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Najm³odsi artyœci
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Sukces 
całej gminy
Sesja absolutoryjna to 
najbardziej nerwowa 
chwila w samorz¹dach 
poniewa¿ w³aœnie wte-
dy, ich przedstawicie-
le rozliczani s¹ ze swych 
dokonañ. Tymczasem w 
Bieruniu, ju¿ po raz kolej-
ny, sesja przesz³a g³adko 
a burmistrz Ludwik Jago-
da - ju¿ tradycyjnie - otrzy-
ma³ jednog³oœnie absolu-
torium. Skorzystaliœmy 
wiêc z okazji, by zapytaæ 
burmistrza o kilka spraw. 

Wywiad z burmistrzem 
Ludwikiem Jagodą 

na stronie 4

Francuscy 
przyjaciele

Napoleon i Marysieñka 
- to tylko jeden z wielu 
przyk³adów polsko-francu-
skiej mi³oœci. Mo¿e jeszcze 
nie mi³oœæ ale ju¿ na pew-
no braterska - partnerska 
wspó³praca, od kliku tygodni 
kie³kuje miêdzy Bieruniem a 
francuskim Meung sur Loire.

Zgodnie z zapowiedzi¹ 12 
maja 2007 roku Burmistrz 
Miasta Bierunia Ludwik Ja-
goda w imieniu Gminy 
Bieruñ, podpisa³ akt partner-
stwa z francuskim miastecz-
kiem le¿¹cym nad Loar¹ 
- Meung sur Loire. Dziêki 
temu Bieruñ zwiêkszy³ iloœæ 
partnerskich miast do czte-
rech. Dotychczas by³y to: 
Gundelfingen - Niemcy, Mo-
ravsky Beroun - Czechy 
oraz Ostróg - Ukraina. 16
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W œwietlicy œrodowisko-
wej Bieruñskiego 
Oœrodka Kultury przy 

ulicy Remizowej, 16 maja odby³o 
siê Walne Zebranie Cz³onków 
Stowarzyszenia Mi³oœników 
Ziemi Bieruñskiej „Por¹bek”. 
Uczestniczy³o w nim wielu zna-
mienitych goœci, miêdzy innymi: 
Józef Berger pose³ na Sejm RP, 
dr Jan Czempas - pracownik 
Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach - dziekan filii w Rybni-
ku oraz cz³onkowie Stowarzy-
szenia w tym: radni gminy i po-
wiatu z: przewodnicz¹cym Rady 
Miasta Henrykiem Skupie-
niem, wiceprzewodnicz¹cym 
S³awomirem Wawrzyniakiem 
oraz wicestarost¹ Bernardem 
Bednorzem. 

Na pocz¹tku odby³o siê 
wrêczenie pami¹tkowych dy-
plomów i medali z okazji 15 - le-
cia „Por¹bka” tym wyró¿nionym, 
którzy wczeœniej nie mo-
gli odebraæ przyznanych im 
wyró¿nieñ. Byli to: Józef Ber-
ger, Jan Czempas, Bart³omiej 
Niemiec i Irena Prêtki. 
Okolicznoœciowe dyplomy przy-
znano nastêpuj¹cym osobom: 
Norbert Gonszcz, Stanis³aw 
Jaromin, Stanis³aw Jurecki, 
Ryszard Ko³oczek i Roman 
Skóra, Aurelia Lincer, Celina 
Lichota i Krystyna Wróbel.

Nastêpnie, przewodnicz¹cy 
Stowarzyszenia Mi³oœników 
Ziemi Bieruñskiej „Por¹bek” 
- Norbert Jaromin przedsta-
wi³ sprawozdanie Zarz¹du 

za ubieg³y rok i plan pra-
cy na rok najbli¿szy. Po dys-
kusji, prowadz¹cy zebranie 
Grzegorz Plewniok zarz¹dzi³ 
g³osowanie nad absoluto-
rium dla Zarz¹du. 34 obec-
nych cz³onków „Por¹bka” 
jednog³oœnie udzieli³o absolu-
torium Zarz¹dowi.

W przyjêtym planie pra-
cy na najbli¿szy rok znalaz³y 
siê miêdzy innymi: wydanie 
i promocja ksi¹¿ki „Pocz¹tki 
Samorz¹dnoœci” wspólnie 
ze Stowarzyszeniem 600-let-
niego Bierunia, przygotowa-
nie do wydawnictwa z cyklu 
„Nowy Bieruñ - Historia i Lu-
dzie”, wyst¹pienie w imieniu 
mieszkañców dot. planów za-
gospodarowania i patronat 

nad konkursem gwarowym 
„Godomy po naszymu”.

Zabieraj¹c g³os w dyskusji 
Henryk Skupieñ poinformowa³, 
¿e na wniosek burmistrza Lu-
dwika Jagody Stowarzyszenie 
Mi³oœników Ziemi Bieruñskiej 
„Por¹bek” zosta³o uhonoro-
wane tytu³em „Zas³u¿ony dla 
miasta Bierunia”, co zosta-
nie uroczyœcie potwierdzone 
podczas Dni Bierunia. Z kolei 
S³awomir Wawrzyniak, zda³ 
relacjê z podpisania aktu part-
nerskiego z francuskim mia-
stem Meung sur Loire i zachêci³ 
wszystkich do wstêpowania do 
tworz¹cego siê stowarzyszenia 
przyjaŸni polsko francuskiej. 

Koñcz¹c zebranie Norbert 
Jaromin w imieniu Zarz¹du - 
podziêkowa³ za absolutorium a 
wszystkim cz³onkom i goœciom 
wyrazi³ podziêkowanie za przy-
bycie.

Walne zebranie „Por¹bka”

Harcerze, orkiestra ko-
palni „Piast” i przedsta-
wiciele Bieruñskiego 

Oœrodka Kultury oraz w³adz 
naszego miasta - uczcili rocz-
nice: wybuchu III Powstania 
Œl¹skiego, uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja i Dzieñ Fla-
gi. Wœród sk³adaj¹cych kwia-
ty pod naszymi miejscami 
pamiêci obecny by³ zastêpca 
burmistrza Jan Podleœny i 
wiceprzewodnicz¹cy Rady 
Miasta S³awomir Wawrzyniak. 

Witaj majowa jutrzenko

Sklep z artyku³ami 
metalowymi, meblowymi i budowlanymi 

pani Agnieszki Kaweckiej 
został przeniesiony z ulicy Wawelskiej 

do Che³mu Œl¹skiego na ulicê Œl¹sk¹ 142. 
Czynny jest codziennie od 8.00 do 17.00 

AGNES zaprasza

32 teatry a najlepszy z Bierunia - tak w telegraficznym 
skrócie, mo¿na by podsumowaæ XXXIV Ogólnopol-
ski Przegl¹d Teatralny „Rypiñska Wiosna Teatralna”. 

Dzia³aj¹cy przy Bieruñskim Oœrodku Kultury - Teatr Eksperymen-
talny Poszukiwañ Twórczych „Epidemia”, zosta³ laureatem tego 
ogólnopolskiego konkursu zyskuj¹c uznanie jury, publicznoœci i 
pozosta³ych grup teatralnych. 

I to za co? Za „NIC”! Bowiem w³aœnie taki tytu³, nosi nagrodzo-
ne przedstawienie. Spektakl pod tytu³em „NIC” o którym obszer-
nie pisaliœmy w poprzednim numerze, podbija serca kolejnych wi-
dzów. Natomiast zespó³ kierowany przez Micha³a Sabata zdoby-
wa kolejn¹ nagrodê Przypomnijmy, ¿e poprzednia to wyró¿nienie 
1 stopnia na Krajowym Festiwalu Kultury M³odzie¿y Szkolnej. Gra-
tulujemy wszystkim aktorom i autorom spektaklu, który powoli sta-
je siê kosiarzem nagród. Brawo! 

Nagroda za NIC!
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OSP

Odegraniem hymnu stra-
¿ackiego „Rycerze Flo-
riana” rozpoczê³y siê na 

trutowisku w Lêdzinach 19 maja 
obchody Powiatowego Dnia 
Stra¿aka. Wœród licznych goœci 

obecni byli przedstawiciele w³adz 
powiatu ze starost¹ Piotrem Czar-
nynog¹ i przewodnicz¹cym Rady 
Powiatu Henrykiem Barcikiem 
oraz przedstawiciele w³adz Bieru-
nia z burmistrzem Ludwikiem Ja-
god¹ i przewodnicz¹cym Rady 
Miasta Henrykiem Skupieniem.

Jako pierwszy g³os zabra³ ko-
mendant PSP Tychy - dh. Kazi-
mierz Utrata - który zapozna³ 
zebranych z aktualn¹ sytuacj¹ 
w naszym powiecie i rejonie.

Nastêpnie og³oszono wyni-
ki Turnieju Wiedzy Po¿arniczo-
Ekologicznej, który by³ roz-
grywany w ramach II Sparta-
kiady M³odzie¿owych Dru¿yn 
Po¿arniczych.

Wœród 90 startuj¹cych naj-
lepszy by³ zespó³ OSP Bieruñ 
Nowy który zaj¹³ 1 miejsce po 
nim uplasowa³a siê reprezenta-
cja OSP Bieruñ Stary a miejsce 
3 zajê³y Lêdziny.

Indywidualnie tryumfowa³a 
Marta Lenart z OSP Bieruñ 
Nowy, która bêdzie w 2008 
roku reprezentowaæ nasz 
powiat na Finale woje-
wódzkim Turnieju Wiedzy 
Po¿arniczej Ta utalentowa-
na i pracowita dziewczy-
na z pewnoœci¹ zas³u¿y³a 

sobie na jakieœ ekstra 
wyró¿nienie. W czo³ówce 
najlepszych znaleŸli siê jesz-
cze Jaros³aw Kuczek, Ma-
teusz Nowacki i Kamil Ba-
bich wszyscy z OSP Bieruñ 

Stary oraz Daniel Zub z OSP 
Czarnuchowice.

Sekretarz ZP ZOSP Jan Ka-
sprzyk - przedstawi³ krótkie 
sprawozdanie z ostatnich 6 
miesiêcy dzia³ania zwi¹zku. W 
kolejnym punkcie uroczystoœci 
przyst¹piono do wrêczania 
odznaczeñ i wyró¿nieñ.

Najwy¿sze odznaczenie 
stra¿ackie - Z³oty Znak Zwi¹zku 

otrzyma³ Norbert Gonszcz 
Honorowy prezes OSP Bieruñ 
Nowy. Wczeœniej zas³ugi od-
znaczonego przypomnia³ bur-
mistrz Ludwik Jagoda, któ-
ry nastêpnie podziêkowa³ lau-
reatowi za wk³ad pracy w 
¿ycie OSP i ca³ej bieruñskiej 
spo³ecznoœci.

Decyzj¹ Powiatowej Komisji 
Odznaczeñ - odznakê „Stra¿ak 
Wzorowy” otrzymali miêdzy 
druhowie: Maciej Waliczek, 
S³awomir Waliczek, Wojciech 
Salomon, Jacek Goraus, Ar-
mand Topa³a, Bartosz Ogaza 
i Artur KuŸnik (podajemy tylko 
nazwiska wyró¿nionych bieru-
niaków). 

Burmistrz Bierunia Ludwik 
Jagoda - po z³o¿eniu tra-
dycyjnych ¿yczeñ i gratula-
cji poinformowa³ zebranych 
o rozpoczêciu prac budo-

wy stra¿nicy w Czarnuchowi-
cach (ostatnia jednostka OSP 
w naszym powiecie maj¹ce 
tzw. prowizoryczne budynki) 
i zaprosi³ za dwa lata wszyst-
kich stra¿aków z powiatu B-L 
na uroczystoœæ otwarcia nowej 
stra¿nicy.

