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Przez lata, na pró¿no 
szukano ich grobów 
pod gór¹ Œwiêtej Anny. 

Uwa¿ano te¿, ¿e mogli zagin¹æ, 
na dnie przepaœci, gdzie 
zepchnêli ich Niemcy. Tym-
czasem, po osiemdziesiêciu 
piêciu latach - okaza³o siê, 
¿e 18 Powstañców Œl¹skich 
z Bie runia i 16 z Bojszów 
wraz z dwudziestoma których 
nie uda³o siê zidentyfikowaæ, 
pochowanych jest w miej-
sco woœci Siedlec, oddalo-
nej o 14 kilometrów od Góry 
Œwiêtej Anny. Zginêli podczas 
bitwy pod Izbickiem 23 i 24 
maja 1921 roku.

Nie miejsce tu na przypomi-
nanie historii Powstañ Œl¹skich 
ale warto wspomnieæ o histo-
rii naszych bliskich. - Ci ludzie 
byli ofiarami tamtych czasów 
– uwa¿a pose³ Alojzy Lysko. - 
Nie doœæ, ¿e mieszkali na ziemi, 
której pragnêli Polacy, Niemcy 
i Czesi, to jeszcze przysz³o im 
¿yæ w czasach powojennej bie-
dy. Biedy tak ogromnej, ¿e nie 
by³o co w³o¿yæ do garnka.

– Najwiêksze – trzecie Po-
wstanie œl¹skie rozpoczê³o siê w 
nocy z 2 na 3 maja 1921 i trwa³o 
a¿ do 5 lipca. Po pocz¹tkowych 
sukcesach, od 21 maja do 5 
czerwca powstañcy odpiera-

li kontrofensywê niemieck¹. W 
wyniku zaciêtych walk, szcze-
gólnie w rejonie Góry Œwiêtej 

Anny (21-27 maja i 4-
6 czerwca), niemiec-
kie natarcie zosta³o po-
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Odnalezieni bohaterowie

Ustawa o samorz¹dzie gminnym 
nie u¿ywa takiego pojêcia. Przewi-
duje natomiast tryb zwo³ania se-
sji, który mo¿na nazwaæ nadzwy-
czajnym. Radni w liczbie 1/4 usta-
wowego składu og¹ wyst¹piæ do 
przewodnicz¹cego Rady z wnio-
skiem o zwo³anie sesji, która wów-
czas odbywa siê w terminie 7 dni 
od z³o¿enia wniosku. W takim trybie 
zwo³ano sesjê na dzieñ 5.06.2008 r. 
Podczas sesji Rada powróci³a do 
tematu, który na sesji w dniu 29 
maja br wzbudzi³ wiele emocji. 
Podejmuj¹c uchwa³ê w sprawie 
zmian bud¿etu radni zwiêkszyli wy-
datki maj¹tkowe. Przeznaczyli je na 
budowê kompleksu boisk sporto-
wych wraz z zapleczem w Bieru-
niu przy Gimnazjum nr 2 w ramach 
programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”, czyli przyjêli propozycjê 
z³o¿on¹ przez Burmistrza na ostat-
niej sesji oraz wprowadzili nowy te-
mat „Zagospodarowanie terenów 
przy SP-3 w Bieruniu, opracowanie 

koncepcji projektowej”. £¹cznie na 
oba tematy przeznaczono 400.000 
z³. Temat koncepcji boisk przy SP-3 
to docelowe zapewnienie tej szko-
le obiektów na poziomie jaki po-
siada SP-1. Dla osi¹gniêcia celu 
powo³ano zespó³ sk³adaj¹cy siê z 
kilku radnych Bierunia Nowego, 
który bêdzie œciœle wspó³pracowa³ 
z projektantami. Rada wykaza³a 
du¿¹ dojrza³oœæ i rozs¹dek mimo 
ró¿nicy pogl¹dów, które tak zde-
cydowanie artyku³owano na ostat-
niej sesji.

Podczas sesji Rada przyjê³a 
stanowisko, które ma na celu 
wszczêcie inicjatywy ustawo-
dawczej. Chodzi o spowodo-
wanie zwolnienia z op³at wizo-
wych, uczniów szkó³ ukraiñskich 
wspó³pracuj¹cych z naszymi 
szko³ami, w ramach aktu partner-
stwa. Dla strony ukraiñskiej jest to 
du¿y wydatek stanowi¹cy wyraŸn¹ 
barierê dla rozszerzenia wymiany 
m³odzie¿y.

Nadzwyczajna sesja

Mieszkañcy tyskich 
Urbanowic oraz Bie-
runia, w œrodê 28 

maja wspólnie wyszli na ulicê 
aby zaprotestowaæ przeciw-
ko budowie wytwórni asfal-
tu w swojej okolicy. Przez 
godzinê blokowali drogê, 
kr¹¿¹c po przejœciach dla pie-

szych. W tym czasie, ruch na 
ulicy Oœwiêcimskiej (DK 44) 
by³ utrudniony a mieszkañcy 
zgodnie podkreœlali, ¿e nie 
¿ycz¹ sobie kolejnego zak³adu, 
poniewa¿ ju¿ zmuszeni ¿yæ 
w s¹siedztwie oczyszczalni 
œcieków, wysypiska œmieci i 
olejarni. 

Protest uliczny
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15 maja 2008r., 
Roman Miœ, 
101-letni bie-

runianin zosta³ miano-
wany z podporucznika 
na stopieñ porucznika.  
Sta³o siê tak dziêki de-
cyzji Ministerstwa Obro-
ny Narodowej.

Wrêczenie aktu mia-
nowania na wy¿szy 
stopieñ odby³o siê w 
domu Pana Roma-
na. Dokonali go: szef 
Wojskowej Komendy 
Uzupe³nieñ pp³k. Ma-
ciej Radziak, major 
Zenon Æwiek, wice-

burmistrz Bierunia Jan 
Podleœny oraz Janusz 
Sa³ata Inspektor ds. 

Zarz¹dzania Kryzyso-
wego Urzêdu Miejskie-
go w Bieruniu.

LOKALIA

Pu³kownik Roman Miœ

Spor¹ popularno-
œci¹ cieszy siê 
wystawa zor-

ganizowana w holu 
Domu Kultury „Gama” 
Bieruñskiego Oœrodka 
Kultury. Przedstawia 
ona ciekawe bieruñskie 
fotografie zarówno z 
dawnych czasów jak i 
z niedawnych historycz-
nych wydarzeñ. Czêœæ 
zdjêæ zosta³a wykona-
na przez Jerzego Pie-

cha, inne - g³ównie star-
sze - zosta³y specjalnie 
przygotowane i zrekon-

struowane na wystawê 
przez tego fotografika.

Wystawa

Tym razem smut-
na okolicznoœæ 
sprowadzi³a Ks. 

Kardyna³a Stanis³awa 
Nagiego  do naszego 
miasta. W wieku 75 lat 
zmar³ kuzyn Jego Emi-
nencji Gerard Nagy. 
Za duszê Zmar³ego ks. 
Kardyna³ odprawi³ 24 
maja Mszê Œwiêt¹ Po-
grzebow¹  w koœciele 
p.w. Najœwiêtszego 
Serca Pana Jezusa w 
Bieruniu Nowym. W 
uroczystoœci uczestni-
czy³ zastêpca burmistrza 
Jan Podleœny. 

Zmar³ Kuzyn Kardyna³a

Uroczystoœæ X le-
cia dzia³alnoœci 
naszej powiato-

wej organizacji Zwi¹zku 
Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych RP powiatu 
Bieruñsko-Lêdziñskiego 
odbêdzie siê  6 czerw-
ca w Lêdzinach . W pro-
gramie miêdzy innymi: 

podsumowanie X-lecia 
dzia³alnoœci, wrêczenie 
Sztandaru dla powia-
towej organizacji OSP 
RP,   z³otego medalu Za 
Zas³ugi dla Po¿arnictwa 
jednostce OSP Imielin 
oraz  medali  stra¿akom 
z jednostek OSP.

