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21 marca radoœnie i uroczyœcie wszystkie przedszkolaki powita³y wiosnê. 
Dzieci z gr. „Truskawki” przygotowa³y wiosenn¹ inscenizacjê , na 

któr¹ zaprosi³y kolegów i kole¿anki z gr. „Biedronki” „Smerfy” i „Jab³uszka”. 
W atmosferze zabawy, zagadek i wiosennych piosenek min¹³ nam po
ranek i nadszed³ czas by wyruszyæ z Marzann¹ na Rynek a potem nad 
Mleczn¹ by tam  wys³aæ zimê za morze na d³ugi czas. 

Przedszkolaki witaj¹ wiosnê
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M A G A Z Y N

Zbli¿aj¹ siê Œwiêta Wiel-
kanocne zgodnie z na-
szymi tradycjami za-

wsze chcemy, aby na na-
szym stole nie zabrak³o 
wielu wspania³ych potraw. 
Ka¿dy wie, ¿e dobry kucharz 
umie korzystaæ z tradycji i 
wspó³czesnoœci. Dlatego te¿ 
postanowi³em zmieniæ wize-
runek radnego w naszym mie-
sicie. Ka¿dy z nas ma swo-
je zainteresowania – hobby. 
Ja te¿ do takich osób nale¿ê 
a mam nadzieje, ze moje 
kole¿anki i koledzy radni 
skorzystaj¹ z tego zaprosze-
nia i poka¿¹ mieszkañcom, 
czym oni siê interesuj¹.

Wspólnie z moim koleg¹ 
Tomaszem Nowakiem Sze
fem Kuchni Gospody Pol
skiej Kolibecka w Zakopa
nem, laureat konkursów kuli
narnych, br¹zowym medalist¹ 
mistrzostw Europy w 2010 r 
w podawaniu potraw z karpia, 
doradc¹ kulinarnym firmy RM 
GASTRO producenta urz¹dzeñ 
dla gastronomii, chcielibyœmy 
zaproponowaæ  kilka potraw 
na œwi¹teczny stó³ Wielkanoc
ny i tak – ¿urek z chrzanem, 
œwi¹teczn¹ szynkê z podgrzyb
kami, pieczon¹ gêœ z farszem 
owocowym, oraz wiedz¹c jak 
Œl¹zacy lubi¹ s³odkie Tomek 
nie móg³ siê powstrzymaæ aby 

dodaæ ciasto „Królewiec”. Brak 
miejsca w Rodni, sprawi³, ¿e 
musimy siê ograniczyæ tylko do 
jednego przepisu – na ¿urek.

Mam nadzieje, ¿e propozycja 
kulinarna zostanie wykorzysta
na przez mieszkañców Bieru
nia. Dlatego te¿ ¿yczê wszyst
kim mieszkañcom zdrowych i 
pogodnych Œwi¹t Wielkanoc
nych, mokrego dyngusa, uda

nych bitew w t³uczeniu jajek, 
wspania³ych potraw na naszych 
Œl¹skich sto³ach oraz ¿eby do 
ka¿dego zawita³ zaj¹czek z pre
zentem. 

Radny miasta Bierunia 
S³awomir Wawrzyniak 

oraz 
Szef Kuchni Gospody 

Polskiej Kolibecka 
w Zakopanem Tomasz Nowak

BURMISTRZ MIASTA 
BIERUNIA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. informuje, że na

okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu został wywieszony wykaz nieruchomości będącej 

własnością Gminy Bieruń, a: 
przeznaczoną do dzierżawy rolniczej na okres 3 lat , tj.:

część działki nr 280/100 o pow. 7930 m2 
położona w rejonie ul. Turystycznej.

Radny na œwiêta Wielkanocny żurek z chrzanem
Składniki: 
0,25 l zakwasu z mąki żytniej na żurek, 1 l wody, około 
100 g chrzanu świeżego startego, 20 dag szynki gotowanej 
podwędzanej, 10 dag kiełbasy białej surowej, 10 dag kiełbasy 
wędzonej wiejskiej, 10 dag boczku gotowanego podwędzanego, 
20 g grzybów podgrzybków suszonych, 8 szt.  jajek przepiórczych, 
świeży majeranek, 1 szt. cebuli,5 dużych ząbków czosnku, liść 
laurowy, ziele angielskie, sól i pieprz do smaku

Przygotowanie: 
boczek, szynkę, kiełbasę wiejską kroimy w plastry i podsmażamy 
w garnku. Następnie dodajemy pokrojoną w kostkę cebulę, a na 
końcu smażenia zgnieciony czosnek, dwa liście laurowe i cztery 
kulki ziela angielskiego aby wydobyć z nich mocniejszy aromat. 
Wlewamy wodę i czekamy do zagotowania. Do gotującej 
się wody wrzucamy surową białą kiełbasę, grzybki, chrzan. 
Po 15 minutach gotowania się wywaru dolewamy zakwas i 
doprawiamy solą, pieprzem i świeżym majerankiem. Osobno 
w garnku gotujemy jajka. Tak przygotowany wielkanocny 
żurek wlewamy na talerze i ozdabiamy jajkiem, pokrojonymi 
grzybkami, świeżymi gałązkami majeranku, można również 
zrobić kleksiki z chrzanu i śmietany. 

Najserdeczniejsze życzenia, 
zdrowych, spokojnych, 

pełnych wiosennej radności i nadziei 
Świąt Wielkanocnych 

Wszystkim Mieszkańcom Bierunia 
z całego serca życzą

pracownicy Bieruńskiego Ośrodka Kultury 
i redakcja Rodni.
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Realizacja programu, któ
ry na zlecenie MSWiA 
opracowa³ zespó³ na

ukowców ma kosztowaæ 
13,5 mld z³. Program powsta³, 
by zabezpieczyæ przed powo
dziami piêæ województw na 
po³udniu kraju. Zak³ada m.in. 
sporz¹dzenie map zagro¿enia 
powodziowego w dorzeczu 
górnej Wis³y, systemu wcze
snego ostrzegania przed 
powodzi¹ i realizacjê 39 pro
jektów inwestycyjnych. Chodzi 
m.in. o regulacjê koryt rzecz
nych, budowê zbiorników re
tencyjnych i stopni wodnych, 
podwy¿szenie i wzmocnienie 
wa³ów. W zamierzeniu twórców 
programu, przewidziane w nim 
inwestycje w najbli¿szych 15
20 latach maj¹ wyeliminowaæ 
zagro¿enie powodzi¹. 

Aby w programie zaznaczyæ 
stanowisko bieruñskie z ini
cjatywy burmistrza Bernarda 
Pustelnika 8 kwietnia w na
szym mieœcie odby³a siê kon
ferencja dotycz¹ca „Progra
mu ochrony przed powodzi¹ 
w dorzeczu górnej Wis³y”. W 
konferencji wzi¹³ udzia³ Je-
rzy Miller, minister spraw 
wewnêtrznych i administra
cji oraz Tomasz Siemoniak, 
sekretarz stanu w MSWiA, 
wojewodowie: dolnoœl¹ski, 
lubelski, ma³opolski, pod
karpacki, œwiêtokrzyski oraz 
œl¹ski, a tak¿e przedstawi
ciele urzêdów, samorz¹dów 
i œrodowisk naukowych 
zaanga¿owanych w przygo
towanie i realizacjê programu. 
W spotkaniu uczestniczy³ rów
nie¿ prof. Janusz Zaleski, dy
rektor Biura Koordynacji Pro
jektu Ochrony Przeciwpowo
dziowej Dorzecza Odry.

Minister Miller przypomnia³, 
¿e program ochrony przed 
powodzi¹ w dorzeczu górnej 
Wis³y ma byæ wieloletnim pro
gramem inwestycyjnym, podob
nym do programu dla Odry, któ
ry – jak mówi³ – z k³opotami, ale 
jest realizowany i rozszerzany o 
kolejne inwestycje. 

Program podzielony jest na 
dwa etapy: pierwszy do 2020 r., 
drugi do 2030 r. Dotyczy zabez
pieczenia przed zagro¿eniem 
powodziowym doliny Wis³y 
(6 zadañ, z³o¿onych ze 105 
projektów za 2,2 mld z³), zabez

pieczenia aglomeracji miejskich 
powy¿ej 100 tys. mieszkañców 
(8 zadañ, 43 projekty, bli
sko 2 mld z³) oraz obni¿enia 
zagro¿enia powodziowego 
„w uk³adzie zlewniowym” (25 
zadañ, 533 projekty, prawie 
9 mld z³). Do 2020 r. ca³y projekt 
ma kosztowaæ blisko 8,9 mld z³, 

a w kolejnych dziesiêciu latach 
niespe³na 4,3 mld z³ – ³¹cznie 
13,2 mld z³, w cenach z 2010 r.  
Program jest ju¿ na ukoñczeniu 
i za kilka tygodni zostanie 
przedstawiony premierowi.

Wojewoda œl¹ski, Zygmunt 
£ukaszczyk w porozumieniu 
z burmistrzem Pustelnikiem 
przedstawi³ miêdzy innymi 
bieruñski punkt widzenia na 
sprawy zabezpieczenia przed 
powodzi¹. Poinformowa³, ¿e 
do programu dla górnej Wis³y 
móg³by zostaæ w³¹czony pro
jekt stworzenia w gminie 
Bieruñ zbiornika Bijasowi
ce. To w³aœnie w tej dzielnicy, 

mieszkañcy bardzo ucierpie
li podczas zesz³orocznej po
wodzi. Kilkadziesi¹t domów 
by³o zalanych po dach. Zbior
nik o pojemnoœci 12 mln m 
szeœc. wody mia³by powstaæ 
w niecce, stworzonej w wy
niku eksploatacji górniczej 
na tym terenie. Na tym za

daniu najbardziej zale¿y eki
pie burmistrza Bernarda Pu-
stelnika. Sytuacjê Bierunia 
z pewnoœci¹ poprawi rów
nie¿ pog³êbienie zbiorników w 
¯ywcu i Gocza³kowicach. 

Tymczasem, bieruñski a na
wet œl¹ski pomys³ ma rów
nie¿ przeciwników. Wojewo
da œwiêtokrzyski Bo¿entyna 
Pa³ka-Koruba oraz wojewoda 
lubelski Genowefa Tokarska 
apelowa³y by nie wprowadzaæ 
nowych zadañ do programu 
argumentuj¹c, ¿e to jedynie 
opóŸni jego powstanie a nawet 
wprowadzenie go w ¿ycie, gdy¿ 
kolejne gminy wzorem Bierunia 

bêd¹ chcia³y coœ dopisaæ do 
programu. 

