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Ju¿ niebawem obie czêœci Bierunia - Bieruñ Nowy i Bieruñ Stary zo-
stan¹ po³¹czone œcie¿k¹ rowerow¹, biegn¹c¹ po œladzie by³ej ko-
lejki w¹skotorowej, dowo¿¹cej pracowników do „ZTS Erg”. Œcie¿ka 

umo¿liwia swobodne i w pe³ni bezpieczne poruszanie siê zarówno 
mieszkañców jak i turystów. D³ugoœæ œcie¿ki, której nawierzchnia wyko-
nana jest z kostki brukowej, wynosi 3833 metry i rozpoczyna siê od ulicy 
Baryki a koñczy na ulicy Koœcielnej. Szerokoœæ to 2 metry, za wyj¹tkiem 
dojazdów do posesji gdzie œcie¿ka jest szersza (3,5m), dziêki czemu 
rowerzyœci jad¹cych w przeciwnych kierunkach, bêd¹ mogli spokojnie siê 
mijaæ. Choæ poruszanie siê po œcie¿ce jest ju¿ mo¿liwe to jej oddanie do 
u¿ytku planowane jest na koniec wrzeœnia. £¹czny koszt planowany jest 
na ok 1,5 mln. z³otych, z czego czêœæ ma pokryæ Urz¹d Marsza³kowski.

Pojawi³ siê pomys³ aby na wzór Gundelfingen, które ma u siebie Plac 
Bieruñski, nasz¹ œcie¿kê nazwaæ „ Œcie¿k¹ Partnerstwa” dla uczcze-
nia partnerskiej wspó³pracy z zaprzyjaŸnionymi miastami w Niemczech, 
Czechach, Ukrainie i Francji. 

Mimo, ¿e ktoœ podpali³ samochód do wywo¿enia œmieci nale¿¹cy 
do BPIK-u firma na bie¿¹co radzi sobie z wywo¿eniem œmieci. Sa-
mochód nie nadaje siê do u¿ytku a straty wynosz¹ ok. 300 tys. z³. 

Policja prowadzi w tej sprawie œledztwo. Gorzej natomiast jest w przypad-
ku firmy „EGO ZAG”. Mieszkañcy bloku przy ul. Domy Polne powiadomili 
o tym nasz¹ redakcjê i oto co zastaliœmy na miejscu.

Wiosenne porz¹dkiŒcie¿ka Partnerstwa?

Dziękujemy za 
15 wspólnych lat!
W kwietniu przypada 15 rocznica istnienia naszego pisma. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy przez cały ten czas są z nami i „głosując” 
w sklepie swoimi pieniędzmi kupują Rodnię. 
Dziękujemy również za nadesłane z tej okazji życzenia. Jubileuszową 
niespodziankę dla Czytelników oraz rocznicowe obchody, przenosimy 
na wrzesień a konkretnie na czas Dni Bierunia. 

Zbigniew Piksa
Redaktor Naczelny
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W niedzielne popo³udnie 25 marca 
cz³onkowie i sympatycy Klubu Spor-
towego „PIAST” spotkali siê w siedzi-

bie klubu na Walnym Zebraniu Sprawozdaw-
czo-Wyborczym, by podsumowaæ dzia³alnoœæ 
ustêpuj¹cego Zarz¹du i wybraæ nowe w³adze na 
nastêpn¹ kadencjê. Na przewodnicz¹c¹ zebrania 
wybrano kole¿ankê Annê Pocz¹tek a protokolan-
tem zosta³ Jerzy S³ociñski.

Po przyjêciu porz¹dku obrad i wyborze komisji 
mandatowej oraz uchwa³ i wniosków przyst¹piono 
do odczytania sprawozdañ. Sprawozdanie z 
dzia³alnoœci statutowej Zarz¹du za okres kadencji 
2004 - 2007 przedstawi³ kol. Krzysztof Palka. W 
mijaj¹cej kadencji oprócz osi¹gniêæ sportowych za-
wodników klubu nale¿y równie¿ doceniæ dzia³ania 
Zarz¹du w sferze gospodarczej tj. zarz¹dzania po-
wierzonymi obiektami sportowymi. W przeci¹gu 
tego okresu wykonano miêdzy innymi: ogrodze-
nie boiska sportowego, wyremontowano ³awki dla 
zawodników rezerwowych i goœci, wybudowano 
now¹ kryt¹ trybunê dla kibiców, posadzono krze-
wy ozdobne, wybudowano ¿elbetow¹ œciankê tre-
ningow¹ do tenisa ziemnego, wymieniono ogro-
dzenie kortów tenisowych, wykonano remont ka-
pitalny strzelnicy sportowej z zadaszeniem stano-
wisk strzeleckich, wykonano zaplecze socjalne na 
strzelnicy, odnowiono czêœciowo pomieszczenia 
socjalne w budynku klubowym i zaadoptowano 
pomieszczenie na œwietlicê klubow¹.

Sprawozdania z dzia³alnoœci poszczegól-
nych sekcji sportowych dzia³aj¹cych w klubie tj. 
pi³ki no¿nej, tenisa ziemnego, strzeleckiej i mo-
delarskiej przedstawili kierownicy sekcji, nato-
miast sprawozdanie finansowe zaprezentowa³a 
ksiêgowa pani Irena Jasiñska. Sprawozdanie Ko-
misji Rewizyjnej odczyta³ kol. Zdzis³aw Gruba.

Po przyjêciu sprawozdañ Walne Zebranie jednog³o-
œnie udzieli³o absolutorium ustêpuj¹cemu zarz¹dowi. 

Na now¹ czteroletni¹ kadencjê wybrano sied-
mioosobowy Zarz¹d Klubu w sk³adzie: Krzysz-
tof Palka - Prezes Klubu, Jerzy S³ociñski - Wi-
ceprezes ds. organizacyjnych, Jan Ozimi-
na - Wiceprezes ds. sportowych, W³adys³aw 
Chrz¹szcz - Skarbnik, Zdzis³aw Gruba - Se-
kretarz, Grzegorz Krzemieñ - cz³onek i Tade-
usz Kie³baœnik - cz³onek oraz piêcioosobow¹ 
Komisjê Rewizyjn¹, której przewodniczy kol. 
Anna Pocz¹tek. Pozostali cz³onkowie Komi-
sji Rewizyjnej to: Marek Fatyga, Piotr Orpik, 
Stanis³aw Garbus, Wies³aw Kula. 

WYDARZENIA

Walne Zgromadzenie Cz³onków 
Stowarzyszenia Mi³oœników 
600 letniego Bierunia odby³o 

siê 11 kwietnia w Domu Kultury Gama. 
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Jan 
Wieczorek, przedstawi³ Sprawozdanie 
Zarz¹du Stowarzyszenia za rok ubieg³y. 
Poniewa¿ w tym czasie, cz³onkowie Sto-
warzyszenia pe³nili znacz¹ce funkcje w 
województwie (radny Józef Berger), po-
wiecie (starosta Piotr Czarnynoga oraz 
wice przewodnicz¹cy Rady Powiatu Ber-
nard Pustelnik) i gminie (burmistrz Ludwik 
Jagoda i przewodnicz¹cy Rady Miasta Jan 
Wieczorek) nie sposób oddzieliæ dorobku 
Stowarzyszenia, od dorobku gminy i po-
wiatu. Nic dziwnego, ¿e wszystko co w tym 
czasie powsta³o w Bieruniu, jest w du¿ym 
stopniu dorobkiem Stowarzyszenia.

- Dokonania i rezultaty tych dokonañ, by³y 
w du¿ej mierze efektem naszej dzia³alnoœci 
w tych gremiach. A dla naszej lokalnej 
spo³ecznoœci by³y one niew¹tpliwie na 
miarê skoku cywilizacyjnego - stwierdzi³ w 
swym wyst¹pieniu Jan Wieczorek. 

W wyniku dyskusji, przyjêto program 
s³u¿by na rzecz miasta i jego mieszkañców 
w ramach której Stowarzyszenie przewidu-
je: starania o dalsze zagospodarowanie 
grobli miêdzy Potokiem Stawowym a ul. 
Wylotow¹, wspó³udzia³ w obchodach 620-
rocznicy nadania praw miejskich Bierunio-
wi, uczczenie 20 rocznicy istnienia Sto-
warzyszenia oraz podjêcie budowy ko-
lumny - pomnika œw. Walentego - patro-
na miasta. Odnotowano te¿ wnioski: Józe-
fa Bergera - o dalsze promowanie zabyt-
kowej Grobli; Sebastiana Kulskiego - o 
poprawê komunikacji pomiêdzy Zarz¹dem 
Stowarzyszenia a Radnymi Miejskimi, 
Ludwika Jagody i Ireny Grabowskiej 
- o organizacjê otwartych zebrañ co naj-
mniej raz na kwarta³; Ludwika Wioski 
- o przekazanie jednej diety radnych na 
budowê pomnika-kolumny, Henryka Gra-
bowskiego - o stworzenie forum na stronie 
internetowej miasta oraz Jana Wieczorka 
wniosek o wsparcie projektu umieszczenia 
„powitania” na k³adce. 
Obrady prowadzi³ pose³ na Sejm RP Jó-
zef Berger. 

Osi¹gniêcia i plany 600 lecia Nowe władze 
w KS „PIAST” 

Walne Zgromadzenie Stowarzysze-
nia Gospodarczo-Ekologicznego 
„Nasz Region” odby³o siê 28 mar-

ca w domu kultury „Gama”. G³ównym ce-
lem by³o przyjêcie sprawozdania finanso-
wego i bilansu za 2006 rok, udzielenie Ab-
solutorium Zarz¹dowi Stowarzyszenia oraz 
wybranie nowych w³adz. Dziêki obecnemu 
quorum wszystkie punkty zebrania zosta³y 
zrealizowane.

Cz³onkami Zarz¹du Zostali: Janina 
D³ugoñ-Kaczyñska - Prezes Zarz¹du, 
Ewa Majchrzak-Ko³odziejczak - Wice-
prezes Zarz¹du , Adam Kondla - Wice-
prezes Zarz¹du, Tadeusz Ryba - Skarb-
nik i Gabriel Klaja - Cz³onek Zarz¹du. Na-

tomiast cz³onkami Rady Programowej 
zostali: Lucyna Olej - Przewodnicz¹ca 
Rady, Adam £yszczak - Sekretarz, Feliks 
Dembkowski - Cz³onek Rady i Jerzy Bo-
rzyk - Cz³onek Rady.

Stowarzyszenie przyjê³o tak¿e plan 
dzia³ania na 2007 rok, w którym znalaz³a siê 
organizacja 11 akcji krwiodawstwa w powie-
cie bieruñsko-lêdziñskim, udzia³ w Dniach 
Ziemi w kwietniu, organizacja Sprz¹tania 
Bierunia przez Lokalne Stowarzyszenia we 
wrzeœniu, organizacja Wielkiej Orkiestry 
Œwi¹tecznej Pomocy oraz otwartoœæ na ko-
lejne propozycje z wewn¹trz i zewn¹trz sto-
warzyszenia.  Stowarzyszenie tak¿e wyrazi³o 
otwartoœæ na nowych cz³onków.

Zgromadzenie Regionu

lek. med. Alicja Zamorska
dermatolog-wenerolog

przyjmuje
Bieruń St. ul.Chemików37

Familia-Med.
poniedziałki.16.30-17.30.