Stra¿ackie œwiêto

Od po³owy maja, 
jeœli masz ochotê 
odbyæ spacer po 

Bieruniu mo¿esz zrobiæ to 
przy pomocy komputera 
i internetu. Aby zwiedziæ 
rynek, koœció³ czy inne 
ciekawe miejsce, wy-
starczy tylko wejœæ 
na bieruñsk¹ stronê 
www.bierun.pl i klikn¹æ 
w „baner” zatytu³owany: 
„wirtualna wycieczka po 
mieœcie” lub bezpoœrednio 
wpisaæ adres www.bie-
run.wkraj.pl. Portal ofe-
ruje zwiedzaj¹cemu 
ponad 75 wirtualnych 
panoram po³¹czonych 
ze sob¹ programem, 
zapewniaj¹cym odpo-
wiedni¹ wizualizacjê 

i poruszanie siê po-
miêdzy nimi.  Pro-
gram ten pozwala 
tak¿e obejrzeæ filmy 
czy wys³uchaæ muzykê 
organow¹ po wejœciu 
do koœcio³ów, oraz na 
bie¿¹co œledziæ trasê 
podró¿y na zdjêciach 
lotniczych. Ciekaw-
sze miejsca i obiekty 
mo¿na obejrzeæ z bliska, 
klikaj¹c na obiekt. Ka¿de 
miejsce oznaczone jest 
wspó³rzêdnymi GPS, co 
pozwala na dok³adne 
ustalenie miejsca prze-
bywania. W przysz³oœci 
mo¿na poszerzyæ zasiêg 
wycieczki dok³adaj¹c 
kolejne panoramy lub 
wymieniaæ je na nowe. 

Wirtualny Bieruñ

Œl¹ski Oddzia³ Re-
gionalny Agencji 
Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnic-
twa  w Czêstochowie 
informuje o mo¿liwoœci 
sk³adania wniosków o 
przyznanie pomocy w 

ramach dzia³ania 311 
„Ró¿nicowanie w kie-
runku dzia³alnoœci nie-
rolniczej” objêtego Pro-
gramem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 od dnia 
5 czerwca  2008 r.

Dotacje

Przepraszam funkcjonariuszy 
Stra¿y Miejskiej w Bieruniu, za moje 

niew³aœciwe zachowanie 
w dniu 1 czerwca bie¿¹cego roku, 
podczas wykonywania przez nich 

obowi¹zków s³u¿bowych 
nad zbiornikiem £ysina.

Jacek Zaboronek 
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HISTORIA

wstrzymane. Jednak to 
zwyciêstwo mia³o swoja 
cenê. W ciê¿kich, krwa-
wych walkach poleg³o 

prawie pó³tora tysi¹ca 
powstañców. To w³aœnie 
w okolicach Góry Œwiêtej 
Anny zginêli Bierunianie 
i Bojszowiacy, których 
miejsce spoczynku nie-
dawno odkryto. Walczyli 
w jednym z trzech bata-
lionów pszczyñskich, ufor-
mowanych w Radzion-
kowie. By³y to formacje 
wzmocnione sk³adaj¹ce 
siê nie z trzech, lecz czte-
rech kompanii. Liczy³y po 
blisko tysi¹c osób. Na ich 
czele stanêli kapitan Ja-
necki, porucznik KoŸlik 
i Jêdrysik. Najgorszym 
dowódc¹ okaza³ siê ten, 
który mia³ najwy¿sz¹ 
rangê. Nie licz¹c siê z su-
gestiami Jana Uszoka, do-
œwiadczonego feldfebla 
z czasów pierwszej woj-
ny œwiatowej, poprowa-
dzi³ swoich podw³adnych 
wprost pod niemieckie 
kule. Wielu z nich zginê³o 
pod Izbickiem na skraju 
wsi Siedlec, oddalonym o 
kilkanaœcie kilometrów od 
Góry Œwiêtej Anny. Niby 
blisko, jednak na tyle dale-
ko, ¿e przez ponad osiem 
dekad na pró¿no szukano 
ich grobów.

Kilkadziesi¹t lat póŸniej 
- ale równie¿ 23 maja - 
byliœmy w tym miejscu, 
w miejscowoœci Siedlec 
w gminie Izbicko. Koñczy 
siê las, zaczyna równina 
a¿ po widnokr¹g. ¯ad-

nych wzniesieñ, niewy-
soka trawa i zbo¿e wy-
sokie na 20 - 30 cen-
tymetrów. Tak samo 

musia³o to wygl¹daæ te 
osiemdziesi¹t siedem lat 
temu. Nasi wyszli z lasu 
a Niemcy usadowieni 
we dworze lub okolicz-
nych domach urz¹dzili 
im piek³o. Znik¹d pomo-
cy, bo w tym czasie oko-
liczne miejscowoœci by³y 
w rêkach niemieckich. 
Rannych – do szpitali a 
cia³a do wspólnej mogi³y 
zwo¿ono bardzo d³ugo. 

– Œmieræ mo¿e mieæ 
wymiar medyczny, ro-
dzinny, b¹dŸ spo³eczny 
– uwa¿a Alojzy Lysko. 
– Wymiar spo³eczny 
nastêpuje wówczas, 
gdy jako chrzeœcijanie 
z³o¿ymy zmar³ego do 
grobu i pogodzimy siê z 
wol¹ bosk¹, przyjmuj¹c, 
¿e to koniec. Natomiast, 
jeœli my nie wiemy na-
wet jaki los spotka³ bli-
skiego nam cz³owieka, 
nie znamy jego mogi³y, 
œmieræ ze spo³ecznego 
punktu widzenia siê nie 
dokona³a. Tak by³o a¿ 
do dziœ. Dopiero w tej 
chwili rodziny poleg³ych 
pozna³y miejsce ich spo-
czynku.

W 1922 roku podpi-
sano w Genewie kon-
wencjê w sprawie Œl¹ska, 
wed³ug której obszar 
przyznany Polsce zosta³ 
powiêkszony. Jednak 
Góra Œwiêtej Anny i jej 
okolice, znalaz³y siê na te-

renie przyznanym Niem-
com, którzy nie byli za-
interesowani krzewieniu 
pamiêci o powstañcach. 
Tych którzy prze¿yli, trak-
towano tak jak pospo-
litych przestêpców. Po-
wstañcy, którzy znaleŸli 

siê a pañstwie polskim, 
aby przyjechaæ pod 
Górê Œw. Anny, musie-
li mieæ paszport. Jesz-
cze gorzej by³o podczas 
II wojny œwiatowej, a po 
jej zakoñczeniu w 1945 
roku w Kamieniu Œl¹skim 
Rosjanie wybudowali lot-
nisko dla odrzutowców 
wojskowych i wstêp na 
te tereny znów by³ ogra-
niczony. Historia ma te¿ 
swój nieco romantyczny 
wydŸwiêk – miejscowa 
panna Julia Morawiec, 
której ch³opak poleg³ w 

nieznanym miejscu na 
froncie pierwszej woj-
ny - od 1921 roku a¿ 
do zakoñczenia II wojny 
œwiatowej - z nara¿eniem 
¿ycia, opiekowa³a siê 
mogi³¹ naszych ch³op-
ców w nadziei, ¿e gdzieœ 
w odleg³ej krainie, ktoœ 
bêdzie pamiêta³ i dba³ 
o grób jej niedosz³ego 

mê¿a. I tak spoczywali 
nasi ch³opcy w zbiorowej 
mogli na skraju wsi gdzie 
przysz³o im oddaæ ¿ycie 

za Polskê. Po drugiej woj-
nie œwiatowej, cia³a eks-
humowano i przeniesio-
no go bardziej okaza³ego 
grobu w centrum wsi a 
opiekê nad powstañcami 
objê³a spo³ecznoœæ ca³ej 
gminy. Czczono pamiêæ 
powstañców z Batalio-
nu Pszczyñskiego. Nie-
dawno, dziêki przy-
padkowemu spotkaniu 
miejscowego historyka 
Krzysztofa Ralla i na-
szego Alojzego Lysko 
uda³o siê potwierdziæ, 
¿e ci powstañcy to 16 
mieszkañców Bojszów 
i 18 mieszkañców Bie-
runia.

