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Ruszają 
prace 

remontowe
Kilka dni temu roz-

strzygnięto przetargi 
obej mujące inwestycje 
w ramach rządowych 
pro mes przyznanych 
Bie runiowi. Zatem już 
niebawem rozpocz-
ną się prace remonto-
we dróg które zostały 
zniszczone podczas 
zeszłorocznej powo-
dzi. Realizowane za-
dania obejmują:

♦ ul. Kościelną i Ma-
jową  – etap I – za 
2 686 060,89 zł;

♦ ul. Żywiczną, ul. Lip-
cową, ul. Groblaną 
– za 776 614,36 zł;

♦ ul. Jagiełły – za 
1 086 212,26 zł;

♦ ul. Bijasowicką 
– za 191 231,18 zł;

♦ ul. Soplicy – za 
295 160,32 zł;

♦ ul. Budzyńskiej, 
ul. Sta rowiślaną 
– za 700 077,17 zł;

♦ ul. Gołysową 
w Bieruniu – za 
1 185 847,66 zł.

Będzie również realizo-
wany II etap robót moder-
nizacyjnych Hali Sporto-
wej przy Gimnazjum Nr 1 
im. Karola Wierzgonia.

Premier w Bieruniu

Gimnazjalny festyn
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M A G A Z Y N

RUSZY£Y SMS

26 kwietnia zosta³a prze-
s³ana pierwsza wia do-

moœæ testowa sms z Urzêdu 
Miejskiego. Prawie 200 
osób otrzyma³o informacjê 
potwierdzaj¹c¹ zg³o szenie 
do Systemu Powiadamia-
nia SMS. W razie jakiegokol-
wiek zagro¿enia, wszyscy za-
rejestrowani mieszkañcy bêd¹ 
otrzymywaæ bie¿¹ce informa-
cje. Us³uga jest darmowa.

Ca³y czas istnieje mo¿liwoœæ 
zapisania do Systemu Powiada-
miania SMS. Osoby zaintereso-
wane proszone s¹ o wype³nienie 
formularza zg³oszeniowego  
przekazanie go do Punktu In-
formacji i Obs³ugi Mieszkañca 
Urzêdu Miejskiego w Bieru-
niu lub przes³ania go poczt¹ 
na adres: Urz¹d Miejski w Bie-
runiu, ul. Rynek 14.  Istnieje 
tak¿e mo¿liwoœæ przes³ania for-
mularza poczt¹ e-mail na ad-
res sms@um.bierun.pl  – wnio-
sek do pobrania na stronie 
www.bierun.pl   

NA BANK? 

Kilkuosobowa grupa m³odych 
przemieszczaj¹c siê po Ty-

chach i okolicznych gminach, 
napada³a na banki.  Ca³a grupa 
zosta³a schwytana we wtorek po  
napadzie na bank w Bieruniu, 
który by³ ju¿  ósmym napadem 
w krótkiej przestêpczej karie-
rze. Na szczêœcie nikomu z pra-
cowników bank ani z klientów 
nic siê nie sta³o. W niespe³na 
godzinê po zdarzeniu, na uli-
cy Czarnieckiego w Tychach, 
policjanci zatrzymali zaskoczo-
nych przestêpców. Przy czte-
rech mieszkañcach naszego 
regionu w wieku stró¿e prawa 
znaleŸli pieni¹dze, pochodz¹ce 
z ostatniego napadu oraz broñ 
hukow¹ u¿ywan¹ podczas 
„skoków” . S¹d przychyli³ siê ju¿ 
do wniosku policjantów i proku-
ratora o tymczasowe areszto-
wanie wszystkich czterech za-
trzymanych. 

WYSTAWA PAPIESKA

Do koñca maja, w holu sta-
rostwa powiatowego w 

Bieruniu przy ulicy œw. Kingi 1 
– mo¿na ogl¹daæ wyj¹tkow¹ 
wystawê pami¹tek z pontyfikatu 
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, 
ze zbiorów Janusza Niesyto. 
Wystawa, zosta³a otwarta 28 
kwietnia – niemal w przeddzieñ 
beatyfikacji S³ugi Bo¿ego Jana 
Paw³a II. Ten zbiór pami¹tek 
by³ eksponowany przed rokiem 
w bieruñskim ratuszu w pi¹t¹ 
rocznicê œmierci Jana Paw³a II.  

WYJ¥TKOWY 
JUBILEUSZ!

Pani Leokadia Doktor – 
mieszkanka Czarnucho-

wic skoñczy³a 90 lat. Jubilatka 
wprawdzie urodzi³a siê w Kato-
wicach, jednak w 1930 roku na 
sta³e przenios³a wraz z mê¿em 
do Czarnuchowic. Mieszka 
tam do dzisiaj wraz z córk¹ 
Ma³gorzat¹ oraz wnukiem 
Micha³em i jego rodzin¹. W 1980 
roku po prze¿yciu z mê¿em 
piêknych 42 lat pani Leokadia 
zosta³a wdow¹. Na szczêœcie 
posiada liczn¹ rodzinê. Mia³a 
czworo dzieci, w tym dwóch sy-

nów i dwie córki. Obecnie jest 
babci¹ 11 wnuków, 16 prawnu-
ków i jednego praprawnuka!  
Zgodnie z bieruñsk¹ tradycj¹  
z okazji jubileuszu  osobi-
ste ¿yczenia i kwiaty Jubilatce 
z³o¿y³ burmistrz Miasta Bieru-
nia Bernard Pustelnik wraz z 
w-ce przewodnicz¹cym Ada-
mem Rozmusem oraz naczel-
nikiem Wydzia³u Spraw Obywa-
telskich Sylwi¹ Orocz.  

PODLEŒNY RADNYM

Piêciu mê¿czyzn i jedna ko-
bieta rywalizowa³o o zwol-

nione przez Leszka Kryczka  
miejsce w bieruñskiej Radzie 
Miejskiej. Kiedy radny Kryczek  
zosta³ wiceburmistrzem, ko-
nieczne by³o przeprowadzenie 
wyborów uzupe³niaj¹cych, któ-
re odby³y siê 17 kwietnia.

Przy oko³o 15 procentowej 
frekwencji wyborczej zwyciêzc¹ 
okaza³ siê Jan Podleœny 
zdobywaj¹c 190 g³osów, przed 
Andrzejem Bibrzyckim który 
uzyska³ 167 g³osów.

Po œlubowaniu, które z³o¿y na 
sesji Rady Miejskiej 26 maja – 
Jan Podleœny rozpocznie spra-
wowanie mandatu radnego.

„O(D)PORNI” NA 
£APÓWKI 

27 kwietnia w trakcie pe³-
nienia s³u¿by na terenie 

Bierunia policjanci ruchu dro-
gowego zatrzymali do kontro-
li samochód ciê¿arowy marki 
„Jelcz”. Funkcjonariusze stwier-
dzili z³y stan techniczny samo-
chodu. Pasa¿er i kierowca szyb-
ko siê porozumieli, po czym ten 
pierwszy wyj¹³ z kieszeni zwitek 
banknotów i rzuci³ na siedze-
nie radiowozu. Poinformowa³ 
te¿ funkcjonariuszy, ¿e „w puli” 
jest oko³o 1.500 z³ i za¿¹da³ 
puszczenia wolno. Zatrzyma-
ni mê¿czyŸni odpowiedz¹ teraz 
za próbê przekupienia policjan-
tów.

Objazd ul. Chemików 

Od 17 maja do koñca 
wrzeœnia br. w zwi¹zku z 

remontem nawierzchni, zam-
kniêta bêdzie czêœæ ul. Chemi-
ków w Bieruniu. Objazd zorgani-
zowano przez rondo przy stacji 
benzynowej ARGE. Zamkniêty 
z ruch drogowego jest odcinek 
ul. Chemików od skrzy¿owania 
z DK 44 do skrzy¿owania 
z ul. Krakowsk¹ przy Koœciele 
œw. Walentego. 

LAUREAT

Sebastian Grzesiak tego-
roczny maturzysta LO w 

Bieruniu Krakowie zosta³ Lau-
reatem III stopnia  Ogólnopol-
skiej Olimpiady o Diamentowy 
Indeks AGH z zakresu matema-
tyki. Z bieruñskiego ogólniaka,  
w tym roku do II etapu IV edy-
cji Ogólnopolskiej Olimpiady z 
matematyki zakwalifikowa³a 
siê oprócz Sebastiana laureat-
ka Sapere Aude i Stypendystka 
Prezesa Rady Ministrów – Kin-
ga £apiñska. Obu finalistów 
przygotowywa³a pani Jolanta 
Tarajkowska. 
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WYDARZENIA

Po spotkaniu w remizie 
premier Donald Tusk 
wyst¹pi³ przed dzienni-

karzami po czym odpowiedzia³ 
na kilka pytañ. Zacz¹³ od kom-
plementów adresowanych do 
stra¿aków i mieszkañców mówi¹c 
stra¿ pozostawi³a jak najlep-
sze wra ¿enie na mieszkañcach 
i administracji jeœli chodzi 
o dzia³anie w czasie powodzi 
a samoorganizacjê mieszkañców 
uzna³ za fenomenaln¹.

– Rozmawialiœmy o sms owym 
systemie alarmowym powiada-
miania o powodzi. To proste 
dzia³ania ale nie wszyscy na ten 
pomys³ wpadali – powiedzia³ 
premier. 