W czêœci artystycznej wyst¹pi³ 
zespó³ wokalny siostry Justyna 
i Magda Karkoszka z Lêdzin.

Bieruniacy najlepsi! Odznaczenie dla N. Goszcza! Brawa dla Marty Lenart!

Powiatowy dzieñ stra¿aka

BURMISTRZ MIASTA 
BIERUNIA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., informuje, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu został wywieszo-
ny wykaz nieruchomości położonej w Bieruniu przeznaczonej 
do dzierżawy:
• działka nr 506/35 o pow. 2534 m2
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: Co dla pana 
oznacza otrzymanie abso-
lutorium?

Burmistrz Ludwik Jagoda: 
Jest to wyraz zaufania ze strony 
radnych i uznania, ¿e polityka 
gminy zmierza we w³aœciwym 
kierunku, zgodnym z przyjêt¹ 
przed paru laty strategi¹ roz-
woju naszego miasta. Myœlê, 
¿e jest to sukces ca³ej gminy. 
Chcia³bym przypomnieæ, ¿e 
przedmiotem oceny by³a tutaj 
nie tylko prawid³owoœæ prowa-
dzenia gospodarki finansowej 
w ramach przyjêtego bud¿etu 
ale tak¿e ca³oœæ operacji i pro-
cedur z nim zwi¹zanych, w tym 
realizacja dochodów, przycho-
dów i rozchodów. Poza tym, 
ocenie podlega równie¿ tak 
newralgiczna kwestia jak sto-
sowanie procedur przy udzie-
laniu zamówieñ publicznych. 

: Jest pan doœwia-
dczonym gospodarzem gmi-
ny, czy miniony rok by³ ³atwy? 

Ludwik Jagoda: Przeciwnie 
- bardzo trudny. Zak³adaliœmy, 
¿e nasze dochody bêd¹ mniej-
sze od wydatków o blisko 
dziesiêæ milionów z³otych. 
Pod koniec roku okaza³o siê, 
¿e dochody mieliœmy wiêksze 
od spodziewanych o 6,2 mln 
z³otych i wynios³y one ponad 
53,2 mln z³otych. Wydatki nie-
stety te¿ wzros³y do blisko 59,7 
mln z³otych, ale tylko o 2,7 mln 
z³otych, wiêc zak³adana ró¿nica 
nieco zmala³a. Cieszê siê, ¿e w 
Bieruniu rosn¹ dochody w³asne 
co oznacza, ¿e miasto siê rozwija, 
maleje bezrobocie a ludziom co-
raz lepiej siê tu powodzi. Bo prze-
cie¿ dochody w³asne, pochodz¹ 
z podatków od nieruchomoœci, 
podatków dochodowych.

: A¿ 38,5 procent 
wydatków przeznaczyliœmy 
na inwestycje. To ewene-
ment w skali województwa...

Ludwik Jagoda: Tak, tylu 
pieniêdzy nie wydano tu od 

szesnastu lat! W paŸdzierniku 
oddaliœmy do u¿ytku halê spor-
tow¹ przy Gimnazjum nr 1 na 
któr¹ przeznaczyliœmy 14 mi-
lionów z³otych. Ten budynek 
w sposób zasadniczy zmie-
ni³ wygl¹d centrum Bierunia 
Nowego. Ka¿dy kto tam teraz 
wje¿d¿a widzi zupe³nie inn¹ 
miejscowoœæ. Jest tu wiele no-
wych miejsc parkingowych. 
Oddaliœmy now¹ komendê po-
licji. Remontujemy drogi. Dziêki 
modernizacji skrzy¿owania 
ulicy Turyñskiej i Warszaw-
skiej mamy du¿o bardziej bez-
pieczny wjazd do miasta. 
Uporz¹dkowaliœmy te¿ wjazd 
do strefy ekonomicznej.

: Czyli, zmienia 
wizerunek naszej gminy?

Ludwik Jagoda: Ograni-
czamy nisk¹ emisjê: zmoder-
nizowaliœmy ju¿ ponad osiem-
set domowych kot³owni a 
przez dwa najbli¿sze lata wy-
remontujemy kolejne 450. 
Mieszkañcy przekonali siê, ¿e 
warto uto¿samiaæ swoje plany 
z dzia³alnoœci¹ gminy. Podob-
nie wygl¹da kwestia kanaliza-
cji. W tej chwili mamy ju¿ przy-
gotowane wnioski o dop³aty z 
Unii Europejskiej i czekamy na 
uruchomienie œrodków. Musi-
my dokoñczyæ prace przy uli-
cy Krakowskiej, Bojszowskiej, 

Wawelskiej i Skowronków i 
w Czarnuchowiach. Potrzeb-
na jest rozbudowa oczyszczal-
ni w Bieruniu Starym. Na to 
wszystko potrzeba prawie 25 
mln z³. Mam nadziejê, ¿e dziêki 
rozs¹dnej postawie naszych 
radnych i organów administracji 
pañstwowej, uda siê przebrn¹æ 
przez ten ogrom prac.

: Czêsto powtarza 
pan, ¿e patrzy ca³oœciowo 
na rozwój Bierunia. Co to 
oznacza?

Ludwik Jagoda: Przyby-
wa nam obiektów sporto-
wych: s¹ dwie nowoczesne 
hale, przyby³o nam boisk, jest 
kilkadziesi¹t placów zabaw. 
Myœlê, ¿e funkcjonuj¹cy od 
maja Bieruñski Oœrodek Sportu 
i Rekreacji przyczyni siê do jak 
najlepszego wykorzystania tych 
obiektów - co najmniej przez 
kilkanaœcie godzin dziennie.

Jednym z naszych prioryte-
tów jest inwestowanie w rozwój 
m³odego pokolenia. Wci¹¿ pod-
nosimy nak³ady na nasze szkol-
nictwo. W przedszkolach - ju¿ bra-
kuje co najmniej szeœædziesiêciu 
miejsc. Na dobr¹ sprawê mo¿na 
by pomyœleæ o zbudowaniu trze-
ciego przedszkola ale na ra-
zie trzeba szybko zorganizowaæ 
dodatkowe oddzia³y w ju¿ 
istniej¹cych placówkach.

Ale Bieruñ to nie tylko dzie-
ci i m³odzie¿ - obecnoœæ policji 
poprawi³a bezpieczeñstwo wszyst-
kich mieszkañców, podobnie jak 
remont DK 44, nowe skrzy¿owanie 
czy œcie¿ka rowerowa. Rozwija siê 
dzia³alnoœæ kulturalna w mieœcie. 
To s³u¿y wszystkim. 

: Na koniec naj-
wa¿niejsze pytanie - co 
nas czeka w najbli¿szym 
czasie?

Ludwik Jagoda: Wiele spraw 
siê dzieje a sporo pracy ci¹gle 
przed nami. Naprawy wyma-
ga wiele lokalnych dróg jak 
chocia¿by £ysinowa, Kolejo-
wa, Nasypowa i szereg innych. 
Chcemy skoñczyæ kanalizacjê w 
rejonie ulicy £ysinowej i w Bijaso-
wicach. Dobiega koñca budowa 
Skateparku. W trzecim kwartale 
oddana zostanie do u¿ytku nowa 
czêœæ ratusza dziêki czemu 
mieszkañcy bêd¹ du¿o spraw-
niej obs³ugiwani i wszystkie spra-
wy bêd¹ mogli za³atwiaæ w jed-
nym miejscu na parterze. Cze-
ka nas trudny wybór: rozbudowa 
przedszkoli czy budowa domu 
opieki dla osób starszych?

Podsumowuj¹c poprzedni rok, 
chcia³em podkreœliæ, ¿e wspól-
nie z radnymi i mieszkañcami 
odnieœliœmy szereg sukcesów. 
Nawet jeœli nie wszystko uda³o 
siê zrealizowaæ zgodnie z za-
mierzonym planem. Wiele osób 
jest zainteresowanych kupnem 
dzia³ek w Bieruniu co dobitnie 
œwiadczy, ¿e dobrze siê tu ¿yje.

Rozmawia³: Zbigniew Piksa

ABSOLUTORIUM

Sukces całej gminy
1

Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Œl¹skiego 
na lata 2007-2013 - aktu-
alny stopieñ przygotowañ 
do realizacji, wyzwania dla 
samorz¹dów zwi¹zane z 
wdra¿aniem programu oraz 
wspó³praca samorz¹dów z Ku-

ratorium Oœwiaty w Katowicach 
- by³y g³ównymi tematami po-
siedzenia Konwentu Starostów 
Województwa Œl¹skiego. Po 
raz pierwszy odby³ siê on w po-
wiecie bieruñsko-lêdziñskim - 
27 kwietnia w Centrum Inicja-
tyw Gospodarczych w Bieruniu. 

W posiedzeniu uczestniczy³o 
15 starostów. Obecni byli 
marsza³ek województwa Ja-
nusz Moszyñski i œl¹ski kurator 
oœwiaty Marian Drosio. Obrady 
prowadzi³ przewodnicz¹cy kon-
wentu Andrzej P³onka - starosta 
bielski. Rolê gospodarza pe³ni³ 
starosta powiatu bieruñsko - 
lêdziñskiego Piotr Czarnynoga

Konwent Starostów 
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INTERWENCJE

My mieszkañcy ulicy Wylotowej i ulic przyleg³ych, w zwi¹zku 
z trwaj¹cymi pracami polegaj¹cymi na nawo¿eniu ziemi na 
terenie po by³ym stawie bieruñskim przez firmê „Jachym” - 

prosimy o interwencjê w kierunku: wstrzymania w/w prac lub zmiany 
trasy przejazdu ciê¿arówek na wjazd od ulicy Turyñskiej lub na od-
cinek Turyñskiej - skrzy¿owanie a nastêpnie przed³u¿enie ul. Chemi-
ków i wjazd na teren stawu od tamtej (niezamieszkanej)strony.

Gdyby to by³o niemo¿liwe, prosimy o ograniczenia uci¹¿liwoœci 
zwi¹zanych z tymi pracami: wzrostem zagro¿enia bezpieczeñstwa 
dla nas i naszych dzieci przez zwiêkszony ruch ciê¿kich pojaz-
dów na naszej drodze, pyleniem, szlamem, b³otem i brudem 
osiadaj¹cych na naszych nieruchomoœciach, podwórkach, ele-
wacjach domów, oknach zab³oceniem naszej drogi, odcinków 
wzd³u¿ naszych posesji i wjazdów do nich.

Oczekujemy doprowadzenia - po zakoñczeniu prac - do co naj-
mniej odtworzenia stanu pierwotnego sprzed rozpoczêcia prac 
ulicy Wylotowej i wzd³u¿ niej. Obawiamy siê, i¿ po zakoñczonym 

procesie inwestycyjnym zostaniemy ze zniszczon¹ drog¹, zabru-
dzonymi unosz¹cym siê py³em i b³otem posesjami i nieuregulowa-
nymi stosunkami wodnymi na zasypanym terenie.

Wykazaliœmy wystarczaj¹co d³ugo postawê obywatelsk¹ cierpli-
wie znosz¹c ha³as, spaliny, ruch, nie wspominaj¹c o potencjalnym 
uszkodzeniu naszych domów znajduj¹cych siê tak blisko drogi, a 
wszystko to zwi¹zane z inwestycjami prowadzonymi na terenie Ty-
chów, z których my mieszkañcy ani bud¿et miasta nie odniesiemy 
¿adnych bezpoœrednich korzyœci. Ale cierpliwoœæ ta siê wyczerpa³a 
gdy zauwa¿yliœmy tak znacz¹c¹ degradacjê naszego otoczenia.