23 maja tego roku 
z pok³onem do po-
wstañczej mogi³y wyje-
cha³y delegacje z Boj-
szów i Bierunia. Na 
czele grupy bojszow-
skiej sta³ wójt Henryk 
Utrata a mniej liczn¹ 
grupê bieruñsk¹ two-
rzyli: burmistrz Ludwik 
Jagoda, Józef Berger, 
Jan Wieczorek, Gerard 
Miœ, Ryszard Hryny-
szyn i ni¿ej podpisany. 
Wspólnie z wójtem gmi-
ny Izbicko Brygid¹ Py-
tel z³o¿yliœmy wi¹zankê 
kwiatów, zapaliliœmy zni-
cze, a po krótkiej mo-
dlitwie udaliœmy siê na 
nabo¿eñstwo w intencji 
poleg³ych prowadzone 
przez miejscowego pro-
boszcza i ks. proboszcza 
Andrzeja Maœlanka z 
Bojszów. Podczas kaza-
nia pad³y s³owa: bêdzie 
to miejsce do którego 
ju¿ zawsze zd¹¿aæ bêd¹ 
mieszkañcy gmin Bieruñ 
i Bojszowy.

Zbigniew Piksa

Odnalezieni bohaterowie1

Powstañcy polegli z Bojszów:

1. Józef Cichy, 2. Stanis³aw 
Czarnynoga, 3. Augustyn Germanek, 

4. Ignacy Grzesica, 5. Rudolf 
Jurczyk, 6. Franciszek Kokoszka, 
7. Roman Kœciuczyk, 8. Jan Majer, 

9. Tomasz Machura, 10. Pawe³ 
Massalski, 11. Józef Massalski,

12. Wojciech Massalski, 13. Adolf 
Pietrañski, 14. Klemens Wójcik, 

15. August Mrzyk, 16. Jan Knopek.

Powstañcy polegli z Bierunia:

1. Franciszek Berger, 2. Pawe³ 
Grzywa, 3. Walenty Nagi, 4. Henryk 
Chrobok, 5. Józef Marek, 6. Józef 

Pêdziwiatr, 7. Piotr Sajdok, 
8. Walenty Sobañski, 9. Jan 

Sternol, 10. Miko³aj Wilczek, 11. 
August Pomiet³o, 12. Józef Michna, 

13. Henryk Lukasek, 14. Roman 
Krawczyk, 15. Jan Urbañczyk, 
16. Micha³ ¯o³na, 17. August 

Giemza, 18. Stanis³aw Jankowic.
Oraz 20 Powstañców o nie znanych 

nazwiskach

Tak wyglądała pierwsza mogiła 
naszych chłopców.

Kwiaty od mieszkańców Bierunia 
złożył burmistrz Ludwik Jagoda.
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SESJA

W dniu 29.05. odby³a siê 
sesja Rady Miejskiej. 
Tematem wiod¹cym 

sesji by³a dzia³alnoœæ górnictwa 
na terenie gminy Bieruñ. Trady-
cyjnie górnictwo licznie repre-
zentowali kompetentni przed-
stawiciele wszystkich szczebli 
aktualnych struktur. Punktem 
wyjœcia obrad by³a korespon-
dencja, w której omawiane 
by³y ze strony gminy proble-
my wymagaj¹ce rozwi¹zania 
oraz odpowiedzi i stanowisko 
górnictwa. Podczas dysku-
sji omówiono zarówno punk-
ty styczne jak i rozbie¿noœci 
interpretacyjne. Szczególnie 
ostre wyst¹pienia dotyczy³y 
uci¹¿liwoœci zwi¹zanej z 
za³adunkiem wêgla, zw³aszcza 
w porze nocnej oraz dotycz¹ce 
silnych wstrz¹sów odczuwa-
nych zw³aszcza na osiedlach 
przy kopalni. G³osy w dyskusji 
podsumowa³ przewodnicz¹cy 
Rady Henryk Skupieñ, któ-
ry zaproponowa³ Radzie 
przyjêcie pisemnego stanowi-
ska. Projekt stanowiska zosta³ 
udostêpniony przedstawicie-
lom górnictwa, którzy mogli 
siê do niego ustosunkowaæ 
ju¿ na sesji. Ustalono, ¿e do-
kument ten po uwzglêdnieniu 
niektórych g³osów dyskusji 
zostanie przes³any Kompanii 
Wêglowej, która udzieli odpo-
wiedzi. Problematyka górnic-
twa na terenie Bierunia po-
dejmowana jest przez Radê 
Miejsk¹ doœæ czêsto. Ostat-
nia sesja poœwiêcona temu 
tematowi mia³a miejsce w 
ubieg³ym roku. Rada traktu-
je tê problematykê bardzo 
powa¿nie i priorytetowo.
Podczas sesji Rada podjê³a 
nastêpuj¹ce uchwa³y:

- w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego terenu po³o¿onego 
w rejonie ul. Bojszowskiej.
Plan obejmuje obszar o po-
wierzchni 31,91 ha.

- w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu 

po³o¿onego w rejonie ul. Bo-
rowinowej.
Plan obejmuje obszar 10,36 ha.

- w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego te-
renu po³o¿onego w rejonie 
ul. Majowej, Por¹bek i Jagie³³y.
Obszar objêty planem to 
55,60 ha. Uchwalaj¹c kolej-
ne plany miejscowe, Rada 
stworzy³a mo¿liwoœci inwesto-
wania, w tym budownictwa, 
dla w³aœcicieli gruntów o po-
wierzchni blisko stu hektarów
Uchwa³y dotycz¹ce planów miej-
scowych podlegaj¹ og³oszeniu 
w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Œl¹skiego i wejd¹ w 
¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia 
ich og³oszenia. 

- w sprawie nabycia nierucho-
moœci na rzecz gminy Bieruñ.
Rada postanowi³a nabyæ od 
osób fizycznych dzia³ki lub 
czêœci dzia³ek o ³¹cznej po-
wierzchni 827 m2 po³o¿one przy 
ul. Starom³yñskiej, Rêdzinnej, 
D¹brówki i Borowinowej. Ce-
lem nabycia gruntów jest 
porz¹dkowanie stanu prawne-
go dróg.

- w sprawie zbycia w dro-
dze przetargu nieograniczo-
nego prawa u¿ytkowania 
wieczystego nieruchomoœci 
po³o¿onej w Bieruniu.
Rada postanowi³a przeznaczyæ 
do zbycia zabudowan¹ dzia³kê 
po³o¿on¹ przy ul. Chemików o 
powierzchni 1.150 m2.

- w sprawie zwolnienia z op³at 
sta³ych zg³oszeñ o zmia-
nie we wpisie do ewidencji 
dzia³alnoœci gospodarczej.
Rada postanowi³a zwolniæ od op³at 
przedsiêbiorców dokonuj¹cych 
zg³oszenia o zmianê we wpi-
sie do ewidencji dzia³alnoœci 
gospodarczej, wynikaj¹ce z na-
³o¿onego obowi¹zku ustawy 
z dnia 24.12.2007 r. w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci 
(PKW) w terminie do dnia 
31.12.2009 r. Zwolnienie obejmu-
je przedsiêbiorców, którzy bêd¹ 
zg³aszaæ zmiany w zakresie prze-

kwalifikowania dzia³alnoœci z ko-
dów PKD 2004 na kody PKD 
2007.

