004 0000 0000 6158 0001.
3. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i następujące dokumenty:
- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty,
- w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika - oryginał pełnomocnictwa do działania na każdym etapie postę-
powania przetargowego. 
4. Wadium należy wnosić w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicz-
nego.
5. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium 
wniesione w innej formie niż w pieniądzu, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. 
Natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty przetargu, bez odsetek.
6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. Wylicytowaną cenę za nieruchomość wraz z podatkiem VAT należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomo-
ści przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
10. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bieru-
niu, ul. Rynek 14 (II piętro, pokój nr 18), tel.: (032) 324-24-28. Adres internetowy: http://www.um.bierun.pl
11. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

http://www.um.bierun.pl
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KOMUNIKATY

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na:

Sprzedaż nieruchomości położonej w Bieruniu przy ul. Oświęcimskiej, zapisanej w księdze wieczy-
stej nr 3167 Sądu Rejonowego w Tychach, jako własność Gminy Bieruń. Zgodnie z aktualizacją stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bierunia, teren ten ozna-
czono jako mieszkaniowo-usługowy. 

Nieruchomość ta jest obciążona służebnością drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działek 
nr 176/13 i nr 175/12
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2007r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 

ul. Rynek 14.
2. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium nie później niż do dnia 18 kwietnia 2007r. do 

godz. 15.00 w kasie Urzędu Miejskiego lub w formie przelewu bankowego na konto: Bank Spółdzielczy Ty-
chy 26 8435 0004 0000 0000 6158 0001.

3. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej dowód wniesienia wadium 
i następujące dokumenty:
- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty,
- w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika - oryginał pełnomocnictwa do działania 

na każdym etapie postępowania przetargowego. 
4. Wadium należy wnosić w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczo-

nych do obrotu publicznego.
5. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 

nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpła-
ceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium 
zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty przetargu, bez odsetek.

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości.

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 
1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. Wylicytowaną cenę za nieruchomość wraz z podatkiem VAT należy uiścić w całości przed zawarciem umo-
wy sprzedaży nieruchomości.

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758) wymagane jest stosow-
ne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

10. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (II piętro, pokój nr 18), tel.: (032) 324-24-28. Adres internetowy: 
http://www.um.bierun.pl

11. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

l.p. Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
w m2 Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości

w zł

Wadium
 w zł

1. nr działki 511/11       
obręb Bieruń Stary

karta mapy 3 
KW 3167 SR
 w Tychach

2240

Zgodnie z aktualizacją studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Bierunia, tereny te ozna-
czono jako mieszkaniowo-usługowe o ni-
skiej intensywności, posiadające zgodę na 
zmianę użytkowania rolniczego. Jednocze-
śnie istnieje możliwość, na wniosek inwesto-
ra, ustalenia warunków dla zabudowy miesz-
kaniowo-usługowej 

80.000,00 zł
+ 22% VAT zł

8.000,00 zł

http://www.um.bierun.pl
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Od rozdania nagród 
Clemensa za 2006 
rok, minê³o ju¿ kil-

ka dni. I ca³e szczêœcie... 
Ca³e szczêœcie, bo zd¹-
¿y³em och³on¹æ. Nagro-
da wspania³a, impreza za-

cna a laureaci - godni sza-
cunku. Jednak, kiedy 
popija³em sobie kawê w ku-
luarach imieliñskiej Sokol-
ni, wkurzy³em siê nieŸle. I to 
nawet nie tym, ¿e kremem 
z ciastka ubrudzi³em sobie 
marynarkê. Zdenerwowa³em 
siê czytaj¹c okolicznoœciowe 
wydawnictwo. 

Otó¿, nagroda przyzna-
wana jest od szeœciu lat, w 
trzech kategoriach. Czytam 
wiêc, ¿e wœród szeœciu lau-
reatów „Clemensa pro arte” 
jest trzech z Bierunia: Roman 
Nyga (2001r), Ma³gorzta Ta-
baka (2003 r.) i Wojciech Wi-
karek (2006 r.). Natomiast 
wœród szeœciu laureatów 
„Clemensa pro kultura” - bie-
runiak jest jeden: Jan Wie-
czorek i Stowarzyszenie 
Mi³oœników 600 letniego Bie-
runia. Myœlê sobie cieniutko. 
Ale co tam, wœród laureatów 
„Clemens pro publico bono” 
z Bierunia nie ma nikogo.

Chcia³em byæ modny, tren-
dy i d¿ezi wiêc pomyœla³em: na 
pewno zawini³ starosta. Ale nie! 
Ale nie! Nerwowo wertujê regu-
lamin i okazuje siê, ¿e Nagrodê 
Starosty przyznaje nie on sam 

tylko Kapitu³a. Czyli nie bêdzie 
tak ³atwo, nie da siê doczepiæ 
do starosty. Przegl¹dam wiêc 
listê nominowanych. Mo¿e tu 
coœ znajdê? Wœród nomino-
wanych w grupie bieruniaków 
wspaniali ludzie i zas³u¿one in-

stytucje. O innych siê nie wy-
powiadam bo ich nie znam. 
Ale przyjrzyjmy siê kto ich 
zg³asza: Ryszard Kubista nie-
profesjonalny malarz z Bierunia 
zg³oszony przez Klub Kontrast 
z Lêdzin (oni docenili naszego 
cz³owieka a my?). Zofia £abuœ 
artysta plastyk - nominowana 
przez burmistrza Bierunia i lau-
reat Wojciech Wikarek nomi-
nowany przez dyrekcjê kopalni 
„Piast” i zwi¹zki zawodowe. Ko-
lejny bieruniak Zdzis³aw Kan-
tor i kto go zg³asza? Stowa-
rzyszenie Panteon, z Lêdzin?! 
Wreszcie, Bieruñski Oœrodek 
Kultury nominowany przez bur-
mistrza miasta Bieruñ. No tak, 
jeœli naszych bêdzie zg³asza³ 
jedynie burmistrz i mieszkañcy 
innych miast, to wkrótce 
bêdziemy tylko statystami roz-
dania nagród Clemensa. 

Siêgam wiêc znowu po „Re-
gulamin przyznawania Na-
grody Starosty Bieruñsko-
Lêdziñskiego w dziedzinie kul-
tury” a w nim jak BYK jest na-
pisane - nagroda jest przyzna-
wana na wniosek: osoby fizycz-
nej, osoby prawnej i jednostki 
nie posiadaj¹cej osobowoœci 
prawnej. Czyli, mówi¹c po 

ludzku, zg³aszaæ mo¿e ka¿dy. 
W Bieruniu mamy niespe³na 20 
tys. mieszkañców, od groma 
firm i instytucji, ca³kiem sporo 
organizacji. Jeœli do tego doda-
my pieæ du¿ych stowarzyszeñ: 
600-lecie, Por¹bek, Nasz Re-
gion, Mieszkañców Osiedli i 

Mieszkañców Homera - to czci-
godna Kapitu³a, powinna byæ 
zasypana nominacjami z Bieru-
nia, po uszy. Najbardziej mnie 
jednak wkurzy³o to, ¿e sam nie 
jestem bez winy. Te¿ nikogo nie 
zg³osi³em! A bez zastanowie-
nia wymieni³bym kliku utalen-
towanych malarzy, rzeŸbiarzy, 

witra¿ystów, licz¹cych siê mu-
zyków, ¿e o animatorach kul-
tury nie wspomnê. A sponso-
rów dzia³aj¹cych pro publico 
bono...

Teraz, kiedy siê uspo-
koi³em, gratulujê nagrody 
reprezentuj¹cemu Bieruñ - 

Wojciechowi Wikarkowi za 
którym Spielberg móg³by nosiæ 
kamerê i Romanowi Jochym-
czykowi z Imielina, którego 
erudycja muzyczna niezmien-
nie wpêdza mnie w kompleksy. 
Panowie... Chapeau bas! 

Zbigniew Piksa.

WYDARZENIA

Jak ju¿ informowaliœmy, 
w naszym Liceum Ogól-

nokszta³c¹cym dzia³a klub 
filmowca, który dokumen-
tuje ¿ycie spo³ecznoœci 
Bierunia i powiatu. Owoce 
pracy m³odych dokumen-
talistów, mo¿ecie poznaæ 
kupuj¹c p³ytki z ich ma-
teria³ami filmowymi. Re-
dakcja Rodni udostêpni³a 
swoim czytelnikom  takie 
p³yty nieodp³atnie. Nieste-
ty nie mieliœmy ich a¿ tyle 

¿eby w³o¿yæ je do ca³ego 
nak³adu Rodni. Darmowe 
dla naszych czytelników 
p³yty s¹ œrednio w co trze-
cim egzemplarzu. Prze-
praszamy, na wiêcej nas 
nie staæ i wiêkszoœæ czy-
telników bêdzie bez p³yty. 
Dla szczególnie zaintere-
sowanych, mamy jeszcze 
kilka egzemplarzy. 

