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BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., informuje, że 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bieruniu został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz, w którym opisano nie-
ruchomości z przeznaczeniem do:

• sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego tj.:

- działka nr 921/8 o powierzchni 576 m2 (obręb Bieruń Stary, 
karta mapy 9), położona w Bieruniu w rejonie ul. Krakow-
skiej-Baryki

- działka nr 922/8 o powierzchni 634 m2 (obręb Bieruń Stary, 
karta mapy 9), położona w Bieruniu w rejonie ul. Krakow-
skiej - Baryki, 

- działka nr 923/8 o powierzchni 623 m2 (obręb Bieruń Stary, 
karta mapy 9), położona w Bieruniu w rejonie ul. Krakow-
skiej - Baryki, 

- działka nr 924/8o powierzchni 647 m2 (obręb Bieruń Stary, 
karta mapy 9), położona w Bieruniu w rejonie ul. Krakow-
skiej - Baryki, 

- działka nr 925/8 o powierzchni 590 m2 (obręb Bieruń Stary, 
karta mapy 9), położona w Bieruniu w rejonie ul. Krakow-
skiej - Baryki, 

- działka nr 926/8 o powierzchni 635 m2 (obręb Bieruń Stary, 
karta mapy 9), położona w Bieruniu w rejonie ul. Krakow-
skiej - Baryki

Podczas V Powiatowych Targów Przedsiêbiorczoœci i Eko-
logii uznanie konkursowego jury zdoby³a miêdzy innymi 
bieruñska firma „Granitex” nale¿¹ca do Wies³awa Wójci-

ka. Firma istniej¹ca od lat na rynku kamieniarskim, szczególnie 
znana jest jako wykonawca efektownego pomnika na bieruñskim 
rynku. Gratulujemy. Przypomnijmy, ¿e targi odbywa³y siê 2 i 3 
czerwca Imielinie z udzia³em 109 wystawców g³ownie z naszego 
powiatu ale równie¿ innych miast kraju i zagranicy.

Nagroda dla Granitex-u

Jajosty i Kolonia, od 27 maja wystêpuj¹ pod w³asnym sztan-
darem, poœwiêconym w koœciele œw. Bart³omieja przez ks. 
Proboszcza Waleriana Ogiermana. Sztandar ufundowa-

no z nagrody pieniê¿nej za ubieg³oroczne zwyciêstwo w kon-
kursie do¿ynkowych koron. Resztê pieniêdzy zebra³ wœród 
mieszkañców i sponsorów Komitet Sztandaru w sk³adzie: Józef 
Malewicki, Aniela Kamiñska, Andrzej Klekot, Bernard Kostka i 
Piotr Sapek. Z jednej strony sztandaru widniej¹ herby Jajost i Ko-
lonii a drugiej wizerunek œw. Jana Nepomucena. 

Pod w³asnym sztandarem

Jak już informowaliśmy, obie części naszego miasta - Bieruń 
Nowy i Bieruń Stary zostały połączone ścieżką rowerową, bie-
gnącą po śladzie byłej kolejki wąskotorowej, dowożącej pra-

cowników do „ZTS Erg”. Ścieżka umożliwia swobodne i w pełni 
bezpieczne poruszanie się zarówno mieszkańców jak i turystów. 

Dziś zapraszamy do udziału w konkursie na nazwę ścieżki. 
Przyjmujemy zgłoszenia na kartkach w Bieruniu Nowym - w księ-
garni na osiedlu obok kopalni oraz w świetlicy przy ulicy Remi-
zowej. W części starobieruńskiej czekamy na wasze propozycje 
w księgarni Cygnus na Rynku oraz w Jutrzence. Chętnie przyj-
mujemy również zgłoszenia mailem na adres info@um.bierun.pl 
z dopiskiem konkurs rowerowy.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody dla laureata wręczymy 
podczas Rodzinnego Rajdu Rowerowego 11 sierpnia. Zaprasza-
my do udziału w zabawie! 

Przypomnijmy, że ścieżka o długości 3833 metry rozpoczyna 
się od ulicy Baryki a kończy na ulicy Kościelnej lub odwrotnie, za-
leżnie skąd się jedzie. Szerokość to 2 metry, za wyjątkiem dojaz-
dów do posesji gdzie ścieżka jest szersza (3,5m), dzięki czemu 
rowerzyści jadących w przeciwnych kierunkach, będą mogli spo-
kojnie się mijać.

Konkurs z nagrodami!

Nazwij ścieżkę 
rowerową
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Z informacji Naczelnika 
Spraw Obywatelskich 
Urzêdu Miejskiego w 

Bieruniu wynika, ¿e ok. 5000 
osób naszego miasta win-
no dope³niæ tego obowi¹zku 
do koñca roku. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e procedura narzu-
cona przez Ministerstwo Spraw 
Wewnêtrznych i Administracji 

powoduje, ¿e na nowy dowód 
czeka siê miesi¹c. Z dniem 1 
stycznia 2008 r. stare dowody 
strac¹ wa¿noœæ a ich posia-
dacze bêd¹ mieli problemy. 
Zachêcamy, aby z wymian¹ 
nie czekaæ do ostatniej chwili. 
Nale¿y wype³niæ wniosek, któ-
ry mo¿na wzi¹æ w Wydziale 
Spraw Obywatelskich Urzêdu 

Miejskiego lub œci¹gn¹æ ze 
strony internetowej Urzêdu 
oraz wp³aciæ na konto Urzêdu 
op³atê w wysokoœci 30 z³. 
Wp³aty mo¿na dokonaæ w Ban-
ku Spó³dzielczym lub w ka-
sie Urzêdu. Potrzebne s¹ dwa 
aktualne zdjêcia. Fotografowi 
nale¿y powiedzieæ, ¿e maj¹ to 
byæ zdjêcia do dowodu oso-
bistego. Przy sk³adaniu wnio-
sku jest wymagany stary do-
wód, akt urodzenia (dla panny, 
kawalera) lub akt ma³¿eñstwa 
(dla mê¿atki, ¿onatego, roz-
wódki, rozwiedzionego, wdo-
wy, wdowca) - akty musz¹ byæ 
aktualne. Nie dotyczy to przy-
padków, gdy ktoœ urodzi³ siê 
w Bieruniu lub wzi¹³ tu œlub. Te 
fakty s¹ do sprawdzenia na 
miejscu. Na razie nie usta-
wiaj¹ siê kolejki do wymia-
ny dowodów, ale nale¿y siê 
z tym liczyæ. W sprawie wy-
miany dowodów i nie czeka-
nie na ostatni¹ chwilê zwró-
ci³ siê do mieszkañców na-
szego województwa Wo-
jewoda Œl¹ski. Apele w tej 
sprawie zosta³y wywieszone 
w Urzêdzie oraz w mieœcie. 
Warto dokonaæ wymiany do-
wodu bez poœpiechu, stresu 
i kolejki !

WOKÓŁ NAS

Na zaproszenie w³adz mia-
sta partnerskiego Ostroga, 
w dniach 6 - 8 czerwca 2007 
roku czteroosobowa delega-
cja Bierunia uczestniczy³a w 
œwiêcie miasta, w trakcie któ-
rego podpisany zosta³ akt 
partnerstwa pomiêdzy Sando-
mierzem a Ostrogiem.

Uroczystoœæ podpisania aktu przyjaŸni i 
wspó³pracy mia³a miejsce w zabytkowej kom-
nacie zamku Ostrogskich. Oprócz delegacji 
Sandomierza i Bierunia udzia³ wziêli przedsta-
wiciele miasta partnerskiego Emmemingen z 
Niemiec, parlamentu Ukrainy, w³adz s¹siednich 
miast, powiatu i województwa. W ramach ob-
chodów œwiêta miasta Ostroga odby³o siê wie-
le imprez sportowych i kulturalnych. Delegacje 
przyjête zosta³y z „polsk¹ goœcinnoœci¹”.

Wizyta u przyjació³

Dowody do wymiany
Do koñca roku wszy-
scy powinni wymieniæ 
stare dowody osobi-
ste na nowe. Dowo-
dy tzw. ksi¹¿eczkowe 
wydane przed 2000 r. 
utrac¹ wa¿noœæ. 

Od lewej: burmistrz Emmemingen, burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski, burmistrz 
Ostroga Taras Pustowit, były burmistrz Emmemingen oraz zastępca burmistrza Bierunia 
Jan Podleśny.
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PRAWO

Obecna kadencja ³aw-
ników koñczy siê w 
grudniu bie¿¹cego 

roku. Kolejna czteroletnia ka-
dencja na lata 2008 - 2011 po-
przedzona jest procesem na-
boru okreœlonym w ustawie 
prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych z 27 lipca 2001 r. 
oraz w prze pisach wykonaw-
czych do ustawy. Udzia³ czyn-
nika spo³ecznego w wymia-
rze sprawiedliwoœci jest moc-
no zakorzeniony. Sama usta-
wa mimo, ¿e wesz³a w ¿ycie 
w 2001 r. czyli kilka lat temu 
by³a zmieniona 22 razy. W 
przesz³oœci podejmowano pró-
by radykalnego ograniczenia 
roli ³awników w s¹dach lecz 
ich nie wyeliminowano. Kan-
dydatów na ³awników nale¿y 
zg³aszaæ do 30 czerwca br. 
Prawo to przys³uguje: preze-
som s¹dów, stowarzyszeniom, 
organizacjom zwi¹zkowym, or-
ganizacjom pracodawców oraz 
innym organizacjom zareje-
strowanym na podstawie prze-
pisów prawa z wy³¹czeniem 
partii politycznych oraz co naj-
mniej dwudziestu piêciu oby-
watelom maj¹cym czynne pra-
wo wyborcze zamieszkuj¹cym 
stale na danym terenie. Kandy-
datów na ³awników do orzeka-
nia w sprawach z zakresu pra-
wa pracy zg³aszaj¹ zwi¹zki za-
wodowe oraz organizacje pra-
codawców. Wyboru ³awni-
ków dokona Rada Miejska do 
koñca paŸdziernika br. Pismem 
z dnia 28 maja 2007 r. Prezes 
S¹du Okrêgowego w Katowi-
cach poinformowa³ o procedu-
rze postêpowania w sprawach 
wyboru ³awników s¹dowych 
oraz o liczbie ³awników jaka 
winna byæ wybrana z obszaru 
Bierunia. Kandydatów tak jak to 
podano wy¿ej nale¿y zg³osiæ w 
Biurze Rady do 30 czerwca br. 
na karcie zg³oszenia. Wzór kar-
ty wraz z proœb¹ o zg³aszanie 
kandydatów przes³ano do 
najwiêkszych zak³adów pra-
cy oraz stowarzyszeñ z terenu 
Bierunia. Mo¿na go pobraæ ze 
strony internetowej Urzêdu lub 
ze strony internetowej Minister-
stwa Sprawiedliwoœci oznaczo-
nej www.ms.gov.pl wzglêdnie 
w Biurze Rady. Do zg³oszenia 
powinny byæ za³¹czone trzy fo-
tografie, z których dwie po wy-
borze trafi¹ wraz z innymi da-
nymi do w³aœciwego s¹du, a 
jedna pozostaje w dokumen-

