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Zawody 
konne

Na terenie Ludowego 
Klubu JeŸdzieckiego „So-
lec” 2 i 3 maja odbywa³y 
siê Regionalne Zawody 
Konne w skokach przez 
przeszkody. Startowa³o 
oko³o 50 koni z renomo-
wanych stadnin. Ta bar-
dzo widowiskowa impre-
za, profesjonalnie zorga-
nizowana zgromadzi³a 
wielu widzów.

Czy mogê 
pani¹ prosiæ...

W Powiatowym Zespo-
le Szkó³ przy ulicy Gra-
nitowej przez ca³y dzieñ 
odbywaæ siê bêdzie 
Ogólnopolski Turniej 
Tañca Towarzyskiego. 
Prawie 100 par z ca³ej 
Polski startowaæ bêdzie 
w ró¿nych kategoriach 
wiekowych oraz klasach 
tanecznych od E do A. 
Organizatorem turnieju 
jest Szko³a Tañca „Wir” 
z Mys³owic.

Dotacje

Prezes Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa informuje bie-
ruñskich rolników o mo-
¿liwoœci sk³adania wnio-
sków o przyznanie pomo-
cy w ramach dzia³ania 123 
„Zwiêkszanie wartoœci 
dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leœnej” 
objêtego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007-2013 
od dnia 23 kwietnia 2008 r. 
Informacje na ten temat 
udzielane s¹ w OR ARiMR 
(adresy znajduj¹ siê na 
stronie www.arimr.gov.pl) 
oraz pod numerem bez-
p³atnej infolinii 0 800 38 
00 84. 

Pamiętamy

16 kwietnia b.r. w hali 
sportowej przy Gimna-
zjum nr 1 im. K. Wierz-
gonia w Bieruniu mia³o 
miejsce uroczyste otwar-
cie wystawy historycz-
nej „14 dni pod ziemi¹” 
na temat strajku w KWK 
„Piast” w grudniu 1981 r. 
Otwarcia wystawy do-
konali: dyrektor szko³y 
G. Bizacki i Wies³aw 
Zawadzki jeden z histo-
rycznych przywódców 
strajku. Wœród zaproszo-
nych goœci znalaz³y siê 
w³adze kopalni „Piast”, 
szefowie zwi¹zków za-
wodowych, w³adze mia-
sta i powiatu, przedstawi-
ciele Rady Rodziców.

Darujemy

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna og³asza maj 
miesi¹cem bez kar dla 
zapominalskich czytel-
ników. Osoby, które 
zg³osz¹ siê do bibliotek 
nie zostan¹ obci¹¿one 
kar¹ regulaminow¹. Za-
chêcamy wszystkich do 
zwrotu przetrzymywa-
nych ksi¹¿ek.

LOKALIA

Podziękowanie
Za okazane współczucie, 

kwiaty i wieńce oraz udział w 
uroczystościach pogrzebowych

ŚP
Renaty Kubarek

Składa mama z rodziną

Uroczystym z³o¿eniem kwiatów 
pod pomnikami w Bieruniu Sta-

rym i Bieruniu Nowym - uczciliœmy 
217. rocznicê uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja oraz 87. rocznicê wybu-
chu III Powstania Œl¹skiego. Wœród 
sk³adaj¹cych kwiaty byli przedsta-

wiciele w³adz miasta, BOK oraz 
druhowie OSP i harcerze. Podob-
nie jak w ca³ej Polsce, wiêkszoœæ 
mieszkañców naszego miasta 
wola³a jednak spêdziæ wolny week-
end w gronie rodziny. 

Majowe rocznice

26 kwietnia w DK „Gama” 
mia³o siê odbyæ Walne Zgro-
madzenie Stowarzysze-

nia Mi³oœników 600 letniego Bierunia. 
Podsumowanie dzia³alnoœci w latach 
2004-2007, absolutorium dla Zarz¹du 
i byæ mo¿e wybór nowych w³adz. Nie-
stety, do quorum zabrak³o kilku osób - 

wiêc zebranie nie mog³o podejmowaæ 
wi¹¿¹cych decyzji. Zgodnie ze statu-
tem, Zgromadzenie odbêdzie siê w dru-
gim terminie czyli... za miesi¹c. Tym ra-
zem, pierwszym punktem powinna chy-
ba byæ zmiana statutu aby tzw. „drugi 
termin zebrania” móg³ mieæ miejsce 
jeszcze w tym samym dniu. Inaczej, 
problem mo¿e siê powtarzaæ a sumien-
ni cz³onkowie bêd¹ cierpieæ przez tych 
mniej frasobliwych. 

Zebrania nie było

Budowa supermarketu w Bieruniu 
Starym zosta³a wstrzymana czy-
li zawieszona. Od wrzeœnia ub.r. 

obowi¹zuje ustawa, która warunkuje 
uzyskanie pozwolenia od pozytywnej 
decyzji Rady Miejskiej. Ustawa mówi 
jednoznacznie, ¿e do ustawy maj¹ 

jeszcze wejœæ rozporz¹dzenia wyko-
nawcze. A tych, do tej pozy nie ma. Co 
wiêcej, odpowiedzialny minister stwier-
dzi³ na ³amach gazet, ¿e rozporz¹dzeñ 
nie wyda, poniewa¿ jest to jedna z tych 
ustaw, które s¹ niezgodne z procedura-
mi UE. Ustawa ogranicza konkurencjê, 
zosta³a wiêc zaskar¿ona i minister liczy 
na jej uchylenie.

Wiszący supermarket

Palikot?

Nie bêdê bieruñskim Pa-
likotem - powiedzia³ rad-
ny Przemys³aw Major, 
którego namawialiœmy 
do demonstracyjne-
go wypicia mleka z 
bieruñskiej mleczarni. 
Chcieliœmy aby w ten 
sposób ukróci³ plotki ja-
koby nie smakowa³o mu 
mleko z OSM Bieruñ. 
Mleko mi smakuje – po-
wiedział radny Major 
ale demonstracji nie 
bêdzie.

Krótka piłka

Dziêkujê za m¹droœæ rad-
nych, którzy nie pozwoli-
li gminie kupiæ budynku 
przy ulicy Rynek 1 – po-
wiedzia³ burmistrz Ludwik 
Jagoda. Obiekt ma ju¿ 
prywatnego w³aœciciela 
wiêc przestanie szpeciæ 
a w kasie miejskiej zosta³y 
pieni¹dze. Zachowa³ 
siê pan jak prawdziwy 
mê¿czyzna – powiedzia³ 
radny Andrzej Bibrzyc-
ki, g³ówny oponent bur-
mistrza w tej sprawie.

Brak miejsc

Niemal 50 bieruñskich 
rodzin nie mog³o ulo-
kowaæ swych dzie-
ci w przedszkolach na 
przysz³y rok – gdy¿ 
zabrak³o miejsc. Podob-
na sytuacja jest w ca³ym 
kraju. Nasi radni planuj¹ 
rozbudowê istniej¹cych 
palcówek. Procedury 
s¹ skomplikowane: trze-
ba znaleŸæ pieni¹dze, 
zrobiæ projekt, wy³oniæ 
wykonawcê i czekaæ a¿ 
wybuduje.
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28 kwietnia, odby³o siê 
spotkanie by³ego 
premiera, obecnego 

pos³a Parlamentu Europejskie-
go Jerzego Buzka z uczniami 
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. 

Powstañców Œl¹skich w Bieruniu. 
Na hali sportowej, w obecnoœci 
w³adz miasta Bierunia oraz po-
wiatu bieruñsko-lêdziñskiego, na-
uczycieli i uczniów liceum poru-
szano temat: „M³odzie¿ w Unii”. 

Podczas godzinnego spo-
tkania, Premier Buzek przed-
stawi³ najwa¿niejsze informacje 
dotycz¹ce wspólnoty europejskiej, 
jej struktur, w³adz, dochodów i wy-
datków. Zwróci³ uwagê na fakt, i¿ 
Polska jest krajem, któremu uda-
je siê uzyskaæ najwiêcej funduszy 
z europejskiej kasy. Na ponad 2 
miliardy z³otych które p³acimy do 
kasy Unii, otrzymujemy w sumie 
oko³o 20 miliardów z³otych, co jest 
fenomenem na skalê Europy. 

Szczególnie wa¿ne dla 
s³uchaczy by³o zapewnienie, i¿ 
wykszta³ceni ludzie, maj¹ ogrom-
ne mo¿liwoœci rozwoju i pracy 
w ca³ej Europie, dlatego war-
to zdobywaæ wykszta³cenie i 
uczyæ siê jêzyków. Aby bardziej 
zmotywowaæ m³odzie¿ premier 
Buzek wrêczy³ bilety do Parla-
mentu Europejskiego dwóm 
najlepszym uczniom (najlepsze 
œrednie koñcowe): Ewie Sikorze 
i Paw³owi Tobiczykowi. Og³osi³ 
tak¿e konkurs: „Jak rozwi¹zaæ 
problem przemocy na stadio-
nach”. Licealista, który przedsta-
wi najlepsz¹ propozycje, tak¿e 
pojedzie na 3 dni do Brukseli w 
przysz³ym miesi¹cu.

WOKÓŁ NAS

W lutym br., Rada Mia-
sta Tychy podjê³a 
uchwa³ê w spra-

wie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru 
po³o¿onego w rejonie ul. Lo-
kalnej, zak³adaj¹c¹ budowê 
wytwórni mas bitumicznych. 
Potocznie zwana asfaltownia, 
ma powstaæ przy granicy z Bie-
runiem w Urbanowicach. 

Z racji uci¹¿liwego wp³ywu 
tej inwestycji na œrodowisko na-
turalne i komunikacjê, w dniu 
18 kwietnia w kinoteatrze „Ju-
trzenka”, odby³o siê spotkanie 
mieszkañców Bierunia i Urbano-
wic, którzy zdecydowanie sprze-
ciwiaj¹ siê budowie wytwórni. 
Na spotkaniu obecni byli tak¿e 
przedstawiciele w³adz miasta: 
Burmistrz Miasta Ludwik Ja-
goda i Przewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej Henryk Skupieñ, sto-

warzyszenia: Gospodarczo-
Ekologiczne „Nasz region”, 
Mieszkañców Osiedla Homera, 
Mi³oœników 600-letniego Bie-
runia oraz kierownik Referatu 
Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa 
i Leœnictwa Grzegorz Plewniok. 
Pomimo zaproszenia nie zjawi³ 
siê Prezydent Tychów Andrzej 
Dziuba ani Przewodnicz¹cy 
Rady Miasta Tychy Micha³ 
Gramatyka, co jednoznacznie 
zosta³o odebrane jako lekce-
wa¿enie mieszkañców Bierunia 
i Urbanowic. 

