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Pod takim has³em, po raz 
kolejny wyruszy³ ekolo
giczny korowód dzieci z 

Przedszkola nr 1, którego to or
ganizatorkami s¹ panie Ewa 
D³ugoñ i Anna Majer. Transpa
renty, kolorowe stroje, kwiaty we 
w³osach w d³oniach sprawi³y, ¿e 
nasz bieruñski rynek na chwile 
zamieni³ siê barwn¹ ³¹kê. Wraz 
z mieszkañcami miasta nasze 
piosenki i ekologiczne przyrze
czenie us³yszeli przedstawicie
le w³adz miasta: p. Burmistrz 
L. Jagoda p J. Podleœny, p. 
G. Plewniok, a tak¿e goœcie z 
zaprzyjaŸnionego Gundelfingen, 
którym na pami¹tkê wrêczyliœmy 
w³asnorêcznie wykonane wio
senne albumy. Do wszystkich 
przyjació³ przyrody wysy³amy 
stokrotkowe pozdrowienia.

M. Wróbel, A Majer

Nie deptaæ stokrotek

To jest sukces! 11
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LOKALIA

UWAGA ROLNICY

W 2010 roku ARiMR prze
prowadzi kolejne nabory 

wniosków o udzielenie pomocy 
finansowej z Programu Rozwo
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013. Pieni¹dze z tego 
Programu s¹ przeznaczone 
przede wszystkim na budowê 
nowoczesnego, konkurencyjne
go sektora rolnospo¿ywczego 
i leœnictwa, prowadzenie dzia
³alnoœci rolniczej w zgodzie z 
wymogami ochrony œrodowiska 
naturalnego, na rozwój kultury i 
zachowanie tradycji na wsi oraz 
dzia³ania na rzecz podniesienia 
jakoœci ¿ycia mieszkañców wsi 
i ich aktywizacjê gospodarcz¹. 
Obs³ug¹ wniosków beneficjen
tów o pomoc finansow¹ z PROW 
20072013 zajmuje siê g³ównie 
ARiMR, ale tak¿e Samorz¹dy 
Województw, Agencja Rynku 
Rolnego oraz Fundacja Progra
mów Pomocy dla Rolnictwa – 
FAPA. 

Informacje o terminach nabo
rów wniosków i dostêpnych for
mach wsparcia podawane s¹ 
na stronie internetowej ARiMR: 
www.arimr.gov.pl, w Oddzia³ach 
Regionalnych i Biurach Po
wiatowych ARiMR. Mo¿na te¿ 
skorzystaæ z bezp³atnej infolinii: 
0 800 380 084 – czynnej przez 7 
dni w tygodniu w godz. 7 – 21.

UTRUDNIENIA 
W RUCHU

Informujemy, ¿e rozpoczê³a siê 
przebudowa piêciu mostów w 

ci¹gu drogi wojewódzkiej DW 
931 (Bieruñ – Pszczyna).

Prace bêd¹ realizowane w 
trzech etapach: I etap obejmu
je przebudowê przepustu nad 
potokiem M³yñski Rów w km 
3+680 w Bojszowach, termin 
realizacji zadania od 12 kwiet
nia do ok. 10 maja. II etap obej
muje przebudowê przepustu 
nad potokiem M³ynówka w Ja
jostach oraz mostu nad rzek¹ 
Gostynia w Bojszowach. Pla
nowany termin realizacji za
dania od 11 maja do 13 sierp
nia. Natomiast III etap obejmuje 
przebudowê mostu nad rzek¹ 
Korzeniec w Bojszowach oraz 
most nad rzek¹ Dokawa w Jan
kowicach. Planowany termin 

Podwójny jubileusz: 60. 
urodzin i 45lecia pra
cy twórczej obchodzi³ 

najs³ynniejszy Teksañczyk 
wœród Œl¹zaków i najs³ynniejszy 
Œl¹zak wœród Teksañczyków 
– Józef K³yk z Bojszów. Z tej 
okazji, 23 kwietnia w Gimna
zjum w Bojszowach, odby³ siê 
benefis poœwiêcony temu praw
dziwie renesansowemu twór
cy. Wszak to nie tylko filmowiec 
ale równie¿ rysownik, malarz, 
gawêdziarz, cz³owiek pióra… 
wymieniaæ mo¿na by d³ugo.

Goœæmi benefisanta byli 
przedstawicieli w³adz powiatu, 
Bojszów, Imielina, Pszczyny, 
obecne by³y miêdzy innymi se
nator Maria Pañczyk i Maria 
Lipok Bierwiaczonek, dyrek
tor Muzeum w Tychach. 

W tym gronie nie zabrak³o 
przedstawicieli naszego mia
sta. Z ¿yczeniami dla Józefa 
K³yka pospieszyli miêdzy inny
mi: burmistrz Ludwik Jagoda i 
dyrektor Bieruñskiego Oœrodka 
Kultury Zofia £abuœ.

Sylwetkê Jubilata – 
okreœlonego jako „wyœniony mit 
bojszowski” – nakreœli³ Aloj-
zy Lysko, przyjaciel Józefa 
K³yka. Benefis uœwietni³a pro
jekcja króciutkich fragmentów 
filmów K³yka oraz o K³yku w 
tym specjalny materia³ filmowy 
przygotowany przez licealistów 
z bieruñskiego LO. My równie¿ 
¿yczymy jubilatowi kolejnych 
udanych kadrów. 

Foto: M.Ryglewicz.

Benefis Józefa K³ykarealizacji zadania od 16 sierp
nia do 30 listopada.

AUTOBUSY INACZEJ

W zwi¹zku z przebudow¹ 
obiektów mostowych 

na drodze wojewódzkiej nr 
931, zaistnia³ brak mo¿liwoœci 
obs³ugi trasy komunikacyjnej 
w kierunku Pszczyny i Woli, na 
odcinku od skrzy¿owania ul. 
Warszawskiej z ul. Turystyczn¹ 
w Bieruniu, do skrzy¿owania ul. 
Goœcinnej z ul. Gaikow¹ na te
renie gminy Bojszowy.

W zwi¹zku z powy¿szym, od 
dnia 16.04.2010 r. autobusy 
PKSiS Oœwiêcim S.A. (linie 581, 
551, 1 i 3) nie bêd¹ obs³ugiwa³y 
nastêpuj¹cych przystanków:

W linii 551, 581, 3: Bieruñ Sta
ry Baraniec, Bieruñ Stary CPN, 
Bieruñ Œciernie skrzy¿owanie, 
Bieruñ ul. Borowinowa, Jajosty. 
Objazd od przystanku Bieruñ 
D.A. ulicami Chemików, Wita, 
Z³oty £an, Trzcinow¹, Pancer
niaków, Gaikow¹ do przystan
ku Bojszowy Gaikowa.

W linii 1: Bieruñ Nowy War
szawska, Bieruñ Nowy Osie
dle, Bieruñ Nowy KWK Piast, 
Bieruñ Œciernie Leœna, Bieruñ 
Œciernie Warszawska, Bieruñ 
ul. Borowinowa, Jajosty. Ob
jazd od przystanku Bojszo
wy Gaikowa ulicami Jedliñsk¹, 
Bojszowsk¹, Skromn¹, Krup
nicz¹, Bijasowick¹, Jagie³³y i 
Wawelsk¹ do przystanku Bieruñ 
Nowy PKP.

Rozk³ady odjazdów autobu
sów pozostaj¹ bez zmian. Prze
widywany termin remontu od 16 
kwietnia do 16 sierpnia br.



3RODNIA · MAJ 2010 r.

WYDARZENIA

Kolejne bieruñskie sto-
warzyszenie zorgani-
zo wa³o Walne Ze-

branie Cz³onków. Tym ra-
zem, 8 kwietnia obradowali 
cz³onkowie Stowarzyszenia 
Wspólna Europa. Walne Ze-
branie Cz³onków przyjê³o 
sprawozdania Zarz¹du i Ko-
misji Rewizyjnej oraz udzieli³o 
absolutorium Zarz¹dowi za 
rok 2009.

Przypomnijmy, ¿e Zarz¹d 
Stowarzyszenia w 2009 r. 
pracowa³ w nastêpuj¹cym 
sk³adzie: Krystyna Czajow-
ska, Bogus³awa Miernik, Jan 

Knopek, Katarzyna Lenart, 
Dariusz Sajdok.

Jednym z celów tej organi
zacji jest pozyskiwanie, utrzy
mywanie i rozwijanie wza
jemnych kontaktów pomiêdzy 
mieszkañcami Bierunia i z 
mieszkañcami innych miast 
nale¿¹cych do innych pañstw 
oraz inicjowanie, realizacja, 
wspieranie i rozwijanie dzia³añ, 
maj¹cych na celu poznanie 
kultury krajów europejskich, 
zw³aszcza wchodz¹cych w 
sk³ad Unii Europejskiej.

Z pewnoœci¹ w Stowarzysze
niu znajd¹ swe miejsce oso

by zainteresowane 
wspó³prac¹ i kontak
tami z mieszkañcami 
miast partnerskich 
Bierunia: niemieckie
go Gundelfingen, fran
cuskiego Meung sur 
Loire, czeskiego Mo
ravskiego Berouna i 
ukraiñskiego Ostroga.

Od listopada 2008 
r. Stowarzyszenie po
siada w³asn¹ stronê 
internetow¹ pod ad
resem: www.wspol
naeuropa.eu, na któ
rej umieszczane s¹ 
ró¿norodne informa

cje, dokumenty oraz zdjêcia 
fotograficzne z dzia³alnoœci 
Stowarzyszenia. Strona jest 
prowadzona, aby wszystkie 
osoby zainteresowane jego 
dzia³alnoœci¹ mog³y byæ na 
bie¿¹co poinformowane o pra
cach i dzia³alnoœci Stowarzy
szenia. Tam te¿ mo¿na znaleŸæ 
wszelkie informacje i dokumen
ty potrzebne do wst¹pienia do 
„Wspólnej Europy”.

Rodnia na bie¿¹co towa
rzyszy dzia³aniom Stowa
rzyszenia i w ubieg³ym roku 
informowaliœmy o wszystkich 

znacz¹cych przedsiêwziêciach 
organizowanych przez jego 
cz³onków. Dlatego w tej infor
macji, skupmy siê raczej na 
planach tegorocznych. Jak in
formuje prezes Stowarzysze
nia – Krystyna Czajowska, 
najwa¿niejszym dla Stowarzy
szenia wydarzeniem w roku 
bie¿¹cym, bêdzie pobyt ro
dzin francuskich w Bieruniu. W 
zwi¹zku z tym, Zarz¹d utrzymu
je sta³y kontakt ze stowarzysze
niem francuskim, którego celem 
jest uzgodnienie szczegó³ów 
dotycz¹cych programu pobytu. 
¯yczeniem strony francuskiej 
jest pobyt w Bieruniu w dniach 
od 29 paŸdziernika do 2 listopa
da 2010 r. W programie prze
widuje siê: zjazd pod ziemiê 
kopalni Piast, zwiedzanie Mu
zeum Miejskiego i Browaru w 
Tychach, wyjazd do Wadowic, 
zawody strzeleckie. Wczeœniej 
bo jeszcze w maju odbêdzie 
siê wizyta bieruñskich dzieci w 
Ostrogu. 

Z pewnoœci¹, nie zabraknie 
równie¿ spotkañ o charakterze 
kulturalno – edukacyjno – to
warzyskim, o których bêdziemy 
informowaæ na ³amach naszej 
gazety. 

Stowarzyszenie 
ciekawych œwiata

Samorz¹dowcy gmin na
szego powiatu, uczcili 
pamiêæ ofiar smoleñskiej 

katastrofy okolicznoœciowym 
spotkaniem w Kinoteatrze Ju
trzenka. 13 kwietnia, cz³onkowie 
wszystkich rad powiatu, miast i 
gmin, starostowie, burmistrzo
wie i wójtowie, wspomnieniami, 
minut¹ ciszy i odœpiewaniem 
hymnu pañstwowego – odda
li ho³d pamiêci Prezydenta RP 
Lecha Kaczyñskiego i wszyst

kich ofiar katastrofy samolotu w 
Smoleñsku. 