tacji gminy. Zdjêcia winny byæ 
takie jakie wykonywane s¹ do 
dowodów osobistych. Poza 
tym do wniosku winna byæ 
do³¹czona informacja z Krajo-
wego Rejestru Karnego oraz 
oœwiadczenie kandydata, ¿e 
nie toczy siê przeciwko niemu 
postêpowanie karne. Ponadto 
nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenie 
lekarskie stwierdzaj¹ce brak 
przeciwwskazañ do wykony-
wania funkcji ³awnika. Kosz-
ty op³aty za wydanie infor-
macji z Krajowego Rejestru 
Karnego oraz op³aty za ba-
danie poprzedzaj¹ce wy-
stawienie zaœwiadczenia le-
karskiego ponosi kandy-
dat na ³awnika. S¹ to nowe 
rozwi¹zania obowi¹zuj¹ce do 
naboru na kadencjê 2008 - 
2011. Nowoœci¹ jest równie¿ 
do³¹czanie zdjêæ przed wybo-
rem. Jedno zdjêcie na pewno 
bêdzie wklejone do legityma-
cji. Pozytywnie nale¿y odnieœæ 
siê do ujednoliconego druku 
wniosku, który ujmuje wszyst-
kie niezbêdne informacje o 
kandydacie wraz z jego zgod¹ 
na kandydowanie. W przypad-
ku zg³oszenia kandydata przez 
grupê 25 mieszkañców do dru-
ku karty do³¹cza siê listê osób 
zawieraj¹c¹ imiê (imiona), na-
zwisko, numer ewidencyjny 
PESEL, miejsce sta³ego za-
mieszkania i w³asnorêczny 
podpis, ka¿dej z dwudzie-
stu piêciu osób zg³aszaj¹cych 
kandydata. Uprawnion¹ do 
sk³adania wyjaœnieñ w sprawie 
zg³oszenia kandydata na ³aw-
nika przez obywateli jest pierw-
sza osoba wymieniona na 
liœcie. Zg³oszenie kandydata na 
³awnika do Rady Miejskiej Bie-
runia nale¿y uczyniæ poprzez 
Biuro Rady. Kandydat winien 
byæ zatrudniony lub mieszkaæ 
w Bieruniu. Zg³oszenia kandy-
datów, które nie spe³niaj¹ wy-
mogów okreœlonych w usta-
wie i rozporz¹dzeniu, lub które 
wp³ynê³y do Rady po up³ywie 
terminu czyli po 30 czerw-
ca pozostawia siê bez bie-
gu. Przywrócenie terminu do 
zg³oszenia kandydatów jest 
niedopuszczalne.

Z terenu Bierunia do koñca 
paŸdziernika br. Rada Miejska 
dokona wyboru:
- do S¹du Okrêgowego w Ka-
towicach 9 ³awników, w tym:
a) 3 do orzekania w sprawach 
karnych,
b) 6 do orzekania w sprawach 
rodzinnych.
- do S¹du Rejonowego w Ty-
chach 15 ³awników, w tym:
a) 1 - do orzekania w sprawach 
karnych
b) 10 - do orzekania w spra-
wach rodzinnych
c) 4 - w sprawach z zakresu 
prawa pracy
Kandydaci na ³awników mu-
sz¹ spe³niaæ wymogi art. 158 
§ 1 ustawy czyli:
a) posiadaæ obywatelstwo pol-
skie i korzystaæ z pe³ni praw cy-
wilnych i obywatelskich,
b) mieæ nieskazitelny charakter,
c) ukoñczyæ 30 lat,
d) byæ zatrudnionym lub 
zamieszkiwaæ w miejscu kandy-
dowania co najmniej od roku,
e) nie przekroczyæ 70 lat,
f) byæ zdolnym ze wzglêdu 
na stan zdrowia do pe³nienia 
obowi¹zków ³awnika,
g) posiadaæ co najmniej wy-
kszta³cenie œrednie.
£awnikami nie mog¹ byæ:
1) osoby zatrudnione w s¹dach 
powszechnych i innych s¹dach 
oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodz¹ce w sk³ad 
organów, od których orzeka-
nia mo¿na ¿¹daæ skierowania 
sprawy na drogê postêpowania 
s¹dowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz 
inne osoby zajmuj¹ce stano-
wiska zwi¹zane ze œciganiem 
przestêpstw i wykroczeñ,
4) adwokaci i aplikanci adwo-
kaccy,
5) radcy prawni i aplikanci rad-
cowscy,
6) duchowni,
7) ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie 
wojskowej,
8) funkcjonariusze S³u¿by Wiê-
ziennej,
9) radni gminy, której rada do-
konuje wyboru ³awników.
Nie mo¿na byæ ³awnikiem 
jednoczeœnie w wiêcej ni¿ jed-
nym s¹dzie.

Rada Miejska dokona wy-
boru ³awników do koñca 
paŸdziernika br. w g³osowaniu 
tajnym.
Przed przyst¹pieniem do wy-
boru Rada powo³a zespó³, któ-
ry przedstawi na sesji swoj¹ 
opiniê o zg³oszonych kandy-
datach, w szczególnoœci w za-
kresie spe³nienia przez nich 
wymogów okreœlonych w usta-
wie. £awnicy po dokonanym 
wyborze przez Radê otrzymuj¹ 
od prezesa s¹du, do które-
go byli typowani zawiadomie-
nie o wyborze i odbiera siê od 
nich œlubowanie. Po odebra-
niu œlubowania prezes s¹du 
wpisuje ³awników na listê ³aw-
ników, tym samym mog¹ byæ 
wyznaczeni do orzekania i wy-
daje im legitymacje.
Tak jak wspomniano na 
wstêpie kadencja ³awników 
trwa cztery lata kalendarzowe 
nastêpuj¹ce po roku, w któ-
rym dokonano wyboru. Man-
daty ³awników wybranych do-
datkowo wygasaj¹ z up³ywem 
kadencji ogó³u ³awników. Po 
up³ywie kadencji ³awnik mo¿e 
braæ udzia³ jedynie w rozpo-
znaniu sprawy rozpoczêtej 
wczeœniej z jego udzia³em do 
czasu jej zakoñczenia.
Mandat ³awnika wygasa w ra-
zie prawomocnego skaza-
nia za przestêpstwo b¹dŸ wy-
kroczenie, w tym równie¿ 
za przestêpstwo lub wykro-
czenie skarbowe, Rada któ-
ra wybra³a ³awnika, stwierdza 
wygaœniêcie mandatu z tego 
powodu i informuje o tym pre-
zesa w³aœciwego s¹du. Rada, 
która wybra³a ³awnika mo¿e go 
odwo³aæ na wniosek prezesa 
w³aœciwego s¹du w razie:
1) niewykonywania obowi¹z-
ków ³awnika,
2) zachowania godz¹cego w 
powagê s¹du,
3) niezdolnoœci do wykonywa-
nia obowi¹zków ³awnika,
4) zrzeczenia siê mandatu.
Przed wyborem ³awników 
obecnej kadencji powsta³ 
szum medialny. Dziennikarze 
„dobrze poinformowani” pisali 
o tym, ¿e pe³ni¹c funkcjê ³aw-
nika mo¿na zarobiæ nawet 800 
z³, co by³o i jest informacj¹ nie-
prawdziw¹. Wystarczy³o to jed-
nak do masowego zg³aszania 
kandydatów z chêci uzyskania 
korzyœci maj¹tkowej. Zgodnie 
z ustaw¹ ³awnik mo¿e byæ wy-
znaczony do udzia³u w rozpra-

Nabór ³awników 
s¹dowych
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ZAGRANICA

wach do dwunastu dni w ci¹gu 
roku, liczba tych dni mo¿e 
byæ zwiêkszona przez preze-
sa s¹du tylko z wa¿nych przy-
czyn, a zw³aszcza w przypadku 
koniecznoœci zakoñczenia roz-
prawy z udzia³em tego ³awnika. 
Pracodawca zatrudniaj¹cy ³aw-
nika jest obowi¹zany zwolniæ 
go od pracy na czas wyko-
nywania czynnoœci w s¹dzie. 
Za czas zwolnienia od pracy 
³awnik zachowuje prawo do 
œwiadczeñ wynikaj¹cych ze 
stosunku pracy, z wyj¹tkiem 
prawa do wynagrodzenia. W 
zamian za czas wykonywania 
czynnoœci w s¹dzie otrzymuje 
rekompensatê pieniê¿n¹. Trze-
ba przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e 
wybór na ³awnika to zaszczyt 
i obdarzenie zaufaniem. Na 
pe³nienie tej funkcji nikt siê nie 
dorobi tak jak to sugerowa-
li dziennikarze kilka lat temu. 
Wielu kandydatów ma za sob¹ 
pracê w s¹dzie w roli ³awnika. 
Ubiegaj¹ siê o kolejn¹ lub ko-
lejne kadencje. Œwiadczy to 
o innej motywacji ni¿ ekono-
miczna. Wa¿na jest te¿ opi-
nia prezesów s¹dów, którzy 
potrafi¹ oceniæ przydatnoœæ i 
dyspozycyjnoœæ kandydatów. 
Bez w¹tpienia poza wymogami 
ustawowymi trzeba mieæ do tej 
pracy predyspozycje.