Spotkanie, które zorganizowa³ 
pan Janusz Wyderka z Bierunia, 
da³o mo¿liwoœæ wypowiedzenia 
siê zainteresowanym w sprawie 
wytwórni. Przedstawiono dotych-
czasowe dzia³ania stowarzyszeñ, 
osób prywatnych i w³adz miasta 
w kwestii sprzeciwu budowy as-
faltowni. Podkreœlano ogrom-
ne obci¹¿enia komunikacji w 

rejonie ul Oœwiêcimskiej, któ-
ra obecnie w godzinach szczy-
tu jest w zasadzie nieprzejezd-
na. Przytaczano tak¿e problem 
ha³asu i wp³ywu na œrodowisko 
naturalne, oraz arogancjê i 
lekcewa¿enie w³adz miasta Ty-
chy na sprzeciwy mieszkañców 
Bierunia i Urbanowic. Podnoszo-
ne argumenty sk³oni³y obecnych 
do zjednoczenia siê i wykorzysta-
niu wszelkich mo¿liwoœci, aby do 
realizacji budowy wytwórni nie 
dosz³o. Pocz¹wszy od dzia³añ 
prawnych, po wykorzystanie 
mediów. Nie wyklucza siê tak¿e 
blokad dróg. Przeg³osowano 
tak¿e rezolucjê o brzmieniu: „My 
mieszkañcy, zebrani na spo-
tkaniu w dniu 18 kwietnia 2008 
roku, domagamy siê uchylenia 

uchwa³y Rady Miasta Tychy, z 
dnia 28 lutego 2008 roku, w 
sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obsza-
ru po³o¿onego w rejonie ul. Lo-
kalnej, która zak³ada budowê 
wytwórni mas bitumicznych 
w Tychach - Urbanowicach, w 
bezpoœrednim s¹siedztwie z 
Bieruniem. Bior¹c pod uwagê 
ró¿ê wiatrów, oraz charak-
ter przewidzianej produk-
cji, wszystkie konsekwencje 
zagro¿enia œrodowiska natu-
ralnego bêd¹ mia³y miejsce 
w Bieruniu i Urbanowicach i 
spadn¹ na ich mieszkañców, 
na co w imieniu wszystkich za-
interesowanych mieszkañców 
nie wyra¿amy zgody”.

Buzek zaprasza do Brukseli

Sprzeciw!!!

Starania mieszkañców w pe³ni popieraj¹ bieruñscy 
Radni, którzy na Sesji Rady Miejskiej 30 kwietnia podjêli 
nastêpuj¹cy apel:

Rezolucja (Apel)

Rada Miejska w Bieruniu w pe³ni solidaryzuje siê z 
mieszkañcami Bierunia w sprawie uci¹¿liwoœci przewidy-

wanej lokalizacji w Tychach wytwórni asfaltów w bezpoœrednim 
s¹siedztwie naszej Gminy. Oddzia³ywanie zwi¹zków che-
micznych towarzysz¹cych procesowi technologicznemu 
przy produkcji asfaltu na tereny po³udniowe zachodnie Bie-
runia oraz przewidywane obci¹¿enie dróg lokalnych Bieru-
nia wynikaj¹cych z transportu wyprodukowanej masy towa-
rowej jednoznacznie wskazuj¹ na zagro¿enia dla œrodowiska 
i ludzi zamieszka³ych na tym terenie. Lokalizacja nastêpnego 
uci¹¿liwego zak³adu na tym terenie obok ju¿ istniej¹cej oczysz-
czalni œcieków i wysypiska œmieci budzi powszechny sprze-
ciw ca³ej spo³ecznoœci Bierunia i jest zaprzeczeniem zasady 
dobros¹siedzkiego wzajemnego poszanowania. Dlatego zwra-
camy siê do w³adz Miasta Tychów o zmianê tej szkodliwej i nie-
korzystnej decyzji dla mieszkañców naszej Gminy.
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WYWIAD

: Gratulujê otrzy-
mania od Rady Miejskiej 
jednog³oœnego absoluto-
rium za rok 2007. To ju¿ Pana 
dziesi¹te a wiêc jubileuszowe 
absolutorium. Czy poddawa-
nie siê corocznej ocenie rad-
nych ju¿ Panu spowszednia³o 
i sta³o siê rutyn¹, czy mo¿e 
wci¹¿ wywo³uje emocje i nie-
pokój?

Burmistrz Bierunia Lu-
dwik Jagoda: Jak Pan 
s³usznie zauwa¿y³, ju¿ po raz 
dziesi¹ty stan¹³em przed wy-
sok¹ Rad¹, aby z³o¿yæ spra-

wozdanie ze swojej pracy i 
prosiæ o udzielenie absoluto-
rium. Oczywiœcie, absoluto-
rium mo¿na otrzymaæ albo nie. 
Na wniosek Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej dot¹d zawsze 
je otrzymywa³em i do tego 
prawie zawsze jednog³oœnie. 
Tym razem, oprócz naszej ko-
misji Rewizyjnej, mieliœmy w 
Urzêdzie kontrole Regional-
nej Izby Obrachunkowej oraz 
Najwy¿szej Izby Kontroli. By³y 
to bardzo gruntowne, wnikli-
we i szczegó³owe analizy na-
szych dzia³añ i pocieszaj¹ce 
dla mnie jest, ¿e wyniki tych 
analiz okaza³y siê dla nas ko-
rzystne. 

: Potocznie mówi 
siê, ¿e absolutorium to roz-
grzeszenie burmistrza z 
propozycji, jakie dawa³ Ra-
dzie w zakresie docho-
dów i wydatków. Zbadania 
prawid³owoœci ca³ej procedu-
ry formalnej – czy nie zosta³y 
po drodze naruszone zasady 
ograniczaj¹ce i reguluj¹ce 
wydawanie tych pieniêdzy.

Ludwik Jagoda: To chy-
ba niezbyt trafne porówna-
nie, bo uzyskaæ rozgrzesze-

nie mo¿e ten - kto wczeœniej 
zgrzeszy³. Absolutorium to ra-
czej ocena a pozytywna oce-
na pracy burmistrza jest wyni-
kiem pracy wielu osób. Pragnê 
podkreœliæ, ¿e wszystkie suk-
cesy naszej gminy s¹ rezulta-
tem dobrej wspó³pracy z Rad¹ 
Miasta. Uwa¿am, ¿e absoluto-
rium to równie¿ swoisty wyraz 
uznania dla pracy gminnych 
urzêdników oraz pracowników 
instytucji dzia³aj¹cych wpraw-
dzie z gminnych œrodków ale 
przy urzêdzie. Mam tu na myœli 
takie instytucje jak Bieruñski 
Oœrodek Kultury, Miejski 
Oœrodek Edukacji ze wszyst-
kimi szko³ami, Miejski Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej, Bieruñski 
Oœrodek Sportu i Rekreacji czy 
Bieruñskie Przedsiêbiorstwo 
In¿ynierii Komunalnej. To 
wszystko samodzielne jed-
nostki ale ocena ich pracy rzu-
tuje na ocenê pracy Urzêdu i 
bezpoœrednio burmistrza.

: Podobno d¿entel-
meni o pieni¹dzach nie 
mówi¹, ale skoro przed udzie-
leniem absolutorium spraw-
dzano stan gminnej kasy, 
wiêc proszê powiedzieæ jak to 
wygl¹da³o w minionym roku

Ludwik Jagoda: Tu nie ma 
¿adnych tajemnic, w wyni-
ku podjêtych uchwal plano-
wany bud¿et miasta Bierunia 
po zmianach ukszta³towa³ siê 
nastêpuj¹co:

Planowane dochody bud¿e-
towe w wysokoœci 47.255.474,91 
z³. zrealizowano w kwocie 
46.995.394,86 z³. Planowane 
wydatki bud¿etowe w wysokoœci 
55.719.560,91 z³. zrealizowano 
w kwocie 50.262.586,60 z³. 

Ró¿nica pomiêdzy uzyskany-
mi dochodami, a zrealizowany-
mi wydatkami jest ujemna co 
oznacza deficyt bud¿etowy w 
wysokoœci 3267191,74 z³. Nato-
miast ró¿nica miêdzy wykona-
nymi przychodami i rozchoda-
mi bud¿etowymi oraz wynikiem 
finansowym stanowi wolne 
œrodki w wysokoœci 4410224,44 

z³. W wyniku dokonanej re-
alizacji dochodów i przycho-
dów oraz wydatków i rozcho-
dów bud¿etowych za 2007 rok 
na rachunku bud¿etu gminy 
pozosta³a kwota 4,410.224,44z³ 
która stanowi nadwy¿kê 
œrodków pieniê¿nych.

: Najlepszym do-
wodem na to, ze w naszym 
mieœcie dobrze siê dzieje jest 
fakt, ¿e chêæ przy³¹czenia siê 
do Bierunia wyrazili niektó-
rzy mieszkañcy Urbanowic. 
Niezale¿nie od realnoœci tych 
¿yczeñ, jest to forma oceny 
Bierunia przez najbli¿szych 
s¹siadów.

Ludwik Jagoda: Widzi pan, 
nawet inni, patrz¹cy obiektyw-
nie, postrzegaj¹ nas pozytyw-

nie. To, co zrobiliœmy w minio-
nym roku widaæ go³ym okiem i 
s¹dzê, ¿e nie czas w tej krótkiej 
rozmowie o tym mówiæ. Warto 
jednak wspomnieæ, ¿e w na-
szej ponad 4 milionowej aglo-
meracji, w której jest prawie 200 
gmin nagrodê za naj³adniejsz¹, 
najlepsz¹ przestrzeñ publiczn¹ 
w województwie otrzyma³a hala 
sportowa w Nowym Bieruniu, 
wraz z boiskami. Przypusz-
czam, ¿e mieszkañców cieszy 
równie¿, kiedy ich gmina jest 
uhonorowana przez kapitu³ê, 
na czele której stoi rektor Uni-
wersytetu Œl¹skiego, czyli jed-
nej z najwy¿szych jednostek 

naukowych w regionie statu-
etk¹ Oskara 2007.

: Niektórzy twierdz¹, 
¿e Bieruñ wytraca swoje tem-
po rozwoju. Zbieramy nagro-
dy, ale za rzeczy zrealizowa-
ne podczas poprzedniej ka-
dencji. Natomiast ostatnie 
dwa lata nie przynios³y ¿ad-
nej sztandarowej inwestycji. 

