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Największym sukcesem tego 
roku w Gimnazjum nr 2 może 
się pochwalić dwoje uczniów: 
Grzegorz Malina – uczeń dru-
giej klasy i jego opiekun: pani 
mgr Jolanta Jaromin-Suzdal-
cew oraz Dagmara Kubina – 

uczennica klasy III wraz z opie-
kunem panią mgr inż. Katarzyną 
Duży. Oboje uczniowie przystą-
pili do konkursów przedmioto-
wych organizowanych corocz-
nie przez Kuratorium Oświaty. 
Grzegorz jest jedynym laure-

atem z historii w powiecie bie-
ruńsko - lędzińskim i tyskim oraz 
jednym z dwóch w okręgu kato-
wickim. Dagmara zmagała się 
z matematyką i pokonała wielu 
kolegów i koleżanek, którzy w tej 
dziedzinie próbowali swoich sił. 

W kopytach 
magia

Czerwcowe 
targowanie str. 16str. 5

Europa 
zaprasza str. 6

Brawo Dagmara i Grzegorz!
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Bieruńska Fundacja Ini-
cjatyw Gospodarczych jest 
współorganizatorem uroczy-
stego przejazdu pielgrzym-
kowego Pociągu Papieskie-
go PIEKARY ŚL SKIE 2009 
w dniach 29 maja - 31 maja 
2009 roku. Ten jedyny na 
świecie pociąg odwiedzi w 
czasie przejazdu pielgrzym-
kowego 37 miast i miejsco-
wości zatrzymując się na 
stacjach kolejowych, na któ-
rych przewiduje się uroczy-
ste powitania.

29 maja Papie-
ski Pociąg przeje-
dzie trasę Kraków 
- Oświęcim - Nowy 
Bieruń (godz. 13:00) 
- Chełm Śląski - 
Imielin - Mysłowice - 
Katowice.

Przejazd Pociągu Pa-
pieskiego to swoiste przed 
pielgrzymkowe rekolekcje 
w czasie których dostojni 
goście; przedstawiciele ko-
ścioła katolickiego, władz 
samorządowych, państwo-
wych oraz spółek kolejo-
wych i organizacji społecz-
nych, odwiedzać będą roz-
siane po terenie Śląska i 
Podbeskidzia miejscowo-
ści przypominając o potrze-
bie pojednania, współpracy 
i solidarności wszystkich lu-
dzi pracy.

Papieski 
pociąg w 
Bieruniu

Seniorzy w JutrzenceSeniorzy w Jutrzence
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LOKALIA

Pamiętajmy 
o rocznicy

W dniu 2 kwietnia współcze-
sny Bieruń miał 18 urodziny. W 
dniu tym weszło w życie w 1991r. 
rozporządzenie Rady Ministrów, 
przywracające Bieruniowi pod-
miotowość prawną. Od lat przy-
pominamy na łamach Rodni o 
tym wydarzeniu. Data 2 kwietnia 
to również kolejna w tym roku 
czwarta rocznica śmierci wiel-
kiego Polaka Papieża Jana Paw-
ła II. Bieruń wykorzystał daną mu 
szansę gospodarowania. Obli-
cze miasta bardzo się zmieniło w 
ciągu tych lat. Mimo znikomych 
szans na starcie utrwaliło swo-
ją pozycję jako siedziba Staro-
stwa. Mało tego, budowana jest 
jego nowa siedziba, a raczej wie-
lofunkcyjny obiekt w Ścierniach. 
Jest to dowód, że na wielu płasz-
czyznach widoczna jest „pełno-
letność” miasta. 

Zmiany w 
zasiłkach

Jak się dowiadujemy w bie-
ruńskim MOPS – przedłużono 
do dnia 31 października 2009 r. 
okres zasiłkowy na który usta-
lane jest prawo do świadczeń 
rodzinnych oraz zmiany zasad 
przyznawania dodatku z tytu-
łu rozpoczęcia roku szkolnego. 
Decyzja o przedłużeniu okresu, 
na jaki przyznaje się świadcze-
nie, zostanie wydana z urzędu, 
nie są wymagane: zgoda strony 
ani złożenie przez stronę wnio-
sku w tej sprawie.

Nie małe 
piwko

Coraz częściej policjanci za-
trzymują osoby, które jecha-
ły po „małym piwku”. Zwykle 
osoby te wychodzą z założenia, 
że niewielka ilość alkoholu nie 
spowoduje przekroczenia ma-
gicznej granicy 0,2 promila. 

Noc z czwartku na piątek ob-
fitowała w kierowców „po kilku 
głębszych”. W sumie na drogach 
powiatu policjanci zatrzymali ich 
aż trzech. Najwięcej „nadmu-
chał” rowerzysta. 54-latek z Bie-
runia widać stwierdził, że na ro-

werze będzie się podróżowało 
w miarę bezpiecznie, nawet bli-
sko z dwoma promilami alkoho-
lu. Pozostaje mieć nadzieję, że 
zakończenie sprawy w sadzie 
karnym wyprowadzi go z błędu. 
Motorowerzysta był ostrożniej-
szy. 18-latek z Bierunia pomykał 
na simsonku nie spodziewając 
się zapewne, że nadmucha tuż 
powyżej granicy 0,5 promila. To 
nauczka, jak bardzo trudno jest 
ocenić możliwości swojego or-
ganizmu. W konsekwencji- finał 
w sądzie karnym. Czy było war-
to? Podsumowanie można za-
kończyć prawie bezsensownym 
przypadkiem. 26-letni mieszka-
niec Tychów zapuszczając się 
swoim samochodem na obcy 
teren wypił tylko symbolicznie. 
Jakież było jego zdziwienie, gdy 
podczas kontroli okazało się, że 
ma kolejno 0,21 i 0,25 promi-
la. Prawo w takich przypadkach 
jest bezlitosne. Kierowca stracił 
prawo jazdy a w jego sprawie 
orzekał będzie sąd grodzki. Na-
suwa się jedna, prosta zasada: 
jadę - nie piję!

Konkurs 
plastyczny 

Stworzenie wspólnego logo, 
które będzie odzwierciedleniem 
przyjaźni naszych miast Meung 
sur Loire i Bierunia, w kontekście 
wspólnej Europy - jest celem kon-
kursu plastycznego adresowane-
go do osób powyżej 12 roku ży-
cia. Wymagania techniczne - for-
mat prac: format A5, technika 
wykonania: dowolna (rysunek, 
malarstwo, grafika, wycinanka, 
techniki mieszane), dozwolony 
tekst : tylko nazwy Meung i Bie-
ruń, dozwolone kolory: niebieski, 
biały, czerwony, zielony, żółty 

Każdy uczestnik może zgło-
sić tylko jedną pracę, którą na-
leży składać w sekretariacie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Bie-
runiu Starym, do 30 maja br.

Nowy plac 
zabaw

7 kwietnia przy ul. Królo-
wej Jadwigi w Bieruniu (obok 
Skateparku), został oddany do 
użytku nowy plac zabaw dla 
dzieci. Obiekt znajduje się na 

powierzchni 200m2 o podło-
żu żwirkowym. Elementy wybu-
dowanego zestawu zawierają 
m.in. jedenaście wież połączo-
nych ze sobą mostami i tune-
lami z lin, trapami ruchomy-
mi oraz drabinkami. Budowla 
ma wysokość ponad 4 metrów, 
szerokość 10 metrów i długość 
prawie 12 metrów. Zestaw jest 
jednym z najbardziej rozbudo-
wanych tego typu obiektów. Po-
siada wszelkie atesty i tworzony 
jest zgodnie z obowiązującymi 
normami bezpieczeństwa.

Akacja 
krwiodawstwa

Stowarzyszenie Gospodar-
czo Ekologiczne „Nasz Region”  
po raz kolejny organizuje ak-
cję krwiodawstwa. Tym razem, 
specjalny autobus stacji krwio-
dawstwa - zaparkuje 21 maja 
na Rynku. Zapraszamy wszyst-
kich dorosłych w godzinach 
11:00 – 17:00. Nie bądź obojęt-
ny, kiedyś i ty możesz potrzebo-
wać czyjejś krwi.

Bezmyślni 
włamywacze

Policjanci z Bierunia zatrzy-
mali dwóch mężczyzn w czasie, 
gdy ci próbowali się włamać do 
sklepu „Carbon” w Bieruniu. Zło-
dzieje wybrali poniedziałkową 
noc aby „zrobić zakupy” w za-
mkniętym sklepie spożywczym. 
Mieli ze sobą siekierkę i spore 
nadzieje, że się obłowią. Wyda-
wało się, że najprościej będzie 
wejść przez szybę wystawową. 
Ta jednak nie chciała puścić. 
Włączył się natomiast alarm w 

agencji ochrony i po chwili już 
na miejsce jechali policjanci i 
ochroniarze. Policjanci zastali 
złodziejaszków zajętych walką z 
oporną szybą. Na widok radio-
wozu mężczyźni rzucili się do 
ucieczki. Gdy policjanci ich do-
gonili okazało się, że przestępcy 
ani myślą poddać się bez walki. 
Doszło do szarpaniny, funkcjo-
nariusze zmuszeni byli użyć siły. 
W stronę policjantów poleciały 
obelgi i zniewagi. Mimo oporu 
mężczyźni zostali obezwładnie-
ni. Już na komendzie okazało 
się, że „skrzydeł” dodał im wy-
pity wcześniej alkohol. Teraz 19 
i 20-latek z Lędzin odpowiedzą 
nie tylko za włamanie, ale także 
za znieważenie policjantów i sta-
wianie oporu. 

Uwaga 
przyszłe 
mamy!

Od 1 listopada 2009 r. bie-
ruński MOPS zgodnie z nowy-
mi przepisami przy ubieganiu 
się o jednorazową zapomogę 
z tytułu urodzenia się dziecka, 
wymagał będzie zaświadcze-
nia lekarskiego potwierdzają-
cego, że matka dziecka pozo-
stawała pod opieką lekarską 
przez okres co najmniej od 10 
tygodnia ciąży do porodu. Po-
wyższy warunek nie dotyczy 
opiekunów prawnych dziecka i 
osób, które wystąpiły do sądu o 
przysposobienie dziecka. 
Wymóg ten nie dotyczy tak-
że osób, które złożą wniosek o 
ustalenie prawa do jednorazo-
wej zapomogi z tytułu urodzenia 
się dziecka lub dodatku do zasił-
ku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Serdeczne podziękowania

Wszystkim 

Którzy okazali mi wiele serca i życzliwości,
Byli dla mnie wsparciem w ciężkich chwilach 

Oraz Uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych

Zenona Adamika
Składa
Żona 
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MIEJSKIE SPRAWY

W świetlicy środowiskowej 
przy ulicy Remizowej, 22 kwiet-
nia odbyło się Walne Zebra-
nie Członków Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Bieruńskiej 
„Porąbek”. Zarząd kierowany 
przez Norberta Jaromina zło-
żył sprawozdanie z ubiegło-
rocznej działalności Stowarzy-
szenia. 