W czasie rozmowy urodzi³a 
siê idea, która mo¿e pomóc 
wielu stra¿akom OSP w ca³ej 
Polsce. 

Chodzi o stworzenie syste-
mu monta¿u finansowego, po-
dobnie jak to jest w kliku in-
nych przedsiêwziêciach (np. 
dro gach lokalnych i boiskach 
sportowych) gdzie wspól-
nie z marsza³kiem, gmin¹ i 
œrodkami rz¹dowymi mo¿na 
by wesprzeæ inwestycje bu-
dowlane potrzebne ochotni-
czym stra¿om po¿arnym. – Tu 
w Bieruniu Nowym a¿ siê pro-
si o przebudowê i rozbudowê 
budynku i to nie dlatego, ¿e 
stra¿acy potrzebuj¹ wygo-
dy tylko dlatego, ¿e ci którzy 
s¹ naprawdê w akcji musz¹ 
mieæ odpowiednie warunki do 
dzia³ania – kontynuowa³ pre-
mier Tusk.

– Zdajê sobie sprawê, ¿e w 
wielu miejscach – byæ mo¿e rów-
nie¿ w Bieruniu – nie wszystko 
dzieje siê w takim tempie, jakby 
chcieli mieszkañcy – przyzna³ 
szef rz¹du, podkreœlaj¹c przy 
tym, ¿e odbudowa wa³ów wi¹¿e 
siê z uzyskiwaniem stosownych 
pozwoleñ na budowê, organi-
zacji przetargów itp. i dlatego 
czasem trwa d³u¿ej ni¿ byœmy 
chcieli.

Premier Donald Tusk zade-
klarowa³ w Bieruniu, ¿e zro-
bi wszystko, aby Sejm przyj¹³ 
tzw. ustawê powodziow¹. 
– Dzisiaj rzeczywiœcie nie 
mamy w Polsce takiego pra-
wa, które mog³oby unikaæ np. 
procedury o zamówieniach pu-
blicznych w przypadku budowy 
wa³ów. Skierowaliœmy do Sejmu 

ustawê, która bardzo uprasz-
cza ca³y system kompetencji, 
jeœli chodzi o wa³y, zarz¹dzanie 
zbiornikami wodnymi i rzekami 
– oœwiadczy³ premier i obieca³, 

¿e do³o¿y starañ, by parlament 
przyj¹³ ustawê upraszczaj¹c¹ 
czêœæ z nich.

Na razie musimy pracowaæ 
w tych warunkach prawa, ja-

kie mamy powiedzia³ Tusk, 
przypominaj¹c, ¿e odbudowa 
wa³ów wi¹¿e siê z uzyskiwa-
niem stosownych pozwoleñ na 
budowê, organizacji przetar-
gów itp.

Odpowiadając na pytanie 
z czego wynika różnica pomię-
dzy obiecaną a faktyczną wyso-
kością pomocy finansowej dla 
gmin objętych powodzią? 

Przykładowo obiecywano, że 
Bieruń otrzyma ok. 50 mln zło-
tych a teraz dostał ok 18 mln zł. 
premier odpowiedział, że nie do 
końca tak jest i dodał: 20 mln z 
tej sumy przeznaczone jest na 
zadania realizowane bezpo-
średnio przez władze central-
ne. Mam tu na myśli planowaną 
budowę zbiornika retencyjnego 
w Bijasowicach oraz regulację 
– wspólnie z Kompanią Wę-
glową – sprawy mieszkańców 
ul. Hodowlanej, co zresztą już 
się dzieje. 

Natomiast pieniądze z pro-
mes w części za którą odpowia-
da rząd są bardzo szybko uru-
chamiane. Dodatkowo do gmin 
mają trafiać środki europejskie 
z tzw. funduszu solidarności, 
które jednak można przezna-
czać wyłącznie na naprawę 
szkód bezpośrednio spowodo-
wanych przez powódź.

Podczas spotkania w re-
mizie rozmawiano równie¿ o 
mo¿liwoœci w³¹czenia do pro-
gramu bezpieczeñstwa przeciw-
powodziowego dorzecza gór-
nej Wis³y. Program ten ma byæ 
przyjêty w czerwcu przez rz¹d. 
Premier obieca³, ¿e decyzja w tej 
sprawie bêdzie pozytywna, je¿eli 
analiza wska¿e na potrzebê 
stworzenia takiego zbiornika z 
punktu widzenia bezpieczeñstwa 
ca³ego systemu.

Na zakoñczenie Tusk po-
wiedzia³, ¿e odbudowa kluczo-
wych wa³ów w Bieruniu – na 
Wiœle i Gostynce – rozpocznie 
siê jeszcze w maju, kiedy ro-
botnicy maj¹ wejœæ na plac bu-
dowy. Zastrzeg³, ¿e budowa 
ca³oœci wa³u potrwa nawet rok, 
st¹d obecne prowizoryczne za-
bezpieczenia. Mamy nadziejê, 
¿e do tak dramatycznych, wiel-
kich zdarzeñ jak rok temu, nie 
dojdzie. Ale niestety budowa 
wa³ów rzeczywiœcie wymaga 
trochê czasu – podkreœli³.

Zbigniew Piksa

Premier w Bieruniu
Po raz kolejny od pamiêtnej powodzi odwiedzi³ nasze 
miasto premier Donald Tusk. W czwartek  12 maja pre-
mier sprawdza³ efektywnoœæ rz¹dowej pomocy dla powo-
dzian oraz postêp prac przy naprawie szkód i odbudowie 
zniszczonej infrastruktury. Wraz z wojewod¹ œl¹skim Zyg-
muntem £ukaszczykiem spotka³ siê z burmistrzem Bie-
runia Bernardem Pustelnikiem, przedstawicielami ochot-
niczych stra¿y po¿arnych oraz stra¿akami z OSP Bieruñ 
Nowy, którzy brali udzia³ w akcjach ratowniczych pod-
czas zesz³orocznej powodzi. W czasie wizyty w remizie 
stra¿ackiej w Bieruniu Nowym dosz³o równie¿ do spotka-
nia z delegacj¹ mieszkañców dotkniêtych powodzi¹.

zadania realizowane bezpo-
średnio przez władze central-
ne. Mam tu na myśli planowaną 
budowę zbiornika retencyjnego 
w Bijasowicach oraz regulację 
– wspólnie z Kompanią Wę-
glową – sprawy mieszkańców 
ul. Hodowlanej, co zresztą już 
się dzieje. 

mes w części za którą odpowia-
da rząd są bardzo szybko uru-
chamiane. Dodatkowo do gmin 
mają trafiać środki europejskie 
z tzw. funduszu solidarności, 
które jednak można przezna-
czać wyłącznie na naprawę 
szkód bezpośrednio spowodo-
wanych przez powódź.

RZ¥DOWA POMOC DLA BIERUNIA
Mieszkañcy Bierunia w ubieg³ym roku otrzymali 

rz¹dow¹ pomoc: zasi³ki do 6 tys. z³ (294 osoby), do 
20 tys. z³ (111 rodzin), do 100 tys. z³ (106 rodzin). 
W gminie Bieruñ do swoich domów nie powróci³o 
jeszcze 3 rodziny, a 74 budynki i lokale mieszkalne 
s¹ w trakcie odbudowy. Straty w mieniu komunalnym 
oszacowano w Bieruniu na ponad 62 mln z³otych, 
dotyczy³y m.in. blisko 30 km dróg, 12 przepustów, 
mostu, 10 budynków komunalnych, 6,2 km sieci ka-
nalizacji deszczowej, oczyszczalni œcieków, zbior-
nika wodnego w Bijasowicach. W 2010 roku gmi-
nie Bieruñ przekazane zosta³y œrodki na odbudowê 
zniszczonej infrastruktury w wysokoœci ponad 
678  ysiêcy z³otych, zosta³y w ca³oœci wykorzystane. 
W tym roku przewidziano wsparcie kwot¹ 18,6 mln 
z³otych. 

1
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WOKÓŁ NAS

W dniu 1 wrzeœnia 2010r. 
wesz³a w ¿ycie noweli-
zacja ustawy o syste-

mie oœwiaty, która wprowadzi³a 
zmiany w zakresie organiza-
cji przedszkoli publicznych i 
odp³atnoœci za ich œwiadczenia. 
Ustawodawca zobowi¹za³ orga-
ny prowadz¹ce do ustalenia no-
wych zasad op³at za przedszkola 
i inne formy wychowania przed-
szkolnego w nieprzekraczalnym 
terminie do 31 sierpnia 2011 r. 
W zwi¹zku z powy¿szym Rada 
Miejska w Bieruniu przyjê³a 
uchwa³ê, która obowi¹zywaæ 
bêdzie od 1 wrzeœnia 2011r. 
ustalaj¹c op³atê w wysokoœci 2 z³ 
za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê ko-
rzystania dziecka ze œwiadczeñ 
przedszkola. Kwota odp³atnoœci 
zapisana w uchwale wynik³a z 
kalkulacji kosztów œwiadczeñ 
opiekuñczo-wychowawczych. 
Nieodp³atne bêd¹ godziny od 
8.00 do 13.00 w czasie których 
realizowana bêdzie podstawo-
wa programowa. Op³ata zosta-
nie pomniejszona o 50% dla 
drugiego i kolejnego dziecka 
z danej rodziny oraz dla dzie-
ci korzystaj¹cych ze œwiadczeñ 
pomocy spo³ecznej. Zasady po-

bierania op³at, termin ich doko-
nywania, termin obowi¹zywania 
umowy oraz warunki jej wypo-
wiedzenia okreœlaæ bêdzie umo-
wa cywilno-prawna zawarta 
pomiêdzy przedszkolem a rodzi-
cem (prawnym opiekunem). 