- w sprawie wyra¿enia opinii 
do proponowanych obsza-
rów specjalnej ochrony pta-
ków Natura 2000.
Rada postanowi³a zaopiniowaæ 
negatywnie projekt list, obsza-
rów Natura 2000 wraz z prze-
biegiem ich granic. W uzasad-
nieniu opinii podano, ¿e gmina 
Bieruñ posiada Waloryzacjê 
Przyrodnicz¹ wykonan¹ przez 
pracowników Wydzia³u Biolo-
gii i Ochrony Œrodowiska Uni-
wersytetu Œl¹skiego, w której 
zaproponowanych jest kilka 
obszarów do objêcia lokaln¹ 
ochron¹ prawn¹, na które 
bêdzie sukcesywnie wprowa-
dzana. Obecnie zlecana jest 
„Ocena zasadnoœci wprowa-
dzenia na terenie Bierunia wy-
branych form ochrony przyro-
dy wraz z projektem ochrony 
i niezbêdn¹ dokumentacj¹ w 
tym zakresie dla Zespo³u Przy-
rodniczo-Krajobrazowego Gór-
ka Che³meczki”. W uzasad-
nieniu zwrócono uwagê, ¿e 
wprowadzony projekt obszaru 
Natura 2000 Stawy w Brzesz-
czach dla ochrony ptaków, 
ju¿ stwarza problemy w reali-
zacji najwa¿niejszej inwestycji 
w regionie tj. drogi ekspreso-
wej S1. Obszar Natura na tere-
nie Bierunia obejmuje niewiel-
ki obszar w miêdzywalu rzek 
Wis³y i Gostynki, w zwi¹zku z 
powy¿szym, oprócz inwesty-
cji na wa³ach przeciwpowo-
dziowych i drogi S1 nie bêd¹ 
tam prowadzone ¿adne inwe-
stycje, które mog³yby wp³yn¹æ 
na przekszta³cony ju¿ przez 
cz³owieka (uregulowane kory-
ta rzek) teren i bytuj¹ce tam 
ptaki. Z obszarem tym zaœ gra-
niczy zabytkowa grobla stawu 
Kopañskiego, która nie jest 
w³¹czona do obszaru Natura 
2000, a przewidziana jest do 
objêcia ochron¹ przez gminê. 
Nast¹pi to po przeprowadze-
niu drogi ekspresowej S1 przez 
ten teren, aby nie opóŸniaæ tej 
inwestycji.

- w sprawie ustalenia wyna-
grodzenia dla Burmistrza 
Miasta Bierunia.

Rada postanowi³a ustaliæ wy-
nagrodzenie Burmistrza na 
kwotê 12.365 z³ brutto.

- w sprawie zmian bud¿etu.
Rada postanowi³a wprowadziæ 
zmiany do bud¿etu po stronie 
dochodów i wydatków. Wpro-
wadzone zmiany zosta³y ujête 
w 5 za³¹cznikach.
Zmiany dotyczy³y wielu tematów, 
w tym m.in. 18 pozycji zadañ 
ujêtych w wieloletnim progra-
mie inwestycyjnym na lat 2008 
– 2011. Bardzo emocjonuj¹ca 
dyskusja skoncentrowa³a siê 
jednak na zadaniu budowa kom-
pleksu boisk sportowych wraz z 
zapleczem w Bieruniu Starym 
– program Moje boisko – Orlik 
2012. Na realizacjê tego zadania 
przewidziano wydatek ze strony 
gminy na kwotê 350.000 z³. Bur-
mistrz poinformowa³ Radê, ¿e 
w bud¿ecie zapewniono pokry-
cie finansowe. Ca³oœæ zadania 
to kwota ponad milion z³otych. 
Pozosta³¹ czêœæ czyli 2/3 kosz-
tów pokrywaj¹ œrodki przekaza-
ne przez Marsza³ka Wojewódz-
twa oraz bud¿etu centralnego. 
Burmistrz zaproponowa³, aby 
boisko zlokalizowano przy Gim-
nazjum Nr 2. Zwróci³ uwagê na 
fakt, ¿e temat budowy boisk 
przy znacznym dofinansowaniu 
zewnêtrznych pojawi³ siê, gdy¿ 
Starosta, który zg³osi³ temat 
sam ze wzglêdu braku œrodków 
w bud¿ecie powiatu zrezygno-
wa³ wskazuj¹c w miejsce wa-
katu Bieruñ. Emocjonuj¹ca i 
d³uga dyskusja podzieli³a rad-
nych na dwie dzielnice, gdy¿ 
radni z Bierunia Nowego za-
proponowali lokalizacjê boisk 
przy Szkole Podstawowej Nr 3. 
Nie brano pod uwagê wyjaœnieñ 
Burmistrza dotycz¹cych bar-
dzo napiêtego terminu do re-
alizacji i uwarunkowañ for-
malno-prawnych. Obie strony 
u¿y³y w³asnych argumentów. 
Wobec braku woli obu stron 
Burmistrz stwierdzi³, ¿e nie 
daje gwarancji na realizacjê 
co wyraŸnie artyku³owa³. Za-
proponowa³ jednoczeœnie usu-
niêcie tematu z projektu zmian 
bud¿etu umo¿liwiaj¹c Radzie 
przeg³osowanie wszystkich 
zmian, w tym pilnych inwestycyj-
nych. Rada wprowadzi³a zmiany 
do bud¿etu w brzmieniu zapro-
ponowanym przez Burmistrza.

Radni obradowali
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Œwiêty Walenty czu-
wa nad budow-
niczymi pomnika 

tu¿ przed rozpoczêciem 
uroczystoœci wmurowa-
nia kamienia wêgielnego 
17 maja pada³ ulew-
ny deszcz, jednak o 
godzinie 17:00 jak na 
zawo³anie deszcz usta³, 
co pozwoli³o na sprawne 
przeprowadzanie wmu-
rowania aktu. 

W uroczystoœci udzia³ 
wziêli  g³ównie cz³onkowie 
Spo³ecznego Komitetu 

Budowy Pomnika: pro-
boszcz parafii pw. Œw. 
Bart³omieja ks. Walerian 
Ogierman, by³y pose³ na 
Sejm RP Józef Berger, 
burmistrz  Ludwik Ja-
goda, przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Hen-
ryk Skupieñ, staro-
sta Powiatu Bieruñsko-
Lêdziñskiego Piotr 
Czarnynoga, prezes Sto-
warzyszenia Mi³oœników 
600-letniego Bierunia i 
jednoczeœnie inicjator 
przedsiêwziêcia Jan Wie-

czorek, cz³onkowie Rady 
Miejskiej oraz przedstawi-
ciele stowarzyszeñ i oso-
by zwi¹zane z realizacj¹ 
budowy pomnika.

G³os  zabra³ burmistrz 
miasta Ludwik Jago-
da, wyra¿aj¹c zadowo-
lenie z dotychczaso-
wych prac nad pomni-
kiem. Nastêpnie treœæ 
aktu zosta³a odczytana 
przez Jana Wieczorka 
i oficjalnie zamkniêta 
w stalowej tubie, która 
zosta³a umieszczona w 
specjalnie przygotowa-
nym otworze.  

Foto: Jerzy Piech

SPOŁECZEŃSTWO

Trzydniowy majowy 
weekend pracow-

nicy oœwiaty spêdzili 
pod¹¿aj¹c œladami au-
striackiej cesarzowej Sissi 

rodem z Bawarii. Niezapo-
mniane chwile uwiecznio-
ne zosta³y na zdjêciach.

Wra¿enia z odbytej 
wycieczki wzbogac¹ 

lekcje z m³odzie¿¹, 
bêd¹c ¿ywo podan¹ 
wiedz¹ geograficzno-hi-
storyczn¹.

