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LOKALIA

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o. o.

ul. G. Roweckiego 44 , 43 – 100 Tychy 

„Zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego”

NIE ODDAŁEŚ JESZCZE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 
I ELEKTRONICZNEGO? – ZRÓB TO TERAZ, A WEŹMIESZ 

UDZIAŁ W KONKURSIE!!!
Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i 

Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. wspólnie z Urzę-
dem Miasta Bieruń, zapraszają wszystkich mieszkańców gminy 
do udziału zbiórce sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zbiórka sprzętu będzie prowadzona w dniach:
u 16.04.2008r. Rejon Bierunia Starego: 
 10.30 – 14.00 – Parking przy ul. Licealnej,
 14.30 – 18.00 – Pętla przy NITROERG (ul. Chemików)
u 18.04.2008r. Rejon Bierunia Nowego: 
 10.30 – 14.00 – Pętla autobusowa – Zabrzeg,
 14.30 – 18.00 – Parking przy markecie LIDL (ul. Węglowa)

Każdy mieszkaniec, w zamian za oddanie zużytego sprzętu w 
tym dniu, weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród pod-
czas I Festiwalu Ekologicznego w Tychach (30 – 31.05.2008r.)

Regulamin zbiórki w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny 
do wglądu dla uczestników:
– pod adresem organizatora, 
– na stronie internetowej (www.master.tychy.pl),
– w miejscu odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podstawowym celem zbiórki jest szerzenie edukacji ekolo-
gicznej, poprzez zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Ponadto założeniem jest zwrócenie szczegól-
nej uwagi na ochronę środowiska przyrodniczego poprzez ak-
tywną zbiórkę materiałów niebezpiecznych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

W ostatnich dniach mie-
si¹ca kwietnia br. za-
koñczy pracê w Urzê-

dzie Miejskim przechodz¹c 
na emeryturê Pani Agniesz-
ka Adamczyk. Pierwsz¹ pracê 
rozpoczê³a 1 lipca 1967 r. w Wo-
jewódzkim Sanatorium Rehabili-
tacyjnym dla dzieci w Jastrzêbiu 
Zdroju, by³a to praca pedago-
giczno-rehabilitacyjna, gdzie pra-
cowa³a do 30 sierpnia 1972 r. Ko-
lejne zak³ady pracy to Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Bie-
runiu Starym do 31.12.1972 r., 

Urz¹d Miasta i Gminy Bieruñ Sta-
ry do 30.06.1975 r. Po utracie 
podmiotowoœci prawnej przez 
Bieruñ, w 1975 r. Pani Agnieszka 
pracowa³a w Urzêdzie Miejskim 
w Tychach, a œciœlej w biurze mel-
dunkowym, które mieœci³o siê w 
starobieruñskim ratuszu. Po od-
zyskaniu podmiotowoœci prawnej 
przez Bieruñ w 1991 r. by³a jed-
nym z pierwszych urzêdników. W 
lipcu 1991 r. zosta³a Naczelnikiem 
Wydzia³u Spraw Obywatelskich, 
a 1 paŸdziernika tego samego 
roku Rada Miejska powo³a³a j¹ 

n stanowisko Zastêpcy Kierowni-
ka Urzêdu Stanu Cywilnego. Jak 
widaæ z krótkiej notatki niemal ca³e 
¿ycie zawodowe Pani Agnieszki 
Adamczyk zwi¹zane by³o z ad-
ministracj¹. Pracowa³a na samo-
dzielnych stanowiskach przez 41 
lat, w tym przez ostatnie 16 na 
szczególnie odpowiedzialnych, 
kierowniczych przez 36 lat. Bior¹c 
pod uwagê pracê w Bieruniu 
dotycz¹c¹ spraw obywatelskich, 
w tym meldunkowych oraz sta-
nu cywilnego mo¿na zastanowiæ 
siê, kto nie zna Pani Agnieszki 
lub odwrotnie, kogo ona w Bie-
runiu nie zna, skoro w tym czasie 
uczestniczy³a w meldowaniu, re-
jestrowaniu urodzeñ, wydawaniu 
dowodów osobistych, udziela³a 
wielu szczêœliwych œlubów, czy w 
koñcu sporz¹dza³a akty zgonu. 

A to przecie¿ nie wszystko, do-
robek zawodowy Pani Agnieszki 
Adamczyk tak bogaty, w odnie-
sieniu do spraw stanu cywilnego 
na zawsze bêdzie odnotowany w 
ksiêgach, które s¹ wieczyste. Ona 
z kolei na zawsze bêdzie mia³a 
swoje miejsce w naszej pamiêci i 
sercach. 3 kwietnia burmistrz Lu-
dwik Jagoda oficjalnie podzięko-
wał Pani Agnieszce za wieloletnią 
wzorową pracę J. S. 

Dziêkujemy Pani Agnieszko

Siódma edycja Nagro-
dy God³a Promocyjnego 
„Œl¹ski Oskar” okaza³a siê 

dla Bierunia bardzo pomyœlna. 
Do dotychczasowych laureatów 
nagrody, takich jak np.: ING Bank 
Œl¹ski, Adam Ma³ysz, Telewizja 
Polska Oddzia³ w Katowicach, Apb 
Damian Zimoñ, Muzeum Œl¹skie 
czy Planetarium, w tym roku 
do³¹czy³ tak¿e Bieruñ. Burmistrz 
Miasta Ludwik Jagoda odebra³ 
Oskara na dorocznej gali w gma-
chu Biblioteki Œl¹skiej, która mia³a 
miejsce 28 marca. 

Nagroda przyznawana jest za 
wk³ad w rozwój i promowanie 
Œl¹ska, za „to co na Œl¹sku naj-
lepsze i to co dla Œl¹ska najlep-
sze”. Jest to wyró¿nienie ukazuj¹ce 
wysi³ki wybitnych ludzi i instytucji, 
promuj¹ce je i motywuj¹ce do dal-
szego rozwoju. 

Bieruñ doceniony zosta³ za dy-
namiczny rozwój, piêkno miasta i 
jego przyrody oraz jego potencja³ 
gospodarczy. Kapitu³a dostrzeg³a 
tak¿e odwa¿ne przedsiêwziêcia 
zwi¹zane z rozwojem infrastruk-
tury, podnoszenie jakoœci szkol-
nictwa, ochronê œrodowiska natu-
ralnego, poprawê komfortu ¿ycia 
mieszkañców, skuteczne starania 

o œrodki europejskie oraz o¿ywion¹ 
wspó³pracê zagraniczn¹.

W tegorocznej edycji nagrody, 
oprócz Bierunia statuetki otrzy-
mali: Artur Rojek – lider zespo³u 
Myslovitz, ks. Bp Tadeusz Szur-
man – Biskup Diecezji katowic-
kiej Koœcio³a Ewangelicko-Au-
gsburskiego, Samodzielny Pu-
bliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej 
„Repty”, Piotr Antonowicz - pre-
zes zarz¹du Rudpol-OPA Sp. z 
o.o., Stanis³aw Papierkowski – 
PPUH „Elstan”, Grupa Kapita³owa 
Piecexport-Piecbud, Rajmund 
Sorowki – PPUH Sor-Drew, 
Przedsiêbiorstwo Transportu Kole-
jowego Holding S.A., Œl¹ski Uni-
wersytet Medyczny, Arcyksiê¿na 
Maria Krystyna Habsburg oraz 
Katowicka Spó³dzielnia Mieszka-
niowa. Laureaci zostali wy³onieni 
z poœród ponad stu kandydatów, 
przez kapitu³ê nagrody, której prze-
wodniczy prof. Janusz Janeczek – 
rektor Uniwersytetu Œl¹skiego.

Burmistrz Miasta odbieraj¹c 
nagrodê nie kry³ wzruszenia, 
podkreœli³ ¿e otrzymana nagroda 
to efekt 15 lat samorz¹dnoœci mia-
sta i bez konsekwentnych i plano-
wanych dzia³añ sukces ten nie 
by³by mo¿liwy. 

Oskar dla Bierunia

Pierwszego kwietnia, sta-
rosta Powiatu Bieruñsko-

Lêdziñskiego Piotr Czarny-
noga otworzy³ uroczyœcie Po-
wiatowe Centrum Spo³eczno 
Gospodarcze w Lêdzinach. 
Nie by³oby to mo¿liwe, bez 
pomocy innego bieruniani-
na - Józefa Bergera, który w 
2006 roku jako radny Sejmiku 
Województwa Œl¹skiego, po-
móg³ w uzyskaniu œrodków z 
funduszy Unii Europejskiej na 
realizacjê tej inwestycji przy-
znanych przez Zarz¹d Woje-
wództwa Œl¹skiego. 

Kolejne 
centrum

http://www.master.tychy.pl
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WOKÓŁ NAS

: Proszê wyjaœniæ, 
po co nam kolejne Stowarzy-
szenie w mieœcie?

K. Cz. Rzeczywiœcie w Bie-
runiu dzia³a kilka stowarzyszeñ 
o ró¿nym charakterze i prze-
znaczeniu. Stowarzyszenie 
„Wspólna Europa” wype³nia 
lukê dotycz¹c¹ wspó³pracy za-

granicznej. Nasze miasto pro-
wadzi wspó³pracê zagraniczn¹ 
z czterema miastami w wyni-
ku podpisanych aktów partner-
skich. S¹dzê, ¿e istnieje potrze-
ba wspierania tych dzia³añ.

: Czy s¹ jesz-
cze jakieœ inne powody 
powo³ania do ¿ycia kolejne-
go stowarzyszenia?

K. Cz. W ubieg³ym roku zosta³ 
podpisany nowy akt partnerstwa 
z francuskim miastem Meung 
sur Loire. W lipcu delegacja 
mieszkañców Bierunia, g³ównie 
radnych z³o¿y³a tam wizytê. 
W Meung sur Loire zosta³o 
wczeœniej za³o¿one stowarzy-
szenie na potrzeby wspó³pracy 
z Bieruniem. ¯yczeniem strony 
francuskiej by³o, aby równie¿ 
podobna organizacja powsta³a 
w Bieruniu.