Nie sposób w krótkiej notatce, omówić 
wszystkich działań tej organizacji. Wspo-
mnijmy więc jedynie, o tych najbardziej 
znanych nie tylko w społeczności lokal-
nej. Z pewnością należą do nich patronat 
nad konkursem gwary śląskiej „Godomy 
po naszymu”, dofinansowanie Dnia Dziec-
ka w Przedszkolu, udział w przedstawie-
niu wigilijnym w Szkole Podstawowej Nr 3, 
ufundowanie głównej nagrody na charyta-
tywnym kiermaszu parafialnym czy nagro-
dy w przeglądzie Zespołów Folklorystycz-
nych w ramach Dni Bierunia. „Porąbek” 
był również jednym ze sponsorów nagra-
nia płyty z poezją Karola Wojtyły i muzy-
ką Rafała Borkowego. W przygotowaniu 
są dwie książki, których wydawcą będzie 
„Porąbek” poświęcone wybitnym posta-
ciom z Bierunia – mianowicie Karolowi 
Wierzgoniowi i druga Janinie Kajtoch. 

Jak stwierdził Norbert Jaromin: wystą-
piliśmy do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 
z wnioskiem o nadanie tej szkole imienia Ja-
niny Kajtoch. Nauczycielki szkoły podstawo-
wej w Bieruniu Nowym w latach 1931 – 1968 
niezwykle zasłużonej dla szkoły, uczniów, 
oraz całej nowobieruńskiej społeczności. Ze 
zdziwieniem przyjęliśmy do wiadomości, że 
szkolny regulamin nadania imienia nie prze-
widuje wniosków stowarzyszeń lokalnych.

Stowarzyszenie podjęło szereg działań 
związanych z promowaniem niezwykle waż-
nego miejsca w Bieruniu - mianowicie tere-
nów przy mostach na Wiśle. „Porąbek” roz-
pisał konkurs na zagospodarowanie tego 
terenu, pod patronatem Burmistrza Bierunia 
i Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego. Zgłoszo-
ne pomysły zostały wykorzystane przy kon-
cepcji którą opracował Zarząd „Porąbka” 
i przekazał do Burmistrza Bierunia z wnio-
skiem o koordynację realizacji.

Pod dyskusji zebrani członkowie Sto-
warzyszenia udzielili Zarządowi absolu-
torium a następnie rozpoczęto dyskusję 
nad planem pracy na rok bieżący. 
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W świetlicy środowiskowej 
przy ulicy Remizowej, 22 kwiet-

Co słychać w „Proąbku”?Co słychać w „Proąbku”?

Przewiduje on między innymi: przygo-
towanie kolejnego wydawnictwa z cyklu 
„Nowy Bieruń – historia i ludzie”, patronat 
nad konkursem gwarowym „Godomy po 
naszymu”, wystąpienie z ewentualnym 
protestem w sprawie obwodnic Bierunia, 
wystąpienie w sprawie Paciorkowców i 
ich wykorzystania jako parku, udział w or-
ganizacji Nocy Świętojańskiej czy opinio-
wanie koncesji dla górnictwa.

W Walnym Zebraniu Członków Sto-
warzyszenia Miłośników Ziemi Bieruń-
skiej „Porąbek” uczestniczyli goście, mię-
dzy innymi: Józef Berger poseł na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej V-kadencji oraz 
członkowie Stowarzyszenia z przewodni-
czącym Rady Miejskiej Henrykiem Sku-
pieniem, wiceprzewodniczącym RM Sła-
womirem Wawrzyniakiem i wicestarostą 
Bernardem Bednorzem.
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WYWIAD

: Panie burmistrzu, 
na sesji Rady Miejskiej kolej-
ny raz uzyskał pan jednogło-
śne absolutorium. Proszę 
przyjąć gratulacje. Czy to 
oznacza, że w Bieruniu jest 
wszystko bez zarzutu, że naj-
ogólniej mówiąc sprawy na-
szego miasta idą w dobrym 
kierunku?

Burmistrz Ludwik Jagoda: 
Dziękuję za gratulacje. Usta-
wowy obowiązek nakazuje aby 
w kwietniu, samorządy lokalne 
w tym również nasz bieruński 
dokonały podsumowania po-
przedniego roku a radni udzie-
lili bądź nie – absolutorium wła-
dzom wykonawczym czyli w na-
szym przypadku burmistrzowi. 
Korzystając z okazji chciałbym 
panu a za pośrednictwem Rod-
ni – mieszkańcom Bierunia po-
wiedzieć o tym jak minął po-
przedni rok, co nam się udało 
zrobić a co musieliśmy odłożyć 
na później i dlaczego.

: Podczas sesji mó-
wił pan o tzw. warunkach brze-
gowych, które pozwalają okre-
ślić w jakim kierunku idziemy. 
Co to za warunki?

Burmistrz Ludwik Jagoda: 
Patrząc na miniony rok chciał-
bym się skupić na trzech za-
gadnieniach. Pierwsza to wyko-
nanie budżetu, druga realizacja 
zadań inwestycyjnych gdyż jak 
wiadomo, że większe inwesty-
cje oznaczają większy rozwój. 
Trzecia sfera to wnioski i uwa-
gi płynące od mieszkańców za-
równo podczas spotkań środo-
wiskowych, cotygodniowych 
spotkań z mieszkańcami, róż-
nego rodzaju narad, zebrań i 
uroczystości.

: Czyli jaki był minio-
ny rok?

Ludwik Jagoda: Mówiąc 
krótko- normalny. Może ktoś 
powie, że kiedyś robiono więcej 
ale my nadal ponad 23 procent 
naszego budżetu wykorzystali-
śmy na inwestycje. Chciałbym 
dobitnie podkreślić, że wie-
le gmin inwestuje tylko pienią-
dze zewnętrzne a środki własne 
przeznacza na administrowa-
nie. My potrafiliśmy wygospo-
darować własne pieniądze. Mó-
wiąc okrągłymi kwotami: przy 
planowanych niemal 14 milio-

nach złotych na inwestycje wy-
daliśmy prawie 12 milionów zło-
tych. Z własnych środków uda-
ło nam się rozpocząć budowę 
strażnicy OSP w Czarnuchowi-
cach, wybudować sieć kanali-
zacyjną w rejonie ulic Warszaw-
skiej – Kościelnej i przeznaczyć 
3,5 mln złotych na kanalizację 
w Bieruniu Starym – ulice Ko-
pańska, Bojszowska i przyle-
głe oraz przebudować budy-
nek Urzędu. Pozytywnym zjawi-
skiem, jest to, że nie musieliśmy 
korzystać z planowanego kre-
dytu komercyjnego. Nie tylko 
nie pożyczyliśmy tych 3,3 ml zł 
ale nawet udało nam się zwięk-

szyć nadwyżkę budżetową z 
planowanych 2 mln złotych do 
4,2 mln zł. 

: A co z legendarny-
mi dotacjami unijnymi? Czyż-
by nam coś nie wyszło?

Ludwik Jagoda: Oprócz 
wielkich gmin które z pienię-
dzy unijnych realizują projekty 
kluczowe na przykład Tychy za 
75 mln euro, w grupie gmin ma-
łych jest finansowy zastój jeśli 
chodzi o dotacje z Unii Europej-
skiej. W marcu ubiegłego roku 
wysłaliśmy kilkanaście perfek-
cyjnie przygotowanych wnio-
sków, w sierpniu otrzymaliśmy 
informację z Urzędu Marszał-
kowskiego o przyznaniu nam 
tych środków między innymi 
na kanalizację Czarnuchowic a 
pieniądze nie pojawiły się do tej 
pory. Tymczasem sytuacja jest 
taka, że UE nakłada obowiązek 
wykorzystania pieniędzy w ter-
minie. Jeśli my dostaniemy pie-
niądze z ponad rocznym opóź-
nieniem, terminowa realizacja 
zadania może być problemem. 
Gdyby przyznane Bieruniowi 

pieniądze wpłynęły do budżetu 
w terminie, mogliśmy mieć wy-
konanie zadań inwestycyjnych 
o 11 mln złotych większe. Gdy-
byśmy dostali pieniądze, kanali-
zacja w Czarnuchowicach była-
by bardzo poważnie zaawanso-
wana, remont ulicy Krakowskiej 
od potoku do ul. K. Latochy za-
kończony i parę innych zadań, 
zrealizowanych. Powiem wię-
cej, gdyby sytuacja z dotacjami 
potoczyła się inaczej, w przy-
szłym roku moglibyśmy już za-
pomnieć o kanalizacji. W tej 
sposób niemal 25 procent, któ-
re udało nam się wygospoda-
rować z własnego budżetu na 

inwestycje - brzmi całkiem do-
brze.

: Jeden z radnych 
powiedział podczas sesji, że 
budżet poprzedniego roku 
miał być budżetem przetrwa-
nia w oczekiwaniu na pienią-
dze unijne. W sytuacji gdy 
władze gminne sporo prze-
znaczyły na inwestycje a z 
Brukseli do Bierunia daleka 
droga, to gdzieś tych pienię-
dzy musiało zabraknąć 

Ludwik Jagoda: Wydat-
ki bieżące w poprzednim roku 
były niższe niż zakładaliśmy w 
projekcie budżetu. Swego cza-
su Rada zobowiązała nas do 
wygospodarowania na wydat-
kach bieżących 2 mln zł i to się 
udało. Jednak skutkiem tego, 
są pretensje o różne drobne 
uciążliwości jak: czystość mia-
sta, dziurawe drogi czy wyka-
szanie traw - które widzimy a na 
których usunięcie musimy po-
czekać. 