Od 1 wrzeœnia 2011r. do przed-
szkola obowi¹zkowo uczê szczaæ 
bêd¹ musia³y dzieci 5 – letnie, 
których rodzice mog¹ wybraæ 
formê bezp³atnych 5 godzin 
bez wy¿ywienia lub odp³atnego 
przedszkola z wy¿ywieniem. 

Obecnie odp³atnoœæ za przed-
szkola w Bieruniu wynosi 95 z³ 
miesiêcznie, a np. w Tychach 
130 z³, w Bojszowach 120 z³, w 
Lêdzinach 110 z³. 

Wysokoœæ op³aty za wy¿y-
wienie w przedszkolu ustalana 
jest przez dyrektora w uzgod-
nieniu z Burmistrzem Miasta. Od 
01.05.2011r. wyniesie ona 4,40 
z³ za dwa posi³ki i 5,50 z³ za trzy 
posi³ki. Podwy¿ka zwi¹zana jest 
z du¿ym wzrostem cen ¿ywnoœci. 
Obecna stawka ¿ywieniowa 
obowi¹zuje od 2007 roku. 

Obecnie do przedszko-
li uczêszcza 602 dzieci a od 1 
wrzeœnia przyjêtych zostanie 
656 dzieci. 

Problematyka powodzio-
wa niezmiennie pozostaje 
w centrum zainteresowañ 

i dzia³ania w³adz gminnych. 6 
maja po raz kolejny przedstawi-
ciele w³adz wojewódzkich odwie-
dzili w tej sprawie nasze miasto.

Na zaproszenie, Burmistrza 
Bernarda Pustelnika i Wicebur-
mistrza Leszka Kryczka, w spo-
tkaniu uczestniczyli: Wojewoda 
Œl¹ski Zygmunt £ukaszczyk, Dy-
rektor Wydzia³u Bezpieczeñstwa 
i Zarz¹dzania Kryzysowego 
Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkie-
go Andrzej Szczeponek, przed-

stawiciele Regionalnego Zarz¹du 
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych, 
Starosta Bieruñsko-Lêdziñski 
Bernard Bednorz. Pi¹tkowa wi-
zyta sk³ada³a siê z dwóch czêœci. 
Pierwsza, odby³a siê w Urzêdzie 
Miejskim w Bieruniu. G³ównym 
tematem spotkania by³o ustale-
nie nowych Ÿróde³ pozyskiwania 
funduszy ze œrodków unijnych 
na dzia³ania przeciwpowodziowe 
oraz odbudowê uszkodzonej in-
frastruktury drogowej. 

Proponowanym Ÿród³em no-
wych zasobów finansowych jest 
Fundusz Solidarnoœci Unii Euro-

W Urzêdzie Miejskim 
w Bieruniu 16 maja 
odby³o siê szkole-

nie doradcze „Pozyskiwanie 
œrodków – Szwajcarsko-Polski 
Fundusz Wspó³pracy dla orga-
nizacji pozarz¹dowych”. 

G³ównym tematem spotkania 
by³o omówienie mo¿liwoœci apli-
kowania do Szwajcarsko-Pol-
skiego Funduszu Wspó³pracy, 
który od niedawna dostêpny jest 
dla organizacji pozarz¹dowych. 
Zajêcia mia³y charakter zarów-
no teoretyczny, jak i praktycz-

ny. Uczest-
nicy mie-
li mo ¿liwoœæ 
przeanalizo-
wania i wy-
p e ³  n i e n i a 
wniosku apli-
kacyjnego. 

S z k o l e -
nie realizo-
wane by³o w 
ramach pro-
jektu „Re-
gion aktyw-

nych organizacji – utworzenie 
mobilnych centrów informa-
cji i wspierania NGO w woj. 
œl¹skim” wspó³finansowanego 
ze œrodków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego.

Przypominamy, ¿e ca³y 
czas trwaj¹ dy¿ury doradcze 
dla przedstawicieli organiza-
cji pozarz¹dowych. Najbli¿sze 
spotkanie 25 maja w siedzibie 
Urzêdu Miejskiego w Bieruniu w 
godz. 11.30 – 17.30. 

Zapraszamy!

Szkolenia trwaj¹ 
ny. Uczest-
nicy mie-
li mo ¿liwoœæ 
przeanalizo-
wania i wy-
p e ³  n i e n i a 
wniosku apli-
kacyjnego. 

nie realizo-
wane by³o w 
ramach pro-
jektu „Re-
gion aktyw-

Uwaga rodzice 
przedszkolaków!

pejskiej, który uzupe³nia wydat-
ki publiczne zwi¹zane z klêsk¹ 
¿ywio³ow¹. S¹ to m.in. odbudo-
wa infrastruktury oraz oczysz-
czanie obszarów dotkniêtych 
katastrof¹. 

Podczas spotkania omówio-
no kwestiê pomocy rz¹dowej 
udzielonej mieszkañcom po-
szkodowanym w wyniku ze sz³o-
rocznej powodzi. Ponadto, dys-
kutowano na temat modernizacji 
uszkodzonych terenów, dotych-
czas wykonanych prac, ale rów-
nie¿ trudnoœci i problemów z nimi 
zwi¹zanych. 

Druga czêœæ wizyty odby³a siê 
w terenie. Wszyscy zaintereso-
wani udali siê w rejon osiedla przy 
ul. Hodowlanej, które podczas 
zesz³orocznej powodzi zosta³o 
zalane. Wojewoda uzyska³ infor-
macje o przysz³ych losach loka-
torów. Przypominamy, ¿e w tej 

kwestii zosta³a zawarta ugoda 
pomiêdzy Kompani¹ Wêglow¹, 
a mieszkañcami, którzy maj¹ 
zostaæ wysiedlenie. W zamian 
maj¹ otrzymaæ odszkodowanie 
pieniê¿ne albo nowe mieszka-
nia zlokalizowane w starej czêœci 
Bierunia w okolicach osiedla Ho-
mera. 

W czasie spotkania spraw-
dzono równie¿ stan wa³ów oraz 
uszkodzon¹ infrastrukturê, która 
ma zostaæ naprawiona w jak naj-
szybszym czasie. 

Powodem wizyty Wojewody 
Œl¹skiego w Bieruniu jest przy-
spieszenie realizacji wszystkich 
powy¿szych dzia³añ, jak rów-
nie¿ budowy wa³ów na rzece 
Gostyñce. W zwi¹zku z t¹ kwesti¹ 
dyrektor RZMiUW z³o¿y³ spra-
wozdanie i zosta³ zobowi¹zany 
do bezzw³ocznej realizacji. 

Z wojewod¹ 
o bezpieczeñstwie
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NASZE SPRAWY
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Siedmiu stra¿aków z za-
przy jaŸnionego powia-
tu Tirschenreuth w nie-

mieckiej Bawarii z prezesem 
Franzem Arnoldem na cze-
le, w ramach pobytu z okazji 
Dnia Stra¿aka odwiedzi³o rów-
nie¿ nasze miasto. Gospoda-
rze zorganizowali bawarskim 

stra¿akom wizyty w Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, Muzeum 
Po¿arnictwa w Mys³owicach 
oraz kopalni „Piast”. Zostali 
równie¿ przyjêci przez Lesz-
ka Kryczka zastêpcê bur-
mistrza, który pokaza³ im 
najnowoczeœniejsz¹ remizê 
OSP w Czarnuchowicach. 

Kulminacj¹ obchodów Dnia 
Stra¿aka, by³o ods³oniêcie i 
poœwiêcenie przed siedzib¹ 
Zarz¹du Oddzia³u Powiato-
wego ZOSP w Lêdzinach fi-
gury w drewnie autorstwa 
bieruñskiego rzeŸbiarza Ire-
neusza Wierzby. Monu-
ment przedstawia œwiêtego 

Floriana patrona wykonaw-
ców zawodów wi¹¿¹cych siê 
z ogniem: stra¿aków, hutni-
ków, kominiarzy, garncarzy 
i piekarzy. W uroczystoœciach 
bra³y udzia³ delegacje wszyst-
kich trzech naszych jednostek 
OSP.

Rycerze Floriana

Od trzech lat Przedszkole 
nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 
w Bieruniu bior¹ udzia³ w 

charytatywnej akcji organizowa-
nej przez Œl¹sko-Ma³opolski Ko-
mitet Pomocy Dzieciom Polskim 
Archidiecezji Lwowskiej-Kapitu³a 
Kolegium Honorowe Odznacze-
nia Serduszkiem „SEMPER-FI-
DELIS”.

Celem przedsiêwziêcia jest 
wsparcie finansowe i materialne 
najbiedniejszych polskich dzieci 
z Lwowa. Wielka ofiarnoœæ dzieci 
przedszkolnych, m³odzie¿y gim-
nazjalnej i ich rodziców wyzwoli³a 

chêæ niesienia pomocy, pochyle-
nia siê nad  niedostatkiem, soli-
daryzowania siê w orêdowaniu  
praw godnoœci cz³owieka.