Œladami Sissi

Walenty czuwa

N a j w a ¿ n i e j s z y m 
punktem porz¹dku po-
siedzenia Rady Miej-
skiej w Bieruniu w dniu 
29 maja by³a sprawa 
dzia³alnoœci górniczej 
na terenie naszej Gmi-
ny. Bieruñ nale¿y do 
gmin górniczych i to ze 
wzglêdu na oczywisty 
fakt dzia³alnoœci KWK 
Piast i KWK Ziemowit, 
jak równie¿ na formaln¹ 
przynale¿noœæ do Sto-
warzyszenia Gmin Gór-
niczych w Polsce. Eks-
ploatacja górnicza, de-
terminuje w bardzo 
du¿ym stopniu nasz¹ co-
dzienn¹ samorz¹dow¹ 
dzia³alnoœæ i ma wp³yw 
na podejmowanie 
d³ugookresowych stra-
tegicznych decyzji na-
wet  na okres poeks-
ploatacyjny. Dzia³alnoœæ 
górnicza dotyka rów-
nie¿ ka¿dego z nas jako 
mieszkañca tej ziemi 
w sprawach indywidu-
alnych i zbiorowych, 
wynikaj¹cych chocia¿by  
z faktu nadmiernego ru-
chu samochodowego, 
w tym ciê¿kiego trans-
portu. Istot¹ proble-
mu, na którym szcze-
gólnie powinno nam 
zale¿eæ jest œcis³e 
powi¹zanie interesów 
mieszkañców i Gminy 
w zakresie dzia³alnoœci 
profilaktycznej i na-
prawczej wynikaj¹cej 
z dzia³alnoœci Kopalni. 
Aby to osi¹gn¹æ nale¿y 
w wiêkszym stopniu ni¿ 
dot¹d zwróciæ uwagê 
na wspólne wypra-
cowanie przez strony 
reprezentuj¹ce  gór-
nictwo i gminê,  strate-
gii dzia³ania,  w której 
za punkt wyjœcia przyj-
mie siê, ¿e na terenie 
Bierunia wystêpuje 
zwi¹zek przyczyno-
wo-skutkowy miêdzy 
dzia³alnoœci¹ górnicz¹ 
niezale¿nie od czasu, 

w którym mia³a miej-
sce eksploatacja z³o¿a 
i to nie tylko w zakre-
sie ochrony dóbr ma-
terialnych ale równie¿               
w aspekcie zapewnie-
nia dobrych warunków 
¿ycia. Zagadnienie to 
jest trudne i jak wynika³o 
z dyskusji na sesji, 
pocz¹tkowo nieprzy-
chylnie zosta³o przyjête 
przez reprezentantów 
górnictwa. Zakres pracy 
Urzêdu Miejskiego musi 
uwzglêdniæ dodatkowe 
wyzwania dotycz¹ce 
dzia³alnoœci górniczej 
i dlatego wykonuj¹c 
wy¿ej wymieniony kie-
runek zwi¹zany ze ze-
spoleniem wspólnych 
dzia³añ, powinien zostaæ 
powo³any pe³nomocnik 
do spraw górnictwa, 
reprezentuj¹cy interesy 
Gminy i jej mieszkañców. 
Ostateczna forma i za-
kres dzia³ania powinna 
zostaæ wypracowana 
przez Burmistrza Mia-
sta z akceptacj¹ Rady 
Miejskiej w Bieruniu.  
Musimy pamiêtaæ, ¿e 
nikt nie jest udzielnym 
w³aœcicielem tej ziemi, 
na której teraz ¿yjemy, 
a jedynie jesteœmy jej 
u¿ytkownikami i musimy 
tê przez pokolenia do-
brze zagospodarowan¹ 
ziemiê, przekazaæ w sta-
nie niepogorszonym, a 
ponadto powinniœmy j¹ 
umieæ wzbogaciæ i przez 
to mieæ gwarancjê, ¿e 
na tym terenie zechc¹ 
mieszkaæ nastêpne po-
kolenia bierunian. To 
przekonanie powinno 
równie¿ mieæ swój wy-
raz w dzia³alnoœci po-
dejmowanej przez gór-
nictwo, które na terenie 
Bierunia jeszcze przez 
kilkadziesi¹t lat zazna-
czy swój wa¿ny udzia³, 
zapewniaj¹c rozwój go-
spodarczy tej ziemi i jej 
kulturê materialn¹.

Na sesji o górnictwie 
Komentarz Przewodnicz¹cego Rady 
Miejskiej w Bieruniu Henryka Skupienia 
do obrad Sesji z dnia 29 maja 2008 r.
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Sobota 31 maja by³a w naszym mieœcie œwiêtem 
najm³odszych. Tego dnia – dziêki Bieruñskiemu 
Oœrodkowi Kultury wspomaganemu przez 

Bieruñski Oœrodek Sportu i Rekreacji – teren wokó³ bo-
isk Unii wziê³y we w³adanie dzieci. We wczesnych go-
dzinach popo³udniowych dzieci mog³y obejrzeæ spek-
takl teatralny „¯ó³w i zaj¹c” w wykonaniu artystów scen 

krakowskich. Nieco póŸniej, dzieciêc¹ publicznoœæ bawi³a 
grupa teatralna „Epidemia” kierowana przez Micha³a Sa-
bata - prezentuj¹ca „Bajkê z mora³em”. Ten bajkowy ma-
raton zakoñczy³ spektakl „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak”, 
opowiadaj¹cy o przygodach dwóch urwisów - psotliwego 
szewca, który chce zwiedziæ œwiat i leniwego, choæ poczci-
wego kaczora Kwaka.

Jeœli ktoœ na chwilê chcia³ odpocz¹æ od bajek - móg³ 
wzi¹æ w licznych rozgrywkach sportowych.

Dalszy ci¹g imprez kulturalnych to miêdzy innymi - „Po-
pisy muzyczne” - w wykonaniu uczestników zajêæ pani 

Jolanty Grzeœlak, instruktora muzycznego 
pracuj¹cego w Domu Kultury Gama. 

Wprowadzeni w muzyczny nastrój uczestnicy 
festynu po chwili dali siê porwaæ grupie „Hooray” 
prowadzonej przez Aleksandrê Parysz, która 
zaprezentowa³a ¿ywio³owe widowisko taneczne 
„Symfonik – Projekt”. Ale to nie wszystko, bowiem 
- ju¿ po chwili - scen¹ zaw³adnê³a grupa Bre-
ak-Dansowa prowadzona przez Dariusza Krylê 
demonstruj¹ca bardziej sportow¹ wersjê uk³adów 
tanecznych. I wreszcie, jeœli komuœ by³o ma³o, 
móg³ wyhasaæ siê do woli, w czasie wieñcz¹cej 
wieczór dyskoteki. Uœmiechniête twarze dzieci 
a póŸniej m³odzie¿owej publicznoœci œwiadczy³y 
najlepiej, ¿e mieliœmy kolejn¹ udan¹ imprezê przy-
gotowan¹ przez Bieruñski Oœrodek Kultury.

Uliczka 2008
7 czerwca na bieruńskim rynku odbyły się 
„Wieczorne Spotkania Teatralne - Uliczka 2008”
- na relację zapraszamy w następnym numerze!

KULTURA

Bajki, tañce, swawole…
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Tegoroczne, „Spotkania 
Folklorystyczne”, które 
odby³y siê 18 maja, z 

powodu deszczu, mia³y dwie 
ods³ony. 

Pierwsza to biesiada na wol-
nym powietrzu i  koncert „Bie-

runianek”. Kiedy rozpada³o siê 
na dobre uczestnicy imprezy 
musieli przenieœæ siê z placu 
przed Domem Kultury „Gama” 
do œrodka budynku. Nie za-
burzy³o to jednak porz¹dku pro-
gramu, poza ma³ym opóŸnie-

Znane przys³owie mówi: 
o mamie ka¿dy pamiêta 
na co dzieñ i od œwiêta. 