Ludwik Jagoda: Nie s¹dzê 
aby tak mo¿na by³o przedstawiaæ 
sprawê. Halê realizowano 
podczas poprzedniej kaden-
cji lecz zakoñczona zosta³a na 
prze³omie lat 2006-2007. Poli-
cja – podobnie. To by³y ogrom-
ne zadania, które poci¹gnê³y 
ogromn¹ iloœæ œrodków. Po-
przednie w³adze, anga¿uj¹c 
siê w tak ogromne inwestycje 
musia³y zaci¹gn¹æ kredyt, któ-
ry trzeba sp³aciæ niezale¿nie 
od kadencji. Nie mo¿na te¿ 
powiedzieæ, ¿e w 2007 roku 
nie realizowano innych inwesty-
cji, ni¿ zapocz¹tkowane przez 
poprzednie w³adze. Wymieniê 

chocia¿by skatepark, œcie¿kê 
rowerow¹, otwarcie tzw. starego 
magistratu na potrzeby obs³ugi 
mieszkañców czy remont Szko³y 
Podstawowej nr 3 kosztem wielu 
milionów z³otych. Ukoñczyliœmy 
kanalizacjê w dzielnicy Bijaso-
wice i Kopañ, robimy wzd³u¿ ul. 
Warszawskiej i £ysinowej. 

Oddaliœmy mieszkañcom 
nowe drogi: Macieja, S³o-
wiañsk¹ czy Pilnikow¹. Przy-
gotowanie wniosków o datacje 
unijne i niezbêdnej dokumen-
tacji te¿ zapewne zajê³o sporo 
czasu. Ludzie tego nie widz¹, 
ale to podstawa do dalszych 
dzia³añ. 

Rozgrzeszenie 
burmistrza

sok¹ Rad¹, aby z³o¿yæ spra-

Rekomenduj¹c wniosek o udzielenie burmistrzowi absolu-
torium przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Radny Sylwester 
Ficek powiedzia³:
Po rozpatrzeniu „Sprawozdania Burmistrza Miasta Bierunia z 
wykonania bud¿etu za 2007 rok” Komisja Rewizyjna stwier-
dza:
• przy wykonywaniu bud¿etu stosowano zasady 

prawid³owej ksiêgowoœci i rachunkowoœci,
• nie nast¹pi³y przekroczenia wydatków bud¿etowych przez 

burmistrza.
• wykorzystanie œrodków by³o zgodne z przeznaczeniem.
• burmistrz nie przekroczy³ zakresu upowa¿nienia do 

zaci¹gania zobowi¹zañ obci¹¿aj¹cych bud¿et.
• nie nast¹pi³o naruszenie zasad udzielania dotacji z 

bud¿etu gminy.
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MIEJSKIE SPRAWY

: Trochê siê pan 
chwali....

Ludwik Jagoda: W³aœnie a 
nie chcia³bym siê tylko chwaliæ, 
poniewa¿ przed nami kolejne 
wyzwania. Musimy myœleæ per-
spektywicznie i ju¿ dziœ oceniæ 
co bêdzie w bli¿szym lub dal-
szym czasie potrzebne i staraæ 
siê zapewniæ na to œrodki. 
Przygotowujemy projekty i 
wnioski o dop³aty z ró¿nych 
Ÿróde³, ale te wszystkie pro-
cedury przyznawania dotacji 
trwaj¹ bardzo d³ugo.

Tymczasem przed nami: 
dalsza budowa sieci kanaliza-
cji, rozbudowa oczyszczalni 
œcieków w Bieruniu Starym, roz-
budowa obydwu przedszkoli, 
budowa domu opieki dla osób 
starszych, budowa stra¿nicy 
OSP w Czarnuchowicach. Wi-
dzimy te potrzeby ale prze-
szkod¹ jest brak œrodków. St¹d 
moja determinacja w poszu-
kiwaniu pieniêdzy. Gdybyœmy 
mieli trochê tych pieniêdzy z 
Fiata moglibyœmy przeznaczyæ 
je na osiedla, które czekaj¹ na 
dofinansowanie. Obecnie naj-
bardziej jest zadbane osiedle 
w które jako gmina w³o¿yliœmy 
najwiêcej œrodków. Przecie¿ 
drogi i oœwietlenia na osiedlach 
górniczych sfinansowa³a gmi-
na. Na to samo czekaj¹ osie-
dla przy ul. Chemików i przy 
ul Homera. Bardzo liczê ¿e 
czêœæ podatków z Fiata bêdzie 
w przysz³oœci wp³ywaæ do na-
szej kasy, bo sprawa musi siê 
w koñcu rozstrzygn¹æ. Przecie¿ 
przejêliœmy fiatowskie osiedla 
wraz z mieszkañcami i ich pro-
blemami. 

: Zadañ jest wiêc 
sporo...

Ludwik Jagoda: Ka¿dy z 
tych problemów móg³bym 
rozwin¹æ ale to przekroczy³oby 
ramy tego artyku³u. Powiem 
wiêc tylko o przedszkolach. 
Mimo ¿e od nowego roku bêd¹ 
nowe oddzia³y przedszkolne w 
szko³ach, nawet z wy¿ywieniem 
dla najstarszych dzieci ale to 
nie wystarcza. W SP 1 bêd¹ 
trzy oddzia³y przedszkolne a w 
SP3 bêd¹ dwa takie oddzia³y. 
To te¿ stwarza pewne proble-
my, ale naczelnym zadaniem w 
tej chwili, patrz¹c z punktu wi-
dzenia potrzeb mieszkañców 
jest wybudowanie czy stwo-
rzenie wiêkszej iloœci miejsc 
w przedszkolach. Mo¿emy 
tego dokonaæ tylko poprzez 
gruntowna modernizacjê 
istniej¹cych obiektów w Bie-
runiu Nowym i dobudowanie 
obiektów w Bieruniu Starym. 
To s¹ zadania, na których trze-
ba siê skupiæ i pilnie nad nimi 
popracowaæ. 

Gmina Bieruñ ci¹gle jest po-
strzegana jako gmina o docho-
dach ponad przeciêtnych. To 
prawda, ale drugi wskaŸnik 
czyli wydatkowanie na inwesty-
cje, wskazuje, ¿e wci¹¿ wydaje-
my mnóstwo na inwestycje, bo 
ponad 20 procent naszych do-
chodów. Przy 50 milionowym 
bud¿ecie 12-13 milionów prze-
znaczamy na inwestycje. To 
bardzo du¿o i oby nadal nam 
siê to udawa³o z korzyœci¹ dla 
miasta i jego mieszkañców. 

Dziêkujê za rozmowê
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 wykaz, w którym opisano nieruchomości z 
przeznaczeniem do:

sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego tj.:
• działka nr 1044/229 o powierzchni 1393 m2 (obręb Bieruń 

Stary, karta mapy 9), położona w Bieruniu przy ul. Borowi-
nowej,

• działka nr 1045/229 o powierzchni 1284 m2 (obręb Bieruń 
Stary, karta mapy 9), położona w Bieruniu przy ul. Borowi-
nowej,

• działka nr 1046/229 o powierzchni 1232 m2 (obręb Bieruń 
Stary, karta mapy 9), położona w Bieruniu przy ul. Borowi-
nowej,

• działka nr 1048/229 o powierzchni 1166 m2 (obręb Bieruń 
Stary, karta mapy 9), położona w Bieruniu przy ul. Borowi-
nowej,

• działka nr 1050/229 o powierzchni 1067 m2 (obręb Bieruń 
Stary, karta mapy 9), położona w Bieruniu przy ul. Borowi-
nowej,

• działka nr 1052/229 o powierzchni 788 m2 (obręb Bieruń 
Stary, karta mapy 9), położona w Bieruniu przy ul. Borowi-
nowej,

• działka nr 1058/229 o powierzchni 843 m2 (obręb Bieruń 
Stary, karta mapy 9), położona w Bieruniu przy ul. Borowi-
nowej,

• działka nr 634/3 o powierzchni 3414 m2 (obręb Bijasowice, 
karta mapy 3), położona w Bieruniu przy ul. Wiślanej.

OGŁOSZENIE
Dyrekcja Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieruniu 
informuje, że zapisy do I klasy gimnazjum na rok szkolny 

2008/2009 będą się odbywały od 05 maja 2008r do 13 czerw-
ca 2008r w sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 15.30.

Rodziców (opiekunów prawnych) prosimy o przyniesienie do-
wodu osobistego.

Po zakończeniu roku szkolnego należy donieść do 30 czerw-
ca br. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
oraz zaświadczenia przystąpienia do sprawdzianu wydane 

przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Dla wszystkich gimnazjalistów proponujemy w cyklu trzyletnim:

u rozszerzoną ilość godzin: matematyki, fizyki, chemii, biolo-
gii, języka polskiego oraz naukę drugiego języka obcego (ję-
zyk niemiecki) w klasach drugich i trzecich.

u dla swoich uczniów proponujemy zajęcia w nowocześnie 
wyposażonych pracoklasowniach m.in. w pracowni kom-
puterowej, sali multimedialnej oraz w centrum informacji na-
ukowej w bibliotece szkolnej, zajęcia na terenie kompleksu 
sztucznych boisk oraz nowopowstałej pełnowymiarowej hali 
sportowej 

u proponujemy dużą ilość zajęć pozalekcyjnych (m.in. kółka 
przedmiotowe, taneczne, fotograficzne, plastyczne, sportowe).

u przyjmujemy również uczniów spoza obwodu szkolnego.

Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieruniu
43-155 Bieruń ul. Warszawska 294 

tel./fax 032 216-21-38 
e-mail: gim1bierun@interia.pl 

www.gimnazjum1.bierun.pl
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SESJA

W dniu 30.04.2008 r. 
odby³a siê sesja Rady 
Miejskiej w Bieruniu. 

Tematem wiod¹cym sesji by³a 
ocena wykonania bud¿etu za 
2007 r. i udzielenie absolutorium 
dla Burmistrza Miasta. Ocena 
przez Radê realizacji bud¿etu 
przez Burmistrza i podleg³y mu 
aparat wykonawczy jest jedn¹ 
z najwa¿niejszych decyzji. Od 
wielu lat obowi¹zuje we wszyst-
kich gminach taka sama pro-
cedura. Rozstrzygniêcie Rady 
odbywa siê w g³osowaniu jaw-
nym bezwzglêdn¹ liczb¹ g³osów 
ustawowego sk³adu Rady. Ze 
wzglêdu na spe³nienie wymo-
gów procedury termin sesji z 
przezornoœci zosta³ przesuniêty 
na ostatni dzieñ kwietnia, czyli 
ostatni ustawowy termin. Radni 
z du¿ym wyprzedzeniem czaso-
wym otrzymali sprawozdanie z 
wykonania bud¿etu 2007 r. Spra-
wozdanie to przes³ane zosta³o 
do zaopiniowania przez Regio-
naln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Ka-
towicach. Organ ten wyda³ rów-
nie¿ opiniê do wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady. Dokona³a ona 
oceny sprawozdania Burmistrza 
oraz przeprowadzi³a kontrole w 
ró¿nych komórkach organizacyj-
nych. Na ich podstawie Komisja 
Rewizyjna pozytywnie oceni³a 
realizacjê bud¿etu przez Burmi-
strza. Rada po zapoznaniu siê 
ze sprawozdaniem z wykonania 
bud¿etu, opiniami RIO w sprawie 
sprawozdania, wniosku Komisji 
Rewizyjnej oraz przeprowadzo-
nej dyskusji pozytywnie oceni³a 
realizacjê bud¿etu i jednog³oœnie 
udzieli³a Burmistrzowi absolu-
torium. By³o to 10 pozytywne 
przyjêcie przez Radê sprawoz-
dania Burmistrza Ludwika Ja-
gody. G³osy w dyskusji radnych 
równie¿ œwiadcz¹ o akceptacji 
polityki gospodarczej realizowa-
nej od wielu lat przez Burmistrza. 
Burmistrz w swym wyst¹pieniu 
zwróci³ uwagê na uwarunko-
wania towarzysz¹ce realizacji 
bud¿etu oraz ustalenia kontro-
li zewnêtrznych, które przepro-
wadzone zosta³y w ubieg³ym 

roku. Dla przypomnienia kontrolê 
problemow¹ przeprowadzi³a 
Regionalna Izba Obrachunko-
wa. Obejmowa³a ona kilka lat 
dzia³alnoœci aparatu wykonaw-
czego oraz Najwy¿sza Izba Kon-
troli NIK przeprowadzi³a kontrolê 
jednego tematu dotycz¹cego 
udzielonych dotacji dla organiza-
cji pozarz¹dowych. Szerzej o re-
alizacji bud¿etu w innym miejscu.