Jak zwykle, kiedy nie wia
domo o co chodzi, to chodzi o 
pieni¹dze. – Program dla do
rzecza górnej Wis³y ma byæ fi
nansowany m.in. z bud¿etu 
pañstwa, funduszy ekologicz
nych, œrodków unijnych oraz 
miêdzynarodowych instytucji fi
nansowych – powiedzia³ mini
ster Jerzy Miller. 

W³aœnie finansowanie pro
gramu wzbudzi³o wœród uczest
ników bieruñskiej konferencji 
sporo emocji.

Gabriela Lenartowicz – pre
zes Wojewódzkiego Fundu
szu Ochrony Œrodowiska i Go
spodarki Wodnej w Katowi
cach zwróci³a uwagê, ¿e jeœli 
fundusze maj¹ byæ jednym z 
finansuj¹cych ten program to 
kwoty wydaj¹ siê ma³o real
ne. Ja pochodzê z Raciborza i 
wiem co to jest zagro¿enie po
wodziowe – powiedzia³a pani 
prezes i doda³a – kwoty, któ

re mielibyœmy przeznaczyæ 
na ten cel mog¹ przekraczaæ 
ca³e wp³ywy do wojewódzkich 
funduszy ochrony œrodowiska 
i mog¹ to byæ kwoty nie do 
udŸwigniêcia. 

Zaniedbania w gospo
darce wodnej w Polsce s¹ 
kilkudziesiêcioletnie po wie
dzia³ minister Jerzy Miller i 
nie mo¿na usun¹æ skutków 
tych zaniedbañ w przeci¹gu 
roku, czy kilku lat. Doda³ rów
nie¿, ¿e rz¹dowy program, 
który ostatecznie przyjêto w 
Bieruniu, uzyska³ aprobatê 
w ramach odbywaj¹cych siê 
konsultacji spo³ecznych. W 
maju program ma zostaæ 

przekazany do konsultacji 
miêdzyresortowych nastêpnie 
dokument trafi pod obrady Rady 
Ministrów.

Konferencja w ocenie wie
lu uczestników, okaza³a siê 
sporym sukcesem. Wpraw
dzie ostatecznie nie wiem jak 
potocz¹ siê losy programu ale 
po pierwsze wielu decydentów 
szczebla rz¹dowego dostrzeg³o 
zagro¿enia powodziowe z jakimi 
mamy do czynienia w naszym 
mieœcie a po drugie g³os naszej 
ma³ej spo³ecznoœci zosta³ po
traktowany na równi z g³osem 
mieszkañców Krakowa i innych 
nadwiœlañskich metropolii.

WYDARZENIA

Czy rz¹d nam 
pomo¿e?

Wkrótce minie rok od majowej powodzi, któ-
ra nawiedzi³a nasze miasto. Skala zniszczeñ, 
które powsta³y w czasie tej powodzi jest tak 
ogromna, ¿e aby sytuacja siê nie powtórzy³a  
powstaje rz¹dowy „Program ochrony przed 
powodzi¹ w dorzeczu górnej Wis³y”.

na ten cel mog¹ przekraczaæ 
ca³e wp³ywy do wojewódzkich 
funduszy ochrony œrodowiska 
i mog¹ to byæ kwoty nie do 
udŸwigniêcia. 

darce wodnej w Polsce s¹ 
kilkudziesiêcioletnie po wie
dzia³ minister 
nie mo¿na usun¹æ skutków 
tych zaniedbañ w przeci¹gu 
roku, czy kilku lat. Doda³ rów
nie¿, ¿e rz¹dowy program, 
który ostatecznie przyjêto w 
Bieruniu, uzyska³ aprobatê 
w ramach odbywaj¹cych siê 
konsultacji spo³ecznych. W 

1
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LISTY

W poprzednim numerze opublikowaliśmy „List otwarty” 
do Przewodniczącego Rady Miasta Przemysława Majora, 
który za pośrednictwem radnego powiatowego Kazimierza 
Chajdasa wystosowali Mieszkańcy dzielnicy Zabrzeg. 
Dziś publikujemy dalszą część tej korespondencji czyli 
odpowiedź przewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława 
Majora.

RODNIA · KWIECIEŃ 2011 r.

Stowarzyszenie Wspó³pracy Zagranicznej 
„Wspólna Europa” przy wspó³udziale Bieruñskiego Oœrodka Kul
tury organizuje 20 maja „I Powiatowy Konkurs Piosenki Francu
skiej” pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Bieruñsko
Lêdziñskiego. Chêtnych uczniów szkó³ podstawowych, gim
nazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych prosimy o zg³oszenie w 
sekretariacie Szko³y Podstawowej 1 w Bieruniu ul. Krakowska 
28 lub emailem na adres: wspolnaeuropa@wp.pl do dnia 30 
kwietnia. Na uczestników czekaj¹ cenne nagrody. 

Szczegó³y na temat konkursu na stronie internetowej 
Stowarzyszenia www.wspolna-europa.eu 

lub pod telefonem 32/216 40 67.

Listy do redakcji

Odpowiadając na Pana „List Otwarty”, który wpłynął na moje 
ręce dnia 24 lutego 2011 roku, uprzejmie informuję, że jako Prze
wodniczący Rady Miejskiej nie mam umocowania prawnego, aby 
osobiście bez upoważnienia Rady Miejskiej, odnosić się do po
stawionych w nim zagadnień. Mogę oczywiście wyrazić swoje 
prywatne zdanie i pomysły, jednakże domniemam, że nie o ta
kie stanowisko Panu chodziło. Sprawy poruszone w Pana „Liście 
Otwartym” są na tyle ważne i istotne, że powinny się nimi zająć 
obydwa organy gminne, tj. Burmistrz Miasta i Rada Miejska.

Dlatego też, pismo to skierowałem do Burmistrza Mia
sta z prośbą o przedstawienie informacji nt, realizacji po
stawionych w piśmie pytań. Jednocześnie poprosiłem Prze
wodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska Ładu Publicznego o uwzględnienie pisma w po
rządku posiedzenia komisji. Pragnę także poinformować, że 
kopię „Listu Otwartego” otrzymali wszyscy członkowie Rady
Miejskiej w Bieruniu.

W miesiącu marcu, głównym tematem pracy na Sesji Rady 
Miejskiej będą:

1. Ochrona i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
2. Działalność górnictwa na terenie miasta.

Także Komisja Gospodarki Miejskiej na najbliższym posiedze
niu będzie omawiać tematy związane z bezpieczeństwem prze
ciwpowodziowym i działalnością górniczą. Wszystkie wnioski i 
stanowiska jakie zostaną podjęte przez Radę Miejską, zostaną 
Panu przekazane.

Dziękuję za zaproszenie na spotkanie w dniu 16 marca 2011 r. 
Jednakże proszę o uszczegółowienie zaproszenia i podanie go
dziny spotkania, gdyż nie została ona podana w Pana „Liście 
Otwartym”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu
Przemysław Major

 Pan
Kazimierz Chajdas 
ul. Niedługa 1
43-155 Bieruń

Bieruń 8 marca 2011rRADA MIEJSKA
w BIERUNIU

BRMiB.0004.11.2011

Śpiewamy po francusku

RODNIA · KWIECIEŃ 2011 r.
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Wysokie cdur i ni
skie moll, rock, pop 
i poezjê œpiewan¹ 

z piosenk¹ kabaretow¹ a do 
tego œmiech oraz zachwyt z 
brawami publicznoœci – nie tyl
ko takie dŸwiêki mo¿na by³o 
us³yszeæ w czwartek 31 marca 
w BOK. Ju¿ po raz drugi bo
wiem odby³ siê tam Powiatowy 
Konkurs „Talenty na scenê”. W 
tym roku wziê³o w nim udzia³ 
63 uczestników ze szkó³ gim
nazjalnych i œrednich powia
tu bieruñskolêdziñskiego. 
Organizatorem imprezy by³o 
LO im. Powstañców Œl¹skich 
w Bieruniu, BOK zaœ funda
torem nagród Starostwo Po
wiatowe. Jury w sk³adzie: Zo-
fia £abuœ – Dyrektor BOK, 
Jolanta Grzeœlak – mu
zyk, Micha³ Sabat – instruk
tor teatralny, Zbigniew Pik-
sa – redaktor naczelny Rodni 
nagrodzi³o nastêpuj¹ce osoby/
zespo³y Kabaret: I miejsce – 
Krystian Duda, Bart³omiej 
Sarnowski (G 2 w Bieruniu) 
i I miejsce – Kabaret Bojler z 
PZS w Lêdzinach, II miejsce 
– Marcin Sklorz, Tomasz Sa-

dowski z LO w Bieruniu oraz 
III miejsce – Anna Krawczyk, 
Mateusz pilch, Przemek Ci-
sowski, Jakub Jarosz z PZS 
w Bieruniu. Piosenka solo ka
tegoria wiekowa szko³y ponad
gimnazjalne: I miejsce – Bar-
bara Rososiñska (Magdale-
na Staœ, Rafa³ Pytel) z LO w 
Bieruniu, II miejsce – Natalia 
Biesek z LO w Bieruniu i III 
miejsce Beata Popio³ek (Ja-
kub Cichoszewski) z LO w 
Bieruniu. Ponadto, przyzna

no wyró¿nienie, które otrzyma³ 
– Marcin Kacprzak z LO w 
Bieruniu.

Piosenka solo kategoria wie
kowa gimnazjum: I miejsce – 
Bettina Krzykawska G 2 w 
Bieruniu, II miejsce – Klau-
dia Drobny z G 2 w Bieruniu 
i III miejsce – Aneta Czyrwik 
z Gimnazjum w Bojszowach. 
Piosenka zespó³: I miejsce – 
PZS Band z PZS w Bieruniu, 
II miejsce – Katarzyna B¹k, 
Izabela ¯ukiewicz, Kamil 

Kubica, Pawe³ Kania z LO w 
Bieruniu i III miejsce – Alek-
sandra Sapek, Joanna Lisz-
ka, Rafa³ Picur z LO w Bie-
runiu.

– Poziom tegorocznego kon
kursu by³ wysoki. Uczestnicy 
posiadali fantastyczne warunki 
wokalne, czêsto wystêpowali z 
towarzyszeniem akompania
mentu nawet dwu lub trzech 
instrumentów, na których gra
li równie¿ uczniowie naszych 
szkó³. Œwiadczy to o tym, ¿e 
mamy bardzo utalentowan¹ 
m³odzie¿ i dlatego warto dla 
nich organizowaæ tego typu 
imprezy. Podobny poziom pre
zentowali uczestnicy scenek 
kabaretowych, którzy chêtnie 
dokonywali przeróbek tek
stów, tworz¹c prawie autor
skie wystêpy” – powiedzia³a 
Dagmara Kupczyk, organiza
torka konkursu.