Modlitwê w intencji pole
g³ych oraz hymn „Bo¿e coœ 
Polskê” prowadzi³ ks. Dzie
kan Walerian Ogierman. W 
imieniu spo³ecznoœci Bieru
nia wspomnienie Prezyden
ta Kaczyñskiego wyg³osi³ 
przewodnicz¹cy Rady Miej
skiej Henryk Skupieñ. W 
czasie spotkania, podpisany 
zosta³ okolicznoœciowy list ad

resowany do Kancelarii Prezy
denta RP w Warszawie, który 
sygnowali równie¿ w imieniu 
Bierunia przewodnicz¹cy RM 
Henryk Skupieñ i burmistrz 
Ludwik Jagoda. Nastêpnie 
samorz¹dowcy w asyœcie 
pocztów sztandarowych po
wiatu, miast, gmin udali siê 

przed pomnik Powstañców 
Œl¹skich na Rynku. Tam, 
przed wystawionym portre
tem Œ.P. Prezydenta RP Le-
cha Kaczyñskiego, oddaj¹c 
ho³d nale¿ny G³owie Pañstwa 
i czeœæ pozosta³ym Ofiarom, 
z³o¿yli wieñce i ustawili zapa
lone znicze.

Bieruñskie echa tragedii

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce

nieruchomoœciami z dnia 21 sierpnia 1997r. informuje, ¿e na
okres 21 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Bieruniu

zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci bêd¹cych
w³asnoœci¹ Gminy Bieruñ, a:

przeznaczonych do dzier¿awy rolniczej w latach 20102012, tj.:
– dzia³ka nr 604/1 o pow. 2256 m2 po³o¿ona przy ul. Oœwiêcimskiej,
– dzia³ka nr 1061/229 o pow. 3 1321 m2 po³o¿ona w rejonie ul. Boro

winowej.
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: Panie burmistrzu, 
za nami kolejna Sesja Rady 
Miejskiej. Wyj¹tkowa – bo jak 
to w kwietniu bywa – absolu-
toryjna. Raz w roku, starosto-
wie, prezydenci, burmistrzo-
wie, wójtowie – s¹ w sposób 
ca³oœciowy oceniani przez 
radnych. W pana wypadku to 
ju¿ dwunaste absolutorium – 
czego serdecznie gratuluje-
my. Proszê powiedzieæ, czy 
to doœwiadczenie pozwoli³o 
panu dobrze poprowadziæ 
Bieruñ w trudnym 2009 roku i 
zyskaæ jednog³oœne poparcie 
radnych? 

Serdecznie dziêkujê, za gra
tulacje a przede wszystkim 
radnym za jednog³oœny wer
dykt . Wszyscy wiemy, ¿e oce
niany w³aœnie 2009 rok by³ ro
kiem trudnym, czasem kryzysu 
czy te¿ spowolnienia gospo
darczego na ca³ym œwiecie. W 
tym sk³adzie osobowym Rady 
Miejskiej jest to ostatnie ab
solutorium. Przed nami wy
bory i w paŸdzierniku wszy
scy podamy siê os¹dowi 
mieszkañców Bierunia. Zanim 
to jednak nast¹pi, chcia³bym 
wyraziæ swoj¹ satysfakcjê ze 
wspó³pracy z t¹ Rad¹. Stawie
nie przez radnych na pierw
szym miejscu, problemów ca³ej 
bieruñskiej spo³ecznoœci a do
piero w dalszej kolejnoœci pro
blemów lokalnych sprawi³o, ¿e 
mieliœmy rok spokojny i praco
wity, nie³atwy wprawdzie ale te¿ 
z niez³ymi osi¹gniêciami. 

Warto w tym miejscu przy to
czyæ fragment stanowiska Komi
sji Rewizyjnej odczytanego na 
sesji przez jej przewodnicz¹cego 
Sylwestra Ficka: „Po zaopinio
waniu „Sprawozdania Burmi

strza Miasta Bierunia z wykona
nia bud¿etu za 2009 rok”, oraz 
na podstawie przeprowadzo
nych kontroli, Komisja Rewizyj
na Rady Miejskiej w Bieruniu, 
wnioskuje o udzielenie absolu
torium za 2009 rok Burmistrzo
wi Miasta Bierunia. Wniosek 
zosta³ przyjêty jednog³oœnie.

(..) Komisja Rewizyjna po roz
patrzeniu „Sprawozdania Bur
mistrza Miasta Bierunia z wy
konania bud¿etu za 2009 rok” 
oraz na podstawie przeprowa
dzonych kontroli w wybranych 
Wydzia³ach Urzêdu Miejskie
go, nie dopatrzy³a siê uchybieñ, 
które mog³yby byæ powodem 
do nie udzielenia Burmistrzowi 
Miasta Bierunia absolutorium 
za 2009 rok”.

: Absolutorium uzy-
skuje siê za wykonanie 
bud¿etu. Jeœli Rada uchwali 
sensowy bud¿et – taki na 
miarê potrzeb i mo¿liwoœci 
spo³ecznoœci lokalnej a wójt, 
burmistrz czy prezydent do-
brze gospodaruj¹ publicz-
nym groszem – nie powinno 
byæ problemu. Tê ogóln¹ 
prawid³owoœæ znamy wszy-
scy ale jak to wygl¹da³o w 
szczegó³ach, w naszym 
mieœcie?

Mówi¹c o wykonaniu zapi
sów uchwa³y bud¿etowej za 
rok 2009 powinienem skupiæ 
siê na dok³adnym omówie
niu sprawozdania z wykonania 
bud¿etu za ubieg³y rok. Jest to 
jednak zbyt obszerny materia³, 
obejmuj¹cy 160 stron, abym 
móg³ go przytoczyæ w krótkim 
artykule. Powiem wiêc tylko, ¿e 
dochody bud¿etowe planowane 
po zmianach na 50.168.816 z³ 
wykonano w 98,16 proc. co w 
kwotach bezwzglêdnych sta
nowi niedobór w wysokoœci 
922.402 z³

: Co mia³o wp³yw 
na taki wynik?

Burmistrz Bierunia Ludwik 
Jagoda: Wbrew g³oœnym za

powiedziom rz¹dowym, rów
nie¿ na poziomie gminy da³y 
siê odczuæ skutki œwiatowego 
kryzysu gospodarczego. Wy
starczy powiedzieæ, ¿e w 2009 
roku, w stosunku do roku 2008, 
wp³ywy do bud¿etu z tytu³u po
datku od osób prawnych czy
li firm i instytucji by³y ni¿sze 
o 28.6 proc. a z tytu³u podat
ku od osób fizycznych wp³ywy 
by³y ni¿sze o 14,7 procent od 
zak³adanych. 

: Mo¿e spodziewa-
liœcie siê za du¿o?

Ludwik Jagoda: Otó¿ nie, 
zak³adaliœmy, ¿e kryzys na
dejdzie aleœmy go nie dosza
cowali. Wiedz¹c co siê dzie
je, zani¿yliœmy nasze pro
gnozy podatkowe. Mimo to, 
wp³ywy by³y jeszcze ni¿sze, od 
tych zani¿onych oczekiwañ. 
Jednoczeœnie, co trzeba otwar
cie powiedzieæ, wzros³y po
datki i op³aty lokalne. Istotnym 
wskaŸnikiem kondycji finansowej 
gminy s¹ dochody w³asne i sub
wencje. W roku 2009 w naszym 
mieœcie stanowi³y one 75,58 proc 
ogólnych wp³y wów do bud¿etu. 
Wœród samorz¹dowców panuje 
opinia, ¿e jeœli dochody w³asne 
gminy przekraczaj¹ 75 procent 
– to znaczy, ¿e gmina nie ma 
siê Ÿle.

: Jak w tej sytuacji 
nale¿y oceniæ kondycjê finan-
sow¹ naszej gminy? 

Ludwik Jagoda: Dochody 
pozwoli³y nam na pe³ne zabez
pieczenie wydatków bie¿¹cych 
czyli: potrzeb szkó³, przed
szkoli, komunikacji, porz¹dku 
publicznego, estetyki miast 
oraz ochrony œrodowiska. To 
œwiadczy o tym , ¿e naczelni
cy poszczególnych wydzia³ów 
i jednostek bud¿etowych oraz 
wszyscy pracownicy z du¿¹ 
rozwag¹ gospodaruj¹ powierzo
nymi im œrodkami finansowymi. 
Chcia³bym im wszystkim przy 
okazji podziêkowaæ. Gdybyœmy 
nie mieli w Urzêdzie, tak wy
szkolonej kadry praca na rzecz 
mieszkañców Bierunia by³aby z 
pewnoœci¹ trudniejsza.

: Gmina dobrze siê 
rozwija, jeœli przeznacza in-
westycje 20-30 procent do-

chodów. Jak to wygl¹da³o w 
Bieruniu? 

Burmistrz Jagoda: Mówi¹c 
krótko: nieŸle. Wygospodarowa
liœmy 13.402.123 na realizacjê 
zadañ inwestycyjnych. Na tê 
kwotê z³o¿y³y siê w wiêkszoœci 
œrodki bud¿etowe w wysokoœci 
10.512.819 z³ wsparte œrodkami 
Gminnego Funduszu Ochro
ny œrodowiska oraz œrodkami 
Unii Europejskiej. Przyby³o 
nam kanalizacji, kilka dróg jak 
chocia¿by ulica Sekretna czy 
boczne ulicy Warszawskiej, mo
stów, obiektów kubaturowych. 
Nie chcia³bym tu wchodziæ w 
szczegó³y, gdy¿ wielokrotnie 
mówi³em o tym, miêdzy inny
mi na ³amach Rodni. W 2009 
roku wydatki inwestycyjne 
stanowi³y a¿ 25 procent docho
dów. Wprawdzie jest to wyko
nanie imponuj¹ce, ale w tam
tych warunkach finansowych.  
Warto mieæ œwiadomoœæ, ¿e w 
roku obecnym, a mamy dopiero 
maj, wydatki wynikaj¹ce z pod
pisanych umów – ju¿ siêgaj¹ 
6 mln z³ a na ca³y rok mamy 
umowy na 21 mln z³.

: Co uzna³by pan za 
szczególne osi¹gniêcie a co 
za problem ocenianego roku?

Ludwik Jagoda: W ca³ym 
kraju problemem ostatnich 
lat jest zapewnienie dzieciom 
miejsc w przedszkolach. Rów
nie¿ do naszych przedszko
li zawita³ wy¿ demograficzny. 
Cieszymy siê, ¿e przybywa Bie
runiaków a jeszcze bardziej, ¿e 
uda³o nam siê wygospodarowaæ 
miejsca w szko³ach filialnych 
dziêki czemu najm³odsi nasi 
mieszkañcy znaleŸli miej
sce w przedszkolach. Proble
mem – choæ to mo¿e za du¿e 
s³owo – mog³aby byæ sprawa 
zad³u¿enia. Obecnie mamy 
13 mln z³ zobowi¹zañ z czego 
8mln z³ stanowi po¿yczka z Wo
jewódzkiego Funduszu Ochro
ny Œrodowiska, która jak wy
kazuje dotychczasowa prakty
ka, powinna zostaæ umorzona 
w 50 procentach. Pozosta³e 5 
mln z³ to kredyt komercyjny ale 
jest to zobowi¹zanie bêd¹ce w 
zasiêgu naszej gminy i porów
naniu z zad³u¿eniem innych 
gmin naszego województwa, 
jest to niewiele. 