Największą pozycją po stro-
nie wydatków jest utrzymanie 
przedszkoli, szkół podstawo-

wych i gimnazjów a w tej dzie-
dzinie nie chcemy oszczędzać 
gdyż uważamy, że przyszłość 
młodego pokolenia mieszkań-
ców Bierunia to sprawa o funda-
mentalnym znaczeniu. Subwen-
cja oświatowa, którą otrzymu-
je nasza gmina na utrzymanie 
oświaty wynosi 8 milionów zło-
tych. My wydaliśmy na ten cel 
ponad 11,2 mln zł. Inaczej mó-
wiąc z posiadanych 20 milio-
nów w budżecie ponad 3 mln zł 
wydaliśmy na utrzymanie szkół i 
ponad 2,6 mln złotych na nasze 
dwa przedszkola. 

W tym roku mamy 520 dzieci 
w przedszkolach, w przyszłym 
roku będziemy mieć 620 dzie-
ci na 650 oczekujących. Czy-
li musimy znaleźć w budżecie 
gminy kolejne 500 - 600 tysięcy. 
Jako gmina wydajemy na jedno 
dziecko 5600 zł rocznie. 

: Patrząc statystycz-
nie – jeśli na 650 dzieciaków 
oczekujących na przyjęcie do 
przedszkoli, swoje miejsce 
znajdzie tam 620 – to nie jest 
le. Z drugiej strony dla rodzi-

ców 30 nie przyjętych może to 
być spory problem. Czy pan 
burmistrz widzi tu jakieś roz-
wiązanie? 

Burmistrz Ludwik Jagoda: 
W Bieruniu Starym konieczna 
będzie budowa nowego obiek-
tu na który mamy miejsce, pro-
jekt budowlany i zezwolenie. 
Natomiast w Bieruniu Nowym, 
gdzie sytuacja nie jest aż tak 
ciężka, ratujemy się umiesz-
czając przedszkolaków w bu-
dynkach szkół filialnych. Chce-
my też urządzić przedszkole w 
„moprowskim” segmencie Tria-
dy przy ulicy Jagiełły. Niestety, 
będzie to możliwe dopiero kie-
dy starostwo wyprowadzi się do 
własnej siedziby na Ścierniach. 
W tym roku organizujemy po 
dwa oddziały przedszkolne w 
szkołach filialnych w Ścierniach 
i Bijasowicach. Jednocześnie 
zwiększamy ilość dzieci przed-
szkolnych w budynkach szkół 
podstawowych.

Nie zapominamy też o blisko 
2100 mieszkańcach w wieku 
emerytalnym. Niektórzy z nich 
za pośrednictwem Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów wnioskuje o budo-
wę domu spokojnej starości. 

To był 

normalny 

rok – powiedział  
burmistrz Ludwig Jagoda po 
otrzymaniu absolutorium
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SPOŁECZEŃSTWO

Zgodnie ze złym zwyczajem 
podjęte zostały w trybie przy-
spieszonym proce nad zmiana-
mi do ordynacji mimo, że od kil-
ku lat wiadomo kiedy wygasa 
kadencja posłów europarlamen-
tu. To, że wiele propozycji zmian 
jest słusznych i społecznie ak-
ceptowanych, nikt nie kwestio-
nuje. Problem polega na tym, 
że pośpiech zawsze odbijał się 
czkawką prawną. Cele politycz-
ne inicjatorów zmian również są 
oczywiste lecz na wszystko jest 
czas. Bez wątpienia koniecz-
ne jest ujednolicenie zapisów w 
różnych ordynacjach dotyczą-
cych na przykład godzin pracy 
obwodowych komisji składów 
osobowych powierzania funkcji 
przewodniczącego Komisji oso-
bie wskazanej przez Burmistrza. 
Osoby takie nie mogą pełnić tej 
funkcji np. w wyborach samo-
rządowych, czasu pracy Obwo-
dowych Komisji Wyborczych, 
głosowania przez internet i wie-
lu innych znanych, a nie upo-
rządkowanych problemów. W 

„Gorąco zapraszamy 
Wszystkich Mieszkańców do 
odwiedzenia imielińskich Tar-
gów, atrakcji dla odwiedzają-
cych powiatową wystawę nie 
zabraknie – rekomenduje sta-
rosta bieruńsko-lędziński Piotr 
Czarnynoga.

Tradycyjnie na dwa dni tar-
gowe w gościnnym Imie-
linie złożą się prezentacje 

firm oraz festyn rodzinny. Nie 
zabraknie nowości. Odbędzie 
się m.in.: Powiatowe Forum 
Przedsiębiorców, w którym za-
prezentują się organizacje zrze-
szające wiodące podmioty go-
spodarcze, również spoza po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego. 
Na „Giełdzie Rzemiosł” zosta-
ną przedstawione propozycje 
drobnych wytwórców i usługo-
dawców oraz pokazy rzemiosł - 

niejednokrotnie już unikalnych. 
W części seminaryjnej wicesta-
rosta Bernard Bednorz przed-
stawi zagadnienia energetyki 
wiatrowej. Dla dorosłej publicz-
ności Targów interesująca bę-
dzie zapewne „Giełda Pracy”, 
współorganizowana z Powiato-
wym Urzędem Pracy w Tychach 
pod hasłem: „Szukasz pracy – 
dam pracę”, podczas której 
mają się spotkać w pół drogi 
pracodawcy i poszukujący za-
trudnienia. Młodszych zapew-
ne porwą występy teatru ulicz-
nego „Z głową w chmurach” i 
możliwość spróbowania sztuki 
chodzenia i skakania na szczu-
dłach. Bogata oferta artystycz-
na została rozpisana na dwa 
targowe dni. Złożą się na nią 
ponadto występy profesjonal-
nych i amatorskich zespołów 

muzycznych. Targom towarzy-
szyć będzie zbiórka zużytego 
sprzętu elektronicznego, bę-
dzie okazja by targowa publicz-
ność aktywnie przyczyniła się 
do poprawy stanu środowiska 
naturalnego naszego powiatu. 
Rarytasem dla miłośników mili-
tariów będzie pokaz pojazdów 
pancernych produkowanych w 
WZM S.A. w Siemianowicach 
Śląskich, a okazją do spojrze-
nia na czerwcowe, pogodne 
niebo – efektowny pokaz fajer-
werków. 

Wdrażamy nowe pomy-
sły! Ufamy, że w tym roku na-
sza powiatowa impreza wysta-
wiennicza wypadnie jeszcze 
bardziej okazale i spotka się 
z jeszcze większym zaintere-
sowaniem ze strony przedsię-
biorców i mieszkańców” – po-
wiedział Marek Bania z Zarzą-
du Powiatu, kierujący pracami 
Komitetu Organizacyjnego  VII 
Powiatowych Targów Przedsię-
biorczości i Ekologii – Imielin 
2009. 

Zdzisław Kantor

Czerwcowe targowanieCzerwcowe targowanie

odniesieniu do wyborów samo-
rządowych konieczne będzie 
przyjęcie rozwiązania prawne-
go dotyczącego końca kaden-
cji, gdyż obecne spowoduje, że 
braknie kalendarza. Wracając 
do najbliższych wyborów nale-
ży przypomnieć, że odbędą się 
one 7 czerwca, czyli w jednym 
dniu mimo, że robiono przy-
miarki, aby odbywały się one 
dwa dni tłumacząc ten pomysł 
potrzebą zwiększenia frekwen-
cji wyborczej. Głosowanie od-
będzie się w godzinach od 800 
do 2200. W przypadku Bierunia 
wybory będą przeprowadzone 
w 11 Obwodowych Komisjach 
Wyborczych. Siedziby i granice 
obwodów będą takie same jak 
w przypadku poprzednich wy-
borów. Stosowne terminy ujęte 
w kalendarzu wyborczym przy-
padają w odniesieniu do po-
dania do publicznej wiadomo-
ści obwieszczenia i granicach 
na dzień 8 maja o powołaniu 
przez Burmistrza składów ko-
misji na 17 maja. Są to terminy 

końcowe. W tegorocznych wy-
borach w całym kraju zostanie 
wybranych 50 eurodeputowa-
nych, czyli o 4 mniej niż w koń-
czącej się kadencji. Zmniejsze-
nie liczby wynika z włączenia do 
Unii Rumunii i Bułgarii. W celu 
rozszerzenia możliwości dostę-
pu mieszkańców do informacji 
i dokumentów wyborczych uru-
chomiony zostanie również link 
na stronie internetowej Urzędu, 
gdzie osoby zainteresowane 
będą mogły zapoznać się z do-
kumentami przesłanymi wprost 
od Wojewódzkiego Komisarza 
Wyborczego. 

Z dotychczasowych infor-
macji prasowych wynika, że o 
mandaty do Parlamentu Eu-
ropejskiego ubiega się ponad 
700 kandydatów. Rozpoczę-
ły również kampanię wyborczą 
partie polityczne.

Zgodnie ze zwyczajem na 
łamach Rodni opublikujemy 
wyniki z przebiegu wyborów w 
Bieruniu.

(J.S.)

Wkrótce wybory do Parlamentu EuropejskiegoNa razie sprawa jest na etapie 
opracowywania dokumentacji 

ale niebawem radni będą mu-
sieli się zmierzyć z tym proble-
mem a wówczas burmistrz bę-
dzie realizował ich propozycje.

: Panie burmistrzu, 
zewsząd słyszymy o świato-
wym kryzysie, środki unijne 
gdzieś utknęły, czy to ozna-
cza, że możemy mieć proble-
my z realizacją zadań wpisa-
nych do strategii rozwoju mia-
sta. 

Ludwik Jagoda: Bieruń nie 
jest samotną wyspą ale opty-
mizmem napawa fakt, że w ze-
szłym roku wzrosły dochody 
własne gminy o ponad 3 mln zł. 
Są to wpływy z podatków pła-
conych przez podmioty gospo-
darcze działających na terenie 
Bierunia, podatek od nierucho-
mości, podatek dochodowy od 
osób fizycznych. W tym roku 
może się to zmienić bo mamy 
kryzys ale trzeba ten wzrost 
odnotować. Niepokoi nato-
miast sprawa zaległości czyn-
szowych, które sięgają 900 tys. 
złotych i jest to wielkość mają-
ca poważny wpływ na realiza-
cję budżetu. Ratujemy się eks-
misjami i zamianami mieszkań z 
większych na mniejsze.