GABINET DERMATOLOGICZNY
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W dniu 29 marca 
odby³a siê sesja Rady 
Miejskiej, podczas 
której zosta³y podjête 
nastêpuj¹ce uchwa³y:

- w sprawie wprowadzenia 
zmian do statutu Gminy Bieruñ

Prace nad wprowadzeniem 
zmian do statutu zosta³y rozpoczête 
w styczniu bie¿¹cego roku. Nad 
projektem zmian pracowa³ kilku-
osobowy zespó³ powo³any przez 
Radê, a nastêpnie na dwóch kolej-
nych posiedzeniach analizowa³a je 
Komisja Finansów, Promocji i Roz-
woju, gdzie zosta³a wypracowa-
na wersja zaproponowana przez 
Radê. Podczas sesji do przedsta-
wionego projektu zosta³y wniesio-
ne uzupe³nienia. Zespó³ pracuj¹cy 
nad projektem statutu przedsta-
wi³ propozycje w niezbêdnym 
zakresie, wynikaj¹ce ze zmian 
obowi¹zuj¹cych przepisach. Przed-
stawi³ je w taki sposób, aby zacho-
wana zosta³a obecna konstruk-
cja statutu. Rada wprowadzi³a po-
nad 20 zmian do statutu i kilku 
za³¹czników. Dotyczy³y one zarów-
no czêœci merytorycznej, jak i pro-
cedur zawartej w regulaminach sta-
tutu. Zmiany merytoryczne to m.in. 
podanie nowej wiêkszej powierzch-
ni miasta, o której pisaliœmy w ostat-
nim numerze „Rodni”. Zweryfiko-
wano równie¿ przepisy dotycz¹ce 
liczby radnych dostosowuj¹c je do 
obecnej liczby. Maj¹ one znacze-
nie dla g³osowañ. Zweryfikowano 
wykaz podmiotów realizuj¹cych za-
dania gminy. Uzupe³niono go m.in. 
o powo³any w styczniu bie¿¹cego 
roku Bieruñski Oœrodek Sportu i 
Rekreacji. Przyjêto równie¿ zapi-
sy, ¿e interpelacje nale¿y sk³adaæ 
na piœmie. Taki sposób obrad 
obowi¹zuje w bardzo wielu gmi-
nach. Ma na celu usprawnienie 

pracy oraz wyeliminowanie z ob-
rad drobnych czêsto mo¿liwych 
do za³atwienia od rêki spraw. Rada 
uzupe³ni³a równie¿ przepisy statutu 
mówi¹ce o wygaœniêciu mandatu. 
Przyjêto, ¿e ze wzglêdu na oczeki-
wane w najbli¿szym czasie kolejne 
zmiany do ustawy o samorz¹dzie 
gminnym, wynikaj¹ce miêdzy in-
nymi z wyroku Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, dotycz¹cego surowych 
sankcji za opóŸnienie w sk³adaniu 
niektórych oœwiadczeñ przez rad-
nych, tekst statutu nie bêdzie ujed-
nolicony.

- w sprawie oddania w 
u¿ytkowanie wieczyste nieru-
chomoœci gruntowej, stanowi¹cej 
w³asnoœæ Gminy Bieruñ, w dro-
dze przetargu nieograniczonego

Rada postanowi³a przezna-
czyæ do zbycia w drodze prze-
targu nieograniczonego kilka 
dzia³ek po³o¿onych przy ul. Li-
cealnej o ³¹cznej powierzch-
ni o powierzchni 2.799 m oraz 
jednej, która bêdzie podzielo-
na. Dzia³ki te po³o¿one s¹ w 
s¹siedztwie Przychodni GALEN, 
czyli w atrakcyjnym miejscu 
s¹siaduj¹cym z rynkiem.

- w sprawie nieodp³atnego 
przekazania Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad 
oddzia³ Katowice sygnalizacji 
œwietlnych, zabudowanych w 
ci¹gu drogi krajowej nr 44 na te-
renie gminy Bieruñ

Rada postanowi³a przekazaæ 
m.in. sygnalizacjê œwietln¹ na 
skrzy¿owaniu ulic Turyñskiej i 
Chemików, sygnalizacjê ostrze-
gawcz¹ na przejœciu dla pieszych 
przy ul. Warszawskiej w rejonie 
skrzy¿owania z ul. Piastowsk¹ 
oraz sygnalizacjê przy ul. War-
szawskiej w rejonie skrzy¿owania 
z ul. Patriotów.

- w sprawie wyra¿enia zgody na 
wzniesienie pomnika patrona Bie-

runia Œw. Walentego na gruncie 
bêd¹cym w³asnoœci¹ gminy

Przed podjêciem uchwa³y odby³a 
siê dyskusja, której towarzyszy³o 
sporo emocji. Zwi¹zane by³y one 
ze spraw¹ lokalizacji, kszta³tu ar-
chitektonicznego, potrzeby stawia-
nia pomnika, czy te¿ kosztu jego 
wzniesienia oraz gremium, któ-
re powinno podj¹æ w tym zakre-
sie decyzjê. By³y to podobne emo-
cje, które towarzyszy³y dzia³aniem 
maj¹cym na celu ustanowienie 
Œw. Walentego patrona Bierunia. 
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e projekt 
uchwa³y wyra¿a³ tylko intencjê, to 
ca³a reszta obaw by³a co najmniej 
przedwczesna.

- w sprawie ustalenia naj-
ni¿szego wynagrodzenia zasad-
niczego oraz wartoœci jednego 
punktu stanowi¹cych sk³adniki 
wynagrodzenia dla pracowników 
zatrudnionych w Bieruñskim 
Oœrodku Sportu i Rekreacji.

Uchwa³a jest narzêdziem 
dla Dyrektora BOSiR umo¿li-
wiaj¹cym mu ustalenie stawek 
wynagrodzenia podleg³ych pra-
cowników.

- w sprawie wprowadzenia 
zmian w Uchwale Nr I/1/2006 
Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 
26.01.2006 r. w sprawie stypen-
diów sportowych przyznawanych 
przez Miasto za wysokie wyni-
ki we wspó³zawodnictwie spor-
towym

Wprowadzone zmiany 
dotyczy³y m.in. doprecyzowa-
nia klasy sportowej wymaganej 
dla uzyskania stypendium, wie-
ku ubiegaj¹cych siê o stypen-
dium oraz terminu do sk³adania 
wniosków.

- w sprawie wprowadzenia 
zmian do bud¿etu

Zmiany do bud¿etu zosta³y 
zawarte w dwóch za³¹cznikach. 
Rada postanowi³a zwiêkszyæ za-
równo dochody, jak i wydatki na 
kwotê 160.689,- z³.

- w sprawie powiadomienia 
Skarbnika Miasta Bierunia Pani¹ 

Danutê ¯erdkê o obowi¹zku 
przed³o¿enia „oœwiadczenia lu-
stracyjnego”.

- w sprawie powiadomienia 
Sekretarza Miasta Bierunia Pana 
Jerzego Stoka o obowi¹zku 
przed³o¿enia „oœwiadczenia lu-
stracyjnego”.

Ustawa z 18 paŸdziernika 
2006 roku o ujawnieniu infor-
macji o dokumentach organów 
bezpieczeñstwa pañstwa z lat 
1944 - 1990 oraz treœci tych do-
kumentów, nazywana potocznie 
ustaw¹ lustracyjn¹, nak³ada na 
54 grupy zawodowe obowi¹zek 
z³o¿enia oœwiadczeñ lustracyj-
nych, w tym niektórych pracow-
ników samorz¹dowych. Skarbnik 
i Sekretarz maj¹ na to miesi¹c od 
powiadomienia przez Radê. Bur-
mistrz, radni oraz cz³onkowie rad 
nadzorczych spó³ek z kapita³em 
gminy winni je z³o¿yæ w terminie 
miesi¹ca od powiadomienia przez 
wojewodê, a dyrektorzy szkó³ i 
radca prawny w takim samym ter-
minie, po powiadomieniu przez 
kuratora i Zrzeszenie Prawników.

Oœwiadczenie winni z³o¿yæ rów-
nie¿ audytor wewnêtrzny oraz re-
daktor gazety. Wœród osób zwol-
nionych z tego obowi¹zku ze 
wzglêdu na wiek, zwolnieni s¹ rad-
ny Przemys³aw Major oraz audy-
torka. Ustawa zwalnia z takiego 
obowi¹zku osoby, które urodzi³y 
siê po 30 sierpnia 12972 roku i 
m³odsze. Oœwiadczenie sk³ada siê 
tylko raz. Obowi¹zek taki bêd¹ mie-
li równie¿ kandydaci na radnych i 
burmistrza kolejnych kadencji. Nie 
z³o¿enie oœwiadczenia lustracyjne-
go w zakreœlonych terminach spo-
woduje pozbawienie sprawowa-
nia funkcji publicznych na 10 lat. 
Oœwiadczenia bêd¹ publikowane 
w internecie przez Biuro Lustracyj-
ne Instytutu Pamiêci Narodowej. W 
skali kraju obowi¹zek ten obejmuje 
kilkaset tysiêcy osób.

Opracowa³: 
Sekretarz Miasta Jerzy Stok

SESJA

Radni obradowali

TERMIN MIEJSCE REJESTRACJA OSOBISTA REJESTRACJA 
TELEFONICZNA

7 – 9 maj
NZOZ MEDICOR
Ul. Chemików 37

Rejestracja NZOZ MEDICOR
Ul. Chemików 37

032/216 16 04
032 216 16 24

14 -16 maj
Siedziba Starostwa Powiatowego 

Ul. Jagiełły 1

Siedziba Starostwa Powiatowego 
Ul. Jagiełły 1

Pokój 32
032/216 38 20

17-18 maj
NSZOZ MULTIMED

Ul. Granitowa 22
Administracja NSZOZ

MULTIMED
032/216 21 07

MAMMOGRAFIA dla kobiet
z roczników 1938-1957
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POMNIK

W ostatnim czasie, ¿ycie samorz¹dowe naszego 
miasta, nieoczekiwanie, zdominowa³a sprawa 
budowy pomnika œw. Walentego. Byæ mo¿e, s¹ wa¿niejsze sprawy 

ale to w³aœnie pomnikowi miejskiego Patrona, poœwiêcono sporo czasu na 
dwóch sesjach Rady Miasta, specjalnym posiedzeniu Komisji Kultury, licz-
nych spotkaniach dzia³aj¹cych w mieœcie Stowarzyszeñ, ¿e o dyskusjach 
kuluarowych tylko wspomnê. Nasza redakcja jest „zasypana” tekstami 
dotycz¹cymi pomnika, tak, ¿e moglibyœmy przygotowaæ specjalne „pomni-
kowe” wydanie Rodni. Wiele tekstów zaczyna siê od s³ów: „tego na pewno 
nie zmieœcicie” lub „jakiekolwiek skróty zostan¹ uznane za manipulacjê fak-
tami”. I có¿ pocz¹æ? 

Po pierwsze, cieszê siê, ¿e sprawa Patrona naszego miasta i Jego god-
ne uhonorowanie tak bardzo zajmuje mieszkañców. Œwiadczy to o obywa-
telskim i gospodarskim podejœciu do swego miasta. Po drugie, cieszê siê, 
¿e dyskusja na temat pomnika toczy siê na ³amach Rodni. Przyjmujê to jako 
wyraz zaufania dla naszej gazety, za co serdecznie dziêkujê. Trzeci powód 
do radoœci jest taki, ¿e im wiêcej dyskusji teraz, tym szansa na godne uho-
norowanie œw. Walentego jest wiêksza. Martwi mnie tylko brak miejsca w 
Rodni, aby zamieœciæ wszystkie teksty. Niemniej zapraszam wszystkich 
chêtnych na ³amy Rodni. Piszcie do nas! 

Przypuszczam, ¿e kiedy nasi praojcowie przystêpowali do budowy 
koœcio³a p.w. œw. Walentego, w ówczesnym Bieruniu by³o wiele pilniej-
szych potrzeb. Podejrzewam te¿, ¿e ju¿ po wybudowaniu i poœwiêceniu 
koœció³ka, nie brakowa³o takich, którzy uwa¿ali, ¿e nale¿a³o to zrobiæ 
trochê inaczej, w innym miejscu i ciut lepiej. Na szczêœcie nasi przodkowie 
uznali, ¿e koœció³ jest potrzebny, w³aœnie w tym miejscu i takim kszta³cie. 
Inaczej mogliby dyskutowaæ do dziœ. 

Tak wiêc, kontynuujemy dyskusjê na temat pomnika œw. Walentego i zamiesz-
czamy kolejne wypowiedzi. Pamiêtajmy tylko, ¿e kiedyœ dyskusja siê skoñczy, 
radni wybior¹ miejsce, komisja zatwierdzi projekt i pomnik (mam nadziejê) po-
wstanie. Idê o zak³ad, ¿e jaki by on nie by³ - nie wszystkim siê bêdzie podoba³. 
Wierzê jednak, ¿e tak jak my zachwycamy siê koœció³kiem p.w. œw. Walentego - 
tak nasi wnukowie bêd¹ dumni ze zbudowanego przez nas pomnika.