Z RATUSZA

Jednogłoœne absolutorium
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Kwietniowe sesje s¹ trady
cyjnie poœwiêcone ocenie 
sprawozdania z wykona

nia bud¿etu oraz absolutorium 
dla burmistrza. Tegoroczna sesja 
równie¿ by³a poœwiêcona temu te
matowi. Dodatkowo Rada zajê³a 
siê sprawami bezpieczeñstwa 
publicznego. Procedura absolu
toryjna od kilkunastu lat jest taka 
sama. Radni ze znacznym wy
przedzeniem otrzymali sprawoz
danie Burmistrza z wykonania 
bud¿etu. Przes³ano je do zaopi
niowania Regionalnej Izbie Ob
rachunkowej. Zarówno radni jak i 
RIO otrzymali równie¿ pozytywny 
wniosek Komisji Rewizyjnej, która 
przedstawi³a go po przeprowadze
niu kontroli z wykonania bud¿etu 
kilku jednostek organizacyjnych 
gminy. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ 
procedur¹ podczas sesji przed
stawione zosta³y Radzie pozytyw
ne opinie RIO w sprawie sprawoz
dania Burmistrza oraz wniosku 
z Komisji Rewizyjnej. Burmistrz 
zwracaj¹c siê do Rady o udzie
lenie absolutorium dokona³ cha
rakterystyki ubieg³orocznego 
bud¿etu. Zwróci³ uwagê na pro
blemy zwi¹zane z jego realizacj¹ 
zw³aszcza po stronie dochodów. 
Przypomnia³ o wprowadzonych 
do niego zmianach. Czêœæ z tych 
zmian nale¿a³a do obowi¹zków 
Rady. Inne zmiany wnioskowa
ne przez Burmistrza wynika³y z 
dynamiki realizacji bud¿etu. Pro
blem ten zauwa¿yli równie¿ radni. 
Osoby, które zabra³y g³os w dys
kusji pozytywnie oceni³y realizacjê 
bud¿etu. Co roku w ka¿dej gmi
nie sprawa absolutorium nale¿y 
do najwa¿niejszych tematów. Tak 
by³o te¿ w Bieruniu. W sesji ab
solutoryjnej brali udzia³ wszyscy 
najwiêksi dysponenci œrodków 
bud¿etowych, czyli naczelnicy 
wydzia³ów, kierownicy referatów 
oraz dyrektorzy i kierownicy jedno
stek organizacyjnych gminy. Rada 
udzieli³a Burmistrzowi jednog³oœnie 
absolutorium. Dziêkuj¹c Radzie za 
obiektywn¹ ocenê zwróci³ uwagê, 
¿e to równie¿ ocena dzia³alnoœci 
Rady. Burmistrz podziêkowa³ dys
ponentom œrodków bud¿etowych 
oraz innym pracownikom, którzy 
wykonywali bud¿et.

Drugim tematem sesji by³y spra
wy bezpieczeñstwa publicznego. 
Do zakresu tego tematu w³¹czono 
bezpieczeñstwo realizowane po
przez policjê, Stra¿ Miejsk¹ oraz 

Referat Zarz¹dzania Kryzysowego 
Urzêdu Miejskiego (w tym sprawy 
p.po¿. i zagro¿eñ wystêpuj¹cych 
w mieœcie).

Bezpieczeñstwo publiczne 
jest jednym z priorytetów realizo
wanych przez Radê. Temat ten 
wiêc nale¿y do czêœciej omawia
nych na sesjach. Dla zreferowa
nia go zaproszono na sesjê Ko
mendanta Komendy Powiatowej 
Policji, Komendanta Stra¿y Miej
skiej oraz Komendanta Gminne
go Ochrony Przeciwpo¿arowej. 
Mimo wnikliwego omówienia 
spraw bezpieczeñstwa Publicz
nego na posiedzeniu Komisji, 
Rada poœwiêci³a temu temato
wi wiêcej czasu ni¿ absolutorium. 
Komendant KPP dokona³ krótkiej 
charakterystyki sprawozdania. 
Zawiera³o ono wiele danych staty
stycznych dotycz¹cych wykrytych 
przestêpstw, wykroczeñ oraz in
nych dzia³añ Policji KPP w Bieru
niu. Wed³ug danych zawartych w 
sprawozdaniu KPP plasuje siê na 
czo³owych miejscach w wykrywa
niu niektórych przestêpstw w wo
jewództwie.

Policja prowadzi³a równie¿ sze
reg akcji adresowanych do uczniów 
szkó³. Z wypowiedzi Komen
danta wynika³o, ¿e w wielu spra
wach policji pomogli mieszkañcy 
zg³aszaj¹c zauwa¿one zdarze
nia. Policja bêdzie d¹¿y³a do dal
szego pog³êbiania wspó³pracy ze 
spo³eczeñstwem, gdy¿ problem 
bezpieczeñstwa publicznego i 
jego poprawa jest celem wspól
nym. Podobnie oceniono pracê 
Stra¿y Miejskiej i jednostek OSP.

Podsumowaniem sesji by³y 
wnioski przyjête przez Radê. 
Dotyczy³y one ró¿nych spraw, w 
tym m.in.:

♦ zwiêkszenie pieszych patroli 
mieszanych Stra¿y Miejskiej i 
Policji w miejscach szczegól
nie nara¿onych na dzia³anie 
grup patologicznych,

♦ utrzymanie zaanga¿owania 
dzieci i m³odzie¿y szkolnej 
w sta³ym utrzymaniu ³adu i 
porz¹dku w miejscach pamiêci 
narodowej oraz miejscach 
pami¹tek historycznych i za
bytkowych w mieœcie,

♦ prowadzenie dalszej dzia
³al noœci wychowawczej w 
szko³ach, w celu kszta³towania 

SESJA

Radni obradowali prawid³owych postaw m³odzie
¿y wobec rówieœników, ludzi 
starszych a zw³aszcza posza
nowanie mienia i zachowanie 
czystoœci w mieœcie,

♦ rozpowszechnienie wœród 
mieszkañców serwisu infor ma
cyjnego o uzyskaniu pomocy 
w sprawach bezpieczeñstwa 
(w tym Regulaminu utrzyma
nia czystoœci i porz¹dku w 
gminie),

♦ zwiêkszenie miejsc monito
rowanych w mieœcie poprzez 
systemy dowodzenia zlokali
zowane w Urzêdzie oraz sie
dzibie Stra¿y Miejskiej.

Podczas sesji Rada podjê³a 
nastêpuj¹ce uchwa³y:

– w sprawie rozpatrzenia spra-
wozdania z wykonania bud¿etu 
miasta Bierunia za 2009 rok 
oraz udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Bierunia.

Podejmuj¹c uchwa³ê Rada 
przy chyli³a siê do wniosku Ko
misji Rewizyjnej, pozytywnych 
opinii RIO oraz g³osów dyskusji 
akceptuj¹cych realizacjê bud¿etu. 
Tekst sprawozdania, które jest ob
szernym dokumentem zostanie 
opublikowany w BIP.

– w sprawie wyra¿enia zgody 
na nabycie przez Gminê Bieruñ 
od Gminy Tychy pakietu akcji 
Rejonowego Przedsiêbiorstwa 
Wodoci¹gów i Kanalizacji w 
Tychach Spó³ka Akcyjna.

Uchwa³a dotycz¹ca nieodp³at
nego przejêcia akcji (przynale¿ne 
gminie Bieruñ) od RPWiK Tychy 
S.A. w kwietniu 2009 roku by³a 
uchwa³¹ intencyjn¹. Natomiast 
16.06.2009 r. po dokonaniu wy
ceny maj¹tku odrêbnego gmin i 
wspólnego RPWiK Tychy S.A. 
oraz podzia³u na akcje, podpisa
no porozumienie o przejêciu kon
kretnej iloœci akcji przez poszcze
gólne gminy. Gminie Bieruñ przy
pada 519.328 akcji. Aby gmina 
Bieruñ sta³a siê akcjonariuszem 
RPWiK Tychy S.A. wymaga
na jest uchwa³a Rady Miejskiej o 
przejêciu w/w iloœci akcji.

– w sprawie wyra¿enia zgody 
na u¿ywanie herbu miasta Bie-
runia przez firmê BIDREAMS 
Sp. z o.o. w Bieruniu.

Rada postanowi³a wyraziæ 
zgodê na u¿ycie herbu miasta w 
bilbordzie elektronicznym firmie 
bieruñskiej. Zgoda jest akceptacj¹ 
i jest traktowana jako forma pro

mocji. Szczegó³y okreœli umo
wa zawarta przez Burmistrza z 
w³aœcicielem firmy. Herb miasta 
jest dobrem, które nale¿y chroniæ.

– w sprawie wygaœniêcia man-
datu radnego Rady Miejskiej w 
Bieruniu pana Józefa Penczka.

Zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹ 
do rad gmin wygaszenie manda
tu radnego nale¿y do kompetencji 
Rady. Winna to uczyniæ w terminie 
do 3 miesiêcy od powstania przy
czyny. Tekst uchwa³y przes³ano 
do wiadomoœci Komisarza Wy
borczego oraz Wojewody. Rada 
bêdzie pracowa³a w zmniejszo
nym sk³adzie do koñca kadencji, 
czyli do listopada br.

– w sprawie zmian bud¿etu.

Dokonywanie zmian bud¿etu re
guluje ustawa o finansach publicz
nych. Zmian pomiêdzy dzia³ami 
oraz wprowadzenie nowych 
zadañ inwestycyjnych nale¿y do 
wy³¹cznej kompetencji Rady Miej
skiej. Zmiany zosta³y ujête w 5 
za³¹cznikach do uchwa³y. W dzia
le drogi publiczne gminie zmniej
szono nak³ady na przebudowê 
mostu nad rzek¹ Mleczn¹ w ci¹gu 
ul. Oœwiêcimskiej. Po przeprowa
dzonym przetargu kwota umowna 
jest mniejsza ni¿ zak³ada³ koszto
rys inwestorski przesuniêto kwotê 
200.000 z³ na zadanie pn. wy
konanie kanalizacji deszczowej 
przy ul. Pszennej, gdzie potrze
by wynikaj¹ce z kosztorysu s¹ 
wy¿sze ni¿ zabezpieczone œrodki 
w bud¿ecie. Rada wprowadzi³a 
nowe zadanie inwestycyjne pn. 
Eliminacja wykluczenia cyfrowe
go w gminie Bieruñ. Przesunê³a 
kwotê 20.000 z³ z tematu Sze
rokopasmowa sieæ informatycz
na w mieœcie Bieruñ. Pojawia siê 
mo¿liwoœæ uzyskania œrodków 
unijnych. Chodzi o wykonanie 
sieci œwiat³owodowej, do której 
bêdzie w³¹czony Bieruñ. Kolejna 
zmiana to zakup projektora multi
medialnego dla szko³y. 

Ponadto inne zmiany bud¿etu 
to m.in. wprowadzenie nowego 
zadania pn. termomodernizacja i 
monta¿ instalacji solarnej w obiek
tach Gimnazjum Nr 1. Œrodki te 
zostan¹ wykorzystane na wyko
nanie dokumentacji w/w zadania. 
Zmiany dotycz¹ równie¿ wprowa
dzenia do bud¿etu otrzymanych 
œrodków w WFOŒiGW w Katowi
cach oraz umorzonej po¿yczki na 
zadanie ekologiczne itd.

Opracowa³:
Sekretarz Miasta, Jerzy Stok
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WYWIAD

: Kieruje Pani naj-
wiêksz¹ szko³¹ ponad gim-
nazjaln¹ w naszym powiecie, 
dlaczego m³odzie¿ tak chêtnie 
wybiera Wasz¹ szko³ê?

Teresa Horst: Rzeczywiœcie 
z radoœci¹ mogê potwierdziæ, ¿e 
w ci¹gu ostatnich kilku lat sys
tematycznie zwiêksza siê licz
ba uczniów, którzy decyduj¹ 
siê na naukê w naszej szko
le. Dla przyk³adu w ubieg³ym 
roku przyjêliœmy 501 uczniów 
i s³uchaczy, 259 absolwentów 
gimnazjów oraz 242 doros³ych, 
którzy w prowadzonej przez nas 
Szkole Policealnej kszta³c¹ siê 
w zawodach górniczych. Propo
nujemy doskona³e warunki na
uki w atrakcyjnych zawodach, 
wysoko wykwalifikowan¹ kadrê 
pedagogiczn¹.  

: Jakie kierunki 
ciesz¹ obecnie siê najwiêk-
szym powodzeniem?