Podobnie jak Pan uwa-
¿am, ¿e budowa po-
mnika œw. Walentego w 

Bieruniu to wa¿ne zagadnie-
nie spo³eczne, religijne i arty-
styczne. Wobec tego dysku-
sja spo³eczna w okresie bu-
dowania wizji artystycznej oraz 
projektowania pomnika jest 
potrzebna i zupe³nie natural-
na. Na budowê pomnika wy-
dane zostan¹ spo³eczne, pu-
bliczne pieni¹dze i wszystkim 
nale¿y siê rzetelne uzasadnie-
nie i pe³na informacja.

Proszê mi wybaczyæ, ¿e nie 
odniosê siê do spraw Pana kwa-
lifikacji, bo to nie by³o przedmio-
tem mojego artyku³u. Czuje siê 
Pan ura¿ony, wiêc uprzejmie 
informujê, ¿e nie by³o moim za-
miarem zakwestionowaæ Pana 
osi¹gniêæ i dorobku artystyczne-
go. To jakieœ nieporozumienie.

Wspomina Pan, ¿e to on jest 
autorem pomys³u, aby pomnik 
mia³ formê kolumny o wysokoœci 
6 m. Pozwolê sobie szerzej 
przedstawiæ i uzasadniæ mój od-
mienny pogl¹d na tê sprawê. 

Dokona³em doœæ wnikliwe-
go przegl¹du pomników, któ-
re zosta³y wzniesione w ostat-
nich 15 latach. Nie jest to trud-
ne, bo wiêkszoœæ to pomniki 
Jana Paw³a II i by³y przedmio-

tem analizy i krytycznej pracy 
naukowej. Jest dostêp do du¿ej 
liczby zdjêæ. Na podstawie ta-
kiego przegl¹du mo¿na moim 
zdaniem okreœliæ tendencje 
obowi¹zuj¹ce w religijnej sztu-
ce pomnikowej. Nie uda³o mi siê 
znaleŸæ ¿adnego pomnika w for-
mie kolumny. Czêœæ z tych po-
mników jest posadowionych 
na wysokich postumentach, 
ale zosta³y zlokalizowane na 
du¿ych przestrzeniach, w oko-
licy wysokich wie¿ koœcielnych, 
placach o du¿ej powierzch-
ni. Najwy¿sze uznanie krytyki 
uzyska³y, mówi¹c trochê niepre-
cyzyjnie, pomniki niezbyt wyso-
kie. Jeœli nie mam pe³nej wiedzy 
to proszê mnie uzupe³niæ.

W Krakowie postanowio-
no wznieœæ pomnik królowi 
Boles³awowi Wstydliwemu na te-
renie tzw. Ma³ego Rynku. Powo-
dem jest obchodzony w 2007 r. 
jubileusz 750 - lecia lokacji miasta. 
Og³oszono dwa konkursy na pro-
jekt pomnika. Jury konkursu, po-
mimo, ¿e przyzna³o nagrody za 
projekty na ³¹czn¹ kwotê 35 tys. z³. 
nie skierowa³o ¿adnego do reali-
zacji. Wygra³ projekt o wysokoœci 
4 metrów, który nie bêdzie realizo-
wany na placu wielkoœci naszego 
Rynku, bo „przyt³acza³by swoim 
rozmachem”.

Na jednym ze spotkañ pu-
blicznych zosta³em poinformo-
wany, ¿e pomys³ budowy „po-
mnika-kolumny” nie jest nowy 
- powsta³ 4 lata temu. Kolum-
na œw. Walentego mia³a stan¹æ 
na Rynku. Tak¹ koncepcjê 
potrafiê zrozumieæ. Rynek jest 
doœæ rozleg³y i kolumnê mo¿na 
by podziwiaæ na tle wysokiej 
wie¿y œw. Bart³omieja. Jed-
nak sta³o siê inaczej - w miej-
scu przewidzianym na pomnik 
stoi obecnie studnia. Przenie-
sienie tego samego projektu 
(pomys³u) w inne miejsce, w 
inn¹ przestrzeñ nie musi byæ 
dobrym rozwi¹zaniem. 

W Bieruniu mamy do dyspo-
zycji ma³y skwer przy koœció³ku 
miêdzy skrzy¿owaniami. Obec-
na wolna powierzchnia bêdzie 
jeszcze zmniejszona z uwa-
gi na planowan¹ budowê ho-
telu. I chcê, ¿e podkreœliæ nie 
kwestionujê zasad symetrii i idei 
samej kolumny, lecz 6 metrowy 
pomnik na ma³ym placu w oko-
licy koœcio³a œw. Walentego. 

Wysoki pomnik bêdzie rywa-
lizowa³ wizualnie z „Walencin-
kiem” i mo¿e zdominowaæ ca³¹ 
przestrzeñ wokó³ koœció³ka.

Pomniki w formie kolumny 
s¹ znane w sztuce europejskiej 
od staro¿ytnoœci, najwiêksz¹ 
popularnoœæ zyska³y w okresie 
baroku w XVII i XVIII w.

Budowê pomnika bêdziemy 
prowadziæ w tym lub w przy-

sz³ym roku, mo¿na powiedzieæ 
wspó³czeœnie, w XXI wie-
ku. Ja rozumiem powrót do 
wczeœniejszych okresów w 
przypadkach koniecznoœci uzu-
pe³nienia w tym samym sty-
lu istniej¹cej zabudowy. Obiek-
ty, na które powo³uje siê Autor tj. 
rynek, kopiec, grobla s¹ w doœæ 
du¿ej odleg³oœci od miejsca lo-
kalizacji pomnika. W najbli¿szej 
okolicy (oprócz koœció³ka) 
mamy do czynienia z budynka-
mi powsta³ymi lub modernizowa-
nymi w ubieg³ym wieku. Budy-
nek domu przedpogrzebowego 
i „Spektry” wybudowano kilka lat 
temu. ¯aden z obiektów w oto-
czeniu koœció³ka nie jest baroko-
wy i nie nawi¹zuje do tego stylu.

Pomnik œwiêtego Walente-
go nie ma byæ przecie¿ jak¹œ 
„maskotk¹”, z któr¹ mo¿na siê 
sfotografowaæ lub harcowaæ 
wokó³ niej przyp³ywie fantazji, 
ale œwiadectwem naszej wiary.

Tego nie rozumiem. Co ma 
wysokoœæ pomnika do na-
szej wiary? Co w tym z³ego, ¿e 
chcemy siê pomodliæ, zamyœliæ 
i zrobiæ zdjêcie przy pomniku 
Œwiêtego? Zdjêcia od dawna 
robimy przecie¿ w koœcio³ach. 

Ja chcê, aby pomnik by³ mi 
bliski, a pomnikowy Walenty 
przyjacielski. Przyjaciel, do któ-
rego mieszkañcy i pielgrzymi 
mog¹ zawsze zwróciæ siê o po-
moc. Patron miasta, który obda-
rza nas zdrowiem i mi³oœci¹.

Jan Knopek
Polemika z twórc¹ koncepcji

Prosimy o pomoc
Do naszej redakcji dotar³a petycja, której frag-
menty, publikujemy. 
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Ju¿ tylko klika dni, dzieli nas 
od najwiêkszej imprezy go-
spodarczej w naszym re-

gionie V Powiatowych Targów 
Przedsiêbiorczoœci i Ekologii, 
które odbêd¹ siê 2 i 3 czerwca 
w Imielinie. Tegoroczna impreza 
targowa zosta³a zorganizowana 
pod honorowym patronatem Mi-
nistra Gospodarki Jerzego Po-
laczka oraz Przewodnicz¹cego 
Rady Powiatu Bieruñsko-
Lêdziñskiego Henryka Barcika. 

Has³o targów „Przysz³oœæ w 
przedsiêbiorczoœci - ekologia 
dla przysz³oœci” stanowi wyraz 
starañ w³adz powiatu skierowa-
nych na w³aœciw¹ promocjê roz-
woju przedsiêbiorczoœci wraz 
z najnowszymi rozwi¹zaniami 
ekologicznymi. W tym roku po-

dobnie jak w latach poprzed-
nich wiele uwagi poœwiêcono 
„Programowi ograniczania ni-
skiej emisji w gminach powia-
tu bieruñsko-lêdziñskiego”. Pro-
ducenci oraz firmy instaluj¹ce 
kot³y ekologiczne i kolektory 
s³oneczne zaprezentuj¹ siê na 
specjalnie wyeksponowanym 
terenie wystawowym. Ekspozy-
cja ta rokrocznie cieszy siê bar-
dzo du¿ym zainteresowaniem 
wœród odwiedzaj¹cych. 

Tradycyjnie ju¿, w trakcie tar-
gów zostan¹ wrêczone statu-
etki „Z³otego Liœcia” w trzech 
kategoriach. Statuetki zo-
stan¹ przyznane w 3 katego-
riach: za produkt targowy, za 
ekspozycjê targow¹ i w kate-
gorii pro-eko. 

GOSPODARKA

Wszelkie kwestie zwi¹-
zane z t¹ drog¹ by³y 
szeroko omawiane 

we wtorek (21 maja) podczas 
spotkania w Œl¹skim Urzêdzie 
Wojewódzkim. W dyskusji, któ-
rej przewodzi³ wicewojewo-
da Wies³aw Maœka uczestni-
czyli tak¿e minister z kance-
larii Premiera, wicewojewo-
da ma³opolski Rafa³ Kostec-
ki, parlamentarzyœci ze Œl¹ska 
i Ma³opolski oraz przedstawi-
ciele Dyrekcji Generalnej Dróg 
Publicznych i Autostrad a tak¿e 
przedstawiciele gmin przez któ-
re ma przebiegaæ droga S1.

Omawiano dotychczasowe 
dzia³ania i poszczególne wer-

sje przebiegu trasy. Najwiêksz¹ 
akceptacjê uzyska³ wariant czwar-
ty. Zgodnie z nim od Kosztów 
przez Bieruñ a¿ do Oœwiêcimia 
droga biega³aby zgodnie z plana-
mi, które opracowano ju¿ dawniej. 
Dalej z Oœwiêcimia do Brzeszcz 
skrêca na Wschód, równolegle 
z torami kolejowymi pomiêdzy 
Oœwiêcimiem a Brzeszczami, a 
nastêpnie mia³aby przebiegaæ 
zgodnie z wersj¹ podstawow¹, 
opracowan¹ ponad dziesiêæ lat 
temu, czyli wariantem pierwszym 
i drugim. 

Najwiêksz¹ korzyœci¹ dla 
naszego miasta - mówi bur-
mistrz Ludwik Jagoda - 
bêdzie fakt, ¿e w ramach 

nowopowsta³ej drogi Bieruñ, 
podobnie jak Oœwiêcim uzy-
skaj¹ od po³udnia obwodni-
ce. Od wiaduktu w Œcierniach 
trasa ma odbiegaæ w kierun-
ku po³udniowym do Bijaso-
wic do wêz³a Bieruñ. Dalej tra-
sa S1 wraz z drog¹ krajow¹ 
44 prowadzi³yby do wêz³a 
oœwiêcimskiego i dalej do 
samego Oœwiêcimia. Dziêki 
temu, ¿e obydwa miasta bêd¹ 
mia³y na po³udniu obwodnice, 
ca³y uci¹¿liwy transport towa-
rowy zostanie wyeliminowa-
ny z centrum Bierunia. Prze-
jazd przez Bieruñ Nowy od 
wiaduktu w Œcierniach a¿ do 
mostu na Wiœle straci rangê 
drogi krajowej i bêdzie wyko-
rzystywany jako droga lokal-
na. Ponadto kopalnia „Piast” 
bêdzie mia³a niezale¿n¹ 
bezpoœredni¹ drogê do wêz³a 
bieruñskiego w Œcierniach. To 
wszystko ma kapitalne zna-
czenie dla gminy bowiem nasi 
mieszkañcy wreszcie zostan¹ 

uwolnieni od ciê¿kiego trans-
portu tranzytowego i bêd¹ 
mogli bezpiecznie korzystaæ z 
ulic w swoim mieœcie.