Zbigniew Piksa

Moje fanzolarium

Trzy radoœci 
i jeden... smutek

1. Idea uczczenia św. Walentego 
poprzez budowę pomnika nie 

jest nowa. Ten temat poruszany zo-
stał w dyskusji przed modernizacją 
rynku i po zakończeniu jego prze-
budowy. Obecnie powołany został 
Społeczny Komitet Budowy Kolum-
ny Pomnika św. Walentego „Patro-
na Miasta” (nawiasem mówiąc nie-
zbyt fortunnie nazwano to gremium 
- sformułowanie: „Kolumny Pomni-
ka” oraz pisownia „Patron Miasta” 
w cudzysłowie mogą dezoriento-
wać). W jego skład weszły miej-
scowe stowarzyszenia i organiza-
cje, których członkami są między 
innymi radni miejscy, a które jed-
noznacznie opowiedziały się za 
budową pomnika, wnosząc głów-
nie uwagi do jego lokalizacji. Ini-
cjatywę uczczenia patrona miasta 
poprzez budowę pomnika gorąco 
wsparł Honorowy Obywatel Miasta 
i Honorowy Obywatel Powiatu J.E. 
ks. kardynał Stanisław Nagy, który 
uczynił nam zaszczyt i objął patro-
nat nad tym przedsięwzięciem.

2. Nikt nie odbiera Radzie Miej-
skiej wyłącznego i zagwaran-

towanego ustawą prawa ostatecz-
nej decyzji, jaki pomnik i gdzie ma 
stanąć, lecz na razie mamy do czy-
nienia wyłącznie z chwalebną ini-
cjatywą, jej pierwszą publiczną 
prezentacją oraz koncepcyjnym, 
bardzo szkicowym przedstawie-
niem jednego z możliwych warian-
tów wyglądu pomnika. Temat nie 
jest przypisany wyłącznym kompe-
tencjom radnych, ale dotyczy całej 
społeczności, szczególnie starszej 
części miasta. Przedstawienie go 
w mediach to najlepszy sposób na 
jego popularyzację, zatem nikomu 
nie należy z tego czynić zarzutu.

Prawo nie wymaga, aby rad-
ni obowiązkowo uczestniczyli we 
wszystkich fazach przedsięwzię-
cia (chociaż - jak podkreśliłem - 
niektórzy z nich pośrednio biorą 
w tym udział). Kto ostatecznie zo-
stanie autorem pomnika, czy zo-

stanie rozpisany konkurs na pro-
jekt pomnika, czy zadanie opra-
cowanie projektu zostanie powie-
rzone jednemu czy kilku twórcom 
- to zagadnienia do dalszej dysku-
sji. Trudno obecnie jednoznacznie 
przesądzić, jaki ma być kształt po-
mnika. Lepiej też, aby wizja przy-
szłego pomnika wyszła od twór-
ców, artystów rzeźbiarzy niż od 
osób, które mają w tym wzglę-
dzie niewielkie i łatwe do podwa-
żenia kompetencje. Niech fachow-
cy przedstawią propozycje, wypo-
wiedzą się, czy ewentualna ko-
lumna powinna być wysoka czy 
niska, figura taka czy inna. 

3. Autor mocno krytykuje ideę ko-
lumny z postacią św. Walen-

tego, jednak nie mogę zgodzić się 
z tezą o braku tradycji stawiania fi-
gur świętych na kolumnach. Róż-
nej wielkości kolumny memoratyw-
ne, z posągiem na szczycie, to tra-
dycja odrodzenia i baroku typo-
wa na Śląsku, w Austrii, Czechach, 
na Węgrzech - w krajach, z który-
mi Śląsk miał i ma wielowiekowe, 
różnorodne więzi. Rozejrzyjmy się: 
mamy figurę Matki Bożej na kolum-
nie przy kościele św. Bartłomieja (!) 
- jest to oczywiste nawiązanie do bu-
dowy w centralnym punkcie każde-
go większego miasta kolumny ma-
ryjnej (statuy mariackiej - niem.: Ma-
riensäule). Posadowione na kolum-
nach figury świętych (Floriana, Ne-
pomucena, Jana i innych) znajdują 
się w Bojszowach, Chełmie Śląskim 
i wielu innych miejscowościach zie-
mi pszczyńskiej. 

Wywyższenie świętego to symbol 
naszego hołdu dla Patrona. Ale bio-
rąc pod uwagę również także inne 
względy także jego ochrona przed 
tymi, którzy niekoniecznie hołd ze-
chcieliby mu wyrazić.  

4. Czy w pomnikowej sylwetce 
powinno się uwieczniać jakie-

goś znamienitego obywatela miasta? 
Moim zdaniem - nie. Absolut-
nie nie w postaci świętego!

Wyżej, niżej, dalej, bliżej...

Dyskusja o pomniku

W marcowym wydaniu miesięcznika „Rodnia” 
ukazał się list radnego Jana Knopka dotyczą-
cy planów budowy w Bieruniu pomnika św. 
Walentego. Wcześniej publicznie przedstawio-
no jedynie zwiastun prezentujący tę inicjatywę 
i jej orędowników, dając impuls do społecznej 
dyskusji. Będąc wdzięcznym Janowi Knopko-
wi za zabranie głosu, licząc na szeroki odzew 
społeczny i merytoryczne wnioski, chcę od-
nieść się do kilku wątków poruszonych liście 
Jana Knopka.

5

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  terenów położonych 
pomiędzy ul. Wawelską, linią kolejową, rzeką Wisłą i ul. 

Warszawską

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Bieruniu uchwały Nr VII/7/2006 z 
dnia 27 lipca 2006r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych po-
między ul. Wawelską, linią kolejową, rzeką Wisłą i ul. Warszawską.
Szczegółowo z granicami terenu objętego planem zagospodaro-
wania można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w go-
dzinach pracy urzędu.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie 
Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14 w terminie 21 dni od daty ukaza-
nia się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.   

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda
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Ilu artystów tyle wizji i tyle projek-
tów. Obecnie mamy do wyboru 
projekty tylko dwóch osób. Wy-

bór raczej skromny. Mam nadziejê, 
¿e na tym nie koniec i inicjatorzy za-
prosz¹ do wspó³pracy równie¿ in-
nych twórców. To bardzo wa¿ne, aby 
wybraæ do realizacji projekt najlepiej 
odzwierciedlaj¹cy zapotrzebowanie 
spo³eczne. Taki, którego przes³anie 
bêdzie czytelne nawet za 100 lat.
Uwa¿am, ¿e pomnik ten, umiejêtnie 
wykorzystany marketingowo, mo¿e 
byæ promocj¹ dla miasta. Chocia¿ 
nasze w³adze nie bardzo garn¹ siê 
do takiej promocji. Tak na margine-
sie mam pytanie do pañ i panów 
radnych. - Dlaczego na drogach do-
jazdowych do miasta nie ma tablic 
informuj¹cych, ¿e w mieœcie znaj-
duje siê koœció³ek œw. Walentego - 
pere³ka architektury drewnianej? Bo-
icie siê pañstwo najazdu turystów? 
Wracaj¹c do sprawy. Nale¿y sobie 
zadaæ pytanie, kim jest œw. Walenty. 

Z artyku³u pana Jana K. zamiesz-
czonego w ostatnim numerze Rod-
ni wynika, ¿e jest to patron ludzi 
chorych i cierpi¹cych. Prawdopo-
dobnie, autor artyku³u, uniesienia 
serca mam ju¿ dawno za sob¹, z 
tego te¿ powodu pomin¹³ fakt, ¿e 
œwiêty jest równie¿ patronem po-
koju, a przede wszystkim, piêknej 
mi³oœci. I od takiej wizji œw. Wa-
lentego nie jesteœmy w stanie siê 
uwolniæ. Czy chcemy, czy te¿ nie, 
ten œwiêty sta³ siê symbolem ob-
chodzonych Walentynek. I jest to 
kolejna szansa, zarówno do pro-
mocji miasta, jak równie¿ dla dusz-
pasterstwa ludzi m³odych, na roz-
wój chrzeœcijañskich Walentynek. 
W dobie terroryzmu i wojen Wa-
lentynki wnosz¹ do naszego ¿ycia 
pewien optymizm, wiarê w ludzi i w 
dar mi³oœci. 
W Terni, przy grobie œw. Walen-
tego, co roku 14 lutego spoty-
kaj¹ siê zakochane pary, aby 
celebrowaæ swoje zarêczyny. W 

1997 roku Jan Pawe³ II przes³a³, do 
nich w³asnorêcznie napisany list-
przes³anie: 

„Mi³oœæ zwyciê¿a, znosi granice, 
prze³amuje bariery miêdzy 

ludŸmi.
Mi³oœæ stwarza nowe 

spo³eczeñstwa”

S³owa te zosta³y wyryte na marmu-
rowej tablicy i umieszczone obok 
grobu œwiêtego. 
Byæ mo¿e takie uniwersalne 
przes³anie powinno siê znaleŸæ na 
pomniku naszego patrona?
Zosta³o jeszcze pytanie - jak mia³by 
wygl¹daæ ów pomnik?
W ikonografii œw. Walenty przedsta-
wiany jest jako ksi¹dz, lub biskup, w 
momencie uzdrawiania ch³opca. Czy-
li cz³owiek, pochylaj¹cy siê nad losem 
drugiego cz³owieka, nios¹cy pomoc 
i ulgê w cierpieniu, bêd¹cy blisko in-
nych, przez to cz³owiek skromny. 
Propozycja wysokiego na 6 me-
trów pomnika, nie jest ani skrom-

na, ani nie odzwierciedla bliskoœci 
patrona z mieszkañcami. 
Jak polubiæ taki pomnik? 
Moim zdaniem, pomnik powinien 
byæ niski. Niech bêdzie to postaæ 
naturalnej wielkoœci, z pogodnym 
obliczem. Nie mnie tu rozstrzygaæ, 
czyje to bêdzie oblicze, ale musi 
to byæ cz³owiek godny takiego 
wyró¿nienia i zaszczytu. 
Chcia³abym, aby sam pomnik by³ przy-
jazny. Bliski mieszkañcom, zw³aszcza 
m³odemu pokoleniu. Taki, przy któ-
rym mo¿na zrobiæ sobie zdjêcie 
w Walentynki, albo w dzieñ œlubu, 
podziêkowaæ za ³askê mi³oœci. A gdy 
na spacerze, moje dziecko, bez za-
dzierania g³owy do góry, zapyta mnie 
- mamo, kto to jest? Bêdê mu mog³a 
z dum¹ odpowiedzieæ - „to 
jest patron naszego mia-
sta, patron ludzi szczêœliwych 
i zakochanych”. 
Takiego w³aœnie pomnika oczekujê.

Ewa 
- mieszkanka Bierunia Nowego

5. Autor pisze, że pomnik „wi-
nien zawierać jakieś ważne tre-

ści duchowe, jakieś przesłanie uni-
wersalne dla obecnych i przyszłych 
pokoleń”.

Przesłanie to jest jedno i najzupeł-
niej oczywiste: jest to pomnik patrona 
naszego miasta! Chcemy o nim pa-
miętać, chcemy tę informację symbo-
licznie przekazać każdemu przyjezd-
nemu do Bierunia (św. Walenty jest 
patronem naszego grodu od 2004 
roku, ale do tej pory żaden przybysz 
nie znajdzie o tym w mieście ogólno-
dostępnej informacji!).

Szczegółowe przesłanki zosta-
ły przedstawione chociażby w dys-
kusji i w uzasadnieniu do uchwa-
ły Rady Miejskiej nr III/6/2003 w 
sprawie wyrażenia woli ustanowie-
nia św. Walentego patronem mia-
sta Bierunia (przyjętej przy 10 gło-
sach wstrzymujących się) oraz w 
liście Metropolity Katowickiego ks. 
abpa Damiana Zimonia do władz 
miasta z okazji ogłoszenia św. Wa-
lentego patronem miasta („ogłosze-

nie św. Walentego patronem Bieru-
nia będzie nie tylko pogłębieniem 
kultu Świętego Patrona, ale nade 
wszystko ożywi wiarę  i świadec-
two chrześcijańskiego życia miesz-
kańców miasta i okolicy”; „Otacza 
szczególną opieką narzeczonych, 
małżonkom wskazuje drogę do cią-
głego odnawiania się w miłości ob-
lubieńczej, zaś chorym i cierpiącym 
wyprasza łaskę zdrowia”). 