J. K. Jest jeszcze jeden 
istotny aspekt sprawy. W spo-
³eczeñstwach demokratycz-
nych, obywatelskich, istnieje na-

turalna potrzeba swobodnego 
zrzeszania siê ludzi. Poprzez 
stowarzyszenia i ró¿nego rodza-
je organizacje spo³eczne mo¿na 
rozwijaæ zainteresowania, wspól-
nie spêdzaæ czas, pog³êbiaæ 
wiedzê, poznawaæ innych ludzi, 
zawi¹zywaæ przyjaŸnie. Organi-
zacje spo³eczne, pozarz¹dowe, 

s¹ niezbêdnym „sk³adnikiem” 
pañstw rozwiniêtych, dzia³aj¹ 
elastycznie, czêsto lepiej ni¿ 
pañstwowe. Jeœli Bieruñ chce 
siê rozwijaæ i nad¹¿aæ za Eu-
rop¹, takie stowarzyszenie jak 
„Wspólna Europa” powinno 
prowadziæ dzia³alnoœæ oraz po-
winny powstawaæ kolejne.

: Jakie s¹ koszty 
dzia³alnoœci Stowarzyszenia i 
kto bêdzie musia³ je ponieœæ?

K.CZ. Jeœli chodzi o koszty, 
to wszyscy cz³onkowie pracuj¹ 
spo³ecznie, czyli nie otrzymuj¹ 
¿adnego wynagrodzenia. Reje-
stracja w s¹dzie takiej organi-
zacji jest bezp³atna. Jak do tej 
pory jedynym Ÿród³em utrzyma-
nia Stowarzyszenia s¹ sk³adki 
jego cz³onków. Zupe³nie inn¹ 
spraw¹ s¹ koszty wspó³pracy 
zagranicznej i tu bez pomocy 
miasta siê nie obejdzie.

: Wspó³praca zagra-
niczna kosztuje, wiec sk¹d 

Stowarzyszenie weŸmie na to 
pieni¹dze?

K. Cz. Rzeczywiœcie pieni¹-
dze s¹ potrzebne, ale dla 
dzia³alnoœci spo³ecznej najwa¿-
niejsi s¹ ludzie. Potrzebne s¹ 
dobre pomys³y. Chêæ w³asnego 
zaanga¿owania siê w pracê sto-
warzyszenia. 

: Wiêc bêdzie to 
Stowarzyszenie wspó³pracy 
polsko - francuskiej?

J.K. Nie tylko. Od tego chcemy 
zacz¹æ. W tym roku spodziewa-
my siê wizyty goœci francuskich 
w Bieruniu. Nasz statut zareje-
strowany w s¹dzie nie ogranicza 
siê do wspó³pracy tylko z Fran-
cuzami, ale umo¿liwia praktycz-
nie ka¿d¹ inn¹ wspó³pracê za-
graniczn¹.

: Z kim chcielibyœcie 
wspó³pracowaæ?

J.K. Chcemy wspieraæ wczeœ-
niej nawi¹zane kontakty, w wy-
niku podpisanych umów part-
nerstwa. W krêgu naszych 
zainteresowañ le¿y wspó³praca 
z partnerskim Ostrogiem na 
Ukrainie i Morawskim Bieru-
niem w Czechach.

: Mo¿e jednak 
wiêcej konkretów.

K. Cz. W najbli¿szym cza-
sie Stowarzyszenie wspólnie 
z w³adzami miasta powinno 
przygotowaæ rewizytê goœci fran-
cuskich. Trwaj¹ wstêpne uzgod-
nienia i czekamy na potwier-
dzenie terminów. Chcielibyœmy 
Francuzom pokazaæ Bieruñ i 
atrakcje turystyczne w naszej 
okolicy. Przewidujemy wystawê 
plastyczn¹ i wspóln¹ mszê 
œwiêt¹.

: A co z innymi part-
nerami?

J. K. W naszej ocenie naj-
wiêkszego wsparcia potrzebuje 
wspó³praca z ukraiñskim Ostro-
giem. Ta jak na razie nie nabra³a 
dostatecznego rozmachu. Nie 
wynika to z woli w³adz jednej czy 

drugiej strony. Sytuacja politycz-
na na Ukrainie nie jest stabilna. 
Wiele pytañ pozostaje bez od-
powiedzi, nie znamy te¿ realiów 
¿ycia spo³ecznego na Ukrainie.

: Jakie s¹ warunki 
przyst¹pieniem do waszego 
Stowarzyszenia?

K. Cz. Jak na razie mamy 27 
cz³onków i bardzo zale¿y nam 
na pozyskaniu kolejnych osób. 
Najchêtniej z Bierunia, choæ nie 
ma tu ¿adnych ograniczeñ, co do 
miejsca zamieszkania. 

Ka¿dy zainteresowany mo¿e 
zostaæ cz³onkiem zwyczajnym 
lub wspieraj¹cym. Firmy nato-
miast mog¹ byæ tylko cz³onkiem 
wspieraj¹cym.

: Czym siê ró¿ni 
cz³onek zwyczajny od wspie-
raj¹cego?

K. Cz. Cz³onek zwyczajny 
bierze udzia³ w pracach sto-
warzyszenia, uczestniczy w ze-
braniach, wybiera i mo¿e byæ 
wybierany do w³adz. Cz³onek 
wspieraj¹cy wykonuje jak¹œ 
czynnoœæ, us³ugê, zajmuje siê 
czymœ, mo¿e siê ograniczyæ 
do darowizny rzeczowej lub fi-
nansowej.

Firmy „wspieraj¹ce” dzia³aj¹ 
w Stowarzyszeniu przez swoje-
go przedstawiciela.

: Do kogo w sposób 
szczególny kierujecie swoje 
zaproszenie, kogo chêtnie 
widzielibyœcie w swoich sze-
regach?

J. K. Chêtnie widzielibyœmy 
w swoim gronie osoby, które 
znaj¹ jêzyki obce.

Tak¿e te, które potrafi¹ poradziæ 
sobie z komputerami i internetem. 
Zarz¹d zamierza wyeliminowaæ 
tradycyjny sposób informowania 
– pisma, faxy, telefony. Chcemy 
pracowaæ szybko i nowoczeœnie. 
Dlatego do przekazywania infor-
macji bêdziemy wykorzystywaæ 
wy³¹cznie pocztê elektroniczn¹ 
i internet. Pilnie potrzebujemy 
kogoœ do wykonania naszej stro-

Europa dla wszystkich
Jak informowaliœmy w poprzednim numerze 
Rodni w Bieruniu rozpoczê³a dzia³alnoœæ nowa 
organizacja - Stowarzyszenie Wspó³pracy Za-
granicznej „Wspólna Europa”. Dziœ rozmawia-
my z cz³onkami Zarz¹du - Prezesem Krystyn¹ 
Czajowsk¹, Wiceprezesem Janem Knopkiem.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Zarz¹dem 
Stowarzyszenia: 

Szko³a Podstawowa Nr 1 w Bieruniu sala 31 
oraz kontakt elektroniczny: 

wspolna-europa@wp.pl.
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GOSPODARKA

Kiedy w 1993 r. władze 
miasta Bierunia zapo-
znały się z raportem na 

temat stanu środowiska w mie-
ście (wyk. Grzegorz Plewniok), 
postanowiono zintensyfikować 
działania mające wpłynąć na 
poprawę jego stanu, zwłasz-
cza w zakresie ochrony wód 
powierzchniowych i powietrza 
atmosferycznego. W tym cza-
sie gmina już realizowała peł-
ną gazyfikację miasta, którą 
ukończono w 1995 r. Okaza-
ło się szybko, że ta inwestycja 
nie przyniosła spodziewanego 
skutku, gdyż ceny gazu dra-
stycznie wzrosły, wiec miesz-
kańcy rzadko sięgali po to źró-
dło ciepła. Dlatego już w 1995 r. 
Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu przed-
stawił ówczesnemu Zarządo-
wi Miasta projekt ograniczenia 
niskiej emisji, która była głów-
nym źródłem zanieczyszczeń 
powietrza, który z przychylno-
ścią został przyjęty przez Za-
rząd. Postanowiono, że reali-
zacją programu winna zająć 
się osobna jednostka, która 
mogłaby pozyskiwać również 
środki zewnętrzne na ten cel. 
W 1998 r. powstała Funda-
cja i dopiero wtedy program 
w skromnym zakresie ruszył. 
Działalność Bieruńskiej Fun-
dacji Inicjatyw Gospodarczych 
w latach 1998 – 2006 przynio-
sła efekt w postaci wymiany 

510 starych kotłów węglowych 
na tak zwane węglowe kotły 
ekologiczne i kotły gazowe. 
Jednak program ten nie był 
jeszcze na tyle skuteczny, by 
jakość powietrza się odczuwal-
nie polepszyła. Dopiero realiza-
cja tego tematu we współpracy 
z WFOŚiGW i duże zaangażo-
wanie Burmistrza Pana Ludwi-
ka Jagody nadały programowi 
nową jakość. Gmina pozyskała 
duże środki z WFOŚiGW i od 
2004 r. program realizowany 
jest w optymalny sposób. Tu 
nadmienić jeszcze należy, że 
technika grzewcza w stosun-
ku do roku 1995 r., czy nawet 
1998 r. poszła tak bardzo do 
przodu, że efekt programów 
realizowanych w latach 2004 
– 2008 jest nieporównywalnie 
lepszy niż oczekiwano. Nie 
znaczy to jednak, że problem 
jest załatwiony. W latach po-
czątkowych mieszkańcy do 
programów podchodzili bar-
dzo ostrożnie, wręcz trzeba 
było agitować i namawiać do 
wymiany kotłów. Obecnie sytu-
acja jest odwrotna, wiele wnio-
sków nie zostanie zrealizowa-
nych, dlatego gmina chciałaby 
dalej prowadzić wymianę ko-
tłów. Jednak na razie, rok 2008 
jest ostatnim w programach. 
Władze Miasta przewidują ich 
kontynuację za 2, może 3 lata. 
Przerwa w realizacji progra-
mów wynika z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, obszar Bie-

runia zaklasyfikowany jest w 
województwie Śląskim do stre-
fy „A”, która charakteryzuje się 
najmniejszym stężeniu zanie-
czyszczeń w powietrzu. Z tego 
powodu Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach 
od 2008 r. nie udziela gminom 
leżącym w tym obszarze dofi-
nansowania na działania w za-
kresie ochrony powietrza. Po 
drugie, wszystkie gminy w Pol-
sce do roku 2013 muszą upo-
rać się z gospodarką wodno-
ściekową, w przeciwnym razie 
będą płacić bardzo dotkliwe 
kary za nie wywiązanie się ze 
swojego obowiązku wynika-
jącego z podpisanych przez 
Polskę dyrektyw unijnych. 
Dlatego wszystkie siły i środ-
ki gmina kierować musi teraz 
na oczyszczanie ścieków. W 
latach 1996 – 2007 wykonano 
w Bieruniu ponad 57 km kana-
lizacji za kwotę 24,7 mln zł i 1 
511 przyłączy kanalizacyjnych, 
na co gmina wydała 757 000 
zł. W tym zakresie czekają nas 
kolejne zadania do realizacji, 
które będą kosztować łącznie 
60 mln zł. Trzeba wiedzieć, że 
bez dotacji unijnych, gmina, 
co roku z budżetu może na ten 
cel przeznaczyć maksymalnie 
5 mln zł. A więc zadanie jest 
bardzo trudne do realizacji, 
zaś bez środków zewnętrznych 
wręcz nie niemożliwe. W latach 
2008 – 2009 gmina musi roz-

budować oczyszczalnię ście-
ków w Bieruniu Starym kosz-
tem 11 mln zł, by zwiększyć 
jej przepustowość, ponieważ 
przyłączane będą do niej kolej-
ne odcinki oddawanej do użyt-
kowania kanalizacji. W tym sa-
mym czasie gmina planuje bu-
dowę kanalizacji w rejonie ul. 
Warszawskiej, Kościelnej, Wa-
welskiej, Skowronków w Bieru-
niu Nowym, oraz etap IV kana-
lizacji Bierunia Starego. Koszt 
tych zadań wyniesie łącznie 
24 mln zł. To są właśnie głów-
ne powody czasowego prze-
rwania realizacji programów 
ograniczenia niskiej emisji 
w Bieruniu.

