
(261)

Nr 6/2010
cena 1,00 złCZERWIEC

Wkrótce wybory
Komu 

i jaka pomoc
str. 13str. 2 i 5

Zdjęcia komunijne
str. 8, 9, 16

Tragedia

Jeszcze w niedzielê 16 
maja, s³yszeliœmy w radiu 
i telewizji uspokajaj¹ce 

komunikaty, ¿e co prawda 
spo dziewamy siê opadów 
ale powódŸ nam nie grozi. W 
poniedzia³ek, rzeczywistoœæ 
brutalnie skorygowa³a te za
powiedzi. Woda siê wla³a do 
Bierunia i zala³a niemal æwieræ 
miasta. Najstarsi bierunianie 
nie pamiêtaj¹ takiej sytuacji 
– mówi zastêpca burmistrza 
Jan Podleœny, od pierwszych 
chwil z polecenia burmi
strza Jagody kieruj¹cy akcj¹ 
przeciwpowodziow¹ w naszym 
mieœcie. Za walkê z ¿ywio³em 
z mocy ustawy odpowiada 
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna 
wspierana na ka¿dym kroku 
przez druhów z bieruñskich 
OSP, którzy spisali siê wspa
niale. Stra¿acy byli i s¹ na
dal bohaterami tych dni – ich 
szef komendant Kazimierz 
Utrata, zaanga¿owanie w ak
cji, przyp³aci³ w³asnym zdro
wiem i z ciê¿k¹ chorob¹ serca 
wyl¹dowa³ w szpitalu. Oprócz 
jednostek w³asnych, stra¿ 
pozyska³a do akcji jednostki 
z innych rejonów Polski: Po
biedzisk w Poznañskiem, 16 
stra¿aków z ³odziami z Po
znania i 16 równie¿ z ³odziami 
z Gdañska oraz 3 zastêpy 
stra¿y po 12 stra¿aków z 
Czech z wysokowydajnymi 
pompami. By³o te¿ woj
sko, policjanci, harce
rze i dziesi¹tki wolon
tariuszy. 
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MO¯NA PIÆ
Wbrew pog³oskom i eseme-

som rozsy³anym przez nieod-
powiedzialne osoby, sta³y mo-
nitoring jakoœci wody pitnej do
starczanej wodoci¹gami nie 
wykazuje jakichkolwiek zmian 
jakoœci wody. Stan wody pit
nej w kranach w ¿adnym przy
padku, w ¿adnej z gmin powia
tu, nie uleg³ stopniu pogorsze-
niu – poinformowa³ w po³udnie, 
podczas narady w sztabie kry
zysowym w Bieruniu Grzegorz 
Go³dynia, Pañstwowy Powia
towy Inspektor Sanitarny w Ty

chach. Bie¿¹ce komunikaty, 

informacje i porady znajduj¹ 
siê na stronie internetowej Po
wiatowej Stacji SanitarnoEpi
demiologicznej w Tychach 
www.psse.tychy.pl 

PUNKTY 
PRZYJMOWANIA DARÓW 

DLA POWODZIAN
1. Bieruñ Stary – Urz¹d Miejski 
w Bieruniu, ul. Rynek 14.

Telefon kontaktowy: 
32 3242400; 694517 392; 

604417353.
2. Bieruñ Nowy – HALA SPOR
TOWA przy Gimnazjum Nr 1, 
ul. Warszawska 294

Telefon kontaktowy: 
667 579 973

Punkty czynne s¹ 
w godzinach 8:00  20:00
W chwili obecnej dziêkujemy 

za odzie¿ i ¿ywnoœæ. Byæ mo¿e 
bêd¹ one potrzebne jeszcze w 
póŸniejszym terminie. Potrzebne 
s¹ przede wszystkim: pieni¹dze 
oraz narzêdzia do przywracania 
porz¹dku oraz rozpoczêcia na
praw i remontów.

ZBIÓRKA PIENIÊDZY
Pomoc finansow¹ mo¿na 

kierowaæ na konto bankowe – 

Bank Spó³dzielczy
Nr konta: 25 8435 0004 

0000 0000 6158 0019 z dopi
skiem „Pomoc dla Powodzian 
z Bierunia”.

POMOC MEDYCZNA

Wszelkie informacje do
tycz¹ ce pomocy medycznej 
dostêpne s¹ pod numerem 
telefonu: 32 2163727. Gmi
na zagwarantowa³a bezp³atne 
szczepienie przeciw tê¿cowi 
ale nie profilaktyczne tylko w 
przypadku skaleczenia.

Dla informacji naszych Czy
telników publikujemy ob
szerne fragmenty pisma 
Wojewody Œl¹skiego, które 
dotar³o do gmin dotkniêtych 
powodzi¹ w tym równie¿ do 
Bierunia. Skróty i œród tytu³y 
pochodz¹ od redakcji.

KOMU PRZYS£UGUJE 
ZASI£EK?

Pomoc w postaci zasi³ku 
celowego przys³uguje rodzi
nom lub osobom samotnie 
gospodaruj¹cym, uznanym za 
osoby uprawnione, na remont 
albo odbudowê budynku miesz
kalnego lub lokalu mieszkal-
nego, który uleg³ zniszczeniu 
w zwi¹zku z powodzi¹ z maja 
2010 r., a jej wysokoœæ nie mo¿e 
przekroczyæ wysokoœci szkód 
wyrz¹dzonych w danym budyn
ku mieszkalnym lub lokalu. Oso
ba uprawniona jest:
1) w³aœciciel budynku miesz

kalnego lub lokalu mieszkal-
nego,

2) osoba, której przys³uguje 
spó³dzielcze w³asnoœciowe 
prawo do lokalu, które
go przedmiotem jest lokal 
mieszkalny lub dom jedno-
rodzinny,

3) osoba, której przys³uguje 
spó³dzielcze lokatorskie pra
wo do lokalu mieszkalnego,

4) najemca lokalu mieszkalne
go albo budynku mieszkal-
nego.

Pomoc bêdzie mog³a byæ 
tak¿e udzielona osobie upraw
nionej bêd¹cej najemc¹ bu

dynku mieszkalnego lub lokalu 
mieszkalnego pod warunkiem 
uzyskania zgody w³aœciciela 
na przeprowadzenie remontu 
lub odbudowy budynku lub lo-
kalu. W przypadku wyra¿enia 
ww. zgody w³aœciciel nie bêdzie 
móg³ ju¿ ubiegaæ siê o pomoc, 
o któr¹ zwróci siê najemca. Po
moc udzielana bêdzie na wnio
sek osoby uprawnionej. Wnioski 
o udzielenie pomocy (wyp³atê 
zasi³ku) osoby uprawnione po
winny sk³adaæ niezw³ocznie 
we w³aœciwych miejscowo 
oœrodkach pomocy spo³ecznej.

W JAKIEJ WYSOKOŒCI?
Pomoc na remont lub odbu

dowê budynku mieszkalnego 
lub lokalu mieszkalnego mo¿e 
byæ przyznana w wysokoœci:
1) do 20 tys. z³otych – w przy

padku, gdy uprawniony 
do zasi³ku nie przewiduje 
wiêkszych kosztów i rezy
gnuje z wyceny, która jest 
obowi¹zkowa w przypadku 
kosztów przekraczaj¹cych 
tê kwotê; pomoc w tym 
przypadku udzielana jest w 
dwóch ratach, a wysokoœæ 
pierwszej raty nie mo¿e 
przekroczyæ 50% wstêpnie 
szacowanych kosztów;

2) od 20 tys. z³otych do 100 tys. 
z³otych – w takim przypadku:

a) uzasadniony wniosek o 
udzielenie pomocy mo¿e 
zostaæ z³o¿ony jeszcze przed 
dokonaniem wyceny szkód,

b) wyceny szkód dokonaj¹ 
osoby – wyznaczone do 

jej wykonania spoœród 
osób posiadaj¹cych upra
wnienia rzeczoznawców 
maj¹tkowych lub osób 
posiadaj¹cych odpowiednie 
kwalifikacje/wykszta³cenie 
niezbêdne do oceny stanu 
technicznego uszkodzonych 
budynków i wyliczenia po
niesionych strat  ujête w wy
kazie sporz¹dzonym przez 
wojewodê,

c) pomoc udzielana jest w 
minimum dwóch ratach, 
przy czym pierwsza rata 
wyp³acana jest w wysokoœci 
do 50% kosztów oszacowa
nych przez rzeczoznawcê 
(osobê uprawnion¹ do szaco
wania), nie przekraczaj¹cej 
jednak kwoty 50 tys. z³otych.

Wyp³ata drugiej i kolejnych 
rat nastêpuje dopiero po roz
liczeniu pierwszej (lub kolej
nej) raty, a wiêc po przedsta
wieniu ww. faktur i rachunków 
potwierdzaj¹cych poniesione 
dotychczas koszty remontu/od
budowy.