Moc¹ decyzji Kapitu³y nada-
no dyrektorowi Przedszkola nr 1 
w Bieruniu Barbarze Nieckarz, 
dyrektorowi Gimnazjum nr 2 w 
Bieruniu Gra¿ynie Kubicy oraz 
opiekunom akcji nauczycielom: 
Bo¿enie Durkalec i Katarzynie 
Trochimiak tytu³ Honorowego 
Kwestarza Kapitu³y , który zosta³ 
uroczyœcie wrêczony 13 maja 
2011r. w Katowicach. 

Podczas rozgrywanego 20 
kwietnia w D¹browie Gór-
niczej fina³u Wojewódz-

kich Igrzysk M³odzie¿y Szkol-
nej w badmintonie doskonale 
zaprezentowa³a siê reprezenta-
cja Szko³y Podstawowej nr 1 w 
Bieruniu. Wœród 17 startuj¹cych 
zespo³ów m³odzi bieruniacy zajêli 
drugie miejsce a Bart³omiej Pa-
rysz zosta³ indywidualnie Mi-
strzem Œl¹ska wygrywaj¹c 
wszystkie pojedynki. 

Kilka dni póŸniej w dniach 
13 – 15 maj w G³ubczycach 

odby³y siê Indywidualne Mi-
strzostwa Polski M³odzików. 
Zawodnik UKS Unia Bieruñ 
Bart³omiej Parysz podopiecz-
ny Wojciecha Palikija i Szy-
mona Kostki spisa³ siê znako-
micie zdobywaj¹c srebrny me-
dal. Wice mistrzostwo Bartka to 
najwiêkszy sukces bieruñskiego 
badmintona od ponad 20 lat 
dlatego cieszy szczególnie, 
podkreœlaj¹ trenerzy UKS Unia 
Bieruñ. Wyjazd na mistrzostwa 
by³ wspó³finansowany przez 
Urz¹d Miasta Bieruñ. 

Bart³omiej Parysz 
Wicemistrzem Polski 
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Dzieciom z Lwowa
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KOMUNIKATY

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
Ogłasza II publiczny przetarg ustny na:

oddanie w najem na okres trzech lat pomieszczeń zlokalizowanych w bu-
dynku komunalnym przy ul. Chemików 139 w Bieruniu o łącznej powierzchni 
246,00 m2 na działalność handlową.
Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni wynosi: 20,00 zł netto,   wadium 
100,00 zł
1. Przetarg odbędzie się 15.06.2011 r. o godz. 12.30 w sali narad Urzędu 
Miejskiego ul. Rynek 14 (segment B, II piętro, pokój nr 23 ).
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie 
Urzędu  Miejskiego lub na konto Banku Spółdzielczego w Tychach nr 26 
84350004 0000 0000  6158 0001 do dnia 15.06.2011 r. do godz. 14.00.
3. Wadium należy wnosić w pieniądzu.
4. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji prze-
targowej dowód wniesienia wadium i następujące dokumenty:
– w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty,
– w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadajuą-

cych osobowości prawnej – aktualny wpis z właściwego dla danego pod-
miotu rejestru, wystawiony w okresie 3 miesięcy przed data przetargu,

– w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika – no-
tarialne pełnomocnictwo do reprezentowania.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zwró-
cone po podpisaniu przez niego umowy. Natomiast pozostałym uczestni-
kom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty przetar-
gu bez odsetek.
6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który prze-
targ wygrał od zawarcia umowy najmu.

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że po-
stąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
7. Przebieg przetargu:
– przetarg uznaje się za ważny bez względu na liczbę uczestników, o ile 

chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej,
– przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden 

z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował ceny wyższej od wywo-
ławczej,

– po ustaniu postąpień prowadzący przetarg zamyka,
– po trzecim wywołaniu najwyższej z oferowanych cen dalsze postąpienia 

nie będą przyjmowane.
8. Po zakończeniu przetargu:
– komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który 

podpisują 
– członkowie komisji przetargowej i przedstawia je Burmistrzowi Miasta do  

zatwierdzenia,
– protokół stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowe-

go,
– ustala się termin zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od zakończe-

nia przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Zarządzania Mienim Urzę-
du Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (segment B II pietro pokój nr 22), 
tel (032) 324-24-06.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny.
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BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Bieruńskiego Centrum Admini-

stracji i Komercji w Ścierniach” wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko

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 nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 lutego 2010r., a tak-
że stosownie do art. 39, 54 ustawy z dnia 5 października 2008r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz.1227 z późń. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go Bieruńskiego Centrum Administracji i Komercji w Ścierniach” wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 16 maja 2011r. do 17 czerwca 2011r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Bieruniu, Rynek 14, 43-150 Bieruń, (segment A, piętro II, pokój nr 
17),w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 1 czerwca 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Bieruniu (segment B, piętro II, pok. Nr 23) o godz.1600.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. 
Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Burmistrza Mia-
sta Bierunia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 11 lipca 2011r.
Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 5 października 2008r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227 z późn. zm.) uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą 
być wnoszone w formie: pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Ry-
nek 14, 43-150 Bieruń Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nierucho-
mościami, ustnie do protokołu w Wydziale Ładu Przestrzennego i Gospodarki 
Nieruchomościami Urząd Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: urzad@um.bie-
run.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2011r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny – 
mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
mgr inż. Bernard PUSTELNIK
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BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
OGŁOSZENIE

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 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), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po-
łożonego pomiędzy ul. Bogusławskiego, ul. Warszawską, ul. Granitową, ogro-
dzeniem KWK Piast, ul. Solecką i granicami miasta wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko, w dniach od 26 kwietnia 2011r. do 27 maja 2011r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, (segment 
A, piętro II, pokój nr 17), w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 11 maja 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Bieruniu (segment B, pok. nr 23) o godz. 15:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu 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 Burmistrza Miasta Bieru-
nia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 27 czerwca 2011r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz.1227 z późn. zm.), uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą 
być wnoszone w formie:
pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń 
Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, ustnie do pro-
tokołu w Wydziale Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres email: urzad@um.bierun.pl w terminie do 
dnia 27 czerwca 2011r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny - mapa 
ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
mgr inż. Bernard Pustelnik
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KULTURA

Wyniki plebiscytu nie 
zadowoli³y polskich 
mieszkañców Gór-

nego œl¹ska. Na forum Komisji 
Miêdzysojuszniczej przedstawi-
ciele Anglii i W³och opowiada-
li siê za przy³¹czeniem do Pol-
ski powiatu pszczyñskiego, ryb-
nickiego i czêœci katowickiego. 
Pozosta³y obszar plebiscytowy 
mia³ nale¿eæ do Niemiec. Na-
tomiast przedstawiciel Fran-
cji popiera³ stanowisko Polski 
wyra¿aj¹c pogl¹d, ¿e gminy w 
których wiêkszoœæ g³osowa³a 
za Polsk¹, nale¿y przy³¹czyæ 
do Polski, a gminy w których 
wiêkszoœæ g³osowa³a za Niem-
cami, pozostawiæ w dotychcza-
sowej pañstwowoœci. Niem-
cy pewni swego zwyciêstwa, 
rozpoczêli ró¿nego rodzaju 
szykany. Zamykano zak³ady 
przemys³owe a wœród wyrzuco-
nych z pracy przewa¿ali Polacy„ 
Dzia³acze niepodleg³oœciowi byli 
przekonani, ¿e tylko czyn zbroj-
ny mo¿e rozstrzygn¹æ kwestiê 
przynale¿noœci pañ stwo wej 
tych ziem. W tej sytuacji Woj-
ciech Korfanty zwo³a³ zebra-
nie przywódców politycznych i 
oddzia³ów powstañczych, na któ-
rym podjêto decyzjê rozpoczêcia 
w nocy z 2 na 3 maja zbrojne-
go powstania. Sygna³em do 

rozpoczêcia dzia³añ bojowych 
w poszczególnych powiatach 
by³o wysadzenie mostów ko-
lejowych wiod¹cych z Niemiec 
na Górny Œl¹sk. G³ównym ce-
lem by³o zniszczenie niemiec-

kich si³ zbrojnych oraz opano-
wanie jak najwiêcej terenu. W 
przeciwieñstwie do dwóch po-
przednich powstañ, trzecie by³o 
- jak na ówczesne warunki - do-
brze przygotowane 

W Bieruniu Nowym trzecie po-
wstanie rozpoczê³o siê 2 maja 
1921 roku rozbrojeniem poli-
cji plebiscytowej tzw. Abstim-
mungspolizei. Rozbrojonych 
przekazano do Komendy POW 
w Oœwiêcimiu, a zdobyta broñ 
dozbroi³a oddzia³y powstañcze. 
Po jej zdobyciu oddzia³ licz¹cy 
55 osób zosta³ w³¹czony do 
kompanii Jakuba Kostyry z Bie-
runia Starego, 2 baonu (bata-
lionu), 1 Pszczyñskiego Pu³ku 
Powstañczego dowodzonego 
przez kpt. Franciszka Rataja.