Prosimy o kontakt z 
Bieruñskim Oœrodkiem 
Kultury.

Rodnia z p³yt¹ na œwiêta!

Och³on¹æ po Clemensie
Moje fanzolarium
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O czym tu pisać? Szczęścia, zdro-
wia, pomyślności bieruńskim 
Paniom życzyli panowie z oka-
zji Dnia Kobiet. Imprez z tej okazji 
było co nie miara. Nasz fotorepor-
ter odwiedził dwa z nich. Zresztą, 
obydwa odbywały się w Jutrzence. 

Na pierwszym - bawiły się pa-
nie pracujące w Urzędzie Miasta i 
jednostkach organizacyjnych na-
leżących do miasta  a na drugim 
-  członkinie Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów. 
Przy kawie i ciastku czas płynął 
miło i niestety bardzo szybko. 

Jak pisze we wstêpie 
sam autor: Zbiera-
nie pieœni ludowych 

rozpocz¹³em w 1946 roku. 
Zapisa³em znane œl¹skie 
pieœniczki, œpiewane przez 
moj¹ matkê Mariê Miœ, która 
przez folklor zaszczepi³a we 

mnie mi³oœæ do muzyki i zie-
mi ojczystej. Od dzieciêcych 
lat, lubi³em grywaæ na akor-
deonie. Siada³em w ogrodzie 
na ³aweczce, pod roz³o¿ysty 
orzechem i œpiewa³em nasze 
œl¹skie pieœni. Mieszkañcy 
Bierunia, s³ysz¹c bliskie 

ich sercom utwory, zaczêli 
zapraszaæ mnie na ró¿ne 
uroczystoœci i spotkania 
okolicznoœciowe. Wtedy od 
biesiadników nauczy³em 
siê wielu piosenek ludo-
wych które wykorzysta³em 
w póŸniejszej pracy z 
zespo³ami œpiewaczymi.

Œpiewnik sk³ada siê z trzech 
czêœci. Pierwsza zawiera alfa-
betycznie u³o¿one pieœni 
mi³osne i kilka o innym cha-
rakterze. W drugiej czêœci 
podano najbardziej znane 
œl¹skie pieœni powstañcze. 
Ostatni rozdzia³ zawiera pieœni 
do¿ynkowe uporz¹dkowane 
wed³ug kolejnoœci w jakiej ob-
chodzi siê tê uroczystoœæ. 

Ksi¹¿ka ukaza³a siê w 
nak³adzie 500 egz. i jest 
do nabycia Bieruñskim 
Oœrodku Kultury. Autorem 
ilustracji jest Eugeniusz Pa-
ruzel.

Co siê wydaje?
Bieruniu, Bieruniu 
Nak³adem Bieruñskiego Oœrodka Kultury 
ukaza³a siê kolejna pozycja wydawnicza. Tym 
razem, jest to zbiór pieœni ludowych: „Bieru-
niu, Bieruniu” - autorstwa Gerarda Misia.

Z uk³onem 
dla Pañ

KULTURA
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KULTURA
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¯ycie jest l¿ejsze gdy piszesz wiersze - w tej 
banalnej rymowance  zawarta jest magiczna 
prawda o poezji. Ju¿ nie trzeba pytaæ: Po co? 
A skoro nie trzeba odpowiadaæ na pytania 
wielkie, odpowiedzmy na ma³e: 
Kto? Co? Kiedy? Gdzie?

Otó¿, Bieruñski Oœrodek Kultury zorganizowa³ 6 marca w Jutrzence 
- III Powiatowy Konkurs Poetycki: „Wyzwolenie z przeciêtnoœci”.
Opiekunem konkursu, mentorem i osob¹ czuwaj¹c¹ nad 
stron¹ literack¹ poczynañ m³odych twórców, jest Maciej 
Szczawiñski, redaktor Radia Katowice, krytyk literacki, pisarz. 
W jury pod jego przewodnictwem, zasiedli tak¿e poloniœci: 
Grzegorz Gretka oraz Magdalena Klyta. Laureaci odczytali 
nagrodzone utwory, które nagra³ dŸwiêkowiec z Radia Katowi-
ce - pojawi¹ siê one w audycji Macieja Szczawiñskiego „Pocz-
ta poetycka”. Jury przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody: kategoria - 
gimnazjaliœci: I miejsce - Magdalena Stolarz z Gimnazjum nr 1 

w Bieruniu Nowym, natomiast wyró¿nienia otrzyma³y: Klaudia 
Janicka („Nocne niebo”, „Modlitwa”) i Dominika Swatowska 
uczennice Gimnazjum nr 2 w Bieruniu oraz Tomasz Manda z 
Gimnazjum nr 2 w Lêdzinach. kategoria - szko³a podstawowa: 

I miejsce Jagoda Jaworska („¯yrafa”, 
„Gitara”, „Leœna polana”) ze Szko³y 
Podstawowej nr 1 w Bieruniu, której 
opiekunem jest Katarzyna Lenart. 
W tej kategorii wyró¿nienia otrzymali: 
Ryszard Lipiñski z II klasy ze Szko³y 
Podstawowej nr 1 w Lêdzinach, Pa-
trycja Ma³ecka ze Szko³y Podstawo-
wej nr 1 w Bieruniu Aleksandra To-
mala ze Szko³y Podstawowej nr 3 w 
Bieruniu.
Po wrêczeniu nagród, m³odzie¿ 
zosta³a zaproszona na wyk³ad, 
poœwiêcony poezji - czy pisaæ wier-
sze, dlaczego, czy jêzyk jest chory... 
itp. Ca³oœæ zakoñczy³ koncert Jadwi-

gi Wyrwalec.

KULTURA

Wyzwoleni 
  z przeciêtnoœci

¯yrafa 
¯yrafa ma œliczn¹ g³owê 
i rzêsy kilometrowe. 
I wdziêk ma jak baletnica, 
wiêc ka¿dy siê ni¹ zachwyca. 
Zachwycaj siê, lecz z daleka, 
a z bliska przed ni¹ uciekaj, 
bo z bliska ta baletnica 
jest wielka jak kamienica. 

Nagoœæ s³ów 
W samotnoœci szepcê dwa nagie s³owa: - wróæ kochanie...
Cedzê je przez zêby litera po literze 
czujê cierpki smak sp³ywaj¹cy do serca 
Chodz¹ w kó³ko po g³owie 
przewracaj¹ siê napotykaj¹c kamienne marzenia... 
Rozgoryczone na œlepo walcz¹ ze szklanymi wspomnieniami, 
Próbuj¹ siê ich bezpowrotnie pozbyæ. 
Jednak powstrzymuj¹ siê przed zadaniem ostatecznego ciosu - 
Odchodz¹ spokojnie jakby nigdy nic siê nie sta³o...
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Ogromna scena, œwiat³a reflektorów, profesjonalne 
nag³oœnienie i wype³niona po brzegi widownia - tak z 
perspektywy przedszkolaka wygl¹da³ koncert, który 16 

marca odby³a siê w Kinoteatrze „Jutrzenka”. Wszystko to w ra-
mach miêdzyprzedszkolnego Festiwalu Piosenki Dzieciêcej, 
pod has³em: „Odkrywamy talenty muzyczne”. Zorganizowa³y 
go ju¿ po raz czwarty Ewa Paj¹k i Katarzyna Baraniewicz, na-
uczycielki z Przedszkola nr 1 w Bieruniu.

Na scenie zaprezentowa³o siê 11 utalentowanych przed-
szkolaków z 6 Przedszkoli, w tym z Bierunia, Lêdzin, i Che³ma. 
Goœæmi festiwalu by³y: wizyta-
tor Kuratorium Oœwiaty w Katowi-
cach Gra¿yna Nawrocka, dyrek-
tor Oœrodka Edukacji w Bieruniu 
Krystyna Czajowska, dyrekto-
rzy Przedszkoli, nauczyciele oraz 
rodzice.

Na widowni zasiad³y dzieci 
z Przedszkola nr 1 w Bieruniu, 
które nagradza³y wszystkich 
wykonawców gromkimi bra-
wami, a w przerwie razem siê 
bawi³y i œpiewa³y. 