Nie ukrywam, że liczę iż przy-
znane Bieruniowi środki unijne w 
końcu wpłyną do kasy miejskiej. 
Podobnie jak na zaległe pienią-
dze z górnictwa których jest w 
sumie prawie 7 milionów złotych. 
Spodziewamy się, że niebawem 
szczęśliwie zostanie rozwiąza-
na sprawa granicy z Tychami 
co również poprawiłoby sytu-
ację naszego budżetu. Stosow-
ne dokumenty z siedemdziesię-
cioma załącznikami zostały zło-
żone u wojewody. Finansowe 
efekty powinno też przynieść po-
wstanie strefy ekonomicznej. Już 
z tego wyliczenia widać, że pod-
stawowe fundamenty zdobywa-
nia pieniędzy zewnętrznych zo-
stały przez Bieruń zrobione teraz 
czekamy na wpływy do kasy. Ale 
nie czekamy z założonymi ręka-
mi. Mieszkańcy mogą być spo-
kojni, ubiegłoroczne 25 procent 
budżetu przeznaczone na inwe-
stycje świadczy najlepiej, że po-
trafimy dobrze gospodarować 
także w trudniejszych czasach.

Dziękuję za rozmowę
Zbigniew Piksa 

4

Tegoroczne Powiatowe Targi Przedsiębiorczo-
ści i Ekologii – Imielin 2009 odbędą się w dniach 
6-7 czerwca br. Tradycyjnie miejscem Targów 
będzie Skład Metali Nieżelaznych P.H.U. „Me-
tale” S.A przy ul. Hallera 39. 
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WOKÓŁ NAS

11 kwietnia pan Jerzy Nawrat 
z Bierunia obchodził swoje 
90-te urodziny. 

Z tej okazji burmistrz Lu-
dwik Jagoda wraz z przewod-
niczącym Rady Miejskiej Hen-
rykiem Skupieniem i zastępcą 
kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego Sylwią Orocz, złoży-

Niedawno odbyło się Wal-
ne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia „Wspól-

na Europa”. Na zebraniu tym 
Zarząd złożył sprawozdanie z 
pracy w minionym roku i w wy-
niku głosowania otrzymał jedno-
głośnie absolutorium.

Niemal dwa lata temu - 19 
września 2007 roku odbyło się 
zebranie założycielskie, na któ-
rym podjęto decyzję o powo-
łaniu Stowarzyszenia, przyjęto 
statut oraz dokonano wyboru 
4 osobowego Komitetu Założy-
cielskiego. Komitet ten złożył w 
Sądzie Rejonowym dokumen-
ty rejestrowe i 19.12.2008 r. uzy-
skał postanowienie. Zgodnie z 
tym postanowieniem Stowarzy-
szenie zostało wpisane do Kra-
jowego Rejestru Sądowego - 
Rejestr Stowarzyszeń.

W dniu 10.01.2008 r. odbyło 
się Walne Zebranie Członków, 
na którym wybrano władze Sto-
warzyszenia na 3 letnią kaden-
cję. Zarząd pracuje w składzie: 
Krystyna Czajowska, Jan Kno-

pek, Dariusz Sajdok, Bogusła-
wa Miernik, Katarzyna Lenart.

Dokonano rejestracji Sto-
warzyszenia w Urzędzie Staty-
stycznym (Regon), w Urzędzie 
Skarbowym (NIP) oraz założono 
konto bankowe w banku PKO 
BP.

Najważniejszym zadaniem w 
ubiegłym roku było przygoto-
wanie i przyjęcie gości z francu-
skiego Meung sur Loire. W tym 
celu odbyło się kilka spotkań z 
Burmistrzem Ludwikiem Jago-
dą i pracownikami Urzędu Miej-
skiego. 

W lipcu ubiegłego roku 
Zarząd, członkowie 
Stowarzyszenia oraz 

sympatycy aktywnie uczestni-
czyli w realizacji bogatego pro-
gramu pobytu gości z francu-
skiego Meung sur Loire. Warto 
zauważyć, że część programu 
została przygotowana tak, aby 
mogli w niej uczestniczyć miesz-
kańcy Bierunia. Przy okazji Za-
rząd jeszcze raz dziękuje człon-
kom Stowarzyszenia, rodzinom 
goszczącym, pracownikom 
Urzędu Miejskiego i Bieruńskie-
go Ośrodka Kultury, nauczycie-
lom i Dyrektorom: Szkoły Pod-
stawowej nr 1, Szkoły Podsta-
wowej nr 3, Gimnazjum nr 1 oraz 
księdzu Danielowi Zarzyczne-
mu i Janowi Czempasowi za 
pomoc i aktywny udział w re-
alizacji programu pobytu gości 
z Francji. Miłym zwyczajem na-
szego Stowarzyszenia są degu-
stacje win. Dwa takie spotkania 
odbyły się w zajeździe „Jajosty” 
gdzie smakowano i oceniano 
francuskie wina Beaujolais No-
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li wizytę Jubilatowi. Solenizant 
otrzymał kwiaty i kosz koktajlo-
wy. Pan Jerzy swoje życie za-
wodowe związał z koleją. Do-
czekał się 2 córek z którymi 
obecnie mieszka. Dostojne-
mu Jubilatowi składamy naj-
serdeczniejsze życzenia dużo 
zdrowia.

Wspaniały Jubileusz!

uveau, oraz niemieckie z regio-
nu Nahe.

Nie chcemy stać w miejscu i 
zamierzamy rozszerzyć zakres 
działalności Stowarzyszenia. 
Dlatego Zarząd bierze udział w 
przygotowaniach wizyty gości 
z partnerskiego Ostroga (Ukra-
ina).

Od listopada ubiegłego roku 
Stowarzyszenie posiada wła-
sną stronę internetową: www.
wspolna-europa.eu, na której 
umieszczane są różnorodne in-
formacje, dokumenty oraz zdję-

cia fotograficzne z działalno-
ści Stowarzyszenia. Strona pro-
wadzona jest w 5 językach. Za 
prace przy tłumaczeniu tekstów 
Zarząd składa podziękowanie: 
Danucie i Piotrowi Bajurom, 
Lenie Gorywodzie, Agnieszce 
Jagodzie oraz nauczycielom 
języka angielskiego w Szkole 
Podstawowej nr 1. Zapraszamy 
do przeglądania naszej stro-
ny internetowej. Zainteresowa-
nych naszą działalnością prosi-
my o kontakt e-mailowy wspol-
na-europa@wp.pl lub osobisty 
w sekretariacie Szkoły Podsta-
wowej nr 1.

Jan Knopek

Zapraszamy do Wspólnej Europy
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W Kinoteatrze „Jutrzen-
ka” 23 kwietnia uro-
czyście obchodzo-

no Dzień Inwalidy. Tego dnia 
członkowie PZERiI emery-
ci, renciści i zaproszeni go-
ście spotkali się by spędzić 
ze sobą parę miłych godzin. 
Wszystkich zebranych powi-
tała prezes Maria Mazurkie-
wicz natomiast zastępca bur-
mistrza Jan Podleśny złożył 
seniorom najlepsze życzenia 
długich lat w zdrowiu, szczę-
ściu i radości.

Związek organizuje obcho-
dy święta inwalidów co roku. 

- To sposób na przypomnie-
nie społeczeństwu, że niepeł-
nosprawni są jego częścią a 
wśród naszych seniorów osób 
z różnego rodzaju schorze-
niami nie brakuje. Spotkania 
członków PZERiI mają swój 
stały scenariusz: przy kawie i 
ciastku seniorzy dyskutują o 
planach Związku na najbliższy 
czas, trochę porozmawiają ze 
znajomymi i obejrzą program 
artystyczny. Tym razem z oko-
licznościowym programem 
wystąpiły „Bierunianki”. Jak 
zwykle były też kwiaty i życze-
nia dla osób, które w ostatnim 
czasie obchodziły „okrągłe” 
rocznice urodzin. Tym razem 
byli to: Dorota Król, Łucja 
Bednorz, Zofia Mandzel, Jan 
Duraj, Elfryda Kostyra, Doro-
ta Duczmal, Jolanta Tomala, 
Helena Gretka, Łucja Moric, 
Dionizy Rogala, Agnieszka 
Sowa, B. Chmielewska, Jan 
Tomala, Łucja Błaszczyk, 
Rozalia Strzeżyk, Marta Ła-
buś, i Jan Miernik.

Kinoteatrze „Jutrzen-
ka” 23 kwietnia uro

- To sposób na przypomnie-
nie społeczeństwu że niepeł

Seniorzy w JutrzenceSeniorzy w Jutrzence
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Są takie wydarzenia, że muzyczna ka-
wiarenka w DK „Gama” zmienia się 
w salę koncertową. Dla stałych by-

walców jest to niechybny znak, że tego dnia 
występuje prawdziwa gwiazda. Wprawdzie 
Rod Steward czy Mick Jagger jeszcze do 
nas nie zawitali ale 17 kwietnia - już zbli-
żyliśmy się do tych kręgów muzycznych a 
salę „Gamy” wypełnili fani muzyki blueso-
wej i jazzowej.

Tego dnia na scenie „Gamy” zagrał Le-
ster Kidson Band któremu gościnnie to-
warzyszyła znakomita saksofonistka Pasty 
Gamble. Lider zespołu Lester Kidson, któ-
ry z pochodzenia jest polakiem, swoje mu-
zyczne doświadczenia zdobywał za oce-
anem u boku cenionych muzyków, między 
innymi Johnny Vee, Roberta Scotta, czy 
Robbie Lawsa. Pasty Gamble jest kompo-
zytorką i występuje w wielu krajach świa-
ta. Pracuje m.in. dla Roda Stewarda, Euge-
ne „Hideaway” Bridgesa, Dolly James. Na 
stałe współpracuje również z legendarnym 
Mickiem Jaggerem z The Rolling Stones! 

Muzyczna uczta w pełni się udała. Pol-
skie korzenie Lestera Kidsona pozwoliły na 

łatwy kontakt z publicznością, która nagra-
dzała każdy z utworów gromkimi brawami. 
Prezentowane aranżacje zawierały elemen-
ty bluesa, rocka, funky oraz jazzu. Wspa-

niałe połączenie stylów wprawiało widow-
nię w zachwyt.