TERMINY
W celu zapewnienia spraw

nej realizacji opisanych zadañ 
wyznaczy³em daty graniczne 
dla gmin na sk³adanie zbior-
czych wniosków:

– 30 czerwca br. – w od
niesieniu do wniosków nie 
przekraczaj¹cych kwoty 20 tys. 
PLN,

– 31 lipca br.  w przypadku 
kwoty wy¿szej ni¿ 20 tys. PLN, 
a wiêc w sytuacji gdy koniecz
ne jest dokonanie wyliczenia 
szkód przez rzeczoznawcê lub 
inn¹ uprawnion¹ osobê.

Z³o¿enie wniosków przez 
gminy po tym terminie bêdzie 
mo¿liwe wy³¹cznie w uzasadnio
nych przypadkach (np. zdarze
nia losowe, które uniemo¿liwi³y 
z³o¿enie poszkodowanym wnio
sku do gmin w terminach wy
znaczonych). Wnioski z³o¿one 
po terminie bêd¹ rozpatrywa
ne indywidualnie. Gminy po
winny zatem zadbaæ o poin
formowanie mieszkañców o 
koniecznoœci pilnego sk³adania 
wniosków. Terminy wyznaczone 
poszkodowanym mieszkañcom 
gmin na sk³adanie wniosków w 
oœrodkach pomocy spo³ecznej 
powinny byæ dostosowane do 
terminów wyznaczonych gmi
nom na sk³adanie zbiorczych 
wniosków o przyznanie pomocy.

Zobowi¹zujê równie¿ Pañ
stwa do sporz¹dzania i zabez
pieczania dokumentacji, w tym 
zw³aszcza dokumentacji foto
graficznej, dotycz¹cej budyn
ków i lokali mieszkalnych znisz
czonych wskutek powodzi. Do
kumentacja ta jest szczególnie 
istotna w sytuacji ubiegania 
siê poszkodowanego o zasi³ek 
w kwocie nieprzekraczaj¹cej 
20 tys. PLN, a wiêc w tych sy
tuacjach gdy szacowania strat 
poszkodowany dokonuje sa-
modzielnie, bez udzia³u rze-
czoznawcy (osoby uprawnio
nej do szacowania). Informujê 
tak¿e, ¿e zarówno ustanowiony 
przeze mnie pe³nomocnik, jak 
równie¿ cz³onkowie zespo³u go 
obs³uguj¹cego, zostali zobligo
wani do prowadzenia weryfika
cji wniosków ju¿ na etapie ich 
sk³adania przez gminy. 

Zasi³ki dla powodzian
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1 Zagro¿enia powodzio
wego upatrywano zawsze 

od strony Wis³y, wa³y s¹ tutaj za
tem mocniejsze i solidniejsze. 
Nikt siê jednak nie spodziewa³, 
¿e wylaæ mo¿e Gostynka. Tym
czasem w³aœnie ona zala³a ob
szar równy jednej czwartej gmi
ny, a wiêc 12 kilometrów kwa
dratowych. – Wa³y od strony 
Wis³y s¹ podniesione i z tej 
strony nic siê nie sta³o. Ude-
rzenie wody przysz³o z lewego 
dop³ywu Wis³y, z Gostynki. Te 

wa³y ju¿ 10 lat temu mia³y byæ 
remontowane – mówi burmistrz 
Ludwik Jagoda. Twierdzi, ¿e na 
wiele spraw nie ma wp³ywu, bo 
wa³y czy cieki wodne maj¹ swo
ich w³aœcicieli. W tym wypad
ku w³aœcicielem wa³ów na Go
stynce, w których utworzy³a siê 
50metrowa wyrwa, zalewaj¹c 
okoliczne tereny, jest Œl¹ski 
Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ 
Wodnych podleg³y Œl¹skiemu 
Urzêdowi Marsza³kowskiemu 
w Katowicach. Gmina robi co 
mo¿e, ale w normalnych wa
runkach nie mo¿e dzia³aæ na 
nie swoim maj¹tku.

W nocy woda przerwa³a wa³ 
ochronny na rzece Gostynce za 
mostem pomiêdzy Bieruniem 
a Bojszowami. Z jednej stro
ny zatrzyma³a siê na tzw. za
walu Wis³y, z drugiej – wzd³u¿ 
ulicy Jagie³³y, podchodz¹c pod 
mury budynków tzw. Triady – 
siedziby Starostwa Powiato
wego i posesji przy ul. Korfan
tego. £odziami i przy u¿yciu 
ciê¿kiego sprzêtu technicznego 
ewakuowano ³¹cznie 186 osób. 
Czêœæ z nich znalaz³a schronie
nie w budynku Gimnazjum nr 

2, sk¹d nastêpnie zostali prze
niesieni do Szko³y Podstawo
wej nr 3 w Bieruniu, poniewa¿ 
budynek gimnazjalny te¿ zosta³ 
zagro¿ony przez ¿ywio³. Ocenia 
siê, ¿e razem z ewakuowanymi 
blisko 2320 osób opuœci³o swo
je domostwa, udaj¹c siê do ro
dzin i w inne miejsca.

We wtorek poziom wody na 
zawalu przekroczy³ poziom 
wody w Wiœle. Oko³o godziny 
22.00 woda zaczê³a przelewaæ 
siê przez ulicê Warszawsk¹ 
(droga krajowa DK 44, na 
wysokoœci baru „Degolówka”) 
i przez przepusty kolejowe 
zaczê³a wdzieraæ siê do Czar
nuchowic. Poziom wody na tej 
drodze w najg³êbszym miejscu 
wynosi³ 1,5 m!

W œrodê woda nadal 
przelewa³a siê do Czarnu
chowic. Opór znalaz³a na 

wa³ach ochronnych Potoku 
Go³awieckiego, w którym po
ziom wody utrzymywa³ siê 15
20 cm poni¿ej korony wa³ów. 
Ok. 1,2 m poni¿ej korony wa³ów 
utrzymywa³ siê poziom wody w 
Wiœle i Przemszy. Sprowadzona 
z Czech bardzo wydajna pompa 
przerzuca³a masy wody z zale
wiska do miêdzywala i do kory
ta Wis³y. W zwi¹zku z powodzi¹ 
powsta³y bardzo powa¿ne 
utrudnienia w ruchu drogo
wym. Niemo¿liwy by³ przejazd 

DK 44 od Bierunia Nowego do 
Oœwiêcimia, nie funkcjonowa³a 
komunikacja autobusowa. Poli
cja zatrzymywa³a pojazdy w re
jonie stacji benzynowej „Arge” 
w Bieruniu i kierowa³a na ob-
jazdy. Po po³udniu sztab akcji 
przeciwpowodziowej w Bieruniu 
odwiedzili metropolita katowicki 
ks. arcybiskup Damian Zimoñ, 
dyrektor Caritas Archidiecezji 
Katowickiej ks. Krzysztof B¹k 
oraz proboszczowie parafii De
kanatu Bieruñ. Ks. Arcybiskup 
spotka³ siê z grup¹ powodzian 
z Czarnuchowic i Bijasowic za
kwaterowanych w SP 3 w Bie
runiu, Wczeœniej zapozna³ siê 
ze skal¹ zniszczeñ i strat powo
dziowych oraz potrzebami po
szkodowanych powodzian. Ar
cybiskup Metropolita Katowicki 
zwróci³ siê z proœb¹ do diece
zjan o pomoc finansow¹ dla po
wodzian. W kolejnych dniach 
na miejscu powodzi byli miêdzy 
innymi wojewoda œl¹ski Zyg
munt £ukaszczyk, marsza³ek 
województwa œl¹skiego 
Bogus³aw Œmigielski. 

dzin i w inne miejsca.