Wystêpy m³odych artystów 
ocenia³o profesjonalne jury, któ-
re po wys³uchaniu wszystkich 
przyzna³o trzy równorzêdne 
wyró¿nienia. Wyró¿nienia te 
otrzyma³y: Karolina Hetmañska 

z P-2 w Che³mie, za wykonanie piosenki pt. „Najwa¿niejsza 
rzecz, tak¹ babciê mieæ”, Sylwia Konik z P-2 w Lêdzinach 
za wykonanie piosenki pt. „Byæ dzieckiem” oraz Katarzyna 
Rajkowska z P-1 w Bieruniu za wykonanie piosenki pt. „Na 
cztery i na szeœæ”.

Wszyscy wykonawcy otrzymali  dyplomy i nagrody, które 
wrêczy³a Krystyna  Czajowska dyr. OE i Krzysztof Myalski 
przewodnicz¹cy jury. Sponsorem nagród by³a firma Popek.

Na zakoñczenie podziêkowano nauczycielom i rodzicom, 
którzy przygotowali solistów do wystêpu oraz uczennicom z LO 
w Bieruniu, które opiekowa³y siê dzieæmi w trakcie ca³ej impre-
zy, po czym zaproszono wszystkich na kolejn¹ edycjê festiwa-
lu ju¿ za rok.

Od przedszkola do...

Po raz kolejny w ramach akcji „Ca³a Polska czyta dzie-
ciom” 21 marca  w bieruñskich bibliotekach odby³o 
siê g³oœne czytanie. Na zaproszenie odpowiedzia³ 

znakomity pi³karz, wicemistrz Polski w pi³ce no¿nej z 1976 
r., napastnik GKS Tychy, obecnie trener czwartoligowego 
zespo³y AKS Miko³ów Kazimierz Szachnitowski. Goœæ od-
czyta³ m³odym czytelnikom utwór ze zbioru baœni œl¹skich 
„O skarbniku” oraz baœñ o pierwszych zwiastunach wiosny 
„Czas zawilców”. Po krótkim konkursie ze znajomoœci czy-
tanych tekstów, zwyciêscy otrzymali s³odkie upominki.

Pi³karz czyta 
Punktem kulminacyjnym oby-

dwu spotkañ by³a mo¿liwoœæ 
przepytania p. Kazimierza z jego 
przesz³oœci pi³karskiej oraz metod 
trenerskich. M³odzi s³uchacze po-
dziwiali trofea, dyplomy, medale, 
sprzêt i strój pi³karski. Chêtni mo-
gli uzyskaæ autograf znakomite-
go goœcia. Spotkanie przebieg³y 
w bardzo mi³ej atmosferze. Dzieci 
opuszcza³y biblioteki pod wielkim 
wra¿eniem i zadowoleniem.
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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 Zapraszamy na 
spotkanie z ksi¹¿k¹
Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Biblio-
tekami Szkolnymi, Szko³y Podstawowej nr 1, 
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 zapra-
szaj¹ mieszkañców miasta na „Bieruñskie 
Spotkania z Ksi¹¿k¹”. W programie przewi-
dziano: g³oœne czytanie, konkursy dla dzie-
ci i m³odzie¿y, kiermasz ksi¹¿ek, loterie fan-
tow¹, przedstawienia teatralne, popisy mu-
zyczne uczniów bieruñskich szkó³, wystawê 
ksi¹¿ki miniaturowej, prezentacjê z dziejów 
piœmiennictwa oraz mnóstwo dobrej zaba-
wy dla wszystkich.

Impreza odbêdzie siê 
w sobotê 21 kwietnia przy 

DK „Gama”, w godz. 14.00 -18.00.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 

wspólnej zabawy. 
Szczegó³owy plan imprezy ju¿ wkrótce na 

plakatach.
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Szanowni Państwo,
ostatnia sk³ada³a siê z czêœci roboczej oraz uroczystej. 
W czêœci uroczystej wrêczono Nagrody Starosty. Nagro-
dy otrzymali:
Pro Arte - Wojciech Wikarek oraz Pro Cultura Roman Jo-
chymczyk. Szerzej na temat laureatów na innych stro-
nach Rodni. 
W czêœci roboczej podjêto uchwa³ê o wygaœniêciu man-
datu radnego pana Jana Podleœnego.
Dokonano równie¿ zmian w bud¿ecie powiatu. 
Zwiêkszono plan dochodów z kwoty 22 185 892 z³ do 
kwoty 22 268 892 z³. oraz plan wydatków z kwoty 23 746 
207 z³ do kwoty 23 829 207 z³. Zmiany by³y zwi¹zanie po-
zyskaniem pomocy finansowej z bud¿etów gmin powia-
tu na dofinansowanie dzia³alnoœci Powiatowego Inspekto-
ratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespo³u Szkó³ 
w Bieruniu oraz realizacjê zadañ zwi¹zanych ze wspiera-
niem osób niepe³nosprawnych. Dokonano przeniesieñ 

w planie wydatków, zapewniaj¹c œrodki na dofinanso-
wanie dzia³alnoœci warsztatów terapii zajêciowej oraz na 
realizacjê projektu edukacyjnego prowadzonego w Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym w Bieruniu.
W zwi¹zku z planowanym z³o¿eniem wniosku o dofinan-
sowanie budowy boisk sportowych przy Powiatowym Ze-
spole Szkó³ w Lêdzinach ze œrodków Mechanizmu Norwe-
skiego ujêto w planie wydatków na lata 2008 - 2010 œrodki 
stanowi¹ce wk³ad w³asny powiatu w realizacjê projektu. W 
konsekwencji uleg³y zmianie limity wydatków na wielolet-
nie plany inwestycyjne i wieloletnie programy realizowane 
ze œrodków zagranicznych.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieruniu 
wykonuj¹c zadania powiatu w zakresie œwiadczenia po-
mocy psychologicznej uczniom i m³odzie¿y nie posia-
da mo¿liwoœci œwiadczenia us³ug specjalistycznych na 
rzecz dzieci z wadami wzroku, s³uchu i dzieci autystycz-
nych. Dzieci z w/w dysfunkcjami z tereniu naszego powia-
tu korzystaj¹ z us³ug Specjalistycznej Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Katowicach od 2001r. W zwi¹zku 
z powy¿szym radni podjêli uchwa³ê w sprawie wyra¿enia 
zgody na zawarcie porozumienia z miastem Katowice 
dotycz¹c¹ udzielania przez poradniê z Katowic pomocy 
dzieciom z powiatu bieruñsko-lêdziñskiego.

WOKÓŁ NAS

Bernard Pustelnik

Wiecie, że w powiecie...

Ponad dwa lata temu 
zupe³nie przypadkowo i nie-
oczekiwanie pojawi³ siê pro-

blem z ustaleniem nazw czêœci 
wielu gmin, w tym Bierunia. Rolê 
wiod¹c¹ powierzono Oddzia³om 
G³ównego Urzêdu Statystyczne-
go, które przes³a³y do uzgodnienia 
w³asn¹ ewidencjê z rejestru TERYT. 
W przypadku Bierunia okaza³o 
siê, ¿e w ewidencji tej brakuje 
po³owy miasta. Podobna sytuacja 
dotyczy³a innych gmin. Intuicyjnie 
ustalono, ¿e przypisano je Tychom. 