TH: Nasza bogata oferta edu
kacyjna odpowiada na potrze
by rynku pracy. W Zasadniczej 
Szkole Zawodowej prowadzimy 
klasy wielozawodowe, w których 
m³odzie¿ uczy siê zawodu u in
dywidualnych pracodawców, a 
zajêcia z przedmiotów ogólnych, 
takich jak jêzyk polski, matematy
ka czy geografia odbywaj¹ siê w 
szkole. Od lat wspó³pracujemy z 
kilkudziesiêcioma pracodawcami 
zrzeszonymi w Cechu Rzemios³, 
którzy w ramach praktycznej 
nauki zawodu przygotowuj¹ 
uczniów do wykonywania ta
kich miêdzy innymi zawodów 
jak: sprzedawca, kucharz ma³ej 

gastronomii, lakiernik, fotograf, 
stolarz, fryzjer, mechanik pojaz
dów samochodowych, rzeŸnik
wêdliniarz czy elektryk. Dwa lata 
temu uruchomiliœmy w ramach 
szko³y zawodowej klasê o profi
lu górnik eksploatacji podziem
nej, jej uczniowie ju¿ na pocz¹tku 
edukacji otrzymuj¹ pisemn¹ 
gwarancjê zatrudnienia w ko
palniach Kompanii Wêglowej 
S.A. Zainteresowanie t¹ klas¹ 
przeros³o nasze oczekiwania, 
w zesz³ym roku ze wzglêdu na 
iloœæ podañ otworzyliœmy dodat
kowy oddzia³. 

: Co Pañstwa szko³a 
oferuje gimnazjalistom, którzy 
chc¹ kontynuowaæ naukê w 
technikum?

Teresa Horst: M³odzie¿ ma do 
wyboru a¿ 5 mo¿liwoœci. Chocia¿ 
w naszej szkole 80% uczniów to 
ch³opcy, zacznijmy od propozycji 
skierowanej przede wszystkim dla 
dziewcz¹t, czyli technikum han
dlowego. Warto zwróciæ uwagê, 
¿e handlowcy znajduj¹ siê od kil
ku lat w czo³ówce najbardziej po
szukiwanych zawodów, absol
wenci maj¹ ogromne mo¿liwoœci 
zatrudnienia, m.in. jako pracow
nicy dzia³ów handlowych, przed
stawiciele handlowi czy doradcy 
klienta. Technikum ekonomiczne 
to równie¿ kierunek g³ównie dla 
dziewcz¹t, po ukoñczeniu które
go znajduj¹ zatrudnienie np. w 
dzia³ach ksiêgowych, biurach ra
chunkowych, instytucjach finan
sowych czy szeroko rozumia
nej administracji. Ch³opcy mog¹ 
siê kszta³ciæ w zawodach tech
nika elektronika, technika infor

matyka i technika górnictwa pod
ziemnego. Uczniowie technikum 
górniczego otrzymuj¹ równie¿ 
pisemn¹ gwarancjê pracy, od 
2007 roku ponad 170 naszych 
absolwentów podjê³o pracê w 
kopalniach K.W.S.A., dodam na 
marginesie , ¿e kilku z nich pra
cuje ju¿ w dozorze jako sztyga
rzy. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e tyl
ko w ubieg³ym roku ponad 40 
tysiêcy osób stara³o siê o pracê w 
œl¹skich kopalniach, pewnoœæ za
trudnienia dla naszych absolwen
tów jest najistotniejsz¹ przes³ank¹ 
przy podejmowaniu decyzji o wy
borze szko³y. Wielu uczniów klas 
górniczych przyje¿d¿a do nas z 
odleg³ych miejscowoœci ¯ywca, 
Andrychowa, Pszczyny. 

: Matura i egzamin 
potwierdzaj¹cy kwalifikacje 
zawodowe to dwa wa¿ne eg-
zaminy, jakie zdaje uczeñ 
koñcz¹cy technikum, w jaki 
sposób szko³a przygotowuje 
uczniów do tego wyzwania. 

TH: Z wielk¹ odpowie dzial
noœci¹ traktujemy przygoto
wanie naszych uczniów do 
tych egzaminów. Nauczyciele 
prowadz¹ wiele zajêæ dodatko
wych, w przedostatnim i ostat
nim roku nauki kilkukrotnie or
ganizujemy egzaminy próbne. 
Tegoroczni maturzyœci w ostat
nich miesi¹cach trzykrotnie pisali 
próbn¹ maturê i dwukrotnie prób
ny egzamin zawodowy. 

: Szko³a to nie tylko 
nauka, m³odzie¿ chce, ¿eby w 
szkole siê coœ dzia³o.

Teresa Horst: I dzieje siê. Trud
no w kilku zdaniach opowiedzieæ 
o wszystkich organizowanych 
przez nas przedsiêwziêciach czy 
zajêciach pozalekcyjnych. 

Od wrzeœnia 2009 roku 
przyst¹piliœmy do projektu „Part
nerzy w nauce” realizowane
go wspólnie z Uniwersytetem 
Œl¹skim, dziêki uczestnictwu w 
nim uczniowie rozwijaj¹ swo
je zainteresowania. Wa¿ne s¹ 
równie¿ niema³e pieni¹dze, które 
otrzymujemy w ramach tego pro
jektu, przeznaczone na zajêcia 
pozalekcyjne, sprzêt multime
dialny czy darmowe wyjazdy na 
obozy naukowe dla uczniów. Pa
sjonaci sportu mog¹ w nowo
czesnej hali sportowej trenowaæ 
pi³kê no¿n¹, koszykówkê i 

siatkówkê, jest równie¿ profe
sjonalnie wyposa¿ona sala fit
ness, gdzie pod kierunkiem 
doœwiadczonych instruktorów 
odbywaj¹ siê zajêcia z wykorzy
staniem bie¿ni, stepperów czy 
wioœlarzy. W naszej szkole gra 
zespó³ muzyczny PZS BAND, 
gra i osi¹ga naprawdê du¿e 
sukcesy, wystarczy wymieniæ 
drugie miejsce na Przegl¹dzie 
Piosenki Obcojêzycznej w Ty
chach. Jako jedyni w regionie 
mamy swoje radio internetowe, 
od trzynastu lat wspó³pracujemy 
z przyzak³adow¹ szko³¹ Volks
wagen Coaching w Niemczech, 
wymiana m³odzie¿y jest finanso
wana przez DeutschPolnisches 
Jugendwerk. Nasi uczniowie 
doskonal¹ swoje kompetencje 
jêzykowe, nawi¹zuj¹ przyjaŸnie, 
zwiedzaj¹ ciekawe miejsca, m.in. 
Berlin, Poczdam, Wolfsburg. 

: Na waszej stronie 
internetowej przeczyta³em 
relacjê z Rajdu Integracyjnego 
dla pierwszoklasistów, czy 
planujecie Pañstwo zorgani-
zowanie takiego przed-
siêwziêcia równie¿ w nowym 
roku szkolnym?

TH: Tak, oczywiœcie. Jednym z 
g³ównych priorytetów jest dla nas 
stworzenie optymalnych warun
ków do adaptacji nowoprzyjêtych 
uczniów. Specjalnie dla nich 
ju¿ w pierwszych dniach na
uki, we wspó³pracy z Poradni¹ 
PsychologicznoPedagogiczn¹, 
prowadzimy warsztaty integra
cyjne, których celem jest po
moc w zaaklimatyzowaniu siê 
pierwszoklasistów w nowej szko
le. Ca³oœæ projektu koñczy siê 
ca³odniowym rajdem integracyj
nym, wspó³ finansowanym przez 
Powiat BieruñskoLêdziñski oraz 
Radê Rodziców.

: Krótka informacja 
na temat sposobu rekrutacji 
kandydatów do Powiatowego 
Zespo³u Szkó³ w Bieruniu. 

Teresa Horst: Informacja 
najwa¿niejsza, tak jak w latach 
poprzednich rekrutacja odbywa 
siê drog¹ elektroniczn¹, wystar
czy zalogowaæ siê pod adresem 
www.slaskie.edu.com.pl i wybraæ 
Technikum w Bieruniu lub 
Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ w 
Bieruniu. 

: Dziêkujê za rozmowê. 

Fachowcy 
pilnie poszukiwani

Wywiad z Dyrektorem Powiatowego Zespo³u 
Szkó³ w Bieruniu Teres¹ Horst. 
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego pomiędzy 

ul. Bogusławskiego, ul. Warszawską, ul. Granitową, 
ogrodzeniem KWK Piast, ul. Solecką i granicami 

miasta wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu 
nr X/9/2007 z dnia 25.10.2007r., a także stosownie do art. 39, 
54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo
wisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomię
dzy ul. Bogusławskiego, ul. Warszawską, ul. Granitową, ogro
dzeniem KWK Piast, ul. Solecką i granicami miasta wraz z pro
gnozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 kwietnia 
2010r. do 27 maja 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bie
runiu, ul. Rynek 14, 43150 Bieruń, (segment A, piętro II, pokój 
nr 17), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.05.2010r. w sie
dzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu (segment B, pok. nr 23) o 
godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm.), kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmi
strza Miasta Bierunia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 
czerwca 2010r.

Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), uwagi do prognozy od
działywania na środowisko mogą być wnoszone w formie: pisem
nej na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43150 Bieruń 
Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, 
ustnie do protokołu w Wydziale Ładu Przestrzennego i Gospo
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Ry
nek 14, 43150 Bieruń, za pomocą środków komunikacji elek
tronicznej na adres email: urzad@um.bierun.pl w terminie do 
dnia 18 czerwca 2010r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho
mości (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewi
dencyjny działki), której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
inż. Ludwik JAGODA

Zaproszenie
W imieniu władz miasta oraz własnym, zapraszam 

wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza mieszkańców 
Czarnuchowic na uroczyste poświęcenie i przekazanie 
społeczności lokalnej nowo wybudowanej remizy stra-

żackiej w Czarnuchowicach.

Uroczystość rozpocznie się w dniu 
6.06.2010 r. o godz. 11.00 
przed budynkiem remizy.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Bieruniu 

Henryk Skupień

Burmistrz 
Miasta Bierunia 
Ludwik Jagoda

Informacja
Z dniem 1 czerwca br. nastąpią zmiany w czasie pracy 

Urzędu Miejskiego. Zostanie wprowadzony równoważny 
czas pracy, a Urząd będzie czynny w następujących 

godzinach:

Poniedziałek 7.30 do 15.30

Wtorek 7.30 do 15.30 

Środa 7.30 do 17.00 

Czwartek 7.30 do 15.30 

Piątek 7.30 do 14.00
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Uczennice Gimna
zjum nr 1 im. Ka
rola Wierzgonia w 

Bieruniu Aleksandra To-
mala i Marta Tubacka 
zdoby³y I miejsce w Re
jonowym  Konkursie Eko
logicznoSozologicznym. 
Konkurs odby³ siê w Gim
nazjum nr 4 w Tychach i 
mia³ charakter zespo³owy. 
Opiekunem zespo³u by³a 
pani Janina Duda. 

Aleksandra Tomala z 
Gimnazjum nr 1 im. Karo
la Wierzgonia w Bieruniu 
zosta³a laureatk¹  Woje
wódzkiego Przedmiotowe
go Konkursu z biologii. Jest 
to najwy¿sze osi¹gniêcie 
mo¿liwe do zdobycia przez 

ucznia gimnazjum. Uczenni
ca tym samym podtrzyma³a 
wspania³e tradycje Gim
nazjum nr 1 udzia³u w tych 
konkursach, gdzie w ostat
nich latach przynajmniej je
den z uczniów zdobywa³ 
tytu³ laureata (pierwszy raz 
jednak z biologii). Uczen
nica dziêki temu zostanie 
zwolniona z czêœci mate
matycznoprzyrodniczej eg
zaminu gimnazjalnego, a 
jej wynik zostanie uznany 
jako 50 pkt., czyli maksy
malna iloœæ do zdobycia w 
tej czêœci. Uczennica by³a 
przygotowana przez pani¹ 
Janinę Duda. Jest to ju¿ 16 
tytu³ laureata od 1999 r. 