Jerzy Stok

Po d³ugiej i doœæ wy-
czerpuj¹cej podró¿y w 
pi¹tek 11 maja uda³o 

nam siê osi¹gn¹æ cel, fran-
cuskie miasto partnerskie 
Meung - sur- Loire. Zostaliœmy 
bardzo mi³o przyjêci przez 
mera pana Chrystiana Co-
ute, przedstawicieli w³adz i 
mieszkañców. Po zakoñczeniu 
powitania udaliœmy siê do do-
mów naszych rodzin, gdzie 
spêdziliœmy ca³y dzieñ wzajem-
nie siê poznaj¹c i opowiadaj¹c 
o naszych krajach. 

Nastêpnego dnia udaliœmy 
siê do ogrodów merostwa, 
gdzie mogliœmy zobaczyæ krót-
kie przedstawienia dotycz¹ce 
wspó³pracy mieszkañców 
miast partnerskich oraz 
wys³uchaæ koncertu miej-
skiej orkiestry. Po wystêpach 
przeszliœmy do Sali Ob-
rad Rady Miejskiej, gdzie 
w imieniu naszej delegacji 
cele przyœwiecaj¹ce kontak-
tom obu gmin przedstawi³a 

pani Krystyna Czajowska a 
pan burmistrz zapozna³ z hi-
stori¹ Bierunia i omówi³ per-
spektywy wspó³pracy miêdzy 
miastami partnerskimi. Na 
spotkaniu obecny by³ tak¿e 
burmistrz zaprzyjaŸnionego 
nam miasta Gundelfingen. 
Najwa¿niejszym elementem 
by³o uroczyste podpisanie i 
wrêczenie Aktu Partnerstwa 
pomiêdzy Meung-sur-Loire a 
Bieruniem. Ka¿dy z uczest-
ników otrzyma³ tak¹ kopiê, 
w akcie zawarto wszyst-
kie cele i zobowi¹zania 
przyœwiecaj¹ce wymianie 
np. „Zachêcania do wzajem-
nej wymiany doœwiadczeñ 
we wszystkich dziedzi-
nach dla dobra obu gmin 
oraz mieszkañców dla lep-
szego wzajemnego pozna-
nia siê obu spo³ecznoœci”. 
Mieliœmy tak¿e przyjemnoœæ 
uczestniczyæ w ods³oniêciu 
tablicy przy wjeŸdzie do mia-
sta, gdzie pan burmistrz Lu-
dwik Jagoda otrzyma³ sym-
boliczne klucze. Po po³udniu 
byliœmy œwiadkami inaugura-
cji Targów Wiosennych, gdzie 
mogliœmy zapoznaæ siê ofer-
ta handlow¹ Meung-sur-Lo-
ire. Wyj¹tkowo w tym roku 
na targach by³y tak¿e obec-

ne produkty polskie. Atrakcj¹ 
wieczoru by³a uroczysta ko-
lacja, na której mogliœmy 
spróbowaæ specja³ów, kuch-
ni francuskiej. W jej trakcie 
pan Jagoda oraz pan Wie-
czorek zostali mianowani ho-
norowymi cz³onkami Bractwa 

Winnego, ca³a grupa bra³a 
udzia³ w wielu konkuren-
cjach maj¹cych przybli¿yæ 
nam zwyczaje francuskie. 
W wyrazie wdziêcznoœci za 
przyjêcie Burmistrz Ludwik 
Jagoda w imieniu Bierunia 
podarowa³ witra¿ - tryptyk, 
albumy o Polsce, oraz wie-
le innych upominków. Strona 
bieruñska otrzyma³a „kamieñ 
graniczny” z nazwami obu 

miast i odleg³oœciami jakie je 
dzieli oraz okolicznoœciowe 
medale.

W niedziele, a¿ trudno 
by³o nam uwierzyæ, ¿e ju¿ ju-
tro wyruszymy w drogê po-
wrotn¹, dlatego staraliœmy 
siê jak najlepiej wykorzystaæ 
pozosta³y czas. Rano udaliœmy 
siê do koœcio³a Collegiale na 
nabo¿eñstwo niedzielne. Msza 
prowadzona by³a w jêzyku 
francuskim jednak¿e ku nasze-

mu zadowoleniu mieszkañcy 
zawarli w niej równie¿ ele-
menty w jêzyku polskim. Nasi 
francuscy przyjaciele popro-
sili nas o odœpiewanie „Czar-
nej Madonny”, co z chêci¹ 
uczyniliœmy. Kolejn¹ atrakcj¹ 
by³o zwiedzanie XIII wiecznego 
zamku dawnej rezydencji bi-
skupów z Orleanu, gdzie 
mogliœmy podziwiaæ 
piêkne wnêtrza i wysta-

Bieruniacy we Francji
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POMNIK

Jury w sk³adzie: 1. Prof. dr hab. in¿. 
arch. Adam Lisik, 2. In¿. arch. Stanis³aw 
Niemczyk, 3. Pose³ na Sejm RP - Jó-
zef Berger, 4. Starosta powiatu - Piotr 
Czarnynoga, 5. Burmistrz Miasta - Lu-
dwik Jagoda, 6. Przewodnicz¹cy Komi-
sji Oœwiaty i Kultury - Leszek Kryczek, 7. 
Przewodnicz¹cy Spo³ecznego Komitetu 
- Jan Wieczorek, 8. Przedstawiciel Sto-
warzyszenia 600-lecia Bierunia - Jerzy 
Barcik stwierdza, ¿e:
do konkursu w wyznaczonym terminie, 
tj. do dnia 31 maja 2007 r. zosta³ zg³oszony 
jeden projekt opatrzony god³em „Yalens”. 
Projekt zawiera 4 plansze o wymiarach 
50 x 70 cm, prezentuj¹ce szkice, rysun-
ki, wymiary proponowanego pomnika 
wraz z propozycjami zagospodarowa-
nia terenu wokó³. Opis techniczny oraz 
rzeŸbê Œw. Walentego w skali 1:4. Do pro-
jektu do³¹czona by³a zamkniêta koperta 
zawieraj¹ca: nazwiska i imiona autorów, 

adresy zamieszkania oraz oœwiadczenia 
o posiadanych uprawnieniach i dorobków 
artystycznych.

Autorami projektu s¹: Roman Nyga, 
Stanis³aw Hochu³, Micha³ Kuczmiñski i 
Gra¿yna Lasek.

Jury stwierdza, ¿e zg³oszony projekt pod 
wzglêdem formalnym spe³nia stawiane w 
konkursie wymagania.

Pod wzglêdem artystyczno-ideowym projekt 
przedstawia wizerunek S w. Walentego jako bi-
skupa, podobieñstwem swym nawi¹zuj¹cym 
do obrazów w koœció³ki Œ w. Walentego - o³tarz 
g³ówny - uwypuklaj¹cym jego kultowe, trady-
cyjne i historyczne powi¹zanie z miejscem 
jego czczenia w Bieruniu, co stanowiæ bêdzie 
dodatkowy element ukazuj¹cy aspekty reli-
gijne i estetyczne wnoszone przez pomnik w 
¿ycie miasta i regionu.

Pod wzglêdem architektoniczno-urbani-
stycznym projekt przedstawia rozwi¹zanie 
pomnika na podwy¿szeniu schodko-

wym o postumencie graniastost³upowym 
okolonym tablicami informacyjnymi oraz 
uwieñczony kolumn¹, na której ulokowa-
na jest postaæ Œw. Walentego.

Otoczenie pomnika zagospodaro-
wane jest w formie kolistego chodnika 
otaczaj¹cego jego podstawê ze œcie¿kami 
nawi¹zuj¹cymi ³¹cznoœæ z aktualnymi 
ci¹gami komunikacyjnymi koœció³ Œw. Wa-
lentego, parkingi, ulice.

Proponowane zagospodarowanie skwer-
ku w zieleñ oraz zagadnienia zwi¹zane z 
oœwietleniem terenu.

Jury stwierdza, ¿e projekt spe³nia 
za³o¿enia konkursu pod wzglêdem arty-
styczno-ideowym, jak równie¿ spe³nia wy-
mogi architektoniczno-urbanistyczne i jego 
przydatnoœæ do realizacji, z nastêpuj¹cymi 
uwagami: dopracowaæ oœwietlenie o od-
powiedni¹ iluminacjê pomnika, dwa do-
datkowe elementy s³upowe umieœciæ nie 
w bezpoœrednim s¹siedztwie pomnika, 
naro¿e skwerku zagospodarowaæ w spo-
sób trwa³y i praktyczny - np. bez zieleni, 
planowana zieleñ nie powinna zawieraæ 
elementów obcej roœlinnoœci, stopnie scho-
dów w podstawie pomnika powinny byæ w 
formie bloków, rozwa¿yæ mo¿liwoœæ autor-
skiego rozwi¹zania zakoñczenia kolumny.