Organizatorem koncertu był Bieruński 
Ośrodek Kultury, który coraz częściej de-
cyduje się zapraszać znanych muzyków. 
Krzysztof Myalski – sam zresztą aktywny 
muzyk – potrafi wyczuć oczekiwania mu-
zyczne naszych melomanów i sobie zna-
nym sposobem ściągnąć do Bierunia ko-
lejne gwiazdy.
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Na naszych łamach ogłosi-
liśmy konkurs na hasło -logo 
Dnia św. Walentego zorgani-
zowany przez Urząd Miejski 
w Bieruniu. Do organizatorów 
wpłynęło 79 prac, których au-
torami byli zarówno uczniowie 
szkół podstawowych, gimna-
zjalnych, średnich jak i doro-
śli. Celem konkursu było wy-
łonienie prac (wykonanych w 

dowolnej technice graficznej), 
które w najciekawszy spo-
sób będą promowały wyda-
rzenia związane z obchodami 
Dnia św. Walentego. Najwię-
cej prac wykonano w techni-
kach: rysunek, szkic, grafika 
komputerowa oraz exlibris. 

17 kwietnia odbyło się po-
siedzenie jury konkursu które 
zgodnie  regulaminem nagro-
dziło trzy prace. Pierwszą na-
grodę - 500zł. otrzymała Maja 
Sinica za pracę „Bieruń Św. 
Walentego” w której w cieka-
wy sposób wkomponowano 

pomnik św. Walentego w na-
pis BIERUŃ. Drugie miejsce 
zajęła Paulina Rduch za pracę 
„Św. Walenty Patronem Bieru-
nia”. Jurorzy docenili oryginal-
ny pomysł uwzględnienia w 
pracy trzech bieruńskich para-
fii. Trzecią nagrodę przyznano 
Janowi Wieczorkowi za pracę 
„Św. Walenty Patronem Mia-
sta Bierunia”. Praca ta miała 

formę pieczęci z wizerunkiem 
świętego. 

Nagrodzone prace wyma-
gają graficznego dopracowa-
nia, dlatego Jury wystąpiło o 
przekazanie ich do profesjo-
nalnej graficznej „obróbki”. 
Jury wystąpiło także z wnio-
skiem o zorganizowanie pod-
czas tegorocznych Dni Bie-
runia wystawy, prezentującej 
zgłoszone prace. Uroczyste 
Wręczenie nagród odbędzie 
się w późniejszym terminie 
w Urzędzie Miejskim w Bie-
runiu.

Konkurs rozstrzygnięty BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 

ZAPRASZA W MAJU

Kinoteatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4

7 maja  godz.18.30 „Historie z tej ziemi”- spotkanie z 

   podróżnikiem Leszkiem Szczasnym – 

   TURCJA - wstęp wolny

14 maja godz. 18.30 Koncert uczniów ogniska 

   muzycznego

17 maja   Przegląd Orkiestr Dętych w powiecie 

   Bieruńsko – Lędzińskim - Bieruński 

   Rynek

20 maja godz. 18.00 Walne zebranie Stowarzyszenia 

   Miłośników 600-letniego Bierunia

23 maja godz. 20.00 Film „Kochaj i tańcz” – wstęp wolny

27 maja   „Odkrywamy Talenty Muzyczne” - 

   Powiatowy Festiwal Piosenki 

   Dziecięcej – organizator Przedszkole 

   Nr 1

28 maja godz 15.00 Spotkanie okolicznościowe dla 

   PZERiI – Dzień Matki

28 maja godz 18.00 Spotkanie okolicznościowe dla 

   KGW – Dzień Matki

31 maja godz. 14.00 Dzień Dziecka – boisko 

   sportowe  „Unia”

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19

26 maja godz. 14.00 Spotkanie okolicznościowe dla 

   PZERiI – Dzień Matki

28 maja godz. 15.00 Spotkanie okolicznościowe dla 

   KGW – Dzień Matki

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45

9 maja godz. 16.00 „Techno Party”– wstęp wolny

22 maja godz. 19.00 Koncert zespołu bluesowego

   „CROW” – wstęp wolny

25 maja godz. 9.00 Kiermasz odzieżowy

30 maja godz. 16.30 Występ kabaretu „ owcy.B” 

   – wstęp 35 zł.

5 czerwca godz. 17.00 Występy artystyczne młodzieży 

   z SP1 oraz Ukrainy

7 czerwca   Rozgrywki Ligi Okręgowej „Skat”

10 czerwca godz. 19.00 Koncert grupy wokalnej „Freedom”

   – wstęp wolny
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Podczas sesji Rada podjęła 
również następujące uchwały:

— w sprawie dzierżawy grun-
tów gminnych

Rada wyraziła zgodę na za-
warcie kolejnej umowy dzier-
żawy tej samej działki o po-
wierzchni 8634 m, która będzie 
wykorzystana na cele rolnicze.

— w sprawie ustalenia zasad 
sprzedaży lokali mieszkal-
nych stanowiących własność 
gminy Bieruń

W latach ubiegłych gmi-
na sprzedała 115 mieszkań 
komunalnych. Istnieje nadal 
duże zainteresowanie miesz-
kańców kupnem mieszkań 
od gminy. Z uwagi na zmia-
nę przepisów zachodzi po-
trzeba ustalenia zasad sprze-
daży mieszkań. W załączni-
ku do uchwały wymienionych 
jest 139 mieszkań przezna-
czonych do sprzedaży. Każ-
de mieszkanie przeznaczone 
do sprzedaży będzie odrębnie 
wycenione. Uchwała podlega 
publikacji w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskie-
go. W pełnym brzmieniu bę-
dzie opublikowana również w 
gazecie „Rodnia”.
— w sprawie nieodpłatne-
go nabycia akcji w kapita-

le zakładowym Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji w Tychach 
Spółka Akcyjna

Istotą uchwały jest przejęcie 
przez gminę Bieruń części ma-
jątku RPWiK w Tychach znaj-
dującego się na terenie Bieru-
nia. Od 1991 roku trwają sta-
rania, aby gospodarka wodą 
użytkową na terenie gminy 

była prowadzona przez pod-
miot podległy gminie. Dopie-
ro od października 2007 r. od 
momentu skomunalizowania 
RPWiK w Tychach na rzecz Ty-
chów zaistniała prawna moż-
liwość realizacji tego zamia-
ru. W październiku 2007 roku 
Rada Miasta Tychy podjęła 
uchwałę w sprawie nieodpłat-
nego zbycia akcji przez Gmi-
nę Tychy w pierwszej kolejno-
ści na rzecz Gminy Brzeszcze 
i Gminy Czechowice Dziedzi-
ce. Dokonana została wycena 
całego majtku RPWiK, która 
pozwala na określenie ilości i 
wartości akcji przypadających 
poszczególnym gminom. Z 
przeprowadzonych rozmów z 

władzami Tychów oraz RPWiK 
wynika, że akcje będą zby-
wane rocznie tylko dla jed-
nej gminy. Bieruń będzie więc 
mógł przejąć najwcześniej na 
własność wodociągi na swoim 
terenie w 2012 r.

— w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie gminy Bie-
ruń do projektu „System Elek-

tronicznej Komunikacji Admi-
nistracji Publicznej w Woje-
wództwie Śląskim (SEKAP)

W województwie śląskim 
prowadzone są działania mają-
ce na celu skomunikowanie in-
formatyczne wszystkich gmin. 
Działania w tym zakresie zaini-
cjowały duże miasta naszego 
regionu w ramach Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007 – 2013. 
Gmina Bieruń otrzymała dofi-
nansowanie na realizację roz-
woju usług publicznych na jej 
terenie na wdrożenie progra-
mu SEKAP. Marszałek Woje-
wództwa zwrócił się do gmin, 
które otrzymają dofinansowa-
nie o potwierdzenie udziału i 

Radni obradowali

partycypacji w realizację pro-
gramu w formie uchwał Rad.
— w sprawie nadania tytułu 
Zasłużony dla miasta Bie-
runia Panu Ludwikowi Wio-
sce
— w sprawie nadania tytułu 
Zasłużony dla miasta Bieru-
nia Stowarzyszeniu na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
„Radość Życia”

Zgodnie z procedurą usta-
loną przez Radę, Rada posta-
nowiła przyznać tytuły w/w 
osobie oraz Stowarzyszeniu. 
Wnioski na ręce przewodni-
czącego Rady w powyższej 
sprawie wniosły Stowarzysze-
nie Miłośników 600-letniego 
Bierunia oraz Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Bieruńskiej 
„Porąbek”. Insygnia zostaną 
wręczone podczas uroczystej 
sesji dożynkowej.

— w sprawie zmian budżetu
Rada wprowadziła zmiany 

do budżetu gminy ujmując je 
w 5 załącznikach. Wprowadzo-
ne zmiany zgodnie z wymoga-
mi ustawy o finansach publicz-
nych należały do kompetencji 
Rady.

Opracował:
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

Co roku w każdej gminie Rady rozpatrują sprawozdania prezydentów, wójtów i burmistrzów z wykonania budżetu 
za rok ubiegły. Podobnie było również w bieżącym roku. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym sesje absolu-
toryjne powinny odbyć się do końca kwietnia. Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Bieruniu odbyła się 30 kwiet-

nia. Procedura absolutoryjna od lat jest taka sama. Radni ze znacznym wyprzedzeniem czasowym otrzymali sprawozdanie 
Burmistrza z wykonania budżetu. W dokumencie liczącym 170 stron zawarto wymagane przepisami informacje. Zawiera on 
zarówno syntetyczne dane zawarte w tabelach jak i część opisową. Dokument ten przekazany został do zaopiniowania Re-
gionalnej Izbie Obrachunkowej. Wydała ona pozytywną opinię. Pracująca przez cały rok Komisja Rewizyjna Rady opierając 
się na wynikach przeprowadzonych w trakcie roku 8 kontroli oraz oceny sprawozdania z wykonania budżetu pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie oraz zawnioskowała do Rady o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. Liczący 20 stron doku-
ment sporządzony przez Komisję Rewizyjną został przesłany Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. Druga 
opinia RIO była również pozytywna. Omówiona procedura spełniał wszystkie wymogi i dawała podstawę do merytoryczne-
go rozstrzygnięcia. Radni zapoznali się również z syntetyczną informacją Burmistrza dotyczącą uwarunkowań jakie towa-
rzyszyły realizacji budżetu. Radni biorący udział w dyskusji również pozytywnie wyrażali się o wykonanym budżecie. Rada 
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bierunia za 2008 rok oraz 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Akceptacja ta oznacza jednocześnie uznanie dla aparatu wykonawczego za pomo-
cą, którego Burmistrz wykonał ubiegłoroczny budżet.
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: Bez obrazy panie dyrekto-
rze, ale czy nawet sympatyczna ale „mała 
szkółka” z dala od wielkomiejskich 
ośrodków, jest dobrym miejscem do 
startu w życie, w którym trzeba rywalizo-
wać z absolwentami z całego świata?