Nowoœci¹ tegorocznej im
prezy by³y mini warsztaty, które 
podczas przerwy dla „aktorów 
kabaretowych” poprowadzi³ 
Micha³ Sabat, jeden z jurorów, 
instruktor teatralny, na sta³e 
zwi¹zany z grup¹ teatraln¹ 
Epidemia. 

Dagmara Kupczyk 

NASZE SPRAWY

Utalentowani olœnili … Jutrzenkê

Dziœ obchody Dnia In
walidów i Ludzi Nie
pe³nosprawnych maj¹ 

na celu przede zwrócenie uwa
gi opinii publicznej na proble
my, z jakimi zmagaj¹ siê na co 
dzieñ osoby niepe³nosprawne, 
na ich potrzebê integracji i 
pe³nego uczestnictwa w ¿yciu 
spo³ecznym oraz prze³amanie 
zwi¹zanych z nimi negatyw
nych stereotypów. 

W Bieruniu Starym obcho
dy tego szczególnego œwiêta 
zorganizowano 14 kwietnia w 
Jutrzence. Jak zwykle przy tej 
okazji cz³onkowie Polskiego 
Zwi¹zku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów, którzy obchodz¹ 
akurat „okr¹g³e” roczni
ce urodzin otrzymali kwia
ty i najserdeczniejsze ¿ycze
nia miêdzy innymi od burmi
strza Bernarda Pustelnika 
i przewodnicz¹cego Rady 
Miejskiej Przemys³awa Ma-
jora.

Dzieñ Inwalidy w PZERiI

Ten szczególny dzieñ zosta³ ustanowiony przez Miê-
dzynarodow¹ Organizacjê Pracy w 1956 r. po katastrofie 
w jednej z belgijskich kopalni, w której zginê³o 262 górników 
z 12 krajów, a znacznie wiêcej sta³o siê inwalidami.
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WSPÓLNE SPRAWY

: Nasza ostatnia roz-
mowa mia³a miejsce rok temu. 
Co ciekawego wydarzy³o w 
Powiatowym Zespole Szkó³ w 
Bieruniu w tym czasie?

TH: To du¿a szko³a i wie
le dobrego u nas siê dzieje. W 
mojej opinii jednak za najbar
dziej spektakularne wydarzenie 
ostatniego roku nale¿y uznaæ 
nadanie przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej – organi
zowanemu przez nasz¹ szko³ê 
Konkursowi Wiedzy Górni
czej „O Z³ot¹ Lampkê” – statu
su ogólnopolskiej olimpiady. W 
tym miejscu chcê podkreœliæ, 
¿e jesteœmy jedyn¹ szko³¹ w 
Polsce, która znalaz³a siê na 
ministerialnej liœcie organiza
torów olimpiad zawodowych 
– taki przywilej maj¹ uczelnie 
wy¿sze, organizacje naukowe 
czy stowarzyszenia zawodowe. 
Laureaci i finaliœci bêd¹ zwol
nieni z pisemnej czêœci egzami
nu zawodowego, maj¹ te¿ za
pewnione indeksy na Wydzia³ 
Górnictwa i Geologii Politech
niki Œl¹skiej. Do tegorocznej 
I edycji zg³osi³y siê nawet dwie 
szko³y ze wschodniej Polski – z 
£êcznej i Ostrowa Lubelskiego. 

A inne nowoœci – m³odzie¿ 
szczególnie cieszy siê ze zbu
dowanego jesieni¹ nowocze
snego bufetu, w którym co
dziennie mo¿na zjeœæ dobry 
i niedrogi obiad. Tu¿ przed 
koñcem roku uda³o siê obj¹æ 
szko³ê supernowoczesnym mo
nitoringiem wizyjnym, dziêki 
temu mo¿emy czuæ siê jeszcze 
bardziej bezpiecznie, a to dla 
mnie fundamentalna wartoœæ. 
Niebawem bêdziemy mieæ no
woczesny kompleks sporto
wy, w³adze naszego powiatu 
podjê³y decyzjê o przyst¹pieniu 
do programu „Moje Boisko – 
Orlik 2012”. Mamy wspania³¹, 
œwietnie wyposa¿on¹ halê spor
tow¹ i salê fitness z si³owni¹, 
brakowa³o tylko boiska z praw
dziwego zdarzenia. Mam wiêc 
nadziejê, ¿e pierwszy mecz zo
stanie rozegrany w przysz³ym 
roku szkolnym.

: Pod koniec lutego 
odwiedzi³em Pañstwa szko³ê 
przy okazji inauguracji pro-
jektu „Czwarta w³adza z 
klas¹. Szkolny koncern me-
dialny”. Przyznam, ¿e roz-

mach z jakim m³odzi ludzie 
podeszli do tematu zaim po-
nowa³ mi. 

TH: Powiem przekornie, ¿e 
mnie równie¿. Ich profesjona
lizm w przygotowywaniu pro
jektu robi wra¿enie, strona in
ternetowa w jêzyku polskim i 
angielskim zatytu³owana „KL 
Auschwitz – Twoja i moja hi
storia” bêdzie gotowa jeszcze 
przed Wielkanoc¹.

: Na waszej szkolnej 
stronie internetowej pojawi³a 
siê informacja na temat wy-
ników szko³y jeœli chodzi o 
tzw. wskaŸnik EWD. Jesteœcie 
w czo³ówce Œl¹ska. Czy mo-
g³aby Pani wyjaœniæ czytelni-
kom co to oznacza? 

TH: Centralna Komisja Eg
zaminacyjna kilka tygodni temu 
opublikowa³a  na stronie www.
matura.ewd.edu.pl   wskaŸniki 
egzaminacyjne wyliczone na 
podstawie porównania wyni
ków egzaminu maturalnego 
2010r. ka¿dego maturzysty z 
jego wynikami na egzaminie 
gimnazjalnym. Rezultat tej ana
lizy porównawczej – nazwany 
Edukacyjn¹ Wartoœci¹ Dodan¹ 
– pokazuje efektywnoœæ pracy 
ka¿dej polskiej szko³y ponad
gimnazjalnej. 

Powiatowy Zespó³ Szkó³ w 
Bieruniu osi¹gn¹³ ponad prze
ciêtny wynik, lokuj¹c nas w 
elitarnej grupie szkó³ sukce
su. Prawdê mówi¹c, nie bar

dzo jestem tym faktem zdzi
wiona. Mamy doskona³¹ kadrê 
doœwiadczonych nauczycie
li, z których po³owê stanowi¹ 
mê¿czyŸni – to rzadkoœæ w 
polskich szko³ach. Na ostat
niej maturze mieliœmy o 20% 
wy¿szy wynik w porównaniu ze 
œredni¹ w polskich technikach. 
To rezultat wielu dzia³añ pro
wadzonych przez tych nauczy
cieli, wymieniê w tym miejscu 
ca³y wachlarz zajêæ dodatko
wych zw³aszcza z przedmiotów 
zdawanych na maturze. Egza
miny zewnêtrzne, do których 
przystêpuj¹ nasi absolwenci, 
s¹ przecie¿ ich przepustk¹ do 
dalszej edukacji czy kariery za
wodowej. 

: Dzisiejszy rynek 
pracy jest trudny i wyma-
gaj¹cy, w jaki sposób szko³a 
dba o dobre przygotowanie 
uczniów do wejœcia na ten 
rynek? 

TH: Jesteœmy szko³¹ techni
czn¹. Przede wszystkim wypo
sa¿amy uczniów w odpowied
nie kompetencje niezbêdne do 
wykonywania zawodu, stara
my siê, aby zdobywanie wie
dzy odbywa³o siê w optymal
nych warunkach. 85% naszych 
sal lekcyjnych wyposa¿one jest 
w nowoczesny sprzêt multime
dialny. Dysponujemy m.in. czte
rema pracowniami informatycz
nymi, nowoczesn¹ pracowni¹ 
elektroniczn¹ mikroprocesorów 

i sterowników programowal
nych PLC, dwiema multimedial
nymi pracowniami górniczymi, 
dwiema pracowniami matema
tycznymi wyposa¿onymi w ta
blice interaktywne, pracowni¹ 
fizyki z systemem PRS (inte
raktywny system, który nasza 
szko³a wdro¿y³a jako pierw
sza w Polsce we wspó³pracy z 
Wydzia³em Fizyki Uniwersyte
tu Œl¹skiego). Dzia³aj¹ ponad
to trzy multimedialne pracownie 
jêzyków obcych, dwie multime
dialne pracownie polonistyczne, 
a tak¿e multimedialna pracow
nia geograficzna, biologiczno
chemiczna, skomputeryzowa
ne warsztaty szkolne, czytelnia 
multimedialna. Cieszê siê, ¿e 
nasi uczniowie osi¹gaj¹ liczne 
sukcesy w konkursach przed
miotowych, jeden z ostatnich 
to zakwalifikowanie siê matu
rzysty z technikum informatycz
nego do fina³u VIII Ogólnopol
skiego Konkursu Informatycz
nego INTERSIEÆ 2010/2011, 
a w kilku innych konkursach za
kwalifikowali siê do etapu woje
wódzkiego. 

: Dla m³odych ludzi 
bardzo wa¿ne s¹ nie tylko 
kompetencje zawodowe, lecz 
tak¿e umiejêtnoœæ porusza-
nia siê na rynku pracy. 

TH: Kszta³tujemy u na
szych uczniów postawy przed
siêbiorcze, zapraszaj¹c m³o dzie¿ 
do ró¿norodnych przed siêwziêæ. 
Jednym z wielu przy k³adów jest 
projekt „Moja Firma w Mojej 
Gminie, organizujemy kurs SEP, 
dziêki któremu m³odzie¿ uzy
skuje dodatkowe kwalifikacje do 
obs³ugi i monta¿u sprzêtu elek
trycznego do 1 KV.

Promujemy tak¿e potrzebê 
ci¹g³ego rozwoju poprzez or
ganizowanie w szkole warszta
tów z doradztwa zawodowego, 
spotkañ z przedstawicielami 
szkó³ wy¿szych, uczestniczymy 
w Dniach Otwartych uczelni, a 
tak¿e w corocznym Salonie Ma
turzystów – najwiêkszych w re
gionie targach edukacyjnych. 
Cieszê siê, ¿e czêœæ naszych 
uczniów ma gwarancjê pracy 
i jedynym ich „zmartwieniem” 
jest dobre zaplanowanie roz
woju zawodowego – myœlê tu o 
m³odzie¿y kszta³c¹cej siê w kie
runkach górniczych. 