Z zaciekawieniem przygl¹-
dam siê dyskusji, jaka to-
czy siê na ³amach „Rod-

ni”, a dotyczy budowy pomni-
ka Patrona miasta. W majowym 
wydaniu ukaza³y siê artyku³y 
panów: Józefa Bergera oraz 
Romana Nygi. By³y one odpo-
wiedzi¹ na wczeœniejszy artyku³ 
autorstwa radnego pana Jana 
Knopka, który przedstawi³ 
swoj¹ wizjê pomnika, zgo³a od-
mienn¹ od proponowanej przez 
Komitet. Po przeczytaniu tych 
artyku³ów, odnosi siê nieodpar-
te wra¿enie, ¿e nie jest to dysku-
sja nad wygl¹dem przysz³ego 
pomnika, lecz przedstawienie 
jedynie s³usznych racji, ¿e po-
mnik to, znaczy „kolumna”. I 
sprawa jest ju¿ przes¹dzona, 
o czym œwiadczy i sugeruje na-
zwa komitetu: Spo³eczny Ko-
mitet Budowy Pomnika Kolum-
ny Œw. Walentego, Patrona Mia-
sta Bierunia. 
Przy czym konkurs na projekt 
pomnika og³asza Spo³eczny 

Komitet Budowy Pomnika Œw. 
Walentego Patrona Miasta 
Bierunia. Znika s³owo Kolum-
ny. St¹d moje pytanie - czy to 
nadal jest ten sam komitet bu-
dowy, czy mo¿e ju¿ jakiœ inny? 
Og³oszenie konkursu na pro-
jekt tylko w „Rodni” - gaze-
cie lokalnej, zawê¿a kr¹g ar-
tystów wy³¹cznie do miejsco-
wych twórców. Nie potrafiê 
zrozumieæ motywów takiego 
dzia³ania! 
Chyba, ¿e pomnik ten po pro-
stu ju¿ istnieje w wyobraŸni lub 
nawet w rzeczywistoœci. Byæ 
mo¿e, z tego te¿ powodu tak 
mocno broni siê pomys³u „po-
mnika-kolumny”, a og³oszenie 
konkursu na jego projekt to 
tylko pro forma. Zastanawiam 
siê, do ilu potencjalnych twór-
ców dotar³o og³oszenie i ile 
prac konkursowych wp³ynê³o? 
Czy wszystkie projekty to ko-
lumny, jak chce tego Komitet?
Pan J. Berger pisze „Wywy¿-
szenie œwiêtego to symbol na-

szego ho³du dla Patrona” Chy-
ba zbyt dos³ownie potrakto-
wano tu s³owo - wywy¿szenie. 
Odbieram to równie¿ jako 
sugestiê, ¿e decyzje w tej spra-
wie zapad³y.
Ka¿dy artysta ma swoj¹ wizjê 
dzie³a. Sugerowanie i narzu-
canie z góry wygl¹du po-
mnika jest gwa³tem na jego 
wyobraŸni twórczej. Czasy ta-
kich nakazów i zakazów, daw-
no minê³y. 

„Cz³owiek jest sztuki 
królem, sztuka 

kszta³tem jego woli”

W jakim celu i dla kogo chce-
my budowaæ pomnik?
Pan R. Nyga chce, ¿eby po-
mnik nie by³ maskotk¹. Nie 
wolno bêdzie siê przy nim 
fotografowaæ. 
Pan J. Berger pisze, ¿e nie 
mo¿na wykorzystywaæ pomni-
ka dla celów komercyjnych, 
nie budujemy go po to, aby 
promowaæ miasto (?) chocia¿, 
twierdzi równoczeœnie, ¿e nie 
jest to bez znaczenia. 
Wybudujmy, wiêc sobie po-
mnik, który bêdzie odstrasza³ 

turystów, po co maj¹ harcowaæ 
(jak wyrazi³ siê pan Nyga), w 
jego pobli¿u. Wywy¿szony, 
na wysokiej kolumnie, ¿eby 
przypadkiem nie by³o wiado-
mo, kto stoi na jej szczycie, a 
gdyby ktoœ mimo wszystko, 
chcia³ sobie zrobiæ z Patronem 
zdjêcie, to ... sfotografuje siê z 
kolumn¹. Do postaci Patrona 
tylko ptaki bêd¹ mia³y dostêp.
Mo¿e nawet jakaœ para uwije 
sobie na nim gniazdo. B¹dŸ, 
co b¹dŸ to przecie¿ patron za-
kochanych.
Pan J. Berger odwo³uje siê w 
swoim artykule do s³ów pana 
Andrzeja Porawskiego, któ-
ry napisa³: 
„Mieæ kogoœ za patrona ozna-
cza liczyæ na niego i na nim 
siê opieraæ. Znaczy dalej: mieæ 
powi¹zany z wiar¹ w Boga 
punkt odniesienia, pryzmat 
spojrzenia na rzeczywistoœci 
system wartoœci w poszukiwa-
niu rozwi¹zañ.” 
Chcia³abym zwróciæ uwagê, 
¿e Pan Porawski nie jest au-
torem tych s³ów, a jedynie 
ich przekazicielem i to nie w 
ca³oœci, dalsza ich czêœæ brzmi 
nastêpuj¹co:

Protokół z posiedzenia jury
do oceny prac zg³oszonych w konkursie na projekt 
pomnika Św. Walentego patrona miasta Bierunia

Pomnik Patrona 
- inicjatywa godna realizacji
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Bieruniacy we Francji

SPOŁECZEŃSTWO

5„Patronat nie podlega up³y wo-
wi czasu, chocia¿ coraz bar-
dziej odleg³e staj¹ siê roczni-
ce dotycz¹ce ¿ycia samych 
patronów.
Mieæ kogoœ za patrona to tak¿e 
umieæ odczytywaæ z niego - tu 
i teraz - model w³asnej posta-
wy ¿yciowej. Dostrzec te zrêby 
to¿samoœci i pos³annictwa patro-
na, które przetrzyma³y próbê cza-
su. Dostrzec po to, aby samemu 
budowaæ na tym, co sprawdzo-
ne. Budowaæ nowe - nowe w for-
mie, a sprawdzone w treœci.” 
Tak, wiêc, ka¿dy z nas bêdzie 
postrzega³ Patrona w sposób 
indywidualny.
M³odzie¿ bêdzie szuka³a innych 
wartoœci ni¿ ludzie starsi i scho-
rowani. Bêdzie to jednak Patron 
wszystkich mieszkañców, dlate-
go potrzebny jest kompromis.
Nale¿y szukaæ najlepszych 
rozwi¹zañ i wys³uchaæ ró¿nych 
racji. Rozwa¿aæ trzeba wiele 
razy, postanowiæ raz. 
Dziwi mnie fakt, ¿e tak ma³o 
osób wypowiada siê na ten 
temat. Milcz¹ wszyscy radni 
z wyj¹tkiem pana J. Knopka, 
z pogl¹dami, którego w wielu 
punktach siê zgadzam. 

Panie i Panowie radni nie ma-
cie pogl¹du na sprawê? 
Milczy duchowieñstwo, a prze-
cie¿ sprawa dotyczy Œwiêtego. 
Milcz¹ mieszkañcy, jakby rzecz 
ca³a by³a im obojêtna. Czy¿by 
wszyscy pogubili siê w tych 
zawi³oœciach? 
Wydaje mi siê, ¿e doœæ ju¿ dysku-
sji na ³amach gazety, czy kolumna 
to pomnik, a pomnik Patrona po-
winien byœ kolumn¹, czy te¿ nie. 
To do niczego nie prowadzi. 
Odnoszê wra¿enie, ¿e Komitet 
nie przygotowa³ siê w nale¿ytym 
stopniu do zadania, jakie so-
bie sam wyznaczy³ i sprawa 
wymknê³a siê spod kontroli. 
Wszyscy zgodni s¹, co do tego, 
¿e inicjatywa godna jest realizacji.
Musi jednak znaleŸæ siê osoba, 
która nad tym wszystkim zapa-
nuje i uporz¹dkuje sprawê for-
malnie. Szkoda by³oby, aby tak 
cenn¹ inicjatywê spo³eczn¹ 
zniszczy³y niepotrzebne pole-
miki i prywatne ambicje. 
Panie Burmistrzu, niech Pan na 
to nie pozwoli. Ma Pan autorytet 
wœród mieszkañców, wiele do-
brych pomys³ów. Proszê wzi¹æ 
sprawy w swoje rêce!

Ewa - mieszkanka Bierunia 
Nowego

Pani Marta Ozga 
(z domu Wróbel) 
obchodzi³a ostatnio 

90 urodziny. Z tej okazji z 
¿yczeniami i koszem koktaj-
lowym zjawili siê u Pani Mar-
ty: Naczelnik Wydzia³u Spraw 
Obywatelskich Agnieszka 
Adam czyk, Burmistrz Mia-
sta Ludwik Jagoda oraz 
Przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Henryk Skupieñ. 

Pani Marta od urodzenia 
mieszka w Bieruniu i ¿yje 
tym miastem ciesz¹c siê z 
ka¿dego wydarzenia i suk-
cesu. Pracowa³a na ERG-
u jako pracownik biurowy. 
Uwielbia³a malowaæ. Obec-
nie mieszka z opiekuñcz¹ 
rodzina siostrzeñca Micha³a 
(¿ona Alicja oraz synowie 
Pawe³ i Marcin. Pomimo 
powa¿nego wieku nadal 
jest aktywna. 

¯yczymy du¿o zdrowia.

Niech ¿yje nam

wy czasowe. Na zakoñczenie 
dnia gospodarze przygotowa-
li dla nas wspania³e widowisko 
- koncert chóru „Chantemau-
ves”, który wykona³ dla nas 
m.in. fragment musicalu West 
Side Story. 

Kolejnego dnia wstaliœmy 
wczeœniej ni¿ zwykle ze wzglêdu 
na to, ¿e czeka³a nas d³uga pod-
ró¿ powrotna. Jednak¿e wy-
jazd nie dla wszystkich uczestni-
ków by³ ³atwy, uœciskom nie by³o 
koñca. Chocia¿ opuœciliœmy na-
szych przyjació³ nie by³ to koniec 
naszej wyprawy, jej nastêpny 
element to Pary¿. Zwiedza-
nia rozpoczê³o siê od Place de 
la Concorde na którym wyko-
nano egzekucjê m.in. Ludwika 
XVI i Marii Antoniny. Nastêpnie 
przeszliœmy Pola Elizejskie, któ-
re prowadzi³y nas do Ambasa-
dy Polski, podziwialiœmy tak¿e 
Grand Palace i Petit Palace. 
Dziêki goœcinnoœci uda³o nam 
siê zobaczyæ wnêtrza amba-
sady, wywar³a na nas ogrom-
ne wra¿enie. Niew¹tpliwie 
najwiêksz¹ atrakcj¹ dla uczest-
ników naszej wycieczki, by³ 

wjazd na wie¿ê Eiffla sk¹d 
mogliœmy ujrzeæ w ca³oœci 
panoramê Pary¿a. Nastêpnie 
podjechaliœmy parê stacji me-
trem, aby podziwiaæ uroki kate-
dry Notre Dame, wprawi³a ona 
w zachwyt ka¿dego uczestnika. 
Nie bacz¹c na zmienne warunki 
pogodowe, przeszliœmy do Luw-
ru, niestety ku naszemu rozcza-
rowaniu nie mogliœmy podziwiaæ 
dzie³ œwiatowej s³awy, ze wzglêdu 
na bardzo ma³¹ iloœæ czasu. Pod-
czas drogi powrotnej doszliœmy 
jednak do wniosku, ¿e jeden 
dzieñ to stanowczo za ma³o, aby 
zobaczyæ choæ czêœæ zabytków 
tego wspania³ego miasta.