Brawa dla Oli!
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23 kwietnia w kinote
atrze „Jutrzenka” 
odby³ siê Powiatowy 

Przegl¹d TeatralnoMuzyczny 
pt. „Talenty na scenê”. W kon
kursie zorganizowanym przez 
Dagmarê Jeziersk¹, polonistkê 
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
im. Powstañców Œl., zaprezen
towali siê uczniowie ze szkó³ 
gimnazjalnych i ponadgimna
zjalnych naszego powiatu. Jury 
ocenia³o prezentacjê m³odzie¿y 
w nastêpuj¹cych kategoriach: 
kabaret, piosenka kabareto

wa, teatr, piosenka. Widzowie 
doskonale bawili siê ogl¹daj¹c 
uczniów wykonuj¹cych nie tyl
ko scenki znanych polskich ka

baretów, ale te¿ 
autorskie ske
cze. Wspaniale 
zaprezentowa
li siê uczniowie 
z Gimnazjum 
nr 2, prezentuj¹c 
fragmenty „Bal
ladyny” Juliusza 
S ³owack iego , 

natomiast wo ka liœci wykona
li niezwykle profesjonalnie za
równo starsze, jak i najnowsze 
polskie przeboje.

wa, teatr, piosenka. Widzowie 

baretów, ale te¿ 
autorskie ske
cze. Wspaniale 
zaprezentowa
li siê uczniowie 
z Gimnazjum 
nr 2, prezentuj¹c 
fragmenty „Bal
ladyny” Juliusza 
S ³owack iego , 

natomiast wo ka liœci wykona

Talenty na scenê

WYNIKI KONKURSU
Kabaret: I miejsce: Krystian Duda, Bart³omiej Sarnowski, 
II miejsce: Marcin Sklorz, Dawid Œwiergolik, Kevin Bajura, III 
miejsce: Karolina Chrószcz, Bart³omiej Klekot, Marcin Kac
przak. Piosenka kabaretowa: I miejsce: Barbara Rososiñska, 
Kamil Kubica, Magdalena Staœ. Teatr: I miejsce: Joanna Sten
cel, Dominika Drob, Krystian Duda, Jakub £asicki. Piosenka: 
I miejsce: zespó³ Ars Nova z Lêdzin (K. B¹k, B. Popio³ek, A. 
Wysocka), II miejsce: Beata Popio³ek, (akompaniament: Jakub 
Uzarek, £ukasz Dudek) i III miejsce: Katarzyna B¹k (akompa
niament: Jakub Uzarek, £ukasz Dudek) oraz wyró¿nienie: Ju
styna Wabno.

Aby zapoznaæ mieszkañców 
naszego miasta, a przede 
wszystkim m³odzie¿, z ¿yciem i 
twórczoœci¹ Chopina, 22 kwiet
nia w Bieruñskim Oœrodku Kul
tury „Jutrzenka” zorganizowano 
wernisa¿ wystawy prac uczniów 
Gimnazjum nr 2 przygotowa
ny pod kierunkiem  nauczyciela 
sztuki, pani Krystyny Bobak. 

Najlepsze prace wy³oniono 
w wyniku przeprowadzonych 
wczeœniej konkursów: plastycz
nego i fotograficznego. Nale¿y 
zaznaczyæ, i¿ prace plastyczne 

powsta³y pod wp³ywem s³uchania 
przez uczniów muzyki Fryderyka 
Chopina, stanowi³y wiêc ilustracjê 
dzie³ tego kompozytora. 

Nic wiêc dziwnego, ¿e rów
nie¿ sam wernisa¿ mia³ swoj¹ 
oprawê muzyczn¹. Ogl¹daj¹cy 
wys³uchali utworów innych 
s³awnych kompozytorów muzyki 
klasycznej w wykonaniu uczen
nic Gimnazjum nr 2 – Magda-
leny Kiecoñ i Eweliny Bobak. 
Ca³oœci dope³ni³y utwory Fryde
ryka Chopina, stanowi¹c swoiste  
t³o muzyczne wystawy. (BNN)

Chopinowski wernisa¿

W marcu tego roku, minê³a dwusetna rocznica narodzin 
najwiêkszego polskiego kompozytora Fryderyka Fran-

ciszka Chopina (ur.1.03.1810 r.). Z tego powodu rok 2010 
zosta³ og³oszony Rokiem Chopinowskim. 
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BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W MAJU

Kinoteatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
6 maja godz. 18.30 – Wernisaż wystawy „Ukryte talenty miesz
kańców Bierunia”
20 maja godz. 9.00 – „Odkrywamy talenty muzyczne” 
– festiwal przygotowany przez P1
23 maja – Orkiestry Dęte w Powiecie BieruńskoLędzińskim – Bie
ruński Rynek
27 maja godz. 15.00 – Spotkanie okolicznościowe PZERiI 
– Dzień Matki 
27 maja godz. 18.00 – Spotkanie okolicznościowe KGW 
– Dzień Matki
30 maja godz. 15.00 – Dzień Dziecka – boisko KS „Unia”

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
4 maja godz. 14.00 – Spotkanie klubowe PZERiI
8 maja  godz. 18.00 – Majówka – (park przy Remizie)
18 maja godz. 14.00 – Spotkanie klubowe PZERiI

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
9 maja godz. 17.00 – Koncert zespołu „Avenue” – wstęp wolny
9 maja godz. 18.30 – Koncert – Andrzej Martinson Qartet – wstęp 
wolny
12 maja godz. 10.00 – Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie 
23 maja godz. 17.00 – Koncert fortepianowy Wojciecha Stycza. 
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Muzyka Fryderyka Chopi
na – inspiracją dla malarzy” i wręczenie nagród.

Miejska Biblioteka Publiczna
Tydzień Bibliotek 2010 – Słowa, Dźwięki, Obrazy

14 maja godz. 17.00 – Otwarcie wystawy fotografii Magdaleny 
PiotrowskiejBlacha pt. „Z dna szuflady” oraz recital Jadwigi Wy
rwalec. MBP Bieruń ul. Chemików 45
10 maja – Spotkanie autorskie z Kaliną Jerzykowską
 godz. 10.00 – MBP ul. Chemików 45
 godz. 11.30 – MBP ul. Jagiełły 1
10-28  maja – Kiermasz książki – w godzinach otwarcia biblioteki 
MBP ul. Chemików 45
20 maja godz. 16.00 – Wykład historyka IPN dr Grzegorza 
Bębnika na temat Zbrodni Katyńskiej. MBP ul. Chemików 45
24 maja – Spotkanie autorskie z Izabellą Klebańską
 godz. 11.00 – MBP ul. Chemików 45
 godz. 12.30 – MBP ul. Jagiełły 1
27 maja godz. 10.00 – Cała Polska czyta dzieciom – czytanie baj
ki „Pszczółka maja i jej przygody”. Prezentacja zawodu pszczelarza 
i pokazowego ula z pasieki. MBP ul. Jagiełły 1

W ostatni czwartek 
kwietnia, Niemiecko 
Polskie Stowarzysze

nie Partnerskie Gundelfingen 
oraz Bieruñski Oœrodek Kultury 
przygotowa³y dla mieszkañców 
Bierunia i goœci z Niemiec mu
zyczny wieczór. Koncert zorga
nizowano z okazji 10 podró¿y 
mieszkañców naszego partner
skiego miasta do Polski. Trasa, 
która jak zwykle obejmowa³a 
Wroc³aw, Opole, Czêstochowê 
i Warszawê swój kulmi
nacyjny punkt ma w Bie
runiu. Goœcie z Niemiec, 
bior¹ udzia³ w licznych 
spotkaniach w rodzi
nach, z w³adzami miasta, 
uczniami szkó³, na para
fii… Zwiedzaj¹ Walen
cinka, nasz piêkny Ry
nek i inne ciekawe miej
sca w okolicy. Zreszt¹, 
dziesi¹tka w numerze 
podró¿y jest prawdziwa 
tylko wtedy, gdy policzy
my same wyprawy po 
Polsce. Ró¿nego rodzaju 
wizyt, spotkañ, wystaw i 
koncertów by³o znacznie 
wiêcej. 

Tym razem, 22 oso
bowa grupa niemiecka 
i bieruñscy gospodarze 
mieli okazjê wys³uchaæ 
utworów Bacha, Brahm
sa, Richtera i Chopina za
prezentowanego z okazji 
Roku Chopinowskiego. 
Wszystko to w wykonaniu: 
Ursuli Kurze – œpiew i 
gitara, Gertraude Steu-

rer – skrzypce oraz Renate 
Rynski pianino. Ponadto Ur-
sula Kurze zaprezentowa³a kil
ka w³asnych utworów do wier
szy Haliny Poœwiatowskiej. 
Gospodarzem wieczoru by³ 
przewodnicz¹cy polskiej czêœci 
Niemiecko Polskiego Stowarzy
szenia Partnerskiego Gundel
fingen – Jan Wieczorek. Mu
zyczny wieczór zakoñczy³o spo
tkanie towarzyskie przy kawie, 
ciastkach i winie.

Przyjaciele 
z Gundelfingen
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1

Kuratorium Oœwiaty od lat 
organizuje presti¿owe 
konkursy przedmiotowe 

(trzyetapowe), tak zwane olim
piady, w których zdobycie tytu³u 
laureata otwiera przed uczniami 
drzwi szkó³ ponadgimnazjalnych 
oraz zwalnia ich z koniecznoœci 
pisania egzaminu gimnazjalne
go z czêœci humanistycznej lub 
matematycznoprzyrodniczej (w 
zale¿noœci od przedmiotu kon
kursowego). 

W tym roku, dwóch uczniów 
Gimnazjum nr 2 zdoby³o a¿ po 
dwa tytu³y laureata (z dwóch 
innych przedmiotów), co jest 
nie lada osi¹gniêciem i tym sa
mym zosta³o zwolnionych z 
czêœci egzaminu gimnazjalne
go. Adam Frank zdoby³ tytu³ 
laureata w Konkursie przedmio
towym z matematyki (opiekun: 
pani Magdalena Goraus) oraz 
w Konkursie przedmiotowym z 
fizyki i astronomii (opiekun: pani 
Marzena Œleziona), natomiast 
Grzegorz Malina zdoby³ tytu³ 
laureata w Konkursie przed
miotowym z chemii, do które
go przygotowywa³a go pani Te-
resa Kowalczyk oraz z mate
matyki (opiekun: pani Gra¿yna 
Kubica). Warto przypomnieæ, i¿ 
ten sam uczeñ, Grzegorz Ma-

lina, w ubieg³ym roku szkolnym 
zdoby³ tytu³ laureata w Konkur
sie przedmiotowym z historii, 
i tym samym w bie¿¹cym roku 
by³ zwolniony z dwóch czêœci 
egzaminu gimnazjalnego. 

W³adze naszego miasta 
doceniaj¹ starania uczniów, cze
go dowodem jest fakt, i¿ burmistrz 
Bierunia, pan Ludwik Jagoda, 
w dowód uznania ufundowa³ dla 
laureatów olimpiad atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. 

Jeszcze dwoje naszych 
uczniów w konkursach przedmio
towych organizowanych przez 
kuratorium przesz³o do III etapu 
(wojewódzkiego) i tym samym 
uzyska³o tytu³ finalistów. Wero-
nika Urbaœ zdoby³a tytu³ finalist
ki a¿ w trzech konkursach przed
miotowych: z jêzyka polskiego 
(opiekun: pani Bo¿ena Nir-No-
wak), z chemii (opiekun: pani Te-
resa Kowalczyk) oraz z biologii 
(opiekun: pani Maria Kukie³ka), 
a Mateusz Nita zosta³ finalist¹ 
w Konkursie przedmiotowym z 
geografii (opiekun: pani Joanna 
Gawor).

Uczniom serdecznie gratulu
jemy i ¿yczymy podobnych suk
cesów w szko³ach ponadgimna
zjalnych. 

(BNN)

To jest sukces!
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II Festyn „W niezupełnie starym stylu” 
 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz Uczniowie Gimnazjum nr 1  
im. Karola Wierzgonia w Bieruniu zapraszają na festyn który odbędzie się 15 maja 2010 

roku na terenie gimnazjum przy ulicy Warszawskiej 294 w godz. od 15.00 – 20.00. 
 

Program  
 
15.00 - Rozpoczęcie, koncert Orkiestry Dętej KWK „Piast”  
15.40 - Scenki kabaretowe w wykonaniu naszych uczniów 
  Konkurs plastyczny  
  Konkurs literacki „Zabawa w słowa” 

                                   Wystawa prac semestralnych „Kultura i historia krajów  
   anglojęzycznych”  

Pokaz mody szkolnej na wesoło 
 16.15 - Pokaz pracy psa policyjnego  
 16.45 -            Rodzinne konkursy sportowe 
 17.30 - Pokaz strażacki  (pokaz ratownictwa medycznego)   
 18.00 - Turniej siatkówki : Rodzice – Nauczyciele 

18.30- Występy wokalno-instrumentalne uczniów i absolwentów oraz konkurs 
piosenki angielskiej  
Karaoke 

 

W trakcie trwania festynu będzie przeprowadzona loteria 
fantowa. Każdy los wygrywa! Główne nagrody: darmowy kurs 

prawa jazdy Kat. B, rower górki, weekend dla rodziny w Krynicy. 
W czasie festynu bezpłatne dmuchańce – zjeżdżalnie,  

trampolina dla dzieci ! 
 