Szko³a pe³na 
mo¿liwoœci
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Uczniowie klas wielozawo
dowych odbywaj¹ praktyczn¹ 
naukê zawodu u lokalnych in
dywidualnych pracodawców, 
ucz¹ siê w zawodach, w których 
o pracê nie jest trudno. Ci¹gle 
przecie¿ brakuje dobrych me
chaników samochodowych, 
sprze dawców czy piekarzy. 

: Szko³a œrednia to 
czas rozwijania pasji i za-
interesowañ. Jakie mo¿li-
woœci proponuje Pani swoim 
uczniom?

TH: Myœlê, ¿e ka¿dy znaj
dzie coœ dla siebie. Mamy swo
je radio internetowe „Nowa 
Fala”, jeden z reporta¿y – na
grany przez naszych radiow
ców – zdoby³ wyró¿nienie 
na szczeblu ogólnopolskim. 
Od dwóch lat dzia³a zespó³ 
muzyczny PZS Band, któ
ry koncertuje na wszystkich 
szkolnych uroczystoœciach i 
imprezach o luŸniejszym cha
rakterze. Niezwykle ceniê so
bie udzia³ kilkudziesiêciu na
szych uczniów w projekcie 
„Partnerzy w nauce”, do które
go Uniwersytet Œl¹ski zaprosi³ 
zaledwie dwadzieœcia szkó³ 
œrednich ze Œl¹ska. Dobr¹ 
szko³¹ ¿ycia jest projekt wymia
ny miêdzynarodowej z Volks
wagenem w Niemczech o wie
le mówi¹cej nazwie – „Nauka 
poprzez spotkanie”. Bierze w 
nim udzia³ rokrocznie kilkuna
stoosobowa grupa uczniów. 
Pierwszy etap wymiany ma 
miejsce w Polsce, drugim eta
pem jest rewizyta naszych 
uczniów w Niemczech, która 
ma bardziej rekreacyjny cha
rakter. Oczywiœcie oferta jest 
znacznie wiêksza i naprawdê 
jest z czego wybieraæ.

: Przed gimnazjalista-
mi trudna decyzja – co da-
lej? Gdzie mog¹ znaleŸæ in-
formacje o prowadzonych 
przez Pañstwa kierunkach 
kszta³ cenia i warunkach re-
krutacji?

TH: Zapraszam na nasz¹ 
szkoln¹ stronê internetow¹, 
czyli www.pzs.bierun.pl, tam 
ka¿dy zainteresowany znajdzie 
wyczerpuj¹ce informacje. A po
nadto… zapraszam do naszej 
szko³y.

W tym roku, 29 marca w 
kinoteatrze „Jutrzen
ka” odby³o siê podsu

mowanie siódmej ju¿ edycji tego 

konkursu. Jury w sk³adzie: re
daktor Polskiego Radia Katowi
ce – Maciej Szczawiñski oraz 
Magdalena Klyta – kierownik 

Wyzwoleni z przeciêtnoœci
Niektórzy lubi¹ poezjê a inni nie. Mo¿emy nawet za-
ryzykowaæ twierdzenie, ¿e tych drugich jest wiêkszoœæ. Ale 
ma³o kto umia³by swoj¹ antypatiê racjonalnie uzasadniæ. 
Najczêœciej poezji nie lubi siê tak, jak i wiêkszoœci rze-
czy – dla zasady, bo s¹ niewygodne, bo wymagaj¹ jakiejœ 
wiedzy, bo zmuszaj¹ do myœlenia, bo... bo tak, po prostu 
i starczy. Dla tych, którzy poezjê kochaj¹ i dla tych, któ-
rzy j¹ dopiero poznaj¹ Bieruñski Oœrodek Kultury co roku 
organizuje „Powiatowy konkurs poetycki Wyzwolenie z 
przeciêtnoœci”.

„Jutrzenki” oceni³o nades³ane 
prace i przyzna³o nagrody.

W kategorii – Szko³y Podsta
wowe I miejsce zaj¹³: Bartosz 
Biernacki – Szko³a Podstawo
wa w Bojszowach (nauczyciel: 
Gabriela Rozmus), II miejsce: 
Aleksandra Szeliga – Szko³a 
Podstawowa w Bojszowach 
(nauczyciel: Gabriela Rozmus) 
natomiast miejsce III: Angelika  
Janota – Szko³a Podstawowa 
nr 3 w Lêdzinach (nauczyciel: 
Barbara Klimek). W kategorii – 
Szko³y Gimnazjalne: I miejsce: 
Dominika Skapczyk – Gminne 
Gimnazjum w Bojszowach (na
uczyciel: Irena P³onka), II miej
sce: Natalia Rojek – Gminne 
Gimnazjum w Lêdzinach (na
uczyciel: Barbara Gajda). W 
kategorii – Szko³y ponadgimna
zjalne i doroœli: I miejsce zajê³a 
Sonia Siemianowska a miej
sce II Dominika Swatowska.

Niektórzy laureaci odebrali 
nagrody osobiœcie zaœ ci którzy 
nie mogli przybyæ skorzystali z 
zastêpstwa rodziców.

Uroczystoœæ zakoñczy³ wyk³ad 
i projekcja filmu „Mi³osz w pigu³ce 
– rozmowy polskie o poezji i 
ojczyŸnie” przygotowane przez 
Macieja Szczawiñskiego.

W trakcie konkursu byli 
obecni zaproszeni 
goœcie Prze wo dni cz¹ca 

Komisji Oœwiaty, Kultury, Spor
tu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej 
– pani Barbara Panek-Bry³a, 
dyrektor Oœrodka Edukacji pani 
Krystyna Czajowska. W kon
kursie uczestniczy³y dwuoso
bowe dru¿yny reprezentuj¹ce 
szeœæ gimnazjów Powiatu Ty

skiego i BieruñskoLêdziñskiego, 
których przedstawiciele zosta
li wy³onieni w pierwszym etapie 
konkursu. Nad prawid³owoœci¹ 
rozwi¹zywanych zadañ czu wa³a 
trzyosobowa komisja, w sk³adzie 
p. Krystyna Czajowska, p. Li-
dia Szul i p. Mateusz Ferszto-
rowski. 

Zadania podczas konkursu 
by³y bardzo zró¿nicowane, nie 

tylko pod wzglêdem trudnoœci 
ale równie¿ zakresu wiedzy. 
I tak przyk³adowo jednym z 
zadañ by³o uzupe³nianie luk 
w tekœcie piosenki, a w dru
gim trzeba by³o wykazaæ siê 
znajomoœci¹ czasów przesz³ych. 
Niemniejsze emocje zarówno 
dla uczestników, jak i widzów 
wzbudzi³o zadanie rozpozna
wania us³yszanych odg³osów. 
Uczniowie musieli wykazaæ siê 
równie¿ zdolnoœciami aktorski
mi, odgrywaj¹c scenki sytuacyj
ne. Czas oczekiwania na wyniki 
uprzyjemni³ wystêp wokalny na
szej uczennicy Klaudii Drobny. 
Nastêpnie jury wskaza³o laure
atów konkursu, którymi zostali 
Klaudia Drobny i Franciszek 
Berger z Gimnazjum nr 2 w Bie
runiu. Drugie miejsce wywalczyli 
Michael Helbling i Kevin Syno-
wiec z Gimnazjum Spo³ecznego 
Towarzystwa Oœwiatowego w 
Tychach. Miejsce trzecie nato
miast zdobyli Micha³ Kolny i 
Barbara B³aszczyk z Gimna
zjum w Che³mie Œl¹skim.

Najlepsi z niemieckiego
V Miêdzygimnazjalny Konkurs Jêzyka Niemieckiego pod pa-
tronatem starosty powiatu bieruñsko-lêdziñskiego odby³ siê 
23 marca w Gimnazjum nr 2.
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Tym razem, zabrak³o pre feruj¹cego tra
dycyjne formy sceniczne zespo³u „Fan
tom”, natomiast nie zawiod³y grupy te

atralne prowadzone przez Micha³a Sabata 
koncentruj¹ce siê na dzia³aniach scenicznych 
z pogranicza teatru pantomimy, tañca i muzy
ki. Jako pierwszy w minion¹ sobotê wyst¹pi³ 
zespó³ „Imaginarium” znany równie¿ jako „Fa
bryka Marzeñ” z etiud¹: „Gazeciarz”. Kilka, 
kilkanaœcie scen widzianych oczami sprzedaw

cy gazet zatañczonych i zagranych z profesjo
nalnym polotem ¿ywo oklaskiwa³a licznie zgro
madzona publicznoœæ. Kolejny punkt wieczoru 
to spektakl „¯niwa” w wykonaniu teatru „Epide
mia”. Niby podobna konwencja teatralna a jed
nak zupe³nie inne przedstawienie. M³odzi ludzie, 
w sporej czêœci sceniczni debiutanci w spektaklu 
zaprezentowali kola¿ ukazuj¹cy ró¿ne podejœcia 
do œmierci, z któr¹ mo¿na wygraæ, przed któr¹ 
mo¿na uciec, któr¹ mo¿na zwyciê¿yæ jak w 
przypadku pisarza którego dzie³o ¿yje wiecznie 
wreszcie tak¹ œmieræ, która mo¿e siê pomyliæ 
zabieraj¹c do grobu nie tych co trzeba. Jest coœ 
zaskakuj¹cego w tym, ¿e doœæ trudny w odbio
rze teatr pantomimy jest tak popularny wœród 

bieruñskiej m³odzie¿y i tak atrakcyjny dla licznie 
przyby³ej publicznoœci.

Niedziela, to – czas profesjonalistów, 27 mar
ca gwiazd¹ wieczoru by³a Grupa Rafa³a Kmity ze 
spektaklem „Wszyscyœmy z jednego szynela”. 
Okazuje siê, ¿e choæ od premiery tego przedsta
wienia minê³o ju¿ 14 lat ci¹gle jeszcze jesteœmy 
bardziej z gogolowskiego szynela ni¿ Mc Donald
s’a. W komicznych scenkach pe³nych odniesieñ 
do wspó³czesnoœci pojawiaj¹ siê postacie z Do
stojewskiego, To³stoja, Gogola. Choæ nie ma w 
tym przedstawieniu dos³ownych cytatów z litera
tury rosyjskiej, to przecie¿ wszystko jest w nim 
znajome: postaci, sytuacje, klimaty.