Pobyt we Francji dostar-
czy³ nam wielu nowych 
prze¿yæ. Poznaliœmy elemen-
ty tradycji i kultury francuskiej, 
nawi¹zaliœmy nowe przyjaŸnie, 
a tak¿e mieliœmy okazje 
skonfrontowaæ nasz¹ wiedzê 
i znajomoœæ jêzyków obcych, 
mamy nadziejê ,¿e podpisanie 
aktu partnerskiego przyczyni 
siê czêstych kontaktów i wy-
miany doœwiadczeñ. 

Ma³gorzata Adamek
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W ¿yciu kultural-
nym naszego 
miasta, szczegól-

nie aktywne s¹ dwie gru-
py: seniorzy oraz dzieci i 
m³odzie¿. Dlatego te¿, do-
roczna impreza przygo-
towana przez Bieruñski 
Oœrodek Kultury z oka-
zji Dnia Dziecka, jest swo-
ist¹ panoram¹ dokonañ 
zespo³ów dzieciêcych i 
m³odzie¿owych dzia³aj¹cych w BOK-u. 

W tym roku, na estradzie bieruñskiego rynku, w programie przepla-
tanym licznymi konkursami zaprezentowa³y siê miêdzy innymi: dzie-

ci ucz¹ce siê gry na instrumentach pod 
okiem pani Jolanty Grzeœlak, grupa ta-
neczna „Passebo”, któr¹ przygotowa³a 
pani Danuta Nyga oraz zespó³ wokal-
ny pani Agaty Parysz-Urbaœ. Z zapar-
tym tchem ogl¹daliœmy akrobacje bre-
ak dance w wykonaniu grupy prowa-
dzonej przez Dariusza Krylę by póŸniej 
po tych wyczynach z pogranicza sportu 
i tañca, podziwiaæ elegancki taniec to-
warzyski - w wykonaniu grupy prowa-
dzonej przez Urszulê 
Wolak. 

KULTURA

Nastêpni 
wykonawcy 
s topniowo 

podgrzewali 
a t m o s f e r ê : 

najpierw lau- reaci konkur-
su piosenki anielskiej, nastêpnie lau-
reaci konkursu Mini Playbeck Show i wresz-
cie sensacja wieczoru - wystêp æwicz¹cej w 

Jutrzence grupy „Tuptusie” do której 
nale¿¹ sympatycz-

ne maluchy 

p r o -
wadzone przez 
Aleksandrê Parysz. Rytmicznie 
pulsuj¹cy wystêp kolejnego zespo³u pani 
Parysz mianowicie - grupy tanecznej 
„Hooray” przygotowa³ nas na pierwsz¹ 
goœcinnie wystêpuj¹c¹ gwiazdê czyli ze-
spó³ Killersi znany z rockowych wykonañ 
piosenek popularnych wœród dzie-
ci i doros³ych. Wystêp Patrycji Wajs 
utrzymany w klimatach pop i hip-hop, 
bieuñskiej formacji „Folk Band” pro-

wadzonej przez Krzysztofa Myalskie-
go oraz afrykañskiej grupy tanecznej „Jambo Africa” - 

zakoñczy³ ten udany wieczór. 

Rozœpiewany, 
roztañczony 

DZIEÑ DZIECKA
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„Rewelacja” - tym s³owem jeden z wernisa¿owych goœci pod-
sumowa³ kolejn¹ edycjê wystawy „Sztuka gimnazjalistów”, któ-
ra tym razem odby³a siê pod has³em: „Zjawy, upiory i chocho³y”. 
W ten bowiem sposób nawi¹zano do „Wesela”, s³ynnego dra-
matu Stanis³awa Wyspiañskiego. Twórczoœæ tego artysty, zarów-
no literacka, jak i plastyczna, by³a przesi¹kniêta patriotyzmem. Z 
okazji 100-lecia jego œmierci, Sejm RP og³osi³ rok 2007 - Rokiem 
Stanis³awa Wyspiañskiego. 

Grzegorz Bizacki, dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgo-
nia w Bieruniu, otworzy³ wystawê z³o¿on¹ z 144 prac 83 autorów. 
Przywita³ goœci, którzy znaleŸli czas, by przyjœæ na wernisa¿, gdy¿ 
interesuje ich twórczoœæ bieruñskich nastolatków. Wœród przyby³ych 
znaleŸli siê nie tylko autorzy prac i ich rodzice, ale i przedstawicie-
le w³adz. Mianowicie Jan Podleœny, wiceburmistrz Bierunia z 
ma³¿onk¹, który ka¿dego roku przygl¹da siê z ¿yczliwoœci¹ pracom 
uczniów. A tak¿e z zainteresowaniem rozmawia z nimi na temat ich 
dzie³. Starostwo reprezentowa³a Maria Janota, przewodnicz¹ca 
Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej. 
Obecny by³ równie¿ Norbert Jaromin przewodnicz¹cy Stowarzy-
szenia Mi³oœników Ziemi Bieruñskiej „Por¹bek”.

Gimnazjaliœci zmierzyli siê z czêœci¹ fantastyczn¹ „Wesela”, któ-
ra ten utwór podnios³a do rangi dramatu narodowego. Na wysta-
wie zaroi³o siê od plastycznych wyobra¿eñ wielu funkcjonuj¹cych 
do dziœ symboli. Wyobra¿eñ chocho³ów, stanowi¹cych metaforê 
uœpionego narodu podczas zaborów. Ró¿ uosabiaj¹cych odro-
dzon¹ ojczyznê, po latach niewoli. Portretów, m.in. b³azna królew-
skiego, Stañczyka - symbolu m¹droœci i troski o ojczyznê.

KULTURA

Wprawdzie w naszym 
mieœcie nie ma uli-
cy teatralnej, ale ulica 

Wylotowa 16 czerwca - mog³aby 
w³aœnie tak siê nazywaæ. Tego 
dnia, a w³aœciwie wieczo-
rem odby³y siê tu konfronta-
cje teatralne, przygotowane 
ju¿ po raz drugi przez Bieruñski 
Oœrodek Kultury i Teatr Ekspe-
rymentalny Poszukiwañ Twór-
czych „Epidemia”. 

Celem imprezy jest propa-
gowanie sztuki s³owa, ruchu, 
rozwijanie wyobraŸni, postaw 
twórczych m³odzie¿y oraz pro-
mowanie dorobku grup te-
atralnych pracuj¹cych pod pa-
tronatem BOK-u oraz grup 
zaprzyjaŸnionych teatrem „Epi-
demia” - powiedzia³ Micha³ Sa-

bat - szef Epidemii. Zaczyna-
my na Wylotowej ale chcemy 
aby kolejne mityngi, przegl¹dy 
teatralne odbywa³y siê w 

wiêkszej, rozbudowanej formie 
na Bieruñskim Rynku. Chce-
my, aby rynek w przysz³oœci 
by³ scen¹ zmagañ teatral-

nych, a Bieruñ kojarzy³ siê z 
przegl¹dami teatralnymi. S¹ tu 
warunki, mo¿liwoœci, a przede 
wszystkim zapa³ i potencja³ ar-
tystów, m³odych ludzi. 

W tegorocznym przegl¹dzie 
zaprezentowa³y siê trzy 
zespo³y: Teatr Ruchu „Neo-
fobia” z Bêdzina, Teatr Wo-
lontariuszy z Regionalne-
go Oœrodka Kultury „Creato-
rium” z Katowic oraz pe³ni¹cy 
rolê gospodarza Teatr Ekspe-
rymentalny Poszukiwañ Twór-
czych „Epidemia”. 

Trzy teatry, cztery spektakle i 
wspania³a artystyczna zabawa. 
Na zdjêciu fragment spektaklu 
„Trzy skrzyd³a” w którym Epi-
demia nawi¹zuje siê tematyki 
Powstañ Œl¹skich. 

Teatralna Uliczka

Nauczycielki z Przedszkola nr 1 Maria Plewnia i Barba-
ra Kosmala przy wspó³pracy z Barbar¹ Suchomsk¹ bi-
bliotekark¹ MBP nr 1 zorganizowa³y konkurs czytelniczy pt 

„Umiem czytaæ”. Celem tego przedsiêwziêcia by³o wy³onienie najle-
piej czytaj¹cego dziecka spoœród uczniów klas „0”. 

12 czerwca na godz. 10.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1 za-
proszono uczestniczki konkursu oraz komisjê oceniaj¹c¹ w sk³adzie: 
Maria Skwarliñska, polonistka, Barbara Nieckarz, dyrektor Przedszko-
la nr 1, Aleksandra Ujek zastêpca dyrektora, Barbara Suchomska. 

 Podczas oœmiu konkurencji sprawdzaj¹cych m.in. znajomoœæ 
samog³osek, czytanie ze zrozumieniem, umiejêtnoœci potrzeb-
ne przy rozwi¹zywaniu krzy¿ówek, szybkoœæ czytania, rywaliza-
cja by³a ostra. Przyznaæ trzeba, ¿e zawodniczki spisa³y siê zna-
komicie, na maksymaln¹ liczbê punktów 61 jakie mo¿na by³o 
zdobyæ, a¿ dwie uczestniczki zdoby³y 60 punktów. Sprawi³o to nie 
lada problem komisji oceniaj¹cej. Konieczna by³a dogrywka, w ra-
mach której sprawdzono umiejêtnoœæ p³ynnego czytania. Bezkon-
kurencyjna okaza³a siê Magdalena Zdyb z grupy „S³oneczka”. 
To ona uzyska³a I nagrodê i tytu³ Mistrza Piêknego Czytania. Dru-
gie miejsce zajê³a Paulina Pluta z grupy „Truskawki”, trzecie miej-
sce ex aequo zdoby³y Klaudia Król z grupy „Gruszki” i Katarzyna 
£owiec z grupy „Jab³uszka”. 