Kompania Jakuba Kosty-
ry z³o¿ona w wiêkszoœci z 
mieszkañców Bierunia Starego, 
Nowego i okolicy by³a przerzu-
cana z miejsca na miejsce. Osta-
tecznie zgrupowanie bieruñskie 
zosta³o skierowane na front na 
liniê Odry. Tutaj 8 maja 1921 
roku, powstañcy przeszli chrzest 
bojowy. Celem do zdobycia by³o 
Stare KoŸle. Dotychczasowe 
ataki wojsk powstañczych by³y 
bezskuteczne. Pole walki by³o 
zas³ane poleg³ymi. Dopiero bra-

wurowy atak bieruñskiej kompa-
nii prze³ama³ opór wroga i zmusi³ 
go do ucieczki. Ponadto, wie-
lu bieruñskich uczestników zry-
wu powstañczego bra³o udzia³ 
w krwawych walkach pod Gór¹ 
œw. Anny, Kêdzierzynem, Ka-
mieniem, Gogolinem, Jasion¹.

Natomiast starsi wie-
kiem uczestnicy zgrupowania 
nowobieruñskiego, którzy nie 
brali udzia³u w tych walkach, 
pe³nili obowi¹zki Stra¿y Obywa-
telskiej w swoich macierzystych 
miejscowoœciach m.in. pilnowali 
mostów na Wiœle.

10 maja W Bieruniu Nowym, 
wystawiono polskie posterunki 
graniczne po uprzednim zwol-
nieniu niemieckich stra¿ników 
granicznych (Grenzschutz). W 
pobliskim Bieruniu Starym utwo-
rzono posterunek ¿andarmerii 
Górnego Œl¹ska w celu utrzy-
mania porz¹dku i czuwania nad 
bezpieczeñstwem ludnoœci¹. Na 
opanowanych przez powstañców 
terenach funkcjonowa³a polska 
administracja i polski wymiar 
sprawiedliwoœci.

Ostatecznego podzia³u terenu 
plebiscytowego Rada Ligi Naro-
dów dokona³a 20 paŸdziernika 
1921 roku. Natomiast ceremonia 
przejêcia zwierzchnoœci polskiej 
nad Ziemi¹ Pszczyñsk¹ odby³a 
siê 29 czerwca 1922 roku.

Punktem kulminacyjnym 
tych uroczystoœci by³o jedno-
czesne wkroczenie wojska pol-
skiego pod dowództwem gen. 
Stanis³awa Szeptyckiego do 
Pszczyny i Miko³owa. Równie¿ 
w tym dniu nast¹pi³o uroczyste 
przejêcie Bierunia Starego wraz 
z okolicznymi miejscowoœciami 
przez administracjê polsk¹.

Po tym dziejowym akcie, sta-
rosta powiatu pszczyñskiego dr. 
Lerch rozporz¹dzeniem z dnia 
12 wrzeœnia 1922 roku ustanowi³ 
Bieruñ Nowy jako: „jedyn¹ i 
urzêdow¹ nazwê miejscowoœci”.

Gerard Miœ

Trzecie powstanie œl¹skie

BRAWUROWY ATAK 
BIERUÑSKI

Kilka dni temu obchodziliœmy dziewiêædziesi¹t¹ rocznicê 
trzeciego powstania œl¹skiego. Przy okazji wspominania 
czasów przemian w Europie i Polsce, warto przyjrzeæ siê 
temu co wówczas dzia³o siê w naszej okolicy. Dlatego te¿ 
publikujemy artyku³ Gerarda Misia, który przybli¿a nam 
ówczesne wydarzenia. 
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BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Jagiełły, ul. Wi-

ślanej i rzeki Wisły wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bieruniu Uchwały 
nr III/3/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w 
rejonie ul. Jagiełły, ul. Wiślanej i rzeki Wisły wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego miejscowe-
go planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w 
Bieruniu przy ulicy Rynek 14, 43-150 Bieruń, w terminie 21 dni od daty ukaza-
nia się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 6 maja 2011r.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone 
w formie: pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 
Bieruń Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami; ustnie 
do protokołu w Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 
Urząd Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń; za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres email: urzad@um.bierun.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny - mapa 
ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
mgr inż. Bernard Pustelnik

wurowy atak bieruñskiej kompa-
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Czy blisko dwustumetro-
wy dystans mo¿e byæ 
dla kogoœ wyzwaniem? 

Z pewnoœci¹ tak, pod wa-
runkiem, ¿e prowadzi 
pod wzniesienie i za-
miast spokojnego mar-
szu, trzeba go przebiec. 
Z takim wyzwaniem 
zmierzy³o siê ponad 240 
uczestników „Biegu Pod 
Górê” zorganizowanego 
7 maja w Moravskym Be-
rounie – naszym mieœcie 
partnerskim z Czech.

Trzynasta edycja te-
gorocznej imprezy zo-
sta³a przygotowana 
przez miejscowe w³adze 
oraz Ochotnicz¹ Stra¿ 
Po¿arn¹. S³oneczna po-
goda sprzyja³a wspa-
nia³ej, rodzinnej atmosfe-
rze, a pozytywne nastro-
je nie opuszcza³y nikogo 
do samego koñca. 

Wœród licznie zebra-
nych uczestników obec-
na by³a tak¿e reprezentacja 
z Bierunia, sk³adaj¹ca siê z 
przedstawicieli Urzêdu Miej-
skiego – w tym zastêpcy 
burmistrza Bierunia Lesz-
ka Kryczka oraz uczniów 
z Gimnazjum nr 1 im. Karo-
la Wierzgonia i Ko³a Strze-
leckiego dzia³aj¹cego przy 
Bieruñskim Oœrodku Spor-
tu i Rekreacji. 

Punktem docelowym 
rozgrywek by³o przebycie 
w jak najkrótszym czasie 
odleg³oœæ 190 metrów na 

wzniesieniu o wysokoœci 35 m. 
Wbrew pozorom niezbyt d³uga 
trasa, dla wiêkszoœci okaza³a 
siê mordercz¹ przepraw¹. Po 

dobiegniêciu do mety 
uczestnicy nie potrafili 
nabraæ tchu i wykoñczeni 
padali na materace – 
przygotowane wczeœniej 
przez s³u¿by ratownicze.

Ku naszej uciesze silna 
reprezentacja z Bierunia 
znalaz³a siê wœród grona 
zwyciêzców. W swej ka-
tegorii najlepsze wyniki 
uzyska³y: Kinga ¯ucho-
wicz z G1 i Magda Ad-
rian z Klubu Streleckiego 
oraz Justyna Wilkosz – 
trzecie miejsce. 

Wielkim, ale jak¿e ra-
dosnym zaskoczeniem 
by³o uzyskanie przez 
Kingê ¯uchowicz naj-
lepszego czasu spoœród 
wszystkich zawodniczek 
turnieju. Za to osi¹gniêcie 

otrzyma³a ¿ó³t¹ koszulkê li-
dera oraz przechodni pu-
char, który w przysz³ym roku 
zostanie przekazany ko-
lejnemu zwyciêzcy. Wszy-
scy wygrani zawodnicy zo-
stali nagrodzeni medala-
mi. Zaszczyt ich wrêczania 
przypad³ zastêpcy burmi-
strza Bierunia Leszkowi 
Kryczkowi. Ponadto wszy-
scy uczestnicy otrzymali dy-
plomy ze zdjêciem i wyni-
kiem biegu oraz inne poda-
runki.

Stonehenge to nie tylko 
jedna z najs³ynniejszych 
europejskich budowli ka-

miennych po³udniowej Anglii. To 
równie¿ istniej¹cy od 15  zespó³ 
muzyczny wykonuj¹cy  przede 
wszystkim tradycyjne tañce cel-
tyckie – jigi, reele, hornpipy. 
Dziêki oryginalnoœci programo-
wej oraz dobremu warsztato-
wi Stonehenge szybko zosta³ 
zauwa¿ony na polskiej scenie 
folkowej a w naszym mieœcie, 
ju¿ kolejny raz zape³nia salê 
koncertow¹ Jutrzenki.

Grupa zaproszona przez 
Bieruñski Oœrodek Kultury  w 
niedzielê 15 maja prezentowa³a 
utwory zarówno szkockie, jak i ir-
landzkie zabieraj¹c publicznoœæ 
do krainy zielonych wzgórz, 
œredniowiecznych zamków, cel-
tyckiej kultury, muzyki i œpiewu. 
Liczne utwory wzbogacane 
by³y nowoczesn¹ i zarazem 
nowatorsk¹ aran¿acj¹. Wystêp 
cieszy³ siê ogromnym zainte-
resowaniem s³uchaczy, którzy 
wype³nili bieruñsk¹ „Jutrzenkê” 
do ostatniego miejsca. 
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Jutrzenka pe³na folku

uczestnicy nie potrafili 
nabraæ tchu i wykoñczeni 
padali na materace – 
przygotowane wczeœniej 
przez s³u¿by ratownicze.

reprezentacja z Bierunia 
znalaz³a siê wœród grona 
zwyciêzców. W swej ka-
tegorii najlepsze wyniki 
uzyska³y: 
wicz 
rian
oraz 
trzecie miejsce. 

dosnym zaskoczeniem 
by³o uzyskanie przez 

lepszego czasu spoœród 
wszystkich zawodniczek 

otrzyma³a ¿ó³t¹ koszulkê li-
dera oraz przechodni pu-
char, który w przysz³ym roku 
zostanie przekazany ko-
lejnemu zwyciêzcy. Wszy-
scy wygrani zawodnicy zo-
stali nagrodzeni medala-
mi. Zaszczyt ich wrêczania 
przypad³ zastêpcy burmi-
strza Bierunia 
Kryczkowi.
scy uczestnicy otrzymali dy-
plomy ze zdjêciem i wyni-
kiem biegu oraz inne poda-
runki.