wa³ach ochronnych Potoku 

Tragedia
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Z moich wyliczeñ – 
mówi burmistrz Jagoda – 

wynika, ¿e mieliœmy tu rozlewi
sko o powierzchni 12 km kwa
dratowych którym by³o ponad 
40 mln metrów szeœciennych 
wody a w³aœciwie to œcieków 
gdy¿ rzeka Gostynka prowadzi 
oczyszczone œcieki z 7 gmin 
miêdzy innymi: £azisk, Orze
sza, Miko³owa i Tychów. Mimo 
ogromnego zaanga¿owania 
wielu osób i wysokowydajnych 
pomp, woda z zalanych tere
nów schodzi³a bardzo wolno. 
Stan wody na zalewisku by³ 
wy¿szy ni¿ w Wiœle, tymcza
sem w³aœciciel wa³ów odwleka³ 
oczywist¹ zda³oby siê decyzjê. 
W tej sytuacji, 20 maja podczas 
narady Powiatowego Zespo³u 
Zarz¹dzania Kryzysowe
go z udzia³em wicewojewody 
œl¹skiego Adama Matusiewi
cza i przedstawiciela Œl¹skiego 
Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ 
Wodnych w Katowicach, w 
uzgodnieniu z wojewod¹ 
œl¹skim Zygmuntem £ukasz
czykiem podjê to decyzjê o kon

trolowanym rozkopaniu wa³u 
na Wiœle. Odpowiedzialnoœæ 
za decyzjê osobiœcie wziêli na 
siebie starosta Piotr Czarny
noga, burmistrz Bierunia Lu
dwik Jagoda i wykonawca 
pan Gerhard Chrobok. Nie 
by³a to ³atwa decyzja, bowiem 
w s¹siednich Czechowicach 
Dziedzicach mieszkañcy prze
rwali wa³ na tamtejszej I³ownicy 
i do dziœ policja szuka kierowcy 
koparki która przekopa³a wa³. 
U nas, dokona³a tego specja
listyczna firma PPI „Gerhard 
Chrobok” z Bojszów. Wyko

nywanie przekopu firma „Ger
hard Chrobok” rozpoczê³a w 
czwartek ok. godziny 22.00 a 
w pi¹tek oko³o po³udnia woda 
z zalewiska zaczê³a sp³ywaæ 
do Wis³y. Firma „Chrobok” 
dokona³a rzeczy skomplikowa
nej technicznie, wymagaj¹cej 
wielkiej ostro¿noœci i precyzji, 
aby nie uszkodziæ 12metrowej 
wysokoœci wa³u, a zw³aszcza 
jego podstawy. W przeciw
nym razie, przy ewentualnym 
(z ró¿nych przyczyn) wzroœcie 

poziomu wody w Wiœle kon
sekwencje mog³yby byæ nie
obliczalne, ³¹cznie z zalaniem 
dot¹d skutecznie bronionych 
Czarnuchowic.

Sztab kryzysowy ocenia, ¿e 
sytuacja powodziowa w gminie 
jest opanowana, poziom wód 
wszystkich czterech p³yn¹cych 
przez miasto rzek opada. Spa
da poziom wody na zalanych 
terenach Bierunia, w dzielni
cach Kopañ, Bijasowice, Za
brzeg ju¿ sp³ynê³o pond 30 mln 

metrów szeœciennych. Nic nie 
wskazuje na groŸbê pogorsze
nia sytuacji, choæ pogoda bywa 
kapryœna i w wielu regionach 
kraju odnotowano drug¹ falê 
powodziow¹. 

Nadal bardzo ciê¿ka sytu
acja utrzymuje siê na terenie 
zalewiska przy ul. Hodowla
nej w Bieruniu Starym, w niec
ce powsta³ej wskutek szkód 
górniczych. Z dwóch wieloro
dzinnych budynków mieszkal
nych ewakuowanych zosta³o 
40 rodzin. Oba budynki stoj¹ 
w wodzie. Jeden z nich praw
dopodobnie pêk³. Sprawa tego 
zalewiska, by³a miêdzy inny
mi omawiana 27 maja na se
sji Rady Miejskiej z udzia³em 
przedstawicieli górnictwa. 

Obecnie woda w Gosty
ni utrzymuje siê ju¿ w korycie 
rzeki. Trwa odbudowa 51me
trowego odcinka przerwanego 
17 maja wa³u na lewym rzece 
Gostyni. Ciê¿arówki dowo¿¹ 
kamieñ z kopalni „Piast” ulica
mi Turystyczn¹, Krupnicz¹ do 
Kopani na wa³, sk¹d po po
zbyciu siê ³adunku wracaj¹ uli
cami Bijasowicka przez Jajo
sty ponownie na kopalniê. Aby 
odbudowaæ uszkodzony odci
nek wa³u potrzeba ponad 3.000 
ton kamienia. 

Foto: Andrzej Bibrzycki, 
Wojciech Gorgolewski www.
gorpol.pl, Marian Ryglewicz, 
Zbigniew Piksa, Tomasz So
lecki. 

Relacjê opracowano na 
pod stawie komunikatów szta-
bu przeciwpowodziowego i 
obserwacji w³asnych reporte-
rów „Rodni”.

metrów szeœciennych. Nic nie 
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: Na jakich warun
kach udzielana jest pomoc 
powodzianom i kto j¹ organi
zuje – z tym pytaniem zwra
cam siê do Bogus³awy Mier
nik – dyrektora Miejskiego 
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej 
w naszym mieœcie. 

Dyr. Bogus³awa Miernik:
W informacjach jakie do nas 
docieraj¹ mamy zaznaczone, 
¿e pomoc bêdzie prowadzona 
w oparciu o artyku³ 40 Ustawy 
o pomocy spo³ecznej czyli trze
ba zrobiæ wywiad w rodzinie, 
zebraæ dokumentacjê zgodnie z 
rozporz¹dzeniem i wyp³aciæ po
wodzianom pieni¹dze. Tak jest 
w przypadku tych najni¿szych 
kwot do 6ys. z³otych. W ram
ce obok przypominamy ten 
artyku³. 

: Jak technicznie 
wygl¹da o udzielanie pomo
cy?

Bogus³awa Miernik: Poszko-
dowani zg³aszaj¹ siê do MOPS. 
Pracownicy opieki spo³ecznej 
udaj¹ siê do mieszkania poszko
dowanych i ogl¹daj¹ faktyczn¹ 
sytuacjê. W tej chwili mamy 
3 zespo³y z Bierunia, 3 gru
py z Lêdzin i 2 grupy z Tychów 
dokonuj¹ce takich oglêdzin w 
naszym mieœcie. Cz³onkowie 
tych zespo³ów spisuj¹ ile gospo
darstw jest w danym domu. 

: Ile osób jest 
uprawnionych do skorzysta
nia z tej pomocy?

Dyr. Miernik: Kwota 6000 z³ 
jest przeznaczona na zaspo
kojenie podstawowych potrzeb 
osób, które ponios³y faktyczne 
straty wskutek powodzi czyli: 
zakupienie tego co zosta³o za
lane ³ó¿ko, krzes³o, sztuæce, 
meble, ¿ywnoœæ, leki. 

Nasze szacunki okreœlaj¹, ¿e 
takiej pomocy potrzebuje 730 
rodzin. Do dnia w którym roz
mawiamy, o pomoc wyst¹pi³o 

100 rodzin a wyp³atê 6000 
z³otych otrzyma³o 65 rodzin. 

: Mo¿e ludzie 
obawiaj¹, siê, ¿e jeœli wezm¹ 
6000 z³ to nie bêd¹ mogli 
liczyæ na te wiêksze kwoty?

Bogus³awa Miernik: Moim 
zdaniem jedno z drugim nie ma 
nic wspólnego. Te powa¿niejsze 
kwoty czyli 20.000 i 100.000 z³, 
s¹ przeznaczone na remont 
domu wiêc wg mnie wyst¹pienie 
o kwotê 6000 z³ nie zamyka dro
gi do wyst¹pienia w póŸniejszym 
czasie o któr¹œ z tych wiêkszych 
kwot.

: Czy to prawda, ¿e 
stosujecie ju¿ uproszczone 
procedury postêpowania i 
nie wymagacie wype³nienia 
16 stronicowej ankiety? 

Dyr. Bogus³awa Miernik:
Tak ale proszê zrozumieæ, ¿e 
to nie by³ nasz wymys³. Wrêcz 
przeciwnie, dopiero po naszych 
interwencjach ministerstwo 
zezwoli³o na stosowanie uprosz-
czonej 4 stronicowej ankie
ty. Ale jak zwykle diabe³ tkwi w 
szczegó³ach. Systemy kompu
terowe nie przyjmuj¹ uproszczo
nych ankiet bo brakuje wielu da
nych. System odrzuca ankietê w 
której brak jest nazwisk i nume
rów pesel wszystkich domowni
ków. Tymczasem wiele instytu
cji oczekuje od nas kompletnych 
lub szczegó³owych danych. Ku
ratorium przyk³adowo chce po
móc dzieciom i pyta ile dzieci i w 
jakim wieku jest wœród poszko
dowanych. Niestety nie mamy w 
uproszczonej ankiecie takich da
nych, tylko dane dotycz¹ce g³owy 
rodziny a reszty struktury rodziny 
nie znamy. Podobnie stowarzy
szenie niepe³nosprawnych chce 
pomóc niepe³nosprawnym po
wodzianom a my te¿ nie mamy 
informji kto spoœród powodzian 
jest osob¹ niepe³nosprawn¹. 
Ka¿dy chce od rêki informacji 

statystycznych bo chce udzieliæ 
pomocy ukierunkowanej a my 
nie potrafimy im udzieliæ takich 
informacji. Tak, ¿e równie¿ skró
cona ankieta ma swoje wady i 
zalety.

: Ale wnioski pañ
stwo przyjmujecie?

Bogus³awa Miernik: Oczywi
œcie. My nie mamy prawa 
odmówiæ przyjêcia wniosku. Co 
wiêcej, prosimy powodzian aby 
takie wnioski sk³adali. Najwy¿ej 
jeœli decyzja bêdzie odmowna, 
poszkodowany bêdzie siê móg³ 
od takiej decyzji odwo³aæ . 