Po drodze z pewnoœci¹ bêdzie 
jeszcze niejedna przeszkoda, 
jak chocia¿by mo¿liwoœæ kolizji 
przebiegu trasy z programem 
„Natura 2000”, ale jeœli wszyst-
ko pójdzie w takim kierunku jak 
przedstawi³ nam to Dyrektor 
Raj z GDDKiA jestem optymist¹ 
- zapewnia Burmistrz Ludwik 
Jagoda. Parlamentarzyœci 
ze Œl¹ska i Ma³opolski ju¿ na-
k³onili ministra Polaczka aby 
wyasygnowa³ na ten cel do-
datkowe fundusze. Myœlê ¿e 
na tym pocz¹tkowym, projek-
towym etapie prace przebie-
gaj¹ sprawnie i terminowo. 
Najwa¿niejsze aby rok 2008 
zamkn¹æ wydaniem decy-
zji lokalizacyjnej. Jest szansa 
aby ta inwestycja by³a wyko-
nana do 2013 a nawet do wio-
sny 2012 roku.

S1 coraz bli¿ej 
W ci¹gu najbli¿szych piêciu lat prawdopodob-
nie powstanie d³ugo oczekiwana trasa szyb-
kiego ruchu S1. 

Por¹bek zaprasza!
Cz³onkowie Zarz¹du Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi 

Bieruñskiej „Por¹bek” oraz radni z „Por¹bka” - serdecznie za-
praszaj¹ wszystkich mieszkañców do wyra¿ania w³asnych opi-
nii, wniosków, skarg, pomys³ów i postulatów. 

Ze wszystkimi problemami dotycz¹cymi miasta i jego 
mieszkañców, mo¿na zg³aszaæ siê w ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê 
miesi¹ca na dy¿ur cz³onków „Por¹bka” do œwietlicy Gim-
nazjum nr 1 od godziny 17.30.

PROGRAM TARGÓW
02 czerwca, sobota:
09:30 Koncert Górniczej Orkiestry Dêtej KWK Piast;
10:00 Otwarcie V Powiatowych Targów Przedsiêbiorczoœci i Ekologii;
11:00 Konferencja prasowa
11:30 Polsko-Czeskie Forum Gospodarcze - rozpoczêcie
14:00 - 15:30 Powiatowy blok artystyczny;
15:35 - 17:00 Wystêp zespo³u muzycznego „TRIO BLUE”
17:00 Wrêczenie nagród w powiatowym konkursie plastycznym 
EKOSTRADA 2007
17:30 Wystêp zespo³u muzycznego SEKRET;
19:00 Wrêczenie statuetek „Z³otego Liœcia” w trzech kategoriach:
20:00 Zamkniêcie ekspozycji targowej;
20:10 Wystêp zespo³u muzycznego „DZIKIE POLA”
21:30 Pokaz sztucznych ogni i pokaz laserowy
03 czerwca, niedziela:
10:00 Otwarcie ekspozycji targowej;
14:00 - 18:00 Pocz¹tek czêœci artystycznej - ŒL¥SKA BIESIADA;
14:00 Koncert Górniczej Orkiestry Dêtej KWK Ziemowit;
16:00 Powiatowy blok artystyczny;
17:00 Wystêp zespo³u estradowego „Imielin” + duet „Baba z chopym”
18:00 Zamkniêcie targów;
19:00 Zakoñczenie imprezy.

W przerwach pomiêdzy blokami programowymi odbywaæ siê 
bêd¹ konkursy dla odwiedzaj¹cych targi. Nagrody fundowane 
przez wystawców.

Targowy jubileusz Powiatowe Targi Przed-
siêbiorczoœci i Ekologii w Imie-
linie to impreza, która ju¿ na 
sta³e wpisa³a siê do kalenda-
rza imprez powiatowych. Te-
goroczna impreza to ju¿ 5 targi 
a zatem jubileuszowe. Nale¿y 
spodziewaæ siê wielu niespo-

dzianek. Jedn¹ z nich na pew-
no jest liczny udzia³ wystaw-
ców z zaprzyjaŸnionych miast 
partnerskich z Czech i Moraw 
oraz polsko-czeskie forum go-
spodarcze pod patronatem 
Konsula Generalnego Republi-
ki Czeskiej
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KULTURA

Uczestnicy pierwszego Przegl¹du 
Przedszkolnych zespo³ów ar-
tystycznych s¹ dziœ doros³ymi 

ludŸmi - maj¹ po dwadzieœcia lat. Nic 
dziwnego, skoro impreza, która odby³a 
siê 18 maja w Kinoteatrze „Jutrzenka” 
- mia³a ju¿ piêtnast¹ edycjê. W tym do-
rocznym przegl¹dzie dorobku artystycz-
nego przedszkoli, bior¹ udzia³ dzieci z 
piêciu placówek naszego powiatu. 

Bieruñ reprezentowa³y dwa przed-
szkola. Przedszkole Nr 2 w Bieruniu No-
wym z programem „Taneczny krok przez 
ca³y rok” przygotowanym pod kierun-
kiem pañ: Jolanty Ga³ka-Klêczar, Ewy 
Celiñskiej i Sylwii Wójcik. Dyrektorem 
w tym przedszkolu jest pani Ma³gorzata 
Dziedzioch. Natomiast Bieruñ Stary 
reprezentowa³o Przedszkole nr 1 w któ-
rym dyrektorem jest pani Barbara Niec-
karz. Dzieci przedstawi³y widowisko ta-
neczne „W zaczarowanym ogrodzie” 
przygotowane pod kierunkiem pani Ma-
rioli Wróbel. Wszystkie uczestnicz¹ce 
przedszkola otrzyma³y pami¹tkowe na-
grody a dzieci s³odkie upominki.

Najm³odsi 
artyœci

1

Czternaœcie zespo³ów 
wziê³o udzia³ w Woje-
wódzkim Przegl¹dzie 

Zespo³ów Emeryckich, któ-
ry 19 maja odby³ siê obok 
boiska KS Unia w Bieruniu 
Starym. Impreza ta, powo-
li staje siê sztandarowym 
przegl¹dem artystycznym 
organizowanym przez Polski 
Zwi¹zek Emerytów Renci-
stów i Inwalidów. W naszym 
mieœcie odby³a siê ona po 
raz pierwszy a zosta³a przy-
gotowana wspólnymi si³ami 
PZERiI pod kierunkiem pre-
zes Marii Mazurkiewicz 
oraz Bieruñskiego Oœrodka 
Kultury. Dziêki tej wspó³pracy 
Bieruñ reprezentowa³y trzy 
zespo³y: Bierunianki, Nowo-
bierunianki i Œciernianeczki. 
Mogliœmy wiêc podziwiaæ 
zespo³y œpiewacze, folklo-

rystyczne, obrzêdowe i ta-
neczne. Atmosfera sce-
nicznej zabawy, udzieli³a 
siê publicznoœci, która co 
chwilê rusza³a w tany lub 
podœpiewywa³a co bar-
dzie znane kawa³ki. Ponie-
wa¿ pogoda dopisywa³a 
mieliœmy okazjê do mi³ego 

spêdzenia sobotniego przed 
i popo³udnia. Wœród goœci 
naszych seniorów obecni 
byli: pose³ na Sejm RP - Jó-
zef Berger, burmistrz Bie-
runia Ludwik Jagoda i sta-
rosta powiatu bieruñsko- 
lêdziñskiego Piotr Czarny-
noga.

Seniorzy i nie tylko

W pawilonie KS „UNIA” Bieruñ 
Stary 28 kwietnia rozegrano 
XIV Miêdzynarodowy Turniej 

Szachowy Im. Henryka Dobieliñskiego. 
Zawody zosta³y przeprowadzone na dy-
stansie 7 rund z tempem gry 2 x 15 mi-
nut i wchodzi³y w cykl XII Grand Prix 
Bierunia w szachach. Zawody prowa-
dzili: Andrzej WILK (kierownik sekcji 
szachowej KS „UNIA”) oraz Tomasz 
Solecki (UM Bieruñ). Sklasyfikowano 
24 zawodników 1 miejsce zaj¹³ nasz 
najlepszy zawodnik Krzysztof Wilk 
(UNIA Bieruñ) drugie Adam Paczkow-
ski (Hetman Szopienice) trzecie Jó-
zef Ga³yga (Tychy). Nasi zawodnicy 
zajêli nastêpuj¹ce miejsca: Kazimierz 
Stryjski by³ czwarty, Andrzej Gromada 
ósmy a Eugeniusz Czy¿ dziesi¹ty. 

Krzysztof Wilk 
tryumfuje!
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Ju¿ po raz czwarty, Bieruñski 
Oœrodek Kultury zorganizowa³ 

Regionalny Przegl¹d Muzyki Kla-
sycznej. Salê Domu Kultury „Gama” 

KULTURA

Brawa dla m³odych 
wirtuozów!

- 12 maja wype³ni³o 24 uczestników w wie-
ku od 6 do 15 lat o ró¿nym sta¿u muzycz-
nym, graj¹cych na ró¿nych instrumentach 
i prezentuj¹cych zró¿nicowany poziom wy-
konawczy. Jury, po wys³uchaniu m³odych 
muzyków, przyzna³o: 1 miejsce 12 letnie-
mu £ukaszowi Kostka z Bojszów za grê 
na gitarze, 2 miejsce 6 letniemu Markowi 
Œwierczek z Bierunia Nowego graj¹cemu 
na skrzypcach i 3 miejsce Sebastianowi 
Sobañskiemu 11 letniemu wirtuozowi tr¹bki 
z Bierunia Nowego. 

Licznie zgromadzona publicznoœæ mia³a 
okazjê wys³uchaæ uczestników przegl¹du, 
koncertu laureatów oraz laureatów krajowych 
zagranicznych konkursów: Agnieszki To-
bik i Wojciecha Stysz którzy zaprezentowali 
sonatê nr 5 Ludwiga van Beethovena 

Oœmiu wykonawców w tym dwa duety i jedno 
trio, mogliœmy wys³uchaæ w Konkursie Piosenki 
Anglojêzycznej, który odby³ siê w Kinoteatrze „Jutrzen-

ka”. Uczestnicy musieli posi¹œæ dwie umiejêtnoœci: znajomoœæ 
jêzyka angielskiego i opanowanie œpiewu. W konkursie, w 
przyt³aczaj¹cej wiêkszoœci uczestniczyli uczniowie szkó³ pod-
stawowych z Bojszów ale nasz „rodzynek” - Juliusz Lorenc ze 
Szko³y Podstawowej nr 1 w Bieruniu, godnie nas reprezentowa³ 
i zaj¹³ drugie miejsce. Gratulujemy! 

Maj jest miesi¹cem kiedy to szczególnie zwraca siê uwagê na 
biblioteki i ich dzia³alnoœæ. W bieruñskich ksi¹¿nicach, tak jak 

w ca³ej Polsce, po raz kolejny obchodzono „Tydzieñ Bibliotek”.
Zorganizowano lekcje biblioteczne dla przedszkolaków, 

podczas których maluchy mog³y zapoznaæ siê z zasada-
mi korzystania z biblioteki, ksiêgozbiorem i prac¹ bibliote-
karza. Dzieci wys³ucha³y utworu Czes³awa Janczarskiego pt. 
„Najpiêkniejsze bajeczki”, a nastêpnie rozwi¹zywa³y zagadki 
zwi¹zane treœci¹ znanych baœni.