ZAWODY 
U S¥SIADÓW…
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Bieruński Ośrodek Kultury 
zaprasza w maju

Kinoteatr „Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4

25 maja godz. 18.00 – Dzień Matki dla KGW
26 maja godz. 15.00 – Dzień Matki dla PZERiI
29 maja godz. 15.00 – DZIEŃ DZIECKA 
 na Bieruńskim Rynku
2 czerwca godz. 18.00 – „Ja i moja rodzina” – przedstawienie 
przygotowane przez uczniów SP-1
6 czerwca godz. 17.00 – Przedstawienie przygotowane przez 
uczniów z SP-1 z okazji Dnia Rodziny
10 czerwca godz. 16.30 – Koncert galowy uczniów szkoły 
muzycznej z Ostroga
12 czerwca godz. 18.00 – „Ukryte talenty mieszkańców 
Bierunia” – otwarcie wystawy
18 czerwca godz. 17.00 – Mityng teatralny „Uliczka 2011” 
– Rynek
22 czerwca godz. 18.30 – Koncert uczniów Ogniska 
Muzycznego

Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 45

8 czerwca godz. 17.00 – Dyskoteka dla uczniów 
Gimnazjum nr 2
13 czerwca godz. 12.00 – „Śluby panieńskie” – przedstawie-
nie teatralne grupy „Fantom” dla LO
20 czerwca godz. 12.00 – „Śluby panieńskie”  przedstawienie 
– teatralne grupy „Fantom” dla Gimnazjum nr 2
21 czerwca godz. 12.00 – Zakończenie roku szkolnego zor-
ganizowane przez Ośrodek Edukacji

Świetlica Środowiskowa „Remiza”, 
ul. Remizowa 19

6 czerwca godz. 10.00 – Walne zebranie członków 
Spółki Wodnej
7 czerwca godz. 14.00 – Spotkanie klubowe PZERiI
24 czerwca godz. 17.00 – 
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NAD WISŁĄ

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

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

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – spotkania przedszkola-
ków ze znanymi mieszkańcami Bierunia

Naprawa 
protez zębowych

Bieruń, 
ul Bojszowska 48

Tel: 603 989 719

Ju¿ po raz dwunasty uœmie-
chniêty, barwny i gwarny 
korowód prze ma szerowa³ 

wokó³ stadionu MKS Lêdziny 
inauguruj¹c Powiatowe Igrzy-
ska Osób Niepe³nosprawnych. 
Na tej sportowej imprezie zorga-
nizowanej w konwencji igrzysk 
olimpijskich z charakterystycz-
nym dla nich ceremonia³em jak 
co roku wyst¹pi³a silna repre-
zentacja naszego miasta: Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób 
Niepe³nosprawnych „Radoœæ 
¯ycia”, Szko³y Podstawo-
wej nr 1 z Oddzia³ami Inte-
gracyjnymi oraz wspaniali ki-

bice z naszych szkó³: Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego i PZS 
Bieruñ. 

W tegorocznych igrzyskach 
udzia³ wziê³o 430 zawodników z 
28. oœrodków z naszego powia-
tu oraz miast: Tychy, Mys³owice, 
Pszczyna, Oœwiêcim, Katowi-
ce, Miko³ów. Zawody by³y roz-
grywane w kilku kategoriach 
sportowych, dostosowanych do 
rodzaju dysfunkcji oraz wieku 
uczestników (od dzieci po ludzi 
dojrza³ych). I chocia¿ zawodni-
cy zdobywaj¹ medale, pucha-
ry i inne nagrody tu nie licz¹ siê 
wyniki sportowe. 

W minion¹ niedzielê, 
na bieruñskim ryn-
ku znów rozleg³y 

siê dŸwiêki orkiestr dêtych. 
To znak, ¿e rozpocz¹³ siê V 
Przegl¹d Orkiestr Dêtych w po-
wiecie bieruñsko – lêdziñskim 
z udzia³em miejscowych i przy-
jezdnych zespo³ów. 

Swój dorobek muzycz-
ny zaprezentowa³y: orkie-
stra samorz¹dowa z Imielina, 
z KWK „Piast” i „Ziemowit”, 
zespó³ KWK „Brzeszcze” oraz 
Orkiestra Wojskowa z Bytomia. 
Goœciem specjalnym by³a Sie-
mianowicka Orkiestra Rozryw-
kowa. 

Nasi na igrzyskach
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Orkiestrowy rynek
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Firma od zesz³ego roku 
prowadzi realizacjê bu-
dowy centrum logistycz-

nego w Bieruniu, które ma 
byæ jednym z najwiêkszych i 
najnowoczeœniejszych cen-

trów logistycznych w Polsce 
Po³udniowej. Bêdzie to spó³ka 
SPM Poland (córka Sistema 
Poland). 

W spotkaniu uczestniczy³ 
Burmistrz Bierunia Bernard 

Pustelnik, Naczelnik Wydzia³u 
£adu Przestrzennego i Gospo-
darki Nieruchomoœciami Kry-
styna Trzoñska oraz przedsta-
wiciele firmy Sistema Poland 
m.in. Dino Grasso – prezes 
firmy, Marek Cendry – dyrek-
tor operacyjny oraz Bronis³aw 
Bartosik – prezes zarz¹du fir-
my Gestin Polska. 

Integralnym tematem spo-
tkania by³a sprawa rozwoju 
Strefy Ekonomicznej w Bie-
runiu, która znajduje siê w 
s¹siedztwie realizowanej in-
westycji Sistema Poland. Za-
mierzeniem wykonawców bu-
dowy oraz przedstawicieli 
Urzêdu Miejskiego w Bieruniu 
jest podjêcie wspó³pracy i zde-
cydowanych dzia³añ w kie-
runku pozyskania nowych in-
westorów do powstaj¹cej 
Strefy. Im wiêcej potencjal-
nych przedsiêbiorców, tym 
wiêksza szansa na progres 

firm znajduj¹cych siê na tere-
nie Fiata (m.in. ustalenie dla 
nich nowych lokalizacji). 

Podczas spotkania omówio-
no równie¿ kwestiê komuni-
kacji w Strefie Ekonomicznej. 
Po³¹czenie z now¹ inwestycj¹ 
oraz publiczn¹ infrastruktur¹. 
Przejazd na terenach inwesty-
cyjnych musi byæ funkcjonal-
ny i bezproblemowy – zarówno 
dla mieszkañców Bierunia, jak 
równie¿ przedstawicieli firm. 

W ramach nowego Centrum 
Logistycznego Spó³ka SPM Po-
land ma w planie wybudowa-
nie w Bieruniu: hali magazyno-
wej o powierzchni 60.000 m2 
z³o¿onej z 3 komponentów po 
20.000 m2, bocznicê kolejow¹ 
zapewniaj¹c¹ dostêp do sieci 
kolejowej. Przewidziane us³ugi 
magazynowe to: za³adunki, roz-
³adunki; dekompozycja, prze-
pakowanie; magazynowanie; 
kompletacja wysy³ek.

RADA MIEJSKA

tor operacyjny oraz 

tkania by³a sprawa rozwoju Spotkanie z Sistema
W³adze naszego miasta staraj¹ siê o pozyskiwanie kolej-
nych inwestorów  a tym, którzy ju¿ zdecydowali siê na inwe-
stycje w Bieruniu udzielaj¹ pomocy. Tak¹ firm¹ jest Sistema 
Poland  z w³adzami której odbywaj¹ siê cykliczne spotkania 
w Urzêdzie. Jedno z nich odby³o siê 28 kwietnia. 

W Urzêdzie Miejskim w 
Bieruniu 28 kwie tnia 
odby³a siê VI Sesja 

Rady Miejskiej.

Wiod¹cym tematem kwietnio-
wego spotkania by³o uchwalenie 
Statutu Miasta Bierunia. Modyfi-
kacje mia³y charakter prawny, jak 
i merytoryczny. Nad aktualizacj¹ 
statutu czuwa³a Komisja DoraŸna 
sk³adaj¹ca siê z cz³onków Rady 
Miejskiej, której przewodniczy³ 
Tomasz Nyga przy wspó³pracy 
Sekretarza Miasta oraz Radcy 
Prawnego. 

Statut Miasta Bierunia uleg³ ak-
tualizacji ze wzglêdu na zmiany 
wprowadzone w:
– Ustawie o pracownikach sa-

morz¹dowych;
– Ustawie o samorz¹dzie gmin-

nym;
– Ustawie o finansach publicz-

nych;
– oraz Ordynacji Wyborczej.

Jak podkreœla Sekretarz Mia-
sta, Jerzy Stok wprowadzo-
ne zmiany maj¹ na celu dopre-
cyzowanie istniej¹cych zapisów 
prawnych, by w pe³ni oddawa³y 
aktualn¹ istotê funkcjonowania 

miasta. Zmiany w statucie dotycz¹ 
m.in. procedur postêpowania ko-
misji, funkcjonowania Rady Miej-
skiej czy instytucji mianowania.  