: Wróæmy jeszcze 
do odszkodowañ, komu 
nale¿y siê pomoc i kto jest 
faktycznym powodzianinem?

Dyr. Miernik: Ten, kto poniós³ 
faktyczn¹ szkodê. Czyli powo
dzianin który mieszka np. na 
piêtrze i woda tam nie dotar³a, 
nie kwalifikuje siê do otrzyma
nia pomocy w wysokoœci 6000 
z³. Poniewa¿ jednak uszkodze
niu uleg³ przyk³adowo parter lub 
piwnice budynku, to w³aœciciel 
obiektu mo¿e wyst¹piæ o kwo
ty na remont czyli te 20.000 
– 100.000 z³. Zdarza siê, 
¿e przyk³adowo syn jest 
w³aœcicielem budynku i miesz
ka na piêtrze które na zosta³o 
zalane a na zalanym parterze 
mieszkaj¹ jego rodzice. W ta
kim wypadku, rodzice mog¹ 
siê ubiegaæ o 6000 z³ pomocy 
a syn chocia¿ jest w³aœcicielem 
obiektu, jako ten który nie 
ucierpia³ wskutek powodzi ta
kiej pomocy nie dostanie. On 
z kolei, mo¿e siê ubiegaæ o po
moc w wiêkszej kwocie na re
mont zniszczonego budynku.

: Podobno, pomoc 
kierowana jest na lokal 
mieszkalny zniszczony wsku
tek powodzi. 

Bogus³awa Miernik: Tak i 
dlatego mieszkañcy zalanych 
bloków przy ul. Hodowlanej, 
jeœli mieszkaj¹ na niezlanych  
wy¿szych piêtrach, do takiej po
mocy siê nie kwalifikuj¹. Nie jest 
to nasz wymys³ tylko tak wyni-
ka z przepisów. PóŸniej wspól
nota czy inny w³aœciciel znisz
czonego bloku bêdzie siê móg³ 
ubiegaæ o pieni¹dze na remont 
budynku.

: Czyli, potwierdza 
siê moje przypuszczenie, ¿e 
pomoc najlepiej wygl¹da w 
telewizji?

Dyr. Bogus³awa Miernik: W 
1997 roku, podczas poprzed
niej powodzi by³a wydana usta-
wa powodziowa reguluj¹ca te 
kwestie. Teraz, nie ma ¿adnych 
specjalnych przepisów i musimy 
bazowaæ na przepisach ogól
nych, w tej chwili obowi¹zuj¹cych. 
Wszyscy czêœciowo siê uczymy 
postêpowaæ w tym nieszczêœciu 
i dlatego t³umaczê powodzia
nom aby wystêpowali o pomoc. 
Najwy¿ej decyzja bêdzie od
mowna ale od niej mo¿na siê 
odwo³aæ. W tej chwili, zgodnie z 
przepisami piwnica nie jest loka
lem mieszkalnym tylko czêœci¹ 
przynale¿na do lokalu miesz
kalnego. W zwi¹zku z tym, nie 
nale¿y siê odszkodowanie, mimo 
i¿ w wielu piwnicach jest maj¹tek 
sporej wartoœci jak ró¿nego ro
dzaju piece grzewcze, pompy, 
czy inne urz¹dzenia. Ale przepi
sy lub ich interpretacja mo¿e siê 
zmieniæ i dlatego te¿ pracownicy 
MOPS pytaj¹ o piwnice i robi¹ 
dokumentacjê aby ka¿dy móg³ 
siê odwo³aæ i dochodziæ swo
ich racji. Gmina równie¿ zbie
ra œrodku od ofiarodawców i 
w przypadkach szczególnych 
bêdzie mog³a równie¿ udzieliæ 
pomocy finansowej.

Pomoc. Komu? Jaka?
Zewsz¹d s³ychaæ o pomocy dla powodzian. 
Padaj¹ kwoty 6 tys, 20 tys i 100 tys. z³. W przy
padku ka¿dej katastrofy s³yszymy o „otocze
niu poszkodowanych troskliw¹ opiek¹” a potem 
¿ycie pokazuje swoje gorsze oblicze. 

BURMISTRZ 
MIASTA BIERUNIA

dzia³aj¹c na pod
stawie art. 35 ust. 1 

ustawy o gospodarce 
nieruchomoœciami
z dnia 21 sierpnia 

1997r., informuje, ¿e na 
tablicy og³oszeñ

w Urzêdzie Miejskim 
w Bieruniu zosta³ wywie
szony wykaz, w którym 

opisano nieruchomoœæ z 
przeznaczeniem do:

sprzeda¿y w drodze przetar
gu nieograniczonego  pra
wa u¿ytkowania wieczy
stego dzia³ki nr 1263/116 
o pow. 1150 m2 (obrêb 
Bieruñ Stary, karta mapy 6) 
wraz  z w³asnoœci¹ budynku, 
po³o¿onej w Bieruniu przy ul. 
Chemików.
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SPOŁECZEŃSTWO

Dwójka mieszkañców Bie
runia obchodzi³a w ostat
nich dniach jubileusz 90

tych urodzin. I tym razem de
legacja Urzêdu Miejskiego w 
Bieruniu z burmistrzem Ludwi

kiem Jagod¹ na czele, z³o¿y³a 
wizytê Jubilatom, sk³adaj¹c 
moc ¿yczeñ oraz wrêczaj¹c 
kwiaty i kosz koktajlowy. 90
te urodziny obchodzili: Wower 
Zofia (30.04) oraz Pawe³ Kost  
(29.04). 

Pani Zofia Wower by³a 
ca³y czas aktywna zawodowo. 
Mieszka z córkami: Krystyn¹ 

i Teres¹. Ma tak¿e syna, któ
ry mieszka równie¿ w Bieru
niu. Niestety ju¿ od 46 lat jest 
wdow¹. Doczeka³a siê 2 wnu
ków i jednego prawnuka. 

Pan Pawe³ Kost od czterech 
lat jest wdowcem. Mieszka sam, 

ale opiekuje siê nim wnuczka 
Ewa. Pracowa³ w Zak³adach 
Tworzyw Sztucznych „Erg”. 
Mia³ dwie córki, które niestety 
ju¿ nie ¿yj¹. Doczeka³ siê jed
nak 2 wnuków i 3 wnuczki, 7 
prawnuków i 1 praprawnuczkê. 

Jubilaci 

WYDAWANIE ¯YWNOŒCI 
I ART. CHEMICZNYCH 

POTRZEBUJ¥CYM
Osoby poszkodowane mog¹ 

otrzymaæ pomoc (¿ywnoœæ, 
odzie¿ i œrodki dezyfekuj¹ce ) 
w Hali Sportowej przy Gimna
zjum Nr 1, ul. Warszawska 294 
w godzinach 8:00  20:00. 

Tel. 696 439 073.

ZAŒWIADCZENIA O 
ZAMIESZKANIU NA 

TERENACH BIERUNIA 
OBJÊTYCH POWODZI¥ 

(ZALANYCH)
Zaœwiadczenia wydawane 

s¹ w Sztabie Kryzysowym w 
Bieruniu, ul. Jagie³³y 1,

tel. 322163727.

OCENA SZKÓD
W porozumieniu z wojewo-

d¹ œl¹skim powiat uruchomi³ 
s³u¿by nadzoru budowlanego 
do oceny stanu technicznego 
zalanych obiektów. Z jednej 
strony chodzi o bezpieczeñstwo 
mieszkañców, którzy chc¹ 
powróciæ do swoich zala
nych domów i gospodarstw, 
z drugiej o wstêpny szacunek 
szkód. Ekspertyzy zostan¹ 
wykonane bezp³atnie. Zostan¹ 
op³acone ze œrodków powiatu! 
Zg³oszenia mo¿na dokonaæ 

w Sztabie Kryzysowym, w 
Urzêdzie Miasta, Wydziale Bu
downictwa i Architektury Staro
stwa Powiatowego w Bieruniu 
oraz u Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego 
(w Lêdzinach, ul. Lêdziñska 
24, tel. 322166330). Utwo
rzone zosta³y trzy grupy do 
wstêpnej oceny szkód, któ
re zadecyduj¹ o ewentualnej 
koniecznoœci wykonania eks
pertyzy – po ust¹pieniu wody 
i ods³oniêciu pomieszczeñ i 
piwnic budynków.

RUSZY£A DEZYNFEKCJA
Gminny zespó³ zarz¹dzania 

kryzysowego informuje, ¿e 
od œrody 26 maja rozpoczêta 
zosta³a dezynfekcja budyn
ków. Warunkiem jest ca³kowite 
odwodnienie i osuszenie bu-
dynku wraz z piwnicami. 
Zgodnie z wytycznymi po
wiatowego lekarza wetery-
narii dezynfekcjê powinna 
wykonaæ wy³¹cznie wyspecja
lizowana firma. W zwi¹zku z 
tym prosimy zg³aszaæ budynki 
lub mieszkania do dezynfek
cji w sztabie kryzysowym, któ
ry mieœci siê w budynku Sta
rostwa Powiatowego przy ul. 
Jagie³³y 1. Telefon alarmowy 

do sztabu: 32 216 37 27 lub 
986 telefonu stacjonarnego.