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych 
i Administracji w ramach akcji 
porz¹dkuj¹cej, zaplanowanej na 
kilka lat, postanowi³o zweryfikowaæ 
opracowany w 1980 r. przez ów-
czesnego Ministra Administra-
cji Terenowej, rejestr urzêdowych 
nazw miejscowoœci w Polsce. 
Pierwszeñstwo i rolê wiod¹c¹, co 
do rangi, przydzielono GUS-owi. 
Zweryfikowanie rozbie¿noœci na li-
nii gmina - GUS by³o proste i do-
konano tego z marszu. Pojawi³ siê 
jednak problem, czy czêœæ mia-

sta nosi Nowy Bieruñ, czy Bieruñ 
Nowy. Obie nazwy funkcjonowa³y 
przez dziesiêciolecia w dokumen-
tacji, aktach stanu cywilnego, czy 
mapach. Bieruñ utworzono w 1991 
r. z obrêbów geodezyjnych, w tym 
Bierunia Nowego. Takiej nazwy 
u¿ywaj¹ od lat obie parafie, poczta, 
czy Ochotnicza Stra¿ Po¿arna. Od-
miennejz kolei stacja kolejowa. O 
temacie tym wiele pisa³y obie „Rod-
nie” urzêdowa i prywatna. Prze-
prowadzone w tej sprawie kon-
sultacje z mieszkañcami przy ni-
skiej frekwencji wykaza³y, ¿e nale¿y 
u¿ywaæ nazwy Bieruñ Nowy. Zanim 
zapad³a decyzja w MSWiA, wnio-

sek w tej sprawie opiniowa³y ko-
lejno: s³u¿by starosty, s³u¿by woje-
wody oraz komisja pracuj¹ca przy 
Ministerstwie. W nowym rejestrze 
urzêdowych nazw miejscowoœci 
w Polsce pojawi siê Bieruñ Nowy, 
jako czêœæ miasta poza innymi, co 
do których problem nie istnia³. W 
sprawie nic siê nie zmieni, a temat 
budzi³ w niektórych œrodowiskach 
wiele emocji. Ustalon¹ nazwê - 
Bieruñ Nowy potwierdzi³y s³u¿by 
Wojewody z podaniem dziennika 
ustaw, w którym j¹ opublikowano. 
Po raz pierwszy tak wysokiej ran-
gi aktem prawnym temat ten jest 
porz¹dkowany.              (J.S)

Bêdzie Bieruñ Nowy

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W KWIETNIU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
1 kwietnia godz. 18.00 – „Kobieta bez instrukcji” – monodram 
bluesowy (wejściówki)

14 kwietnia godz. 11.00 – V Bieg o Puchar Burmistrza Miasta 
Bierunia Im. Bronisława Malinowskiego  połączony z rozstrzy-
gnięciem konkursu plastycznego „Jajko – jakie jest”

14 kwietnia godz. 16.00 – „TRYPTYK RZYMSKI” – film 2007 
– wstęp wolny 

19 kwietnia godz. 15.00 – Spotkanie okolicznościowe z okazji 
Dnia Inwalidy

26 kwietnia godz. 18.30 – Historie z tej ziemi – „Andy Peru-
wiańskie” – spotkanie z podróżnikiem Joachimem Przebierałą

28 kwietnia godz. 16.00 – Film animowany dla dzieci – „Artur i Minimki”

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
17 kwietnia godz. 14.00 – Spotkanie z okazji Dnia Inwalidy dla 
PZERiI 

19 kwietnia godz. 10.00 – Spotkanie Zespołu Charytatywnego

23 kwietnia godz. 18.30 – Historie z tej ziemi – „Andy Peru-
wiańskie” – spotkanie z podróżnikiem Joachimem Przebierałą

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
11 kwietnia godz. 18.00 – Teatr ruchu FOTON: premiera spek-
taklu „Świat świateł”. Przed pokazem występ zespołów muzycz-
nych - wstęp wolny

14 kwietnia godz. 19.00 – Koncert zespołu „DISCO JAZZ”    

16 kwietnia godz. 9.00 – Kiermasz odzieżowy „Mega tex”

20 kwietnia godz. 14.00 – Zebranie zarządu ZKRP i BWP

21 kwietnia – Święto Książki – impreza plenerowa przy DK „Gama”

25 kwietnia – Przegląd Ekologiczny – impreza plenerowa przy-
gotowana przez P1
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Do komitetu wesz³y 
osoby z najwiêkszym 
autorytetem oraz 

organizacje z wszyst-
kich czêœci miasta. Bar-
dzo siê cieszê z tego faktu 
i mam nadziejê na szybk¹ 
realizacjê przedsiêwziêcia. 
Podjêta inicjatywa jest w 
pocz¹tkowej fazie projek-
towania, wiêc og³oszenie 
odczytujê jako mo¿liwoœæ 
zabrania g³osu i przedsta-
wienia swoich uwag.

Zgodnie z zapisami usta-
wy o samorz¹dzie gmin-
nym podejmowanie uchwa³ 
w sprawach wznosze-
nia pomników nale¿y do 
wy³¹cznej w³aœciwoœci rady 
gminy (art.18 ust. 1).W 
œwietle tego szkoda, ¿e 
w sk³adzie Komitetu nie 
znalaz³o siê miejsce dla 
radnych, którzy ostatecznie 

bêd¹ podejmowaæ decyzjê 
a przedstawienie sprawy 
odbywa siê poprzez media. 
Doœwiadczenie wskazuje, ¿e 
Radê mo¿na ³atwiej i szyb-
ciej przekonaæ do inicjaty-
wy, gdy jej przedstawiciele 
bior¹ udzia³ we wszystkich 
fazach przedsiêwziêcia.

Pomnik to z jednej stro-
ny rzecz o charakterze ma-
terialnym ale te¿ winien 
zawieraæ jakieœ wa¿ne treœci 
duchowe, jakieœ przes³anie 
uniwersalne dla obecnych 
i przysz³ych pokoleñ. Do-
brze by by³o je opracowaæ, 
przedstawiæ i uzasadniæ.

Pomnik œw. Walente-
go to na pewno rzecz 
d³ugotrwa³a, wiêc na d³ugi 
okres zostanie wpisany w 
nasz krajobraz. Tu nie ma 

miejsca na eksperymen-
ty. Chcia³bym byæ dumny 
z niego i dlatego powinno 
to byæ „dzie³o” zaprojek-
towane przez specjalistê 
uznanego w œrodowisku 
artystycznym. W ten spo-
sób pomnik naszego pa-
trona bêdzie uznany jako 

wartoœæ rzeczowa (material-
na) ale równie¿ artystyczna, 
zawieraj¹ca jak¹œ uniwer-
saln¹ myœl - przes³anie. 

Projektantowi powinniœmy 
zaproponowaæ wygl¹d 
(sylwetkê) „pomnikowego” 
œw. Walentego. Projektanci 
korzystaj¹ z wygl¹du osób 
i to jest pewna oczywistoœæ. 
Tak robi¹ rzeŸbiarze i ma-
larze. I tu powinno siê 
„uwieczniæ” jakiegoœ na-
szego znamienitego oby-
watela miasta. Zaznaczam 
- to nie podnoszenie tej 
osoby do rangi œwiêtego 
i nie jest to pomnik posta-
wiony tej osobie, ale œw. 
Walentemu. To tylko wy-
korzystanie wygl¹du (syl-
wetki) na potrzeby tego 
pomnika. Jednak ta oso-

ba musi byæ jednoznacz-
nie akceptowana przez 
wszystkich mieszkañców. 
Jego postêpowanie ¿ycio-
we jednoznaczne i godne 
naœladowania.

W koncepcji przewiduje 
siê, ¿e wysokoœæ pomnika 
wyniesie 6 m, a figura œw. 
Walentego ma byæ natural-
nej wielkoœci. 

Nie odpowiada mi lanso-
wanie pomys³u „wysokiego 
pomnika - kolumny”. 

Postaæ Œwiêtego nie 
bêdzie dobrze widoczna. 
Pomnik te¿ nie bêdzie gó-
rowa³ nad otoczeniem - 
jego wysokoœæ to wysokoœæ 
dwóch kondygnacji domu 
mieszkalnego.

Œwiêty Walenty to biskup, 
który siê nie wywy¿sza³. Dla 
mnie jego postaæ wi¹¿e siê 
z pos³ug¹ wobec chorych, 
potrzebuj¹cych, odrzuco-
nych spo³ecznie. 

Od d³u¿szego czasu wy-
sokich pomników ju¿ siê nie 
buduje, to przesz³oœæ. Nie 
ma te¿ tradycji wznoszenia 

pomników w formie kolum-
ny w Bieruniu, okolicy ale i 
na ca³ym Œl¹sku.

Trudno mi znaleŸæ argu-
menty dla takiej koncepcji. 
Obserwuje siê wrêcz przeciw-
ne tendencje, wspó³czesne 
pomniki s¹ sytuowane 
na poziomie wzroku. Tak 
aby mo¿na je z ³atwoœci¹ 
zauwa¿yæ bez zadziera-
nia g³owy. (To mo¿e dziwne, 
ale obok wysokiego pomni-
ka mo¿na przejœæ i go nie 
zauwa¿yæ.) „Niskie” pomniki, 
co nie jest bez znaczenia, s¹ 
bardzo fotogeniczne i dlate-
go ulubione przez fotografów. 
I tu mamy ju¿ bardzo do-
bre przyk³ady na Rynku. 
Mo¿na to zaobserwowaæ w 
ka¿de pogodne, niedzielne 
popo³udnie. Niski pomnik czy 
rzeŸba to ulubione miejsce tu-
rystów, fotografów i przez to 
gwarancja darmowej promo-
cji naszego miasta.