Poniżej przedstawiamy (w for-
mie tabelarycznej) poniesio-
ne koszty na realizację niskiej 
emisji w latach 1998 – 2007 
(sumarycznie wyniosły one 
ponad 16,3 mln zł) oraz uzy-
skane efekty rzeczowe i eko-
logiczne. W 2008 r. przewiduje 
się realizację 250 inwestycji, w 
tym realizowanych będzie 30 
kolektorów słonecznych. Lista 
zakwalifikowanych osób opu-
blikowana będzie na stronach 
internetowych Urzędu Miej-
skiego w Bieruniu. Zadanie to 
będzie kosztowało ok. 3 mln zł. 
A więc realizacja programów w 
latach 1998 – 2008 kosztować 
będzie prawie 20 mln zł, z cze-
go dotacja gminy z udziałem 
WFOŚiGW wyniesie ponad 
10,5 mln zł.

Programy ograniczenia niskiej emisji w Bieruniu

Zestawienie kosztów dotychczas zrealizowanych etapów programów ograniczenia niskiej emisji w Bieruniu oraz ilość zamon-
towanych urządzeń grzewczych

Źródła finansowania 2004 2005 2006 2007 BFIG * Razem
Mieszkańcy w zł 803 211  994 379  1 204 391 1 089 403 3 800 000  7 891 385
Gmina i WFOSiGW w zł 1 464 586 1 822 631  2 045 816 1 882 600 1 200 000  8 415 634
Razem w zł 2 267 797 2 817 010  3 250 207 2 972 003 5 000 000 16 307 019
Montaż nowocz. kotłów węglowych w szt. 174 208 218 205 460 1 265
Montaż kotłów gazowych w szt. 27 25 25 16 50 143
Montaż kolektorów słonecznych w szt. 3 12 27 30 - 72
Montaż pomp ciepła - 1 1 - - 2
Likwidacja piecy 6 6 1 3 - 16
Likwidacja starych kotłów 195 228 243 218 510 1 394

* BFIG – efekt programu realizowanego przez Bieruńska Fundację Inicjatyw Gospodarczych w latach 1998 – 2006. 

W 2008 r., dzięki realizacji programów ograniczenia niskiej emisji uzyskamy sumaryczny efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia 
emitowanych do środowiska zanieczyszczeń o ok. 20 972,6 t, w tym: pyłów o 609 t; dwutlenku siarki o 126 t; tlenków azotu o 8,5 t; 
dwutlenku węgla 17 215 t; tlenku węgla 412 t; Benzo – a – Pirenu o 122,8 kg (to zanieczyszczenie powoduje powstawanie nowotworów 
nawet przy bardzo niskich stężeniach. Przed realizacją programu stężenie tej substancji w powietrzu przekraczało normy ponad 6-cio 
krotnie, obecnie 3 krotnie w okresie zimowym); sadzy o 2 t i żużli o 2 600 t.
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ROZMAITOŚCI

Stowarzyszenie Miłośników 
600 - letniego Bierunia
Numer konta:
77 8435 0004 0000 0000 1788 0001
KRS – 0000004674

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„RADOŚĆ ŻYCIA”Numer konta:
03 8435 0004 0000 0000 3779 0001
KRS – 0000052476

40 Harcerska Drużyna 
Spadochronowa 
im. Batalionu PARASOL 
KRS – 0000273051 

Jeden 
procent 

naszego 
podatku 
zamiast 
trafić do 
fiskusa, 
może 

pomóc po-
trzebującym. 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA BIERUNIA

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Li-
cealnej, Słowackiego, Kopcowej i rzeki Mlecznej w Bieruniu

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 X/11/
2007 z dnia 25.10.2007r. o przystąpieniu do zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenu położone-
go w rejonie ul. Licealnej, Słowackiego, Kopcowej i rzeki Mlecz-

nej w Bieruniu.
Szczegółowo z granicami terenu objętego planem zagospo-

darowania 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 ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA BIERUNIA

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w rejonie ul. Turyńskiej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Bieruniu uchwały Nr X/12/

2007 z dnia 25.10.2007r. o przystąpieniu do zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego terenu położone-

go w rejonie ul. Turyńskiej.

Szczegółowo z granicami terenu objętego planem zagospo-

darowania 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 ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres 

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-

mości, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA BIERUNIA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego  terenu położonego pomię-
dzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy 

- Lędziny, rzeką Mleczną i ul. Oświęcimską
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 z późniejszymi zmianami) 
zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Bieruniu uchwały Nr  X/2/2007 
z dnia 25.10.2007r. o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położo-
nego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji 

Tychy - Lędziny, rzeką Mleczną i ul. Oświęcimską.
Szczegółowo z granicami terenu objętego planem zagospo-

darowania 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 ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.   

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda
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„16 fina³ Wielkiej Orkie-
stry Œwi¹tecznej Pomocy 
uwa¿am za zamkniêty” – ta-
kimi s³owami zakoñczy³a spotka-
nie podsumowuj¹ce 16 fina³ or-
kiestry w Bieruniu, szefowa szta-
bu – Lucyna Kondla. Spotkanie 
odby³o siê 12 marca w Domu 
Kultury „Gama” w Bieruniu. Choæ 
od w³aœciwego fina³u minê³y rów-
ne dwa miesi¹ce, „domkniêcie” 
spraw trwa³y przez kolejne tygo-
dnie, a¿ przyszed³ czas na ofi-
cjalne rozliczenie fina³u. Podczas 

spotkania dziêkowano przede 
wszystkim wolontariuszom, któ-
rzy stanowi¹ podstawê ca³ego 
przedsiêwziêcia. Szefowa sztabu, 
wraz z Pañstwem Janin¹ i Toma-
szem Kaczyñskich (g³ównymi or-
ganizatorami WOŒP w Bieruniu) 
wrêczali  kwestorom dyplomy, kar-
ty rozliczeniowe i górê s³odyczy. 
Rozlosowano tak¿e nagrody w 
postaci koszulek, kubków i innych 
gad¿etów orkiestrowych. Przed-
stawiono równie¿ pokaz zdjêæ 
dokumentuj¹cych wszystko to, 

co dzia³o siê w dzieñ i przeddzieñ 
fina³u, a dzia³o siê wiele. 12 stycz-
nia W „Domu Zbornym” podczas 
uroczystej aukcji, zlicytowano 
dzie³a sztuki lokalnych artystów 
za prawie 10 tys. z³. W niedzielê 
13 stycznia bieruñscy wolontariu-
sze ruszyli w teren. W tym dniu 
odbywa³y siê tak¿e imprezy (za-
równo w Bieruniu Nowym jak i 
Starym), zorganizowano koncerty, 
pokazy rajdowe, konkursy licyta-
cje i wiele innych atrakcji. Wszyst-
kie te dzia³ania w po³¹czeniu z 
si³ami bieruñskich szkó³ przynios³y 
³¹cznie 32.192 z³ote.

Oprócz wolontariuszy i 
przedstawicieli Stowarzyszenia 
Gospodarczo-Ekologicznego 
„Nasz Region” – organizato-
ra WOŒP w Bieruniu, obecne 

by³y tak¿e osoby, które szcze-
gólnie wspar³y orkiestrê: Bur-
mistrz Miasta Ludwik Jagoda, 
Przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Henryk Skupieñ, Dyrektor 
Bieruñskiego Oœrodka Kultury 
Zofia £abuœ, Liderka Fotoklu-
bu „Pozytyw” Agnieszka Wy-
derka-Dyjeciñska, Zastêpca 
Komendanta Powiatowej Ko-
mendy Policji w Bieruniu nad-
kom. Waldemar Prietz oraz 
przedstawiciel Stra¿y Miejskiej 
Micha³ Kuczek. Oprawy ar-
tystycznej ca³emu spotkaniu 
doda³ mini koncert Pani Jadwi-
gi Wyrwalec.

Organizatorzy za naszym po-
średnictwem dziękują wszyst-
kim darczyńcom i sponsorom 
Orkiestry.

A¿ 18 uczniów Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego im. Po-
wstañców Œl¹skich w Bieruniu 
zosta³o laureatami Ogólnopol-
skiego konkursu „Daj szansê 
fortunie - zaprzyjaŸnij siê z eko-
nomi¹” organizowanego przez 
Stowarzyszenie Edukacja i Na-
uka przy wspó³pracy Narodo-
wego Banku Polskiego, Wy-
dawnictw Szkolnych i Pedago-
gicznych, Apple IMC Poland 
SAD sp.z.o.o. oraz redakcji „Ga-
zety Szkolnej”. Celem konkursu 
by³o pog³êbienie zainteresowañ 
m³odzie¿y ekonomi¹, spraw-
dzenie umiejêtnoœci praktycz-
nego wykorzystania wiedzy 
ekonomicznej. Uczniowie star-
towali w dwóch konkurencjach 
: komiks i gazetka szkolna na 
temat „Dlaczego jedni ludzie 
s¹ biedni a inni bogaci i od 
czego to zale¿y”. Lekcje deba-
ty na ten temat przeprowadzi³a 
wczeœniej pani Maria Sor-
dyl, która sprawowa³a rów-
nie¿ opiekê merytoryczn¹ nad 
uczestnikami konkursu. 