POMÓ¯ POWODZIANOM
Najbardziej dotkniêtym 

przez tegoroczn¹ powódŸ te
renem w powiecie bieruñsko 
lêdziñskim jest bez w¹tpienia 
Bieruñ. W wiêkszoœci zalanych 
kilkuset domów zaczynaj¹ siê 
oglêdziny, sprz¹tania i remon
ty. Aby wesprzeæ dzia³ania 
Urzêdu Miejskiego, Bieruñska 
Fundacja Inicjatyw Gospodar
czych w³¹cza siê w pomoc i 
koordynacjê usuwania skut
ków powodzi, która dotknê³a 
setki rodzin z naszego terenu. 
Od kilku lat Fundacja prowadzi 
programy ograniczenia niskiej 
emisji (np. wymianê kot³ów) 
dlatego te¿ powsta³ pomys³ 
pomocy w usuwaniu skutków 
powodzi przede wszystkim w 
zakresie napraw kot³ów. 

Po usuniêciu wody, grun
townym sprz¹taniu oraz de
zynfekcji domów osoby po
szkodowane bêd¹ musia³y 
osuszaæ budynki – w tym 
przypadku szybka i spraw-
na naprawa kot³owni jest bar-
dzo wa¿nym elementem tego 
procesu. Pomoc finansowa 

(pod warunkiem zgroma
dzenia œrodków finansowych) 
bêdzie przeznaczona na po
krycie kosztów zwi¹zanych z 
czêœciow¹ napraw¹  kot³ów 
(np. wymiana osprzêtu 
steruj¹cego i elektroniczne
go, silnika, reduktora, wenty-
latora). 

Zwracamy siê do Pañstwa z 
apelem o wsparcie finansowe 
na rzecz poszkodowanych. 
W tym celu Fundacja otwar³a 
konto „Pomoc Powodzianom” 
w Banku Spó³dzielczym o nu
merze: 
55 8435 0004 0000 0006 3555 
0013

Przekazane œrodki na wy¿ej 
wymienione konto stanowiæ 
mog¹ podstawê odliczenia od 
dochodu (art. 26 ust.1 pkt.9  
ustawy o podatku dochodo
wym od osób fizycznych i art. 
18 ust.1 pkt.1 ustawy o po
datku dochodowym od osób 
prawnych) – rozliczenie rocz
ne PIT.

Zgromadzone pieni¹dze 
przekazywane bêd¹ na rzecz 
poszkodowanych w powodzi 
w uzgodnieniu i wg wskazañ 
Urzêdu Miejskiego w Bieru
niu. 

2
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W trakcie pobytu, ucznio wie mieszkaj¹c 
w rodzinach swoich rówieœników, mieli 
mo¿liwoœæ poznaæ ukraiñsk¹ kulturê i zwy

czaje. Wraz z coraz lepszym wzajemnym poznaniem 
pog³êbia³y siê przyjaŸnie. Uczniowie i nauczyciele z 
Bierunia byli goœæmi w³adz miasta. Burmistrz Ostro
ga Taras Pustowit w czasie spotkania w Urzêdzie 
Miasta, zapozna³ bieruñsk¹ delegacjê z histori¹ mia
sta i ¿yczy³ wielu niezapomnianych wra¿eñ podczas 
pobytu. 

Nasi uczniowie odwiedzili szko³y w Ostrogu, 
gdzie uczestniczyli w zajêciach jêzyka polskiego, 
w trakcie których dzieci z Ukrainy zaprezentowa³y 
wi¹zankê utworów polskich poetów. Uczniowie wy
mienili tak¿e swoje szkolne doœwiadczenia. Wziêli 
równie¿ udzia³ warsztatach plastycznych, w trakcie 
których ozdabiali gliniane dzbanuszki. Nastêpnie 
uczestniczyli w zawodach sportowych na weso³o.

WOKÓŁ NAS

Z wizytą  w  Ostrogu

23 uczniów bieruñskich szkó³, którzy w ubieg³ym roku goœcili swoich rówieœników 
z partnerskiego miasta Ostroga, tym razem wyjecha³o wraz z nauczycielami na 
Ukrainê z rewizyt¹. Wyjazd zosta³ zorganizowany 2329 maja przez dyrekcje Szko³y 
Podstawowej nr 1 i Szko³y Podstawowej nr 3. Piêciodniowy program by³ bardzo 
bogaty i obfitowa³ w wiele atrakcji. 

W czasie pobytu na Ukra
inie delegacja by³a tak¿e na 
dwóch wycieczkach. Ucznio
wie zwiedzili kompleks 
pa³acowo – zamkowy w Dub
nie oraz odwiedzili Ogród Zoo
logiczny w Rownie. Ogrom
nym prze¿yciem dla uczniów 
by³ pobyt w Muzeum Juliusza 
S³owackiego w Krzemieñcu, 
gdzie w modrzewiowym dwor-
ku znajduj¹ siê m.in. stylo
we meble z epoki i kopie ob-
razów rodziny S³owackiego, 
prezentowane s¹ te¿ kolejne 
etapy ¿ycia poety i jego doro
bek twórczy. Niezapomnianym 
miejscem zwiedzonym przez 
dzieci by³a £awra Poczajow
ska znajduj¹ca siê wynios³ym 
wzgórzu. Ju¿ z daleka widaæ 
przepiêkne z³ote kopu³y cer
kwi. Obecnie jest to najwiêkszy 
oœrodek Prawos³awia na 
Wo³yniu. 

Podsumowaniem pobytu de-
legacji w Ostrogu by³ uroczysty 
koncert w Szkole Muzycznej, 
gdzie po krótkich przygotowa
niach razem wystêpowali polscy 
i ukraiñscy uczniowie. Wszyscy 
otrzymywali zas³u¿one owa
cje od zgromadzonej licznie 
publicznoœci. 

Wspólnie spêdzone chwi
le na zawsze pozostan¹ w 
pamiêci. Trudno by³o rozstaæ 
siê przyjació³mi, a d³ugie 
po¿egnanie nie oby³o siê bez 
³ez. Wszyscy maj¹ jednak 
nadziejê, ¿e ju¿ w przysz³ym 
roku znowu siê spotkaj¹, tym 
razem w Bieruniu.
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M³odzi i najm³odsi czy
telnicy mieli okazjê 
uczestniczyæ w spotka

niach z autorkami ksi¹¿ek dla 
dzieci pp. Kalin¹ Jerzykowsk¹ 
i Izabell¹ Klebañsk¹. 

Pierwsze spotkanie odby³o siê 
10 maja, w tym dniu bieruñskie 
biblioteki odwiedzi³a Kalina Je
rzykowska, autorka ksi¹¿ek, 
m.in. „Kantor wymiany liter”, „W 
moim ogrodzie mieszka cza
rodziej”, „Teatra³ki” , twórczy
ni musicali, tekstów piosenek i 
przedstawieñ teatralnych. 

Podczas kolejnego spotka
nia w dniu 24 maja m³odzi czy
telnicy mieli okazjê spotkaæ 
siê z Izabell¹ Klebañsk¹, 
absolwentk¹ Akademii Muzycz
nej w £odzi, autork¹ scenariu
szy programów telewizyjnych 
tj.”Tut turu”, „Miganki” czy „Pio
senkarnia”, emitowanych przez 
program 1 TVP. Spotkanie w 
nawi¹zaniu do uroczystoœci 
Roku Chopinowskiego by³o 
poœwiêcone ¿yciu i twórczoœci 
Fryderyka Chopina.

Inn¹ formê uczestnictwa w 
obchodach Tygodnia Biblio
tek zaproponowano 14 maja. 
W tym dniu zaproszeni czytel
nicy uczestniczyli w wernisa¿u 
wystawy fotografii autorstwa 

Magdaleny PiotrowskiejBla
chy, która jest laureatk¹ licz
nych nagród. Dope³nieniem 
tego wieczoru by³ recital Pani 
Jadwigi Wyrwalec. Dla osób 
interesuj¹cych siê histori¹ Pol
ski w dniu 20 maja w bibliote
ce zorganizowano wyk³ad pt. 
„Zbrodnia Katyñska”. Prelegen
tem by³ dr Grzegorz Bêbnik, 
pracownik naukowy Katowickie
go Oddzia³u Instytutu Pamiêci 
Narodowej.

KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W CZERWCU

Kinoteatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
7 czerwca godz. 11.00 – Festiwal Piosenki Dziecięcej „Odkrywa
my talenty muzyczne” przygotowany przez Przedszkole nr 1
9 czerwca godz. 9.00 – Rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego 
Stowarzyszenia „Młodzi Aktywni”
9 czerwca godz. 15.00 – Spotkanie obwodowych komisji wybor
czych
10 czerwca godz. 19.00 – Otwarcie pokonkursowej wystawy foto
graficznej pt. „Pejzaż polski ilustracją do muzyki Fryderyka Chopi
na” IV Wojewódzki Konkurs Twórczości Fotograficznej Młodzieży 
Szkolnej
17 czerwca godz. 18.00 – Występ dzieci z SP1 w ramach projek
tu „Uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
19 czerwca godz. 19.00 – Projekcja filmu „Wszystko co kocham” 
– wstęp wolny
24 czerwca godz. 18.30 – Koncert dzieci z Ogniska Muzycznego 
2 lipca godz. 17.00 – Bajka dla dzieci w wyk. Teatru „Fabryka ma
rzeń” pt. „Pirackie opowieści”

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
8 czerwca godz. 14.00 – Spotkanie klubowe PZERiI
22 czerwca godz. 14.00 – Spotkanie klubowe PZERIiI
Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
10 lipca godz. 17.00 – Festyn na ul. Marcina.

W związku z powodzią, która dotknęła tereny Bierunia, 
Bieruński Ośrodek Kultury odwołuje następujące imprezy 
plenerowe: 
Mityng Teatralny „Uliczka” – 12.06.2010 
Skate Park „Patelnia” – 13.06.2010
„Noc Świętojańską nad Wisłą” – 26.06.2010 
Dożynki oraz Przegląd Folklorystyczny – 45.09.2010

Tydzieñ Bibliotek 2010
Nawi¹zuj¹c do tegorocznego has³a Tygodnia Bi
bliotek: „Biblioteka – s³owa, dŸwiêki, obrazy” 
bieruñskie biblioteki przygotowa³y dla swoich 
czytelników cykl imprez.

Tegoroczny Ty dzieñ 
Bibliotek obfitowa³ 
w ró¿norodne formy 
kontaktu z bibliotek¹, 
mamy na dziejê, ¿e 
spodoba³y siê naszym 
czytelnikom. Zapra
szamy do korzysta
nia z naszych placó
wek oraz odwiedzenia 
strony internetowej 
www.bok.bierun.pl, na 
której znajduje siê link 
do naszego katalogu 
elektronicznego. Ser
decznie zapraszamy.
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Podczas XXIV Memoria³u 
im. Antano Mikeno odby
waj¹cego siê 1 maja w li

tewskim Birstonas, po raz ko-
lejny znakomicie spisa³a siê 
grupa chodziarzy UKS „Mara
ton – Korzeniowski.pl” w Bieru
niu. Birstonas to miejscowoœæ 
uzdrowiskowa (znana z sana
torium),któr¹ nasi chodzia
rze odwiedzili ju¿ po raz drugi 
i  znów wywar³a na nich wielkie 
wra¿enie swym urokiem.

Nasi zawodnicy zajêli kilka 
znacz¹cych miejsc w poszcze
gólnych kategoriach: Krzysztof 
RzeŸnik zaj¹³ 2 miejsce w cho
dzie na dystansie 10 km (ka
tegoria juniorzy m³.) uzyskuj¹c 
wynik 48:18,0, nastêpnie rów
nie¿ 2 miejsce weteran klubu p. 
Waldemar Ma³ecki na dystan-

sie 5 km ( wynik 25:20 – rekord 
¿yciowy) oraz Pawe³ Ma³ecki 
zajmuj¹c 7 miejsce na 10 km 
wœród juniorów starszych (wy
nik 53:27,00).

Zespó³ rozpocz¹³ dzia
³alnoœæ w maju 2000 
roku, przy parafii „Pod

wy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego” 
w Bytomiu. Wtedy to gru
pa najm³odszych dzieciaków 
zaœpiewa³a wspólnie z okazji 
jubileuszu 25lecia kap³añstwa 
jednego z Ojców Kapucy
nów. Pierwszy oficjalny wystêp 
„Tr¹bek Jerycha” mia³ miejsce 
w czasie uroczystoœci odpu
stowych – 17 wrzeœnia 2000 
roku. Od tej pory, przez dwa 
lata – w prawie ka¿d¹ niedzielê 
– zespó³ œpiewa³ na dzieciêcej 
mszy œwiêtej.  W czasie swej 

dotychczasowej dzia³alnoœci 
zespó³ wystêpowa³ na ró¿nych 
festiwalach, przegl¹dach i fe
stynach zdobywaj¹c liczne na
grody i wyró¿nienia. Aktualnie 
zespó³ dzia³a jako jedna z grup 
artystycznych Starochorzow
skiego Domu Kultury. 

W niedzielê 30 maja, zespó³ 
wyst¹pi³ w koœciele p.w. œw. 
Bart³omieja Aposto³a, w ra
mach koncertu charytatywne
go zorganizowanego przez 
Bieruñski Oœrodek Kultury i 
starobieruñsk¹ parafiê na rzecz 
powodzian.   

KULTURA

… mieszkañców Bierunia – to 
nowa wystawa, której otwarcie 
odby³o sie 6 maja w bieruñskiej 
„Jutrzence”. Wielu wokó³  nas 
bliscy, s¹siedzi, ludzie spoty
kani na ulicy, maj¹ dar, talent, 
znaleŸli ciekawy sposób na 
¿ycie. Haftuj¹, maluj¹, zarów
no obrazy jak i stroje ludowe, 
dziergaj¹, robi¹ kartki, kolczyki. 

Wype³niaj¹ swój œwiat, piêknymi 
barwami, kszta³tami. Nie zdaje
my sobie sprawy, ile piêknych 
rzeczy powstaje, a wystawa, to 
prezentacja dorobku amatorskie
go, prezentacja fascynacji, hob
by. Œwiata duszy, który nie ze
zwala na marnowanie czasu, ale 
zmusza do tworzenia, dzia³ania. 

Swój dorobek zaprezentowa
li: Helena Bandura, Urszula 
Gawe³czyk, Jolanta Grzeœlak, 
Bernadeta Kawa, Magdale
na Kucz, Magdalena Miernik, 
Gra¿yna Namiel, Grzegorz 
Plewniok, Anna Saternus, Jo
lanta Siemianowska, Bo¿ena 
Trzoñska, Gertruda Wieczo
rek, Ma³gorzata ¯o³neczko. 

Ca³oœci wystawy towarzyszy³a 
oprawa muzyczna, trio z DK 
„Gama”, w sk³adzie: Krzysztof 
Myalski, Adam Kawa, Ber
nard Gasz. 

Pragniemy wszystkim arty-
stom serdecznie podziêkowaæ, 
¿e nam zaufali, podzielili siê 
swoja twórczoœci¹, prac¹. 

Mamy s¹ w stanie 
poœwiêciæ dla dzie
ci ca³e ¿ycie. Kiedy 

jesteœmy mali, oddaj¹ nam 
swój czas i nieprzemijaj¹c¹ 
uwagê. Kiedy dorastamy staj¹ 
siê naszym doradc¹ i powier
nikiem. W nat³oku codzien
nych obowi¹zków czêsto za
pominamy im podziêkowaæ. 
Maluchom i dzieciom ze szkó³ 
jeszcze to jakoœ wychodzi: 

doros³ym dzieciom przychodzi 
to trudniej. 

Dlatego te¿, cieszymy siê, ¿e 
z okazji Dnia Matki w Jutrzen
ce odby³o siê okolicznoœciowe 
spotkanie, przygotowane przez 
Polski Zwi¹zek Emerytów Ren
cistów i Inwalidów. Przy kawie 
i ciastku Panie przyjmowa³y 
¿yczenia a póŸniej wys³ucha³y 
koncertu przygotowanego 
przez zespó³ Bierunianki.  

nowa wystawa, której otwarcie 
odby³o sie 6 maja w bieruñskiej 
„Jutrzence”. Wielu wokó³  nas 
bliscy, s¹siedzi, ludzie spoty

znaleŸli ciekawy sposób na 
¿ycie. Haftuj¹, maluj¹, zarów
no obrazy jak i stroje ludowe, 
dziergaj¹, robi¹ kartki, kolczyki. 

Seniorzy na Dzieñ Matki Ukryte talenty…

Tr¹bki Jerycha

11

Chodziarze na Litwie
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SESJA

W dniu 27 maja br. 
odby³a siê sesja Rady 
Miejskiej w Bieruniu. 