  19.00-   Losowanie głównych nagród loterii fantowej 
    
 Inne atrakcje w trakcie trwania festynu: 
- kawiarenka i bufet 
- loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami 
- bezpłatny pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi 
- park zabaw dla dzieci (konkursy sprawnościowe dla uczniów, malowanie 

twarzy, fotografia z festynu) 
- sprzedaż biżuterii, sprzedaż balonów 
- sprzedaż roślin ozdobnych 

 
Ponadto do wygrania 
-         kolacja dla dwóch osób w restauracji 
-         usługi kosmetyczne, fryzjerskie, fotograficzne 

            -         solarium 
 -         krzewy ozdobne 
            -         wstępy na basen i salę fitness 
            -         nagrody rzeczowe 
UWAGA! 
Wszyscy uczestnicy kupując losy podczas trwania festynu biorą udział w II turze 
losowania najbardziej atrakcyjnych nagród. 
Osoby nieobecne podczas losowania w II turze nie otrzymują wylosowanych nagród!!! 
Dochód z festynu przeznaczymy na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych! 

W dniu 20 kwietnia 
po raz pierwszy tak 
uroczyœcie obcho

dzono w Gimnazjum nr 1 im. 
Karola Wierzgonia w Bieruniu 
„Dzieñ Pamiêci o Holokauœcie”. 

G³ównym punktem uroczystoœci 
by³o spotkanie m³odzie¿y z 
pani¹ Ann¹ Bieleck¹ ze Stowa
rzyszenia „Dzieci holocaustu”, 
która opowiada³a o losach swo
jej rodziny. 

Holokaust, dlaczego?
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Powoli kolejny rok szkol
ny zbli¿a siê ku koñcowi. 
Trzecioklasiœci napisa

li ju¿ egzaminy gimnazjalne, a 
maturzyœci przystêpuj¹ do eg
zaminu dojrza³oœci. Tymcza
sem rzesze uczniów nie tylko 
rozmyœlaj¹ o tym, jak podnieœæ 
swoj¹ œredni¹ na œwiadectwie, 
ale nadal z samozaparciem god
nym podziwu staj¹ w szrankach 
zmagañ konkursowych.

Ostatnie tygodnie obfito
wa³y w wiele konkursów. Nasz 
uczeñ Adam Frank, nad którym 
opiekê sprawowa³a pani Mag-
dalena Goraus, wzi¹³ udzia³ w 
dwuetapowym VIII Wojewódz
kim Konkursie Matematycznym 
„Przygoda z matematyk¹” i zaj¹³ 
I miejsce. Ten sam uczeñ w VI 
Powiatowym Konkursie Mate
matycznym „Matematyka w za
stosowaniach” równie¿ zaj¹³ 
miejsce I, walcz¹c w dwuoso
bowej dru¿ynie wespó³ z Grze-
gorzem Malin¹ (opiekun: pani 
Gra¿yna Kubica). Z kolei w Kon
kursie Wojewódzkim „Mieszkam 
w województwie Œl¹skim” orga
nizowanym przez Polskie To
warzystwo Geograficzne nasze 

uczennice, nad którymi pieczê 
sprawowa³a pani Joanna Ga-
wor, Anna Œcierska i Ewa 
Drobny (zmagaj¹c siê nie tylko 
z gimnazjalistami, ale tak¿e lice
alistami), uzyska³y tytu³ finalistek. 
Natomiast w VII Powiatowym 
Konkursie „Jeden z dziesiêciu” 
organizowanym przez gimna
zjum w Imielinie, a obejmuj¹cym 
zakres materia³u przedmiotów 
matematycznoprzyrodniczych, 
nasza gimnazjalistka Sara Ba-
jura zajê³a miejsce III. W kwiet
niu w Tychach mia³ miejsce VIII 
Regionalny Konkurs Matema
tycznoSportowy „Slalomem po 
liczbach”, w którym wziê³y udzia³ 
gimnazja z powiatu tyskiego. 
Dru¿yna naszych uczniów w 
sk³adzie: Katarzyna Krzysz-
kowska, Sara Bajura, Maury-
cy Koæwin, Jakub Borkowski 
oraz Rafa³ Parysz wywalczy³a 
miejsce I. 

Nasi uczniowie odnosz¹ tak¿e 
sukcesy w konkursach humani
stycznych. W Bojszowach mia³ 
miejsce konkurs powiatowy 
„Tajemniczy romantyzm”. Dwu
osobowa dru¿yna: Weronika 
Urbaœ oraz Grzegorz Malina 

zajêli III miejsce. Natomiast w III 
Edycji Powiatowego Przegl¹du 
Kabaretowego „English for fun” 
organizowanego przez Gimna
zjum nr 2 w Lêdzinach ucznio
wie: Marta Bain-
ka, Juliusz Lorenc, 
Ewelina Majkut i 
Joanna Jarczyk 
zajêli II miejsce. Pre
zentowali skecz pod 
opiek¹ pani Anny 
Wadas oraz pani 
Joanny Lorenc. 
W VI Powiatowym 
Konkursie Poetyc
kim „Wyzwolenie z 
przeciêtnoœci” orga
nizowanym przez 
Bieruñski Oœrodek 
Kultury Dominika 
Drob – uczennica 
pani Joanny Lorenc, 
zdoby³a wyró¿nienie. 
Równie¿ uczniowie pani Joan-
ny Lorenc nale¿¹cy do klasy 
teatralnej (Dominika Drob, Jo-
anna Stencel, Jakub £asicki 
i Krystian Duda) zajêli I miej
sce w Rejonowym Przegl¹dzie 
Teatralnym, który odby³ siê w 
Tychach, przedstawiaj¹c spek
takl na motywach dramatu 
S³owackiego „Balladyna”. Wy
soki poziom aktorstwa potwier
dzili w kwietniu, zdobywaj¹c 

tak¿e I miejsce w Powiatowym 
Przegl¹dzie TeatralnoMuzycz
nym „Talenty na scenê”. W tym 
samym konkursie gimnazjaliœci: 
Krystian Duda i Bartosz Sar-

nowski (pod opiek¹ pani Jo-
anny Lorenc) zaprezentowa
li scenkê kabaretow¹ „Drzwi” i 
zajêli I miejsce, wygrywaj¹c rów
nie¿ z licealistami.

Przed nami jeszcze dwa 
miesi¹ce nauki. ¯yczymy zatem 
wszystkim uczniom, nie tylko z 
naszego gimnazjum, mnóstwa 
jeszcze sukcesów w kolejnych 
konkursach. BNN

Gimnazjum nr2

Medale, statuetki, dyplomy…

Szko³a Podstawowa z 
Oddzia³ami Integracyj
nym nr 1 realizuje II etap 

projektu edukacyjnego „Pierw
sze uczniowskie doœwiadczenia 
drog¹ do wiedzy”, w którym wy
korzystano teoriê inteligencji 
wielorakich Howarda Gardne
ra. Zgodnie z ogóln¹ tez¹ H. 
Gardnera, ka¿dy cz³owiek ma 

wiele stosunkowo odrêbnych 
inteligencji. W odniesieniu do 
dzieci Gardner wyró¿nia 8 ty
pów inteligencji: jêzykow¹, 
ruchow¹, matematycznologi
czn¹, wizualnoprze strzenn¹, 
przy rodnicz¹, muzyczn¹, inter
personaln¹, intraper so naln¹. 
Wa¿ne jest wykrycie u  dziecka 
dominuj¹cej inteligencji. 

Ka¿dy jest zdolny

Dru¿yna 3 licealistów : Ni-
kodem Karbowy, Kamil 
Kamiñski i Pawe³ Pa-

sterak zdobyli 5 miejsce w Eu
ropie (na 800 bior¹cych udzia³) 
w konkursie organizowanym 
przez Fundacjê M³odzie¿owej 
Przedsiêbiorczoœci JAYE Euro
pe Virtual Business Challenge – 
konkurs na zarz¹dzanie firm¹. 

Rozgrywka opiera³a siê na sy
mulacji. Uczestnicy mieli dostêp 
do platformy, w której ka¿da 
dru¿yna obserwuj¹c wyniki ryn
kowe z danej kwarty bizneso
wej, analizowa³a je wewn¹trz 
firmy oraz podejmowa³a decy
zje na nastêpne kwarty.

Licealiœci 
w czo³ówce Europy
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Tragiczna œmieræ Prezy
denta RP Lecha Ka-
czyñskiego oraz kilku

nastu parlamentarzystów, w tym 
trzech senatorów spowodowa³a, 
¿e wybory zostan¹ przeprowa
dzone w terminie wczeœniejszym. 
Wykonuj¹cy funkcje Prezydenta, 
Marsza³ek Sejmu RP Bronis³aw 
Komorowski og³osi³ termin wy
borów Prezydenta RP na dzieñ 
20 czerwca – pierwsz¹ turê, a 
na dzieñ 4 lipca br., drug¹ turê, 
je¿eli ¿aden z kandydatów nie 
osi¹gnie w pierwszej turze wy
borów bezwzglêdnej wiêkszoœci 
g³osów, czyli 50 % oddanych na 
kandydata plus jednego g³osu. 
Zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹ 
do Sejmu RP i do Senatu RP 
miejsca pos³ów, którzy tragicz
nie zginêli pod Smoleñskiem, 
zostan¹ zajête przez kolejnych 
kandydatów z list tych Komite
tów, w których uzyskali mandaty.

Inaczej bêdzie w odniesieniu 
do tragicznie zmar³ych senato
rów. Wybory w tym przypadku 
odbywaj¹ siê imiennie na kon
kretnych kandydatów. W taki 
sam sposób odbywaj¹ siê wybo
ry uzupe³niaj¹ce. Wygaœniêcie 
mandatów tragicznie zmar³ych 
senatorów stwierdzi³ Marsza³ek 
Senatu. Przypominamy, ¿e wœród 
tragicznie zmar³ych senatorów 
znalaz³a siê popularna na Œl¹sku 
Krystyna Bochenek. Otrzyma³a 
ona mandat z okrêgu wyborczego 
nr 30 obejmuj¹cego czêœæ woje
wództwa œl¹skiego w tym obszar 
powiatu bieruñskolêdziñskiego 
oraz miast na prawach powiatu: 
Chorzów, Katowice, Mys³owice, 
Piekary Œl¹skie, Ruda Œl¹ska, 
Siemianowice Œl¹skie, Œwiêto
ch³o wice i Tychy. Tym samym 
w okrêgu tym zarz¹dzeniem 
pe³ni¹cego obowi¹zki prezyden
ta RP Bronis³awa Komorow-
skiego zosta³y zarz¹dzone wy
bory uzupe³niaj¹ce w miejsce 
wygaszonego mandatu senato
rów, w tym Krystyny Bochenek. 
Przypomnijmy w tym miejscu, ¿e 
z naszego województwa wybie
ranych jest w 6ciu okrêgach 13 
senatorów. W okrêgu, do które
go w³¹czony jest Bieruñ wybie
ranych jest 3 senatorów. Wybo
ry uzupe³niaj¹ce do Senatu RP 
zostan¹ przeprowadzone w dniu 