Dla dzieci z klas „O” zorganizowano konkurs czy-
telniczy ph. „Ksi¹¿ka moim przyjacielem”. Scenariusz 
opracowa³y nauczycielki z Przedszkola nr 1, p. Maria 

Œpiewaj¹ jak Elton John Tydzieñ Bibliotek

10



8 RODNIA · CZERWIEC 2007 r. 9RODNIA · CZERWIEC 2007 r.

Zespó³ folklorystyczny 
Bierunianki powsta³ w 
1987 roku przy Polskim 

Zwi¹zku Emerytów i Inwali-
dów w Bieruniu. Za³o¿ycielem 
Zespo³u by³a Maria Botor. Pani 
Maria tak wspomina tamte cza-
sy: pocz¹tkowo w zespole by³o 
dziesiêæ pañ i œpiewa³yœmy to 
co pamiêtamy z dzieciñstwa i 
m³odoœci, co œpiewa³o siê przy 
krowach, przy „szkubaniu” czy 
na spotkaniach rodzinnych. 

Od 1 stycznia 1999 roku Bieru-
niankami kieruje Magdalena Mier-
nik, która zaczê³a wystêpowaæ z 
zespo³em ju¿ w 1994 roku. Obec-
nie zespó³ dzia³a przy Bieruñskim 
Oœrodku Kultury i œpiewa pieœniczki 
regionalne oraz wykonuje ske-
cze, zwyczaje, obrzêdy i pieœniczki 
wg w³asnych tekstów, napisa-
nych przez pani¹ Urszulê Hudzi-
kowsk¹. Zespó³ bra³ i bierze udzia³ 
w ró¿nych przegl¹dach. „Spotkania 
pod Brzymem” w Pszczynie, „Wici” 
w Chorzowie, „Z³oty k³os” Zebrzy-
dowice, Przegl¹dzie Widowisk 
„Œl¹ski Kalendarz Obrzêdowy” - 
Szopienice, Przegl¹d Zespo³ów 
Folklorystycznych w Bieruniu.

W swej karierze zespó³ zdo-
by³ wiele nagród i wyró¿nieñ, 
miêdzy innymi:

W 1996 Spotkania Pod Brzy-
mem „Sianokosy” wg scena-
riusza Józefa Wadasa - tytu³ 
Laureta. W 1997 Œl¹ski Ka-

lendarz Obrzêdowy Szopie-
nice „Wyszkubek” wg scena-
riusza Urszuli Hudzikowskiej 
- wyró¿nienie. W 1998 - Tarno-

gród „Z³ote Gody” wg sce-
nariusza Urszuli Hudzikow-
skiej - Nagroda Ministra Kul-
tury i Sztuki. W 2000 Nasze 
Korzenie - Nikiszowiec - „Wi-
lijo w Bieruniu” wg scenariu-
sza Urszuli Hudzikowskiej - 
I miejsce. 

Zespó³ „Bierunianki” bie-
rze udzia³ w ró¿nych impre-
zach okolicznoœciowych, 
wydarzeniach kulturalnych, 
jest gwiazd¹ spotkañ orga-
nizowanych przez Polski 
Zwi¹zek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów, gdzie za-
wsze przygotowuje nowe, ory-
ginalne programy, ciesz¹ce siê 
uznaniem i popularnoœci¹. 

Swój Jubileusz Zespó³ uczci³ 
na dwa sposoby: pierwszym by³ 
wystêp w czasie Wojewódzkie-
go Przegl¹du Zespo³ów Emeryc-

kich a drugim okolicznoœciowe 
spotkanie w Kinoteatrze „Ju-
trzenka” w sobotê 19 maja. 

Z ¿yczeniami dla „Bierunia-
nek” przybyli zastêpca burmi-
strza Jan Podleœny, przedsta-
wiciel Marsza³ka województwa 
œl¹skiego, Jan Wieczorek pre-
zes Stowarzyszenia Mi³oœników 
600 letniego Bierunia, Zofia 
£abuœ - dyrektor Bieruñskiego 
Oœrodka Kultury, Irena Gra-
bowska poprzednia dyrektor 
Bieruñskiego Oœrodka Kultu-
ry. Œpiewaj¹ce ¿yczenia z³o¿yli 
cz³onkowie zaprzyjaŸnionych 
zespo³ów Nowobierunianki i 
Œciernianeczki. Wcześniej w cza-
sie Przegl¹du burmistrz Ludwik 
Jagoda złożył zespołowi gratu-
lacje. 

Specjalne podziêkowania w 
postaci dyplomu otrzyma³y osoby 
osoby najbardziej zaanga¿owane 
w funkcjonowanie zespo³u: Maria 
Botor, Jadwiga Hernas, Urszula 
Hudzikowska, Jan Hudzikow-
ski, Agnieszka Sowa, Edward 
Socha i Mgdalena Miernik. 

KULTURA

20 lat Bierunianek
- To już dwadzieścia roków minęło 

- jak w tym zespole śpiywomy, 
nosz ślonski folklor, stare pieśniczki, 
my w sercach naszych durch momy. 

S³owami okolicznoœciowej piosenki autorstwa Urszuli Hu-
dzikowskiej - „Bierunianki” obchodz¹ jubileusz dwudzie-
stolecia zespo³u.
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Z inicjatywy bibliotekarzy placówek oœwiatowych i kulturalnych 
zorganizowane zosta³y I Bieruñskie Spotkania z Ksi¹¿k¹. Im-
pulsem sta³ siê obchodzony w ca³ej Polsce Dzieñ Ksi¹¿ki i 

Praw Autorskich. Celem imprezy by³o pokazanie mieszkañcom 
Bierunia, ¿e ksi¹¿ka to nie tylko Ÿród³o wiedzy ale i rozrywki. Spo-
tkanie ze s³owem drukowanym rozbudza wyobraŸniê i kszta³tujê 
osobowoœæ zw³aszcza m³odego cz³owieka. Pierwsza edycja skie-
rowana zosta³a w szczególnoœci do najm³odszych obywateli. 

Festyn odby³ siê przy Domu Kultury „Gama”. By³y konkursy 
ze znajomoœci postaci literackich, historii ksi¹¿ki, dla starszych 
uczestników przygotowano pytania z dziejów Bierunia. 

Dziêki zaanga¿owaniu zaproszonych goœci podtrzymana 
zosta³a idea akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom”. Wys³uchaliœmy 

KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W CZERWCU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
3 czerwca godz.16.00 – DZIEŃ DZIECKA na Bieruńskim Rynku

16 czerwca godz. 18.00 – MITING TEATRALNY – „Odsłony 
2007” (na rynku)

18 czerwca godz. 16.00 – Bal i dyskoteka dla grup działają-
cych w BOK

22 czerwca godz. 16.30 – Pożegnanie starszaków

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
5 czerwca godz. 14.00 – Spotkanie Klubowe PZERiI

19 czerwca godz. 10.00 – Walne zebranie Spółki Wodnej

19 czerwca godz. 14.00 – Spotkanie Klubowe PZERiI

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
6 czerwca godz. 10.00 – Kiermasz odzieżowy „Europa Pre-
mium” (Węgry)

8 czerwca godz. 19.00 – Koncert fortepianowy – muzyka fil-
mowa

15 czerwca godz.14.00 – Zebranie Zarządu ZKRPiBEP 

15-17 czerwca – „Manewry harcerskie”

20 czerwca – Uroczyste zakończenie roku szkolnego szkół 
gimnazjalnych

Tydzieñ Bibliotek9

Plewnia i Barbara Kosmala. Imprezê poprowadzi³a p. Barbara 
Suchomska, bibliotekarz oddzia³u dzieciêcego MBP nr 1. Zaba-
wa by³a przednia, dzieci wykaza³y siê spor¹ znajomoœci¹ baœni, a 
tak¿e wiedz¹ ogóln¹ o ksi¹¿ce i bibliotece. Uczestnikom konkur-
su wrêczono nagrody ksi¹¿kowe, by³o równie¿ s³odkie co nieco 
dla publicznoœci.

Równie¿ w MBP nr 2 otworzy³a swoje podwoje i zaprosi³a przed-
szkolaków na g³oœne czytanie baœni „Witaj w domu jaskó³eczko”. 
Na po¿egnanie dzieci otrzyma³y bajeczki do wspólnego czytania 
w przedszkolu.

Kolejn¹ atrakcj¹ dla maluchów by³ konkurs ph. „To i owo o 
wioœnie”, przygotowany przez p. Jolantê Wasilewsk¹. By³y za-
gadki, podchwytliwe pytania i mnóstwo dobrej zabawy. Wiedza 
uczestników zosta³a nagrodzona ksi¹¿kami.

Uwieñczeniem obchodów Tygodnia Bibliotek by³y spotkania au-
torskie zorganizowane dla uczniów szkó³ podstawowych. Goœciem 
spotkañ by³ Tomasz Trojanowski, autor scenariuszy, s³uchowisk 
radiowych, opowiadañ dla dzieci, twórca programów telewizyj-
nych, miêdzy innymi: „Mini Playback Show”, „Zostañ Gwiazd¹”, 
laureat Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyñskiego.

Tomasz Trojanowski z wykszta³cenia pedagog, w swoim pisar-
stwie kieruje siê doœwiadczeniem zawodowym. W sposób prosty, 
zrozumia³y dla m³odego s³uchacza dzieli³ siê swoimi pomys³ami i 
wspomnieniami. Przedstawi³ pe³ne humoru, dowcipnie zilustrowa-
ne ksi¹¿ki, których bohaterami s¹ trzy koty: Herman, Zofia i i Gie-
niek , psotne stworzenia oddaj¹ce siê szalonej zabawie w zaci-
szu domowym. Pisarz mówi³ zebranym jak niezwyk³a mo¿e byæ 
codziennoœæ dziêki odrobinie wyobraŸni.
Zachêca³ m³odych s³uchaczy do czytania i rozwijania swojej 
wyobraŸni.
Spotkania up³ynê³y w mi³ej atmosferze. Zebrani mogli kupiæ 
ksi¹¿ki goœcia oraz otrzymaæ autograf. 

Spotkania z ksi¹¿k¹
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MAGAZYN SZKOLNY

wierszy Ewy Strza³kowskiej z ksi¹¿eczki „Rady nie od parady 
czyli wierszyki z mora³em”, kunsztem aktorskim wykazali siê p. 
Krystyna Czajowska, dyrektor Oœrodka Edukacji, p. Gra¿yna 
Kubica, dyrektor Gimnazjum nr 2, p. Anna Knopek, dyrektor 
Szko³y Podstawowej nr 1, p. Zofia £abuœ dyrektor Bieruñskiego 
Oœrodka Kultury, oraz ks. Dariusz Gadomski i ks. Daniel Sta-
rzyczny, wikariusze z parafii œw. Bart³omieja. 

Imprezê uœwietni³y wystêpy grup teatralnych i muzycznych 
dzia³aj¹cych przy bieruñskich szko³ach. Mogliœmy zobaczyæ spektakl 
„Podró¿ przez krainê bajek” przygotowany przez grupê biblioteczn¹ 
dzia³aj¹c¹ w Gimnazjum nr 2, uczniowie liceum przedstawili widowisko 
poetycko-muzyczne, w którym wykorzystali utwory Jacka Kaczmar-
skiego i zespo³u Stare Dobre Ma³¿eñstwo. Ca³oœæ bloku teatralnego 
uwieñczy³o przedstawienie ko³a teatralnego „Fantom”, dzia³aj¹cego 
przy Bieruñskim Oœrodku Kultury. Zespó³ wystawi³ spektakl w reż. 
Bo¿eny Nir-Nowak i Joanny Lorenc pt. „Porwanie”.