O codziennoœci nie bêdziemy 
pisaæ. Natomiast o œwiêcie, 
mo¿naby zapisaæ ca³¹ gazetê.  
Wspomnijmy wiêc tylko „Kon-
cert z okazji Dnia Matki”, któ-
ry staraniem Bieruñskiego 
Oœrodka Kultury odby³ siê 24 
maja w Œwietlicy Œrodowiskowej 
przy ulicy Remizowej.

Tego dnia czterech m³o-
dzieñców – uczniów Gimna-
zjum Nr 1 im. Karola Wierz-
gonia, a mianowicie: £ukasz 

Dudek – gitara, œpiew, Ka-
mil KuŸnik – gitara basowa, 
Mariusz Jastrzêbski – gita-
ra oraz Wojciech WoŸniok 
– œpiew, harmonijka ust-

na, zaprezentowa³o swoje 
umiejêtnoœci wokalno-instru-
mentalne specjalnie dla wszyst-
kich mam. Nie tylko mamy ale 
i panowie mogli wys³uchaæ 
piosenek z gatunku poezji 
œpiewanej, znanej grupy „Stare 
Dobre Ma³¿eñstwo”. Na szcze-
góln¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e 
m³odzi Panowie sami wyszli z 
inicjatyw¹ zorganizowania  kon-
certu, przeprowadzali próby w 
Œwietlicy, dobierali repertuar, 
przygotowali scenariusz. Ich 
swoboda na scenie, wspania³y 

kontakt z publicznoœci¹(by³y 
równie¿ bisy) i samo wykonanie 
nie ³atwych utworów – œwiadczy 
o tym, ¿e rosn¹ nam wspania-
li artyœci. 

KULTURA

W remizie dla mam

Majowo – deszczowo, 
folklorystycznie – fantastycznie

niem. Wyst¹pi³y zespo³y 
folklorystyczne z Bieru-
nia - „Bierunianki” oraz z 
zaprzyjaŸnionych Ornon-
towic - „Marzanki”, które 
zaprezentowa³y klasycz-
ne pieœni œl¹skie. Ponadto, 
swój popis da³ zespó³ po-
dwórkowy „Œl¹skie Baje-
ry” i instrumentalny zespó³ 
„Folk Band” dzia³aj¹cy w 
Bieruñskim Oœrodku Kultu-
ry. Biesiadnicy mogli liczyæ 
na ko³ocz, kie³baskê i napo-
je. Organizatorem spotkañ 
by³ Bieruñski Oœrodek Kul-
tury.
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KULTURA

Tu warto bywaæ 
„Biblioteka miejscem spotkañ” pod takim has³em przebiega³y 

tegoroczne obchody „Tygodnia Bibliotek”. Z tej okazji Biblioteka 
Miejska w Bieruniu zaprosi³a znanych i lubianych autorów literatu-
ry m³odzie¿owej i dzieciêcej – Andrzeja ¯aka i Ewê Stadtmuller.

Najwa¿niejsze zadania 
Stowarzyszenia Mi³oœni-
ków 600 letniego Bieru-

nia w roku bie¿¹cym to miêdzy 
innymi: kontynuowanie dzia³añ 
maj¹cych na celu zbudowanie 
pomnika œw. Walentego – Pa-
trona Miasta, wzmo¿enie starañ 
dla zbudowania Domu Pomocy 
dla mieszkañców w podesz³ym 
wieku, uhonorowanie Ks. 
Pra³ata Jana Trochy wykona-
niem pami¹tkowej tablicy oraz 
- oznakowanie tak zwanej De-
golówki tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ 
pobyt Genera³a Charlesa de 
Gaulle’a w czasie Plebiscytu 
Œl¹skiego na Zabrzegu w Bieru-
niu Nowym. Tak wynika z dys-
kusji na Walnym Zgromadzeniu 
Sprawozdawczo Wyborczym, 
które odby³o siê 21 maja w 
Domu Kultury „Gama”. 

Jak zwykle przy takiej oka-
zji, oceniono dzia³alnoœæ Sto-
warzyszenia w czasie mijaj¹cej 
kadencji. Ocena ta – zdaniem 
zgromadzonych - by³a pozytyw-
na, bowiem ustêpuj¹ce w³adze 
bezproblemowo uzyska³y ab-

solutorium a cz³onkowie po-
przedniego Zarz¹du - w wy-
niku przeprowadzonych wy-
borów – zostali wybrani na 
kolejn¹ kadencjê. W wyniku 
g³osowania poszczególni kan-
dydaci uzyskali nastêpuj¹c¹ 
liczbê g³osów: Józef Berger 
43, Jan Janik 40, Jan Wieczo-
rek 31, Franciszek Mrzyk 29, 
Jerzy Barcik 23, Przemys³aw 
Major 18, Krzysztof Kubi-
ca 17. Pierwszych szeœciu 
kandydatów - tworzy nowy 
Zarz¹d Stowarzyszenia. 

Nie sposób przytoczyæ 
wszystkich w¹tków dysku-
sji, wspomnijmy wiêc jedynie, 
¿e – Zebranie jednomyœlnie 
przyjê³o odczytan¹ przez 
Jana Wieczorka rezolucjê 
w sprawie niedopuszcze-
nia do wybudowania wytwór-
ni mas bitumicznych przy 
ul. Lokalnej. Burmistrz Lu-
dwik Jagoda i starosta Piotr 
Czarnynoga podkreœlali w 
swych wyst¹pieniach wzorow¹ 
wspó³pracê Stowarzyszenia z 
w³adzami samorz¹dowymi.

600 lecie po Walnym

Katowice, Tychy, Mys³o-
wice, Miko³ów, ¿e o miej-
scowoœciach naszego po-

wiatu nie wspomnê – to gminy, 
których reprezentacje stanê³y do 
zmagañ IX Powiatowych Igrzysk 
Osób Niepe³nosprawnych w 
Lêdzinach. 

Jak co roku, równie¿ bie-
runiacy wspaniale zaznaczy-
li swoj¹ obecnoœæ. W zmaga-
niach uczestniczyli miêdzy inny-
mi niepe³nosprawni sportowcy 

cz³onkowie Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób Niepe³nosprawnych 
„Radoœæ ¯ycia” z Bierunia oraz 
uczniowie Szko³y Podstawowej 
nr 1 z klasami integracyjnymi. 

Naszych zawodników dopin-
gowali: desygnowany na dzie-
kana - ks. proboszcz Walerian 
Ogierman, przewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej - Henryk Skupieñ i bur-
mistrz - Ludwik Jagoda, zastêpca 
burmistrza Jan Podleœny i An-
drzej Stylok przewodnicz¹cy 
Stowarzyszenia na rzecz Osób 
Niepe³nosprawnych „Radoœæ 
¯ycia”. 

Jak w Pekinie
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Uczennice klas drugich ze Szko³y Podstawo-
wej nr 1: Barbara Knopek z II b, Marta Ko-
walczyk z II d  i Joanna £opuszyñska z II a 

zajê³y II miejsce w powiatowym konkursie czytelni-
czym „Spotkanie z Janem Dolittle”. Konkurs odby³ 
siê w Szkole Podstawowej nr 3 w Lêdzinach. Dziew-
czynki wykaza³y siê wspania³¹ znajomoœci¹ lektury, 
„Doktor Dolittle i jego zwierzêta”. 