Na cele budowy po-
mnika bêdziemy na pew-
no wydawaæ niema³e 
pieni¹dze ze zbiórek pu-
blicznych czy te¿ z bud¿etu 
miasta. W zale¿noœci od 
za³o¿eñ i przyjêtego projek-
tu mo¿emy mówiæ o kwo-
tach rzêdu 200 - 300 tys. 
z³otych. Warto je rozs¹dnie 
wydaæ. Na pewno warto te¿ 
opracowaæ kilka projektów 
koncepcyjnych.

Mam nadzieje, ¿e cz³on-
kowie Komitetu, mieszkañcy 
ale te¿ radni zabior¹ g³os w 
tej wa¿nej dla Bierunia dys-
kusji spo³ecznej i religijnej.

Jan Knopek

Pomnik œw. Walentego
W ostatnim numerze Rodni ukaza³a siê infor-
macja o powo³aniu Komitetu Spo³ecznego 
Budowy Pomnika œw. Walentego - „Patro-
na Miasta”. Wskazano miejsce jego loka-
lizacji oraz przedstawiono projekt koncep-
cyjny pomnika - kolumny. Artykuł wywo-
łał dyskusję. Miejmy nadzieję, że nie spóź-
nioną. Dziś publikujemy tekst Jana Knopka 
i rysunki Helmuta Pogandera.

OPINIE
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Tydzieñ Kultury Angielskiej 
i Niemieckiej w Gimnazjum nr1

W poniedzia³ek 5 marca odby³ siê pierwszy konkurs, pt.: 
„Mój angielski i niemiecki s³owniczek”. Najciekawsz¹ 

prac¹ w jêzyku angielskim okaza³a siê bogato zdobiona 
ksi¹¿eczka wykonana przez Angelikê Dziêgiel, natomiast 
w jêzyku niemieckim praca Marty Kurzak. W tym samym 
dniu odby³ siê konkurs „1 z 10” w jêzyku angielskim rów-
nie¿ na temat przys³ów i m¹droœci narodowych. Niczym w 
telewizyjnym turnieju gimnazjaliœci walczyli o punkty. Naj-
lepsze wyniki uzyskali nastêpuj¹co: 1 miejsce zdoby³ Mi-
cha³ M³ynek, 2 miejsce zajê³a Katarzyna M³ynek a 3 miej-
sce Ewa Soczówka. W ramach Œwiêta Szko³y zorganizo-
wany zosta³ konkurs w jêzyku angielskim oraz niemiec-
kim na biografiê patrona naszej szko³y Karola Wierzgonia. 
Pierwsze miejsce zdoby³a: Zofia Kurzy³em, 2 - Karolina 
Solarz i 3- Edyta Knahl. 

Nastêpnego dnia œwietlica szkolna wype³niona po brze-
gi. A to za spraw¹ przek¹sek oraz napojów rodem z Wiel-
kiej Brytanii i Niemiec. Ka¿dy móg³ spróbowaæ smako³yków 
przygotowanych przez naszych uzdolnionych gimnazja-
listów. Pysznoœci te by³y naprawdê ciê¿kie do ocenienia. 
Jednak po konsultacjach pierwsze miejsce przyznaliœmy 
klasie 2b oraz 2 wyró¿nienia dla klasy 3a i 3b. W œrodê mi-
strzem niemieckiej ortografii zosta³ Micha³ M³ynek, nato-
miast angielskiej Marcin Sa³êga. Natomiast w czwartek a 
ka¿dej przerwie puszczane by³y przeboje w jêzyku angiel-
skim oraz niemieckim. 

Podsumowaniem „Tygodnia Kultury Anielskiej i Niemiec-
kiej” by³ „Dzieñ Jêzyka Angielskiego i Niemieckiego”, któ-
ry obchodzono w pi¹tek 9 marca. W tym¿e to dniu zajêcia 
dydaktyczne mia³y nieco inny charakter. Gimnazjaliœci tu¿ 
po trzech pierwszych lekcjach przeszli wraz z opiekunami 
na bogato udekorowan¹ hale sportow¹, gdzie odby³a siê 
g³ówna czêœæ obchodów. Ca³a impreza zosta³a podzielona 
na trzy czêœci: przedstawienie w jêzyku angielskim „Alice In 
Wonderland”, konkurs na „Klasow¹ scenkê” oraz Mini Play-
back Show, który okaza³ siê gwoŸdziem programu. W prze-

rwie miêdzy scenk¹ a Mini Playback show zaprezentowa³a 
siê grupa taneczna prowadzona przez p. Aleksandrê Pa-
rysz. Ca³a impreza by³a prowadzona przez konferansjerów 
w jêzyku angielskim i niemieckim. 

Organizatorami ca³ej tygodniowej imprezy by³y: Alek-
sandra Biela, Sylwia Kogut, Edyta Zaczek - nauczycielki 
jêzyka angielskiego oraz Izabela Koziorz - nauczyciel jêzyka 
niemieckiego, które zapewni³y bardzo bogaty program. 

Foto: Kinga Kolasiñska 

£za na dnie kieliszka

Dnia 22 marca br. w Gimnazjum nr 1 im. K. Wierzgonia w 
Bieruniu odby³ siê III Gimnazjalny Dzieñ Profilaktyki.

Celem tegorocznej imprezy by³o ukazanie zagro¿eñ 
p³yn¹cych ze spo¿ywania alkoholu oraz jego negatywne-
go wp³ywu na m³odego cz³owieka. Has³em przewodnim 
zaœ by³y s³owa „Myœlê, wiêc nie pijê”. Dyrekcja szko³y, pe-
dagog, nauczyciele oraz Gimnazjalna Organizacja M³odych 
zaanga¿owali uczniów w antyalkoholowy happening. W dniu 
trwania imprezy wszyscy uczniowie i pracownicy szko³y byli 
ubrani w kolorze niebieskim, co mia³o symbolizowaæ poparcie 
dla ww. has³a. Zosta³y rozstrzygniête konkursy profilaktyczne: 
konkurs na najlepsz¹ ulotkê dotycz¹c¹ negatywnego wp³ywu 
alkoholu na m³odzie¿, a tak¿e konkurs literacki i plastyczny. 
Punktem kulminacyjnym by³a premiera spektaklu profilaktycz-
nego zatytu³owanego „£za na dnie kieliszka” przygotowywa-
nego od kilku miesiêcy przez uczniów gimnazjum pod kierun-
kiem nauczyciela jêzyka polskiego, p. Anny Grudziñskiej-
Ciok. G³ównym w¹tkiem spektaklu by³y zwierzenia doros³ych, 
lecz¹cych siê alkoholików oraz problemy DDA (Doros³ych 
Dzieci Alkoholików). Po nim nast¹pi³a krótka prelekcja 
wyg³oszona przez psychologa Izby WytrzeŸwieñ w Tychach 
- pani¹ Elizê Cieœlikowsk¹, która dodatkowo pe³ni³a tak¿e w 
tym dniu dy¿ur dla uczniów i rodziców, s³u¿¹c rad¹ i wspar-
ciem. Wœród goœci zaproszonych na tê uroczystoœæ znaleŸli 
siê m.in. pani Alicja Kazimierska, dyrektor Izby WytrzeŸwieñ, 
pani Bogus³awa Miernik - dyrektor MOPS-u i pani Krystyna 
Karakuszka, przewodnicz¹ca Rady Rodziców. 

 Kontynuacj¹ III Gimnazjalnego Dnia Profilaktyki bêd¹ zajêcia 
warsztatowe dla uczniów klas trzecich, które odbêd¹ siê w maju 
tego roku pod has³em „Dok¹d jeŸdzi ten poci¹g ?” 

MAGAZYN SZKOLNY
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Liceum bez tajemnic

W tym roku po raz kolejny nasze liceum zorganizowa³o 
Dzieñ Otwarty dla gimnazjalistów. Tradycj¹ naszej 

szko³y jest ju¿ fakt, ¿e nie chcemy ograniczaæ siê do po-
kazywania korytarzy i sal lekcyjnych, ale nasi uczniowie 

wspó³tworz¹ zajêcia 
dla swych m³odszych 
kolegów, ukazuj¹c 
tym samym co tu na 
nich czeka. 