Tegoroczny 
maraton teatral
ny zakoñczy³ 
10 kwietnia w 
Domu Kultury 
„Gama” Teatr 
Naumiony z Or
nontowic – spek
taklem „Marika” 
autorstwa Da-
riusza Dyrdy, 
w re¿yserii Iwo-
ny WoŸniak. 
Sztuka ta po
rusza problem 
przynale¿noœci 
Œl¹ska do Pol
ski i opowiada 
o losach wielo
pokoleniowej, 

œl¹skiej rodziny, mieszkaj¹cej na wsi. Akcja roz
poczyna siê w 1938 roku i obejmuje tak¿e okres 
wojny. Tytu³owa Marika zachodzi w ci¹¿e z cha
derlokiem, jak siê po œl¹sku okreœla domokr¹¿ce. 
Ta sytuacja spowoduje wielkie poruszenie w ro
dzinie. Nie potrafi tego zaakceptowaæ ani mama, 
ani tata bohaterki. 

Zró¿nicowana stylistyka poszczególnych 
przedstawieñ sprawi³a, ¿e ka¿dy kot mia³ ochotê 
na odrobinê rozrywki z górnej pó³ki – móg³ wybraæ 
coœ dla siebie. 

KULTURA

RODNIA · KWIECIEŃ 2011

Rozrywka 
z górnej pó³ki

Wiosenne Dni Teatru to czas kiedy tradycyj-
nie prezentujemy publicznoœci dorobek na-
szej lokalnej sceny teatralnej i przedstawia-
my gwiazdê ogólnopolsk¹ z jakimœ atrakcyj-
nym spektaklem – powiedzia³a Zofia £abuœ 
dyrektor Bieruñskiego Oœrodka Kultury.
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Dyrektor Bieruñskiego 
Oœrodka Kultury – 
Zofia £abuœ, kolej-

ny raz pokaza³a swoje dru-
gie zawodowe oblicze. Ob-
licze artystki – malarki 

autorki wielu interesuj¹cych 
prac. Koj¹cych oko a 
jednoczeœnie daj¹cych pole 
wyobraŸni. Po wystawach 
w Centrum Kultury w Ka-
towicach, w niemieckim 

Gundelfingen oraz siedzi-
bie Polskiego Radia w Ka-
towicach – Zofia £abuœ po-
nownie zosta³a zaproszo-
na do stolicy województwa 
œl¹skiego. 

Wystawa w Katowicach
Od 7 kwietnia do po³owy maja 

w Domu Kultury „Zawodzie”, 
mo¿na obejrzeæ malarstwo uta
lentowanej bierunianki. Jej ob
razy to oniryczny, fantazyjny 
œwiat barw dotykaj¹cy prze¿yæ 
i marzeñ. Wype³niony zieleni¹, 
pastelami, delikatnie i subtelnie 
wp³ywa na nasz¹ wyobraŸniê. 

Wszystkich, którzy w naj
bli¿szym czasie bêd¹ w Kato
wicach, serdecznie zapraszamy 
do obejrzenia wystawy w Domu 
Kultury przy ulicy Karola Mar
cinkowskiego 13.
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Bieruński Ośrodek Kultury 
zaprasza w kwietniu

Kinoteatr „Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4

17 kwietnia godz. 18.00 – Męski wieczór filmowy – „Na wo
jennej ścieżce”
3 maja godz. 11.00 – Uroczyste złożenie kwiatów pod po
mnikiem z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji III maja
15 maja godz. 18.00 – MUZYKA ŚWIATA
 – koncert zespołu „STONEHENGE”
 –bilety w cenie 10 zł.
20 maja godz. 9.00 – Konkurs piosenki francuskiej przygoto
wany przez „Stowarzyszenie Wspólna Europa”

Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 45

16 kwietnia godz. 9.00 – Rozgrywki ligowe SKAT
7 maja godz. 18.00 – Koncert zespołów muzycznych działa
jących w Bieruńskim Ośrodku Kultury
13 maja godz. 17.00 – Koncert zespołów rockowych – za
grają: „Eight balls”, „Shada”, „The Koshels” – wstęp wolny

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1, 
Bieruń, ul. Chemików 45

Miejska Biblioteka Publiczna nr 2, 
Bieruń,  ul. Jagiełły 1

9 – 13 maja – TYDZIEŃ BIBLIOTEK – spotkania autorskie Przypomnijmy, ¿e w gronie 
najaktywniejszych twór
ców, animatorów i mece

nasów kultury naszego powiatu 
znaleŸli siê: Krzysztof Gryksa 
z Bierunia w kategorii Pro Arte 
oraz Rafa³ Bula w kategorii Pro 
Cultura i Zygmunt Folta w ka
tegorii Pro Publico Bono. 

Pan Krzysztof Gryksa 
otrzyma³ wyró¿nienie za kunszt 
artystyczny i twórcze dokonania, 
dziêki którym znacz¹co zaistnia³ 
na rynku sztuki witra¿owej. Na 
Jego dorobek sk³adaj¹ siê dzie³a 
realizowane wed³ug w³asnych 
projektów oraz rekonstrukcje i 
prace konserwatorskie. Witra¿e 
z bieruñskiej pracowni zdobi¹ 
obiekty sakralne, u¿ytecznoœci 
publicznej i domy prywatne w re
gionie i kraju. S¹ œwiadectwem 
talentu i umiejêtnoœci m³odego 
twórcy.

Uroczystoœci, towarzyszy³a 
wystawa w holu Urzêdu Miasta, 
która przedstawia³a sylwetki i 

dorobek laureatów nagrody za 
rok 2010, a tak¿e przypomina³a 
wszystkich laureatów nagro
dy Clemensa od roku 2001. 
Wystawê bêdzie mo¿na ogl¹daæ 
od 1 do 20 kwietnia br. w siedzi
bie Starostwa Powiatowego w 
Bieruniu, ul. Œw. Kingi 1.

W uroczystoœci udzia³ wziêli 
miêdzy innymi wojewoda œl¹ski 
Piotr Spyra, radny sejmiku wo
jewództwa œl¹skiego Piotr Czar-
nynoga, w³adze samorz¹dowe 
wszystkich gmin z burmistrzem 
Bierunia Bernardem Pustel-
nikiem, przewodnicz¹cy Rady 
Powiatu Józef Berger laure
aci nagrody z lat poprzednich, 
samorz¹dowcy, ludzie Kultury. 
Laudacje na czeœæ laureatów 
wyg³osili: o. Eliasz Hetmañski, 
prof. Ryszard Kaczmarek, 
prof. Jan Malicki. Oprawê 
muzyczn¹ imprezy zapewni³ 
Bojszowski Zespó³ Kameralny 
„Ponticello” pod kierunkiem Ro
berta KoŸbia³a.

Rozdano jubileuszowe 
Clemensy 
Ju¿ po raz dziesi¹ty zosta³y wrêczone nagrody Starosty 
Bieruñsko-Lêdziñskiego w dziedzinie Kultury. Podczas 
uroczystoœci, zorganizowanej 24 marca w Lêdzinach wer-
dykt kapitu³y oficjalnie og³osi³ starosta Bernard Bednorz.

Organizatorem pleneru 
jest Bieruñski Oœrodek 
Kultury, który wyzna

cza Komisarza pleneru Pana 
Mateusza Krawczyka. Termin 
i miejsce: 22 maj godz. 10.00 
do 17.00. Park przy ul. Re
mizowej w Bieruniu Nowym. 
W plenerze mog¹ braæ udzia³ 
osoby uzdolnione plastycz
nie: uczniowie szkó³ podsta
wowych i gimnazjaliœci. Warun
kiem uczestnictwa jest czytelne 
wype³nienie karty zg³oszenia i 
przes³anie na adres: Bieruñski 
Oœrodek Kultury 43150 Bieruñ 
ul. Spi¿owa 4 w terminie do 
dnia 6 maja 2011 r. Udzia³ w 
plenerze jest bezp³atny, de
cyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. 
Obowi¹zuje limit miejsc: 30 
osób. Organizator zapewnia: 

sztalugi, podk³ady malarskie, 
farby akrylowe, tempery. Wy
konane prace pozostaj¹ w BOK 
i wystawione zostan¹ podczas 
wernisa¿u oraz wystawy po
plenerowej w dniu 5 czerw
ca natomiast nagrody zostan¹ 
wrêczone 5 czerwca podczas 
imprezy plenerowej z okazji 
Dnia Dziecka.

Dodatkowe informacje mo¿na 
uzyskaæ pod numerem telefo
nu: 32 216 21 18, lub 502 285 
741 u pani Urszuli Stêch³y.

Kartê zg³oszenia prosi
my przes³aæ w terminie do 
dnia 6 maja 2011 r. na adres: 
Bieruñski Oœrodek Kultury, 
43150 Bieruñ, ul. Spi¿owa 4 
z dopiskiem: „I Dzieciêcy Ple
ner Malarski”.

Magiczny park
Bieruñski Oœrodek Kultury zaprasza  uzdolnionych pla-
stycznie uczniów  Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów po-
wiatu bieruñsko-lêdziñskiego do udzia³u w I Dzieciêcym 
Plenerze Malarskim p.n. „MAGICZNY PARK PE£EN 
BARW”.
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Naprawa 
protez zębowych

Bieruń, 
ul Bojszowska 48

Tel: 603 989 719
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Ponadto, Rada przyjê³a na
stê puj¹ce uchwa³y:

w sprawie: uchwalenia try-
bu i sposobu powo³ywania 
i odwo³ywania cz³onków 
Zespo³u Interdyscyplinarne-
go oraz szczegó³owych wa-
runków jego funkcjonowania. 

Zadaniem Zespo³u Interdy
scyplinarnego jest integrowa
nie i koordynowanie dzia³añ 
przedstawicieli ró¿nych podmio
tów oraz specjalistów w zakre
sie przeciwdzia³ania przemocy 
w rodzinie. Do zadañ Zespo³u 
Interdyscyplinarnego nale¿y w 
szczególnoœci: diagnozowa
nie problemu przemocy w ro
dzinie; podejmowanie dzia³añ 
w œrodowisku zagro¿onym 
przemoc¹ w rodzinie maj¹cych 
na celu przeciwdzia³anie temu 
zjawisku; inicjowanie interwen
cji w œrodowisku dotkniêtym 
przemoc¹ w rodzinie, rozpo
wszechnianie informacji o insty
tucjach, osobach i mo¿liwoœciach 
udzielenia pomocy w œrodowisku 
lokalnym; inicjowanie dzia³añ w 
stosunku do osób stosuj¹cych 
przemoc w rodzinie.

w sprawie: nagród i wyró¿nieñ 
dla osób fizycznych (zawod-
ników) za osi¹gniête wyniki 
sportowe. Szczegó³y precy-
zuje regulamin do³¹czony do 
uchwa³y.