Andrzej Porawski ze Związku 
Miast Polskich pisał kiedyś w mie-
sięczniku „Wspólnota”: „Mieć ko-
goś za patrona, to znaczy liczyć 
na niego i na nim się opierać. Zna-
czy dalej: mieć powiązany z wia-
rą w Boga punkt odniesienia, pry-
zmat spojrzenia na rzeczywistość, 
system wartości w poszukiwaniu 
rozwiązań”. Patron Bierunia to nie 
tylko symbol anglosaskiej popkul-
tury, ale autentyczny święty, biskup 
i męczennik, który nie wahał się 
oddać życia za wiarę. Patron bło-
gosławionej miłości małżeńskiej 
i chrześcijańskiej. Myśl - przesła-

nie w pewien sposób określa tak-
że sam Autor. Swoją interpretację 
może mieć każdy, dla każdego z 
osobna postać świętego może być 
symbolem różnych wartości.

6. Nie wiem, skąd Jan Knopek 
zaczerpnął dane o kosztach 

budowy pomnika? Nie został prze-
sądzony sposób wyboru projek-
tu (z troski o walory artystyczne i 
różnorodność różnych pomniko-
wych instalacji w mieście mnie bli-
ska jest idea rzeźbiarskiego kon-
kursu, wykorzystania potencja-
łu lokalnych twórców i rzemieślni-
ków), a tym bardziej wyglądu po-
mnika, jego wielkości, kształtu, ma-
teriału, z którego zostanie wykona-
ny (czyli zapewne tych wartości rze-
czowych, o których wspomina Au-
tor), orientacji przestrzennej itd. Nie 
ma jakiekolwiek kosztorysu rzeczo-
wego, nie określono faktycznego 
sposobu finansowania. Sugerowa-
na przez Autora kwota zaczerpnię-
ta jest z ogólnych, bardzo szacun-
kowych ocen nie wynikających z 
konkretów. 

7. W 2009 roku obchodzić bę-
dziemy piątą rocznicę nada-

nia patrona Bieruniowi przez Stolicę 

Apostolską (i 1840 rocznicę śmier-
ci Świętego). Uważam, że pomnik 
byłby właściwym i godnym uczcze-
niem św. Walentego oraz wartości, 
którym hołdował. Dobrze, aby emo-
cje nie zakłóciły realizacji cennej ini-
cjatywy. 

8. Jest jeszcze jeden temat na-
dający się na odrębną, szero-

ką dyskusję. To znaczenie pomni-
ka dla wizerunku i promocji miasta. 
I nie chodzi tu tylko o eksploato-
wanie św. Walentego do celów ko-
mercyjnych i ożywienia ruchu tury-
stycznego (chociaż - nie ukrywaj-
my - to też ma pewne znaczenie). 
Dość wspomnieć o obumarłych a 
wartych zastanowienia pomysłach 
utworzenia lokalnego ośrodka piel-
grzymkowego, miejsca spotkań 
młodzieży, narzeczonych, mał-
żonków, osób chorych i niepełno-
sprawnych. Może roztrząsając te-
mat budowy pomnika warto spoj-
rzeć bardziej perspektywicznie?

Józef Berger
Poseł na Sejm RP,

członek Społecznego Komitetu 
Budowy Kolumny Pomnika św. 

Walentego „Patrona Miasta”

Dyskusja o pomniku4

Takiego pomnika oczekujê

Jako mieszkanka Bierunia chcia³abym równie¿ 
zabraæ g³os w sprawie budowy pomnika œw. Wa-
lentego. Sama inicjatywa jest godna poparcia i tu 
uk³ony w stronê osób, które by³y inicjatorami Po-
mnik jako dzie³o trwa³e, zostanie z nami na wie-
le lat. Dlatego tak wa¿ne jest, aby jego kszta³t 
spe³nia³ nadzieje i oczekiwania mieszkañców. To 
w³aœnie mieszkañcy powinni mieæ prawo wyboru, 
w jakiej formie zostanie zrealizowany. 
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Autor artyku³u na pocz¹tku 
tekstu zwraca uwagê na 
istotne aspekty prawne 

ca³ego przedsiêwziêcia, jednak w 
samym meritum koncentruje siê 
na krytyce, przedstawionej prze-
ze mnie, wizji architektoniczno-ar-
tystycznej wygl¹du pomnika, która 
zosta³a stworzona na proœbê Ko-
mitetu Spo³ecznego Budowy Po-
mnika œw. Walentego, pod hono-
rowym patronatem Jego Eminen-
cji kardyna³a Stanis³awa Nagyego, 
a nastêpnie opublikowana w luto-
wym numerze „Rodni”. 

Budzi moje zdziwienie kryty-
ka czegoœ co jeszcze nie zosta³o 
przedstawione a jedynie zasy-
gnalizowane jednym rysunkiem 
prezentuj¹cym moj¹ wizjê arty-
styczn¹. Skoro jednak jest po-
trzeba dyskutowania o samej wi-
zji artystycznej ju¿ na tak wcze-
snym etapie, wystarczy³o mnie 
zapytaæ sk¹d w³aœnie taki pomys³, 
chêtnie udzieli³bym odpowiedzi na 
wszystkie pytania, co z pewnoœci¹ 
rozwia³oby wiele w¹tpliwoœci.

Odnoœnie samego artyku³u 
chcia³bym kilka wyg³oszonych 
w nim tez sprostowaæ lub 
skomentowaæ:

1. autor pisze: „chcia³bym byæ 
dumny z niego [tj. pomnika] i 

dlatego powinno to byæ „dzie³o” za-
projektowane przez specjalistê uzna-
nego w œrodowisku artystycznym”. 
Jako ¿e ca³a dalsza czêœæ artyku³u 
dotyczy mojej propozycji wygl¹du 
pomnika rozumiem, ¿e powy¿sze 
s³owa dotycz¹ mojej osoby. Có¿, jako 
absolwent Akademii Sztuk Piêknych 
w Krakowie i artysta z ponad czter-
dziestoletnim doœwiadczeniem w 
ró¿nych realizacjach krajowych i za-
granicznych (w tym architektonicz-
nych w Warszawie, Sosnowcu - na-
groda, Lublinie i in.), stwierdzam, 
¿e jest mi po prostu przykro ¿e nie 
mieszczê siê dla autora artyku³u w 
kryteriach „specjalisty uznanego w 
œrodowisku artystycznym”.

2. „nie ma tradycji wznosze-
nia pomników w formie ko-

lumny w Bieruniu, okolicy, ale i 
na ca³ym Œl¹sku”. Pomniki w for-
mie kolumny s¹ znane w sztu-
ce europejskiej od staro¿ytnoœci, 
najwiêksz¹ popularnoœæ zyska³y 
w okresie baroku w XVII i XVIII w. 
Ta popularnoœæ dotyczy równie¿ 

Œl¹ska, gdzie mo¿na odnaleŸæ 
dziesi¹tki, jeœli nie setki kolumn, 
poœwiêconych zwykle NMP lub 
œwiêtym (dla przyk³adu: Prud-
nik, Trzebnica, Racibórz, Tychy). 
Nie ukrywam, ¿e jestem autorem 
pomys³u, aby pomnik œw. Walen-
tego mia³ formê kolumny. W Bie-
runiu, mieœcie w którym dominu-
je historyczny krajobraz kulturo-
wy (rynek i jego otoczenie, stare 
koœcio³y, Kopiec, grobel) pomnik 
nawi¹zuj¹cy do sztuki nowo¿ytnej 
bêdzie moim zdaniem elementem 
naturalnie wpisuj¹cym siê w oto-
czenie. 

3. „Nie odpowiada mi lanso-
wanie pomys³u wysokie-

go pomnika - kolumny. Postaæ 
Œwiêtego nie bêdzie dobrze wi-
doczna” Wiêkszoœæ kolumn ma 
rozmiary wiêksze ni¿ proponowa-
ne ok. 6 m (np. warszawska Ko-
lumna Zygmunta ma 22 m), co wy-
nika z zasad symetrii i kompozycji. 
Z doœwiadczeñ wynika, ¿e rozmia-
ry nigdy nie stanowi³y problemu w 
odbiorze tego typu dzie³ sztuki.

4. autor artyku³u chce, aby 
wartoœci artystyczne pomnika 

„zawiera³y jak¹œ uniwersaln¹ myœl - 
przes³anie”. Nie zauwa¿a, ¿e forma 
kolumny niesie za sob¹ ogromny 
³adunek treœci i symboliki. Pozwolê 
sobie w tym miejscu przytoczyæ 
fragment ze „S³ownika symbo-
li” W³adys³awa Kopaliñskiego: „W 
wielu kulturach œwiata wznosi siê 
kolumny wolno stoj¹ce, nie prze-
znaczone do podpierania ¿adne-
go stropu, maj¹ce sens wy³¹cznie 
symboliczny. (...) Kolumna jest 
symbolem po³¹czenia ziemi z nie-
bem (...), wyra¿a wdziêcznoœæ nie-
bu, prezentuje wiecznotrwa³oœæ 
skutków znakomitych czynów, 
g³osi ubóstwienie wielkich ludzi”. 
Dlatego w³aœnie zaproponowa³em 
kolumnê, jako najtrafniejsz¹ formê 
artystyczn¹ dla przedstawienia i 
uczczenia patrona miasta - œw. Wa-
lentego. W tym kontekœcie zarzut, 
¿e „Œwiêty Walenty to biskup, który 
siê nie wywy¿sza³” i dlatego mamy 
go umieœciæ na „poziomie wzroku” 
jest chybiony. Pomnik œwiêtego 
Walentego nie ma byæ przecie¿ 
jak¹œ „maskotk¹” z któr¹ mo¿na 
siê sfotografowaæ lub harcowaæ 
wokó³ niej przyp³ywie fantazji, ale 
œwiadectwem naszej wiary.

Tytu³em polemiki
W marcowym numerze „Rodni” ukaza³ siê ar-
tyku³ „Pomnik œw. Walentego”, jego autor pan 
Jan Knopek inicjuje dyskusjê na temat plano-
wanego pomnika. Inicjatywie maj¹cej na celu 
omówienie wa¿nego dla mieszkañców Bieru-
nia zagadnienia spo³ecznego, religijnego i ar-
tystycznego nale¿y niew¹tpliwie przyklasn¹æ.

O G Ł O S Z E N I E
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Św. Walentego, Patrona Mia-

sta Bierunia, ogłasza konkurs na projekt pomnika

Celem konkursu jest wyłonienie projektu i autora pomnika 
Św. Walentego wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia. Obejmu-
je ono skwerek na przeciwko Kościoła Św. Walentego przy restauracji 
Stylowa, przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i Chemików. 

Do udziału w konkursie zaprasza się artystów, absolwentów Akade-
mii Sztuk Pięknych, Wydziałów Architektury oraz osoby posiadające 
uprawnienia do wykonywania zawodu plastyka.

Konkurs jest konkursem jednostopniowym otwartym.

Przesłanie ideowe Konkursu:

- utrwalenie pamięci o Św. Walentym Patronie Miasta Bierunia,
- ukazanie aspektu religijnego, jakie wnosi w życie miasta święty,
- wzbogacenie przestrzeni miejskiej o wysokiej wartości dzieło rzeź-

biarskie, stanowiące stały i estetyczny element architektoniczny.

Prace konkursowe winne zawierać: projekt pomnika w formie szkicu, 
rysunku, wizualizacji, rysunków koncepcyjnych, również tych odnoszą-
cych się do kontekstu miejsca z propozycją ukształtowania terenu, po-
sadzki, oświetlenia, zieleni, itp., elementów rzeźbiarskich w formie rzeź-
biarskiej w skali 1:4 i opis techniczny.