Czêœæ merytoryczna se-
sji poprzedzona zosta³a sym-
patycznym po¿egnaniem 
przez Radê Pani Agnieszki 
Adamczyk. Otrzyma³a ona od 
przewodnicz¹cego Rady Henry-
ka Skupienia wi¹zanki kwiatów 
oraz listu gratulacyjnego. Pani 
Agnieszka Adamczyk otrzyma³a 
równie¿ ¿yczenia i wi¹zankê 

kwiatów od Starosty Powiatu 
Pana Piotra Czarnynogi. W jego 
imieniu kwiaty wrêczy³ Sekretarz 
Powiatu Pan Krystian Grzesica.

Przez wiele lat Pani Agniesz-
ka pe³ni³a odpowiedzialne 
funkcje zwi¹zane miêdzy in-
nymi z wyborami. Z jej r¹k 
miêdzy innymi radni otrzymy-
wali zaœwiadczenia o wybo-
rze. Sk³adaj¹c podziêkowania 
i ¿yczenia Sekretarz Powiatu 
zwróci³ z kolei uwagê na wie-
loletni¹ odpowiedzialn¹ pracê 
w komisjach poborowych, czyli 
zadaniach nale¿¹cych do Staro-
sty. W obu przypadkach by³ to 
dowód uznania i szacunku dla 

Pani Agnieszki, która pod koniec 
kwietnia przesz³a na emeryturê.

Podczas sesji Rada podjê³a 
równie¿ nastêpuj¹ce uchwa³y:

- w sprawie zasad dotycz¹-
cych stosowania op³at za 
us³ugi przedszkoli w Bieruniu 

Rada ustali³a op³atê za 
œwiadczenie przez przedszkola 
us³ug ponad podstawy progra-
mowe, na które sk³adaj¹ siê:
a) sta³a miesiêczna op³ata w 

wysokoœci 95 z³
b) koszt produktów ¿ywnoœcio-

wych w wysokoœci:
 4,50 z³ za trzy posi³ki,
 3,80 z³ za dwa posi³ki.

Ustalono, ¿e za czas nieo-
becnoœci dziecka w przed-
szkolu op³ata za produkty ¿yw-
noœciowe podlega zwroto-
wi. Rada postanowi³a zwolniæ 
od miesiêcznej opłaty sta³ej 
za dziecko, którego absencja 
chorobowa trwa nieprzerwa-
nie co najmniej 30 dni kalen-
darzowych licz¹c od pierwsze-

go dnia nieobecnoœci w przed-
szkolu. Op³ata sta³a bêdzie 
tak jak dotychczas obni¿ona 
o 50 % za drugie dziecko, a 
zwolnione z niej bêdzie ka¿de 
nastêpne dziecko z danej ro-
dziny. Rada uchyli³a poprzednio 
obowi¹zuj¹c¹ uchwa³ê, a obec-
nie podjêta bêdzie opublikowa-
na w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Œl¹skiego i wejdzie w 
¿ycie z dniem 1 wrzeœnia br.

- w sprawie wprowadzenia 
zmian do uchwa³ dotycz¹cych 
granic obwodów szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów w 
Bieruniu

Rada wprowadzi³a zmia-
ny do uchwa³ podjêtych w 
1999 r. Uwzglêdniaj¹ one 
zmiany wynikaj¹ce z wpro-
wadzenia zmian nazw ulic 
wzglêdnie nazwanie odcinków 
ulic bocznych. Uchwa³a wej-
dzie w ¿ycie po up³ywie 14 dni 
od dnia og³oszenia w Dzienni-
ku Urzêdowym Województwa 
Œl¹skiego.

- w sprawie nagród i wyró¿nieñ 
w dziedzinie sportu

Rada postanowi³a ustanowiæ 
nagrody i wyró¿nienia w dzie-
dzinie sportu dla:
1) zawodników posiadaj¹cych 

licencjê zawodnika, którzy 
osi¹gnêli wysokie wyniki spor-
towe we wspó³zawodnictwie 
miêdzynarodowym lub kra-
jowym,

2) trenerów i dzia³aczy zas³u-

¿onych w osi¹gniêciu wyni-
ków przez zawodników, o 
których mowa wy¿ej oraz za 
dzia³alnoœæ i zaanga¿owanie 
na rzecz rozwoju kultury fi-
zycznej i sportu w Bieruniu.

Szczegó³owe zasady, tryb 
i wysokoœæ przyznania na-
gród i wyró¿nieñ okreœla re-
gulamin bêd¹cy za³¹cznikiem 
do uchwa³y. Uchwa³a wejdzie 
w ¿ycie po up³ywie 14 dni od 
dnia jej og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowym Wojewódz-
twa Œl¹skiego. S¹ to nowe 
rozwi¹zania maj¹ce na celu 
motywowanie do osi¹gania do-
brych wyników sportowych.

- w sprawie dzier¿awy grun-
tów gminnych

Rada postanowi³a przezna-
czyæ do dzier¿awy 24 dzia³ki 
o ³¹cznej powierzchni 93.718 
m2. Dla wszystkich dzia³ek wy-
znaczono termin dzier¿awy do 
31.12.2010 r.

- w sprawie ustalenia cen 
urzêdowych za us³ugi prze-
wozowe transportu zbiorowe-
go na terenie gminy Bieruñ

Rada ustali³a ceny urzêdowe 
biletów miesiêcznych i jedno-
razowych obowi¹zuj¹cych w 
œrodkach komunikacji miejskiej 
realizowanej na zlecenie Gminy 
Bieruñ przez PKSiS – Oœwiêcim 
S.A. Ceny ustalone w uchwale 
maj¹ charakter cen maksymal-
nych. Rada uchyli³a uchwa³ê z 

Radni obradowali

Jednog³oœne absolutorium 
dla burmistrza
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Na przeja¿d¿kê balonem 
po bajkowej Europie 
zaprosili nas  ucznio-

wie szko³y Podstawowej nr 3 
w Bieruniu. W konwencji wi-
dowiska baletowego mogliœmy 
wêdrowaæ po krajach Unii Eu-

ropejskiej i spotykaæ postacie z 
bajek charakterystycznych  dla 
danego kraju. Przedstawienie 
zostało przygotowane przez 
uczniów i cz³onków „Klubu 
Europejskiego” dzia³aj¹cego 
w Trójce.

KULTURA

ubieg³ego roku, któr¹ ustalone 
zosta³y ceny urzêdowe biletów 
obowi¹zuj¹cych u wy¿ej wymie-
nionego przewoŸnika. Uchwa³a 
wejdzie w ¿ycie po up³ywie 14 
dni od jej og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowym Wojewódz-
twa Œl¹skiego. PKSiS Oœwiêcim 
wzorem innych przewoŸników 
œwiadcz¹cych us³ugi w za-
kresie transportu zbiorowego 
podwy¿szy³ niektóre ceny bi-
letów. Zmiana nast¹pi nieco 
póŸniej, gdy¿ dopiero po publi-
kacji uchwa³y czyli najprawdo-
podobniej od czerwca br.

- w sprawie nadania tytu³u 
„Zas³u¿ony dla Miasta Bie-
runia” Okrêgowej Spó³dzielni 
Mleczarskiej w Bieruniu

- w sprawie nadania tytu³u 
„Zas³u¿ony dla Miasta Bie-
runia Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej w Czarnuchowicach

- w sprawie nadania tytu³u 
„Zas³u¿ony dla Miasta Bieru-
nia Pani Annie Berger”

Zgodnie z ustalon¹ przez 
Radê procedur¹ przyznawa-
nia tytu³u „Zas³u¿ony dla Mia-
sta Bierunia”, po zg³oszeniu 
kandydatur rozpocz¹³ siê bieg 
terminu do wnoszenia uwag 

i zastrze¿eñ. Podczas podej-
mowania wy¿ej wymienionych 
uchwa³ nie podwa¿ano przy-
znania tytu³u zg³oszonym kan-
dydatom. Zosta³a jedynie zasy-
gnalizowana potrzeba wprowa-
dzenia zmian do obowi¹zuj¹cej 
procedury. Insygnia do³¹czone 
do przyznanych tytu³ów zo-
stan¹ wrêczone podczas uro-
czystej sesji do¿ynkowej.

- w sprawie zmian bud¿etu
Rada wprowadzi³a zmiany do 

bud¿etu po stronie dochodów 
i wydatków. Zmiany dotyczy³y 
gospodarki komunalnej, admi-
nistracji oraz kultury fizycznej.

Podczas sesji Rada podjê³a 
równie¿ rezolucjê adresowan¹ 
do w³adz Tychów. Dotyczy ona 
stanowiska w³adz Bierunia wo-
bec planowanej budowy du¿ego 
zak³adu mas bitumicznych, któ-
rego lokalizacjê wyznaczono w 
Urbanowicach, a uci¹¿liwoœci 
ponios¹ mieszkañcy Bierunia.

Jest to forma wyra¿enia 
zdania przez Radê w œwietle 
braku œrodków prawnych 
umo¿liwiaj¹cych Bieruniowi 
bezpoœrednie w³¹czenie siê do 
sporu. Pe³ny tekst rezolucji za-
mieszczono w innym miejscu.

Opracowa³:
Sekretarz Miasta, Jerzy Stok 

Okolicznoœciowe spo-
tkania s¹ jedn¹ z form 
dzia³alnoœci Zarz¹du 

Miejskiego  Polskiego Zwi¹zku 
Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów. Jedno z takich spotkañ 
– tym razem poœwiecone ob-
chodom Œwiatowego Dnia In-
walidy - odby³o 17 kwietnia w 
Jutrzence.  