Podczas posiedzenia rozpa-
trzono równie¿ projekty uchwa³:

– w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego te-
renu po³o¿onego w rejonie 
ulic: Oœwiêcimskiej, Homera i 
Mlecznej w Bieruniu – w spra-
wie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu po³o¿onego 
w rejonie ulic: Warszawskiej, 
Piaskowcowej i Bazaltowej w 
Bieruniu

– w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego terenu w rejo-
nie ulic: £ysinowej, Polnej i 
Œwierczynieckiej oraz zbiorni-
ka £ysina

– w sprawie przyjêcia Ak-
tualizacji Programu Ochro-
ny Œrodowiska dla miasta 
Bierunia na lata 2010-2013 z 
perspektyw¹ na lata 2014 – 
2017

– w sprawie przyjêcia Pla-
nu gospodarki odpadami dla 
miasta Bierunia na lata 2010 
– 2013 z perspektyw¹ na lata 
2014 – 2017 (A.K)

VI sesja Rady Miejskiej

Data, godzina,
miejsce

Podstawowe tematy posiedzenia Charakter spotkania

07.06., godz. 16.30
Sala szkoleń UM

Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2010 rok.
Stan bezpieczeństwa w opinii Komendantów Straży Miejskiej i Policji

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Ładu Publicznego

09.06., godz. 16.30
Sala szkoleń UM

Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2010 rok.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 
i Opieki Społecznej

14.06., godz. 16.30
Sala szkoleń UM

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania Budżetu za 2010 r. Komisja Gospodarki Miejskiej

15.06., godz. 16.30
Sala szkoleń UM

Analiza wykonania Budżetu za 2010 r.
Opinia w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

Komisja Finansów Rozwoju i Promocji

Radni zapraszają
Na kolejną Sesję Rady Miejskiej która odbędzie się 26 maja godz. 15.00 w sali szkoleń UM. 

Tematem będzie: Komunikacja publiczna wmieście. 
Ponadto, radni zapraszają na posiedzenia Komisji.
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MAGAZYN SZKOLNY

Arek od trzech lat 
jest uczniem Ogni-
ska Muzycznego w 
Bieruniu i pod czuj-
nym okiem pani 
Joanny Œwierczek 
uczy siê gry na gi-

tarze klasycznej. 
Dziêki wielkiej pa-
sji i pracowitoœci z 
jak¹ æwiczy na in-
strumencie dziœ 
mo¿e pochwaliæ siê 
kolejn¹ ju¿ nagrod¹. 

Gry Arka mo¿na 
pos³uchaæ na kon-
certach uczniów 
Ogniska Muzyczne-
go, które odbywaj¹ 
siê w naszym 
mieœcie. 

Gimnazjum nr 1 im. Karo-
la Wierzgonia w Bieruniu 

doskonale przygotowa³o siê 
na beatyfikacjê Jana Paw³a II. 
28 kwietnia  podczas wieczor-
ku poetyckiego, który odby³ 

siê w koœciele NSPJ w Bieru-
niu – uczniowie wykazali siê 
wyj¹tkow¹ inwencj¹ twórcz¹ 
i wiedz¹ na temat ¿ycia i 
twórczoœci Ojca Œwiêtego. 

W zwi¹zku z beatyfikacj¹ 
Papie¿a Jana Paw³a II 

w Szkole Podstawowej nr 1 
odby³ siê konkurs piosenki „O 
Papie¿u i dla Papie¿a”. Konkurs 
zorganizowa³y panie: El¿bieta 
Kusak – katechetka i Agata 
Parysz-Urbaœ – nauczycielka mu-
zyki. Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê 
uczestników konkurs przebiega³ 
w dwóch etapach: osobno dla 
uczniów klas I – III i dla uczniów 
klas IV – VI. Uczestnicy przygo-
towali jedn¹ piosenkê o tematy-
ce dotycz¹cej Ojca Œwiêtego lub 
piosenkê przez Niego ulubion¹. 
Wystêpowali w dwóch katego-

riach: solowej lub zespo³owej 
(2-3 osoby).

Zaprezentowany poziom wy-
konania by³ bardzo wysoki i w 
miarê wyrównany, co œwiadczy 
o tym, i¿ mamy wielu zdolnych 
i chêtnych uczniów. Uczestnicy 
prezentowali piosenki zarówno 
nieznane jak i te znane, czêsto 
œpiewane na ró¿nych spotka-
niach z Papie¿em. Ka¿dy z 
uczestników przygotowa³ w³asny 
podk³ad muzyczny, a wielu z 
nich zaprezentowa³o równie¿ 
umiejêtnoœci gry na ró¿nych in-
strumentach.
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Brawa 
dla Arka

Uczeñ kl. VI a Szko³y 
Podstawowej nr 3 z 
Oddzia³ami Integracyj-
nymi im. Or³a Bia³ego 
w Bieruniu Arka-
diusz Kuku³a zdoby³ 
III nagrodê w pi¹tej 
edycji Wojewódzkiego 
Konkursu Muzyczne-
go „Estrada M³odych 
2011” odbywaj¹cego 
siê w dniach w Siemia-
nowicach Œl¹skich.
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DOTACJE UNIJNE
W ci¹gu najbli¿szych miesiêcy zostan¹ og³oszone nowe 
konkursy na dotacje unijne dla przedsiêbiorców. Mog¹ to 
byæ ostatnie terminy na sk³adanie wniosków w tej per-
spektywie finansowej.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje 
konkursy dotycz¹ce dotacji na:
3.1.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw – dotacje do 

300 tys. z³ dla mikrofirm,
1.2.3. Zwiêkszenie wartoœci dodanej produkcji – dotacje do 

20 mln z³ dla firm
Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci organizuje 
m.in. konkurs na:
Dzia³anie 8.1. Wspieranie rozwoju w dziedzinie gospodarki 
elektronicznej – dotacja dotyczy nowych e-us³ug.
Szczegó³owe informacje: 
pod numerami telefonów – 692 470 246, 722 395 272 
oraz: www.fundusze-biznesplany.pl, www.centrum-winogrady.eu,  
www.fundusze-dlapolski.pl

Uczniowie 
o Janie Pawle II

W ho³dzie Papie¿owi
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MAGAZYN SZKOLNY

Weso³y korowód gimna-
zjalistów uroczyœcie 
rozpocz¹³ III festyn 

Gimnazjum nr 1 „W niezupe³nie 
starym stylu”. Po wspania³ej 
paradzie przebierañców i pre-
zentacji poszczególnych klas, 
nadszed³ czas na zabawê. 
I tu by³o wszystko tak jak 
nale¿y: pogoda dopisa³a, bufe-
ty wype³nia³y s³odkoœci przygo-
towane przez rodziców i spon-
sorów a program artystycz-
ny móg³ zadowoliæ ka¿dego. 
Wœród bawi¹cych siê uczniów 
i rodziców obecny by³ miêdzy 
innymi wiceburmistrz Leszek 
Kryczek z ma³¿onk¹ oraz spo-
ra grupa radnych.

Najpierw obejrzeliœmy scen-
ki kabaretowe w wykonaniu 
naszych uczniów, póŸniej po-
kaz tañca i konkurs piosenki. 
Równoczeœnie trwa³y zmagania 
w konkursach sprawnoœciowych 
na boiskach sportowych, mo¿na 
by³o powspinaæ siê na linie czy 
obejrzeæ umiejêtnoœci psa poli-
cyjnego. Jak zwykle sporo emo-
cji wzbudzi³a loteria fantowa a 
kolejka po losy by³a ca³kiem, 
ca³kiem… Jak powiedzia³ dy-
rektor szko³y – Grzegorz Bi-
zacki: festyn jest doskona³¹ 
okazj¹ do integracji uczniów, do 
zacieœnienia kontaktów szko³y 
z rodzicami a dochód z festynu 
zostanie przeznaczony na za-
kup pomocy dydaktycznych.

Gimnazjalny festyn

Wymagajcie wiêcej od 
siebie, chocia¿by inni 
tego od Was nie wy-

magali – te s³owa papie¿a Jana 
Paw³a II przytoczy³ burmistrz 
Bernard Pustelnik, ¿ycz¹c ab-
solwentom sukcesów w czasie 
egzaminu maturalnego i zawo-
dowego 29 kwietnia podczas 
po¿egnania absolwentów PZS 
w Bieruniu.

Jednym z najwa¿niejszych 
momentów w ¿yciu ka¿dej 
szko³y, jest dzieñ, w który w 
sposób szczególnie uroczysty, 
naukê koñcz¹ uczniowie naj-
starszych klas. To chwila pod-
sumowania dokonañ, reflek-
sji i gratulacji oraz radoœci z 
osi¹gniêæ.

29 kwietnia  mury Powiato-
wego Zespo³u Szkó³ w Bieru-

niu opuœci³o 98 absolwentów 
z Technikum oraz Technikum 
Uzupe³niaj¹cego dla Doros³ych. 
Wœród absolwentów znalaz³o 
siê kilka osób zas³uguj¹cych na 
szczególne wyrazy uznania – o 
czym poinformowa³a pani dy-
rektor PZS w Bieruniu, Teresa 
Horst. Osoby, które przez czte-
ry lata wyró¿nia³y siê szcze-
gólnym zaanga¿owaniem, 
bardzo dobrymi wynikami w 
nauce, osi¹ga³y sukcesy w 
wielu olimpiadach i konkur-
sach – otrzyma³y œwiadectwa 
ukoñczenia technikum z 
wyró¿nieniem. A byli to: Dawid 
Garus – œrednia 5,46, Damian 
Kaczmarczyk – œrednia 5,25, 
Anna Jakimiec – œrednia 5,2, 
Anna Jaromin – œrednia 5,2, 
Karolina Romik – œrednia 

4,8, Sylwia Blacha – œrednia 
4,75.