Tak wiêc 2 marca 
odwiedzi³o nas kilku-
set trzecioklasistów z 
gimnazjów w Bieruniu, 
Lêdzinach, Imielinie, 
Bojszowach i Woli. 
Odwiedzanie szko³y 
rozpoczynali od zwie-
dzania interaktywnej 
wystawy, która mia³a 
miejsce na hali spor-
towej. PóŸniej pod 
opiek¹ drugoklasi-
stów z liceum uczest-
niczyli w wielu cieka-
wych pokazach, czy 

lekcjach otwartych a nawet brali udzia³ w konkursach. Zo-
baczyli m.in. nagrodzony spektakl teatralny w jêzyku rosyj-
skim „Ma³y Ksi¹¿e”, wystêpy kabaretowe klas humanistycz-
nych. Sami mogli przeprowadziæ doœwiadczenia z biolo-
gii, chemii, czy fizyki, a tak¿e sprawdziæ swoje umiejêtnoœci 
z jêzyków obcych. Czuli siê jednak stale pod obserwacj¹, 
gdy¿ œledzili ich nasi reporterzy ze szkolnego Teleexpressu. 
Mogli te¿ liczyæ na chwilê wytchnienia w naszej kawiarence, 
w której czeka³y na nich Dzieci Kwiaty Samorz¹du Uczniow-
skiego, oczywiœcie z ma³ym poczêstunkiem. Dla umilenia 
czasu przygrywa³ szkolny bard Artur Pytel. 

W trakcie zwiedzania gimnazjaliœci zadawali wiele pytañ 
i to nie tylko swym starszym kolegom, ale i nauczycielom 
ucz¹cym w szkole. Chcieli wiedzieæ, jak  wygl¹da wymia-
na europejska, na czym polega wspó³praca z uczelniami 
wy¿szymi, no i czy oprócz wysokiego poziomu nauki ofe-
rujemy te¿ czas na zabawê. Przekonali siê jednak o tym, 
ogl¹daj¹c zdjêcia z imprez szkolnych i obserwuj¹c liceali-
stów chocia¿by w tym dniu. 

Z w³osami do góry

Chyba nikt nie przypuszcza³, ¿e mo¿na tak œwietnie 
siê bawiæ i uczyæ równoczeœnie. A wszyst-

ko to za spraw¹ interaktywnej wystawy „Eksperymen-
tuj” Centrum Nauki Kopernik, która w dniach 1-3 marca 
zosta³a zorganizowana w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. 
Powstañców Œl¹skich w Bieruniu. Dziêki staraniom pani dy-
rektor mgr Anny Szymczyk, nauczycielki fizyki licealiœci 
i gimnazjaliœci powiatu bieruñsko-lêdziñskiego mogli sa-
modzielnie przekonaæ siê o dzia³aj¹cych w naturze pra-
wach. Animatorzy, bêd¹cy studentami warszawskich uczel-
ni, a równoczeœnie pracownikami Centrum Nauki przygo-
towali szesnaœcie stanowisk doœwiadczalnych z dziedzi-

Liceum Ogólnokształcące
ny matematyki, fizyki, biologii, czy chemii. Zwiedzaj¹cy 
wystawê poznawali tajniki kryptologii, rozwi¹zywali manu-
alne ³amig³ówki, sprawdzali prawdopodobieñstwo trafie-
nia szóstki w lotto, obserwowali zmieniaj¹c¹ siê energiê 
w doœwiadczeniu Bernoulliego, czy sk³adali korpus ludzki, 
umieszczaj¹c narz¹dy we w³aœciwym miejscu.

Najwiêkszym po-
wodzeniem cieszy³y 
siê jednak okulary 
oszukuj¹ce wzrok, 
po których œwiat 
wydawa³ siê na 
opak, czy æwiczenie 
prezentuj¹ce rozprze-
strzenianie dŸwiêku, 
umo¿liwiaj¹ce po-
znanie efektu pre-
zentera radiowe-
go. P³eæ mêska 
licznie oblega³a 
pó³kule magde-
burskie, które pod 
ciœnieniem stawa³y 
siê nieroz³¹czne 
(jak siê okaza³o 
teoretycznie). 

Wczeœniej wysta-
wa prezentowana 
by³a m.in. w Bruk-
seli i odnios³a tam ogromny sukces. Tak te¿ z pewnoœci¹ 
by³o w Bieruniu. Odwiedzaj¹cy jednog³oœnie bowiem twier-
dzili, ¿e to najlepszy rodzaj lekcji, w której teoria posiada od 
razu prze³o¿enie na praktykê. A niecodziennie mo¿na prze-
cie¿ ogl¹daæ, jak komuœ pod wp³ywem generatora Van de 
Graffa w³osy na g³owie staj¹ dêba. 

ZIMOWISKO

Jak co roku w naszej szkole w czasie ferii zorganizowa-
no w godzinach dopo³udniowych dwa turnusy zimo-

wiska, w których bra³o ³¹cznie udzia³ 253 uczniów. Koszt 
20 z³. pokrywali rodzice, MOPS i parafia. Wszystkie dzieci 
korzysta³y z obiadów, natomiast z funduszy sponsorów za-
kupiono s³odycze na nagrody w organizowanych konkur-
sach. Firma Danone przekaza³a produkty dla wszystkich 
uczestników zimowiska, w zamian dzieci wykona³y pra-
ce plastyczne dotycz¹ce jej wyrobów. Kilkadziesi¹t prac 
zosta³o przekazanych do dyrekcji firmy. W trakcie zajêæ 
dzieci korzysta³y z basenu, sali gimnastycznej oraz hali 
sportowej przy Gimnazjum nr 2. Opiekunowie zorganizo-
wali szereg imprez i konkursów, które uatrakcyjni³y pobyt 
na zimowisku. Najwiêksze emocje towarzyszy³y turniejowi 
tenisa sto³owego, konkursowi fryzjerskiemu, karaoke i fa-
miliadzie. Wszyscy uczestnicy zimowiska otrzymali nagro-
dy za udzia³ w zajêciach i konkursach. 15 i 22 lutego dzieci 
wziê³y udzia³ w balu organizowanym przez bibliotekê oraz 
w przedstawieniach w Kino - Teatrze „Jutrzenka”. Nad ich 
bezpieczeñstwem czuwa³o ³¹cznie 18 wychowawców, kie-
rownik, ratownik i pielêgniarka. Organizacjê zajêæ kontrolo-
wa³ sanepid i przedstawiciel kuratorium. 
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Mieszkañcom Bierunia, którzy przybyli na jubileuszow¹ 
uroczystoœæ 15 - lecia Stowarzyszenia Mi³oœników 

Ziemi Bieruñskiej „Por¹bek” - za niezwykle wiele serdecz-
nych ¿yczeñ, za kwiaty za krzepi¹ce s³owa.
Dyrekcji, nauczycielom, obs³udze a przede wszystkim 
uczniom Gimnazjum
Nr1 za przyjazn¹ „Por¹bkowi” atmosferê i przygotowanie 
przepiêknego przedstawienia „Wesele Pszczyñskie”
Urz¹dowi Miasta, przedsiêbiorstwu BPIK, OSP Bieruñ Nowy, 
Bieruñskiemu Oœrodkowi Kultury, cz³onkom i sympatykom 
Stowarzyszenia za pomoc w zorganizowaniu uroczystoœci.

Prezes Stowarzyszenia: Norbert Jaromin

Dziêkujê!

W marcu po raz ko-
lejny ucznio-
wie Gimnazjum 

nr 2 zostali zaproszeni 
do wziêcia udzia³u w Po-
wiatowym Konkursie Po-
etyckim pt: „Wyzwolenie 
z przeciêtnoœci” zorgani-
zowanym przez Bieruñski 
Oœrodek Kultury. Uzna-
nie jury zdoby³y wier-
sze Dominiki Swatow-
skiej - Drzwi, Szukam oraz 
utwory Klaudii Janickiej 
- Modlitwa i Nocne niebo. 
Dziewczêta prezentowa³y 
wybrane utwory podczas 
uroczystoœci wrêczenia na-
gród. Do konkursu prace 
zosta³y przygotowane pod 
kierunkiem pani Katarzyny 
Æwiêka³y.

Przedstawicielki naszej 
szko³y wziê³y tak¿e 
udzia³ w XVI Festiwa-

lu Piosenki Obcojêzycznej 
we Wroc³awiu. Festiwal jest 
du¿¹ imprez¹ o zasiêgu 
ogólnopolskim. Spoœród 

275 zg³oszeñ z terenu 
ca³ego kraju wy³oniono 84 
uczestników ze szkó³ gim-
nazjalnych. Najpopular-
niejszym jêzykiem festi-
walowym okaza³ siê an-
gielski (choæ œpiewano 
te¿ po grecku, japoñsku, 
hindusku i hiszpañsku). 
Przedstawicielki naszej 

szko³y - Weronika Kup-
ka oraz Ewelina Liszka 
- zaœpiewa³y piosenkê pt: 
Losing Grip, któr¹ pomog³y 
im przygotowaæ panie: 
Agata Parysz-Urbaœ i Ewa 
Bober.