Romuald Kubiciel: Skoro tak sobie żar-
tujemy, to Oksford, Cambridge czy Eaton 
– również są światowymi metropoliami a 
określenie „szkółka”- jest nie na miejscu. A 
mówiąc poważnie - jako pełnoprawni Eu-
ropejczycy uczniowie szkoły biorą udział w 
projektach, które swym zasięgiem wykra-
czają poza zasięg Unii Europejskiej m.in.: 
„Szkoła otwarta na świat”, czy „Szkoła po-
maga szkole”. Licealiści wspólnie z ko-
legami z St Sebastian Kolleg we Freibur-
gu uczestniczą w internetowym progra-
mie edukacyjnym „Skarby naszej ziemi” a 
z uczniami szkół z Niemiec, Francji, Bułga-
rii, Rumunii, Czech, Słowacji i Węgier biorą 
udział w programie „Europę spotkać – Eu-
ropę wybrać”. Organizowane od lat wymia-
ny młodzieży ze szkołami z Niemiec (Gun-
delfingen) i Czech (Vsetinie) stały się sta-
łym elementem życia szkolnego, a dzięki 
programom edukacyjno-kulturalnym Co-
menius 3 Comcult Projekt, Comenius Ak-
cja I uczniowie liceum wyjeżdżają także do 
Włoch, Hiszpanii, czy Holandii.

WYWIAD

: Wydawać by się mogło, że 
bieruńskie liceum ogólnokształcące, 
które 61 rok istnieje w naszym mieście i 
wykształciło blisko 5 tysięcy absolwen-
tów – nie potrzebuje reklamy. Jednak, 
kolejne roczniki gimnazjalistów szukają 
swej edukacyjnej ścieżki i zdarza się, że 
szkoła położona najbliżej, wpisana w 
krajobraz naszego miasta – jest czymś 
tak oczywistym, że paradoksalnie aż … 
nieznanym.

Dyrektor Romuald Kubiciel: Nasza 
szkoła powstała w 1948 roku i jest jednym 
z najstarszych liceów w regionie. Od mo-
mentu powstania, jej mury opuściło pra-
wie pięć tysięcy absolwentów. Absolwen-
ci naszej szkoły zajmują najbardziej eks-
ponowane stanowiska w administracji 
rządowej, w świecie gospodarki, kultury 
i sztuki. Wśród nich są politycy, naukow-
cy, lekarze, nauczyciele, księża i inni war-
tościowi ludzie reprezentujący różne pro-
fesje. Absolwentami naszej szkoły są bur-
mistrzowie, wójtowie okolicznych gmin 
oraz przewodniczący rad samorządów te-
rytorialnych. Szczycimy się tym, że poło-
wa nauczycieli zatrudnionych w szkole, to 
jej absolwenci.

: Czyli mówiąc wprost: LO w 
Bieruniu jest przydatnym etapem w dro-
dze do kariery?

Romuald Kubiciel: Z pewnością, cho-
ciaż nie wynika to tylko z naszej trady-
cji ale przede wszystkim z nowoczesno-
ści. Szkoła dba o jak najlepszy poziom 
edukacji, czego dowodem są ponadprze-
ciętne wyniki uzyskiwane przez jej absol-
wentów na egzaminie maturalnym oraz 
sukcesy uczniów w konkursach przed-
miotowych, sportowych i artystycznych. 
Nowoczesna edukacja przejawia się mię-
dzy innymi tym, że młodzież uczestniczy 
w edukacyjnych projektach UE: „Partne-
rzy w nauce”, pod auspicjami Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach oraz „Od-
krywać nieznane – tworzyć nowe” pro-
mowanego przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty w Katowicach. Programy te mają 
za zadanie wspomóc uczniów w nauce 
przedmiotów ścisłych, ekonomicznych i 
przyrodniczych. Podobny cel przyświeca 
wielu innym działaniom edukacyjnym po-
dejmowanym w szkole. 

Dla absolwentów naszych szkół nadszedł czas wyborów. 
Uczniowie szkół podstawowych wybierają gimnazja – najczę-
ściej te najbliższe. Absolwenci liceów już mają upatrzone kie-
runki studiów. Natomiast gimnazjaliści - wybierają licea, kie-
rując się najdziwniejszymi kryteriami. Aby im ułatwić podjęcie 
decyzji, poprosiliśmy Romualda Kubiciela - dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu by 
przedstawił swoją szkołę.

: No, to zrobiło się światowo 
ale co pan może zaoferować uczniom, 
którzy dostaną się do bieruńskiego li-
ceum?

Dyr Romuald Kubiciel: Gwarantem 
najwyższego poziomu nauczania jest 45 
osobowe grona nauczycielskie, spośród 
którego ponad połowa nauczycieli posia-
da kwalifikacje egzaminatora maturalne-
go OKE, co ma duże znaczenie w przy-
gotowaniu uczniów do egzaminu matu-
ralnego. Wśród nich takie kwalifikacje 
posiada: pięciu (z sześciu uczących) po-
lonistów, trzech germanistów, dwóch an-
glistów, wszyscy matematycy, chemicy, 
biolodzy, dwóch fizyków, historyk, rusy-
cysta oraz nauczyciel informatyki. W po-
równaniu z innymi szkołami, sytuacja ta 
jest zupełnie wyjątkowa. Ponadto, Liceum 
Ogólnokształcące im. Powstańców Ślą-
skich w Bieruniu słynie z doskonałej bazy 
dydaktycznej: specjalistycznych pracow-
ni przedmiotowych, przedmiotowych pra-
cowni multimedialnych (w tym biologicz-
na, polonistyczna, językowa), dwóch pra-
cowni komputerowych z dostępem do 
internetu, dodatkowych stanowisk interne-
towych dostępnych dla uczniów, centrum 
multimedialnego, czytelni i biblioteki z po-
nad 40 tysiącami woluminów, sali gimna-
stycznej i hali sportowej z zapleczem. 

: Ale, przecież nawet najwięk-
szy kujon a co dopiero przeciętny uczeń, 
nie samą nauką żyje… 

Romuald Kubiciel: Wiemy o tym i dla-
tego nasza szkoła proponuje bardzo sze-
roki wybór nieodpłatnych zajęć pozalek-
cyjnych o charakterze: kół zainteresowań 
(Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Kółko 
Filozoficzne, Koło Public Relations i inne), 
zajęć przygotowujących do egzaminu ma-
turalnego i zajęć rekreacyjno-sportowych. 
Wspólnym osiągnięciem uczniów i nauczy-
cieli jest funkcjonujący i bardzo prężnie się 
rozwijający Klub Filmowca, w którym mło-
dzi adepci dziennikarstwa, pod okiem fa-
chowców z ośrodków telewizyjnych (TVP1 
i TVP3 - Katowice) zgłębiają tajniki pracy z 
kamerą i mikrofonem oraz uczą się trudnej 
sztuki reportażu i wywiadu.

: W takim razie, wypada tyl-
ko zachęcić tegorocznych absolwentów 
gimnazjów i ich rodziców, aby przyjrzeli 
się ofercie Liceum Ogólnokształcącego 
im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, 
którą zamieszczamy w innym miejscu 
tego wydania Rodni. Szkoła ofertuje 
znacznie więcej niż okoliczne placówki 
w Tychach, Oświęcimiu, Mysłowicach 
czy Pszczynie. Nie warto szukać daleko 
tego, co jest tak blisko. 

Rozmawiał
Zbigniew Piksa

jest zupe
Ogólnok
skich w 
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SIĘ UCZYĆSIĘ UCZYĆ
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MAGAZYN SZKOLNY

24 kwietnia już po raz dzie-
wiąty uczniowie szkół podsta-
wowych powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego spotkali się na Po-
wiatowym Konkursie „Świat 
Przyrody”. W tym roku konkurs 
odbył się w Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 
1 w Bieruniu, ponieważ ucznio-
wie tej szkoły w roku ubiegłym 
wygrali wykazując się najwięk-
szą wiedzą przyrodniczą. Tema-
tem przewodnim tegorocznej IX 
edycji była znajomość osobliwo-
ści przyrodniczych powiatu bie-
ruńsko- lędzińskiego. W konkur-
sie udział wzięły: Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Lędzinach, Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Lędzinach, 

W poniedziałek 20 kwietnia 
odbył się w Szkole Pod-

stawowej nr 3 Szkolny Kon-
kurs Czytelniczy dotyczący 
znajomości „120 przygód Ko-
ziołka Matołka”. Wzięło w nim 
udział 10 uczestników z klas 
II. Laureatami zostali: Tomasz 
Długosz, Aleksandra Sater-
nus i Dawid Gembarowski.

Szkoła Podstawowa nr 3 
zorganizowała 23 kwiet-

nia I rundę eliminacji rozgry-

Jak co roku uczniowie Szko-
ły Podstawowej Nr 1 w Bieru-
niu w sobotę 25 kwietnia wzię-
li udział w Rajdzie Wiosennym 
tyskiego Oddziału PTTK. Rajdy 
PTTK odbywają się dwa razy 

wek Coca-Cola Cup 2009, w 
której uczestniczyły reprezen-
tacje: 

SP 3 Bieruń, SP 3 Lędzi-
ny, SP 1 Bieruń. Do II rundy 
awansowała z 6 punktami SP 
3 Bieruń. 