12 maja w Przed-
szkolu nr 2 w 
Bieruniu No-

wym odby³ siê konkurs 
miêdzyprzedszkolny 

pt: „Bajki, bajeczki”. 
Celem konkursu by³o 
sprawdzenie wiedzy 
przedszkolaków na te-
mat bajek, wzbudzenie 
zainteresowañ czytel-
niczych, podniesienie 
samooceny dziecka i 

integracja dzieci po-
przez wspó³dzia³anie w 
grupie rówieœniczej. W 
konkursie bra³y udzia³ 
2 zespo³y z Przedszko-

la nr 1 z Bierunia Stare-
go i 2 zespo³y z Przed-
szkola nr 2 z Bierunia 
Nowego. Mimo skom-
plikowanych i trudnych 
konkurencji dzieci zna-
komicie sobie poradzi³y z 
zadaniami. Ca³y przebieg 

zmagañ przedszkolaków 
nadzorowa³o jury, w sk³ad 
którego wchodzi³y p. 
Ma³gorzata Dziedzioch, 
p. Teresa Chronowska, 
p. Barbara Nieckarz, 
p. Aleksandra Ujek. Po 
wnikliwej analizie zdoby-
tych przez dzieci punk-
tów zosta³y wy³onione 
dru¿yny zwyciêskie.

Ka¿dy uczestnik kon-
kursu otrzyma³ nagrodê 
i pami¹tkowy dyplom. 
Dwa zespo³y zosta³y 
wyró¿nione i otrzyma³y 
nagrody specjalne.

Konkurs przebiega³ w 
atmosferze zdrowej ry-
walizacji, przysparzaj¹c 
uczestnikom wiele 
radoœci i satysfakcji z 
wykonywanych zadañ. 
Jesteœmy z naszych wy-
chowanków i gratuluje-
my raz jeszcze wszyst-
kim uczestnikom kon-
kursu.  Za przebieg i 
organizacjê, programu 
odpowiedzialne by³y p. 
Beata Rola i p. Anna 
Abucka nauczycielki z 
Przedszkola nr 2. 

MAGAZYN SZKOLNY

Czytelniczy sukcesBajki, bajeczki

Konkurs Piosenki 
Angielskiej 

W Szkole Podstawowej nr 3 
w Bieruniu 21 maja odby³ 

siê Konkurs Piosenki Angiel-
skiej zorganizowanej przez pa-
nie: Izabelê Du¿y, Agnieszkê 
Koczan, i Aleksandrê Resz-
ka. W konkursie wziêli udzia³ 
uczniowie z klas I – IV, ale do 
fina³u drog¹ wczeœniejszych 
eliminacji zakwalifikowa³o siê 6  
uczestników. Pierwsze miejsce 
zajê³y: Justyna Fatyga i Alek-
sandra Sajdok - obie z kl. IV 
d. Drugie miejsce zajê³a: Nico-
la Matysek równie¿ z klasy IV 
d, trzecie miejsce wywalczy³: 
Piotr Bêbnik z klasy Ia.

Tyskie wyró¿nienia dla 
Trójki

Tradycj¹ SP nr 3 w Bieruniu 
sta³o siê uczestnictwo w Fe-

stiwalu Kultury M³odzie¿y Szkol-
nej w Teatrze Ma³ym w Tychach. 

Równie¿ tym razem, uczniowie 
zdobyli licz¹ce siê wyniki. Teatr 
ruchu pani Iwony Rogalskiej 
otrzyma³ wyró¿nienie I stopnia, 
program wokalny przygotowa-
ny przez pani¹ Jadwigê Majda 
wyró¿nienie II stopnia, a uk³ad 
taneczny, nad którym pracowa³y 
panie Justyna Pociennik i Iwo-
na Wilczak wyró¿nienie III stop-
nia. Gratulujemy i ¿yczymy dal-
szych sukcesów.

Prezentacja osi¹gniêæ 
uczniów SP nr 3

7 maja na forum SP nr 3 w 
Bieruniu odby³a siê prezen-

tacja osi¹gniêæ uczniów w kon-
kursach i imprezach sponsoro-
wanych przez Radê Rodziców. 
Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy 
artystyczne grup, które bra³y 
udzia³ w tyskim Festiwalu Kultu-
ry M³odzie¿y Szkolnej. Impreza 
cieszy³a siê du¿ym zaintereso-
waniem rodziców, którzy mogli 
niejednokrotnie po raz pierwszy 
zobaczyæ i doceniæ osi¹gniêcia 
swoich pociech.

21 wrzeœnia 2007 roku, oko³o godziny 13.00 
na skrzy¿owaniu ulic Krakowskiej 

i Chemików, samochód potr¹ci³ rowerzystê. 
Œwiadków tego zdarzenia (mê¿czyznê 

i kobietê) a zw³aszcza osobê, która 
doprowadzi³a rower na posesjê pañstwa 
Miernik, proszê o kontakt telefoniczny 

pod numer: 32 216 12 16
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SPOTKANIE

Spotkanie rocznikowe 
Walencinek

LISTA UCZESTNIKÓW SPOTKANIA KLASOWEGO ROCZNIKA 1948
£ucja Grzywa (d. Chromy), Irena Lubecka (Latocha), Emilia Kotas (Galoch), Anna Jaromin (Rogalska), Maria Mijalska (Janik), Dorota 
Goj (Strze¿yk), Helena Chrobok, Maria Bia³o¿yt, Ró¿a Urbañczyk (Michalska) Bogumi³a Wójcik (Cwynar), Stefania Stanek 
(Wato³a), Ma³gorzata Liszka (Holewa), Gertruda Dudkiewicz (Latocha), £ucja Predecka (Bratek), Helena Rudzka, Waleria 
Kajtoch (D³ugoñ), Teresa Percula (Œlosarczyk), Irena Hycz(Miernik), Szczepan Latocha, Antoni Piekorz, Marian Czempas, 
Ludwik Figiel, Jan Pluta, Jan Czempas, Jerzy Morawiec, Jan Kowalski, Andrzej Wilk, Franciszek Tempka, Jan Kocurek, Józef 
¯ym³a, Henryk Hachu³a.
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Ju¿ o 16 parking 
przy hali sporto-
wej zaludni³ siê 

od ksiê¿niczek, ryce-

rzy, kurcz¹t, elfów, roz-
bójników…, kogo tam 
nie by³o! Goœcie mieli 
wra¿enie, ¿e wszystkie 

postacie ze znanych 
nam z dzieciñstwa ba-
jek, zamiast pozostaæ 
na kartach ksi¹¿ek, 

przenios³y siê do Gim-
nazjum nr 2 w Bieru-
niu. I tak w³aœnie by³o. 
Tegoroczny Piknik Ro-
dzinny odbywa³ siê pod 
hasa³em „Bajki, które 
³¹cz¹ pokolenia”.

W trakcie trwania im-
prezy podziwialiœmy 
na scenie  prowadz¹ce 
imprezê wró¿ki: pani¹ 
Katarzynê Æwiêka³ê 
i Bo¿enê Jagodê. To 
one, jak za dotkniêciem 
czarodziejskiej ró¿d¿ki, 
wyczarowywa³y bajko-
we postacie (ucznio-
wie klasy teatral-
nej) bawi¹ce do ³ez 
publicznoœæ pastiszami 
znanych baœni. Kolej-
ne dotkniêcie ró¿d¿ki i 
oczom widowni ukaza³a 
siê scena iœcie jak z baj-
ki – królowe dyrektorki, 
rycerz wuefista, Kopciu-
szek polonista i z³e sio-
stry – matematyczka i 
chemiczka. To nauczy-
ciele naszego gimna-
zjum zaprezentowali ka-
baret – pokrêtn¹ wersjê 

Dawno, dawno temu, a mo¿e wcale nie tak dawno? 
Kto nie by³ 15 maja na Pikniku Rodzinnym organizowa-
nym ju¿ po raz trzeci przez Gimnazjum nr 2 oraz Rodzi-
ców naszej szko³y, ma czego ¿a³owaæ.