- Œwiadectwem kultu-
ry narodu jest wspieranie 
niepe³nosprawnych – powiedzia³ 
burmistrz Ludwik Jagoda je-
den z goœci PZERiI. Natomiast 
przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej - Henryk Skupieñ doda³: 
Z problemami inwalidów, osób 
niepe³nosprawnych borykaj¹ 

siê wszystkie kraje na œwiecie. 
Najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest to, 
by pracodawcy, którzy chc¹ 
zatrudniæ niepe³nosprawnych po-
konali barierê psychologiczn¹. 
Niepe³nosprawni s¹  ludŸmi w 
pe³ni wartoœciowymi, którym 
trzeba stworzyæ takie warun-
ki, aby mogli korzystaæ w pe³ni 
z przys³uguj¹cych im praw. 
Przewodnicz¹ca Zarz¹d Ma-
ria Mazurkiewicz tradycyjnie 
wrêczy³a bukiety kwiatów- pa-
niom, które w ostatnim czasie 
obchodzi³y „okr¹g³e” rocznice 
urodzin. Zdjêcie Jubilatek za-
mieszczamy na pierwszej stronie 
tego wydania Rodni. W czêœci ar-
tystycznej wyst¹pi³y Bierunianki   

Spotkanie seniorów

Trójka w Europie
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W œwietlicy œrodowiskowej Bieruñskiego Oœrodka Kul-
tury przy ulicy Remizowej, 29 kwietnia odby³ siê po-
wiatowy, miêdzyprzedszkolny konkurs plastyczny pt. 

„Sukienka Pani Wiosny”. 
W konkursie wziê³y udzia³ dzieci z placówek: Przed-

szkole nr 1 Che³m Œl¹ski, Przedszkole nr 2 Che³m 
Œl¹ski, Przedszkole nr 1 Imielin oraz Przedszkole nr 
1 Bieruñ i Przedszkole nr 2 Bieruñ. Dzieci wykona³y 
prace ró¿nymi technikami plastycznymi. Wœród nich 
znalaz³y siê rysunki kredkami, malowane farbami, wy-
dzieranki, wyklejanki z papieru, materia³u, suszonej 
pietruszki itp. 

W konkursie I miejsce zajêli - Zosia Goraus lat 4 oraz 
Anna Œmia³kowska lat 5, II miejsce Magda Drê¿ek lat 
4 i Kinga Korwath lat 6, zaœ III miejsce przypad³o Ange-
lice Wysowskiej lat 4 i Dominice Harê¿y lat 6. 

Ponadto, wyró¿nienia otrzymali - Agnieszka Gawlik 
lat 4, Daniel Drobczyñski lat 4, Weronika Karkoszka 
lat 6 i Edyta Sontag lat 6.Na zakoñczenie konkursu 
wszystkie dzieci otrzyma³y nagrody rzeczowe. Czas 

oczekiwañ na werdykt jury umili³ konkursowiczom wystêp dzieci z 
grup zerowych z Przedszkola nr 2 w Bieruniu. 

Miros³awa Bojdys

Artyœci sceny bytomskiej oraz Agencji Koncertowej „Alex”, któ-
rzy w lutym podbili bieruñsk¹ publicznoœæ w DK „Gama” – tym 
razem, przybyli do œwietlicy przy ulicy Remizowej ze spekta-

klem „Czar Walca”. Zgodnie z zapowiedz¹, by³y wspania³e g³osy 
operetkowe, szampan, zwiewne stroje, ale i balowe suknie, szaliki 
z kolorowych piór, podwi¹zki, can-can, znakomity akompaniament 
fortepianowy - to wszystko musia³o siê z³o¿yæ na zachwycaj¹c¹ 

ca³oœæ. Tê wspania³¹ „ca³oœæ” mogliœmy podziwiaæ 12 kwietnia dziêki 
Bieruñskiemu Oœrodkowi Kultury. Muzyczni bohaterowie tañczyli wal-
ce, polki i ogniste czardasze. Jak na Wiedeñ przysta³o, nad miastem 
czuwa³ dobry duch Johanna Straussa. To w³aœnie jego utwory, a 
tak¿e popularne wci¹¿ szlagiery Kalmana i Stolza, buduj¹ muzyczn¹ 
przestrzeñ widowiska. A operetka, w której za cel nadrzêdny stawia 
siê rozrywkê, - tego wieczoru licznie zgromadzonej publicznoœci, 
dostarczy³a niezapomnianych prze¿yæ. 

KULTURA

Czar walca

Mimo, nieobecnoœci profesora Wernera Rynskiego, który 
z³o¿ony chorob¹ nie móg³ przybyæ do Bierunia – 20 kwiet-
nia w Jutrzence odby³o siê spotkanie Niemiecko Polskie-

go Stowarzyszenia Partnerskiego Gundelfingen – Bieruñ. W 
wype³nionej sali Jutrzenki, mogliœmy obcowaæ z kultur¹ niemieck¹ 
i polsk¹ zarazem. S³uchaliœmy, przepiêknej muzyki niemieckiego 
kompozytora Haendla i równie wspania³ego G.P Telemana znane-
go z pobliskiej Pszczyny oraz pieœni Maschy Kaleko - niemieckiej 
¯ydówki pochodz¹cej z Chrzanowa. Wykonawcy: Ursula Kurze 
(œpiew i gitara) Gertraude Steurer (skrzypce) oraz Renate Ryn-
ski (pianino) dostarczyli publicznoœci wspania³ych wra¿eñ. Po 
koncercie odby³o siê spotkanie towarzyskie cz³onków Stowarzy-
szenia przy lampce wina z Gundelfingen oraz kawie i ciastkach. 
W dyskusji o problemach wspó³pracy polsko niemieckiej, stale 
przewija³o siê zatroskanie o zdrowie prof. Rynskiego, który ma w 
naszym mieœcie tak wielu przyjació³.

Jutrzenka po niemiecku

Sukienka pani wiosny
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Ju¿ po raz pi¹ty na scenie 
kino-teatru „Jutrzenka” 
3 kwietnia 2008r. 

odby³ siê Festiwal Piosenki 
Dzieciêcej pod has³em „Od-
krywamy talenty muzyczne”. 
Imprezê zorganizowa³y na-
uczycielki z Przedszkola nr1 
w Bieruniu Katarzyna Bara-
niewicz i Ewa Paj¹k.

Na widow-
ni zasiedli 
z a p r o s z e n i 
goœcie: wizy-
tator Gra¿yna 
N a w r o c k a , 
dyr. OE Kry-
styna Czajo-
wska, przed-
s t a w i c i e l 
Starostwa Po-
w i a t o w e g o 
Przemys³aw 
Major, dyre-
kcje przed-
szkoli, przed-
stawiciel Rady 
Rodziców Jo-
anna Polis, 
rodzice, oraz 

publicznoœæ sk³adaj¹ca siê z 
grup „Pszczó³ki”, „S³oneczka”, 
„Nutki” i „Truskawki”.

Na scenie zaprezentowa³o 
siê swoje umiejêtnoœci wokal-
ne 12 uczestników w wieku 5-
6 lat z przedszkoli w Bieruniu, 
Lêdzin, Che³mu Œl¹skiego i Boj-
szów. Jury festiwalu w sk³adzie: 
Krzysztof Myalski, Jolanta 

Grzeœlak i przedstawiciel Staro-
stwa Powiatowego Przemys³aw 
Major wy³onilo trzy wyró¿niaj¹ce 
siê wokalistki. Patrycjê Jaromin 
z przedszkola w Bojszowach za 
wykonanie piosenki „Maszeru-
je wiosna”, Paulinê Blachê z 
Przedszkola nr1 w Bieruniu za 
wykonanie piosenki „Marzec” 
oraz Karolinê Hetmañsk¹ z 
Przedszkola nr 2 w Che³mie 
Œl¹skim za wykonanie piosenki 
„Wyprawa na ksiê¿yc”.

KULTURA

Kolejne „Muzyczne 
Wêdrówki” organizo-
wane przez Bieruñski 

Oœrodek Kultury ju¿ za nami. 
12 kwietnia w Domu Kultu-
ry „Gama”, przy pe³nej sali 
widzów, odby³ siê koncert  
zespo³u „Bieruñ Blues Band”. 
Bieruñscy muzycy amatorzy 
w sk³adzie: Adam Cichy – gi-
tara, Karol D³ugoñ – bas, per-
kusja, Adam £abuœ – piano, 
oraz Piotr Bajura – gitara, vo-
cal, zaprezentowali klasykê 
œwiatowego bluesa. Obecni 
na koncercie entuzjaœci mu-
zyki, wys³uchali utwory takich 
muzyków jak: Eric Clapton, B. 
B. King, Blues Brothers Band 
i innych. 

B l u e s

Talenty muzyczne
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KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W MAJU

Kinoteatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
3 maja godz. 11.00 – Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Powstań-

ców Śl. na rynku w Bieruniu Starym

15 maja godz. 15.00 – Spotkanie okolicznościowe dla PZERiI z 

okazji Dnia Matki

16 maja godz. 20.00 – Film prod. polskiej pt.”Wszystko będzie do-

brze” - wstęp wolny

17 maja godz. 18.00 – Film prod. polskiej pt.”Wszystko będzie do-

brze” - wstęp wolny

29 maja godz. 18.30 – Spotkanie  KGW z okazji Dnia matki

31 maja godz. 14.00 – Dzień Dziecka – boisko przy KS „Unia” Bie-

ruń, ul. Chemików

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
3 maja godz. 11.00 – Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Po-

wstańców Śl. w Bieruniu Nowym

6 maja godz. 14.00 – Spotkanie klubowe PZERiI

7 maja godz. 18.15 – Walne zebranie Stowarzyszenia Miłośni-

ków Ziemi Bieruńskiej „Porąbek”

20 maja godz. 14.00 – Spotkanie okolicznościowe – Dzień Matki

24 maja godz. 17.00 – „Dla mojej mamy” – koncert poezji śpie-

wanej w wyk. zespołu młodzieżowego z Gimnazjum nr 1

29 maja godz. 16.00 – Spotkanie okolicznościowe dla KGW Bie-

ruń Nowy z okazji Dnia Matki

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
12 maja godz. 9.00 – Kiermasz odzieżowy „Maga Tex” (Słowacja)

17 maja godz. 10.00 – V Regionalny Przegląd Muzyki Klasycznej

18 maja godz. 16.00 – „Majowe spotkania folklorystyczne”  

– impreza plenerowa - wstęp wolny

26 maja godz. 10.00 – Kiermasz odzieżowy „Kryś”