RewelacjaKto piêknie czyta, 
mistrzem jest i kwita
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KULTURA

Wakacje w Bibliotece
LIPIEC

Hugh Jones Lofting, autor cyklu popularnych ksią-
żek dla dzieci o przygodach Doktora Dolittle – wysta-
wa okolicznościowa z okazji 60 rocznicy śmierci pi-
sarza.

05.07 (czwartek) godz. 9.00 – „Zwierzęta Doktora Dolit-
tle” – zabawa z origami

12.07 (czwartek) godz. 9.00 – „Niezwykły świat Doktora 
Dolittle” – konkurs czytelniczy dla najmłodszych

19.07 (czwartek) godz.9.00 – zabawy relaksacyjno-wy-
ciszające w technice mandali

26.07 (czwartek) godz.9.00 – gry i zabawy ruchowe 
przed biblioteką

SIERPIEŃ

18.08 (sobota) – wyjazd na VIII Jarmark Średniowiecz-
ny do Chudowa
W programie:
- turnieje rycerskie
- prezentacja dawnego rzemiosła
- bitwa o zamek chudowski
- koncerty muzyki dawnej
- kuchnia średniowieczna i wiele innych atrakcji
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Pod koniec maja odby³ siê 
drugi Piknik Rodzinny zor-

ganizowany przez Gimnazjum 
nr 2. Myœl¹ przewodni¹ tego-
rocznego pikniku by³a rodzina - 
jej wspólne hobby i pasje. Pod-
czas uroczystoœci mogliœmy 
podziwiaæ hodowlê kanarków 
pañstwa Kostyrów, wystawê 
rzeŸb, witra¿y, rysunków i ob-
razów rodziny Pomiet³o oraz 
wzi¹æ udzia³ w licznych kon-
kursach. Owacje wzbudzi³ 
wystêp pana Jerzego Klekota 
i jego syna Bartka w prezenta-
cji scenki: Roman i Ulina.

****
1 czerwca zorganizowano w 

Szkole Podstawowej nr 3 
Dzieñ Dziecka i Dzieñ Sportu. 
Nauczyciele przygotowali sze-
reg konkurencji, które cieka-
wie wype³ni³y program dnia. 
Odby³y siê liczne konkuren-
cje lekkoatletyczne, p³ywackie 
oraz rozgrywki w pi³ce no¿nej, 
siatkówce i koszykówce. Fun-
datorem nagród by³ Urz¹d 
Miejski oraz Stowarzyszenie 
Mieszkañców Osiedli. 

****
8 czerwca Bieruñski 

Oœrodek Kultury zor-
ganizowa³ w Domu Kul-
tury „Gama” koncert mu-
zyczny „W starym kinie”. 
Adam Labus zaprezentowa³ 
publicznoœci utwory: „W sta-
rym kinie” „Jak up³ywa czas” 
z filmu Casablanka, „Kobieta 
i mê¿czyzna”, „B³êkitna rap-
sodia”, wi¹zankê przebojów 
zespo³u The Beatles oraz wie-
le innych. W przerwie kon-
certu zaprezentowa³ siê teatr 
œwiat³a „FOTON” dzia³aj¹cy w 

BOK w sk³adzie: Jacek Strze-
lec, Krzysztof Niesyto i Rafa³ 
Strzelec prezentuj¹c przed-
stawienie „Œwiat œwiat³a”.

****
17czerwca w Imielinie 

odby³a siê siódma edy-
cja Turnieju Strzeleckiego dla 
radnych w którym nasza repre-
zentacja zajê³a pierwsze miej-

sce. Nasz¹ radê reprezentowali 
radni: Andrzej Baron, Andrzej 
Bibrzycki, Jan Knopek, Seba-
stian Kulski i S³awomir Waw-

rzyniak. Indywidualnie Jan 
Konpek zaj¹³ trzecie miejsce a 
Sebastian Kulski czwarte. 

****
29 czerwca 2007 roku o 

godzinie 17:00 w kino-
teatrze „Jutrzenka” odbêdzie 
siê otwarte spotkanie, na któ-
rym przedstawiona zosta-
nie relacja z pobytu w francu-

skim mieœcie Meung sur Lo-
ire, które 12 maja sta³o siê mia-
stem partnerskim Bierunia. Na 
spotkaniu omówione zostan¹ 

tak¿e zasady funkcjonowania 
nowopowstaj¹cego stowarzy-
szenia wspó³pracy z miasta-
mi partnerskimi. Zapraszamy 
wszystkich chêtnych!!!

****
Ju¿ od lipca w ka¿dy pierw-

szy poniedzia³ek miesi¹ca 
radny Andrzej Baron bêdzie 
pe³ni³ dy¿ury. W godzinach od 
17.00 do 18.00 radny zaprasza 
do DK „Gama” przy ulicy Che-
mików.

****
Stowarzyszenie Gospodar-

czo-Ekologiczne organizu-
je kolejne akcje krwiodawstwa.

Najbli¿sza odbêdzie siê 
17 lipca na bieruñskim Ryn-
ku a kolejna 10 sierpnia przy 
sto³ówce KWK „Piast”. Zapra-
szamy.

****
Lista osób, którym w³adze 

naszej gminy przyzna³y sty-
pendia sportowe w roku 2007: 
Piotr Wielechowski 18 lat, 
p³ywanie; Dariusz Wróbel 17 
lat tenis sto³owy; Pawe³ Laby 
16 lat LA (bieg na 600m); Da-
ria Pala 19 lat siatkówka; Bar-
bara Kubieniec 20 lat siatków-
ka; Kinga Mucha 15 lat chód 
sportowy. Wiêcej na ten temat 
wkrótce.

Zatrzymaj przez chwilê wzrok na 
kroplach œwie¿ego deszczu: oto 
w nich skupia swój blask ca³a 

zieleñ wiosennych liœci - s³owa Karola 
Wojty³y by³y mottem VI Raciborskiego Fe-
stiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza 
dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej - Racibórz 
2007 o zasiêgu ogólnopolskim, w którym 
co roku bior¹ udzia³ uczniowie Gimna-
zjum nr 1 im. K. Wierzgonia w Bieruniu. 

W Konkursie Wiersza Ekologiczne-
go jury pod kierunkiem p. Leszka Wój-
towicza, artysty Piwnicy pod Baranami, 
II miejsce przyzna³o Magdalenie Sto-
larz, uczennicy kl. III d naszego gimna-
zjum. Nagrodzone utwory laureatki kon-
kursu znajd¹ siê w tomiku wierszy wyda-
wanym corocznie przez Starostwo Powia-
towe w Raciborzu.

Grzegorz Gretka

LOKALIA

Ogólnopolski sukces Magdy

W skrócie

Dzień Dziecka w Trójce



12 RODNIA · LIPIEC 2007 r. 13RODNIA · LIPIEC 2007 r.

MAGAZYN SZKOLNY

N ie tylko gimnazjaliœci 
s¹ ju¿ na wakacjach, 
zas³u¿ony wypoczy-

nek rozpoczêli uczniowie 
wszystkich naszych szkó³. 
Relacjê z zakoñczenia roku 
szkolnego w szko³ach - z 
przyczyn technicznych - po-
damy w nastêpnym nume-
rze. Dziœ prezentujemy je-
dynie wyró¿niaj¹cych siê 
uczniów naszych gimnazjów, 
którzy odebrali nagrody z 
r¹k burmistrza Ludwika Ja-
gody, zastêpcy burmistrza 
Jana Podleœnego i dyrekto-
ra Oœrodka Edukacji Krysty-
ny Czajowskiej. Uroczystoœæ 
odby³a siê 20 czerwca w 
Domu Kultury „Gamma” 
z udzia³em s³usznie dum-

nych rodziców wyró¿nionych 
uczniów. Rodzicom gratu-
lujmy wspania³ych dzieci a 
uczniom ¿yczymy - spe³nienia 
marzeñ i sukcesów w dalszej 
edukacji. 
W gronie wyró¿niaj¹cych siê 
uczniów w roku szkolnym 
2006/2007znaleŸli siê:

W GIMNAZJUM nr 1

Uczniowie z najwy¿sz¹ 
œredni¹ ocen: Zofia Kurzy-
dem 5,64, Justyna Wró-
bel 5,5 i Magdalena Stolarz 

5,43. Uczniowie którzy zdo-
byli najwiêcej punktów na eg-
zaminie gimnazjalnym: Justy-
na Wróbel 96 pkt, Zofia Ku-
rzydem 94 pkt i Aleksan-
dra Sa³ata 93 pkt. Ponadto 
wyró¿niono uczniów z wyso-
kimi œrednimi i osi¹gniêciami: 
Klaudia Magiera, Katarzyna 
B¹k, Marek Burzan, Krzysz-
tof Sosiñski, Marcin Sa³êga, 
Angelika Œliz, Sonia Siemia-
nowska, Kinga Kolasiñska, 
Bartosz Golasik, Sebastian 
K³ak, Klaudia Bu³ka, Nata-
lia Kaczmarczyk, Filip Be-
rezowski, Micha³ M³ynek, 
Marcin Matras, Patrycja 
Jastrzêbska, Karina Gulka, 
Sebastian Mo¿d¿eñ, Eweli-
na Mucha, Katarzyna Droz-
dek, Kornelia Sala i Roksana 
Chuchacz.