20 czerwca ³¹cznie z wyborami 
Prezydenta RP. Taka sytuacja 
wyst¹pi tylko w tych okrêgach, w 
których wygaszono mandaty tra
gicznie zmar³ych senatorów. W 
okrêgu, do którego w³¹czony jest 
Bieruñ mia³y ju¿ miejsce przypad
ki wygaszenia mandatu. Ostat
ni zwi¹zany by³ ze zrzeczeniem 
siê mandatu senatora przez prof. 
Genowefê Grabowsk¹, która 
uzyska³a mandat do Parlamen
tu Europejskiego. Wybory Prezy
denta RP oraz uzupe³niaj¹ce do 
Senatu RP zostan¹ przeprowa
dzone w oparciu o odrêbne pod
stawy prawne i kalendarze wy
borcze. Przeprowadz¹ je komisje 
powo³ane w oparciu o ordynacjê 
wyborcz¹ do Sejmu i Senatu 
RP. Ze zrozumia³ych powodów 
zdecydowanie wiêcej miejsca 
w mediach poœwiêca siê wybo
rom Prezydenta RP. Do dnia 6 
maja komitety wyborcze, które 
zarejestrowa³y siê w Pañstwowej 
Komisji Wyborczej maj¹ czas 
na zarejestrowanie kandyda
tów. Krótki termin na zbieranie 
podpisów mo¿e spowodowaæ, 
¿e kandydaci bez zaplecza poli
tycznego mog¹ nie zd¹¿yæ z do
starczeniem Pañstwowej Komi
sji Wyborczej list z poparciem od 
100.000 wyborców. Dla senato
rów próg ten jest ni¿szy. Na suk
ces mo¿e jednak liczyæ ten kan
dydat, który uzyska najwiêcej 
g³osów. Du¿e znaczenie ma 
w tym przypadku popularnoœæ 
kandydatów w œrodowisku. 
Dla porz¹dku podajemy, ¿e 
zg³oszenie kandydata na senato
ra powinno byæ poparte podpisa
mi co najmniej 3.000 wyborców 
i nale¿y ich zarejestrowaæ do 11 
czerwca. Tak jak wspomnieliœmy 
wczeœniej wybory przeprowadz¹ 
te same komisje. Kandydatów na 
cz³onków Obwodowych Komisji 
Wyborczych w œwietle podanych 
informacji bêd¹ mog³y zg³osiæ tyl
ko te komitety wyborcze, które 
zarejestruj¹ kandydatów na se
natora. Ma to istotne znaczenie, 
gdy¿ wszyscy skoncentrowali si¹ 
obecnie na zbieraniu g³osów po
parcia dla kandydatów na Pre
zydenta RP. Niektóre komite
ty oczekuj¹ od chêtnych do pra
cy w OKW wczeœniej wykonanej 
pracy w postaci zebrania podpi

MAGAZYN SZKOLNY

Wkrótce wybory
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Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Bieruniu 

III edycja Konkursu Wiedzy 
Górniczej „O Z³ot¹ Lampkê”
Ju¿ po raz trzeci najlepsi „górnicy” walczyli o presti¿owe 
trofeum Z³ot¹ Lampkê. 

sów. Mo¿e siê jednak zdarzyæ, 
¿e pracê wykonali, lecz nie mog¹ 
pracowaæ w komisji, gdy¿ komi
tet nie zarejestrowa³ kandydata 
na senatora. Tu¿ przed ka¿dymi 
wyborami pojawiaj¹ siê zachêty 
do pracy w komisjach. Przytacza 
siê kwotê, któr¹ mo¿na zarobiæ 
oraz czas jaki potrzebny jest, 
aby j¹ otrzymaæ. Kwota na ogó³ 
nie odbiega od ustalonej przez 
Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹. 
Z informacji otrzymanych z Woje
wódzkiego Biura Wyborczego w 
Katowicach wynika, ¿e bêdzie to 
kwota 135 z³ za ka¿d¹ turê. Ró¿ni 
siê natomiast sugerowany czas. 
Pragniemy w tym miejscu zwróciæ 
uwagê, ¿e cz³onkowie winni braæ 
udzia³ w obowi¹zkowym szko
leniu oraz innych czynnoœciach 
w tym przygotowaniu lokalu w 
sobotê przed wyborami. Pra
ca komisji koñczy siê po ode
braniu od niej protoko³u, a z tym 
bywa ró¿nie. S¹ osoby, które 
utraci³y ochotê do pracy w ko
lejnych wyborach, gdy okaza³o 
siê, ¿e zamiast pójœæ do pracy w 
poniedzia³ek ustala³y wynik wy
borów. Zainteresowanie prac¹ w 
komisjach jest du¿e. Chêtni pytaj¹ 
o sposób zg³aszania siê do pra
cy w Urzêdzie oraz Wojewódz
kim Biurze Wyborczym. Przypo
minamy osobom zainteresowa
nym, ¿e winny nawi¹zaæ kontakt 
z pe³nomocnikami komitetów 
wyborczych, które zarejestruj¹ 

kandydata na wolny mandat se
natora. Komitety te bêd¹ za
rejestrowane przez Okrêgow¹ 
Komisjê Wyborcz¹ w Katowi
cach. Pracuje ona przy pomo
cy Wojewódzkiego Biura Wybor
czego. Pe³nomocnicy komitetów 
przedstawi¹ swe pe³nomocnictwa 
w Urzêdzie Miejskim i wówczas 
bêdzie mo¿liwe kompletowa
nie zg³oszonych przez nich kan
dydatów do OKW. Obwodowe 
Komisje Wyborcze powo³a Bur
mistrz do dnia 30 maja. W Bie
runiu bêdzie pracowa³o 11 OKW. 
Ich obszar dzia³ania oraz siedzi
by bêd¹ takie same jak w po
przednich wyborach. To w jakich 
sk³adach bêd¹ pracowa³y poda
my w nastêpnej Rodni. Sk³ady 
maksymalne to 11 cz³onków w 
tym jeden zg³oszony przez Burmi
strza z minimalnie 7 osób, w tym 
równie¿ jedna osoba wskazana 
przez burmistrza. W przypadku 
zg³oszenia przez pe³nomocników 
komitetów wiêkszej liczby kandy
datów od maksymalnej komple
towanie i wybór komisji poprze
dzi losowanie. Gdy pe³nomocnicy 
komitetów zg³osz¹ mniejsz¹ 
liczbê kandydatów na cz³onków 
komisji od minimalnej, Burmistrz 
bêdzie mia³ prawo uzupe³niæ 
sk³ady do minimalnej liczby. O 
wszystkich niezbêdnych infor
macjach wyborczych zgodnie z 
zwyczajem bêdziemy informowa
li mieszkañców.

22 kwietnia w Powiatowym 
Zespole Szkó³ odby³ siê fina³ 
III edycji Konkursu Wiedzy 
Górniczej „O Z³ot¹ Lampkê”, 
w którym uczestniczy³o 
8 dwuosobowych dru¿yn 
reprezentuj¹cych szko³y 
kszta³c¹ce przysz³ych gór
ników. Z³ota Lampka trafi³a 
do dru¿yny reprezentuj¹cej 
Zespó³ Szkó³ Technicznych 
w Rybniku – Macieja Harna-
sza i Micha³a Skorupy. 

Uczniowie bieruñskiego 
PZSu, £ukasz Kabot i Ka
mil Kosowski z klasy IV tech
nikum górniczego zdobyli 
zaszczytne drugie miejsce. 

Zespole Szkó³ odby³ siê fina³ 
III edycji Konkursu Wiedzy 
Górniczej „O Z³ot¹ Lampkê”, 
w którym uczestniczy³o 
8 dwuosobowych dru¿yn 
reprezentuj¹cych szko³y 
kszta³c¹ce przysz³ych gór
ników. Z³ota Lampka trafi³a 
do dru¿yny reprezentuj¹cej 
Zespó³ Szkó³ Technicznych 
w Rybniku – 
sza i Micha³a Skorupy

PZSu, 
mil Kosowski z klasy IV tech
nikum górniczego zdobyli 
zaszczytne drugie miejsce. 
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Lp. Wykaz dróg Proponowana nazwa
Wykaz nr posesji objętych  

ewentualną zmianą numeracji

1.

Boczny odcinek ul. Barańcowej biegnący naprze
ciw posesji nr 72 do ul. Borowinowej

ul. Narcyzów 0

Boczny odcinek drogi biegnący naprzeciw po
sesji nr 1 przy ul. Borowinowej do nieruchomo
ści gminnych

ul. Bratków 0

2.
Boczny odcinek ul. Rubinowej biegnący naprze
ciw posesji nr 15

ul. Koralowa ul. Rubinowa 28 (rezerwacja)

3.
Boczny odcinek ul. Wita biegnący pomiędzy po
sesją nr 19 i 19a

ul. Skrajna 0

4.
Boczny odcinek ul. Wylotowej biegnący za pose
sją nr 57 

ul. Gajowa ul. Wylotowa 59

5.
Boczny odcinek ul. Królowej Jadwigi biegnący za 
posesją nr 1

ul. Królowej Bony 0

6.

Boczny odcinek ul. Kolejowej biegnący wzdłuż 
posesji nr 12 do końca odcinka drogi oznaczone
go jako działka nr 2113/82  

ul. Sosnowa ul. Kolejowa 12, 12a, 12b, 12c

Boczny odcinek ul. Kolejowej biegnący wzdłuż 
posesji nr 23 do końca odcinka drogi oznaczone
go jako działka nr 2102/97  

ul. Modrzewiowa ul. Kolejowa 23, 23a

Boczny odcinek ul. Kolejowej biegnący wzdłuż 
posesji nr 28 do ul. Szlaku Solnego

ul. Jodłowa ul. Kolejowa 23c, 28

Boczny odcinek ul. Szlaku Solnego, oznaczony 
jako działka nr 1999/88

ul. Brzozowa 0

7.
Boczny odcinek ul. Borowinowej, biegnący przed 
posesją nr 21 do linii kolejowej

ul. Leśna 0

8.
Boczny odcinek ul. Rędzinnej, biegnący po by
łej kolejce 

ul. Kryształowa
ul. Rędzinna 8a
ul. Bojszowska 60

9.
Boczny odcinek ul. Bogusławskiego, stanowiący 
przedłużenie ul. Kamiennej do kopalni Piast

ul. Krzemowa ul. Bogusławskiego 34

10.
Boczny odcinek ul. Pszennej, biegnący za pose
sją nr 8 do ogródków działkowych

ul. Grafitowa ul. Pszenna 10, 12

11.

Boczny odcinek ul. Bohaterów Westerplatte bie
gnący obok posesji nr 49 do terenów budowla
nych

ul. Powstańców Śląskich 0

Boczny odcinek ul. Bohaterów Westerplatte, bie
gnący pomiędzy posesją nr 81 a 83

ul. Pancerniaków ul. Boh. Westerplatte 81, 83 

12.
Boczny odcinek ul. Warszawskiej, biegnący po
między posesją nr 376 a 390

ul. Satynowa 378, 382, 386, 390A

13.
Boczny odcinek stanowiący łącznik ul. Wawel
skiej z ul. Bohaterów Westerplatte

ul. Ogrodowa ul. Boh. Westerplatte 14b, 16e

14.
Boczny odcinek ul. Bojszowskiej (bocznej), bie
gnący od toru kolejowego do zabudowań położo
nych przy ul. Bojszowskiej 70

ul. Żwirowa ul. Bojszowska 64, 70

15.
Odcinek drogi od mostu na rz. Mlecznej do gra
nicy z m. Lędziny

ul. Lędzińska 0

16.
Odcinek drogi biegnący od ul. Świerczynieckiej do 
granic z m. Tychy

ul. Lokalna ul. Świerczyniecka 62, 64

17. Połączenie ul. Krakowskiej z ul. Chemików ul. Pod Groblą
Ul. Krakowska 53a, 55a, 63, 63a, 
63b

18. Rejon ul. Chemików, Krakowskiej i Zdrowia Plac św. Walentego ul. Krakowska 36 

19. Rejon zatoki autobusowej przy ul. Chemików Plac Alfreda Nobla ul. Chemików 133

20.
Boczny odcinek ul. Turystycznej biegnący wzdłuż 
Powiatowej Komendy Policji

ul. Powiatowa lub św. Kingi 1b

Uwagi lub nowe propozycje nazw można składać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu ul. Rynek 14 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres  
email: urzad@um.bierun.pl, do dnia 30 czerwca 2010r. 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
informuje, że została rozpoczęta procedura zmierzająca do nadania nazw odcinkom dróg oraz 

placom, położonym na terenie gminy Bieruń, według niżej zamieszczonych propozycji. Ustalone 
nazwy będą obowiązywały od 1 stycznia 2011r. Dodatkowych informacji udziela Wydział Ładu 

Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (segment A, II piętro, pokój nr 17),  
tel. 32 324 24 28, w godzinach pracy Urzędu.