Nagrody i wyró¿nienia stano wi¹ 
wyraz uznania samorz¹du lokal
nego dla œrodowiska sporto wego 
za wk³ad we wspó³tworzeniu i 
podnoszeniu kultury fizycznej w 
Bieruniu. Nagrody i wyró¿nienia 
przyznawane s¹ za: osi¹gniêty 
wynik sportowy i reprezentowa
nie miasta Bierunia w imprezach 
sportowych. Wysokoœæ œrodków 
na nagrody i wyró¿nienia uchwa

lana bêdzie corocznie w bud¿ecie 
miasta.

w sprawie: przyznawania 
stypendiów sportowych dla 
osób fizycznych (zawodni-
ków) za osi¹gniête wyniki 
sportowe. 

Tu równie¿ szczegó³y pre
cyzuje regulamin. Stypendia 
sportowe maj¹ na celu wspie
ranie rozwoju m³odzie¿y (do 
ukoñczenia 25 roku ¿ycia) 
szczególnie uzdolnionej spor
towo, posiadaj¹cej miejsce za
mieszkania na terenie Bierunia 
lub zrzeszonej w klubach i sto
warzyszeniach kultury fizycz
nej maj¹cych swoj¹ siedzibê 
na terenie miasta Bierunia. )
Stypendia sportowe bêd¹ przy
znawane zawodnikom, którzy 
uprawiaj¹ sport na podstawie 
innej ni¿ umowa o pracê lub 
umowa cywilnoprawna i nie 
otrzymuj¹ za to wynagrodzenia

w sprawie wysokoœci op³aty 
za œwiadczenia udzielane 
przez przedszkola na tere-
nie Gminy Bieruñ. Op³aty 
obowi¹zywaæ bêd¹ od 1 
wrzeœnia. Gmina realizu-
je us³ugi œwiadczone przez 
przedszkola dla których or-
ganem prowadz¹cym jest 
Gmina Bieruñ, w zakresie 
podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego 
okreœlonej w rozporz¹dzeniu 
ministra w³aœciwego ds. 
oœwiaty bezp³atnie w wymia-
rze 5 godzin dziennie w go-
dzinach okreœlonych w sta-
tucie przedszkola.

Ustala siê odp³atnoœæ rodzi
ców (prawnych opiekunów) za 
jedn¹ godzinê œwiadczeñ w za
kresie programu wychowania 
przedszkolnego obejmuj¹cego 
nauczanie, wychowanie i 

opiekê realizowanego w cza
sie przekraczaj¹cym powy¿szy 
wymiar zajêæ. Ustala siê 
op³atê jednostkow¹ za ka¿d¹ 
rozpoczêt¹ godzinê korzystania 
dziecka ze œwiadczeñ, powy¿ej 
5 godzin dziennie wysokoœci 
2,00 z³.

w sprawie: przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu 
po³o¿onego w rejonie ul. Lice-
alnej, S³owackiego, Kopcowej 
i rzeki Mlecznej w Bieruniu. 
Rada uchwali³a przyst¹pienie 
do sporz¹dzenia tego planu.

w sprawie: wyra¿enia zgody 
na najem lokalu u¿ytkowego 
bêd¹cego w³asnoœci¹ Gminy 
Bieruñ, po³o¿onego w Bieru-
niu przy ul. Chemików 39 do 
dnia 31.12.2011 r. 

w sprawie: przyjêcia progra-
mu wspó³pracy z organiza-
cjami pozarz¹dowymi oraz 
innymi podmiotami upraw-
nionymi na 2011 rok. W celu 
zapewnienia lepszych wa-
runków dla funkcjonowania 
organizacji pozarz¹dowych, 
których terenem dzia³ania 
jest miasto Bieruñ, Rada 
Miejska w Bieruniu oraz 
Burmistrz bêd¹ wspieraæ 
w ramach posiadanych 
mo¿li woœci ich inicjatywy, 
zmierzaj¹ce do umocnienia 
organizacji pozarz¹dowych.

w sprawie: zmian w bud¿ecie 
gminy Bieruñ na 2011 r. 
Szczegó³y zmian mo¿na 
sprawdziæ w biurze Rady 
Miejskiej lub na stronach in-
ternetowych Urzêdu

w sprawie: zmian Wielo-
letniej Prognozy Finanso-
wej wraz z prognoz¹ kwo-
ty d³ugu i sp³at zobowi¹zañ 
Miasta Bierunia na lata 2011-
2020. Rada uchwali³a zmiany 
w tej prognozie

w sprawie: wspó³dzia³ania 
Gminy Bieruñ z Miastem Ty-
chy w zakresie przeciw-
dzia³ania alkoholizmowi w od-
nie sieniu do osób przyjêtych 
do wytrzeŸwienia do Izby 
WytrzeŸwieñ w Tychach z tere-

nu Gminy Bieruñ. Rada wyra¿a 
zgodê na wspó³dzia³anie Gmi-
ny Bieruñ z Miastem Tychy 
w zakresie przeciwdzia³ania 
alkoholizmowi w odniesie-
niu do osób przyjêtych 
do wy trzeŸwienia do Izby 
WytrzeŸwieñ w Tychach z te-
renu Gminy Bieruñ. Warunki 
wspó³pracy z Miastem Tychy 
zostan¹ zawarte w treœci poro-
zumienia komunalnego.

w sprawie: udzielenia pomo-
cy finansowej Miastu Tychy 
na przeprowadzenie profi-
laktyki i rozwi¹zywania pro-
blemów alkoholowych w od-
niesieniu do osób z terenu 
Gminy Bieruñ doprowadzo-
nych do Izby WytrzeŸwieñ 
w Tychach. Ta uchwa³a jest 
konsekwencj¹ powy¿szej 
mówi¹c konkretnie Bieruñ 
musi zap³aciæ za pacjen-
tów przyjêtych do Izby 
WytrzeŸwieñ w Tychach z te-
renu Bierunia.

w sprawie: udzielenia do-
tacji do Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej w Bieruniu Starym

w sprawie: udzielenia do-
tacji do Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej w Bieruniu Nowym

w sprawie: udzielenia do-
tacji do Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej w Czarnuchowi-
cach. Trzy powy¿sze uchwa³y 
s¹ niemal jednobrzmi¹ce, 
ka¿dej ze stra¿y udziela siê 
z bud¿ety gminy 2011r. dota-
cji w wysokoœci 30.000,00 z³ 
(s³ownie: trzydzieœci tysiêcy 
z³otych) na pokrycie wydat-
ków bie¿¹cych.

w sprawie: udzielenia dota-
cji w 2011 r. na prace rekon-
strukcyjne zabytkowych or-
ganów wpisanych do rejestru 
zabytków. Zgodnie z zapisem 
tej uchwa³y udziela siê do-
tacji Parafii Rzymsko-Kato-
lickiej p. w. œw. Bart³omieja 
w Bieruniu, ul. Krakowska 
3 w wysokoœci 50 000 z³. 
(s³ownie: piêædziesi¹t tysiêcy 
z³otych) z przeznaczeniem na 
przeprowadzenie rekonstruk-
cji zabytkowych organów w 
koœciele œw. Bart³omieja.

(oprac. ZP)

Radni obradowali
Tematem wiod¹cym mar co wej III Sesji Rady Miejskiej, 
by³o bezpie czeñstwo powodziowe, o którym piszemy wie-
lokrotnie na ³amach naszej gazety oraz dzia³alnoœæ gór-
nictwa na terenie Bierunia. Efektem dwugodzinnej dys-
kusji radnych z przedstawicielami Kompanii Wêglowej 
oraz dyrekcji kopalni „Piast” jest: „Stanowisko Rady 
Miejskiej w Bieruniu w sprawie dzia³alnoœci górnictwa 
na terenie Miasta Bieruñ”, które publikujemy w innym 
miejscu tego wydania Rodni.
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Eksploatacja zasobów złóż 
węgla kamiennego, pomi
mo prowadzenia jej zgod

nie z obowiązującymi przepisa
mi jest uciążliwa dla otoczenia, 
a szkody na powierzchni przy
bierają duże rozmiary. Następ
stwem prowadzonej eksploata
cji węgla kamiennego są na 
powierzchni pogłębiające się 
niecki obniżeniowe, zmiana sto
sunków wodnych, uszkodzenia 
infrastruktury technicznej, a tak
że szkody w obiektach budow
lanych. Bywa, że pojawiają się 
one w czasie prac górniczych, 
ale często występują dopiero 
jakiś czas po zakończeniu wy
dobycia w danym miejscu.

Mając na uwadze szczegól
ne znaczenie górnictwa węgla 
kamiennego dla miasta i jego 
mieszkańców, corocznie, już 
od 19 lat Rada Miejska w Bie
runiu poświęca tej problematy
ce posiedzenia zarówno komi
sji stałych, jak również jest to 
główny temat obrad sesji Rady 
Miejskiej.

Podpisane przez Burmistrza 
Miasta Bierunia w 2010 r. po
rozumienie pomiędzy Dyrekto
rem Okręgowego Urzędu Gór
niczego, Burmistrzem Miasta 
oraz Prezesem Kompanii Wę
glowej S.A. umożliwia bieżące 

kontrolowanie i ocenianie wpły
wów eksploatacji górniczej ko
palń Kompanii Węglowej S.A., 
a w szczególności dokonywa
nie analizy skutków dokona
nej i projektowanej eksploatacji 
górniczej na powierzchnię tere
nu Gminy, ocenę potencjalnych 
zagrożeń dla środowiska natu
ralnego oraz ocenę szkód wy
rządzonych ruchem zakładów 
górniczych i działań profilak
tycznych.

Rada Miejska w Bieruniu 
przyjmuje ustalenia podjęte na 
posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Miejskiej w dniu 22 marca 2011 
r. oraz przez Burmistrza Miasta, 
a w szczególności wnosi o:
1. Realizację wszystkich nie

zrealizowanych punktów za
wartych w stanowisku Rady 
Miejskiej z dnia 27 maja 
2010 r. w sprawie działal
ności górnictwa na terenie 
Gminy Bieruń.