W GIMNAZJUM nr 2

Uczniowie z najwy¿sz¹ 
œredni¹ ocen to: Angelika 
Bigos 5,43, Joanna Frank 

5,42 i Katarzyna £abuœ 5,36. 
Uczniowie którzy zdobyli naj-
wiêcej punktów na egzami-
nie gimnazjalnym: Pawe³ Ku-
czek 97 pkt, Joanna Frank 
93 pkt i Dawid Garus 93 
pkt. Ponadto uhonorowano 
uczniów z wysokimi œrednimi 
i osi¹gniêciami wœród któ-
rych znaleŸli siê: Agnieszka 
Ziobro, Kamil Babich, An-
drzej Gawlik, Sonia Lysko, 
Ma³gorzata Drobik, Anna Ba-
ron, Monika Niksa, Andrzej 
Krawczyk, Klaudia Majer, 
Justyna Chrostek, Martyna 
Gniza, Ewelina Liszka, Mi-
cha³ Kostyra, Marcin Dama-
schk, Agnieszka Bieroñska, 
Ewa Grabek, Kamil Orkisz, 
Lucyna Jarosz, Kamil Fijo³, 
Micha³ Pomiet³o, Karol Ha-
bryka, Magdalena Wieczo-
rek, Patrycja Parysz, Seba-
stian Karwat, Dawid Ma³ek, 
Anna Jakimiec, Katarzyna 
Romik, Adrian Kopczyñski, 
Pawe³ Laby, Anna Janik, Li-
dia Lasok, Ma³gorzata My-
szor, Dagmara Szeliga, Rafa³ 
Bandura, Marta Zakrzewska, 
Sabina Kania, Sabina Ka-
nia, Patryk Pilorz, Joanna 
Koziñska.

Gimnazjaliœci - prymusi

Drugiego czerwca odby³o 
siê uroczyste otwarcie i 
poœwiêcenie nowocze-

snego kompleksu boisk przy 
Szkole Podstawowej Nr1. Aktu 
poœwiêcenia dokona³ ks. Pro-
boszcz Walerian Ogierman, na-
tomiast otwarcia - przedstawicie-
le w³adz miejskich z burmistrzem 
Ludwikiem Jagod¹, wiceburmi-
strzem Janem Podleœnym, 
wiceprzewodnicz¹cym RM S³a-
womirem Wawrzyniakiem w 
obecnoœci pos³a RP Józefa 
Bergera.

Kompleks wybudowa-
ny przez Konsorcjum firm: 
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-
Handlowe „BUDECO” sp. 
z o.o. oraz przedsiêbiorstwo 
wielobran¿owe „GRETASPORT” 
Ilona Stañczyk s³u¿y zarówno 
uczniom jak i wszystkim chêtnym 
mieszkañcom naszego miasta. 
W jego sk³ad wchodz¹ boisko 

do pi³ki no¿nej, dwa boiska do 
koszykówki i siatkówki, bie¿nia 
o d³ugoœci 200 m. oraz tor prze-
szkód w kszta³cie ósemki.

Ca³oœæ  pokryta jest bêd¹ dwo-
ma rodzaja-
mi nawierzchni: 
du¿e boisko po-
kryto sztuczn¹ 
traw¹, natomiast 
reszta tartanem 
- specjaln¹ po-
sadzk¹ spor-
tow¹ o du¿ej 
przyczepnoœci. 
Inwestycjê o 
wartoœci 1,2 
mln z³ w ca³oœci 
sf inansowa³a 
Gmina Bieruñ. 
Boiska zosta³y 
wyposa¿one w 
profesjonalne 
oœwietlenie oraz 
nag³oœnienie a 

ca³y kompleks ogrodzono czte-
rometrowym p³otem od stro-
ny po³udniowej i zachodniej. Na 
pozosta³ych stronach ogrodze-
nie bêdzie mia³o wysokoœæ po-
nad dwóch i pó³ metra. Jeœli po-
goda bêdzie sprzyjaj¹ca pra-
ce mog¹ zakoñczyæ siê ju¿ na 
prze³omie paŸdziernika i listo-

pada. Oprócz uczniów, z boisk 
bêd¹ mogli tak¿e korzystaæ pry-
watne osoby.

Uroczystoœci otwarcia towa-
rzyszy³ mecz pi³ki no¿nej ro-
dzice - uczniowie, rozgryw-
ki siatkówki, biegi sztafetowe 
oraz wystêpy chóru szkolnego 
i grupy cheerleaderek. 

Boiska dla wszystkich

Górnictwo: 
zagro¿enie czy szansa?
W lipcu br. odbêdzie siê Sesja Rady Miejskiej Bieru-
nia poœwiêcona dzia³alnoœci górnictwa na terenie na-
szej gminy. Uprzejmie proszê mieszkañców oraz firmy 
i instytucje o zg³aszanie propozycji, uwag i wniosków 
dotycz¹cych tego tematu. 

Przewodniczący RM Henryk Skupień
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ROZMAITOŚCI

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

spożywczo-przemysłowym w Bieruniu na stanowiskach:

Æ kierownik sklepu/zmiany

Æ fakturzysta

Æ magazynier

Æ kasjer/sprzedawca

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

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

43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 033 819 86 60

GWARANTUJEMY DOBRE WARUNKI PRACY

lek. med. Alicja Zamorska
dermatolog-wenerolog

przyjmuje
Bieruń St. ul.Chemików37

Familia-Med.
poniedziałki.16.30-17.30.

GABINET DERMATOLOGICZNY
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SESJA

W dniu 29 maja 2007 roku 
odby³a siê zwyczajna 
sesja Rady Miejskiej w 

Bieruniu. Tematem wiod¹cym se-
sji by³y kierunki i zakres dzia³ania 
pomocy spo³ecznej na terenie 
gminy Bieruñ.

Rada Miejska podjê³a nastê-
puj¹ce uchwa³y:

- w sprawie realizacji wnio-
sków wynikaj¹cych ze „Strate-
gii Integracji i Rozwi¹zywania 
Problemów Spo³ecznych w 
gminie Bieruñ”

Do przyjêtych wniosków w 
pierwszej kolejnoœci zaliczono 
poprawê obs³ugi mieszkañców 
Bierunia oraz pracy w Miejskim 
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, 
poprzez przeniesienia siedziby 
MOPS do pomieszczeñ TRIA-
DY, z zachowaniem w aktual-
nej siedzibie pomieszczeñ dla 
Gminnego Centrum Profilakty-
ki Uzale¿nieñ. Poprzednio zaj-
mowane przez MOPS pomiesz-
czenia zosta³y przekazane na 
siedzibê Starostwa. Budowano 
je z myœl¹ o maksymalnym udo-
godnieniu dla mieszkañców. Sta-
rostwo zostanie przeniesione do 
nowej siedziby, która bêdzie wy-
budowana w Œcierniach za bu-
dynkiem Komendy Powiatowej 
Policji. Z ustaleñ „Diagnozy...” wy-
nika, ¿e potrzebne jest zapewnie-
nie miejsca dla dzieci rodzin tego 
oczekuj¹cych. Rada postanowi³a 
równie¿ podj¹æ dzia³ania maj¹ce 
na celu uruchomienie ¿³obka. 
Istniej¹ce w mieœcie trzy obiek-
ty przedszkolne nie s¹ w stanie 
przyj¹æ wszystkich chêtnych. Sy-
tuacja ta wynika z faktu podejmo-
wania pracy przez obu rodziców, 
którzy nie maj¹ komu powierzyæ 
opieki nad dzieæmi. Prowadzenie 
przedszkoli jest zadaniem gmi-
ny, wiêc Rada zajmie siê tym te-
matem. ³̄obek w Bieruniu istnia³, 
lecz ze wzglêdu na nik³e zaintere-
sowanie oraz du¿y koszt zarów-
no dla gminy, jak i rodziców zo-
sta³ zlikwidowany. Zmieni³y siê 
uwarunkowania, byæ mo¿e rów-
nie¿ sytuacja materialna rodzin, 
wiêc ponowne uruchomienie ta-
kiej placówki zg³oszono Radzie. 
Wœród innych przyjêtych do re-
alizacji wniosków znalaz³y siê 
m.in. dzia³ania dotycz¹ce po-
radnictwa dla osób d³ugotrwale 
korzystaj¹cych z pomocy 
spo³ecznej, w tym maj¹ce na celu 
przeciwdzia³anie bezradnoœci 
¿yciowej. Rada postanowi³a rów-
nie¿ popieraæ wolontariat, pomoc 
s¹siedzk¹, dzia³alnoœæ klubów 
pracy itd. Dla osób w podesz³ym 

wieku przewidziane jest urucho-
mienie placówki wsparcia. Osta-
teczny kszta³t i funkcje tego obiek-
tu zostan¹ wypracowane przez 
powo³any w tym celu zespó³.

Problemem, który musi byæ 
rozwi¹zany w mieœcie jest bu-
dowa mieszkañ komunalnych i 
socjalnych. Przytoczone wnio-
ski, które przyjê³a do realiza-
cji Rada, bêd¹ wykonywane w 
d³u¿szej perspektywie czaso-
wej. Poci¹gn¹ za sob¹ znaczne 
wydatki finansowe z bud¿etu 
miasta w tych przypadkach, 
gdzie do zrealizowania bêd¹ 
zadania inwestycyjne.

Podczas sesji Rada podjê³a 
równie¿ nastêpuj¹ce uchwa³y:

- w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego tere-
nu po³o¿onego pomiêdzy uli-
cami Kopcow¹, S³owackiego, 
Licealn¹, rzek¹ Mleczn¹, 
ul. Wylotow¹ oraz Potokiem 
Stawowym

Powierzchnia terenu objêtego 
planem wynosi 40 ha.

- w sprawie uchwalania 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
terenu po³o¿onego w rejonie 
ul. Wita i ul. Chemików

Obszar objêty planem wyno-
si 19,4 ha

- w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
terenu po³o¿onego w rejonie 
ul. Warszawskiej, Wêglowej i 
ul. Mieszka I

Powierzchnia terenu objêtego 
planem wynosi 48,51 ha

- w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu 
po³o¿onego pomiêdzy lini¹ ko-
lejow¹, Potokiem Go³awieckim, 
ul. Wawelsk¹ i ul. Bohaterów 
Westerplatte

Obszar objêty planem wyno-
si 28,76 ha

£¹czny obszar wszystkich tere-
nów objêtych w/w planami wyno-
si ponad 136 ha. W ka¿dym z pla-
nów okreœlono warunki i ustalenia 
szczegó³owe. Wszystkie uchwa³y 
dotycz¹ce planów miejscowych 
wejd¹ w ¿ycie po up³ywie 30 
dni od dnia og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa 
Œl¹skiego.