Z ca³ej Polski na konkurs 
wp³ynê³o setki prac, które oce-
niane by³y pod wzglêdem 
oryginalnoœci, warsztatu, stylu 
i jêzyka pracy, efektów eduka-
cyjno-promocyjnych a przede 

wszystkim zawartoœci meryto-
rycznej zgodnej z tematem. W 
kategorii komiks nasi uczniowie 
zajêli II, III i IV miejsce (Pawe³ 
Tu³aczko, Artur Rozmys³owski 
II m, Renata Mijal, Iwona No-

wak, Krzysztof Mañdok, To-
masz Sitko III m., Micha³ Mich-
na, Rafa³ Sotel IV m.) oraz 
wyró¿nienie Anna ¯oga³a, Piotr 
Stolecki. W kategorii gazetka 
szkolna :miejsce II przypad³o Ka-

tarzynie Adamskiej, Joannie 
£atce, Klaudii Jastrzêbskiej, 
miejsce IV Brygidzie Janos, 
Annie Stolorz, zaœ wyró¿nienie 
Klaudii Noras, Karolinie Kaczo-
rek i Annie Pêczek. 

Niestety wszyscy oni nie mo-
gli jechaæ do Warszawy , aby 
odebraæ cenne sk¹din¹d na-
grody (aparaty cyfrowe, dru-
karki komputerowe, odtwarza-
cze MP3, multimedialne pakiety 
edukacyjne). Podczas uroczy-
stej gali , jaka odby³a siê 13 
marca 2008 roku w Pa³acu Kul-
tury i Nauki reprezentowa³a ich 
3-osobowa delegacja (Pawe³ 
Tu³aczko, Artur Rozmys³owski 
i Karolina Kaczorek) , którzy 
wraz z opiekunem pani¹ Mari¹ 
Sordyl odebrali gratulacje z r¹k 
Dyrektora Departamentu Ko-
munikacji Spo³ecznej Narodo-
wego Banku Polskiego pana 
Tadeusza Deszkiewicza. 

Nasi m³odzi ekonomiœci 
nie pierwszy raz pokazali, ¿e 
choæ uczêszczaj¹ do liceum 
ogólnokszta³c¹cego, czêsto s¹ 
lepsi ni¿ ich rówieœnicy kszta³c¹cy 
siê w dziedzinie ekonomii .

Widaæ jeœli podchodzi siê do 
czegoœ z pasj¹ mo¿na byæ naj-
lepszym w Polsce.

Dagmara Kupczyk

SPOŁECZEŃSTWO

Dali szansê fortunie... i wyjechali z mnóstwem nagród

Do zobaczenia za rok!

W zwi¹zku z prowadzo-
nymi pracami remontowymi 
w budynku Urzêdu Miasta 
Bierunia przy ul. Rynek 14 
Bieruñski Oœrodek Sportu i 
Rekreacji z dniem 14 kwietnia 
2008 r. zmienia siedzibê na: 

Hala Sportowa przy Gimna-
zjum nr 1 w Bieruniu ul. War-
szawska 294.

Godziny urzêdowania: 
od poniedzia³ku do pi¹tku: 

7.30 do 15.30
telefon 032/329-62-66

BOSiR w nowej siedzibie
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Bieruñski Oœro-
dek Kultury, 
co roku or-

ganizuje imprezy z 
okazji œwiêta Melpo-
meny. Podobnie jak 
w latach poprzed-
nich, równie¿ tym ra-
zem, œwiêto to mia³o 
podwójny charakter. 
Wystêp zawodowe-
go teatru o którym pi-
szemy w innym miej-
scu, poprzedzi³y pre-
zentacje w³asnego 
dorobku artystycz-
nego.  

Jak wiadomo w ra-
mach BOK-u dzia³aj¹ 
cztery grupy teatralne: „Fantom”, 
„Szmaragdowy smok”, „Rogate 
anio³y” i „Epidemia”. Trzy pierw-
sze zespo³y, zaprezentowa³y siê 
w pi¹tek 28 marca w „Jutrzence” 
podczas dorocznego  „Maratonu 
teatralnego”. 

Przegl¹d otworzy³ spektakl w 
wykonaniu grupy „Szmaragdo-
wy smok” prowadzonej przez 
Katarzynê Lenart. Dzia³aj¹cy 
w „Jutrzence” zespó³, pokaza³ 
kukie³kow¹ wersjê „Czerwone-
go kapturka”. Z kolei grupa ze 

Œwietlicy Œrodowiskowej w Bie-
runiu Nowym - „Rogate anio³y” 
– zaprezentowa³a adaptacjê 
znanego i lubianego utworu 
Juliana Tuwima pt. „Lokomoty-
wa”. Opiekunem tego zespo³u 
jest Joanna Willer.

Wieczór zakoñ-
czy³a sztuka cze-
skiego pisarza Jana 
Drdy - „Igraszki z 
diab³em”. Jest to 
- jak to siê dzisiaj 
mówi - kultowe, 
znane przedstawie-
nie Teatru Telewizji. 
Œwietna opowieœæ 
o œwiecie w którym 
diab³y czyhaj¹ na 
nasze dusze, nie-
ustannie kusz¹c. 
A wszystko okraszo-
ne wspania³ym hu-
morem i piekielnie 
dobr¹ gr¹ aktorów. 
Prowadzony przez 

Bo¿enê Nir Nowak zespó³ 
„Fantom”, kolejny raz bawi³ 
publicznoœæ dojrza³¹ adaptacj¹ 
ciekawej sztuki. Dziêkujemy i... 
czekamy na nstêpne przedsta-
wienia.

Teatralne œwiêto 
w Jutrzence

W dniu 8 marca - jak 
ka¿dego roku - Pa-
nie obchodzi³y swo-

je Œwiêto. Gospodarzami 
uroczystoœci w Jutrzence byli 
równie¿ Seniorzy. Jak zwykle, 
œwiêto po³¹czono z miniony-
mi kilka dni wczeœniej urodzi-
nami naszych przemi³ych So-
lenizantów. Sala piêknie ude-
korowana, sto³y nakryte i ten 
cudowny, tajemniczy pe³en 
oczekiwania nastrój. Na tê 
kulminacyjn¹ chwilê z³o¿enia 
¿yczeñ tym wszystkim, którzy 
na to czekali przez ca³y rok. 
Radoœci nie by³o koñca a pa-
nie nie tylko czu³y siê w pe³ni 

dowartoœciowane, ale rów-
nie¿ mile zaskoczone ogro-
mem ciep³a i serdecznoœci¹ 
mêskich zachowañ. 

W czêœci artystycznej 
wyst¹pi³y „Bierunianki” 
ale jak to zwykle u Senio-
rów bywa - œpiewali wszy-
scy, zjednoczeni, radoœni, 
szczêœliwi.  Oby podobnego 
rodzaju spotkania odbywa³y 
siê jak najczêœciej, gdy¿ one 
nie tylko wyzwalaj¹ w lu-
dziach odruchy wzajemnej 
¿yczliwoœci, kole¿eñstwa, ale 
tak¿e przynosz¹ ukojenie w 
trudnej codziennoœci ¿ycia 
emeryta i rencisty. 

Dzieñ Kobiet PZERiI
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Bez dwóch zdañ: to by³o 
wydarzenie. Nie doœæ, 
¿e bilety rozesz³y siê 

jak ciep³e bu³eczki, to jesz-
cze, ze wzglêdu na ogromne 
zainteresowanie,  organizatorzy 
– czyli Bieruñski Oœrodek Kul-
tury – przenieœli spektakl z „Ju-
trzenki” do 
wiêkszej sali 
w Domu Kul-

tury „GAMA”. Có¿ 
wzbudzi³o takie 
zainteresowa-
nie? Ano wystêp 
teatralnej Gru-
py Rafa³a Kmi-
ty ze spekta-
klem „Aj waj! 
czyli historie 
z cynamonem”.

To na po³y kabaretowy na 
po³y teatralny, spektakl osnuty 
na motywach kultury ¿ydow-
skiej. Na jakiœ stary, dawno ju¿ 
nieodwiedzany strych wchodzi 
grupka aktorów, którzy z po-
rzuconych przed laty przedmio-
tów - po¿ó³k³ych gazet, ksi¹¿ek, 
s³oików, nakryæ g³owy - wycza-
rowuj¹ raz œpiewane, to znowu 
mówione opowieœci. Piosenki 

przeplataj¹ siê z komicznymi 
scenkami i monologami.

Dziennik „Rzeczpospoli-
ta” uzna³ „Aj waj! czyli histo-
rie z cynamonem” za jeden z 
czterech najlepszych spekta-
kli teatralnych 2005 roku, na-
tomiast tygodnik „Przegl¹d” 

umieœci³ go 
w dziesi¹tce 
najwa¿niej-

szych wydarzeñ teatralnych 
ubieg³ego sezonu. 

Równie¿ Bieruniacy docenili 
„Aj waj!” i po pe³nych dwóch 
godzinach ¿ydowskiego hu-
moru najwy¿szej klasy, nie 
chcieli wypuœciæ aktorów ze 
sceny. 