Naszą drużynę reprezento-
wali: Marcin Patkowski, Adam 
Kubieniec, Krystian Świergot, 
Wojciech Mrowiec, Rafał Ha-
brajski, Karol Radwański, Ma-
teusz Kucz, Patrick Wilczek, 

Grzegorz Tarasek i Mateusz 
Bubula. Zawodnikom i panu 
Andrzejowi Balonowi, który 
ich tak dobrze przygotował 
serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Społeczność Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Bieruniu 

przygotowuje się do wybo-
ru patrona szkoły. W wyniku 
dotychczasowych wyborów 
największą ilość głosów uzy-
skali: kandydaci uczniów: 
Orzeł Biały, Jan Paweł II, Ks. 
Jan Twardowski. Kandyda-
tem rodziców i społeczności 
lokalnej jest: Marszałek Jó-

zef Piłsudski. Natomiast kan-
dydatem nauczycieli i pra-
cowników szkoły jest Ks. Jan 
Twardowski

Bliższemu poznaniu kan-
dydatów służy okolicznościo-
wa wystawa szkolna. 

Wyboru patrona zgodnie 
z regulaminem szkoła doko-
na 7 maja (od godziny 8. 00 
do godziny 18.00) w budyn-
ku szkoły. Niestety z przy-
czyn technicznych o tym 
kto został wybrany na patro-
na Szkoły Podstawowej nr 
3 poinformujemy w następ-
nym numerze. 

poniedziałek 20 kwietnia
odbył się w Szkole Pod-

stawowej nr 3 Szkolny Kon-

wek Coca-Cola Cup 2009, w
której uczestniczyły reprezen-
tacje:

Grzegorz Tara
Bubula. Zawod
Andrzejowi Ba
ich tak dobrz
serdecznie gra
czymy dalszyc

połeczność

Z życia TrójkiZ życia Trójki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bie-
runiu, Szkoła Podstawowa nr 
3 w Bieruniu, Gminna Szko-
ła Podstawowa w Świerczyń-
cu oraz Szkoła Podstawowa w 
Imielinie. Pierwsze miejsce, spo-
śród sześciu zespołów trzyoso-
bowych, zdobyli uczniowie ze 
Świerczyńca, drugie miejsce za-
jęły uczennice z SP 1 w Bieru-
niu, zaś trzecie reprezentantki 
SP 1 w Lędzinach. Zwycięski ze-
spół z Świerczyńca, który przy-
gotował pan Jerzy Buś, to Marty-
na Kawulak, Sylwia Więcek oraz 
Grzegorz Garus. Drugie miej-
sce wywalczyły uczennice pani 
Doroty Dworakowskiej: Pauli-
na Bobak, Anna Ścierska oraz 

Kornelia Miernik. Trzeci zespół, 
który przygotowała pani Boże-
na Smuda, to Adrianna Brzo-
zowska, Agnieszka Dubiel oraz 
Katarzyna Stachoń. Trzy naj-
lepsze zespoły wywalczyły dla 
swych szkół puchary, zaś wszy-
scy uczestnicy otrzymali dyplo-

my i nagrody książkowe ufun-
dowane przez Urząd Miejski w 
Bieruniu, Starostwo Powiatowe 
w Bieruniu oraz wydawnictwo 
Nowa Era. 

Kolejna- X edycja, zgodnie 
z tradycją tego konkursu odbę-
dzie się w Świerczyńcu.

ŚWIAT PRZYRODY

w roku, jesienny w Beskidach, 
wiosenny na Jurze Krakowsko- 
Częstochowskiej. 

Trasa tegorocznego raj-
du rozpoczynała się w Bisku-
picach i wiodła przez rezerwat 

leśny Sokole Góry, zaś meta, 
gdzie odbywały się konkursy, 
podsumowanie rajdu oraz ogni-
sko wyznaczona była w Olszty-
nie u stóp ruin średniowieczne-
go zamku..

Do Rajdu zgłoszono trzy ze-
społy: „Sokoły”, „Wędrowcy” 

oraz „Traperzy”. Pierwsze miej-
sce w konkursie wiedzy tury-
stycznej zajął zespół Traperów 
reprezentowany przez Annę 
Ścierską, Natalię Ogazę oraz 
Oskara Sosnę, drugie miejsce 
zajęli przedstawiciele Wędrow-
ców czyli Karolina Deska, Karo-
lina Piekorz i Ewa Chrapan, zaś 
trzecie reprezentacja Sokołów w 
składzie: ukasz Kowalski, Kry-
stian Kondla oraz Dawid Jago-
da.

Miejsce trzecie w konkursie 
pierwszej pomocy należało rów-
nież do Traperów, tym razem 
punkty dla zespołu wywalczyły: 
Natalia Chorzewska, Julia Cho-
rzewska oraz Karolina Kalka.

Po podsumowaniu wszyst-
kich konkursów zespół „Trape-
rów” zajął I miejsce, a „Wędrow-
cy” III zdobywając dla szkoły ko-
lejne dwa puchary. 
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Piknik rodzinny w 

Gimnazjum nr 2
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie Gim-

nazjum nr 2 w Bieruniu jak co roku serdecznie za-
praszają Wszystkich Mieszkańców na Piknik Ro-
dzinny pod hasłem: „Sport, który łączy pokolenia”. 
Impreza odbędzie się 27 maja bieżącego roku od 
godziny 16.00 na parkingu przy hali sportowej.

To już czwarty Piknik Rodzinny organizowa-
ny przez naszą szkołę. Każdego roku dostarcza 
mieszkańcom naszego miasta wielu atrakcji i wzru-
szeń, zarówno dla duszy jak i ciała. Obecni będą 
mieli możliwość dopingować drużyny rodzinne w 
ich zmaganiach, obejrzeć ciekawy program arty-
styczny oraz wziąć udział w wielu konkurencjach 
dla publiczności. 

Piknikowi towarzyszy również sportowe przed-
szkole, w którym pociechy wielu mam będą zajęte 
przygotowanymi specjalnie na tę okazję przez gim-
nazjalistów i dorosłych opiekunów zabawami. W 
tym roku po raz pierwszy odbędzie się loteria fan-
towa. Oczywiście najpopularniejsza na tej imprezie 
jest kawiarenka, w której każdy może zakupić przy-
gotowane przez rodziców naszych uczniów specja-
ły: kiełbaskę z grilla, chleb ze smalcem, ciasta, na-
poje. Zachęcamy do nabycia talonów w sekretaria-
cie naszej szkoły, uprawniających do skorzystania 
z cen promocyjnych.

A zatem do zobaczenia 27 maja o godzinie 16 
przy hali sportowej. Jeżeli przyjdziecie, na pewno 
nie będzie to stracony czas. Te kilka godzin spę-
dzonych z całą naszą społecznością szkolną będą 
godzinami beztroskiej zabawy. Zapraszamy.

(BNN)

Festyn „W niezupełnie 
starym stylu”

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz 
Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieru-
niu zapraszają wszystkich mieszkańców na festyn z oka-
zji „Święta szkoły” w ramach obchodów 10-lecia gimna-
zjum, który odbędzie się 16 maja bieżącego roku na tere-
nie gimnazjum w godz. od 15.00-20.00.

Program 
15.00 Rozpoczęcie, koncert Orkiestry Dętej KWK „Piast” 
15.30 Scenki kabaretowe w wykonaniu naszych uczniów
 „I śmiech niekiedy może być nauką...”
 Konkurs plastyczny „Żyjmy kolorowo”
 Konkurs literacki „Zemsta w pytaniach”
 Wystawa prac semestralnych „Kultura i historia krajów 
 anglojęzycznych”
 Degustacja potraw europejskich
16.00 Pokaz pracy psa policyjnego
16.30 Przegląd piosenki angielskiej
17.00 Rodzinne konkursy sportowe, zabawy dla dzieci
17.30 Pokaz strażacki
18.00 Turniej siatkówki : Rodzice – Nauczyciele- Absolwenci
18.30 Występy wokalno-instrumentalne uczniów 
 i absolwentów 
19.00 Wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych 
 Losowanie głównych nagród loterii fantowej

Inne atrakcje w trakcie trwania festynu: kawiarenka i bufet, lote-
ria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami, bezpłatny pomiar ciśnie-
nia i cukru we krwi, park zabaw dla dzieci, malowanie twarzy i 
kiermasz misyjny
W trakcie trwania festynu będzie przeprowadzona loteria fan-
towa: Każdy los wygrywa! Główna nagroda rower turystyczny. 
Wszyscy uczestnicy kupując losy podczas trwania festynu bio-
rą udział w II turze losowania najbardziej atrakcyjnych nagród. 
Osoby nieobecne podczas losowania w II turze nie otrzymują 
wylosowanych nagród!!!

MAGAZYN SZKOLNY

Liceum w Bieruniu pozyska-
ło w tym roku szkolnym nowe-
go partnera z Niemiec: Pry-
watne Katolickie Kolleg ST. 
Sebastian z Freiburga. Od paź-
dziernika 2009 roku szkoła pro-
wadzi wspólny projekt interne-
towy : Europa begegnen – Eu-
ropa wählen – www.lpb-bw.de 
wspierany przez Landeszentra-
le für Politische Bildung Baden-
Württemberg. 

14 osobowe grupy liceali-
stów pracują i kontaktują się 
przez Internet.

Dzięki koordynatorom po obu 
stronach Pani Ewy Lysko i Pana 
Steffena Grabisna mogło dojść 

do realnego spotkania uczestni-
ków, które odbyło się w Polsce 
w kwietniu. Projekt został sfi-
nansowany przez Radę Powia-
tu Bieruńsko- Lędzińskiego oraz 
Polsko- Niemiecką Współpracę 
Młodzieży w Warszawie. Z gru-
pą niemiecką przyjechali Clau-
dia Stumboeck i wspomniany 
Steffen Grabisna. 

Młodzież zwiedziła jedną z 
największych kopali węgla ka-
miennego w Europie- Kopalnię 
PIAST, Kopalnię Soli w Wielicz-
ce, Nową Hutę, królewskie mia-
sto Kraków z Kazimierzem oraz 
Muzeum w Oświęcimiu. 