Projekt z opisem technicznym należy przedstawić na podkładzie sztyw-
nym o wymiarach 50x70 cm. Projekt powinien być opatrzony godłem. 
Do projektu należy dołączyć kartę identyfikacyjną w zamkniętej koper-
cie zawierającą: imię i nazwisko, adres zamieszkania, oświadczenie o 
posiadanych uprawnieniach oraz dorobek artystyczny i własnoręczny 
podpis. 

Prace należy składać w Bieruńskim Ośrodku Kultury przy ul. Spiżowej 
4, 43-150 Bieruń, w terminie do 31 maja 2007 r.

Prace oceniać będzie jury konkursowe wyłonione ze Społecznego Ko-
mitetu.

Udział w konkursie nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finanso-
wych ze strony Społecznego Komitetu. 

5. w „wygl¹dzie” œw. Walente-
go „powinno siê „uwieczniæ” 

jakiegoœ naszego znamienite-
go obywatela miasta”. Moim zda-
niem, jako bierunianina i czcicie-
la œw. Walentego, powinien mieæ 
On twarz i budowê cia³a, utrwalon¹ 
w œwiadomoœci i oczach pokoleñ, 

wzorowan¹ na cudownym obrazie z 
o³tarza g³ównego w „Walencinku”.

Na zakoñczenie chcia³bym 
dodaæ, ¿e w tak krótkim liœcie 
mog³em jedynie zasygnalizowaæ 
pewne sprawy i problemy. 

Roman Nyga

SUKCESY RECYTATORSKIE

Uczniowie Gimnazjum nr 1 mog¹ siê pochwaliæ wielkimi talentami w 
zakresie piêknej deklamacji i trudnej sztuki interpretowania tekstów 
poetyckich. Po raz kolejny ich zdolnoœci zosta³y docenione pod-

czas miêdzygimnazjalnych i powiatowych konkursów. Tego samego dnia 
- 4 kwietnia odby³y siê dwa konkursy- pierwszy to: VI Powiatowy Konkurs 
Piêknego S³owa w Imielinie, drugi: Miêdzygimnazjalny Konkurs Jêzyka 
Niemieckiego w Tychach. W pierwszym, uczniowie naszej szko³y zyska-
li uznanie jury w ka¿dej reprezentowanej kategorii wiekowej. 

Wœród laureatów znaleŸli siê: Katarzyna Olak, Sylwia Osuch, Daria 
Œwiercz, Ariel Nowak. Nie inaczej by³o podczas konkursu jêzyka nie-
mieckiego. Tu sw¹ interpretacj¹ poezji zachwyci³a wszystkich Angelika 
Bigos, która zajê³a I miejsce. Do konkursu recytatorów przygotowa³y: z 
jêzyka polskiego: p. Katarzyna Æwiêka³a, p. Bo¿ena Nir-Nowak, p. Jo-
anna Lorenc, z jêzyka niemieckiego - p. Teresa Zug.

Pod koniec marca uczniowie naszej szko³y - Kevin Bajura,  Karolina 
Bula, Sonia Lysko oraz Pawe³ Kuczek - wziêli udzia³ w finale Powiato-
wego Konkursu Jêzyka Niemieckiego zorganizowanym przez Gimnazjum 
nr 1 z Lêdzin. Po wielu zmaganiach ostatecznie I miejsce w tym konkur-
sie zaj¹³ Kevin Bajura z klasy 2 Gimnazjum nr 2 w Bieruniu (nauczyciel: 
p. Teresa  Zug). 
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POMNIK

W marcu dyskusja o po-
mniku św. Walente-
go przeniosła się z 

Społecznego Komitetu na po-
ziom Rady Miejskiej. Ustalo-
no prawie jednogłośnie, że 
pomnik Świętemu należy po-
stawić i ma być wzniesiony 
na gruncie gminnym. Wobec 
tego nie będą wracał wstecz 
o tym co było bo szkoda czasu 
na komentarze. Postawmy py-
tanie po co wznosimy pomnik 
św. Walentego i co przez to 
chcemy ważnego powiedzieć? 
Jakie treści chcemy zawrzeć 
w pomnikowej formie? Odpo-
wiedzi na te pytania mogą po-
służyć do określenia założeń 
(zadań) dla twórców – autorów 
pomnika św. Walentego. Oto 
moje sugestie i uwagi.

Pomnik winien utrwalić i rozwi-
jać kult religijny św. Walentego i 
jego patronat nad Bieruniem.

Dla mnie to oczywistość, 
choć Społeczny Komitet napi-
sał w anonsie prasowym, że wi-
dzi to nieco inaczej. Mam na-
dzieje, że to nieporozumienie. 
Obecnie wzniesiony pomnik 
będzie formą zmaterializowania 
dwóch zagadnień kultu religij-
nego i patronatu nad miastem. 

Będzie szansą na ich pogłę-
bienie i rozwój. Podjęcie decy-
zji przejdzie do historii. Dlatego 
pomimo wielu wątpliwości po-
winien być zlokalizowany w po-
bliżu kościoła św. Walentego. 
Jednak nie powinien mieć cech 
dominacji wobec kościółka. 

Postać Świętego winna być 
wykonana z brązu aby za-
pewnić długotrwałość. Brąz 
jest materiałem szlachetnym 
i ma znaczenie symbolicz-
ne. Kiedy zamówimy pomnik 
z brązu, to po to aby mieć niepo-
wtarzalne dzieło sztuki. Pomimo, 
że są rozwiązania tańsze znaczy, 
że myślimy o przyszłości. 

Mieszkańcy Bierunia No-
wego zwracali uwagę, gło-
sami swoich przedstawicieli, 
że chcieliby zlokalizować po-
mnik Świętego na swoim tere-
nie albo w Ścierniach. Jeśli za-
mówimy odlew z brązu będzie 
możliwość wykonania odpo-
wiednich kopi oraz modyfikacji 
wynikającej z innej lokalizacji.

Patronat nad miastem mogły-
by być zasygnalizowany poprzez 
stosowny napis - prośbę skiero-
waną do św. Walentego o spra-
wowanie opieki nad miastem. 
Wydaje mi się, że jest to lepsze 

niż sucha informacja: Święty Wa-
lenty – patron Bierunia. 

Projektanci powinni uwzględ-
nić sprawę kultu religijnego w 
dwóch kierunkach.

Święty Walenty, do którego piel-
grzymują wierni prosząc o zdrowie 
i ulgę w cierpieniu. To kult ukształ-
towany przez pokolenia i jest trwa-
le wpisany w naszą wiarę religijna 
i świadomość. Nie chce tego 
rozwijać bo jest znany naszym 
mieszkańcom.

Kierunek drugi to św. Walenty w 
aspekcie współczesnego kultu. 

W Polsce, do posiadania re-
likwii św. Walentego przyznają 
się: Kraków, Chełmno, Lublin, 
Rudy, Bieruń. (Jedynie w Bie-
runiu relikwie świętego znajdu-
ją się w kościele pod jego we-
zwaniem).W trzech pierwszych 
14 lutego organizowane są ob-
chody ku czci zakochanych. 
Do kościoła św. Floriana w Kra-
kowie zapraszani są nie tyl-
ko zakochani, ale także wszy-
scy szukający prawdziwej mi-
łości. W Chełmnie, obok mo-
dlitw przy relikwiach ma miej-
sce barwny przemarsz ulica-
mi miasta z orkiestra dęta i uło-
żenie serca ze świec na ryn-
ku. Jednak najbardziej uro-
czyście obchodzi się ten dzień 
w Terni (Włochy). Co roku 
w niedzielę najbliższą 14 lu-

tego w katedrze odbywa się 
Święto Zaręczyn. Zgromadzo-
ne przy grobie św. Walentego 
setki par narzeczonych przy-
byłych z różnych stron świata, 
przyrzekają sobie miłość i wier-
ność do dnia ślubu. Nie powin-
niśmy od tego uciekać, pomi-
mo że ciągle coś tu „zgrzyta”.

Powiązanie tych dwóch „ob-
szarów kultowych” w jednej 
zwartej bryle pomnikowej będzie 
dość trudne, ale takie wymienił 
arcybiskup Damian Zimoń przy 
okazji ustanowienia patronatu.

W 2007 r. powinna się to-
czyć dalej dyskusja i resztę 
roku przeznaczyć na konkurs 
i wybór projektu. Budowa po-
mnika powinna się odbyć w 
roku przyszłym tak, aby można 
było określić potrzebne pienią-
dze i przewidzieć środki w bu-
dżecie miasta. 

Uroczystość poświecenia i 
odsłonięcia pomnika winna na-
stąpić 14 lutego 2009 r. 

Moje przemyślenia są propo-
zycjami założeń i na pewno nie 
jest to katalog zamknięty. Pozo-
staje optymistą, wierzę że po-
wstanie pomnik św. Walentego 
oryginalny w formie i treści, któ-
ry przetrwa próbę czasu i bę-
dzie powodem zadowolenia i 
dumy dla mieszkańców miasta. 

Jan Knopek

Poszukiwanie założeń 

W Katowicach przy Ka-
tedrze Chrystusa Kró-
la zosta³ wzniesio-

ny pomnik przedstawiaj¹cy 
postaæ Jana Paw³a II. Kosztowa³ 
samorz¹d katowicki 900 tys. z³., 
przy czym 190 tysiêcy stanowi¹ 
koszty figury z postumentem, 
reszta zakup gruntu w okolicy 
pomnika. Pomnik w Katowicach 
nie jest jednak orygina³em jest 
nieco zmieniona kopi¹ pomni-

ka wykonanego przez Gustawa 
Zem³ê dla Montevideo - stolicy 
Urugwaju. W Kaliszu zrewalory-
zowano plac œw. Józefa. Remont 
placu kosztowa³ 500 tys. z³, sama 
figura 300 tys. W Policach posta-
wienie pomnika wraz z przygo-
towaniem placu kosztowa³o 750 
tys. Przy czym uwaga - honora-
ria dla twórców s¹ tajemnic¹ i nie 
wiadomo czy zosta³y zawarte w 
podanych kwotach.

Szacunkowy koszt pomni-
ka okreœli³em na poziomie 
200 - 300 tys. z³. Za³o¿y³em, 
¿e obejmuje koszty zaku-
pu gruntu w centrum miasta, 
konkursu na projekt, nagro-
dy dla zwyciêzców, projekt re-
alizacyjny, prace monta¿owe 
oraz zagospodarowanie oto-
czenia pomnika. Koszt ten nie 
opiera³ siê na ¿adnym projek-
cie wobec tego jest szacun-
kiem wartoœci a nie cen¹. Cena 
mo¿e wynikaæ tylko z projektu 
(kosztorysu) przyjêtego do re-
alizacji. Precyzyjne okreœlenie 
kosztów jest nadal niemo¿liwe 
bo dyskusja siê toczy. 

S¹ te¿ rozwi¹zania krañcowo 
tanie. Jeœli chcemy kupiæ coœ 
bardzo taniego, to mo¿na siê 
udaæ do zak³adu seryjnego. I 
tak za odlewy z ¿ywic polime-

rowych za popiersie zap³acimy 
500 z³otych, 3 000 z³ za pe³n¹ 
postaæ. Do tego dojdzie postu-
ment z sztucznego kamienia. 
Mo¿emy „na okr¹g³o” przyj¹æ 
oko³o 10 tys. z³. Choæ producen-
ci zapewniaj¹ d³ugotrwa³oœæ, 
bêdzie to pomnik o w¹tpliwej 
jakoœci. Chcia³bym przy okazji 
przestrzec przed tym i dlatego 
uwa¿am, ¿e nale¿y poszukaæ 
tu rozs¹dnego i m¹drego kom-
promisu.

Ile wydamy na pomnik zale¿y 
od nas, od naszej woli i Ÿróde³ 
finansowania. Niekoniecznie 
powinno to byæ uzale¿nione od 
„zasobnoœci naszych kieszeni” 
ale raczej od tego, jak wysoko 
cenimy kult œw. Walentego i ile 
chcemy wydaæ na to, aby ten 
kult rozwijaæ.