Nie zabrak³o równie¿ imprez towarzysz¹cych. Na zaprosze-
nie Miejskiej Biblioteki Publicznej przyby³ Tadeusz Grajpel, hi-
storyk sztuki, heraldyk, mi³oœnik dziejów piœmiennictwa, cz³onek 
Stowarzyszenia Konserwatorów Muzealnych. Wszyscy zaintere-
sowani mogli wys³uchaæ i naocznie przekonaæ siê jak wygl¹da³a 
produkcja papieru i druk ksi¹¿ki w minionych wiekach. 

Przedstawiciele wydawnictwa Wir zapraszali do uczestnic-
twa w zajêciach relaksacyjno-wyciszaj¹cych wykorzystuj¹c co-
raz bardziej popularn¹ technikê mandali. Podczas trwania festy-
nu mo¿na by³o zwiedziæ wystawê Dorobku Wydawniczego mia-
sta Bierunia, wypróbowaæ swoje szczêœcie bior¹c udzia³ w loterii 
oraz zakupiæ ciekawe pozycje na kiermaszu ksi¹¿ki.

Podczas imprezy og³oszone zosta³y wyniki konkursów pla-
stycznych na „Logo Dnia Ksi¹¿ki” i „Moja ulubiona postaæ z baj-
ki”. Nagrody wyró¿nionym autorom wrêcza³y p. Krystyna Cza-
jowska i p. Zofia £abuœ. 

Jak co roku uczniowie SP-3 wziêli udzia³ w obchodach Œwiêta Zie-
mi. Sta³o siê to ju¿ nasz¹ tradycj¹, zw³aszcza, ¿e jest to œwietny 

sposób, by rozwijaæ wra¿liwoœæ uczniów na problemy œrodowiska 
oraz zachêcaæ ich do konkretnych dzia³añ na rzecz ochrony przyro-
dy. Tegoroczne przedsiêwziêcia i imprezy podporz¹dkowane by³y 
has³u: „Chroñmy drzewa”. Uczniowie posadzili drzewka na terenie 
szko³y i wziêli udzia³ w akcji „Sprz¹tanie œwiata”. Opiekunki Ko³a 
Ekologicznego: panie Gra¿yna D³ugosz, Miros³awa Wilkosz i Re-
nata Mateja przygotowa³y uroczyst¹ akademiê, na której obecne 
by³y w³adze miasta. W trakcie uroczystoœci wrêczono nagrody lau-
reatom konkursu ekologicznego i plastycznego.

W dniach 7 -11 maja odby³a siê zbiórka makulatury - zebrano w su-
mie 7200 kg. Rekordzistk¹ okaza³a siê Ania Bernaœ z klasy III b, 

która dostarczy³a 1119 kg . Zaanga¿owanie uczniów pozwala s¹dziæ, 
¿e jako doroœli ludzie nie bêd¹ obojêtni na problemy œrodowiska.

9 maja odby³a siê w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 
Dnia Unii Europejskiej. Ju¿ po raz 5 opiekunki Ko³a Europej-

skiego: panie Irena Panfil i Bogus³awa Krella przygotowa³y pro-
gram edukacyjny zatytu³owany: „Europa w szkole, szko³a w Euro-
pie”, który w bardzo ciekawy sposób przybli¿a³ nam ¿ycie, upodo-
bania i zwyczaje mieszkañców Unii Europejskiej. 

Z ¿ycia Trójki

25 kwietnia w Powiatowym Zespole Szkó³ w Bieruniu odby³ 
siê Fina³ Konkursu Matematycznego dla uczniów klas 

drugich szkó³ ponadgimnazjalnych. Sk³ada³ siê on z dwóch eta-
pów: czêœci pisemnej i ustnej. W czêœci pisemnej uczestniczy³o 
13 uczniów (5-ciu uczniów z Powiatowego Zespo³u Szkó³ w 
Lêdzinach, 5-ciu z Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Bieruniu i 3-ch 
z Zespo³u Szkó³ w Che³mie Œl¹skim). Uczestnicy rozwi¹zywali 45-
ciominutowy test sk³adaj¹cy siê z dziesiêciu zadañ. Do czêœci ust-
nej przesz³o szeœæ osób. 

W czêœci ustnej ka¿dy uczeñ wykona³ piêæ wyznaczonych zadañ. 
Pierwsze miejsce zaj¹³ uczeñ PZS w Lêdzinach Arkadiusz Karkosz-
ka, drugie ¯aneta Wieczorek tak¿e z PZS w Lêdzinach, trzecie 
£ukasz Mika PZS w Bieruniu. Kolejne dwa miejsca tak¿e nale¿a³y do 
uczniów PZS w Bieruniu Damiana Zieliñskiego i Artura Szweda.

W zwi¹zku z obchodami Dnia Ziemi nasi uczniowie mogli wzi¹æ 
udzia³ w rozgrywkach, konkursach i quizach o tematyce proeko-

logicznej, jakie przygotowa³y dla nich panie: Teresa Kowalczyk, Joan-
na Gawor i Maria Kukie³ka. Szczególnym zainteresowaniem cieszy³a 
siê ekogimnazjada. Podczas zmagañ uczniów klas drugich mo¿na 
by³o poszerzyæ wiedzê z zakresu ekologii nie tylko o tê dotycz¹c¹ pro-
blemów globalnych, ale tak¿e dotycz¹c¹ terenów naszego miasta, za-
równo jeœli chodzi o roœlinnoœæ, wodê jak i zwierzêta.

W tym roku obchody Dnia Ziemi w naszej szkole mia³y zwróciæ 
uwagê na ochronê wód, której niestety ci¹gle ubywa. Z t¹ pro-
blematyk¹ zwi¹zana by³a wiêkszoœæ zadañ konkursowych. 
Uczniowie musieli na przyk³ad na mapie powiatu podpisaæ 
jak najwiêksz¹ iloœæ rzek, wymyœliæ has³o ekologiczne, a tak¿e 
przygotowaæ prezentacjê dotycz¹c¹ chronionego gatunku wod-
nego. Zawodnicy musieli równie¿ podo³aæ zadaniu polegaj¹cemu 
na uzupe³nieniu diagramu przedstawiaj¹cemu dobowe zu¿ycie 
wody przez jedno gospodarstwo domowe. Nie³atwe zadanie 
mia³o równie¿ jury - do nich bowiem nale¿a³o wy³onienie najlep-
szych ekologów naszej szko³y. Po podliczeniu punktów bezkon-
kurencyjna okaza³a siê dru¿yna klasy 2e. Zwyciêzcy otrzymali na-
grody ufundowane przez Urz¹d Miasta w Bieruniu, za co bardzo 
dziêkujemy.

IV Powiatowy Konkurs Matematyczny

Ekogimnazjada w Gimnazjum nr2
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SESJA

W dniu 26.04.2007 r. 
odby³a siê sesja zwy-
czajna Rady Miejskiej 

w Bieruniu. Zgodnie z ustaw¹ 
o samorz¹dzie gminnym Rada 
Miejska winna do koñca kwiet-
nia rozpatrzyæ sprawozdanie z 
wykonania bud¿etu za rok po-
przedni oraz podj¹æ decyzjê w 
sprawie udzielenia absoluto-
rium Burmistrzowi. Wszystkie 
decyzje Rady maj¹ jednakow¹ 
rangê, zw³aszcza gdy s¹ podej-
mowane w formie uchwa³. Wy-
daje siê jednak, ¿e szczegól-
ne znaczenie maj¹ decyzjê w 
sprawie podatków, a zw³aszcza 
absolutorium. Z punktu widze-
nia prawnego udzielenie abso-
lutorium Burmistrzowi oznacza 
akceptacjê realizacji bud¿etu 
za rok poprzedni zarówno pod 
wzglêdem rzeczowym, jak i fi-
nansowym. Rada ocenia czy 
zrealizowany zosta³ bud¿et, 
czy zasadne by³y wprowadzo-
ne do niego zmiany, czy zreali-
zowano zaplanowane docho-
dy, jakie by³y przyczyny nie wy-
konania niektórych zadañ, itd.

Rada Miejska jednog³oœnie 
udzieli³a Burmistrzowi Lu-
dwikowi Jagodzie absolu-
torium za 2006 rok. Wysoko 
oceniono realizacjê bud¿etu. 
Dla miasta by³ to rekordo-
wy rok pod wzglêdem wydat-
ków maj¹tkowych czyli wydat-
ków na inwestycje oraz w od-
niesieniu do pozyskanych dla 
miasta œrodków finansowych 

zewnêtrznych przeznaczonych 
na jego rozwój. Bud¿et reali-
zuje Burmistrz przy pomocy 
szeroko rozumianego apara-
tu urzêdniczego. Oznacza to, 
¿e Rada pozytywnie ocenia³a 
pracê urzêdników. Procedura 
dotycz¹ca absolutorium wy-
maga aby oparto tê instytucjê 
na ustaleniach kontroli. Wy-
konuj¹ je komisje sta³e oraz 
Komisja Rewizyjna, do której 
wy³¹cznych kompetencji poza 
kontrol¹ nale¿y przedstawienie 
Radzie wniosku. Ocenie podle-
ga sprawozdanie, które otrzy-
muj¹ wszyscy radni. Obligato-
ryjnym ogniwem instytucji ab-
solutoryjnej s¹ uchwa³y Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej: w 
sprawie sprawozdania z wyko-
nania bud¿etu oraz w sprawie 
wniosku dotycz¹cego absolu-
torium, który przedstawi³a Ko-
misja Rewizyjna. Obie uchwa³y 
RIO oraz wniosek by³y pozy-
tywne. Decyduj¹cy stanowi¹cy 
g³os w tej sprawie nale¿a³ do 
Rady, która podjê³a pozytywn¹ 
decyzjê w formie uchwa³y.

Podczas sesji zosta³y podjête 
nastêpuj¹ce uchwa³y:

- w sprawie zasad doty-
cz¹cych stosowania op³at za 
us³ugê przedszkoli w Bieruniu

Rada nieznacznie podwy¿szy³a 
stawki dotycz¹ce miesiêcznej 

op³aty sta³ej, która obecnie 
wyniesie 90 z³ oraz koszt pro-
duktów ¿ywnoœciowych. Przy 
trzech posi³kach wyniesie on 
4,50 z³, a przy dwóch 3,80 z³. 
Podobnie jak dotychczas, zwol-
nione od miesiêcznej op³aty 
sta³ej bêdzie dziecko, które-
go absencja chorobowa trwa 
nieprzerwanie 30 dni kalen-
darzowych, licz¹c od pierw-
szego dnia nieobecnoœci w 
przedszkolu. Obni¿ona bêdzie 
te¿ op³ata sta³a o 50 % za dru-
gie dziecko w przedszkolu, a 
zwolni siê z niej ka¿de kolejne 
z danej rodziny. Rada uchyli³a 
swoj¹ uchwa³ê reguluj¹c¹ te 
sprawy z 2004 r.

Obecna uchwa³a bêdzie 
opublikowana w Dzienni-
ku Urzêdowym Województwa 
Œl¹skiego i wejdzie w ¿ycie z 
dnia 1.09.2007 r.

- w sprawie nieodp³atnego 
przekazania Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad Oddzia³ Katowice 
skrzy¿owania ul. Turyñskiej 
(DK 44) z ul. Chemików

Rada postanowi³a przekazaæ 
nieodp³atnie administratoro-
wi ul. Turyñskiej skrzy¿owanie, 
które jest inwestycj¹ gminn¹, a 
zrealizowano je w celu zapew-
niania wjazdu do obszaru Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

- w sprawie sprzeda¿y 
gara¿y stanowi¹cych w³a-
snoœæ gminy Bieruñ

Rada postanowi³a prze-
znaczyæ do sprzeda¿y trzy 
gara¿e zlokalizowane w Bieru-
niu przy ul. Chemików 125a.