Aj waj!
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BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W MARCU

Kinoteatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
3 kwietnia godz. 9.30 – Festiwal Piosenki Przedszkolnej 
– „Odkrywamy talenty muzyczne”

17 kwietnia godz. 15.00 – Spotkanie okolicznościowe z okazji 
Dnia Inwalidy dla członków PZERiI

20 kwietnia godz. 17.00 – Koncert muzyki barokowej – wstęp 
wolny oraz Spotkanie Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Part-
nerskiego Gundelfingen 

22 kwietnia godz. 10 – „Czerwony Kapturek” bajka w wykonaniu 
Teatrzyku „Szmaragdowy Smok”

25 kwietnia godz. 20.00 – Film „Lejdis” – wstęp wolny

26 kwietnia godz. 18.00 – Film „Lejdis” – wstęp wolny

26 kwietnia godz. 16.00 – „PINOKIO” - przedstawienie w wyko-
naniu Teatru „Art – Re” dla dzieci – wstęp wolny

30 kwietnia godz. 18.30 – „Echa legendarnych dziejów Bierunia”- 
przedstawienie w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
12 kwietnia godz. 19.00 – „Czar walca” – koncert operetkowy  
w wyk. artystów sceny bytomskiej – wstęp wolny

15 kwietnia godz. 14.00 – PZERiI – spotkanie klubowe

16 kwietnia godz. 17.00 – „Historie z tej ziemi” – Alpejskie kli-
maty. Spotkanie z podróżnikiem Panem Przemysławem Majo-
rem - wstęp wolny

17 kwietnia godz. 11.00 – Spotkanie Zespołu Charytatywnego

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
8 kwietnia godz. 11.00 i 13.30 – Cykl spektakli teatralnych przy-
gotowany przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia dla szkół

12 kwietnia godz. 19.00 – Koncert zespołu Bieruń Blues Band 
– wstęp wolny

14 kwietnia godz. 10.00 – Kiermasz odzieżowy

15 kwietnia godz.  9.30 – Przegląd Ekologiczny dla Przed-
szkola Nr 1

21 kwietnia godz. 19.00 – Spotkanie organizacyjne grupy tań-
ca towarzyskiego I stopnia

Miejska Biblioteka Publiczna
17 maja godz. 19.00 – Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku 
Białej na sztukę „Szwejk” w reż. Roberta Talarczyka

Spółdzielnia Usługowo-Handlowa 
„JEDNOŚĆ” w Bieruniu 

ul.Ks.P.Macierzyńskiego 11 
posiada do wynajęcia: 

1/ Pomieszczenia biurowe w Zarządzie Spółdzielni w 
Bieruniu przy ulicy Ks. P. Macierzyńskiego 11 

2/ Pomieszczenia biurowo-usługowe na I i II piętrze 
w budynku położonym w Bieruniu przy ulicy 
Piastowskiej 1 

3/ Pomieszczenia nad piekarnią w Urbanowicach przy 
ulicy Głównej .

4/ Pomieszczenie biurowe po kapitalnym remoncie – 
wysoki standard na II piętrze w budynku położonym 
w Lędzinach przy ulicy Hołdunowskiej 7 

Bliższe informacje można uzyskać 
w Zarządzie Spółdzielni pod numerem: 

Tel/fax (032) 216 40 11 

Sekcja Skatowa KS Unia 
Bieruñ zorganizowa³a 
16 marca cyklicz-

ny turniej Skata z oka-
zji Œwi¹t Wielkanoc-
nych. W rozgrywkach 
w budynku K.S. Unia 
uczestniczy³o 36 za-
wodników z Bierunia i 
okolic. Pierwsze miej-
sce zaj¹³ Bernard Stachura 
zdobywaj¹c 2850 pkt. Kolejne 
miejsca zdobyli: Bogdan Zyga 
2677pkt., Jerzy Góralczyk 2496 
pkt. i Edward Jarnot 2253 pkt. 
Ogó³em rozdano 17 nagród 

rze czowych. Spon-
sorem turnieju by³ K.S. Unia 
Bieruñ za co szkaciorze ser-
decznie dziêkuj¹. Zawody pro-
wadzi³ Franciszek Mrzyk a 
sêdziowa³ Gerard Przypaliñski.

Wielkanoc szkaciorzy
ekcja Skatowa KS Unia 
Bieruñ zorganizowa³a 

¿ywnoœciowych i 

Tegoroczna wiosna bywa 
kapryœna ale w sobotê 
8 marca œwieci³o s³oñce. 

To wa¿ne, bowiem tego dnia a¿ 
dwa autobusy ruszy³y z Bieru-
nia do Moravskiego Berouna. 
Obydwa, szczelnie wype³nione 
mieszkañcami, którzy ruszy-
li na spotkanie czeskich przy-
jació³. Taki jest realny wymiar 
partnerstwa  naszych gmin. 

Na rynku zaprzyjaŸnionego 
miasta, powita³ nas wicestarosta 
Moravskiego Berouna niezwy-
kle lubiany i u nas - Jan Bren-
kus, któremu z³o¿yliœmy uro-
dzinowe ¿yczenia. Nastêpnie 

ruszyliœmy do s¹siedniego 
Sternberku zwiedziæ tamtejszy 
zamek i klasztor. W napiêtym 
jak na jednodniow¹ wycieczkê 
programie, znalaz³o siê te¿ 
spotkanie ze starost¹ z Mora-
vskiego Berouna – Tomaszem 
Feranec, zwiedzanie odda-
wanego w³aœnie do u¿ytku 
Domu Spokojnej Staroœci oraz  
udzia³ w nabo¿eñstwie i Dro-
dze Krzy¿owej. Wieczorem, 
bieruñscy podró¿nicy – piel-
grzymi, pod wodz¹ zastêpcy 
burmistrza Jana Podleœnego 
szczêœliwie wrócili do domów.

Foto na stronie 16

Z wizyt¹ u przyjació³
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MIEJSKIE SPRAWY

Lutowa sesja Rady Miejskiej 
rozpoczê³a siê nietypo-
wo, gdy¿ Przewodnicz¹cy  

Rady Henryk Skupieñ udzie-
li³ g³os Panu Emanuelowi Hy-
biorzowi, który skierowa³ s³owa 
przeprosin w stronê burmistrza 
i jego zastêpcy. Przypominamy, 
¿e w jednym z licznych pism, 
które przesy³a na rêce Burmi-
strza Wydzia³u £adu Przestrzen-
nego, radnych oraz Starostwa 
Powiatowego, czyli mówi¹c 
krótko do licznego grona osób, 
a w domyœle w oczekiwaniu dal-
szego rozpowszechnienia poin-
formowa³, ¿e posiada informa-
cje, które mog¹ œwiadczyæ o wy-
korzystywaniu przez „wysokich 
rang¹ urzêdników” zajmowa-
nych stanowisk w dzia³alnoœci 
przestêpczej. Mia³a ona polegaæ 
na wykorzystaniu posiadanej 
wiedzy w celach korzystne-
go nabywania nieruchomoœci. 
Stwarzanie wra¿enia, ¿e 
urzêdnicy zachowuj¹ siê na-
gannie, a wrêcz ³ami¹ pra-
wo by³o przekroczeniem gra-
nic. Pisaliœmy o tym na ³amach 
„Rodni”. Pan Emanuel Hybiorz 

nie wskaza³ wprawdzie imien-
nie wysokich rang¹ urzêdników 
lecz grupa, do której mo¿na 
odnieœæ to sformu³owanie jest 
nieliczna. Posiadanej wiedzy nie 
przekaza³ prokuraturze, a by³o 
to jego powinnoœci¹. Ka¿dy ma 
prawo do krytykowania przed-
stawicieli w³adzy, w tym w³adz 
samorz¹dowych, lecz kryty-
ka powinna byæ konstruktyw-
na. Wa¿ne jest równie¿, aby 
mieœci³a siê w granicach do-

puszczonych przez prawo. Pan 
Emanuel Hybiorz dostarcza 
do Urzêdu œrednio dwa razy w 
miesi¹cu pisma, w których pre-
zentuje w³asne pomys³y oraz 
listy pytañ. Na ogó³ domaga 
siê odpowiedzi na kilkanaœcie 
pytañ, czasami drobiazgowych 
i dotycz¹cych spraw sprzed kil-
kunastu lat. Pisma dostarcza w 
formie rêcznego tekstu lub wy-
druku z komputera. Teksty na-
pisane na komputerze s¹ opra-

cowane plastycznie. Zawieraj¹ 
przet³uszczenia i ró¿ne czcionki 
dla zwiêkszenia uwagi odbiorcy. 
Bior¹c pod uwagê fakt du¿ego 
problemu jaki mia³ Pan Emanu-
el Hybiorz przy sformu³owaniu 
dwóch zdañ przeproszenia trud-
no nie oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e 
firmuje swoim podpisem cudze 
intencje. Takie wnioski mo¿na 
wyci¹gn¹æ z ostatniego pisma 
jakie dostarczy³ do Urzêdu, za-
rejestrowanego 18 marca br. 

Zwróci³ siê w nim miêdzy inny-
mi z proœb¹, aby kompetentny 
urzêdnik wyszuka³ potrzebne dla 
niego informacje z dokumentów 
archiwalnych, które pozwoli³yby 
mu na zrozumienie podejmo-
wanych decyzji przez w³adze 
miasta i rozwianie w¹tpliwoœci. 
Za pracê wy³¹czonego z in-
nych obowi¹zków urzêdnika 
chce zap³aciæ. Zwróci³ równie¿ 
uwagê, ¿e ukoñczy³ 3-letni¹ Za-
sadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ i 

nie ma wystarczaj¹cej wiedzy, 
aby ze zrozumieniem korzystaæ 
z dokumentów archiwalnych. W 
obszernej korespondencji jest 
to prze³om, gdy¿ zaintereso-
wany przyznaje, ¿e potrzebne 
informacje mo¿e otrzymaæ po-
przez udostêpnienie dokumen-
tów z archiwum zak³adowego. 
Ka¿dy ma prawo do informacji 
publicznej w rozumieniu prze-
pisów ustawy. Niestety tak zre-
dagowane oczekiwania osoby 
zainteresowanej nie maj¹ od-
niesienia do obowi¹zuj¹cych 
przepisów. Mo¿na ca³kiem 
powa¿nie zaapelowaæ do Pana 
Emanuela Hybiorza i jego 
wspó³pracowników. Nie idŸcie 
t¹ drog¹, to droga do nik¹d. 
Trzeba znaleŸæ rozwi¹zanie, 
aby zakoñczona zosta³a ob-
szerna korespondencja. Praca 
i rozstrzygniêcia w³adz miasta 
s¹ dokumentowane. Protoko³y 
sesji Rady oraz uchwa³y Rady 
czy w przesz³oœci protoko³y i 
uchwa³y Zarz¹du Miasta to wie-
czyste dokumenty, z których 
mo¿e korzystaæ ka¿dy zaintere-
sowany.                (J.S)

Przepraszam ale...