Miejska Biblioteka Publiczna
8 maja – Spotkanie autorskie z Andrzejem ¯akiem

     godz. 9.00 dla uczniów SP nr 1 i Gimnazjum nr 2

     godz. 11.00 dla uczniów Gimnazjum nr 1

12-30 maja – „Wêdruj¹ca wystawa” – kolekcja ksi¹¿ek w jêzyku an-

gielskim (MBP nr 1- zwiedzanie w godzinach otwarcia biblioteki)

17 maja – Wyjazd do Teatru Polskiego na sztukê pt. ”Szwejk”

     godz. 17.15  Bieruñ Stary parking przy cmentarzu

     godz. 17.30  Bieruñ Nowy ul. Kossaka

29 maja –  Spotkanie autorskie z Ew¹ Stadtmuller

     godz. 9.00 dla dzieci z Przedszkola nr 2

     godz. 11.00 dla dzieci z przedszkola nr 1
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OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach Wesołej to szkoła z tradycjami, istnieje od 63 lat, kształci mądrych 
i wykwalifikowanych pracowników.
Szkoła na mocy porozumienia z Katowickim Holdingiem Weglowym gwarantuje zatrudnienie wszystkim absolwentom w zawodzie 
technik górnictwa podziemnego, elektryk, elektronik, mechanik, a od roku szkolnego 2008/2009 przyznawane będą stypendia 
fundowane przez zakłady patronackie. Dla technika górnictwa podziemnego, technika elektryka, elektronika i mechanika przy 
średniej ocen 3,6 i zachowaniu dobrym 300 zł miesięcznie, a dla uczniów szkoły zawodowej 200 zł miesięcznie.
Dla uczniów klasy wielozawodowej – zawód ślusarz lub operator obrabiarek skrawających firma Ematech przewidziała od 300 
do 500 zł miesięcznie.
Zapraszamy wszystkich chętnych. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.
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Od 1963 roku nasza szko³a 
prowadzi rachunki SKO 
dla dzieci i m³odzie¿y.

Obecnie opiekunkami Szkolnej 
Kasy Oszczêdnoœci s¹ nauczy-
cielki: Gabriela Lipiñska i Alina 
Czerwiñska. 
Co roku nasza szko³a bierze udzia³ 
w ogólnopolskim konkursie pod 
has³em „Dziœ oszczêdzam w SKO, 
jutro w Banku Spó³dzielczym”. W 
latach 1994 i 1995 zdobyliœmy 
drugie miejsce w województwie. 
W 1996 roku – pierwsze miej-
sce w kraju (pokonaliœmy nawet 
szko³y warszawskie). Mo¿emy siê 
poszczyciæ, ¿e jesteœmy najlepiej 
dzia³aj¹c¹ organizacj¹ w Polsce.
W tym roku szkolnym tak¿e 
przyst¹piliœmy do ogólnopol-
skiego konkursu. W tym celu 
przeprowadziliœmy wiele kon-
kursów i akcji maj¹cych na celu: 
wyrabianie u uczniów nawy-
ku œwiadomego oszczêdzania, 
systematycznoœci i wytrwa³oœci 

w gromadzeniu wk³adów; wy-
zwolenie pomys³owoœci i 
przedsiêbiorczoœci w zdoby-
waniu z³otówek; zachêcanie do 
oszczêdzania i ekonomicznego 
wydawania pieniêdzy; populary-
zowanie wœród m³o dzie¿y wiedzy 
ekonomicznej ze szczególnym 
uwzglêdnieniem dzia³alnoœci Ban-
ku Spó³dzielczego w Tychach.
W roku szkolnym 2007/2008 
SKO zaoszczêdzi³o 79011,91 z³. 
S¹ to oszczêdnoœci przechowy-
wane na lokatach, ksi¹¿eczce 
a’vista oraz pie ni¹ dze zarobio-
ne na organizowanych w tym 
czasie akcjach i zbiórkach. 
Uczniowie samodzielnie zaro-
bili 9532,84 z³otych: sprzeda¿ 
wyrobów w³asnych, loterie, au-
kcje, zbiórki pieniêdzy na cele 
charytatywne itp. G³ówn¹ ide¹ 
tych akcji by³o wyzwolenie ini-
cjatywy i pomys³owoœci uczniów 
w samodzielnym zdobywaniu 
pieniêdzy.

MAGAZYN SZKOLNY

Dziœ oszczêdzam w SKO... 

Z okazji Dnia Ziemi - 21 
kwietnia - uczniowie 
Szko³y Podstawowej nr 

1 razem z nauczycielami prze-
prowadzili akcjê „Sprz¹tania 
œwiata”, w której uczestniczy³o 
130 uczniów i 6 nauczycieli. W 
akcji bra³y udzia³ klasy czwarte 
ABD wraz z wychowawcami: 
Iren¹ Kowal, Nin¹ Stachowicz, 
Beat¹ Maœlank¹; klasa 6D z 
Dorot¹ Dworakowsk¹, kla-
sa 5B z opiekunem szkolnego 
Ko³a LOP-u Elen¹ Gorywod¹. 
Najm³odszymi uczestnikami ak-
cji byli uczniowie klasy 2D pod 
opiek¹ Doroty Pilch, która reali-
zuje program „Ma³y Ekolog”.

Sprz¹tanie œwiata m³odzi eko-
lodzy zaczêli od najbli¿szego 
otoczenia i posprz¹tali: 
Groblê, lasek ko³o cmen-
tarza, dworzec PKP, wa³ek 
Mlecznej od ul. Licealnej, 
wa³ek Potoku Stawowego 
wzd³u¿ ul. Chemików. To 
czêsto uczêszczane miejsca 
i z pewnoœci¹ przyda³a im siê 
odrobina kosmetyki. 
Akcjê przeprowadzono we 
wspó³pracy z Urzêdem Miej-
skim. Uczniowie otrzymali 
odpowiedni¹ iloœæ worków 
i rêkawiczek a wype³nione 
œmieciami worki zosta³y w 
tym samym dniu uprz¹tniête. 

Piêkniejszy Bieruñ

Awans pi³karzy

Przedstawiciele czterech szkó³ wziêli udzia³ z zorganizowanej 
przez SP nr3 I rundzie eliminacji rozgrywek „Coca-Cola Cup 

2008”. 14 kwietnia na boisku pi³karskim zmierzy³y siê reprezenta-
cje: SP 3 Bieruñ, SP Imielin, SP 1 Bieruñ, SP 3 Lêdziny. Ostatecz-
nie, do II rundy eliminacyjnej awansowa³y dru¿yny: SP3 Bieruñ i 
SP Imielin. Nasz¹ dru¿ynê reprezentowali: Denis Pamu³a, Jakub 
Domaradzki, Adrian Oleksy,  Robert Nowak, Piotr Kulikowski, 
Krystian Œwiergot, Damian Malcharek, Szymon Bro¿ek, Da-
riusz W³och i Adrian Kreft.
Trenerem zespo³u jest Andrzej Balon.

Najlepsi romaniœci

Z myœl¹ o rozpoczêtej w maju ubieg³ego roku wspó³pracy 
miêdzy miastem Bieruñ a francuskim Meung-sur-Loire, 

Szko³a Podstawowa nr 3 w Bieruniu Nowym podjê³a starania, by 
zapoznaæ swoich uczniów z kultur¹ francusk¹. Zajêcia prowadzo-
ne s¹ przez nauczycielkê jêzyka francuskiego pani¹ Agnieszkê 
Jagoda. Grupa uczniów wziê³a udzia³ w regionalnym konkur-
sie plastycznym pt. „Francja znana i mniej znana” zorganizowa-
nym przez Zespó³ Szkól nr5 w Tychach i Miejskie Centrum Kultu-
ry w Tychach oraz pod patronatem Stowarzyszenia Nauczycieli 
Jêzyka Francuskiego PROF-EUROPE. Pomimo licznego uczest-
nictwa ró¿nych szkó³ z Górnego Œl¹ska, w których jêzyk francu-
ski jest przedmiotem obowi¹zkowym, nasi uczniowie zajêli pierw-
sze trzy miejsca i jedno wyró¿nienie. Laureaci to Kamil Plewniok 
(I miejsce), Oskar Madeja (II miejsce), Sonia Nowak (III miejsce) 
oraz Natalia Samulewicz (wyró¿nienie).

Akademia i... porz¹dki

21 kwietnia w SP nr3 w Bieruniu odby³a siê uroczysta akade-
mia z okazji Dnia Ziemi. Na uroczystoœæ przybyli zaproszeni 

goœcie: burmistrz Ludwik Jagoda, prezes BPIK Tadeusz Kowa-
lik, kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska Grzegorz 
Plewniok oraz przedstawiciele Rady Rodziców: panie Cecylia 
Domañska i Miros³awa Cholewa. Akademiê przygotowa³y dzieci 
z Ko³a Ekologicznego. By³y tañce, œpiewy, a tak¿e nagrody za kon-
kurs wiedzy ekologicznej i konkurs plastyczny. Obchody Œwiêta 
Ziemi zakoñczy³y siê w SP nr3 25 kwietnia akcj¹ „Sprz¹tamy 
Œwiat”. Tego dnia uczniowie pod opiek¹ wychowawców wyszli 
na uliczki i drogi osiedlowe, aby uczyniæ Bieruñ czyœciejszym, a 
Ziemiê zdrowsz¹. (E.S.)

Sukcesy 

gimnazjalistów 

Uczniowie naszego gimnazjum 
jak co roku bior¹ udzia³ w wie-
lu konkursowych zmaganiach, 
co przynios³o im równie¿ tym ra-
zem zas³u¿one laury.
Micha³ Sosna (kl. II a) zosta³ 
laureatem konkursu przed-
miotowego z chemii, nauczy-
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ców przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu. I tak miejsce I wywalczy³a dru¿yna 
gimnazjum z Imielina (Denis Goj oraz Alex Czamberg), miejsce II zajêli 

uczniowie gimnazjum z Che³mu Œl¹skiego (Tomasz Horst i Christo-
pher Saternus). Nasi uczniowie – Kevin Bajura oraz Karolina Bula po 
zaciêtej walce zajêli miejsce III.  (BNN)

ciel przygotowuj¹cy – pani 
Stanis³awa Furtak, zaœ fi-
nalist¹ konkursu przedmio-
towego z matematyki zosta³ 
Tomasz Czypionka (kl. III 
d), którego przygotowywa³a 
pani Ewa Juda.
Z kolei w IX Wojewódzkim 
Konkursie „Duety chemicz-
ne” dru¿yna z naszego gim-
nazjum w sk³adzie: Micha³ 
Sosna i £ukasz Kapek (kl. II 
a) zajê³a IV miejsce. Uczniów do konkursu przygotowywa³a pani 
Stanis³awa Furtak.

MAGAZYN SZKOLNY

Laury dla zwyciêzców

Miesi¹ce marzec i kwiecieñ obfitowa³y w szereg konkursów o 
zasiêgu miêdzyszkolnym, a nasze gimnazjum czynnie bra³o w nich 
udzia³. 