Rada uchyli³a swoj¹ uchwa-
³ê z grudnia 2006 r., które 

przewidywa³a zakres czasowy 
oraz przeznaczy³a do sprzeda¿y 
trzy gara¿e, których nie zbyto w 
oparciu o wczeœniejsz¹ uchwa³ê. 
Podobnie jak wczeœniej zby-
te gara¿e, sprzeda¿ dokonana 
bêdzie w trybie przetargu nie-
ograniczonego.

- w sprawie podpisania 
aktu partnerstwa pomiêdzy 
gmin¹ Bieruñ, a gmin¹ 
Meung-sur-Loire.

Tekst aktu partnerstwa zosta³ 
uzgodniony przez obie strony. 
Rada upowa¿ni³a do jego pod-
pisania Burmistrza podczas wi-
zyty we Francji delegacji na-
szego miasta.

- w sprawie zmian bud¿etu
Rada wprowadzi³a zmia-

ny po stronie dochodów i wy-
datków bud¿etowych. Za-
warte zosta³y one w trzech 
za³¹cznikach. Zmiany bud¿etu 
s¹ wymogiem ustawy o finan-
sach publicznych i mia³y na 
celu zapewnienie dyscypliny fi-
nansów publicznych.

- w sprawie nadania tytu³u 
„Zas³u¿ony dla Miasta Bieru-
nia” Panu Romanowi Nyga

- w sprawie nadania tytu³u 
„Zas³u¿ony dla Miasta Bieru-
nia” Panu Franciszkowi Ko-
curkowi

- w sprawie nadania tytu³u 
„Zas³u¿ony dla Miasta Bie-
runia” Stowarzyszeniu 
Mi³oœników Ziemi Bieruñskiej 
„Por¹bek”

Rada przyzna tytu³y wymie-
nionym wy¿ej osobom oraz 
Stowarzyszeniu, zgodnie z 
obowi¹zuj¹c¹ procedur¹. Na 
sesji lipcowej wrêczone bêd¹ 
insygnia w postaci odznaczeñ 
i dyplomów.

Opracowa³
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

Radni obradowali

Szanowny Panie Redaktorze!
W zwi¹zku z zamieszczeniem w ostatnim numerze RODNI 

(maj 2007 nr 4) niezgodnej z prawd¹ informacji, dotycz¹cej 
nierzetelnego wywi¹zywania siê z œwiadczonych us³ug w za-
kresie wywozu nieczystoœci przez EKO-ZAG Sp. z o.o. infor-
mujemy, ¿e przedstawiona na zamieszczonej fotografii sytu-
acja nie dotyczy naszej firmy. Rodzaj przedstawionych po-
jemników oraz napisy umieszczone na czo³owej œcianie jed-
noznacznie okreœlaj¹ odpowiedzialnego za przedstawiony 
ba³agan. Nadmieniamy, ¿e w dniu ukazania siê omawiane-
go numeru RODNI odpowiedzialny za w/w punkt BPIK, do-
kona³ ca³kowitej likwidacji przedstawionego miejsca groma-
dzenia odpadów.

Jako Zarz¹d EKO-ZAG Sp. z o.o. ¿¹damy w najbli¿szym 
numerze gazety dokonania sprostowania w/w informacji a w 
przysz³oœci wyra¿amy nadziejê, ¿e do czytelników ze szpalt 
reprezentowanej przez Pana gazety bêd¹ docieraæ tylko rze-
telnie sprawdzone wiadomoœci.

Od redakcji: Przepraszamy za zaistnia³¹ pomy³kê. 
Zbigniew Piksa

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997r., informuje, że na tablicy 

ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Bieruniu został wywieszony na 

okres 21 dni
wykaz, w którym opisano nieruchomość z 

przeznaczeniem do:
• sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego tj.:

- działka nr 2028/58 o powierzchni 854 m2, położona 
w Bieruniu przy ul. Bojszowskiej.



12 RODNIA · CZERWIEC 2007 r. 13RODNIA · CZERWIEC 2007 r.

ROZMAITOŚCI

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr B-0151/77/07 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 30.04.2007 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Bieruniu przy ul. Chemików 125a.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
1. Opis nieruchomości: budynek zespołu garaży położony jest na działce nr 1420/116 o powierzchni 768 m2 zapisanej w KW nr 39183 

SR w Tychach w strefie śródmiejskiej Bierunia. Teren wokół budynku jest zagospodarowany i urządzony w zieleń wysoką i niską. Naj-
bliższe otoczenie stanowią budynki wielorodzinne oraz obiekty handlowo-usługowe. Jest to budynek murowany, otynkowany z da-
chem drewnianym, kryty papa termozgrzewalną. 

2. Zbycie nieruchomości: przetarg ustny, niograniczony.
3. Gmina sprzedaje: garaż na własność, a grunt - wieczyste użytkowanie.
4. Wykaz garaży do sprzedania:

 

Lp. Nr garażu Powierzchnia
 garażu

Udział w 
gruncie

Wysokość I-szej opłaty z tytułu
Użytkowania wieczystego

Cena garażu 
wg wyceny Wadium Termin wpłaty 

wadium
1. 14 15,26 m2 0,0516 15% tj.158,67 zł + 22% VAT 6 000 zł + 22VAT 600 zł  do 31.05.2007
2. 15 20,00 m2 0,0676 15% tj. 207,87 + 22%VAT 7 800 zł + 22VAT 800 zł do 31.05.07 r.
3. 16 21,00 m2 0,0710 15% tj, 222,93 zł+22% VAT 8 200 zł + 22%VAT   

ZARZĄDZENIE NR B-0151/77/07
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 30.04.2007 r.

w sprawie : sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczone-
go ustnego – licytacji , położonych w Bieruniu przy ul. Chemików 
125 a.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z 
dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 
2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 35 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tekst jedno-
lity – Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 wraz z późniejszymi zmia-
nami ) realizując uchwałę Nr IV/4/2007Rady Miejskiej w Bieruniu z 
dnia 26.04.2007 r.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

1.  Przeznaczyć do zbycia nieruchomości opisane w wykazie sta-
nowiącym załacznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.  Powierzyć wykonanie Zarządzenia Naczelnikowi Wydziału Go-
spodarki Komunalnej.

3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PIKNIK RODZINNY 
2007

Dyrekcja, Nauczyciele, Rodzice i 
Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Bieruniu 
serdecznie zapraszają WSZYSTKICH 
MIESZKAŃCÓW na Piknik Rodzinny, 
który odbędzie się 30 maja o godzinie 
16 na parkingu przy hali sportowej. 

PROGRAM PIKNIKU
 16.00 - rozpoczęcie
 16.15 - występy taneczno- wokalne
 16.45 - kwadrans śląski
 17.05 - konkurencja dla publiczności
 17.15 - zmagania rodzinne
 18.00 - muzykujące rodziny
 18.15 - konkurencja dla publiczności
 18.25 - występ zespołu The Teachers’ Band
 18.30 - podsumowanie turnieju siatkówki
 18.40 - wspólne śpiewanie
 18.50 - zakończenie

16.00 - prezentacja pasji rodzinnych i otwarcie „zielonej kawiarenki”
16.30 - otwarcie „ogródka dla dzieci”

Zachęcamy do korzystania z „zielonej kawiarenki”. Uwaga! 
Kup koniecznie talon spożywczy w promocyjnej cenie 5 zł 

(dostępny od 7 maja w sekretariacie szkoły). 

Gwarantujemy dobrą zabawę i smaczne przekąski!

OG£OSZENIE
Dyrekcja Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w 
Bieruniu informuje, ¿e zapisy do I klasy gimnazjum 
na rok szkolny 2007/2008 bêd¹ siê odbywa³y od 20 
kwietnia do 31 maja 2007r. w sekretariacie szko³y w 
godz. od 9.00 do 15.30.

Rodziców prosimy o przyniesienie dowodu osobi-
stego.

Dla wszystkich gimnazjalistów proponujemy w cyklu 
trzyletnim: rozszerzon¹ iloœæ godzin z: matematyki, fi-
zyki, chemii, biologii oraz naukê drugiego jêzyka obce-
go (jêzyk niemiecki) w klasach drugich i trzecich.

Dla swoich uczniów proponujemy zajêcia w 
nowoczeœnie wyposa¿onych pracoklasowniach m.in. 
w pracowni komputerowej, sali multimedialnej oraz 
w centrum informacji naukowej w bibliotece szkolnej, 
zajêcia na terenie kompleksu sztucznych boisk oraz 
nowopowsta³ej pe³nowymiarowej hali sportowej

Proponujemy du¿¹ iloœæ zajêæ pozalekcyjnych 
(m.in. kó³ka przedmiotowe, taneczne, fotograficzne, 
plastyczne, sportowe)

Przyjmujemy równie¿ uczniów z poza rejonu.
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OGŁOSZENIA

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

spożywczo-przemysłowym w Bieruniu na stanowiskach:

Æ kierownik sklepu/zmiany

Æ fakturzysta

Æ magazynier

Æ kasjer/sprzedawca

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie lub przesłanie CV, podania i zdjęcia 
na adres:

„U Rafała” Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 7

43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 033 819 86 60

GWARANTUJEMY DOBRE WARUNKI PRACY

lek. med. Alicja Zamorska
dermatolog-wenerolog

przyjmuje
Bieruń St. ul.Chemików37

Familia-Med.
poniedziałki.16.30-17.30.

GABINET DERMATOLOGICZNY
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Cz³onkowie sekcji skata 
KS Unia Bieruñ Stary, 
rozgrywaj¹ kolejne tur-

nieje. 1 kwietnia odby³ siê „Tur-
niej Wielkanocny” z udzia³em 36 
zawodników w którym tryumfo-
wa³ Grzegorz Kubica przed 
Gerardem Przypaliñskim i Je-
rzym Góralczykiem. 

Dwa tygodnie póŸniej, nasi 
zawodnicy drugiej dru¿yny III 
ligi skatowej, zdobyli pierw-
sze miejsce na turnieju w Gli-
wicach. Tym samym umoc-
nili siê, jako powa¿ny kandy-
dat do awansu do drugiej ligi. 
Nasza dru¿yna wystêpowa³a w 
sk³adzie: Gerard Przypaliñski, 
Janusz Pocz¹tek, Józef Fi-
cek, Marian Lach i Jan Lubec-
ki. Jak nam powiedzia³ kierow-
nik sekcji skata KS Unia Bieruñ 
Stary - Holdek Mrzyk: awans 

do drugiej ligi jest w zasiêgu 
naszego zespo³u i liczymy ¿e 
uda nam siê go wywalczyæ.

Niezale¿nie od rozgrywek li-
gowych, trwaj¹ turnieje skato-
we. Po 34 kolejkach z udzia³em 
45 zawodników, w rozgrywkach 
zakoñczonych 19 maja, ustalono 
listê rankingow¹ wieñcz¹c¹ se-
zon 2006/2007. Najlepszy w tych 
zmaganiach okaza³ siê Józef Fi-
cek zdobywaj¹c 59252 punkty 
przed Bogdanem Zyga 57309 
pkt. i Józefem Dyjeciñskim 
56988 pkt. Gratulujemy!

Zanim rozpocznie siê kolejny 
sezon turniejów skatowych, na-
szych zawodników i wszystkich 
chêtnych czeka Turniej Waka-
cyjny „Lato 2007”. Pierwsze z 
rozgrywki z dziesiêciu odbêd¹ 
siê ju¿ 31 maja w œwietlicy KS 
Unia. Zapraszamy.