16 marca w Gim-
nazjum nr 2 w 
Bieruniu po raz 

trzeci odby³ siê Powiato-
wy Konkurs Matematyczny 

„Matematyka w zastoso-
waniach”. G³ównym celem 
konkursu by³o wy³onienie 
uczniów potrafi¹cych 
bezb³êdnie wykonaæ ob-
liczenia matematyczne w 
zadaniach dotycz¹cych 
ró¿nych dziedzin ¿ycia. W 
kolejnej edycji uczniowie 
zmagali siê z problemami 

zwi¹zanym z globalizacj¹, 
np. w³aœciwym zu¿yciem 
wody, sprawiedliwym han-
dlem, racjonalnym wyko-
rzystaniem odpadów i su-
rowców naturalnych, ubó-
stwem i dostêpem do 
edukacji. Gimnazjaliœci 
nie mieli k³opotów z 
rozwi¹zaniem zadania 
polegaj¹cego na oblicze-
niu iloœci wch³oniêtego 
o³owiu podczas godzin-

nego spaceru po ruchli-
wej ulicy, najtrudniej-
szym okaza³o siê zadanie 
dotycz¹ce spraw skrajne-
go ubóstwa. Wœród oœmiu 
dru¿yn z ca³ego powia-
tu najlepszym zespo³em 
okaza³a siê dru¿yna Gim-
nazjum nr 1 w Bieruniu, 
drugie miejsce zajêli re-
prezentanci Gimnazjum 
nr 1 z Lêdzin, trzecie - 
gimnazjaliœci z Che³ma 
Œl¹skiego. Przewidzia-
no pytania aktywizuj¹ce 
publicznoœæ, zawieraj¹ce 
zadania pochodz¹ce z za-
granicznych olimpiad i kon-
kursów matematycznych 
polegaj¹ce na niekonwen-
cjonalnym myœleniu i po-
daniu szybkiej odpowiedzi. 
Nad ca³oœci¹ czuwa³a pani 
Anna Blacha w przygoto-
waniu zadañ pomagali p. 
Magdalena Goraus i pan 
Adam Œleziona. Wszyst-
kim uczestnikom gratulu-
jemy umiejêtnoœci i mate-
matycznej precyzji.

ROZMAITOŚCI
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DAM PRACĘ
Sieć handlowa zatrudni osoby do pracy w nowo powstałym sklepie 

spożywczo-przemysłowym w Bieruniu na stanowiskach:

Æ kierownik sklepu/zmiany

Æ fakturzysta

Æ magazynier

Æ kasjer/sprzedawca

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

Sekcja Skata KS Unia Bieruñ Stary by³a gospodarzem dru-
giej kolejki III ligi skatowej, któr¹ rozegrano w Domu Kultu-
ry Gama. Startowa³o 20 dru¿yn po czterech zawodników 

w piêciu grupach. Z sekcji KS Unia w rozgrywkach uczestniczy³y 
dwie dru¿yny graj¹ce w III lidze. Obie nasze dru¿yny zajê³y pierw-
sze miejsca  w swoich grupach- pierwsza zdobywaj¹c 13 pun-
ków i druga zdobywaj¹c 12 punktów. Kierownikiem i gospoda-
rzem rozgrywek by³ Holdek Mrzyk, natomiast sêdziowa³ Piotr 
Wid³ok - sêdzia I klasy. Dru¿yny startowa³y w nastêpuj¹cych 
sk³adach: Pierwsza - Czes³aw Piekorz, W³adys³aw Zalewa, 
Edward Jarnot, Pawe³ Lempert i Bogdan Zyga. Natomiast 
sk³ad drugiej dru¿yny tworzyli: Gerard Przypaliñski, Marian 
Lach, Józef Ficek, Janusz Pocz¹tek i Tomasz Wróbel.
Sekcja skata serdecznie dziêkuje sponsorom i kierownictwu 
BOK za udostêpnienie sali.

Referat Sportu i Rekreacji Urzêdu Miasta w Bieruniu za-
prasza dru¿yny i kibiców do udzia³u w amatorskim tur-
nieju pi³ki siatkowej. Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 4 

kwietnia a turniej rozpocznie siê dziesiêæ dni póŸniej, w hali 
sportowej w Bieruniu Starym przy ulicy Licealnej 17a. Turniej 
zostanie rozegrany w kategorii „OPEN”: dru¿yny mog¹ byæ 
damsko-mêskie a zawodnicy musz¹ mieæ ukoñczone 16 lat. 
Warunkiem uczestnictwa w turnieju osób niepe³noletnich jest 
zabranie ze sob¹ oœwiadczenia rodziców.

Ligowy sukces skaciorzy

Zapraszamy na siatkówkê

W VIII edycji turnie-
ju halowej pi³ki 
no¿nej gimna-

zjalistów (klasy I-II) roze-
granego 18 marca o pu-
char Burmistrza Miasta 

Bierunia ostateczne wy-
niki przedstawiaj¹ siê 
nastêpuj¹co: I miejsce FC 
Bieruñ, II miejsce FC My, 
III- Or³y Starego i IV miej-
sce Czarne Or³y.

Brawo FC Bieruñ 

Uczniowski Klub Spor-
towy „Maraton - korze-

niowski.pl” serdecznie za-
prasza wszystkich ama-
torów biegania - uczniów 
szkó³ podstawowych, gim-
nazjalnych i œrednich, oraz 
zawodników Uczniowskich 
Klubów Sportowych „Ko-
rzeniowski.pl” na V Biegi 
Uliczne o „Puchar Burmi-
strza”, które odbêd¹ siê 14 
kwietnia na Rynku w Bieru-
niu Starym. Otwarcie zawo-

dów o godz. 10.50. Nowy 
sezon startowy rozpoczêty 
i jest to wspania³y moment 
na sprawdzenie w³asnych 
si³. Organizatorzy zadbali o 
ciekaw¹ oprawê zawodów i 
nagrody. Z programem za-
wodów mo¿na zapoznaæ 
siê na stronie internetowej 
klubu www.uksmaraton.bie-
run.pl (zak³adka informa-
cje - imprezy). Czekamy na 
zg³oszenia do 4 kwietnia. 
Zapraszamy do Bierunia! 

Biegniemy 
po Puchar Burmistrza

GWARANTUJEMY DOBRE WARUNKI PRACY
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W Hali Sportowej w Brzeszczach, 3 marca zosta³ ro-
zegrany VII Halowy Turniej Tenisa Ziemnego Ama-
torów w grze podwójnej. Ju¿ po raz siódmy, zawo-

dy tenisistów amatorów organizuje Miejski Oœrodek Kultu-
ry i Sportu w Brzeszczach. W tegorocznym turnieju wziêli 
udzia³ najlepsi debliœci z Brzeszcz, Dankowic, Oœwiêcimia, 
Bierunia, Bielska Bia³ej. Tenisiœci reprezentuj¹cy Bieruñ Je-
rzy S³ociñski i Zdzis³aw Gruba - cz³onkowie Sekcji Tenisa 
Ziemnego KS „PIAST” - ponownie stanêli na podium, tym 
razem o jeden stopieñ ni¿ej, zajmuj¹c w tym turnieju trze-
cie miejsce. W zesz³orocznym VI Turnieju ta para deblowa 
zajê³a drugie miejsce. Mo¿e w przysz³ym roku siêgn¹ po 
zwyciêstwo?

Puchary, dyplomy i nagrody wrêczali najlepszym zawod-
nikom - sêdzia g³ówny turnieju, którym by³ pan Andrzej 
Nizio³ek - niegdyœ zawodnik i reprezentant Polski w tenisie 
oraz Kierownik MOKiS w Brzeszczach Ma³gorzata Wójcik.