Na pocz¹tku marca mia³ miejsce Powiatowy Turniej Tenisa 
Sto³owego. Ch³opcy: Martin Gondzik, Grzegorz Migda³, Damian 

Opach oraz Pawe³ Szczepanik przygotowywani przez pana Ireneusza 
Iwañskiego zajêli I miejsce.

28 marca na basenie w Bieruniu Starym odbywa³y siê Powiato-
wo-Rejonowe Sztafety P³ywackie (na dystansie 8X50m sty-

lem dowolnym) Ch³opców i Dziewcz¹t. Nasze gimnazjum w szta-
fetach rejonowych zajê³o II miejsce w kategorii ch³opców (Bar-
tosz Wolski, Micha³ Miernik, Aleksander Hajdas, Jan Berger, 
Mateusz Bizacki, Kamil Kubica, Mateusz Potoczny, Karol Ko-
curek) oraz miejsce III w kategorii dziewcz¹t (Anna Bobla, Be-
ata Kaczmarczyk, Angelika Oleœ, Joanna Dziubany, Joanna 
Ostrowska, Monika Frelian, Monika Sajdok i Klaudia Matusik). 
M³odych p³ywaków trenowa³ pan Micha³ Bartosik.

3 kwietnia w Tychach mia³ miejsce X Rejonowy Konkurs Recytator-
ski organizowany przez SNaP (Stowarzyszenie Nauczycieli Poloni-

stów). W konkursie wziêli udzia³ najlepsi recytatorzy z gimnazjów powia-
tu tyskiego i bieruñsko-lêdziñskiego. Pierwsze miejsce zdoby³a nasza 
uczennica – Paulina Kêdzior przygotowywana przez pani¹ Bo¿enê 
Nir-Nowak.

16 kwietnia w Instytucie Geologii w Sosnowcu odby³ siê II etap IX 
Ogólnopolskiego Konkursu „Nasza Ziemia – œrodowisko przy-

rodnicze wczoraj, dziœ i jutro” pod has³em „Skarby Ziemi”. Wczeœniej 
odby³y siê pó³fina³y (nale¿a³o napisaæ pracê pisemn¹ na temat: „Mój 
Skarb Ziemi”) i spoœród 120 prac, które wp³ynê³y z regionu, wybrano 
20, tym samym do fina³u regionalnego zakwalifikowali siê nasi ucznio-
wie – Mateusz Bizacki i Micha³ Bainka. Ch³opcy w II etapie konkursu 
rozwi¹zywali test sprawdzaj¹cy wiedzê teoretyczn¹. Czekamy na wyniki 
i ¿yczymy awansu do fina³u ogólnopolskiego.

Nasza szko³a by³a równie¿ organizatorem jednego z konkursów. 
2 kwietnia w hali sportowej przy gimnazjum odby³a siê II edycja 

Miêdzygimnazjalnego Konkursu Jêzyka Niemieckiego. Organizator-
kom: pani Teresie Zug oraz pani Alicji Bialik przyœwieca³ g³ówny cel 
konkursu -  rozpowszechnienie wiedzy o jêzyku, kulturze i tradycjach 
naszych s¹siadów. W zmaganiach wziê³o udzia³ osiem dwuosobo-
wych dru¿yn z oœmiu gimnazjów powiatu bieruñsko-lêdziñskiego i ty-
skiego. Zarówno dru¿yny jak i publicznoœæ musia³y rozwi¹zaæ szereg 
nie³atwych zadañ. Nad prawid³owym przebiegiem konkursu czuwa³o 
jury w sk³adzie: pan Jan Wieczorek, pan Jan Ryl oraz pani Lidia Szul. 
Najlepszym dru¿ynom wrêczono nagrody ufundowane przez Starostwo 
Powiatu Bieruñsko-Lêdziñskiego, Radê Miasta Bieruñ oraz Radê Rodzi-

Strzelcy z Powiatowego 
Zespo³u Szkó³ w Bie-
runiu zgarnêli prawie 

wszystkie trofea na zawodach 
strzeleckich „Srebrne musz-
kiety 2008” zorganizowanych 
przez delegatury kuratorium 
oœwiaty w Chorzowie. W ka-
tegorii dziewcz¹t zwyciê¿y³a 
dru¿yna maturzystek z tech-
nikum ekonomicznego Mag-
dalena Migas, Anna Góral-
czyk, Renata Wizner. Tomek 
S³uga, i Bogumi³ Muszyñski 
- technicy  górnicy,  równie¿ 
z klasy maturalnej oraz Mi-
cha³ Czyrwik z klasy trze-
ciej wielozawodowej, zdobyli 
pierwsze miejsce dru¿ynowo 

w kategorii ch³opców. Po-
nadto Magda Migas okaza³a 
siê najlepsza w katego-
rii indywidualnej dziewcz¹t. 
Ca³a dru¿yna nale¿y do ko³a 
strzeleckiego przy strzelni-
cy LOK w Bieruniu, gdzie 
po okiem doœwiadczonych 
instruktorów æwicz¹ celne 
oko, pewn¹ rêkê, a przede 
wszystkim cierpliwoœæ. – To 
œwietny sposób na odreago-
wanie stresu, sukces dodatko-
wo dodaje skrzyde³, co przed 
czekaj¹cymi nas egzamina-
mi jest bardzo wa¿ne - mówi 
Ania Góralczyk maturzystka 
z bieruñskiego PZS-u. (B.S.)

Srebrne Muszkiety

Na zdjêciu od lewej Tomek S³uga Micha³ Czyrwik i Bogumi³ 
Muszyñski -  I miejsce w kategorii ch³opców
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W godzinach dopo³u-
dniowych odby³y siê 
VI Biegi Uliczne, któ-

re zgromadzi³y na starcie ponad 
200 zawodników zrzeszonych 
w klubach, ze szkó³ podstawo-
wych, gimnazjum (dystanse od 
600 m do 2400 m) i amatorów, 
którzy mogli wystartowaæ w bie-
gu otwartym na 3 km. Spoœród 
klubów najliczniejsz¹ grupê sta-
nowili zawodnicy MKS – MOSM 
– Bytom, SKS „Champion” Tar-
nowskie Góry, LKS Pszczyna, 
UKS – „Korzeniowski.pl” z Kra-
kowa, Klub biegacza Bojszowy, 
„Polonia” £aziska Górne, MOSM 
Tychy, Klub „40 – latek” Tychy. 
W zawodach brali równie¿ udzia³ 
uczniowie SP – 1, Gimnazjum nr 1 
i 2 z Bierunia. 
Po po³udniu natomiast odby³ siê 
VI Ogólnopolski Mityng w cho-
dzie sportowym o „Puchar Bur-
mistrza”. G³ównym organiza-
torem zawodów by³ jak zwykle 
UKS „Maraton – Korzeniowski.pl” 
i Bieruñski Oœrodka Sportu i Re-
kreacji przy pomocy Bieruñskiego 
Oœrodka Kultury. Na czterech 
ró¿nych dystansach od 1 km a 
koñcz¹c na 5 km wystartowa³a 
grupa zawodniczek i zawodników 

z min: AZS – AWF Katowice, MU-
KLA „Dêbica – Korzeniowski.pl”, 
CWKS „Resovia” Rzeszów, GU-
KLA „Bratkowice – Korzeniow-
ski.pl, MKS „Konradia” Gdañsk, 
GTS Bojszowy, LKS Stal Mielec, 

Cracovia Kraków i oczywiœcie za-
wodnicy UKS „Maraton – Korze-
niowski.pl” z Bierunia.
Wœród weteranek na dystansie 
3 km wystartowa³a utytu³owana 
Janina £uniewska (MKS „Konra-
dia” Gdañsk”) – aktualna Halowa 
Mistrzyni Europy na dystansie 3 i 5 
km - Helsinki 2007 r. - posiadacz-

ka 8 z³otych i 4 srebrnych medali 
Mistrzostw Europy i Œwiata), któ-
ra oczywiœcie na wymienionym 
dystansie wygra³a oraz jej rywal-
ka Jolanta Morawczyñska (MU-
KLA „Dêbica – Korzeniowski.pl”) 

– aktualna br¹zowa medalistka 
Mistrzostw Œwiata na dystansie 
5 km z w³oskiej Riccione (2007 r.), 
która zajê³a 2 miejsce.
Podczas imprezy obecny by³ p. 
burmistrz miasta Ludwik Jagoda, 
który dokona³ otwarcia imprez i p. 
dyr. Oœrodka Edukacji Krystyna 
Czajowska.

Honory wrêczaj¹cych nagrody 
pe³nili natomiast przedstawiciele 
Bieruñskiego Oœrodka Sportu i 
Rekreacji p. dyr. Adam Duczmal 
i Tomasz Solecki oraz g³ówni 
pomys³odawcy i organizatorzy 
imprez Katarzyna Œleziona i 
Waldemar Ma³ecki. 
Spoœród startuj¹cych zawodni-
ków bieruñskiego UKS-u zna-
komicie spisali siê jak zwykle 
Dawid Buka³a – zwyciêzca bie-
gu na dystansie 1800 m (kat. 
m³odzicy), Kinga Mucha, która 
zajê³a 4 miejsce w chodzie na 5 
km (kat. juniorki m³.), Krzysztof 
RzeŸnik 2 wysokie miejsce na 
dystansie 5 km (kat. m³odzicy), 
Kamila P³oszczyca 2 na dystan-
sie 5 km (kat. seniorki), oraz naj-
krócej trenuj¹ce: Agata Popiela, 
która uplasowa³a siê na 4 pozycji 
chodu na 2 km (kat. dzieci star-
sze) oraz najm³odsza Joanna 
Mucha 4 na dystansie 1 km (kat. 
dzieci). 
Nagrody dla startuj¹cych zosta³y 
ufundowane przez Bieruñski 
Oœrodek Sportu i Rekreacji. W or-
ganizacji imprezy pomagali rów-
nie¿ m.in.; Urz¹d Miasta w Bie-
runiu, dyrekcja BOK, Stra¿ Miej-
ska, p. Adam Œleziona, bieruñska 
m³odzie¿: Anna i Agnieszka Ka-
deckie, Rafa³ Szuka³a, Pawe³ 
Szymon, Jakub Swoboda, Rafa³ 
Tubacki, Marek Czypionka, Mi-
cha³ Erazmus oraz sponsorzy 
klubu – firma Hostel. Serdeczne 
podziêkowania sk³adaj¹ organi-
zatorzy w/w osobom oraz insty-
tucjom! (K.Ś.)