- w sprawie nieodp³atnego 
przejêcia nieruchomoœci po³o-
¿onych w Bieruniu

Rada postanowi³a przej¹æ 
na rzecz gminy Bieruñ od FSM 
Wytwórni Wyrobów Ró¿nych 
Spó³ka Akcyjna w likwidacji z 
Bielska-Bia³ej: lokale mieszkalne 
przy ul. Homera i Oœwiêcimskiej, 
nieruchomoœci zabudowa-
ne budynkiem sali gimnastycz-
nej i œwietlicy œrodowiskowej 
oraz sieæ osiedlow¹ kanali-
zacji sanitarnej, deszczowej, 
wodoci¹gowej, c.o. oraz sieæ 
energetyczn¹.

Wytwórnia Wyrobów Ró¿nych 
Spó³ka Akcyjna administru-
je sk³adnikami maj¹tkowymi 
miêdzy innymi na osiedlu Ho-
mera, które zosta³y wy³¹czone 
jako nieprodukcyjne podczas 
restrukturyzacji by³ej Fabryki 
Samochodów Ma³olitra¿owych.

W³aœciciele Fiata nie byli zain-
teresowani sk³adnikami wytwo-
rzonymi podczas budowy fabry-
ki takimi jak mieszkania, lokale 
u¿ytkowe teatr itd. Wy³¹czono 
je i przekazano innym podmio-
tom do administrowania. Do-
celowo przewidziano ich zby-
cie. Podmiot, który nimi admi-
nistruje ma byæ zlikwidowany. 
Trwaj¹ce od kilku lat dzia³ania 
doprowadzi³y do sprzeda¿y 
wiêkszoœci mieszkañ najem-
com, którzy ze zajmowali. Miesz-
kania, których nie sprzedano 
oraz inne sk³adniki maj¹tkowe 
przejmie gmina nieodp³atnie i 
bez obci¹¿eñ. Docelowo bêd¹ 
one równie¿ przeznaczone do 
sprzeda¿y na warunkach ko-
rzystnych takich na jakich np. 
nabywali mieszkania od gminy 
mieszkañcy ul. Chemików, Rada 
postanowi³a przej¹æ ³¹cznie 153 
mieszkania w budynkach przy 
ul. Homera 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30 i 32 oraz przy ul. 
Oœwiêcimskiej 400.

Poza mieszkaniami, gmi-
na stanie siê w³aœcicielem bu-
dynku sali gimnastycznej oraz 
œwietlicy œrodowiskowej. Dla 
mieszkañcami osiedla Home-
ra to bardzo wa¿na i korzyst-
na decyzja. 

W imieniu mieszkañców za 
podjêt¹ decyzjê podziêkowa³ 
radny Przemys³aw Major. War-
to zwróciæ uwagê na fakt, ¿e 
decyzja Rady w sposób fak-
tyczny i prawny zacieœnia wiêŸ 
pomiêdzy mieszkañcami osie-
dla i Bieruniem. Zostaje w ten 
sposób wytr¹cony prezyden-
towi Tychów chwytliwy argu-

ment ponownego w³¹czenia 
osiedla do Tychów. Nigdy ta-
kiej potrzeby nie by³o lecz uwa-
runkowania prawno-ekono-
miczne zadecydowa³y o tym, 
¿e osiedle wróci³o do Bierunia 
dopiero w 2000 roku. To g³os 
mieszkañców mia³ wówczas 
prze³omowe znaczenie.

- w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Urzêdowi 
Marsza³kowskiemu z prze-
znaczeniem dla I Oddzia³u 
Chorób Wewnêtrznych Woje-
wódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Tychach na za-
kup kardiomonitora z opcj¹ 
do defibrylacji i pulsoksy-
metrii

Rada postanowi³a udzieliæ 
dotacji celowej w wysokoœci 
30.000 z³ na zakup w/w sprzêtu 
Szpitalowi Wojewódzkiemu w 
Tychach. Pomoc taka zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami mo¿e byæ udzielona po-
przez Urz¹d Marsza³kowski 
podmiotom, które podlegaj¹ 
samorz¹dowi wojewódzkiemu. 
Z us³ug Szpitala Wojewódzkie-
go w Tychach korzysta wie-
lu mieszkañców Bierunia, któ-
rym sprzêt ten bêdzie równie¿ 
s³u¿y³. W imieniu personelu 
medycznego szpitala za udzie-
lon¹ pomoc podziêkowa³ rad-
ny doktor Leszek Kryczek.

- w sprawie zmian bud¿etu
Rada wprowadzi³a zmiany 

do bud¿etu po stronie docho-
dów i wydatków. Wprowadzo-
ne zmiany dotyczy³y m.in. inwe-
stycji gospodarki komunalnej, 
oœwiaty, pomocy spo³ecznej i 
kultury. Przyjêtym przez obecn¹ 
Radê zwyczajem jest zapro-
szenie na sesjê Starosty Po-
wiatu Bieruñsko-Lêdziñskiego 
i pos³a na Sejm RP. Z zapro-
szenia korzystaj¹, o ile nie ko-
liduje im z obowi¹zkami. W 
przypadku Starosty, zastêpuje 
go wówczas na sesjach jego 
Zastêpca. Dziêki ich obecnoœci 
na sesjach, radni mog¹ wprost 
zadawaæ pytania lub interpe-
lacje, zgodnie z kompetencj¹. 
Otrzymuj¹ równie¿ na tej samej 
sesji odpowiedŸ. Taka sytuacja 
mia³a miejsce równie¿ na sali, 
któr¹ komentujemy. Starosta 
Piotr Czarnynoga odpowiada³ 
na zadawane pytania lub uma-
wia³ siê z radnymi w przypad-
kach, gdy nie potrafi³ wprost 
odpowiedzieæ na wizytê w Sta-
rostwie.

Opracowa³ Sekretarz Miasta 
Jerzy Stok

Radni obradowali
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Brawo 

Angelika!
Tak mo¿na okreœliæ kolejny sukces naszej reprezentacji na 

Otwartych Mistrzostwach Niemiec Juniorów i Seniorów w 
Formach Sztuk Walki. W zawodach rozgrywanych 2czerw-

ca uczestniczy³o 240 zawodników. Zawody rozgrywane by³y z 
podzia³em na kategorie wagowe (walki semi - kontakt) i wiekowe 
w konkurencjach: kata, kata z broni¹ i kata synchroniczne. Przy-
znano tytu³ najlepszego technika zawodów - otrzyma³a go po raz 
trzeci z rzêdu zawodniczka naszej reprezentacji - Angelika Bi-
gos zdobywaj¹c jednoczeœnie 3z³ote medale. Ogó³em reprezen-
tacja Polska zdoby³a:7 z³otych medali,8 srebrnych medali i 4 me-
dale br¹zowe.

Dru¿ynê Polski reprezentowa³o 18 zawodników oraz sêdziowie: 
Wies³aw Bigos - 9 Dan, Franciszek Kamiñski - 6 Dan, Bo¿ena 
Bigos - 4 Dan, Wies³aw Kisiel - 5 Dan, Eugeniusz Nawrot - 3 Tjie 
i Andrzej Kramarczyk 3 Tjie.

Zarz¹d Stowarzyszenia Big Budo Polska sk³ada podziêkowanie 
za pomoc w wyjeŸdzie grupy na Mistrzostwa Niemiec sponsorom. 

Worek z medalami

Forsycje, piwonie, malwy, ró¿e, tulipany irysy, brzozy, œwierk, 
tuje... wymieniaæ mo¿na by jeszcze d³ugo, bo prawie 200 
gatunków roœlin zdobi ten przepiêkny ogród. Kwiaty, krze-

wy, drzewa pod balkonem bloku przy ulicy Warszawskiej 246, 
od z gór¹ 15 lat za w³asne pieni¹dze sadz¹ i pielêgnuj¹ pañstwo 
Gra¿yna i Henryk Matusiak. To dziêki nim, klepisko pod blo-
kiem, zamieni³o siê w miejsce podziwiane przez s¹siadów z in-
nych bloków, którzy trochê póŸniej podobne ogrody pozak³adali 
przed swoimi domami. Pan Henryk wspomina, ¿e kiedy wiele lat 
temu, posadzi³ pierwsze drzewka, nie przetrwa³y one ani jednej 
nocy a dziœ wszyscy dogl¹daj¹ aby nikt nie zniszczy³ tej piêknej 
oazy zieleni. Pani Gra¿yna dodaje, ¿e choæ nie robi¹ tego dla na-
gród tylko dla siebie, ich pracê doceniono w Urzêdzie Miasta i do-
stali kilka drzewek, które uzupe³ni³y przebogat¹ kolekcjê osiedlo-
wego- dostêpnego dla wszystkich - ogrodu. 

Oaza wœród bloków

W okolicy dnia dziecka, tradycyjn¹ imprezê dla najm³odszych, 
organizuje  ko³o wêdkarzy nr 8. Tym razem - 26 maja, jak 
zwykle  w Czarnuchowicach ko³o rybaczówki, zebra³a siê 

spora grupa dzieci i m³odzie¿y, aby wzi¹æ udzia³ w licznych przygo-

towanych na ten dzieñ grach, zabawach i konkursach. GwoŸdziem 
programu by³y zwody wêdkarskie dla najm³odszych, w których 
uczestniczy³o 62 zawodników. Zwyciê¿y³a Ola Swoboda ale tych, 
którzy otrzymali bardziej lub mniej okaza³e nagrody - by³o znacz-
nie wiêcej. Zawodnikom kibicowa³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Mia-
sta S³awomir Wawrzyniak, który osobiœcie ufundowa³ dwie pi³ki i co 
szczególnie godne uwagi, wrêczy³ je tym, którym siê tego dnia nie 
powiod³o siê w zawodach. 

Dzieñ dziecka nad wod¹