2. Podjęcie stosownych dzia
łań podczas kwietniowe
go posiedzenia zespołu 
porozumiewawczego, mają
cych na celu jak najszybszą 
realizację stanowiska Rady 
Miejskiej oraz ustaleń zawar
tych w Decyzji Burmistrza 
Miasta o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla 
przed się wzięcia polega
jącego na „Wydobywaniu 
węgla kamiennego ze zło
ża węgla kamiennego KWK 
„PIAST” na lata 20092020 
oraz 20212030 z wyłą
czeniem eksploatacji po
kładu 202/2 w obszarze 
administracyjnym Gminy 
Chełmek” z dnia 13 listo
pada 2009 r. i w Postano
wieniu Burmistrza Miasta 
opiniującym Plan Ruchu 
na lata 20102013 z dnia 
11 czerwca 2010 r.

3. Dokończenie zgodnie z do
kumentacją budowy par
ku na Paciorkowcach bądź 
doprowadzenie do przeka
zania w/w terenów Miastu 
Bieruń.

4. Pilne wykonanie nieza
leżnego zasilana w słod
ką wodę KWK „PIAST” 
z pominięciem sieci osie
dlowej zgodnie z wykonaną 
dokumentacją.

5. Wykonanie parkingu dla 
pracowników KWK „PIAST” 
z zachowaniem ładu prze
strzennego, ekranów zieleni 
oraz standardów zamiesz
kania.

6. Nieodpłatne przekazanie 
Miastu Bieruń „górnicze

go” mienia nieprodukcyjne
go zwłaszcza dróg i chodni
ków, znajdujących się na te
renach osiedli górniczych.

7. Sfinalizowanie ustaleń za
wartych z Kompanią Węglo
wą w zakresie zabezpiecze
nia mieszkań dla Mieszkań
ców ul. Hodowlanej.

8. Wykonanie przez KWK 
„PIAST” regulacji stosun
ków wodnych terenów w 
obrębie ul. Gołysowej, za
lewiska w rejonie ul. Wita, 
ul Turystycznej, terenów 
za Groblą Starobieruńską i 
ul. Chemików.

9. Podjęcie zdecydowanych 
działań ze strony przed
siębiorcy górniczego zmie
rzających do komplekso
wego rozwiązania gospo
darki wodnej na terenie 
Miasta Bieruń.

Rada Miejska w Bieruniu zo
bowiązuje Burmistrza Miasta 
do podjęcia niezbędnych dzia
łań zmierzających do wykona
nia przyjętych przez Radę usta
leń i wniosków poprzez uzgod
nienie z władzami „górnictwa” 
i właściwymi władzami admini
stracyjnymi sposobów i termi
nów ich wykonania.

Stanowisko rady miejskiej w Bieruniu 
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie działalności górnictwa na terenie Miasta Bieruń

Data, godzina,
miejsce

Podstawowe tematy posiedzenia Charakter spotkania

10.05, godz. 16.30
Sala szkoleń UM

Omówienie przygotowań do Dni Bierunia, Dożynek   
oraz obchodów XX - lecia samorządności Bierunia.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Ładu Publicznego

12.05, godz. 14.00
Przedszkola  

i szkoły
Sala szkoleń UM

Przegląd obiektów oświatowych – część wyjazdowa.
Polityka Oświatowa Miasta.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i 
Opieki Społecznej

17.05, godz. 16.30
Sala szkoleń UM

Tereny zielone i rekreacyjne. Ścieżki rowerowe. Komisja Gospodarki Miejskiej

18.05, godz. 16.30
Sala szkoleń UM

Spółki i fundacje z udziałem Miasta. Działalność  
i finanse.

Komisja Finansów Rozwoju i Promocji

Radni zapraszają
Na III Sesję Rady Miejskiej  która odbędzie się 28. kwietnia o godz. 15.00 w sali szkoleń UM. Tematem będzie: Statut Miasta Bieruń.  
W maju radni zapraszają na posiedzenia Komisji.
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Doroczn¹ wystawê prac 
uczniów Gimnazjum 
nr 1 im. Karola Wierz-

gonia w Bieruniu otwarto 
29. marca w s¹siaduj¹cym 
ze szko³¹ holu hali sporto-
wej. Pod has³em „Czas na 
fotografiê” przedstawiono 138 
zdjêæ 50. autorów.

Grzegorz Bizacki, dyrektor 
szko³y, witaj¹c licznie przyby³ych 
goœci, podkreœli³, ¿e wystawy s¹ 
organizowane ju¿ od czasu po
wstania gimnazjum.

Zgodnie z tradycj¹ wrêczy³ 
dyplomy laureatom szkol
nych konkursów, m.in. na eks
libris biblioteki szkolnej. Tak¿e 
uczniom wyró¿niaj¹cym siê w 
dzia³alnoœci artystycznej. Na
grodzono Bogus³awa Matyjê, 
Alicjê Kowalik, Kingê Dzi-
dek, Kingê Plewniok, Annê 
Stoleck¹, Bart³omieja Grinke 
i Rafa³a ¯elazko.

Na wystawie znalaz³y siê 
zdjêcia artystyczne, dokumenta
cyjne oraz reprodukcyjne wyko
nane przede wszystkim aparata
mi cyfrowymi oraz komórkami.

M³odzi ludzie zatrzymali w ka
drze pory roku, wa¿ne zdarzenia 

z ¿ycia szko³y. Dziêki tematowi 
„Album rodzinny” œwiat³o dzien
ne ujrza³y, np. unikalne zdjêcia 
z pierwszej wojny œwiatowej.

Czêœæ m³odych fotografów 
eksperymentowa³a, np. San-
dra Al–Hudhud, z kroplami 
wody czy Klaudia Moækowska 
z aran¿acjami.

Zwraca³y uwagê zdjêcia in
spirowane dzie³ami sztuki, m.in. 
stylizacja A. Kowalik i Edyty 
Stêch³y wed³ug s³ynnego ob
razu „Dziewczyna czytaj¹ca 
list przy oknie” Jana Vermeera 
van Delft. „Czytaj¹ca” uczennic 
zosta³a ubrana w strój œl¹ski…

Natomiast Kordian Rogal-
ski, Kamil Bykowski i Dawid 
Szromek swoje stylizacje zbu
dowali z klocków Lego.

Wystawie towarzyszy³ pokaz 
multimedialny przedstawiaj¹cy 
dramatyczne chwile z ubie g³o
rocznej powodzi, która dotknê³a 
czêœæ uczniów i ich rodziny 
oraz narazi³a tak¿e szko³ê na 
du¿e straty. Te trudne chwile 
udokumentowa³ m.in. dyrektor 
szko³y, G. Bizacki oraz Jerzy 
S³ociñski.

Zaproszenia od gimnazjali
stów przyjêli i przybyli na wer
nisa¿ nowi radni bieruñscy. 
Mianowicie Adam Rozmus, 
wiceprzewodnicz¹cy Rady Miej
skiej Bierunia (uczeñ Patrona 
Szko³y, jak zaznaczy³), Barbara 
Panek-Bry³a, przewodnicz¹ca 
Komisji Oœwiaty, Kultury, Spor
tu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, 
Jolanta Siemianowska. Oczy
wiœcie na wystawie nie zabrak³o 
cz³onków Stowarzyszenia 
Mi³o œników Ziemi Bieruñskiej 
„Por¹bek”, którzy zawsze 
pamiêtaj¹ o gimnazjalistach.

Autorzy zdjêæ, z których wie
lu przyby³o na wernisa¿ z rodzi
cami oraz rodzeñstwem, mogli 
skonfrontowaæ swoje zdjêcia 
z innymi. Tak¿e spotkaæ siê z 
reakcj¹ na nie ze strony zapro
szonych goœci, w tym nauczy
cieli i pracowników szko³y.

Uczniowie, którzy m.in. przy
czynili siê do powstania wysta
wy: Bogdan Matyja, Paulina 
Adamus, Cecylia Wadas, Ka-
mil Bykowski, Jakub Tatar, 
Bart³omiej Janik.

Organizator wystawy: 
Danuta Kurdziel.

Czas na fotografiê

W Gimnazjum nr 2  
odby³ siê VII Powia-
towy Konkurs Mate-

matyczny „Matematyka w za-
stosowaniach”. Celem konkur-
su by³o przekonanie m³odzie¿y, 
i¿ matematyka nie jest nauk¹ 
martw¹ i wystêpuje w ka¿dej 
dziedzinie ¿ycia codziennego: 
„W ka¿dej rzeczy 
jest tyle prawdy 
– ile matematyki” 
(Kant).

W zmaganiach, 
których tematem 
przewodnim by³a 
„S³odka matema
tyka”, uczestniczy
li uczniowie piêciu 
gimnazjów po
wiatu bieruñsko
lêdziñskiego. Za
dania konkur
sowe dotyczy³y 
s³od koœci i wszyst
kiego, co z nimi 

zwi¹zane. Uczniowie oblicza
li kalorie, ceny s³odyczy, przeli
czali jednostki masy, pos³ugiwali 
siê przepisami kulinarnymi, spra
wiedliwie dzielili ciasto na równe 
czêœci. W niektórych zadaniach 
uczestnicy konkursu musie
li wykazaæ siê znajomoœci¹ pro
centów oraz umiejêtnoœci¹ obli

czania objêtoœci bry³ obrotowych 
– bo przecie¿ szklanki to walce, 
a niektóre pucharki do deserów 
to sto¿ki lub pó³kule. Uczestnicy 
konkursu musieli równie¿ sami 
coœ zmierzyæ lub oszacowaæ, co 
spowodowa³o, ¿e zadania sta³y 
siê bardziej autentyczne. 

Rywalizacja miêdzy dru¿yna
mi by³a bardzo zaciêta, jednak na 
miano zwyciêzców zas³u¿y³y tyl
ko trzy z nich: I miejsce –  Gim-

nazjum nr 2 w Bieruniu (Zofia 
Ró¿ok, Mateusz Nita), II miej-
sce –  Gimnazjum w Imieli-
nie (Piotr Kostorz, Dariusz 
Pude³ko) i III miejsce – Gimna-
zjum nr 1 w Bieruniu (Magdale-
na Krzempek, Izabela Dandyk). 
Konkurs „Matematyka w zastoso
waniach” zosta³, jak co roku, zor
ganizowany przez Annê Blachê, 
a nagrody ufundowa³o Starostwo 
Powiatowe w Bieruniu.

S³odka matematyka?

RODNIA · KWIECIEŃ 2011 r.
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Wy³onienie recyta tor-
skich talentów by³o ce-

lem konkursu pod has³em 
„Wiersze Danuty Wawi³ow” 
zorganizowanego 10 marca 
w Szkole Podstawowej nr 1. 