Jak w bajce…

Gimnazjum nr 1 im. Karo-
la Wierzgonia w Bieruniu 
otrzymało w maju b.r. z 

Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach projektu współfi-
nansowanego przez Unię Europej-
ską „Pracownie Komputerowe dla 
Szkół” wyposażenie do pracowni 
komputerowej na które składa się:
10 zestawów komputerowych, ska-
ner, sieciowa drukarka laserowa, 
laptop, wideoprojektor o warto-
ści 41 406,12 zł. Pracownia służyć 
będzie wyłącznie do celów dydak-
tyczno-wychowawczych. Pozosta-
łe wyposażenie pracowni (biurka 
komputerowe, krzesła obrotowe) 
zakupiono ze środków własnych 
gimnazjum (8000,00 zł). 

W roku 2006 z Europejskiego 
Funduszu Społecznego otrzymano 
również internetowe centrum infor-
macji multimedialnej w bibliotece 
szkolnej o wartości 14 594,44 zł. 

Unijne 
komputery

znanej bajki o Kop-
ciuszku. Inne wró¿ki 
(z gatunku tych z³ych) 
zmusi³y bajkowe posta-
cie do zmagañ w pocie 
czo³a w bajkowym ro-
dzinnym turnieju. Która 
dru¿yna okaza³a siê naj-
lepszym znawc¹ bajek, 
ma³o kto pamiêta, za 
to wszyscy zapamiêtali 
barwne przebrania 
dru¿yny Rodziców. 
By³y te¿ wystêpy smer-
fów, prezentacje mu-
zyczne, miêdzy innymi 
w wykonaniu zespo³u 
nauczycielskiego  Te-
achers Band, bery i boj-
ki œl¹skie. Nie zabrak³o 
oczywiœcie konkuren-
cji dla publicznoœci: 
przeci¹gania liny, od-
dzielania grochu od fa-
soli i wielu wielu innych. 

„I ja tam by³em, miód 
i wino pi³em…” Cu-
downa przemiana wody 
w wino co prawda nie 
nast¹pi³a, ale ka¿dy móg³ 
skosztowaæ pysznoœci z 
bajkowej kawiarenki przy-
gotowanych przez rodzi-
ców naszych uczniów. 
Smakowite ciasta, gril-
lowane kie³baski, trady-
cyjny chleb ze smalcem 
– palce lizaæ. A kto ceni 
wy¿ej strawê dla ducha, 
móg³ udaæ siê na kier-
masz ksi¹¿ek i upomin-
ków (przygotowywanych 
w pracowni Miko³aja 
przez skrzaty) i zakupiæ 
to i owo, przy okazji 
pomna¿aj¹c skarb kró-
lestwa gimnazjalnego. O 
najm³odszych równie¿ 
nie zapomniano, przygo-
towano dla nich bajko-
we przedszkole. Dzieci 
hasa³y z czarownic¹, kot-
kiem i diab³em pod bacz-
nym okiem królowych 
matek. 

Tegoroczny Piknik 
Rodzinny wprowadzi³ 
nas w bajkowy œwiat: w 
przenoœni i dos³ownie. 
Spêdziliœmy to majowe 
popo³udnie w ¿yczliwej i 
serdecznej atmosferze, 
czuj¹c siê jedn¹ wielk¹ 
gimnazjaln¹ rodzin¹ – 
niczym w bajce.  (BNN)



14 RODNIA · CZERWIEC 2008 r. 15RODNIA · CZERWIEC 2008 r.

W zakoñczonych 
niedawno roz-
grywkach Sek-

cji Skata KS „Unia” Bieruñ 
Stary tasowa³y siê nie tyl-
ko karty ale równie¿ miej-
sca w tabeli. Wprawdzie, 
znany bardziej czytelni-
kom Rodni z organizowa-
nia rozgrywek a czasem 
sêdziowania - Franci-
szek Mrzyk prowadzi³ od 
pocz¹tku ale po plecach 
deptali mu Józef Ficek, 
Karol Mielcarek, Grze-
gorz Kubica i kliku innych 

zawodników. Gdzieœ tak, 
po 18 turnieju prymat sze-
fa sekcji skatowej zosta³ 
zachwiany i przewodnic-
two w rozgrywkach obj¹³ 
Józef Ficek a turniej 19 i 
20 to jego zdecydowany 
tryumf. Ale ju¿ po dwu-
dziestym turnieju pierwsze 
miejsce na podium zaj¹³ 
Franciszek Mrzyk który 
nie pozwoli³ siê zepchn¹æ 
z tej pozycji do koñca roz-
grywek, które ostatecznie 
zakoñczy³ z 1380 punk-
tow¹ przewag¹ nad dru-

gim tym razem Józefem 
Fickiem. Kolejne miejsca 
zajêli: 3 – Grzegorz Ku-
bica, 4 Edward Jarnod, 
5 W³adys³aw Zalewa, 6 
Czes³aw Piekorz, 7 Bog-
dan Zyga, 8 Karol Karol, 
9 Bernard Stachura i 10 
Leon Malina.

Ogó³em od 30 sierp-
nia 2007 do 15 maja 
bie¿¹cego roku odby³o 
siê 35 turniejów w któ-
rych bra³o udzia³ 39 za-
wodników. W sobotê 17 
maja z udzia³em burmi-

strza Ludwika Jagody i 
przewodnicz¹cego Sto-
warzyszenia Mi³oœników 
600 letniego Bierunia  

Jana Wieczorka odby³o 
siê uroczyste podsumo-
wanie sezonu i wrêczenie 
nagród. 
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SPORT

Podobnie jak w 
zesz³ym roku, 
dzieñ pierwszego 

maja 2008 sympatycy te-
nisa ziemnego zrzeszeni 
w Sekcji Klubu Sporto-
wego „PIAST” w Bieru-
niu postanowili spêdziæ 
na sportowo na kortach 
w Bieruniu. Ju¿ po raz 
siódmy rozegrano de-
blowy turniej tenisa ziem-
nego  - otwieraj¹c w ten 
sposób tegoroczny se-
zon na kortach ziemnych.  
Na turniej zg³osi³o siê 16 
zapaleñców tenisa, któ-
rzy w drodze losowania 
zostali podzieleni na 8 
dwuosobowych dru¿yn. 
Oczywiœcie najlepsi za-
wodnicy byli rozstawie-

ni by wyrównaæ szanse 
wszystkich uczestników. 
Losowanie par wprowa-
dza wiele emocji i powo-
duje, ¿e nie mo¿na od 
razu wytypowaæ fawo-
rytów. Mimo rekreacyj-
nego charakteru turnie-
ju wszyscy uczestnicy 
wykazali siê niezwyk³ym 
zaanga¿owaniem i kon-
dycj¹ sportow¹ – turniej 
trwa³ 9 godzin (od 9 do 
18). Mecze rozgrywano 
na dwóch kortach w sys-
temie ka¿dy z ka¿dym. 
£¹cznie w 28 pojedyn-
kach rozegrano 247 ge-
mów. Po podsumowa-
niu wyników okaza³o siê, 
¿e najlepsz¹ par¹ tur-
niejow¹ zostali Dominik 

Gawêcki i Feliks Demb-
kowski, którzy zwyciê¿ali 
szeœciokrotnie przy jed-
nej pora¿ce. Drugie miej-
sce zajêli Wojciech Kula 
i Tadeusz Kie³baœnik 
odnosz¹c piêæ zwyciêstw 
i dwie pora¿ki. Na trzecim 
miejscu uplasowali siê 

Henryk Siemianowski 
i Marek Kumor maj¹c 
na swoim koncie cztery 
zwyciêstwa i trzy pora¿ki. 

Zwieñczeniem spor-
towej rywalizacji by³ 
smaczny ¿urek  z kie³-
bask¹ przygotowany 
dla wszystkich uczest-

ników przez znanego z 
kulinarnych zdolnoœci - 
kolegê Jana Oziminê. 
Zmêczeni turniejowymi 
zmaganiami ale zado-
woleni z dobrej zaba-
wy i sportowych emocji 
oczekuj¹ ju¿ kolejnych 
rozgrywek.    J.S.

 Majówka z tenisem 

Tryumf Franciszka Mrzyka
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