Kontynuując tradycje firmowe 3 maja br. 
NITROERG S.A. będzie obchodzić święto zakła-
dowe „FLORIAN 2008”. To ważne wydarzenie 
firma pragnie dzielić z pracownikami, ich rodzi-
nami oraz społecznością lokalną. Uroczystość 
rozpocznie się o godz. 10:00 mszą świętą w ko-
ściele św. Bartłomieja w Bieruniu, a następnie, od 
godz. 13:00, NITROERG S.A. zaprasza na wspól-
ną zabawę na terenie Klubu Sportowego UNIA 
w Bieruniu, gdzie odbędą się imprezy plenerowe 
i koncerty (w programie występy orkiestry zakła-
dowej „NITROERG”, koncerty zespołów „AZZU-
RO”, „SMOKEY BAND”, „I&I”, „TATUASH” oraz 
specjalny program dla dzieci, a w nim etiudy 
teatralne w wykonaniu aktorów Teatru Rozrywki 
w Chorzowie). Święto zakończy się zabawą ta-
neczną. 137 lat istnienia zakładu w Bieruniu przy-
czyniło się do zbudowania silnych więzi nie tylko 
z pracownikami, ale z całą społecznością lokal-
ną, dlatego firma zaprasza wszystkich zaintere-
sowanych do wspólnego świętowania i na orga-
nizowane imprezy zapewnia wstęp wolny.

PLAN OBCHODÓW ŚWIĘTA ZAKŁADOWEGO 
„FLORIAN 2008”

Bieruń, 3 maja 2008 r.
10.00 – UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE 

ŚW. BARTŁOMIEJA

IMPREZA PLENEROWA NA TERENIE KLUBU 
SPORTOWEGO „UNIA” W BIERUNIU

13.00 – PRZYWITANIE GOŚCI I WYSTĘP ORKIESTRY 
„NITROERG” 

13.10 – PROGRAM DLA DZIECI. ETIUDY TEATRALNE W 
WYKONANIU AKTORÓW TEATRU ROZRYWKI W 
CHORZOWIE. W PROGRAMIE ZABAWY Z DZIEĆMI.

15.30 – WYSTĘP ZESPOŁU ”AZZURO”

17.15 – WYSTĘP ZESPOŁU „SMOKEY BAND”. 

19.15 – WYSTĄP ZESPOŁU „I & I” 

20.45 – WYSTĘP ZESPOŁU „TATUASH” 

22.00 – ZABAWA TANECZNA 

Pomiędzy poszczególnymi blokami występy orkiestry 
„NITROERG” oraz muzyka prezentowana przez DJ

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY

FLORIAN 2008
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W dniach od 25 do 28 
lutego obchodzono 
„Tydzieñ Kultury An-

gielskiej i Niemieckiej” pod 
has³em „Angielski i niemiecki w 
muzyce”. Organizatork¹ ca³ej 
tygodniowej imprezy by³a: 
Izabela Koziorz – nauczyciel 
jêzyka niemieckiego”.

Tydzieñ kultury angielskiej i 
niemieckiej w Gimnazjum nr 1 
im. Karola Wierzgonia w Bie-
runiu, rozpocz¹³ siê od Quizu 
w j. niemieckim, który dotyczy³ 
ogólnej wiedzy o Niemczech. 
Konkurs ten cieszy³ siê du¿ym 
zainteresowaniem uczniów na-
szej szko³y. Zwyciêzc¹ okaza³ 
siê Tobiasz Piku³a(2e). 

Atrakcj¹ kolejnego dnia by³a  
degustacja potraw. Uczest-
nicy przygotowywali wiele 
smako³yków np. popularne an-
gielskie danie hot cross buns, 
sa³atki, ró¿nego rodzaju zapie-
kanki, gofry, knedle po bawarsku 
i wiele innych przepysznych po-
traw. Jury mia³o du¿e problemy z 
dokonaniem wyboru, które danie 
jest najsmaczniejsze i naj³adniej 
przygotowane? W koñcu jed-
nak og³oszono wyniki: 1 miej-
sce klasa 3b (sk³ad: Magdale-
na Sufa, Katarzyna Wyciœlok, 
Klaudia Ganobis, Ma³gorzata 
Karakuszka, Weronika Jarosz, 
Sabina Pêdziwiatr), 2 miejsce 
3b (Mateusz Piwowarski, Ewe-

lina Ma³ek, Natalia Depta³a) i 3 
miejsce 2e.

Trzeci dzieñ Tygodnia Kultu-
ry Angielskiej i Niemieckiej roz-
pocz¹³ siê od konkursu recyta-
torskiego. Do konkursu zg³osi³o 
siê wielu uczniów, którzy recyto-
wali wiersze w jêzyku angielskim 
i niemieckim. A oto laureaci  Re-
cytacja w jêzyku angielskim: 1 
miejsce Aleksandra £asuj(3e), 
2 miejsce Tobiasz Piku³a(2e) i 3 
miejsce Aneta Piwowarska(2b). 
Recytacja w jêzyku niemieckim: 
1 miejsce Mateusz Stêch³y(2e), 
2 miejsce Marta Kurzak(3f) i 3 
miejsce Magdalena Dandyk(2e). 
Projekty w jêzyku angielskim: 1 
miejsce Anna Kawecka(3c), 2 

miejsce Mateusz Piwowarski 
(3b) i 3 miejsce (3b) Magdale-
na Sufa, Katarzyna Wyciœlok, 
Klaudia Ganobis, Ma³gorzata 
Karakuszka. Projekty w jêzyku 
niemieckim: 1 miejsce Anna Ka-
wecka (3c), 2 miejsce Magdale-
na Dandyk (2e) i 3 miejsce Jo-
anna Górowicz.

Czwartek by³ podsumowa-
niem ca³ego tygodnia zmagañ 
w ró¿nego rodzaju konkursach. 
Miêdzy innymi pokazano krótki 
musical pt. „Jaœ i Ma³gosia”, który 
uœwietni³a piosenka wykonana w 
jêzyku niemieckim przez Wojcie-
cha WoŸnioka z klasy 3b. Mu-
sical zosta³ przygotowany przez 
klasê 3b oraz ich wychowawcê 
pani¹ Izabelê Koziorz.

Punktem kulminacyjnym fina³u 
by³ wystêp grupy rockowej w 
sk³adzie: £ukasz Dudek – bas, 
Mariusz Jastrzêbski -  perkusja, 
Kamil KuŸnik - bas, Krzysztof 
Szymaszek - solista. Nastêpnie 
zosta³y og³oszone wyniki karaoke 
oraz pokazu mody. Publicznoœæ 
domaga³a siê bisu. Do wspania³ej 
zabawy przy³¹czy³o siê nawet jury. 
Szaleñstwo i radoœæ wygranych 
nie mia³a granic.

Opracowali: 
Izabela Koziorz i Karolina Kula
Zdjêcia: Karolina Wawrzyniak
Skróty pochodz¹ od redkacji

MAGAZYN SZKOLNY

Marzec obfitowa³ w wie-
le konkursów i okaza³ 
siê niezmiernie ³aska-

wym miesi¹cem dla Gimna-
zjum nr 2 w Bieruniu. 

Zaczê³o siê ju¿ z koñcem lu-
tego. 28 II br. grupa teatralna 
(Robert Binda, Bartosz Trzo-
pek, Paulina Jochemczyk i 
Artur Kasprzak) pod kierun-
kiem pani Anny Sowady wziê³a 
udzia³ w Rejonowym Konkur-
sie Ma³ych Form Scenicznych 
„Bajki Krasickiego i Mickiewi-
cza na scenie” odbywaj¹cym 
siê w Che³mie Œl¹skim i zajê³a II 
miejsce. Paulina Jochemczyk 
oraz Robert Binda wyst¹pili 
tak¿e w I Przegl¹dzie Scenek 
Kabaretowych w Lêdzinach 
„English for Fun”, który mia³ 
miejsce 4 marca. Opiekê nad 
uczniami sprawowa³y panie: 
Anna Sowada oraz Marta Kul-

ska-Szulc. I tym razem m³odym 
aktorom przypad³o w udziale II 
miejsce. 

Równie¿ 4 marca mia³ miej-
sce VII Powiatowy Konkurs 

Piêknego S³owa w Imielinie. 
Nasi uczniowie spisali siê 
na medal, a œciœlej mówi¹c, 
odebrali trzy statuetki. Pauli-
na Kêdzior przygotowywana 
przez pani¹ Bo¿enê Nir-No-
wak zdoby³a miejsce I wœród 
uczniów trzecich klas, a Da-

ria Œwiercz, nad któr¹ pieczê 
sprawowa³a pani Katarzyna 
Æwiêka³a, miejsce II. Równie¿ 
drugie miejsce (w kategorii 
uczniów drugich klas gimna-
zjum) wywalczy³a Katarzyna 
Olak (opiekun: pani Anna So-
wada).

VI Tydzieñ Kultury 
Angielskiej i Niemieckiej

Laury dla zwyciêzców
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MAGAZYN SZKOLNY

To, ¿e uczen-
nica Lice um im. 
P o w  s t a ñ c ó w 
Œl¹skich zosta-
nie laureatk¹ 
konkursu „Poka¿ 
nam swój jêzyk” 
organizowane-
go przez Wy¿-
sz¹ Szko³ê Ban-
kow¹ w Chorzo-
wie by³o raczej 
pewne. Od wie-
lu bowiem lat 
Marta Kotar-
ba, mieszkanka 
Imielina, tego-
roczna maturzystka wygrywa³a szkolne i 
powiatowe konkursy jêzykowe. Pokona³a 
oko³o stu uczestników i ostatecznie 
wygra³a fina³ wojewódzki, kwalifikuj¹c siê 
do superfina³u w Wy¿szej Szkole Banko-
wej w Gdañsku, który odbêdzie siê 18 
kwietnia. Ju¿ teraz zapewni³a sobie rów-
nie¿ indeks WSB w Chorzowie. 

Ale to nie wszystkie sukcesy Marty. W 
dniach 04.06.04.2008 roku weŸmie ona 
bowiem tak¿e udzia³ w Finale Ogólno-
polskiej Olimpiady z Jêzyka Niemieckie-
go, który odbêdzie siê w Poznaniu. Sta³a 
siê bowiem laureatk¹ wojewódzkiego 
etapu, jaki odby³ siê w Sosnowcu. 

Dagmara Kupczyk

Marta Kotarba zwyciê¿czyni¹ fina³u w Chorzowie

KONKURS RECYTATORSKI

10 marca odby³ siê w Szkole Podstawowej nr 1 konkurs recy-
tatorski pt.: „Zwierzêta” dla klas I – III, który zorganizowa³y 

nauczycielki kszta³cenia zintegrowanego. Z ka¿dej klasy jeden 
uczeñ recytowa³ wybrany przez siebie wiersz. Na poziomie klas 
pierwszych zwyciê¿y³ Daniel Marsza³ek (1c), w klasach drugich 
wygra³ Jakub P³oszczyca (2d ) a na poziomie klas trzecich Oskar 
Urbaœ (3d). Zwyciêzcy reprezentowali szko³ê na powiatowym fina-
le konkursu w Imielinie i tam Jakub P³oszczyca zaj¹³ II miejsce.