Jerzy S³ociñski

Nasi na podium

Na zdjêciu od lewej: Z.Gruba, J.S³ociñski, J.Nycz, 
T.Graca, W.Natowski, M.Wójcik, T.Jewak i A.Nizio³ek

Józef Dyjeciñski obro-
ni³ honor Bierunia, 
w czasie tegorocz-

nego maratonu skatowe-
go. Jako jedyny z naszych 
mieszkañców, znalaz³ siê w 
pierwszej dziesi¹tce tego 
presti¿owego turnieju. Je-
dyny - ale za to od razu na 
pierwszym miejscu, z po-
nad 400 punktami przewa-
gi nad drugim na liœcie Hel-
mutem Klim¹ z Wygorze-
la. Na podium znalaz³ siê 
tak¿e reprezentant Pszczy-
ny - Joachim D³ugi. Ta do-
roczna impreza rozgrywa-
na jest w czterech rundach, 
nic wiêc dziwnego, ¿e zma-
gania przy skatowych im-
prezach trwaj¹ od rana 
do godzin wieczornych. 
Do zwyciêstwa potrzeb-
na s¹ tylko dwie rzeczy: 
umiejêtnoœci i dobra karta. 
Liczy³o na to a¿ 92 zawodni-
ków którzy 24 lutego stawili 
siê w Jutrzence. By³a wœród 

nich tylko jedna kobieta - 
Krystyna Ostrowska z Ty-
chów sklasyfikowana osta-
tecznie na 34 miejscu.

Impreza by³a udana a to za 
spraw¹ orga-
nizatora: Fran-
ciszka (Hold-
ka) Mrzyka i 
jego ma³¿onki 
Geni. Nagro-
dy zwyciêz-
com wrêczyli: 
pose³ na sejm 
Józef Berger 
i burmistrz Lu-
dwik Jagoda. 

Dziêki hoj-
noœci sponso-
rów, którym 
organizatorzy 
s e r d e c z n i e 
dziêkuj¹, pra-
wie co trzeci 
zawodnik wy-
chodzi³ z Ju-
trzenki z na-
grod¹ Zgod-

nie ze skatow¹ tradycj¹, 
zwyciêzcy wybierali sobie 
nagrody podchodz¹c do 
miejsca w którym z³o¿one 
by³ nagrody w kolejnoœci 

zgodnej z zajêtym miej-
scem w rankingu. Tradycyj-
nie te¿, tryumfator turnieju 
wygra³ pó³ œwiniaka. 

Smakowa³o panie Józefie?



zjum nr 1 uczestników 
okolicznoœciowego 
spotkania. 

Kolejny mówca Norbert 
Jaromin - obecny prezes 
Stowarzyszenia - przedstawi³ 
krótk¹ charakterystykê jubila-
ta. „Por¹bek” zosta³ za³o¿ony 
i zarejestrowany z inicjaty-
wy mieszkañców Bierunia, 
zgrupowanych wczeœniej w 
Komitecie Obywatelskim, 
dzia³aj¹cym na terenie ów-
czesnego Bierunia Nowe-
go. Grupê za³o¿ycielsk¹, któ-
ra doprowadzi³a do rejestra-
cji Stowarzyszenia tworzyli: 
Henryk Skupieñ, Edward 
Œleziona, Irena Prêdki i Ka-
rol Tabaka.

Stowarzyszenie powsta³o 
jako kontynuacja dzia³añ 
Komitetu Obywatelskiego, 
po od³¹czeniu siê w 1991 r 
od Tychów, Bierunia Starego 
i Bierunia Nowego i uzyska-
niu samodzielnoœci jako mia-
sto Bieruñ Nazwê „Por¹bek” 
przyjêto od historycznej na-
zwy miejscowoœci Por¹bek 
której, tereny wchodz¹ w 
sk³ad dzisiejszego Bierunia.

Oczywiœcie, nie sposób w 
krótkiej relacji przedstawiæ 
celów, zadañ i osi¹gniêæ tej 
zas³u¿onej dla miasta orga-
nizacji. Wszak zasadniczym 
celem Stowarzyszenia jest 
podejmowanie i inspirowanie 
ró¿norakich dzia³añ na rzecz 
Ziemi Bieruñskiej i d¹¿enie 
do sta³ej poprawy warun-
ków ¿ycia mieszkañców we 
wszystkich dziedzinach.

W ci¹gu 15 - letniej dzia-
³alnoœci Stowarzyszenia 
funkcjê Prezesa Zarz¹du 
pe³nili kolejno - Karol 
Trzoñski, Adam Jaromin 
i Norbert Jaromin. Dzisiaj 
oprócz wymienionego - w 
sk³ad Zarz¹du wchodz¹: Jo-
lanta Siemianowska - wi-
ceprezes, Renata Swobo-
da - sekretarz, Bogus³awa 
Tyszyñska - cz³onek, Ber-
nard Blacha - skarbnik, 
Józef Stok³osa - cz³onek i 
Grzegorz K³aput - cz³onek.

Z okazji jubileuszu Sto-
warzyszenia uhonorowa-
no dyplomami i okoli czno-
œciowymi medalami oso-
by szczególnie zas³u¿one 
w dzia³aniach Por¹bka na 
rzecz Bierunia i pomagaj¹ce 
Por¹bkowi w ró¿ny sposób.

Dyplomy przyznano cz³on-
kom Por¹bka takim jak: 
Bernard Bednorz, Edward 
Drabczyk, Henryk Fran-
kowski, Norbert Gonszcz, 
Eugeniusz Jaworski, Je-

rzy Juda, Stanis³aw Ja-
romin, Stanis³aw Jurec-
ki, Henryk Koj, Ryszard 
Ko³oczek, Bogdan Maj-
cher, Jerzy Pawe³czyk, 

Wanda Rak, Jolanta Sie-
mianowska, Roman Skó-
ra i Edward Walus. 

Kolejne dyplomy prze-
znaczone by³y dla sympaty-
ków Por¹bka wœród których 

znaleŸli siê: Karol Bendel, 
Andrzej Czyrwik, Danuta 
Kurdziel-Kasprzyk, Tade-
usz Kowalik, Aurelia Lin-
cer, Celina Lichota, Zofia 

Labuœ, Bo¿ena Mosler-
Gaidzik, El¿bieta Ma³ecka, 
Beata Plewniok, Beata 
Przypaliñska, Eugeniusz 
Paruzel, Marek Regu³a, 
Stanis³awa S³ociñska, 
Krystyna Wróbel i Zbi-
gniew Zaj¹c.

Czêœæ osób uhonoro-
wano pami¹tkowymi me-
dalami, byli to: Józef Ber-
ger, Grzegorz Bizacki, In-
grit Biolik, Bernard Bla-
cha, Piotr Czarnynoga, 
Jan Czempas, Ludwik Ja-
goda, Adam Jaromin, Nor-
bert Jaromin, Gerard Miœ, 
Bart³omiej Niemiec, Aloj-
zy Palowski, Irena Prêtki, 
Henryk Skupieñ, Edward 
Œleziona, Karol Tabaka i 
Karol Trzoñski.

Wœród urodzinowych 
goœci „Por¹bka” znaleŸli siê 
miêdzy innymi: przedstawi-
ciele w³adz Miasta Bieruñ z 
Burmistrzem Ludwikiem Ja-
god¹ i przewodnicz¹cym RM 
Henrykiem Skupieniem, 
radni gminy Bieruñ, przed-
stawiciele w³adz Powiatu ze 
starost¹ Piotrem Czarny-
nog¹ i przewodnicz¹cym 
RM Henrykiem Barci-
kiem, przedstawiciele w³adz 
oœwia towych, bieruñskich 
stowarzyszeñ, stra¿y i grup 
zainteresowañ. 

Burmistrz Ludwik Jagoda 
przemawiaj¹c na uroczystoœci 
podkreœli³ zas³ugi „Por¹bka” 
dla rozwoju samorz¹dnoœci 
w naszym mieœcie. Docenili 
to równie¿ mieszkañcy, któ-
rzy w niedawnych wyborach 
samorz¹dowych, w³aœnie 
przedstawicielom „Por¹bka” 
przekazali spor¹ czêœæ 
w³adzy w mieœcie g³osuj¹c na 
radnych z tego ugrupowania.

Uroczystoœciom towa rzy-
szy³a wystawa plastycz-
na znajduj¹ca siê przy 
g³ównym wejœciu do hali. 
Czêœæ oficjaln¹ zakoñczy³ 
spektakl s³owno muzyczny: 
„Wesele Pszczyñskie” Ja-
niny Kajtoch i W³adys³awa 
Smoluchy, w wykonaniu 
uczniów Gimnazjum Nr 1.

Urodzinowe spotka-
nie zakoñczy³a degusta-
cja wspania³ego tortu w 
kszta³cie herbu Stowarzy-
szenia przygotowanego 
specjalnie przez cukierniê 
Adama Jaromina. 

1 15. urodziny Por¹bka