Tematem wiod¹cym sesji by³a 
dzia³alnoœæ górnicza na terenie 
gminy Bieruñ. Temat ten podej-
mowany jest przez Radê cz¹sto. 
Problemy górnictwa wkompono-
wane s¹ w bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ. 
Kontakty robocze zwi¹zane z 
realizacj¹ zadañ na³o¿onych 
na kopalnie odbywaj¹ siê na 
ró¿nych szczeblach. Podczas 
sesji dokonywana jest ocena re-
alizacji wniosków w tym takich, 
których nie wykonano, wzglêdnie 
z roku na rok przesuwano ter-
min ich realizacji. Tradycyjnie w 
sesji poœwiêconej problemom 
dzia³alnoœci górnictwa na tere-
nie Bierunia bierze udzia³ licz-
ne grono kompetentnych przed-
stawicieli górnictwa. Tym ra-
zem by³o podobnie. Kopalnie, 
Kompaniê Wêglow¹ oraz Zak³ad 
Zagospodarowania Mienia 
reprezentowa³o 10 osób. Rada 
opracowa³a projekt stanowiska 
w tej sprawie kieruj¹c wnioski w 
nim zawarte do realizacji pod ad-
resem przedstawicieli górnictwa. 
Oczekiwano zadeklarowania 
rzeczowego, a zw³aszcza termi-
nowego na poszczególne punk-
ty. Stanowisko Rady dotyczy 10 
problemów, oto one:

1. Kompleksowe rozwi¹zanie 
problemu gospodarki wod-
nej poprzez budowê i funkcjo-
nowanie w okreœlonych miej-
scach i w stosownej iloœci 
zbiorników retencyjnych i prze-
pompowni. Problem niecek 
bezodp³ywowych sta³ siê wi-
doczny dos³ownie po zala-
niu terenu Kopani i Bijasowic 
oraz bloków na ul. Hodowlanej. 
Przedstawiciele górnictwa za-
deklarowali zlecenie wykonania 
stosownej dokumentacji kon-
cepcji przez fachow¹ firmê.

2. Rada podtrzyma³a uzgod-
nienia dotycz¹ce modernizacji 
przepompowni P5 i P6.

Punkt ten korespondu-
je z pierwszym. Pojawi³ siê 
jednoczeœnie problem zapew-
nienia mieszkañ dla osób, któ-
re mieszkaj¹ na ul. Hodowla-
nej, gdy zostanie wypompowa-
na woda, a bloki mog¹ siê nie 
nadawaæ do zamieszkania.

3. Rada podtrzymuje pogl¹d, 
¿e ca³y obszar Bierunia jest 
objêty ruchem zak³adu górnicze-
go. Oznacza to zwi¹zek przy-
czynowo skutkowy miêdzy ru-
chem zak³adu, a wyrz¹dzonymi 
tym ruchem szkodami. Pogl¹du 
tego nigdy nie akceptowa-
li przedstawiciele górnictwa 
odnosz¹c szkody do indywidu-
alnego rozpatrzenia.

4. Rada podtrzyma³a stano-
wisko dotycz¹ce realizacji in-
westycji na terenie „Paciorkow-
ców”. Zachowanie przedstawi-
cieli górnictwa spowodowa³o 
ostr¹ reakcjê, gdy¿ problem 
posiadaj¹cy wieloletni rodowód 
to w ocenie radnych sk³adowisko 
odpadów, co daje tytu³ do do-
magania siê op³at. Obecnie te-
ren ten nie ma nic wspólnego z 
parkiem i rekreacj¹.

5. Rada podtrzyma³a wniosek 
dotycz¹cy ograniczenia ha³asu 
poprzez wykonanie ekranu aku-
stycznego. Nie kwestionowano 
tego wniosku polemizuj¹c jedy-
nie termin realizacji. 

6. Mimo konstruktywnych 
propozycji ze strony gminy w 
przekazywaniu nieprodukcyj-
nego mienia Kopalni, brak po-
dobnego zachowania ze strony 
górnictwa.

7. Rada podtrzyma³a stano-
wisko dotycz¹ce pozyskania 
podatku od wyrobisk. Toczo-
ny od lat spór prawny to spór 
o konkretne œrodki finansowe. 
Inne spó³ki wêglowe potrafi¹ 
realizowaæ zobowi¹zania fi-
nansowe wobec gmin zde-
cydowanie lepiej ni¿ Kompa-
nia Wêglowa. W tym przypad-
ku przedstawiciele górnictwa 
wprost poinformowali, ¿e nie 
zmieni¹ stanowiska. W zamian 
us³yszeli, ¿e gdy przegraj¹ spór 
nie mog¹ liczyæ na umorzenie 
odsetek.

8. Uruchomienie toru kolejo-
wego pomiêdzy KWK „Piast”, 
a stacj¹ w Bieruniu Starym nie 
by³o kwestionowane, gdy¿ le¿y 
w interesie zw³aszcza Bierunia, 
Oœwiêcimia i Tychów. Gminy 
te maj¹ w tym przedsiêwziêciu 
zdecydowanie wiêkszy interes 
ni¿ górnictwo.

9. Rada podtrzyma³a stano-
wisko dotycz¹ce budowy par-

kingów na terenie kopalni. In-
westycja ta ma istotne znacze-
nie dla mieszkañców osiedli. 
Po³o¿ono wiêc nacisk na przy-
spieszenie budowy.

10. Ostatni punkt dotyczy³ 
przyspieszenia inwestycji do-
stawy wody dla KWK „Piast”.

Rada w ostatnim zdaniu sta-
nowiska zwróci³a uwagê na 
zwi¹zek powodzi z eksploatacj¹. 
Wszystkie punkty stanowi-
ska Rady s¹ podtrzymaniem 
wczeœniej przedstawionych 
przedstawicielom górnictwa. 
Mo¿na wiêc by³o odczuæ znie-
cierpliwienie.

Podczas sesji Rada podjê³a 
nastêpuj¹ce uchwa³y:

– w sprawie zbycia w drodze 
bezprzetargowej nierucho
moœci po³o¿onej w Bieruniu 
stanowi¹cy w³asnoœæ Gminy 
Bieruñ

Rada postanowi³a przezna
czyæ do zbycia w drodze bezprze-
targowej nieruchomoœæ (drogê 
dojazdow¹) po³o¿on¹ przy ul. 
Baryki. Dzia³ka przeznaczo-
na do zbycia ma powierzchniê 
5041 m2. Dzia³ka gminna jest 
drog¹ dojazdow¹ do terenu za-
pisanego w miejscowym pla-
nie jako us³ugowy. Dzia³ka ta 
nie mo¿e byæ zagospodarowa-
na jako odrêbna nieruchomoœæ. 
Decyzja Rady jest zgodna z po-
stanowieniami ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami.

– w sprawie zbycia w dro
dze przetargu nieruchomoœci 
po ³o ¿onych w Bieruniu sta
no wi¹cych w³asnoœæ Gminy 
Bieruñ.

Rada postanowi³a przezna
czyæ do zbycia czêœæ dzia³ki 
po³o¿onej przy ul. Lipcowej 
oraz dzia³kê po³o¿on¹ przy ul. 
Oœwiêcimskiej. W pierwszym 
przypadku dzia³ka ta w planie 
miejscowym przeznaczona jest 
jako teren zabudowy mieszka-
niowej. W drugim przypadku 
dzia³ka nie posiada aktualnie 
obowi¹zuj¹cego planu miejsco-
wego. W projekcie miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego teren ten to za-
budowa us³ugowa.

– w sprawie zamiany nieru
chomoœci.

Rada postanowi³a dokonaæ 
zamiany u¿ytkowania wie-
czystego dzia³ki bêd¹cej we 
w³adaniu gminy na dzia³kê, 
która jest w u¿ytkowaniu wie-
czystym Kompanii Wêgla S.A. 

w Katowicach. Zamiana ma 
na celu porz¹dkowanie stanu 
prawnego gruntów na osiedlu 
przy ul. Granitowej.

– w sprawie wyra¿enia zgody 
na dzier¿awê nieruchomoœci 
bez obowi¹zku przeprowa
dzenia przetargu.

Dzia³ka bêd¹ca przedmio-
tem uchwa³y po³o¿ona jest przy 
ulicy Soleckiej. Spó³ka EKO-
TERM wyst¹pi³a z proœb¹ o 
wydzier¿awienie czêœci dzia³ki o 
pow. 2000 m2 zlokalizowanej w 
bezpoœrednim s¹siedztwie stacji 
energetycznej wraz z istniej¹c¹ 
na tym terenie wiat¹. Na dzia³ce 
tej w/w firma chce prowadziæ 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. 
Dzia³ka bêdzie wydzier¿awiona 
do 31.12.2014 r.

– w sprawie nadania nazwy 
bocznemu odcinkowi ul. Tury
stycznej biegn¹cemu przy Po
wiatowej Komendzie Policji.

Rada postanowi³a nadaæ 
nazwê w/w odcinkowi, któ-
ry jest dojazdem do Starostwa 
BieruñskoLêdziñskiego ul. Œw. 
Kingi.

– w sprawie udzielenia do
tacji w 2010 r. na prace re
konstrukcyjne zabytkowych 
organów wpisanych do reje
stru zabytków.