E. Lysko, D. Kupczyk

Skarby naszej ziemiSkarby naszej ziemi
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II Otwarte Mistrzostwa Bie-
runia w Piłce Siatkowej odby-
ły się w niedzielę 26 kwietnia 
w hali sportowej przy ul. War-
szawskiej 294. Regulamin za-
wodów dopuszczał wystawia-
nie drużyn mieszanych, za-
wodnicy jednak musieli mieć 
ukończone 16 lat. Do zawo-
dów stanęło 9 drużyn: „Papa 
Dance”, „OCS 1 Tychy”, „Pio-
trowice”, „Bobsley Tychy”, 
„Andrychów”, „OCS 2 Tychy” 
„Bam”, „Power Kaban”, „Pa-
rys”. Drużyny w większości 
są stałymi uczestnikami bie-

Otwarty Puchar Europy Ju-
niorów oraz Otwarte Mistrzo-
stwa  Seniorów BUDO CUP 
2009 w Formach Sztuk Walki, 

Budo Cup w Bieruniu

zgromadziły 25 kwietnia w bie-
ruńskiej hali sportowej prawie 
230 zawodników Polski, Wę-
gier, Czech i Niemiec. Zawody 

rozgrywane były z podziałem na 
kategorie wagowe (walki semi - 
kontakt) i wiekowe w konkuren-
cjach: kata, kata z bronią, kata 
synchroniczne oraz kata syn-
chroniczne z bronią.

Puchar i tytuł najlepszej za-
wodniczki zdobyły odpowied-
nio: - w kategorii wiekowej do 
8lat –  Karolina Mendoń (Rze-
szów), w kategorii wiekowej do 
10 lat – Sabina Palka (Chełm 
Śląski), - w kategorii wiekowej 
do 15 lat – Hanna Ćmiel (Ty-
chy) oraz w kategorii senio-
rów - Angelika Bigos (LO Bie-
ruń). Natomiast Puchar i tytuł 
najlepszego zawodnika wywal-
czyli odpowiednio: w kategorii 
wiekowej do 8 lat – Konrad Hu-
ska (Tychy), w kategorii wieko-
wej do 10 lat – Mateusz Sater-
nus (Chełm Śląski),w kategorii 

wiekowej do 15 lat – Kamil Nie-
wiadomski (Tychy) a w katego-
rii seniorów - Andreas von der 
Haar (Niemcy). Z kolei Puchar 
najlepszego technika  w wal-
kach semi-contact dziewczyn 
zdobyły: w kategorii juniorek 
do lat 15– Kornelia Witt (Niem-
cy) a w kategorii seniorów - Xe-
nia Hammer (Niemcy) oraz w 
grupie mężczyzn w kategorii ju-
niorów do lat 15 – Kamil Niewia-
domski (Tychy) i w kategorii se-
niorów Stefan Lange (Niemcy).

Ogółem reprezentacja Big 
Budo Polska zdobyła 10 złotych 
medali, 6 srebrnych i 5 brązo-
wych. Sędzią głównym zawo-
dów był Eugeniusz Nawrot - 1 
Dan. Współorganizatorem im-
prezy było Starostwo Powiatu 
Bieruńsko –Lędzińskiego oraz 
Urząd Miasta Bieruń

Jedna z najstarszych, cy-
klicznych imprez sportowych 
rozgrywanych w naszym mie-
ście - szachowy memoriał im. 
H. Dobielińskiego został roze-
grany w tym roku po raz XVI. 
Czwartego kwietnia, w kró-
lewskiej grze wśród zawod-
ników z kilkunastu miast, naj-
lepszy okazał się reprezen-
tant K.S „Unia” Bieruń Stary 
– Krzysztof Wilk. Obok niego 
w pierwszej dziesiątce zna-
leźli się jeszcze bieruniacy: 
Andrzej Gromada na pozycji 
piątej i Kazimierz Stryjski na 

pozycji siódmej. Nieco gorzej 
wypadli nasi młodzi repre-
zentanci: Bartłomiej Sarnow-
ski, Patryk Cegler i Krzysztof 
Czypionka startujący w gru-
pie dzieci, którzy zajęli miej-
sca w drugiej dziesiątce.  

Zawody rozgrywane były 
na dystansie 7 rund z tem-
pem gry 2 x 15 minut i wcho-
dziły w cykl XIV Grand Prix 
Bierunia w szachach. Turniej 
prowadzili:

Andrzej Wilk (kierownik 
sekcji szachowej KS „UNIA”)i 
Tomasz Solecki (BOSiR). 

Szachowy memoriał

Siatka przy Warszawskiej
ruńskich parkietów, chociaż-
by w rozgrywkach Amator-

skiej Ligi Piłki Siatkowej. Jak 
widać po nazwach, drużyny 
biorące udział pochodzą nie 
tylko  z Bierunia. Zawody ro-
zegrano systemem „każdy z 

każdym” w dwóch grupach. 
Po rozgrywkach rundy finało-

wej wyniki przedstawiają się 
następująco: I  miejsce OCS I 
Tychy, II miejsce –Piotrowice, 
III miejsce - OCS II Tychy i IV 
miejsce - Papa Dance

SPORT
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kim „Solec” w Bieruniu odbyły 
się Regionalne Zawody Konne 
w Skokach Przez Przeszkody. 
Impreza corocznie organizowa-
na jest przez gospodarza – Klu-
bu „Solec” na czele którego stoi 
doświadczony i utytułowany To-
masz Tura. Podstawą powodze-
nia w skokach przez przeszkody 
jest równowaga i poczucie bez-
pieczeństwa. Przy skokach obo-
wiązuje nieco inny dosiad niż 
przy normalnej jeździe, tzw. pół-
siad. Pozwala on dopasować się 
jeźdźcowi do czterech faz skoku. 

Nieprawidłowa postawa w sio-
dle utrudnia skok.

W bieruńskich zwodach 
zmagali się najlepsi - ponad 50 
zawodników i koni, z klubów i 
sekcji jeździeckich zarejestro-
wanych w Śląskim Związku 
Jeździeckim oraz zaproszeni 
z innych wojewódzkich związ-
ków, m.in. z Tychów, Katowic, 
Jawiszowic, Ochab, Bolęcina, 
Górek Małych, Sarnowa, Zbro-
sławic oraz z Bierunia. Wśród 
obserwatorów obecny był bur-
mistrz Ludwik Jagoda, który 
najlepszym zawodnikom wrę-
czył pamiątkowe puchary.

Foto: Karolina Wawrzyniak

byte na Mistrzostwach Polski. 
Jego zawodnicy reprezento-
wali Polskę na Mistrzostwach 
Świata w Emiratach Arab-
skich i na Mistrzostwach Eu-
ropy we Francji. W Emiratach 
Arabskich polskie konie zwró-
ciły uwagę szejka arabskiego. 
Na jego zaproszenie sześć z 
nich powtórnie pojechało do 
jego kraju, w tym dwa z bie-
ruńskiej stajni. 

W ciągu roku klub organizu-
je wiele imprez - spotkania dy-
daktyczne dla młodzieży, kuli-
gi, hubertusy, zawody sporto-
we. Niedawno, 1 i 2 maja w 
Ludowym Klubie Jeździec-

150 zawodników z wielu 
miast Polski w tym medalistka 
mistrzostw świata, 13 sędziów, 
olimpijczycy, wspaniała pogo-
da i malownicza trasa po bie-
ruńskiej starówce – tak w skró-
cie 25 kwietnia wyglądał II Festi-
wal Biegów Ulicznych i Chodu 
Sportowego o „Puchar Burmi-
strza”.

W ramach imprezy w godzi-
nach dopołudniowych odbyły 
się VII Biegi Uliczne, które zgro-
madziły na starcie liczną gru-
pę zawodników zrzeszonych 
w klubach, ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów (dystanse od 

Benedykt Chmielowski w 
pierwszej polskiej encyklope-
dii „Nowe Ateny” napisał słyn-
ne zdanie „koń jaki jest każdy 
widzi.” Zwierzę kiedyś tak po-
wszechne, do dziś nie przesta-
je być podziwiane.

W naszym mieście, ponad 
dziesięć lat temu, dzięki panu 
Tomaszowi Tura w 1997 roku 
powstał Ludowy Klub Jeź-
dziecki „Solec”. Klub specja-
lizuje w rajdach długodystan-
sowych a wyniki bieruńskich 
koni, można porównywać ze 
światowymi rankingami najlep-
szych. LKJ „Solec” ma na swo-
im koncie liczne medale zdo-

600 m do 1200 m). Zawody 
były także próbą powrotu do 
starej tradycji. Dla amatorów, 
przygotowano tzw. „Bieg Uj-
ków bieruńskich” - bieg otwar-
ty na dystansie 3 km. Podob-
ne zawody odbywały się w na-
szym mieście wiele lat temu. 
Po południu - w drugiej części 
Festiwalu odbył się VII Ogólno-
polski Mityng w chodzie spor-
towym. Głównym organizato-
rem zawodów był tradycyjnie 
UKS „Maraton - Korzeniowski.
pl”, Bieruński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji przy pomocy Bie-
ruńskiego Ośrodka Kultury.

Na pięciu różnych dystan-
sach od 1 km a kończąc na 10 
km wystartowała grupa zawod-
niczek i zawodników z kilkuna-
stu klubów całej Polski.

Jedyna wśród weteranek na 
dystansie 3 km wystartowa-
ła utytułowana Jolanta Moraw-
czyńska (MUKLA „Dębica - Ko-
rzeniowski.pl”) - aktualna brą-
zowa medalistka Mistrzostw 
Świata na dystansie 5km z wło-
skiej Riccione(2007).

Pomysłodawcami i organi-
zatorami imprezy byli: Katarzy-
na Śleziona i Waldemar Małec-
ki. Ze sportowych znakomito-
ści goszczono olimpijczyków 

- Rafała Fedaczyńskiego - 8 
zawodnika Igrzysk Olimpij-
skich w Pekinie (50 km) oraz 
Beniamina Kucińskiego (m.in. 
12 miejsce w IO w Atenach 
na 20 km). Spośród startują-
cych zawodników bieruńskie-
go UKS - u znakomicie spisali 
się jak zwykle: Krzysztof Rzeź-
nik -  2  miejsce na dystansie 
5 km (kat. juniorzy mł), Kami-
la Płoszczyca - 1miejsce na 
dystansie 5 km (kat. senior-
ki), najmłodsza Joanna Mucha 
- 3 miejsce na dystansie 2 km 
(kat. dzieci st.) oraz Waldemar 
Małecki - zwycięzca chodu we-
teranów na dystansie 5 km. 

Na pięciu różnych dystan- - Rafała Fedaczyńskiego - 8
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pbyte na Mistrzostwach Polski. Benedykt Chmielowski w

W grzywie wiatr, w kopytach magiaW grzywie wiatr, w kopytach magia

Bieg Ujków i nie tylko