Jan Knopek

Ile kosztuje pomnik œw. Walentego - wyjaœnienie
Koszty pomnika, które poda³em w moim ar-
tykule by³y przedmiotem dyskusji. Czujê siê 
zobowi¹zany aby to publicznie wyjaœniæ. 
Zastanawia³em siê nad tym i zbiera³em infor-
macje kiedy nie wybrano projektu pomnika 
ani jego lokalizacji. W takich okolicznoœciach 
opiera³em siê na kosztach pomników wykona-
nych w innych miastach.
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Prze³om marca i kwiet-
nia to w Bieruñskim 
Oœrodku Kultury 

prawdziwy maraton teatral-
ny. Obok premierowego spekta-
klu „Epidemii”, o którym pisze-

my w innym miejscu, mogliœmy 
obejrzeæ trzy przedstawienia przy-
gotowane przez m³odzie¿owe gru-
py teatralne i profesjonalny mono-
dram w wykonaniu aktorki Teatru 
Œl¹skiego. Najm³odsi artyœci z gru-
py „Szmaragdowy Smok” zapre-
zentowali w Domu Kultury „Gama” 
monta¿ kilku utworów poetyckich 
przy czym szczególnie zachwyci-
li mickiewiczowsk¹ „Pani¹ Twar-
dowsk¹”. Nowobieruñska „Chi-
mera” zaprezentowa³a nastrojowo 
sentymentalny spektakl w oparciu o 
utwory niezapomnianego Kabaretu 

Starszych Panów. Natomiast zespó³ 
teatralny „Fantom” o potrzebie by-
cia razem i trudnych ¿yciowych wy-

borach. Ta z³o¿ona g³ownie z gim-
nazjalistów grupa po raz kolejny 
wykaza³a siê du¿a dojrza³oœci¹ sce-
niczn¹ a spektakl w dobrym zna-
czeniu „uczy i bawi”.

Mocnym akcentem tegoroczne-
go œwiêta teatralnego w naszym 
mieœcie by³ monodram muzycz-
ny „Kobieta bez instrukcji” gdzie 
muzyka bluesowa wykonywa-
na „na ¿ywo” jest równorzêdnym 
sk³adnikiem przedstawienia, a tek-
sty uzupe³niaj¹ historiê bohaterki. 

Przedstawienie w wykonaniu Vio-
letty Smoliñskiej i grupy znanych 

bluesmanów niedawno mia³o swoj¹ 
premierê w katowickim teatrze Korez 
a ju¿ pracownikom BOK uda³o siê je 
sprowadziæ do naszego miasta. 

Nie sposób w krótkiej relacji 
oddaæ choæ w czêœci przebieg te-
gorocznego œwiêta teatru w na-
szym mieœcie ale warto podkreœliæ, 
¿e ró¿norodnoœæ programowa 
sprawi³a, i¿ ka¿dy móg³ znaleŸæ 
przedstawienie w klimacie jaki mu 
odpowiada.

KULTURA

Teatralne œwiêto

Sporym zaintere-
sowaniem cie-
szy³ siê przygo-

towany przez Bieruñski 
Oœrodek Kultury kon-
kurs plastyczny: Jajko, 
jakie jest?

Dostarczone prace 
mia³y charakter prze-
strzenny i ukazywa³y 
cechy, wartoœci jajka, 
nie tylko wielkanocne-
go. Pierwsz¹ nagrodê 
w tym konkursie 
zdoby³a Ma³gorzata 
Myszor z Gimna-
zjum nr 2 w Bieruniu, 
II MIEJSCE - Agata 
Wójcik za pracê „Jaj-
ko - ciocia Zosia” ze 
Szko³y Podstawowej 
nr 3 w Lêdzinach a 
miejsce III Emilia Ku-
rzydem za „Pisankê 
z uszami” ze Szko³y 
Podstawowej nr 3 w Bieruniu . 
Przyznano równie¿ wyró¿nienia, 
które otrzyma³y: Marietta Bartosze-

wicz z Gimnazjum nr 2 w Bieruniu i 
Urszula Stachoñ ze Szko³y Podsta-
wowej nr 3 w Lêdzinach

Nagrody za jajka...

Biblioteka zaprasza
Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 
ul. Chemików 45
8.05 godz.10.00 - Spotkanie z dzieć-
mi 4 i 5- letnimi z Przedszkola nr 1
10.05 godz. 10.00 –„Książka moim 
przyjacielem” - konkurs dla sześcio-
latków
15.05 godz. 11.30 - Spotkanie au-
torskie z pisarzem Tomaszem Tro-
janowskim połączone z kiermaszem 
książek (dla uczniów SP nr 1)
Dom Kultury „Gama”

Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 
ul. Jagiełły 1
Lekcje biblioteczne dla uczniów SP 
nr 1 głośne czytanie baśni przed-
szkolakom
15.05 godz.13.00 Spotkanie autor-
skie z pisarzem Tomaszem Troja-
nowskim połączone z kiermaszem 
książek (dla uczniów SP nr 3)
Świetlica Środowiskowa ul. Remizowa

Zwróćcie książki
Z okazji Tygodnia Bibliotek ogła-

szamy akcje „Maj - miesiąc bez kar” 
Miejska Biblioteka Publiczna zapra-
sza wszystkich zapominalskich czy-
telników do zwrotu przetrzymywa-
nych książek. Osoby, które zgłoszą 
się do bibliotek nie zostaną obciążo-
ne karą regulaminową za nadtermi-
nowe wypożyczenie książek. Prosi-
my o skorzystanie z tej okazji.

SPRZEDAM 
mieszkanie M-4, 60,20 m2 

w Bieruniu Nowym
 tel. 0-696 442 327
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KULTURA

W pe³nej dŸwiêków Gamie tym razem mieliœmy nutki jazzowe. W sobotê 
14 kwietnia odby³ siê tam siê koncert duetu „DISCO BASS” graj¹cego 
muzykê w klimatach jazzu oraz funky. Duet tworzy dwóch braci - An-

drzej ¯ydek (perkusja, instrumenty perkusyjne) - perkusista scen jazzowych i mu-
zyki rozrywkowej, laureat nagród dla najlepszego instrumentalisty na ogólnopol-
skich festiwalach (Gniezno, Krosno) oraz Grzegorz ̄ ydek (bass) - gitarzysta baso-
wy, gra na nietypowej szeœciostrunowej gitarze basowej, muzyk o zmyœle artystycz-
nym oraz bardzo wysokich umiejêtnoœciach technicznych.

M³odzi muzycy bez kompleksów poruszali siê w œwiecie muzycznym 
odwa¿nie ³¹cz¹c gatunki muzyczne w swoim autorskim projekcie oraz skwa-
pliwie korzystali z dorobku klasyków. Ich œwiat muzyczny to w³asne kompo-
zycje oraz standardy jazzu, funky, bluesa... M³odoœæ i energia po³¹czona 
z dobrym rzemios³em i w³asnym spojrzeniem na muzyczn¹ „materiê” da³a 
bardzo interesuj¹cy efekt. W ich muzyce mo¿na by³o us³yszeæ piêkne lirycz-
ne melodie, ale te¿ partie, które „pulsuj¹ i ¿yj¹”, a od strony poziomu wyko-
nawstwa to kawa³ dobrej, zawodowej roboty. Jazzowa uczta, pe³na smacz-
nych kawa³ków, tak bardzo pobudzi³a apetyty muzycznej publicznoœci, ¿e 
ju¿ dziœ czekamy na kolejne, klimatyczne koncerty. 

Echa jazzu

Teatr Eksperymentalny Poszukiwañ Twórczych Epidemia wy-
chowa³ sobie w³asn¹ publicznoœæ i to jest jego najwiêkszym 
osi¹gniêciem. I choæ Micha³ Sabat - od kliku lat duch sprawczy 

ca³ego przedsiêwziêcia, raczej siê ze mn¹ nie zgodzi, to bêdê obstawa³ 
przy swoim.   

Mo¿na przygotowaæ kilka ciekawych przedstawieñ, mo¿na zdobyæ 
klika nagród i ciekawych recenzji i pozostaæ zespo³em hermetycznym 
dostêpnym dla wybranych. Tymczasem „Epidemia” ma swoj¹ publicznoœæ, 
swoich fanów, którzy z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na kolejny spektakl. A ze-

spó³ nas nie rozpieszcza, 
dawkuj¹c swoj¹ twórczoœæ 
z czêstotliwoœci¹ jedne-
go czasem dwóch spekta-
kli rocznie. 

Kolejn¹ premierê mieliœmy 
w Jutrzence 31 marca. Jak 
zwykle, przy pe³nej sali. 
Jak zwykle, z trzyliterowym 
tytu³em i jak zwykle na te-
mat wa¿ny, aktualny i wie-
loznaczny. To nie s¹ pogod-
ne spektakle. DNO - Do Nas 
Opêtanych, SOS - System 
Ochrony Systemu a teraz 
NIC - Nietypowa Interpreta-
cja Cierpienia. 

Podobno, spektakl podej-
muje aktualny temat aborcji. Ale to tylko PIC. Tak naprawdê, jest to spektakl 
o samotnoœci. O tym, ¿e  wobec bólu i szerzej - najwa¿niejszych decyzji, za-
wsze stajemy samotni. Choæ mo¿e nie do koñca, bo w tym mrocznym spek-

taklu, pojawia siê anio³ nadziei. Intryguj¹ca muzyka, drapie¿na choreografia, 
ekspresyjne aktorstwo i afirmacja ¿ycia. Taka jest Epidemia. 

Obsada spektaklu: Mariola Agatowska, Ariel Baka³arz, Patrycja 
Dembkowska, Joanna Górna, Agata Kania, Monika Kuska, Magdale-
na Miller, Anna Pêczek, Marcin Skubisz, Jacek Strzelec, Rafa³ Strze-
lec, Robert Szczotka, Agnieszka Tereda, Anna Wójcik, Anna Zoga³a i 

instruktor Micha³ Sabat.
Scenariusz: kreacja zbiorowa, 

re¿yseria: Micha³ Sabat, Muzyka: Ka-
rol Adamczyk i Piotr Sabat, Grafika: 
Krzysztof Piêtas

NIC?
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KULTURA

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

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W MAJU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
3 maja godz.11.00 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem Po-
wstańców Śląskich na Bieruńskim Rynku
12 maja godz. 18.00 – Projekcja filmu „Testosteron” – wstęp wolny
16 maja godz. 12.00 – Konkurs Piosenki Anglojęzycznej
18 maja godz. 9.30 – XV Przegląd Przedszkolnych Zespołów 
Artystycznych pod hasłem „Wszystkie dzieci są nasze”
19 maja godz. 10.00 – Wojewódzki Przegląd Emeryckich Ze-
społów Artystycznych (przy KS „Unia”)
19 maja godz. – Jubileusz 20-lecia Zespołu Folklorystyczne-
go „Bierunianki”
24 maja godz. 15.00 – Spotkanie okolicznościowe dla PZERiI 
z okazji Dnia Matki
25 maja godz. 16.00 – Spotkanie okolicznościowe dla KGW

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
3 maja godz. 15.00 – Koncert orkiestry dętej KWK „Piast” z 
okazji uchwalenia Konstytucji  3-go maja przy pomniku Po-
wstańców Śląskich w Bieruniu Nowym (ul. Wawelska)
8 maja godz. 14.00 – Spotkanie Klubowe PZERiI
16 maja godz. 18.30 – Walne zebranie Stowarzyszenia Miło-
śników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek”
22 maja godz.14.00 – Spotkanie okolicznościowe dla PZERiI z 
okazji Dnia Matki
24 maja godz. 17.30 – Spotkanie okolicznościowe z okazji 
Dnia Matki dla KGW

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
9 maja godz.  9.00 – Kiermasz odzieżowy
18 maja godz. 14.00 – Zebranie zarządu  ZKP i BWP
12 maja godz. – IV Regionalny Przegląd Muzyki Klasycznej 
12 maja godz.18.00 – Koncert laureatów. Gościnnie wystąpi duet 
muzyczny Agnieszka Tobik – skrzypce i Wojciech Stysz - fortepian
28 maja godz. 17.00 – Zielone Świątki – ognisko przy Grobli 
(od strony ul. Krakowskiej)

Miejska Biblioteka Publiczna Nr 1 ul. Chemików 45
15 maja godz. 11.30 – Spotkanie autorskie uczniów SP nr 1 z pi-
sarzem Panem Tomaszem Trojanowskim 

Miejska Biblioteka Publiczna Nr 2 ul. Jagiełły 1
15 maja godz. 18.00 – Spotkanie autorskie uczniów SP nr 1 z pi-
sarzem Panem Tomaszem Trojanowskim 
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MAGAZYN SZKOLNY

Brawa dla najlepszych

Uczniowie naszego gimnazjum, jak co roku, bior¹ udzia³ w konkursach 
przedmiotowych. W tym roku nie mog³o byæ inaczej. 