OGŁOSZENIE
o podjęciu przez Radę Miejską 
w Bieruniu uchwały Nr I/2/2010 
z dnia 28.01.2010r., w sprawie 

„Miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu 

położonego w rejonie  
ul. Okrężnej i Szybowej”.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnia
niu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), infor
muję o przyjęciu przez Radę Miejską 
w Bieruniu uchwałą Nr I/2/2010 z dnia 
28.01.2010r., dokumentu pn. „Miej
scowy plan zagospodarowania prze
strzennego terenu położonego w re
jonie ul. Okrężnej i Szybowej”.

Z treścią ww. dokumentu, uzasad
nieniem, o którym mowa w art. 42 pkt. 
2 oraz podsumowaniem, o którym 
mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej 
ustawy, zapoznać się można w sie
dzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu. 
Treść ww. dokumentu opublikowana 
jest na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
inż. Ludwik JAGODA

OGŁOSZENIE
o podjęciu przez Radę Miejską 
w Bieruniu uchwały Nr I/1/2010 
z dnia 28.01.2010r., w sprawie 

„Zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w rejonie  
ul. Turyńskiej”.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnia
niu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), infor
muję o przyjęciu przez Radę Miejską 
w Bieruniu uchwałą Nr I/1/2010 z dnia 
28.01.2010r., dokumentu pn. „Zmia
na miejscowego planu zagospodaro
wania przestrzennego terenu położo
nego w rejonie ul. Turyńskiej”.

Z treścią ww. dokumentu, uzasad
nieniem, o którym mowa w art. 42 pkt. 
2 oraz podsumowaniem, o którym 
mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej 
ustawy, zapoznać się można w sie
dzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu. 
Treść ww. dokumentu opublikowana 
jest na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
inż. Ludwik JAGODA

KOMUNIKATY
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M A G A Z Y N

Chodziarze bie ruñ-
skiego UKS „Maraton – 
Korzeniowski.pl” zainau-
gurowali sezon startem 
24 kwietnia w 8 Miêdzy-
naro dowym Mityngu w 
Zaniemyœlu/k. Poznania. 

Aktualny kadrowicz 
Krzysztof RzeŸnik wygra³ 
ry wa lizacjê juniorów 
m³odszych na dystansie 10 
km. To kolejne potwierdze
nie przynale¿noœci do kra
jowej czo³ówki tego uta
lentowanego zawodnika. 
Znakomicie spisali siê rów
nie¿ Karolina Wanat, która 
zajê³a 7 miejsce na dystansie 2 
km w kategorii dzieci starszych, 
nastêpnie Pawe³ Ma³ecki 
zajmuj¹c 10 miejsce na 10 km 
wœród juniorów. Podczas tych 
zawodów rozegrano równie¿ 
Mistrzostwa Polski Weteranów 
na dystansie 10 km, w których 

p.Waldemar Ma³ecki zdoby³ ko
lejny br¹zowy medal.

Nasi seniorzy – kadrowicze 
wywalczyli ³¹cznie 6 minimów 
na ME w Barcelonie oraz jed
no na MŒ Juniorów w Moncton. 
Pe³ne wyniki na www.pzla.pl

W Pszczynie… 

W sobotê 10 kwietnia zosta³ 
rozegrany Krajowy Turniej 
M³odzików i Juniorów w Bad
mintona. Impreza rozpoczê³a 
siê o godzinie 8:30 kiedy nikt 
nawet w najstraszniejszych 
snach nie przewidywa³ kata
strofy, która mia³a siê wydarzyæ. 
O 9.15 na Sali uczczono minu

ta ciszy tragicznie zmar³ych pol
skich delegatów i Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polski Lecha 
Kaczyñskiego wraz z ma³¿onk¹. 
Z racji braku oficjalnych infor
macji o ¿a³obie narodowej tur
niej postanowiono dokoñczyæ.

Bieruñscy badmintoniœci 
odnieœli dwa znacz¹ce sukce
sy: w grze deblowej m³odziczek 
III miejsce zajê³y Iskra Aga
ta i Bieliñska Daniela, w grze 
deblowej juniorów III miejsce 
zajêli Krawczyk Andrzej i Nie
syto Marcin.

i … w Kolonii

Œwiêta z regu³y kojarz¹ siê 
z lenistwem i objadaniem od 
rana do wieczora. Nieco inny 

pomys³ na tegoroczne œwiêta 
mia³a trójka bieruñskich bad
mintonistów. Andrzej Kraw
czyk, Wojciech Palikij i Szymon 
Kostka postanowili wzi¹æ udzia³ 
w miêdzynarodowym turnieju 
ISBT w Koloni w Niemczech.

Od 2 do 5 kwietnia ponad 250 
zawodników g³ównie z Niemiec, 
ale tak¿e z Holandii, Rosji, Au
strii oraz szeœcioro z Polski 

walczy³o na wspania³ych obiek
tach Akademii Sportowej w Ko
lonii. Turniej odbywa³ siê na jed
nej z 24 hal jakie by³y na terenie 
ca³ego miasteczka sportowego. 
A sama hala na jakiej by³y roz
grywane zawody mieœci³a 17 
kortów do badmintona!!!!!

3 miejsce w grze deblowej 
zdoby³ Wojciech Palikij i to w 
najlepszej kategorii „A+”, Szy
mon Kostka i Andrzej Krawczyk 
w kategorii „A” uplasowali siê w 
pierwszej 15 zarówno w grze 
pojedynczej jak              i w grze 
podwójnej. Wspania³a organi
zacja i cudowne obiekty spor
towe sprawi³y, ¿e w przysz³ym 
roku Bieruñska delegacja na 
pewno zawita w Kolonii.

W rozegranym 24 kwiet
nia w Imielinie, tur
nieju skata o Puchar 

Starosty Powiatu Bieruñsko
Lêdziñkiego uczestniczy³o 60 
zawodników. Turniej wygra³ 
Marian Jarosz (KWK Pokój 
Ruda Œl¹ska) 3319pkt. Drugie 
miejsce zaj¹³ Tadeusz £abu-
dek (LEŒNA Bieruñ) 3243 pkt. 

Trzecie miejsce wywalczy³ Ju-
lian Chodzicki (Olimp Katowi
ce – Bogucice)3125 pkt.

Przy okazji przeprasza
my pana Paw³a Latocha za 
zniekszta³cenie nazwiska w po
przednim numerze. Prawid³owa 
informacja powinna brzmieæ: 
turniej wygra³ Pawe³ Latocha 
(LEŒNA Bieruñ).

Rodzina Wilków zdomino
wa³a XVII edycjê me
moria³u im. H. Dobie

liñskiego w szachach, roze gran¹ 
17 kwietnia. W kategorii OPEN 
pierwsze miejsce zaj¹³ Krzysz-
tof Wilk a drugie Adam Wilk. 
Kolejni bieruniacy to Adam Gro-
mada na miejscu 5, Kazimierz 
Stryjski na miejscu 9 i Dawid 
Kowol na miejscu 10.

W kategorii DZIECI najlep
szym z bieruniaków by³ Piotr 
Kwietniewski na miejscu 3, 

przed Kamilem Katolikiem na 
miejscu 5 i Mart¹ Kwietniewsk¹ 
na miejscu 9. Zawody zosta³y 
przeprowadzone na dystansie 
7 rund z tempem gry 2 x 15 mi
nut i wchodzi³y w cykl XV Grand 
Prix Bierunia w szachach. Za
wody prowadzi³: Andrzej WILK 
(kierownik sekcji szachowej 
KS „UNIA”). Uczestnicy przed 
rozpoczêciem turnieju uczci
li minut¹ ciszy pamiêæ tragicz
nie zmar³ych w katastrofie pod 
Smoleñskiem. 

Udany pocz¹tek sezonu! Sukcesy badmintonistów

Szachowy memoria³

Nasi na podium



Tradycyjnie, podczas spotkania 
cz³onków Polskiego Zwi¹zku Eme
rytów, Rencistów i Inwalidów, któ

re odby³o siê w Jutrzence gromkie sto lat 
odœpiewano tym naszym seniorom, któ
rzy obchodzili w ostatnim czasie „okr¹g³e” 
rocznice urodzin. W tej grupie znaleŸli siê:
85 letnia Helena £abuœ, 80 latkowie: 
Erna Bohm, Maria Botor i Anastazja 

Kocurek, panie obchodz¹ce 75 rocznicê 
urodzin: Agnieszka Tomala, Maria 
Dziubany, Marta Wilk, liczne grono 70 
latków: Roman D³ugoñ, Ludwik Gretka, 
Henryk Kocurek, Maria Urbañczyk, 
Ma³gorzta Bratek i Teresa Latocha. 
Pokolenie 65 latków reprezentowali: 
Edward Socha, Ma³gorzata Machura 
i El¿bieta Sikorska a grupê 60 latków 

Agnieszka Piekorz, Ma³gorzata 
Œlusarz, Lidia ¯ak i Ma³gorzta Tomala. 

Do³¹czamy siê do ¿yczeñ sk³adanych 
przez burmistrza Ludwika Jagodê oraz 
kieruj¹c¹ PZERiI – Mariê Mazurkiewicz. 
W czêœci artystycznej spotkania wyst¹pi³ 
zespó³ Bierunianki 

Spotkanie senioróW

Ze Szko³y Podstawo
wej Nr 1 w Bieruniu 
by³a najliczniejsza gru

pa: 74 uczniów i 6 nauczycie
li. Dru¿yny rywalizowa³y ze 
sob¹ o rajdowe puchary i inne 
nagrody. Do punktacji ogólnej 
brano pod uwagê: iloœæ zdo
bytych punktów w konkursach, 
wyposa¿enie zespo³ów rajdo
wych, zachowanie w czasie raj
du, posiadanie w³asnej nazwy, 
proporca, piosenki. Dru¿yny 
bieruñskie wêdrowa³y Szlakiem 
Warowni Jurajskich od Pod
zamcza do Smolenia. Pogoda 
dopisa³a. Wszyscy szczêœliwie 
dotarli na metê, gdzie czeka³o 
przygotowane ognisko i mo¿na 
by³o upiec kie³baski. Na mecie 
zosta³y przeprowadzone kon
kursy, w których bra³y udzia³ 
reprezentacje zespo³ów. SP 
1 zakoñczy³a rajd z sukcesa
mi. Do szko³y trafi³y 2 pucha
ry rajdowe. I miejsce zdoby³a 
dru¿yna „Traperów”, której opie
kunem by³a Pani Dorota Dwo-

rakowska, III miejsce zajê³a 
dru¿yna „Wêdrowców”, jej opie
kunem by³a Pani Irena Kowal. 
Na sukces z³o¿y³y siê: dobre 
przygotowanie dru¿yn, zacho

wanie uczniów w czasie rajdu, 
prezentacja zespo³ów i wyni
ki w konkursach. W konkursie 
wiedzy turystycznej I miejsce 
zajê³a reprezentacja dru¿yny 
„Traperów” w sk³adzie: Julia 
Chorzewska, Aleksandra Ja-
necka, Arkadiusz Ogaza; II 
miejsce reprezentacja dru¿yny 
„Wêdrowców”: Karolina De-
ska, Karolina Piekorz, Ma-
teusz Dumalski. W konkursie 
udzielania pierwszej pomocy 
II miejsce zajê³a reprezentacja 

dru¿yny „Traperów” w sk³adzie: 
Natalia Chorzewska, Katarzy-
na Kusaj, Aleksandra Dzik; III 
miejsce zdoby³a reprezentacja 
dru¿yny „Bieruñskie Or³y”: Pau-
lina Kotliñska, Anna Kowal-
ska, Sonia Nieckarz. Dziêki 
sponsorom, wszystkie dzie
ci otrzyma³y nagrody w posta
ci sprzêtu turystycznego lub 
s³odyczy. Uczniowie aktywnie 
i mi³o spêdzili czas. Mieli te¿ 
okazjê zapoznaæ siê z walorami 
krajoznawczymi Jury.

Zdobyliœmy dwa Puchary
XII Rajd Wiosenny zorganizowany dla dzieci i m³odzie¿y 
powiatu tyskiego i bieruñsko- lêdziñskiego przez Oddzia³ 
PTTK w Tychach. Rajd odby³ siê na Wy¿ynie Krakowsko- 
Czêstochowskiej w sobotê 24 kwietnia.