SPORT

Z udzia³em 177 zawod-
ników Polski, Ukrainy, 
Czech i Niemiec odby³ 

siê  Otwarty Puchar Europy Ju-
niorów oraz Otwarte Mistrzo-
stwa Seniorów BUDO CUP 
2008 w Formach Sztuk Walki 
w  Bojszowach. Zawody roz-
grywane by³y z podzia³em na 
kategorie wagowe (walki semi 
kontakt) i wiekowe w konku-
rencjach: kata, kata z broni¹, 
kata synchroniczne oraz kata 
synchroniczne z broni¹.
Puchar i tytu³ najlepszej za-
wodniczki zdoby³y: w kategorii 
wiekowej do 8lat Sabina Pal-
ka, w kategorii wiekowej do 

10 lat Patrycja Szindler, w ka-
tegorii wiekowej do 15 lat Pa-

trycja Niesyto oraz w katego-
rii seniorów Angelika Bigos. 
Puchar i tytu³ najlepszego za-
wodnika wywalczyli: w kate-
gorii wiekowej do 8 lat Dawid 
Szalaty, w kategorii wiekowej 
do 10 lat Cezary S³uga, w ka-
tegorii wiekowej do 15 lat Kry-
stian Czarnynoga oraz w kate-
gorii seniorów Mateusz Bigos. 
Puchar najlepszego technika 
w walkach semi-contact dziew-
czyn zdobyli: w kategorii junio-
rek do lat 15 Aneta Palica (Pol-
ska) oraz w kategorii seniorów 
Ilona Nowak (Polska). Nato-
miast wœród mê¿czyzn w kate-
gorii juniorów do lat 15 Karol 
Nawrot (Polska) i w kategorii 
seniorów Aleksandr Kotliarov 
(Ukraina).

Dobry wystêp 

Mistrzowie œwiata i Europy
Nasi wœród utytu³owanych zawodników!

19 kwietnia na Rynku Bierunia Starego odby³ siê I Festiwal Biegów 
Ulicznych i Chodu Sportowego o „Puchar Burmistrza”. 
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KOMUNIKAT

1. Hostyńskie Wierchy – 18 maj
Wyjazd 7:00. Ogrody i parki miasta Kromeriz, wej-
ście na przełęcz Tesak (ok. 4h). Koszt dodatkowy 
ok. 30KC
2. Miasto Olomuniec w szczegółach – 22 czer-

wiec
Wyjazd 6:30. Pałac „ Namesti na Hanie”, katedra 
św. Wacława, muzeum archidiecezjalne, ogród bo-
taniczny, kościół św. Sarkandra. Koszt dodatkowy: 
ok. 120 KC
3. TATRY ZACHODNIE (SŁOWACJA) – 6 lipiec
Raczowa Czuba – 2189m n.p.m.
Wyjazd 4:30. Dojazd do Doliny Wąskiej, następnie 
wejście z wylotu doliny przez Otargańcie na drugi co 
do wysokości szczyt Tatr Zachodnich.
4. Bańska Bystrzyca i okolice – 12 lipiec
Wyjazd 5:00. Bańska Stiavnica – arboretum, zamek, 
Kasztel w św. Antolu, droga krzyżowa (ok. 2h). Bań-
ska Bystrzyca – czas wolny. Koszt dodatkowy: ok. 
130 KS. Długa.
5. TATRY WYSOKIE (SŁOWACJA) – 26 lipiec
Lodowa Przełęcz – 2300m n.p.m.
Wyjazd 4:30. Dojazd do Jaworzyny Tatrzańskiej na-
stępnie wejście na Lodową Przełęcz i zejście Doliną 
Małej Zimnej Wody do starego Smokowca.
6. TATRY WYSOKIE (POLSKA) – 10 sierpień
Przełęcz Krzyżne – 2200m n.p.m.
Wyjazd 4:30. Dojazd do Palenicy Białczańskiej, na-
stępnie dojście do Doliny Pięciu Stawów Polskich i 
wejście na Przełęcz Krzyżne, rozpoczynającą „Orlą 

Perć” od strony wschodniej. Zejście przez Dolinę 
Gąsienicową i Kuźnicę do Zakopanego.
7. TATRY WYSOKIE (SŁOWACJA) – 16 sierpień
Koprowy Wierch – 2367m n.p.m.
Wyjazd 4:30. Dojazd do Trzech Studni, następnie 
wejście na Koprowy Wierch z Przełęczy Koprowej. 
Zejście do Szczyrbskiego Plesa.
8. Góry Sowie – 23 sierpień 
Wyjazd 5:30. Świdnica – kościół Pokoju, katedra, 
Zamek Grodno (ok. 1h), wejście na Wielką Sowę 
(ok. 3h), twierdza i wiadukty Srebrnej Góry  (ok. 2h), 
restauracja Górska Perła, miasto Srebrna Góra. Dłu-
ga.
9. Morawy Środkowe – 14 wrzesień
Wyjazd 7:00. Miasto Sternberk – zamek, kościół Zwia-
stowania. Resovskie wodospady, golgota  (ok. 4h). 
Miasto Nova Plań – kolacja pod chórem (kościół) pod 
Jeleniem. 
Koszt dodatkowy: ok. 120 KC
10. TATRY ZACHODNIE (SŁOWACJA) – 20 wrze-

sień
Pałoch / Banówka – 2178m n.p.m.
Wyjazd 4:30. Dojazd do Doliny Zuberskiej, następ-
nie wejście przez Brestową, Salatyn i Pachoła na Ba-
nówke. Zejście do Doliny Rochackiej.

Wycieczki na gorące źródła:
1. BESZENOWA – 20 lipiec 
2. ORAWICE – 6 wrzesień
Koszt: 30 zł + wejście na basen

BOSiR zaprasza na wycieczki

* Szczegółowe informacje oraz zapisy – Bieruński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bieruń ul. Warszawska 294 (hala sportowa 
przy G-1).
* Wycieczki mają charakter trampingu i ich trasa może ulec 
zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.
* Zapisy na daną wycieczkę będą przyjmowane na miesiąc 
przed terminem wyjazdu.
* Przy zapisie należy uiścić opłatę:
MIESZKAŃCY BIERUNIA -  stawka normalna 30zł, ulgowa 20zł
POZOSTALI – 30 zł 
* W przypadku rezygnacji z wycieczki na mniej niż 14 dni przed 
terminem wyjazdu organizator nie zwraca wpłaconej kwoty wpi-
sowego.

* Organizator wyjazdu zapewnia ubezpieczenie NNW i autokar.
* Osoby biorą udział w wyjazdach na własną odpowiedzial-
ność.
* Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do podporządkowania 
się opiekunowi wycieczki.  
* Wycieczki w Tatry mają charakter zorganizowany do wysokości 
schronisk górskich lub miejsca określonego przez organizatora. 
Wszelkie wyjścia powyżej schronisk odbywają się na własną od-
powiedzialność uczestnika wycieczki.
* Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczkach tylko 
za pisemną zgodą rodziców i pod opieką wskazanej osoby do-
rosłej.

REGULAMIN WYCIECZEK:
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Trenuj¹cy niespe³na pó³tora 
roku Krzysztof RzeŸnik wy-
gra³ rywalizacjê m³odzików 
na dystansie 3 km. Jest to 
niew¹tpliwie najwiêkszy suk-
ces tego utalentowanego za-
wodnika w dotychczasowych 
startach . Wynik 14:20,00 jest 
jego nowym rekordem ¿ycio-
wym w imprezie tej rangi. Zna-
komicie spisa³y siê równie¿ 
Kinga Mucha, która zajê³a 4 
miejsce na dystansie 5 km w 
kategorii juniorek m³odszych 

oraz startuj¹ca na 10 km se-
niorka Kamila P³oszczyca, która 
ostatecznie uplasowa³a siê na 
wysokiej 4 pozycji. 
Podczas tych zawodów ju-
niorzy walczyli o minimum 
uprawniaj¹ce do startu w te-
gorocznych Mistrzostwach 
Œwiata, które odbêd¹ siê w 
Bydgoszczy.  Ta sztuka uda³a 
siê jedynie rewelacyjnemu za-
wodnikowi KS „Lechii” Gdañsk 
– £ukaszowi Halmanowi.

(K.Ś.)

VI Mityng w Zaniemyœlu
Sezon startowy dla chodziarzy rozpocz¹³ siê 
na dobre. 12 kwietnia zainaugurowali go cho-
dziarze bieruñskiego UKS „Maraton – Korze-
niowski.pl” startem w VI Miêdzynarodowym 
Mityngu w Zaniemyœlu /k. Poznania. 

W dniach od 8 do 
15 kwietnia w 
Gimnazjum nr 1 

goœci³a grupa z Niemiec 
licz¹ca 15 uczniów i 2 opie-
kunów. Wspó³praca szkó³ 
trwa ju¿ od roku 2006, 
kiedy po raz pierwszy 
goœciliœmy w Bieruniu na-
uczycieli wraz z m³odzie¿¹ 
z Gelsenkirchen. W dniu 
przyjazdu uczniowie zosta-
li przywitani przez dyrekto-
ra Grzegorza Bizackiego 
i podjêci w murach szko³y 

uroczyst¹ kolacj¹ przygo-
towan¹ przez rodziców. 
Kolejny dzieñ wype³ni³a 
wycieczka do Krakowa, 
kopalni soli w Bochni oraz 
zwiedzanie obozu Au-
schwitz-Birkenau.

Pi¹tek by³ dniem pobytu 
w szkole. Niemieccy kole-
dzy i kole¿anki zwiedzali 
nasz¹ szko³ê, uczestniczy-
li w zajêciach, a tak¿e mie-
li lekcjê jêzyka polskiego, 
z której byli bardzo zado-
woleni. Nastêpnie, uda-

li siê z wizyt¹ do Urzêdu 
Miasta, gdzie zostali 
podjêci przez burmistrza 
Ludwika Jagodê oraz 
wiceprzewodnicz¹cego 
Rady Miasta S³awomira 
Wawrzyniaka. Po koniec 
spotkania, ka¿dy z uczest-
ników otrzyma³ pami¹tkê z 
pobytu w Urzêdzie Miasta 
Bieruñ. Sobota by³a dniem 
przeznaczonym na roz-
grywki na naszej piêknej 
hali sportowej, niedzielê 
wype³ni³ program indywi-

dualny a w poniedzia³ek 
zorganizowano wycieczkê 
do Wroc³awia. 

Za organizacjê wymiany 
odpowiedzialna by³a Iza-
bela Koziorz - nauczyciel 
jêzyka niemieckiego oraz 
Regina Pastucha – na-
uczyciel fizyki i chemii. 

Dziêkujemy bardzo 
serdecznie firmie DBT 
oraz Polsko Niemieckiej 
Wspó³pracy M³odzie¿y z 
Warszawy za dofinansowa-
nie wymiany. 

Opracowa³a: 
Izabela Koziorz

Przyjaciele z Leibniz Gymnasium…

Pierwsze miejsce na podium: Krzysztof 
Rzeźnik – UKS Maraton-Korzeniowski.pl