Najwiêkszy sukces osi¹gnê³y Justyna Wróbel (kl. III c) i Zofia Kurzydem 
(kl. III d), które zosta³y laureatkami konkursu przedmiotowego z chemii. Na-
uczycielem przygotowuj¹cym uczennice do konkursu by³a pani Stanis³awa 
Furtak. Finalistkami konkursu zosta³y: Zofia Kurzydem (kl. III d) - konkurs 
przedmiotowy z fizyki, nauczyciel prowadz¹cy - pani Stanis³awa S³ociñska 
oraz Magdalena Stolarz (kl. III d) - konkurs przedmiotowy z jêzyka polskiego, 
nauczyciel prowadz¹cy - pan Grzegorz Gretka. Serdecznie gratulujemy!

Pod wspólnym niebem

Dwudziestopiêcioosobowa grupa uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Karola 
Wierzgonia w Bieruniu pod kierunkiem pani El¿biety Ma³eckiej realizuje 

od lutego br. w nowatorskiej formie webquestu d³ugoterminowy projekt pt. „Pod 
wspólnym niebem. Œlady po bieruñskich ¯ydach”. Gimnazjaliści gromadz¹ i 
dokumentuj¹ w formie pisemnej i audiowizualnej relacje œwiadków oraz wywia-
dy z najstarszymi mieszkañcami Bierunia na temat losów bieruñskich ¯ydów, 
inni sporz¹dzaj¹ dokumentacjê fotograficzn¹ miejsc z nimi zwi¹zanych i przed-
stawiaj¹ j¹ w formie galerii internetowej. Pozosta³e grupy: sporz¹dzaj¹ interak-
tywny plan miasta z zaznaczonymi ¿ydowskimi obiektami, opracowuj¹ w for-
mie pisemnej zebrane materia³y, przygotowuj¹ quiz dla internautów dotycz¹cy 
historii gminy ¿ydowskiej oraz nakrêcaj¹ spot reklamowy maj¹cy przekonaæ 
lokaln¹ spo³ecznoœæ o potrzebie ochrony i pamiêci miejsc zwi¹zanych z 
bieruñskimi ¯ydami.

Na zakoñczenie ca³y zespó³ tworzyæ bêdzie stronê internetow¹ 
zawieraj¹c¹ efekty wspólnej pracy. Mamy nadziejê, ¿e realizowany przez 
nas projekt nie tylko wzbogaci nasz¹ wiedzê dotycz¹c¹ dziejów bieruñskich 
¯ydów, ale równie¿ pomo¿e nam staæ siê bardziej tolerancyjnymi, otwartymi 
na innoœæ i dumnymi z wielokulturowego dziedzictwa Œl¹ska obywatelami. 

Natalia Ruszkowska, Daria Kruczkowska

Niecodzienne powitanie wiosny

21 marca w Gimnazjum nr 2 w Bieruniu odby³a siê zabawa interdyscy-
plinarna zwi¹zana z uroczystymi obchodami pierwszego dnia wio-

sny W zabawie interdyscyplinarnej uczestniczy³o piêæ szeœcioosobowych 

dru¿yn - przedstawiciele klas: pierwszych, drugich, trzecich, Rodzi-
ców i Nauczycieli. W zmaganiach konkursowych wszyscy musieli 
wykazaæ siê umiejêtnoœciami wokalnymi, w ramach konkurencji karaoke, 
zareklamowaæ szko³ê oraz wykazaæ siê sprawnoœci¹ sportow¹ podczas 
przeprowadzania pi³eczki miêdzy pacho³kami, czy te¿ si³¹ podczas prze-
dmuchiwania kubeczka umieszczonego na ¿y³ce. Ostatecznie, w zmaga-
niach konkursowych zwyciê¿yli Rodzice, II miejsce zajêli przedstawicie-
le klas II, trzecie - Nauczyciele, IV miejsce nale¿a³o do uczniów klas III, V 
zajêli przedstawiciele klas I. 

Sukcesy sportowe

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Bieruniu okazali siê bezkonkurencyjni w 
zawodach powiatowych w sztafetach p³ywackich 8 x50 metrów stylem 

dowolnym w kategorii dziewcz¹t i ch³opców, jakie odby³y siê pod koniec 
marca na basenie przy SP nr 1 w Bieruniu. Wspania³e dru¿yny trenowane 
by³y pod okiem: ch³opcy -  pani Zuzanny Bizackiej, dziewczêta - pani Do-
roty Skalskiej. Sportowcy nie zawiedli swoich kibiców tak¿e podczas za-
wodów rejonowych w Tychach. Nasi niezawodni gimnazjaliœci wywalczyli 
w bardzo dobrym stylu drugie miejsce, ustêpuj¹c tylko Gimnazjum nr 9 z 
Tych. W sk³ad dru¿yn weszli: ch³opcy - B. Wolski, B. Czempas, J. Berger, 
D. Kochañski, A. Tomczak, J. Piecha, D. Pasierb, M. Miernik, ¿eñsk¹ 
dru¿ynê stanowi³y: B. Kozakiewicz, A. Ficek, D. Kubina, J. Jachowicz, 
A. Piecha, A. Janik, M. K¹tny, Z. Tatoj, K. Gêbo³yœ, A. £apka. Serdecz-
nie gratulujemy sukcesów i liczymy na kolejne sportowe emocje.

Klub Sportowy Unia 
Bieruñ Stary 15 
kwietnia tego roku, 

zorganizowa³ charytatywny 
mecz na rzecz ciê¿ko cho-
rego Rafa³a, mieszkañca 
Bierunia i zawodnika Unii. 
Bieruñski klub zaprosi³ do 
gry dru¿ynê „Gwiazd spor-
tu i nie tylko”.Emocji nie 
zabrak³o. W regulamino-
wym czasie gry, po ciê¿kich 
bojach mecz zakoñczy³ siê 
remisem 5:5. W rzutach 
karnych lepsi okazali siê go-
spodarze wygrywaj¹c 5:4. 
Nale¿y jednak podkreœliæ, 
¿e dru¿yna goœci pomimo 
tego, ¿e nie stanowi³a pro-
fesjonalnej dru¿yny, zagra³a 
na wysokim poziomie.

Oprócz pogody, dopisali tak¿e 
kibice, spoœród których wielu 
ofiarowa³o spore datki. Podczas 

meczu zbierano ponad 2 500 z³. i 
nie jest to kwota ostateczna. 

Rafale jesteœmy z Tob¹!
Grali dla Rafa³a
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KOMUNIKATY

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych w rejonie ul. Bojszowskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Bieruniu uchwały Nr VII/3/
2006 z dnia 27 lipca 2006r. o przystąpieniu do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenów położonych w rejonie ul. Bojszowskiej.
Szczegółowo z granicami terenu objętego planem zago-
spodarowania można zapoznać się w Urzędzie Miejskim 
w Bieruniu w godzinach pracy urzędu.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu miejscowego. Wnioski na piśmie nale-
ży składać w Urzędzie Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14 
w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ob-
wieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.   

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  terenów położonych 

w rejonie ul. Majowej, ul. Porąbek i ul. Jagiełły

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Bieruniu uchwały 
Nr VII/6/2006 z dnia 27 lipca 2006r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Majo-
wej, ul. Porąbek i ul. Jagiełły.
Szczegółowo z granicami terenu objętego planem zago-
spodarowania można zapoznać się w Urzędzie Miejskim 
w Bieruniu w godzinach pracy urzędu.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienio-
nego planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy składać 
w Urzędzie Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14 w terminie 21 
dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.   

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  terenów położonych 

w rejonie ul. Peryferyjnej i ul. Dębowej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Bieruniu uchwały 
Nr VII/4/2006 z dnia 27 lipca 2006r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Peryfe-
ryjnej i ul. Dębowej.
Szczegółowo z granicami terenu objętego planem zago-
spodarowania można zapoznać się w Urzędzie Miejskim 
w Bieruniu w godzinach pracy urzędu.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienio-
nego planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy składać 
w Urzędzie Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14 w terminie 21 
dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.   

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
pomiędzy linią kolejową, ulicami Bohaterów Westerplatte, 

Wawelską, Równoległą i Mielęckiego z włączeniem 
terenu położonego wzdłuż ul. Przecznica

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Bieruniu uchwały 
Nr VII/8/2006 z dnia 27 lipca 2006r. o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych pomiędzy linią kolejową, ulicami Bohate-
rów Westerplatte, Wawelską, Równoległą i Mielęckiego z włą-
czeniem terenu położonego wzdłuż ul. Przecznica.
Szczegółowo z granicami terenu objętego planem zagospoda-
rowania można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w 
godzinach pracy urzędu.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie 
Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14 w terminie 21 dni od daty ukaza-
nia się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda
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ROZMAITOŚCI

13 lutego rodowita bieru-
nianka, pani Anna Ma-
lik obchodzi³a swoje 90 

urodziny. Z okazji tak piêknego ju-
bileuszu, naczelnik Wydzia³u Spraw 
Obywatelskich Urzêdu Miejskiego 
w Bieruniu Agnieszka Adamczyk, burmistrz Miasta Ludwik Jagoda oraz 
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Henryk Skupieñ, odwiedzili szanown¹ 
solenizantkê, wrêczaj¹c jej kwiaty i kosz koktajlowy.
Wiek pani Anny nie przeszkadza jej w prowadzenia aktywnego ¿ycia. Pogod-
na i uœmiechniêta, ciekawa œwiata, du¿o swojego czasu spêdza w koœciele. 
Doczeka³a siê szóstki dzieci: Heleny, Karola, Edwarda, Karola, Jana, Teresy i 
Grzegorza oraz 9 wnuków i 6 prawnuków. Pracowa³a w GS Bieruñ. 
Aktualnie Pani Anna mieszka u syna Edwarda i synowej Teresy, którzy siê ni¹ 
pieczo³owicie opiekuj¹. ¯yczymy du¿o zdrowia i dalszej pogody ducha!

Tylko dwa miesi¹ce m³odsza 
jest pani Zofia Strze¿yk, któ-
ra 15 kwietnia obchodzi³a 

rocznicê swoich 90-tych urodzin. 
Wedle tradycji, z okazji jubileuszu 
pani¹ Zofiê odwiedzi³a delegacja 

Urzêdu Miejskiego w Bieruniu w sk³adzie: naczelnik Wydzia³u Spraw 
Obywatelskich Agnieszka Adamczyk, burmistrz Miasta Ludwik Jagoda 
oraz przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Henryk Skupieñ. Delegaci wrêczyli 
pani Zofii kwiaty i kosz koktajlowy, ¿ycz¹c jubilatce wiele zdrowia.

Pani Zofia to pogodna osoba, która doczeka³a siê córki, dwóch wnuków 
i jednej prawnuczki. W czasie aktywnoœci zawodowej pracowa³a w ZTS 
ERG. Choæ na brak zdrowia nie narzeka, to ¿yczy sobie wiêcej si³, by lepiej 
radziæ sobie z domem, w którym mieszka wspólnie z córk¹ Dorot¹ i wnu-
kiem Jackiem. Wszystkiego dobrego!

Sto lat to za ma³o...

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  terenów położonych w rejonie 
ul. Chemików, ul. Sowińskiego i ul. Solskiego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Bieruniu uchwały 
Nr VII/2/2006 z dnia 27 lipca 2006r. o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w rejonie ul. Chemików, Sowińskiego i ul. 
Solskiego.
Szczegółowo z granicami terenu objętego planem zagospoda-
rowania można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w 
godzinach pracy urzędu.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie 
Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14 w terminie 21 dni od daty ukaza-
nia się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.   