Foto uczestników na stronie 1 

WYSTAWA ŒWI¥TECZNA

12 marca o godz. 16.00 w bieruñskim Kino-Teatrze „Jutrzen-
ka” odby³ siê wernisa¿ wystawy pt. „Wielkanocne obyczaje”. 

Tê ósm¹ z kolei wystawê twórczoœci uczniów Szko³y Podstawowej 
Nr 1 zorganizowa³a na-
uczycielka plastyki mgr 
Katarzyna Estkow-
ska przy pomocy mgr 
Aliny Czerwiñskiej 
i mgr Ma³gorzaty 
£opuszyñskiej. Eks-
pozycja zawiera ponad 
200 prac wykonanych 
ró¿nymi technikami 
plastycznymi. Znajduj¹ 
siê na niej prze piêkne 
witra¿e, bo gate kola¿e, 
prace wykonane tech-

Pokaza³a 
prawdziwy jêzyk... 

Sprawozdanie z konkursu recytatorskiego

28 lutego odby³ siê w SP nr3 Szkolny Konkurs Recytatorski pod 
has³em „Zwierzêta”. Wziê³o w nim udzia³ 24 uczestników z 

klas I-III. Konkurs przygotowa³y panie Irena Zawadzka i Wanda 
Tatar. Wielkim powodzeniem wœród dzieci cieszy³y siê wiersze 
„Ptasie radio” i „SpóŸniony s³owik” Piêknie zinterpretowa³a tekst 
uczennica klasy III Dorota Ch³apek, która z wierszem „SpóŸniony 
s³owik” reprezentowa³a nasz¹ szko³ê w Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim w Imielinie. Razem z Dorotk¹ reprezentowali szko³ê 
Dawid Paluch kl.I. z wierszem „Konik polny i mrówka” oraz Da-
niel KoŸmiñski kl.II z wierszem „Sowa”. Na wyró¿nienie zas³u¿yli 
te¿ uczniowie: Bartosz Pitry, Julia Rozmus, Aleksandra Biolik, 
Szymon Porada, Agata Pociennik, Martyna PrzewoŸnik. W cza-
sie konkursu panowa³a mi³a atmosfera, uczniowie zostali obdaro-
wani drobnymi upominkami. Foto na stronie 1

nik¹ batiku, wydrapywanki, prace rysunkowe i malarskie. Zwiedzaj¹cych 
zachwyci³a bogata wyobraŸnia ma³ych artystów, ciekawie zakompono-
wane dzie³a, barwna, weso³a kolorystyka prac. Do wystawy uczniów z 
SP 1, jak co roku do³¹czyli swe prace plastyczne cz³onkowie Stowarzy-
szenia „Radoœæ ¿ycia”. Wykonane przez niepe³nosprawn¹ m³odzie¿ ko-
lorowe, wyklejane kompozycje w kszta³cie jaj wielkanocnych wzbogaci³y 
ekspozycjê. Uroczyste otwarcie wystawy uœwietni³y wystêpy szkolnego 
chóru pod kierunkiem mgr Agaty Parysz-Urbaœ, tak¿e wystêpy zespo³u 
tanecznego „Weso³e ¿abki” prowadzonego przez mgr Renatê Sobanik 
i mgr Aleksandrê Sobañsk¹ oraz zespo³u tanecznego „Pasebo” pod 
opieka mgr Danuty Nygi. 

Na uroczystoœæ otwarcia przyby³o wielu zaproszonych goœci, 
rodziców i uczniów. Zwiedzaj¹cy wyra¿ali swoje uznanie wobec 
twórczoœci dzieci, podziwiaj¹c jednoczeœnie zapa³ i wyobraŸniê 
ma³ych artystów.

Pora na osi¹gniêcia sportowców, a i te s¹ 
niema³e. 7 marca br. w £aziskach Górnych 
odby³ siê Rejonowy Turniej Pi³ki Rêcznej 
Ch³opców. Nasza dru¿yna w sk³adzie: To-
masz Pietrasik, Damian Reiwer, Adam Na-
tkaniec, Mateusz Wawoczny, Grzegorz Ko-
styra, Mateusz Bizacki, Szymon Œcierski, 
Karol Nawrot, Karol Kocurek, Jakub Piecha 
i Krzysztof Tosoni, trenowana przez pana 
Wojtka Majkowskiego, zajê³a II miejsce. Rów-
nie¿ dru¿yna ¿eñska po eliminacjach uzyska³a 
awans do Rejonowego Turnieju Pi³ki Rêcznej, 
który mia³ miejsce 13 marca w Tychach. 
Dziewczêta (Agata Ficek, Angelika Duraj, 
Klaudia Matusik, Barbara Bendel, Kamila 
Jakimiec, Paulina Panek, Klaudia Koniecz-
ny, Magdalena Gniza, Beata Kostka, Joanna 
Nyga i Agata Piecha) wywalczy³y dla naszego 
gimnazjum miejsce III. 

To jeszcze nie koniec. Pora na przedmioty 
œcis³e. 14 marca 2008 r. o godz. 10.00 w na-
szym gimnazjum odby³ siê IV Powiatowy Kon-
kurs Matematyczny „Matematyka w zastoso-
waniach”. Ale o tym napiszemy już w następ-
nym numerze.

(BNN)
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ny internetowej. Zapraszamy te¿ 
chêtnych do przygotowania wy-
staw, prelekcji, organizowania wy-
jazdów turystycznych, ró¿nego ro-
dzaju imprez i spotkañ.

: Czy wiek i wykszta³-
cenie jest istotne?

K. Cz. Oczywiœcie nie. Chêæ do 
pracy i ogólny optymizm mile widzia-
ny. Dla chêtnych zawsze znajdzie-
my zajêcie. Potrzebna jest m³odzie¿, 
studenci, ludzie w œrednim wieku do 
emerytów w³¹cznie. Kieruj¹c ofertê 

do ludzi m³odych chcemy, aby ros³o 
kolejne pokolenie spo³eczników, a 
w mieœcie realizowano nowe kon-
cepcje i pomys³y.

: Czy stowarzysze-
nie zrobi coœ dla mieszkañ-
ców Bierunia?

J. K. Istotne pytanie, o to 
czêsto pytaj¹ mnie moi wybor-
cy. Mówi¹ tak: w³adze podpisuj¹ 
jakieœ umowy zagraniczne, a co 
ja mam z tego? A to jest tak - Bur-
mistrz i Rada Miasta podejmuj¹ 
decyzje o wspó³pracy, podpi-
suj¹ umowê, mo¿na powiedzieæ 
otwieraj¹ mo¿liwoœæ takiej 
wspó³pracy. W dalszej kolejnoœci 

tak¹ wspó³pracê mog¹ podj¹æ 
np. szko³y czy stowarzyszenia. 
Istnieje mo¿liwoœæ nawi¹zania 
kontaktów osobistych.

: Dlaczego wspó³-
praca zagraniczna jest po-
trzebna Bieruniowi i czy jest 
spo³ecznie akceptowana?

J.K. Od grudnia sytuacja siê 
zmieni³a. Poruszanie siê po Eu-
ropie sta³o siê bezproblemo-
we, bo ¿yjemy w Europie bez 
granic. Wielu mieszkañców 
uwa¿a, ¿e kontakty miêdzy-
narodowe s¹ Bieruniowi bar-
dzo potrzebne. Dziêki temu 
wiele mo¿na siê dowiedzieæ 

o tym, jaka jest Europa, jacy 
tam ¿yj¹ ludzie i jakie maj¹ 
problemy.  Wymiany osób s¹ 
dobrze odbierane i s¹ korzyst-
ne dla obu stron. Jak do tej 
pory najlepsze doœwiadczenia 
s¹ w wymianie m³odzie¿y. 
Wobec tego idea kontaktów 
miêdzynarodowych powin-
na siê rozwijaæ i powinno siê 
ni¹ obj¹æ kolejne grupy osób. 
Mo¿e w przysz³oœci uda siê 
nawi¹zaæ wspó³pracê miêdzy 
firmami. Do tego wszystkiego 
potrzebne s¹ szersze ramy or-
ganizacyjne.

Rozmawia³ 
Zbigniew Piksa

SESJA

Tym razem odmiennie ni¿ 
zazwyczaj pisemne opra-
cowanie, które by³o przed-

miotem dyskusji na posiedze-
niach komisji sta³ych oraz se-
sji, opracowa³ zespó³ roboczy 
wy³oniony z grona radnych. Kil-
kunastustronicowy dokument 
jest pierwsz¹ tak obszern¹ syn-
tetyczn¹ prób¹ zebrania wszyst-
kich bezpoœrednich i poœrednich 
elementów umo¿liwiaj¹cych 
opracowanie strategii. Promowa-
nie gmin zosta³o wliczone do ka-
talogu zadañ w³asnych dopiero 
kilka lat temu. Strategia opraco-
wana przez radnych nie zosta³a 
objêta ramami czasowymi. 
Pominiêto w niej wyodrêbnienie 
priorytetów oraz koszty realiza-
cji. Cech¹ Strategii jest równie¿ 
ujêcie w opracowaniu zadañ, 
które nie s¹ zadaniami w³asnymi 
i z mocy prawa winny byæ reali-
zowane przez inne podmioty 
wzglêdnie w oparciu o przepisy 
o partnerstwie publiczne prywat-
nym. W dyskusji nad treœci¹ Stra-
tegii zwracano uwagê, aby by³a 
ona spójna z obowi¹zuj¹c¹ stra-
tegi¹ rozwoju miasta, a docelowo 
stanowi³a budulec pod nastêpn¹ 
strategi¹ rozwoju miasta na lata 
2010 – 2020. Wskazywano rów-
nie¿ na to, aby tam gdzie wyma-
gane s¹ wydatki odnosi³a siê do 
bud¿etu. Na sesji najwiêcej dys-
kusji poœwiêcono izbie porodo-
wej czyli elementowi poœrednio 
dotycz¹cemu promocji. Autorzy 
opracowañ przyjêli, ¿e rodze-
nie siê nowych mieszkañców w 
bieruñskiej izbie porodowej to 
promowanie miasta. Punkt ten 
jednak wykreœlono z opracowa-
nia. Drugim tematem, któremu 

poœwiêcono wiêcej uwagi by³a 
sprawa budowy kopii zabytko-
wego kopca. Orygina³ znajdu-
je siê na terenie prywatnym i 
dostêp do niego jest utrudniony, 
Dyskusja radnych zakoñczy³a siê 
przyjêciem stanowiska, w którym 
Rada Miejska przyjê³a Strategiê 
Promocji Miasta Bierunia” jako 
wytyczne do dzia³añ Rady, Bur-
mistrza, jednostek organizacyj-
nych Gminy przy wspó³pracy 
mieszkañców z innych insty-
tucji w Bieruniu, maj¹cych na 
celu uatrakcyjnienie Bierunia dla 
jego mieszkañców i dla tych, 
którzy zechc¹ odwiedziæ Bieruñ 
lub pragn¹ zwi¹zaæ z nim swoje 
losy ¿yciowe. W dotychczasowej 
dzia³alnoœci Rady temat promocji 
miasta by³ rozpatrywany po raz 
pierwszy tak obszernie. 