Dzieñ pierwszego maja 
sympatycy tenisa ziem-
nego zrzeszeni w Sek-

cji Klubu Sportowego „PIAST” 
w Bieruniu postanowili spêdziæ 
na sportowo na kortach w Bie-
runiu. Ju¿ po raz czwarty ro-
zegrano deblowy turniej teni-
sa ziemnego - otwieraj¹c w ten 
sposób sezon na kortach ziem-
nych. Choæ s³oñce œwieci³o 
od samego rana, to tempera-
tura wynosi³a niewiele stop-
ni powy¿ej zera. Nie zrazi³o 
to 16 zapaleñców tenisa, któ-
rzy w drodze losowania zosta-
li podzieleni na 8 dwuosobo-
wych dru¿yn. Losowanie par 
wprowadza pewnego rodzaju 
emocje i nieprzewidywalnoœæ 
ostatecznych rezultatów. 
Mimo rekreacyjnego charak-
teru turnieju wszyscy uczest-
nicy wykazali siê niezwyk³ym 
zaanga¿owaniem i kondycj¹ 
sportow¹ - turniej trwa³ 8 godzin 
(od 9 do 17). Mecze rozgrywa-
no na dwóch kortach w syste-
mie ka¿dy z ka¿dym. £¹cznie 

w 28 pojedynkach rozegrano 
247 gemów. Po podsumowa-
niu wyników okaza³o siê, ¿e naj-
lepsz¹ par¹ turniejow¹ zosta-
li Dominik Gawêcki i Tadeusz 
Kie³baœnik, którzy zwyciê¿ali 
siedmiokrotnie. Drugie miejsce 
zajêli Zdzis³aw Gruba i Hen-
ryk Siemianowski odnosz¹c 

piêæ zwyciêstw i dwie pora¿ki. 
Na trzecim miejscu uplaso-
wali siê Jerzy S³ociñski i Ja-
cek Machnik maj¹c na swoim 
koncie cztery zwyciêstwa i trzy 
pora¿ki. 

Zwieñczeniem sportowej ry-
walizacji by³y smaczne kie³baski 
z grilla przygotowane dla wszyst-

kich uczestników przez kolegê 
Jana Oziminê. Zmêczeni turnie-
jowymi zmaganiami ale zado-
woleni z dobrej zabawy i sporto-
wych emocji oczekuj¹ ju¿ kolej-
nych rozgrywek. 

J.S.
Na zdjêciu: uczestnicy majo-

wego turnieju

SPORT

 Majówka z tenisem

W ostatni¹ sobotê kwiet-
nia odby³ siê ju¿ V Miê-
dzynarodowy Mityng w 

chodzie sportowym w Zaniemyœlu/ 
k. Poznania (28.04.07 r.). W zawo-
dach tych uczestniczy³a czo³ówka 
polskich chodziarzy oraz repre-
zentanci Czech, S³owacji, RPA 
(Republiki Po³udniowej Afryki) i 
Francji. Niew¹tpliwie najwiêksz¹ 
gwiazd¹ by³a Sylwia Korze-
niowska, która w barwach Fran-
cji wygra³a chód kobiet na dy-

stansie 10 km. Wœród mê¿czyzn 
najwiêksz¹ rewelacj¹ okaza³ 
siê Rafa³ Fedaczyñski, który 
zwyciê¿y³ na dystansie 20 km. 
W imprezie tej wziêli równie¿ 
udzia³ zawodnicy bieruñskiego 
UKS „Maraton - korzeniowski.pl” 
specjalizuj¹cego siê g³ównie w 
chodzie sportowym. Trenuj¹ca 
niespe³na rok Kinga Mucha 
zajê³a wysokie - 2 miejsce w 
chodzie m³odziczek na dystan-
sie 3 km. Jest to niew¹tpliwie 
najwiêkszy sukces tej zawod-

niczki w dotychczaso-
wych startach. Wynik 
16:22,0 jest jej nowym 
rekordem ¿yciowym w 
imprezie tej rangi. Swój 
„chrzest bojowy” prze-
szli równie¿ Krzysz-
tof RzeŸnik (trenuj¹cy 
pó³ roku), który mile 
wszystkich zaskoczy³ 
zajmuj¹c 10 miejsce 
chodu m³odzików na 
dystansie 3 km oraz je-
dyna „seniorka” Kami-
la P³oszczyca, która 
uplasowa³a siê na 12 
pozycji chodu na 5 km. 
Gratulujemy ca³ej trójce 
wspania³ej, ambitnej po-
stawy i ¿yczymy jeszcze 
lepszych wyników!!!

Brawa dla Kingi i Krzysztofa Skaciorze u progu II ligi



Tym razem, z propozycj¹ 
podpisania aktu wyszli 
nasi francuscy przyja-

ciele, którzy zaprosili Bieruñ 
w swoje progi. Nad ca³oœci¹ 
spraw organizacyjnych po 
stronie francuskiej sta³a Pani 
Beata Jansen Krakowiak.

Podpisaniu aktu partnerstwa 
towarzyszy³a bardzo podnios³a 
atmosfera. Wœród zaproszo-
nych goœci obecne by³y dele-
gacje zarówno z Bierunia, jak i 
Gundelfingen (Burmistrz Rein-
hard Bentler), Orleanu, polonii 
francuskiej, Polskiego Konsu-
latu a tak¿e Ambasady Polskiej 
w Pary¿u (Ireneusz Bochenek). 
W ogrodach merostwa Meung 
sur Loire przy akompaniamen-
cie orkiestry wszyscy goœcie 
zostali powitani przez górnika 
(symbol œl¹ska) i francuskiego 
m³ynarza z osio³kiem (symbol 
Meung sur Loire). 

Po nietypowym przywitaniu 
wszyscy przeszli do specjalnie 
przygotowanej sali narad, gdzie 
nast¹pi³a najwa¿niejsza czêœæ 
uroczystoœci. Oczy wszyst-
kich zwrócone by³y w kierun-
ku mównicy, z której przema-
wiali kolejno: przedstawiciele 
francuskiego „Stowarzyszenia 
Bratnich Miast”, przedstawi-
cielka „zal¹¿ka” bieruñskiej or-
ganizacji na rzecz partnerstwa 
- Krystyna Czajowska, Bur-
mistrz Miasta Bierunia Ludwik 
Jagoda, Mer Meung sur Lo-
ire Christian Couté, Burmistrz 
Gundelfingen Reinhard Ben-
tler oraz przedstawiciel Par-
lamentu Francuskiego. Wszy-
scy zgodnie podkreœlali wiel-
kie znacznie aktu partnerstwa 
w budowaniu wspólnoty euro-
pejskiej, pokoju i poszanowa-
nia kultur. Wyra¿ono nadziejê 
owocnej wspó³pracy pomiêdzy 
zaprzyjaŸnionymi miastami. 
Reinhard Bentler pogratulo-
wa³ zawartego „ma³¿eñstwa” 
i ¿yczy³ wszystkiego dobrego 

na nowej drodze ¿ycia. Pani 
Krystyna Czajowska oraz Bur-
mistrz Ludwik Jagoda zapro-
sili francuskich przyjació³ do 
Bierunia. Po przemówieniach 
wys³uchano hymnów Polski i 
Francji i uroczyœcie podpisano 
akt partnerstwa, którego tekst 
brzmi nastêpuj¹co:

My, Christian Couté, Mer 
Meung sur Loire i Ludwik Jago-
da, Burmistrz Miasta Bierunia, 
wybrani w wolnych wyborach 
przez naszych wspó³obywateli, 
dzia³aj¹c w imieniu naszych lo-
kalnych spo³ecznoœci uznaje-
my, ¿e narodziny tego partner-
stwa przyczyni¹ siê do ugrun-
towania wspó³pracy w ramach 
Unii Europejskiej i wzmocnie-
nia przyjaŸni historycznej, któ-
ra ³¹czy Polskê i Francjê, zga-
dzamy siê w tym celu poprzeæ 
ka¿d¹ inicjatywê kontaktów i 
wymian miêdzy mieszkañcami 
naszych gmin. 

Pragn¹c wyjœæ naprzeciw ich 
d¹¿eniom, zobowi¹zujemy siê 
uroczyœcie tym oto dokumen-
tem, do: 
- zachêcania do wzajem-

nej wymiany doœwiadczeñ 
we wszystkich dziedzinach 

dla dobra obu gmin oraz 
mieszkañców dla lepszego 
wzajemnego poznania siê 
obu spo³ecznoœci, 

-  po³¹czenia naszych wysi³ków, 
aby przyczyniæ siê do sukce-
su tego piêknego pokojowe-
go przedsiêwziêcia, jakim jest 
jednoœæ europejska. 

Na dowód tego sk³adamy 
poni¿ej nasze podpisy, i pieczêcie 
obu miast.

Wizycie bieruñskich goœci w 
Meung sur Loire towarzyszy³o 
szereg innych uroczystoœci, ta-
kich jak np. otwarcie lokalnych 
targów, na których oprócz to-
warów z Francji, prezento-
wano tak¿e wyroby Polskie. 
Mo¿na by³o tak¿e podziwiaæ 
polsk¹ ekspozycjê, która bar-
dzo ciekawie ukazywa³a pol-
skie strony i obyczaje. Odby³a 
siê tak¿e wystawa starych 
maszyn rolniczych. Bardzo 
mi³ym akcentem okaza³o siê 
ods³oniêcie pami¹tkowej tabli-
cy informuj¹cej, ¿e Bieruñ jest 
nowym partnerem Meung sur 
Loire. Burmistrz Ludwik Ja-
goda otrzyma³ tak¿e kamieñ 
graniczny z wyrytymi nazwa-
mi obu miast, oraz odleg³oœci 

jakie je dzieli. Strona bieruñska 
w podziêce za wspania³e za-
proszenie, wrêczy³a Merowi 
Meung sur Loire Christianowi 
Couté specjalnie na t¹ okazjê 
przygotowany witra¿ w formie 
tryptyku, przedstawiaj¹cy mo-
tywy obu miast wraz z sylwet-
kami Jezusa Chrystusa oraz 
twórców: Francoisa Villona i 
Jana Kochanowskiego.

W ramach zacieœniania 
wspó³pracy pomiêdzy Meung 
sur Loire a Bieruniem w 
najbli¿szym czasie powstanie 
stowarzyszenie na rzecz part-
nerstwa, którego g³ównym ce-
lem bêdzie prowadzenie wy-
mian wœród spo³ecznoœci obu 
miast. Na czele twórców owe-
go stowarzyszenia stanê³a 
Pani Krystyna Czajowska. W 
Meung sur Loire podobne sto-
warzyszenie ju¿ powsta³o.

Meung sur Loire to francu-
ska miejscowoœci licz¹ca ok. 
7000 mieszkañców, le¿¹ca nad 
Loar¹, 120 km na po³udnie od 
Pary¿a, nieopodal Orleanu. 
Stara zabudowa i brukowane 
w¹skie uliczki stwarzaj¹ niesa-
mowity klimat. Najciekawszym 
zabytkiem jest œredniowieczny 
zamek, który le¿y na s³ynnym 
szlaku zamków w dolinie Loary. 
http://www.meung-sur-loire.com

Pocz¹tek wspó³pracy pomiê-
dzy Bieruniem a Meung sur 
Loire rozpocz¹³ siê ju¿ 10 
wrzeœnia 2005 roku, kiedy to 
miasta: Gundelfingen, Mora-
vsky Beroun, Ostróg, Sche-
ibenberg i Meung sur Lo-
ire oraz Bieruñ, podpisa³y 
„Deklaracjê Wspó³pracy”. De-
klaracja ta by³a podpisana 
w Bieruñskiej Hali Sportowej 
przy Gimnazjum Nr 2, podczas 
uroczystoœci podpisania Aktu 
Partnerstwa z ukraiñskim mia-
stem Ostróg. Podpisaniu tego 
dokumentu przyœwieca³a idea: 
„Przyjaciele naszych przyjació³ 
s¹ naszymi przyjació³mi”. 

Francuscy przyjaciele