W recytatorskiej 
rywalizacji udzia³ 
bra³o 12 uczniów 
z klas IIII. Dzieci 
prezentowa³y bardzo 
wysoki i wyrówna
ny poziom. Jury pod 
p rzewodn ic twem 
dyr. Urszuli Stolorz 
wy³oni³o zwyciêzców. 
Pierwsze miejsce 
spoœród klas pierw
szych zdoby³a Iwo-
na Jarczyk, wœród 
klas drugich Micha-
lina Sosna a naj
lepszym w klasach 
trzecich okaza³ siê 
Bart³omiej Blacha. Czêœæ 
artystyczn¹ przygotowa³a kla
sa 2c. Konkurs przygotowa³y 
panie R. Liszka, B. Rysz-
ka, A. Strze¿yk-Dorynek i M. 
Wykrêt.

Kilka dni póŸniej w Szkole 
Podstawowej nr 3 z Oddzia³ami 
Integracyjnymi im. Or³a Bia³ego 
w Bieruniu odby³ siê Powia
towy Konkurs Recytatorski 
klas edukacji wczesnoszkolnej 
poœwiêcony twórczoœci Danuty 
Wawi³ow. Uczestniczy³o w nim 
33 laureatów eliminacji prze
prowadzonych we wszystkich 
szko³ach podstawowych powia
tu bieruñskolêdziñskiego. 

Zwyciêzcami zostali na pozio
mie klas pierwszych: I miejsce: 
Pascal Kuc – uczeñ Szko³y 

Podstawowej w Imielinie, 
II miejsce: Karolina Hermyt 
– SP 4 Lêdziny,III miejsce: 
Iwona Jarczyk SP 1 Bieruñ. 
Na poziomie klas drugich: 
I miejsce: Patrycja Jaromin 

SP Miêdzyrzecze, II miejsce: 
Sandra Gawlik SP Imielin, 
i III miejsce: Maja Budzyñ 
SP 2 Che³m Œl¹ski. Nato
miast na poziomie klas trze
cich: I miejsce: Aleksandra 
Wyciœlok SP 2 Che³m Œl¹ski, 
II miejsce: Zofia B¹czek SP 3 
Bieruñ i III miejsce: Aneta 
Nowowiejska SP 3 Lêdziny.

Konkurs uatrakcyjni³y wystê
py uczniów SP nr 3 w Bieruniu i 
s³odki poczêstunek przygotowa
ny przez gospodarzy. Uczestni
cy konkursu w mi³ej atmosfe
rze wracali do domów, gdy¿ nie 
by³o przegranych, ka¿dy uczeñ 
zosta³ obdarowany przygoto
wanym  przez sponsorów  upo
minkiem.

MAGAZYN SZKOLNY

Uczennica Gimnazjum Nr 2 
w Bieruniu Zofia Ró¿ok 

z klasy 3 c zosta³a laureatk¹ 
ogólnopolskiego konkur
su o nagrodê im. ks. Jerze
go Popie³uszki pod nazw¹ 
„Pomó¿ ocaliæ ¿ycie bezbron
nemu”. Konkurs ten zosta³ zor
ganizowany przez Polskie Sto
warzyszenie Obroñców ¯ycia 
Cz³owieka. Uczennicê do 

konkursu przygotowywa³a p. 
Bo¿ena Jagoda.

Laureatk¹ XIII Miêdzyna
rodowego Konkursu Plastycz
nego „Ludzie Ludziom zgotowali 
ten los” zosta³a równie¿ uczenni
ca Gimnazjum Nr 2 Paulina Bo-
bak z klasy 2a, a przygotowana 
zosta³a do niego przez nauczy
ciela sztuki, pani¹ Krystynê Bo-
bak.

Uczennica klasy trzeciej 
Gimnazjum nr 1 im. Karola 

Wierzgonia w Bieruniu Magdale-
na Krzempek zosta³a laureatk¹ 
wojewódzkiego konkursu przed
miotowego z matematyki. Na
uczycielem przygotowuj¹cym 
Magdê do konkursu by³a pani 
Ewa Juda. Jest to ju¿ 15 lau
reat w historii szko³y, a pi¹ty z 
matematyki. Jako laureat naj
bardziej presti¿owego konkursu 

uczennica bêdzie zwolniona z 
czêœci matematycznoprzyrod
niczej egzaminu gimnazjalnego, 
otrzymuj¹c maksymaln¹ iloœæ 
punktów z tej czêœci tzn. 50. 
Uczennica wraz z nauczycielk¹ 
by³a zaproszona na Galê Laure
atów do Katowic w dniu 8 kwiet
nia 2011 organizowan¹ przez 
Kuratorium Oœwiaty w Katowi
cach, gdzie odebra³a nagrodê 
za swoje osi¹gniêcie.

Wystartowa³o 200 p³ywaków 
z klas 26. Rywalizowa

no w trzech stylach. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali s³odycze, 
a zajmuj¹cy trzy pierwsze miej
sca medale i dyplomy.

 Najlepsza dru¿yna w sztafe
tach, czyli w tym roku klasa VIA, 
otrzyma³a okaza³y przechod

ni Puchar Dyrektora Szko³y z 
tytu³em „Mistrzowie P³ywania” 
Zawody zorganizowali nauczy
ciele wychowania fizycznego: 
Justyna Pociennik, Mariola 
Paterek, Andrzej Balon, Ire-
neusz Iwañski. Wspomaga³ 
kolegów i kole¿anki ratownik 
Patryk Stebnicki.

Jak ryba w wodzie

Z okazji pierwszego dnia wiosny SP nr 3 odby³y siê Siód-
me Mistrzostwa Szko³y w P³ywaniu o Puchar Dyrektora 
Szko³y. Jak co roku zawody cieszy³y siê ogromnym zain-
teresowaniem uczniów.

Sceniczne talenty

Magda Krzempek 
najlepsza!

Nasze laureatki
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SPORT

W Hali Sporto
wej przy Gimna
zjum Nr 9 w Ty

chach odby³ siê Rejonowy 
Turniej Szkó³ Gimnazjal
nych w Pi³ce Koszykowej 
Ch³opców. W rozgrywkach 
udzia³ wziê³y 3 dru¿yny: 
Gimnazjum Nr 9 w Ty
chach, Gimnazjum Nr 2 w 
Miko³owie oraz Gimnazjum 
Nr 2 w Bieruniu. Po roze
graniu dwóch zaciêtych, 

ale niestety przegranych 
meczy dru¿yna bieruñska 
zajê³a 3 miejsce. Bieruniacy 
wyst¹pili w sk³adzie Kamil 
Bandura (kapitan), Maury-
cy Koæwin, Kamil Chmie-
lecki, Adrian Chy¿ewski, 
Bartosz Bundyra, Wal-
demar Maœlanka, Rafa³ 
Szromek, Szymon Zmar-
lak. Do zawodów zespó³ 
przygotowa³ pan Dariusz 
Szulc.

Dwanaœcie medali z Holandii

RODNIA · KWIECIEŃ 2011 r.

W tym licznym gronie znalaz³a siê 
21 osobowa grupa zawodników 
z powiatu bieruñsko lêdziñskiego 

reprezentuj¹cych Stowarzyszenie Big Budo 
Polska. Mistrzostwa rozgrywane by³y w 
miejscowoœci Dalfsen w prowincji Zwolle. 
Zawody rozgrywane by³y z podzia³em na ka
tegorie wagowe (walki semi kontakt) i wie
kowe w konkurencjach: kata, kata z broni¹, 
kata synchroniczne oraz kata synchronicz
ne z broni¹. 

Podczas zawodów, polska reprezentacja 
wywalczy³a dwanaœcie medali w tym dwa 
z³ote, szeœæ srebrnych i cztery br¹zowe. 

Z³ote medale w konkurencji kata i kata z 
broni¹ wywalczy³a bierunianka Angelika Bi-
gos. W tych samych konkurencjach miejsce 
drugie i srebrny medal wywalczy³a zawod
niczka z Bojszów – Katarzyna Stompor. 
Medalowe miejsca zajê³y równie¿: Kata-
rzyna Rajkowska (Bieruñ), Paulina Kula 
(Lêdziny), Karolina Kula (Lêdziny), Ma-
teusz Saternus (Che³m Œl¹ski) Krystian 
Stok³osa (Bojszowy) oraz Mateusz Chaj-
das (Bieruñ Nowy). Trenerem wszystkich 
medalistów jest Wies³aw Bigos, vicePre
zydent Federacji IBF 10 Dan. 

300 zawodników z 15 pañstw, uczestniczy³o 19 marca w Otwartych 
Mistrzostwach Holandii w Formach Sztuk Walki Federacji IBF.

Rejonowa 
koszykówka

Puchar 
pe³en rekordów

Frekwencja w czasie zawo
dów przeros³a najœmielsze 
oczekiwania organizatorów 

– UKS Unia Bieruñ. W rozgryw
kach udzia³ wziê³o 110 zawodni
ków z 22 klubów min. Zamoœcia, 
Piotrkowa Trybunalskiego, Kra
kowa, Ropczyc, Kêdzierzyna 
KoŸla, G³ubczyc, Suchedniowa.

Poziom sportowy sta³ na 
bardzo wysokim poziomie a 
uczestnikami byli miêdzy inny
mi medaliœci tegorocznych Mi
strzostw Polski. Tym bardziej 
cieszy postawa zawodników 
z Bierunia: II miejsce w grze 
mieszanej seniorów zdoby³a 
Ela Olszewska z Mateuszem 
Sza³ankiewiczem, III miejsce 

w grze deblowej seniorek zajê³a 
Ela Olszewska z Danut¹ Kor-
bel (MKS dwójka Blachownia) 
oraz III miejsce w grze miesza
nej juniorów m³odszych zajê³a 
Kornelia Koptoñ z Jakubem 
Baborskim (UKS Plesbad 
Pszczyna).

Wysoki poziom organizacyj-
ny spotka³ siê z uznaniem trene-
rów i zawodników z przyby³ych 
klubów. Dziêki czemu wierzy-
my, ¿e kolejne turnieje rozgry-
wane w naszym mieœcie bêd¹ 
siê cieszy³y podobn¹ liczb¹ 
uczestników – powiedzia³ na 
zakoñczenie imprezy dyrektor 
Bieruñskiego Oœrodka Sportu i 
Rekreacji – Adam Duczmal. 

W bieruñskiej hali sportowej rozegrano XIX Tur-
niej o Puchar Œl¹ska w kategoriach senior i junior 
m³odszy w badmintonie.
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KWW „Porąbek”
w Bieruniu

www.porabek.bierun.pl
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