Podczas posiedzenia Rada 
podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y:

- w sprawie ustalenia najni¿-
szego wynagrodzenia zasad-
niczego oraz wartoœci jed-
nego punktu, stanowi¹cego 
sk³adniki wynagrodzenia dla 
pracowników zatrudnionych 
w jednostkach organizacyj-
nych gminy Bieruñ

Rada ustali³a najni¿sze 
wynagrodzenie zasadnicze 
dla pracowników Miejskiego 

Oœrodka pomocy Spo³ecznej, 
Bieruñskiego Oœrodka Sportu i 
Rekreacji, Oœrodka Edukacji oraz 
szkó³ i przedszkoli w wysokoœci 
400 z³. Rada ustali³a wartoœæ 
jednego punktu w wysokoœci 
7 z³ dla pracowników w/w pod-
miotów. Rozporz¹dzenie wy-
konawcze Rady Ministrów z 
2005 r. dotycz¹ce kszta³towania 
wynagrodzeñ dla pracowników 
obs³ugi pozostawia uprawnie-
nie do okreœlenia sk³adników 
wynagrodzenia Radzie. Ostatnio 
tabelê tak¹ Rada przyjê³a dwa 
lata temu. Przyjêta nowa tabe-
la nie oznacza automatyczne-
go wzrostu wynagrodzeñ dla tej 
grupy pracowników lecz stwa-
rza takie mo¿liwoœci. Zmiany 
wynagrodzeñ dla tych pracow-
ników odbywaj¹ siê w oparciu 
o œrodki zaplanowane na wy-
nagrodzenia w tegorocznym 
bud¿ecie. Zanim Rada podjê³a 
uchwa³ê, trwa³a d³u¿sza dysku-
sja na temat skutków finanso-
wych jakie poci¹gnie za sob¹ 
uchwa³a oraz poziomu wyna-
grodzenia obs³ugi, które jest ni-
skie. Nowa tabela wynagrodzeñ 
bêdzie obowi¹zywa³a od 1 
kwietnia br.

- w sprawie nabycia nierucho-
moœci na rzecz Gminy Bieruñ

Rada porz¹dkuj¹c stan praw-
ny ul. Skrzetuskiego postano-
wi³a nabyæ 5 dzia³ek o ³¹cznej 
powierzchni 104 m2. Dla upo-
rz¹dkowania stanu prawnego 
po³¹czenia ul. Go³ysowej z ul. Boj-
szowsk¹ równie¿ nabyto 5 dzia³ek 
o ³¹cznej powierzchni 530 m2.

- w sprawie zmian bud¿etu
Rada wprowadzi³a zmia-

ny do bud¿etu po stronie do-
chodów i wydatków. Dochody 
zwiêkszono o kwotê 535.570,- 
a wydatki o 585.570 z³. Wszyst-
kie zmiany ujêto w czterech 
za³¹cznikach.

Podczas sesji Rada zapozna³a 
siê z kandydaturami dla przyzna-
nia tytu³u „Zas³u¿ony dla Miasta 
Bierunia. Zg³oszenia dokonali:
– Stowarzyszenie Mi³oœników 

600-letniego Bierunia w 
odniesieniu do Okrêgowej 
Spó³dzielni Mleczarskiej w 
Bieruniu,

– Stowarzyszenie Mi³oœników 
Ziemi Bieruñskiej „Por¹bek” 
proponuj¹c kandydaturê 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 
w Czarnuchowicach,

– Mieszkañcy Œcierñ, którzy 
zg³osili kandydaturê Pani 
Anny Berger

Rada przyjê³a zg³oszone 
propozycje. Zgodnie z przyjêt¹ 
procedur¹ g³osowanie nad 
poszczególnymi kandydatu-
rami oddzielnie nad ka¿d¹, 
odbêdzie siê na najbli¿szej se-
sji w formie uchwa³y. Insygnia 
zostan¹ wrêczone tak jak to 
praktykowane jest od wielu lat 
podczas „Dni Bierunia”.
 Opracowa³: Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

Radni obradowali
W dniu 27.03.2008 r. odby³a siê sesja Rady 
Miejskiej w Bieruniu, której tematem wiod¹cym 
by³o przyjêcie strategii promocji miasta, w tym 
wspó³pracy z miastami partnerskimi.

Europa 
dla wszystkich

3
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W dniu 14 marca odby³ 
siê I sponsorowany 
turniej nowopowsta³ej 

sekcji skata LEŒNA BIERUÑ. 
Sponsorzy to Cafe Bar 
„LEŒNA”, hurtownia Tu³aczko-
Okoñ i Kompania Piwowar-
ska. Smaczny poczêstunek 
przygotowa³a firma „WA-BI” Da-

riusza Bia³o¿yt. Ka¿dy z uczest-
ników otrzyma³ nagrodê. 
Zwyciê¿y³ Grzegorz Kubica 
wygrywaj¹c odkurzacz, drugie 
miejsce zaj¹³ Józef Ficek, a trze-
cie Janusz Pocz¹tek. Uczest-
niczy serdecznie dziêkuj¹ za 
poczêstunek oraz nagrody. Sek-
cja LEŒNA BIERUÑ zaprasza na 
kolejne turnieje okolicznoœciowe 
oraz na turnieje sekcyjne w 
ka¿d¹ œrodê o godz.16:00.

Maria B³a¿ek 

Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e 
przed rozpoczêciem 
sezonu tenisowego na 

otwartych kortach, cz³onkowie 
zrzeszeni w Sekcji Tenisa 
Ziemnego Klubu Sportowego 
„Piast” w Bieruniu organizuj¹ 
rozgrywki deblowe na hali. W 
tym roku dziêki sponsorom, 

którzy pokryli koszty wynajêcia 
hali tenisowej, mo¿liwe by³o 
rozegranie ju¿ po raz szósty 
„Turnieju Losowanych Par De-
blowych” na hali w Tychach 
Wilkowyjach (4 korty, sztucz-
na trawa).

8 marca o godzinie 16.00 
stawi³a siê rekordowa iloœæ 

cz³onków sekcji – 20 chêtnych 
do wspó³zawodnictwa. 

Po piêciu godzinach spor-
towej walki wy³oniono 
zwyciêzców turnieju. Pierwsze 
miejsce zajê³a para S³ociñski 
Jerzy, Siemianowski Henryk 
odnosz¹c szeœæ zwyciêstw, bez 
pora¿ki.  Drugie miejsce zaj¹³ 
debel Gruba Zdzis³aw i Orpik 
Piotr (najstarsza para turniejo-
wa). Trzecie miejsce wywalczy³a 
para Machnik Maciej i Krel-
la Jan. Kolejne miejsca zajêli: 
IV – ¯ukiewicz Andrzej/
Adamowski Tomasz, V - B¹k 
Tadeusz/S³ociñski Maciej, VI – 
Kula Wojciech/Kula Czes³aw, 
VII – Garbus Stanis³aw/
Okoñ Piotr, VIII - Kie³baœnik 
Tadeusz/Koczur Tomasz, IX – 
Kumor Marek/Palka Krzysztof 
oraz X – Krzempek Jaros³aw/
Malik Zbigniew.

Dla najlepszych by³y 
pami¹tkowe dyplomy i symbo-
liczne upominki. Nastêpny tur-
niej ju¿ nied³ugo - w majowy 
d³ugi weekend.

Jerzy S³ociñski
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SPORT

W dniu 15 marca na Hali 
Sportowej w Brzesz-
czach zosta³ rozegrany 

ju¿ po raz ósmy Halowy Turniej 
Tenisa Ziemnego Amatorów w 
grze podwójnej. Organizatorem 
turnieju jest Miejski Oœrodek Kul-
tury w Brzeszczach. W tegorocz-
nym turnieju wziêli udzia³ najlep-
si debliœci z Brzeszcz, Danko-
wic, Oœwiêcimia, Che³mka, Kêt, 
Bierunia i Bielska Bia³ej. Naj-
liczniejsz¹ reprezentacjê w te-
gorocznym turnieju wystawi³ 
Bieruñ. A¿ trzy pary deblistów 
reprezentuj¹cych Sekcjê Tenisa 
Ziemnego KS „PIAST” chcia³o 
sprawdziæ swoje umiejêtnoœci 
i mo¿liwoœci na hali: Dominik 
Gawêcki i Maciej Machnik, 

Tadeusz Kie³baœnik i Micha³ 
Gawêcki oraz Jerzy S³ociñski 
i syn Maciej. To w³aœnie ten 
rodzinny duet wywalczy³ trze-

cie miejsce, pokonuj¹c w 
decyduj¹cym pojedynku 
ubieg³orocznych zwyciêzców 
z Bielska Bia³ej W.Gnatowski/
S.Graca 6:4, 7:5. Nale¿y 
podkreœliæ, ¿e to ju¿ trzeci raz 
z rzêdu reprezentanci Bierunia 
stanêli na podium. W 2006 r. 
J.S³ociñski i Z.Gruba zajêli 2 
miejsce a w 2007 ta sama para 
zajê³a równie¿ 3 miejsce. Mo¿e 
w przysz³ym roku siêgn¹ po 
zwyciêstwo ? 

Jerzy S³ociñski

VIII Halowy Turniej Tenisa Ziemnego Amatorów 

Nasi na podium

Stoj¹ od lewej: W. Gnatowski, L. Klêczar, M. Piwowarski, 
M. S³ociñski. Siedz¹ od lewej: J. Nycz, T. Jewak, J. S³ociñski

 Tenis na hali

Skat 
w Leœnej
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