Nastêpnie, jak co roku naj-
lepsi absolwenci – mieszkañcy 
miasta Bierunia, otrzymali na-
grody Burmistrza. Wœród nich 
znaleŸli  wymienieni ju¿ wy¿ej: 
Dawid Garus, Damian Kacz-
marczyk, Anna Jakimiec, 
Anna Jaromin, Karolina Ro-
mik oraz Sylwia Blacha.

Wszyscy wyró¿niaj¹cy 
siê ucznio wie otrzymali rów-
nie¿ nagrody ksi¹¿kowe ufun-
dowane przez Radê Rodzi-
ców. Tradycj¹ bieruñskiego 
PZS-u jest tak¿e przekazanie 
„odchodz¹cym w œwiat” pre-
zentu przez m³odszych kole-
gów. Tym razem by³ to brelok z 
koniczynk¹ na szczêœcie. 

Tego samego dnia  podob-
na uroczystoœæ odby³a siê w 
Liceum Ogólnokszta³c¹cym. 

196 absolwentów bieruñskiego 
ogólniaka – rocznik 2010/2011 
– pomyœlnie ukoñczy³ naukê 
do³¹czaj¹c do grona wielo-
tysiêcznej rzeszy absolwentów 
tej szko³y. Wœród najlepszych 
tegorocznych absolwentów  
znaleŸli siê: Kinga £apiñska, 
Dominika Iwan, Barbara 
Rososiñska oraz  Sebastian 
Grzesiak koñcz¹cy szko³ê z 
indeksem Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie.

– Wierzê w to, ¿e znaj¹c 
swoje mo¿liwoœci, zechce-
cie – Drodzy Absolwenci – 
udowodniæ, przede wszyst-
kim sobie, ¿e mo¿ecie uzyskaæ 
wiêcej. B¹dŸcie odwa¿ni i nie 
wahajcie siê siêgaæ po wiêcej - 
powiedzia³ absolwentom szko³y 
na po¿egnanie jej dyrektor Ro-
muald Kubiciel.

Nagrody dla najlepszych

1
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Jak poinformowa³ dzienni-
karza Echa Wies³aw Bi-
gos prezes Stowarzysze-

nia Big Budo Polska: Zawody 
rozgrywane by³y z podzia³em na 
kategorie wagowe (walki semi-

kontakt) i wiekowe w konkuren-
cjach: kata, kata z broni¹, kata 
synchroniczne oraz kata syn-
chroniczne z broni¹.

– Dzisiejsze zawody s¹ 
imprez¹ licz¹c¹ siê nie tylko 
w skali œrodowiska Big Budo 
powiedzia³ Wies³aw Bigos i 
doda³: – jestem zadowolony, 
¿e uda³o nam siê zgromadziæ 
tylu licz¹cych siê zawodników 
w tak licznych kategoriach wie-
kowych. Impreza sta³a na doœæ 
wysokim i wyrównanym pozio-
mie a poszczególne walki by³y 
bardzo zaciête lecz prowadzo-
ne fair paly.

Z kronikarskiego obowi¹zku 
dodajmy, ¿e w poszczególnych 
kategoriach wiekowych w gru-
pie dziewcz¹t i kobiet tryumfo-
wali: w kategorii wiekowej do 
8 lat – Paulina Wojtala Big 
Budo Polska), – w katego-
rii wiekowej do 10 lat – Ka-
rolina Mendoñ (Rzeszów), – 
w kategorii wiekowej do 15 
lat – Karolina Kula (Big Budo 

Polska) oraz – w kategorii 
wiekowej Kobiet – Angelika 
Bigos (Big Budo Polska).

Z kolei wœród ch³opców i 
mê¿czyzn zdobywcami Pucha-
ru i tytu³u najlepszego zawodni-
ka zostali: – w kategorii wie-
kowej do 8 lat – Dawid Wilk 
(Big Budo Polska), – w ka-
tegorii wiekowej do lat 10 – 
Kacper Urbanek (Tychy), – 
w kategorii wiekowej do 15 
lat – Martin Œmi³owski (Ty-
chy) i – w kategorii wiekowej 
Mê¿czyzn – Walentyn Avra-
menko (Ukraina).

Puchar dla najlepszego tech-
nika w walkach semi kontakt 
w kategorii juniorów zdoby-
li wœród pañ: – Alina Gagina 
(Wêgry) a wœród panów: – 
Chayka Yevgeniy (Ukraina). 
Puchar dla najlepszego tech-
nika w walkach semi kontakt 
w kategorii seniorów zdoby-
li: – Karol Nawrot (Big Budo 
Polska) i – Szilvia Hegymegi 
(Wêgry). (ZP)

Europejski Puchar
Zawody o Puchar Europy Juniorów oraz Puchar Budo 
Seniorów Federacji IBF w Formach Sztuk Walki rozegra-
no 30 kwietnia w bieruñskiej hali sportowej przy Gimna-
zjum nr 2.  W zawodach wystartowa³o 280 zawodników 
z 5 pañstw: Ukrainy, Wêgier, Czech, Niemiec i Polski. 

W sobotê 16 kwietnia, w 
dwóch grupach: doros³ych 

oraz dzieci, swoje szachowe 
umiejêtnoœci mog³o zmierzyæ 
24 zawodników miêdzy innymi 
z: Bierunia, Tychów, Lêdzin i 
Oœwiêcimia. Szósty raz z rzêdu 
tryumfowa³ zawodnik KS Unia 
Bieruñ Stary – Krzysztof Wilk. 
Miejsce drugie zaj¹³ Alojzy 
Szyndler z Dankowic a trzecie 

Kazimierz Stryjski z Bierunia. 
Wœród juniorów tryumfowa³ Da-
wid Ga³¹zka z W³osienicy.

Turnieje szachowe to wspa-
nia³a okazja dla mi³oœników  
królewskiej gry aby podgl¹daæ 
w akcji dobrych graczy. Nato-
miast dla zawodników to oka-
zja  aby udowodniæ swoj¹ klasê 
i sprawdziæ  domowe przygoto-
wanie.

Towarzystwo Turystyki Ak-
tywnej w Bieruniu zaprasza 

wszystkich mi³oœników dwóch 
kó³ek na I edycjê BIERUÑ BIKE 
MARATON. 

Maraton rozpocznie siê 11 
czerwca 2011 (sobota) o godz. 
11.00. Formularz zg³oszeniowy, 
regulamin maratonu, kategorie 
wiekowe oraz bie¿¹ce informa-
cje zamieszczone s¹ na stro-
nie www.tta.org.pl w zak³adce 
Bieruñ Bike Maraton.

Do wyboru dwa dystanse: 
– bardziej wymagaj¹ca trasa 
MTB (ok. 20 km) i ³atwiejsza 
trasa turystyczna (ok. 10 km).

Dodatkow¹ atrakcj¹ jest tor 
przeszkód, na którym mo¿na 
siê sprawdziæ niezale¿nie lub 
po³¹czyæ z jedn¹ z dwóch 
ww. tras. Trasy wytyczone 
zosta³y przez atrakcyjne kra-
jobrazowo bieruñskie tere-
ny o zró¿nicowanym stopniu 
trudnoœci: piachy £ysiny, leœne 
dukty Che³meczek, wzniesienia 
Grobli.

Organizatorzy do³o¿yli ogro-
mnych starañ, by I edycja 
maratonu wypad³a znako-
micie. Zapewniaj¹ sportow¹ 
rywalizacjê i niepowtarzaln¹ 
atmosferê!

Zawodnicy z „Piast LOK” Bieruñ 
pokazali, ¿e nadal licz¹ siê w 

rywalizacji o czo³owe miejsca. 
Podczas rozgrywanej 17 kwiet-
nia we Wroc³awiu pierwszej run-
dy Pucharu Polski juniorka Joan-
na Frank pokaza³a na co j¹ staæ. 
Uzyskany przez ni¹ wynik 586/600 
pkt. sprawi³, ¿e zawodniczka z 
Bierunia zdoby³a pierwsz¹ klasê 
sportow¹. Wroc³aw by³ jak do tej 
pory najwa¿niejszym startem w 
tym roku. 

Wczeœniej, bieruñscy strzel-
cy udanie zaliczyli wystêp w Za-
wodach Okrêgowych w Strze-
laniach Pneumatycznych, które 

odby³y siê w Tychach. Joanna 
Frank zajê³a w nich – drugie a 
Pawe³ Piaœcik – trzecie miej-
sce. Natomiast w drugim tur-
nieju, w konkurencji KPN 40, 
bieruñscy juniorzy nie dali ¿ad-
nych szans rywalom na zajêcie 
czo³owych miejsc. Kolejno po-
dium zajêli Pawe³ Piaœcik I 
miejsce, Bernadetta Migas II i 
Joanna Frank miejsce III. Do-
brze wypadli równie¿ juniorzy 
m³odsi w tej samej konkurencji 
zabieraj¹c rywalom I miejsce, 
które zdoby³ £ukasz Dzidek 
oraz II-gie zdobyte przez Mar-
cina Adriana. 

Memoria³ Dobieliñskiego

Startuje BIERUÑ BIKE Trafili w dziesi¹tkê
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