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  terenów położonych w 

rejonie ul. Turyńskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Bieruniu uchwały Nr VII/5/2006 z 
dnia 27 lipca 2006r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po-
łożonych w rejonie ul. Turyńskiej.
Szczegółowo z granicami terenu objętego planem zagospoda-
rowania można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w 
godzinach pracy urzędu.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie 
Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14 w terminie 21 dni od daty ukaza-
nia się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.   

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda
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OGŁOSZENIA

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

GWARANTUJEMY DOBRE WARUNKI PRACY
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V Otwarte Mistrzostwa Europy Juniorów Federacji IBF oraz Budo Cup 
2007 Seniorów w Formach Sztuk Walki, odbyły się w hali sportowej 
w Bojszowach. W zawodach uczestniczyło 230 zawodników Polski, 

Ukrainy, Czech i Niemiec. Zawody rozgrywane były z podziałem na katego-
rie wagowe (walki semi - kontakt) i wiekowe w konkurencjach: kata, kata z 
bronią, kata synchroniczne. Przyznano tytuły: najlepszego zawodnika i za-
wodniczki w konkurencjach kata, kata z bronią, kata synchroniczne, kata 
synchroniczne z bronią, walki semi - contact w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Puchar i tytuł najlepszej zawodniczki: w kategorii wiekowej do 
10 lat – Thane Kolyn (Niemcy), w kategorii wiekowej do 15 lat - Angelika Bi-
gos (Polska), w kategorii seniorów - Monika Początek (Polska).

Puchar i tytuł najlepszego zawodnika: w kategorii wiekowej do 10 lat – 
Michał Ryguła (Polska), w kategorii wiekowej do 15 lat – Martin Śmiłowski 
-Polska, w kategorii seniorów - Mateusz Bigos (Polska).

Puchar najlepszego technika w walkach semi-contact dzieczyn zdobyli, 
w kategorii juniorek do lat 15 – Monika Plańkova (Czechy), w kategorii se-
niorów - Aleksandra Wysota (Polska), w kategorii juniorów do lat 15 – Karol 
Nawrot (Polska), w kategorii seniorów Oleksandr Kotliarov (Ukraina).
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1. Morawy Śląskie – Czechy 27 maj
Przełęcz Pusterny (wyciąg), przejście przez górę Radhost (1129m 
n.p.m.) do Rożnova, miasteczko Stramberk. Trasa ok. 4h, 80 KC na wej-
ścia
2. Beskid Żywiecki od strony Słowackiej 24 czerwiec
Skansen wsi słowackiej, przejazd kolejką wąskotorową, wejście od stro-
ny słowackiej na Rycerzową (1120m n.p.m.), zejście przez Młodą Horę 
do Rycerki.
Trasa ok. 6h, 80 KS na wejścia
3. Tatry Polskie Zachodnie (Dolina Kościeliska - Dolina Chochołow-
ska) 8 lipiec
Kilka wariantów, każdy z innym stopniem trudności - wycieczka dla 
wszystkich którzy chcą zobaczyć obie doliny w ciągu jednego dnia oraz 
dla tych, którzy mają ochotę i siły, aby wejść na Starobociański (2176m 
n.p.m.) i Kończysty Wierch (2002m n.p.m.)
4. Zamek Hukvaldy – Czechy 22 lipiec
Wejście na górę zamkową, skansen wsi śląskiej, miasteczko Stramberk
Trasa ok 3h, 60 KC na wejścia
Szczegółowe informacje oraz zapisy – Referat Sportu i Rekreacji Urzędu 

Miasta Bierunia Bieruń ul. Rynek 14 (pokój 23)

Zapraszamy na wycieczki

Sukcesem, bo w czternastu 
biegach na dystansach od 
600 m do 2400 m wokó³ na-

szego rynku, wystartowa³o ³¹cznie 
ok. 250 biegaczy z wojewódz-
twa œl¹skiego, ³ódzkiego i ma-
³opolskiego. Impreza by³a profe-
sjonalnie zorganizowana, odbywa³a 
siê przy piêknej pogodzie a nagro-
dy by³y ca³kiem atrakcyjne. Szko-
da, ¿e zgarnêli je m³odzi uczniowie 
i uczennice z Lêdzin, Czechowic, 
Bojszów, Jastrzêbia, Sosnowca, 
Radomska, Bytomia i Zabrza. 

Nasze dziewczêta i ch³opcy sta-
nowili jedynie t³o dla zawodników in-
nych klubów. 

Spoœród zawodników bie-
ruñskiego UKS „Maraton - korze-
niowski.pl” najlepiej zaprezentowa³ 
siê Dawid Buka³a, który w biegu 
na dystansie 800 m (ch³. kl. 6) upla-
sowa³ siê na 6 miejscu, co trudno 
uznaæ za sportowy sukces. 

Piszê to z ciê¿kim sercem bo 
wiem, ¿e dzieciaki siê staraj¹ i liczê 
na to, ¿e jeszcze nie raz poka¿¹ 
na co ich staæ! Wygrywali nie raz i 
wygrywaæ bêd¹. Tym razem siê nie 
powiod³o. 

O krok od zwyciêstwa byli zawod-
nicy ze Szko³y Podstawowej nr 1 w 
Bieruniu Pawe³ Szczepanik, Kamil 

Stachura, którzy w swoich katego-
riach zajêli drugie miejsce, czy (chy-
ba licealista) Szymon Olewiñski, 
który na dystansie 2400 metrów 
by³ drugi. Dobrze wypadli Martyna 
Moroñ i Sebastian Popieliñski z 
SP1 w Bieruniu, którzy zajêli miejsca 
trzecie czy ich kolega z Gimnazjum 
nr 2 Kamil Dworakowski, który rów-
nie¿ w swojej kategorii zaj¹³ miej-
sce trzecie. Mamy wiêc zdolne dzie-
ci i utalentowan¹ m³odzie¿. Czego 
wiêc zabrak³o by w czternastu bie-
gach, choæ jeden z naszych stan¹³ 
na najwy¿szym podium? 

Atmosferê t¹ umili³ koncert 
zespo³u rockowego oraz wystêp 
grupy tanecznej cheerleaders 
„Avangarda” z Gimnazjum nr 1 
w Bieruniu (prowadzony przez p. 
Katarzynê Œlezionê).

Nagrody wrêczali: burmistrz Lu-
dwik Jagoda i wiceprzewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej S³awomir Wawrzy-
niak. Nad stron¹ organizacyjn¹ czu-
wali g³ówni organizatorzy zawodów 
- trenerzy; Katarzyna Œleziona oraz 
Waldemar Ma³ecki.

Za rok VI Biegi Uliczne o „Puchar 
Burmistrza” Bierunia, mo¿e bêdzie 
lepiej?

Zbyt wolno po nagrody

Nara¿ê się nauczycielom wuefu i trenerom 
ale prawda jest taka, ¿e V Biegi Uliczne o „Pu-
char Burmistrza” Bierunia, które odby³y siê 
14 kwietnia, by³y organizacyjnym sukcesem 
i sportowym rozczarowaniem. 

Mistrzostwa Europy



Partnerska wspó³praca z Morawskim Berounem sta-
le siê rozwija. Ca³kiem niedawno, kolejna grupa na-
szych mieszkañców pojecha³a na wycieczkê to tego 

zaprzyjaŸnionego z Bieruniem czeskiego miasteczka. Trzon grupy 
stanowili emerycie cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Bieruniu ale poniewa¿ miejsc w autobusie nie 
brakowa³o towarzyszyli im mieszkañcy, którzy wiek emerycki maj¹ 
jeszcze przed sob¹. 

Poniewa¿ czas wyprawy by³ szczególny, sobota - 31 marca, nic wiêc 
dziwnego, ¿e wyjazd mia³ charakter trochê wycieczki, trochê pielgrzymki. 

Program wyjazdu przewidywa³ zwiedzanie 
O³omuñca, Œwiêtego Kopca (Svaty Kopec’ek) oraz 
udzia³ we mszy œwiêtej i drodze krzy¿owej w Mo-
rawskim Berounie Msza œwiêta by³a odprawiona 
przez tamtejszego Ks. Proboszcza (pochodz¹cego 
z Polski) w jêzyku polskim a uczestnicy drogi 
krzy¿owej mieli ze sob¹ zapalone znicze. Przy sta-
cjach drogi krzy¿owej modlitwy odmawiali na prze-
mian Jan Podleœny - zastêpca burmistrza Bierunia 
oraz Tomasz Feranec - starosta Morawskiego Be-
rouna, który zreszt¹ przez ca³y czas towarzyszy³ 
Bieruñskiej grupie. By³a to wiêc prawdziwie pol-
sko-czeska modlitwa. Na zakoñczenie mszy i dro-
gi krzy¿owej ks. proboszcz zaprosi³ na probostwo 
gdzie poczêstowa³ wszystkich kaw¹ i ciastkami.

Bieruniacy u berounaków

W dniach 11 do 16 
kwiet nia br w Bie-
runiu goœci³a piêæ-

dzie siêcioosobowa grupa 
m³o dzie¿y z Katolickiego Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im. 
Œwiêtego Grzegorza w Utrech-
cie (Holandia), Pañstwowej 
Szko³y Technicznej w Lec-
ce (W³ochy) i Gimnazjum oraz 
Szko³y Jêzykowej im. G. Masa-
ryka z Vsetina (Czechy). Wizy-
ta ma charakter przedstudyjny i 
zwi¹zana jest z europejskim pro-
jektem edukacyjnym do jakiego 
chcemy przyst¹piæ. W ramach 
tego projektu, którego - co trzeba 
dodaæ - koordynatorem bêdzie 
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. 
Powstañców Œl¹skich, bêdziemy 
poznawaæ kulturê i tradycje kra-
jów europejskich.

Pomys³odawczyni¹ i osob¹ 
koordynuj¹c¹ ten projekt jest 
nauczyciel jêzyka niemieckie-
go w „Bieruñskim Ogólniaku” p. 
mgr Ewa Michalska-Lysko, któ-
ra opracowa³a równie¿ plan wizy-
ty naszych goœci, a opiekê nad 
m³odzie¿¹ sprawowa³a tak¿e 
mgr Monika Margol. Zas³ugi 
p. mgr Lysko na tym polu s¹ 

znacznie wiêksze, gdy¿ od lat 
organizuje ona wspó³pracê miê-
dzynarodow¹ naszej szko³y 
i uczestniczy w licznych pro-
jektach europejskich. „Dziêki 
tej dzia³alnoœci i osobiste-
mu zaanga¿owaniu Pani Pro-
fesor - informuje nas dyrektor 
szko³y mgr Romuald Kubiciel - 
m³odzie¿ Liceum w Bieruniu ma 
wspania³e mo¿liwoœci rozwo-

ju i mo¿e realizowaæ marzenia o 
wyjazdach i poznawaniu œwiata. 
Poza tym szko³a ma ca³kiem wy-
mierne korzyœci materialne, gdy¿ 
uczestnictwo w tych projek-
tach wi¹¿e siê z wyposa¿aniem 
szkó³ bior¹cych w nich udzia³ w 
najnowoczeœniejsze pomoce na-
ukowe i sprzêt multimedialny”.

Po œrodowym powitaniu w 
szkole przez dyrektora szko³y 

pana mgr Romualda Kubi-
ciela m³odzi Czesi, W³osi i Ho-
lendrzy w kolejnych dniach 
zwiedzili Kraków, Wieliczkê i 
obóz zag³ady w Oœwiêcimiu. 
W pi¹tek brali tak¿e udzia³ w 
zajêciach lekcyjnych w szko-
le, a wieczorem bawili siê na 
dyskotece , któr¹ dla nich zor-
ganizowano. Niedziela wg pla-
nów ma byæ dniem poznawa-
nia kultury polskiej, dlatego 
m³odzie¿ spêdzi³a j¹ w rodzi-
nach uczniów bior¹cych udzia³ 
w wymianie. 

Miêdzynarodowe spotkanie m³odzie¿y