Uchwa³a ma charakter for-
malny. Dotacja dotyczy Para-
fii RzymskoKatolickiej pw. Œw. 
Bart³omieja. Na rekonstrukcjê 
organów przeznaczono z 
bud¿etu gminy 200.000 z³.

– w sprawie trybu postêpo
wania o udzielenie dotacji z 
bud¿etu miasta podmiotom 
niezaliczanym do sektora fi
nansów publicznych oraz 
sposobu jej rozliczenia.

Rada przyjê³a now¹ procedurê 
w formie regulaminu. Uchyli³a 
procedurê przyjêt¹ w 2007 r. 
Postanowienia regulaminu do-
stosowano do nowej ustawy o 
finansach publicznych.

 w sprawie zmian bud¿etu.
Zmiany dotyczy³y zwiêkszenia 

dochodów bud¿etowych i wy-
datków bud¿etowych. W dwóch 
za³¹cznikach do uchwa³y wska-
zano, w których dzia³ach i roz
dzia³ach klasyfikacji bud¿etowej 
dokonano zmian. Celem zmian 
by³o zapewnienie finansowania 
wydatków na usuwanie skutków 
powodzi.

– w sprawie nagród i wy
ró¿nieñ w dziedzinie sportu.

Radni obradowali
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RELACJE

Rada postanowi³a rozszerzyæ 
kr¹g sportowców, którym 
mog¹ byæ przyznane nagrody i 
wyró¿nienia w dziedzinie spor
tu. Zosta³ przyjêty nowy regu
lamin. Uchylono jednoczeœnie 
dotychczasowe uregulowania 
prawne w tym zakresie.

– w sprawie podjêcia dzia³añ 
w zakresie przyczyn i skut
ków powodzi.

Rada postanowi³a wyst¹piæ 
do Rady Ministrów po
przez Wojewodê Œl¹skiego w 
niezw³ocznie opracowanie i 
wdro¿enie jako centralnej inwe
stycji „Planu Przeciwdzia³ania 
Zagro¿enia Powodzianom – zlew
ni rzek Wis³a, Przemsza, So³a, 
Gostynka, Mleczna obejmuj¹ce 
miejscowoœci Bieruñ, Brzesz
cze, Bojszowy, Che³m Œl¹ski, 
Lêdziny, MiedŸna i Oœwiêcim. 
Za³o¿enia planu musz¹ uwzglê
dniaæ powsta³e i przewidywa
ne obni¿enie terenu, które ak
tualnie wynosz¹ do 10 metrów 
w wyniku eksploatacji górniczej 
przez Kopalnie Wêgla kamienne
go „Brzeszcze” w Brzeszczach, 
„Piast” w Bieruniu, „Ziemowit” w 
Lêdzinach. 

Rada postanowi³a, aby 
niezw³ocznie zabezpieczo
no dla gminy Bieruñ œrodki fi
nansowe na usuwanie skut-
ków powodzi i odbudowanie 
infrastruktury publicznej oraz 
pomocy dla mieszkañców z 
uwzglêdnieniem dodatkowych 
kosztownych zabezpieczeñ 
wynikaj¹cych ze specyfiki tere
nów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ 
Kopalni „Piast” i „Ziemowit”. 
Do uchwa³y zosta³o do³¹czone 
uzasadnienie. Nawi¹ zano 
w nim do powodzi z 1997 r. 
Uchwa³a ma charakter intencyj
ny. Przy³¹czenie siê do propo
zycji przez inne gminy zapew
ni utworzenie koalicji kieruj¹cej 
siê dobrem wielu wspól
not lokalnych, a zw³aszcza 
wdro¿eniem do realizacji me
chanizmów poprawiaj¹cych 
bezpieczeñstwo w tym powo
dziowe znacznego obszaru 
gmin dwóch województw.

Opracowa³:
Sekretarz Miasta

 Jerzy Stok

Kalendarze wyborcze, 
bo do najbli¿szych wy
borów obowi¹zuj¹ dwa 

wyznaczaj¹ poszczególne czyn
noœci w konkretnych terminach. 
Oba kalendarze nie s¹ spój
ne bo z istoty swej dotycz¹ wy
borów ró¿nych. £¹czy je spójny 
element. Zarówno wybór Prezy
denta RP jak i senatora w wybo
rach uzupe³niaj¹cych s¹ wybora
mi konkretnej osoby. Decyduje 
wiêkszoœæ uzyskanych g³osów. 
Zgodnie z kalendarzem wybor-
czym wyborów uzupe³niaj¹cych 
do Senatu RP, Burmistrz do
kona³ wyboru cz³onków Obwo
dowych Komisji Wyborczych. 
Kandydatów na cz³onków OKW 
zg³osili pe³nomocnicy komite
tów wyborczych, które za re
jestrowa³a Pañstwowa Komisja 
Wyborcza. Do wyboru cz³onków 
komisji mia³y zastosowanie prze-
pisy ordynacji do Sejmu i Se
natu RP. Wiêkszoœæ komitetów 
skoncentrowa³a siê na zbiera
niu podpisów dla kandydatów 
na Prezydenta RP. W przy
padku zbiegu wyborów Prezy
denta i uzupe³niaj¹cych do Se
natu RP maj¹ zastosowanie 
przepisy Ordynacji do parla
mentu. Brak znajomoœci przepi
sów przez komitety, wzglêdnie 
brak zainteresowania wyborami 
uzupe³niaj¹cymi do Senatu RP 
spowodowa³, ¿e mimo du¿ego 
zainteresowania prac¹ w ko
misjach bêd¹ one pracowa³y w 
8 osobowych sk³adach. Zgod
nie z ordynacj¹ w ka¿dej komisji 
bêdzie pracowa³ jeden cz³onek 
wskazany przez burmistrza. Spo
sób wyboru cz³onków komisji jest 
niezmienny od kilkunastu lat, a 
wci¹¿ mo¿na odnieœæ wra¿enie, 
¿e dla zainteresowanych jest 
niezrozumia³y. Cz³onkowie ko
misji musz¹ byæ wyborcami 
posiadaj¹cymi czynne prawo 
wyborcze. W sytuacji zg³oszenia 
kandydatów w liczbie mniej
szej od minimalnej, Burmistrz 
po powiadomieniu komitetów 
móg³by uzupe³niæ sk³ady do mi
nimalnych. W sytuacji zg³oszenia 
wiêkszej liczby kandydatów od 
maksymalnej konieczne by³oby 
przeprowadzenie losowania. W 
opisanej na wstêpie sytuacji, Bur

mistrz nie ma prawa uzupe³niæ 
sk³adów komisji do sk³adów 
maksymalnych, czyli po trzech 
do ka¿dej z 11 OKW. Od kilku
nastu lat obowi¹zuje procedura 
bez wzglêdu na rodzaj wyborów, 
polegaj¹ca na zwo³ywaniu pierw
szego posiedzenia przez Burmi-
strza. Wybrani cz³onkowie komi
sji dokonaj¹ wyboru z w³asnego 
grona przewodnicz¹cych i ich 
zastêpców. S¹ to funkcje zde
cydowanie bardziej odpowie
dzialne i absorbuj¹ce, dlatego 
od kilku lat przewodnicz¹cy ko
misji i ich zastêpcy otrzymaj¹ 
wy¿sze diety. Koñcz¹c wywo
dy dotycz¹ce wyboru cz³onków 
OKW przypominamy, ¿e wybo
ry w dniu 20 czerwca zostan¹ 
przeprowadzone w godzinach 
od 600 do 2000 przez 11 Ob
wodowych Komisji Wyborczych. 
Siedziby tych komisji od wielu lat 
s¹ takie same. Komitety wybor
cze zarejestrowa³y 10 kandyda
tów na Prezydenta RP. 

Oto ich dane. 1. Jurek Ma
rek lat 49, 2. Kaczyñski 
Jaros³aw lat 61, 3. Komorow
ski Bronis³aw lat 58, 4. Kor
winMikke Janusz lat 67, 5. 
Lepper Andrzej lat 56, 6. Mo
rawiecki Kornel lat 69, 7. Na
pieralski Grzegorz lat 36, 8. 
Olechowski Andrzej lat 62, 9. 
Pawlak Waldemar lat 50, 10. 
Ziêtek Bogus³aw lat 45. Poda-
no je w kolejnoœci alfabetycznej, 
czyli w takiej samej w jakiej bêd¹ 
ujête w kartach do g³osowania. 
Nowoœci¹ w procedurze wy
borczej bêdzie g³osowanie za 

poœrednictwem pe³nomocnika. 
Bêdzie to mo¿liwe tylko w wy
borach Prezydenta RP. Byæ 
mo¿e ustawodawca rozsze
rzy ten sposób na inne wybo
ry. Nale¿y przypomnieæ, ¿e 
wnioski o sporz¹dzanie aktu 
pe³nomocnictwa zgodnie z 
ordynacj¹ wyborcz¹ mo¿na 
sk³adaæ do 10 czerwca. Bur
mistrz udzieli³ pe³nomocnictwo 
Pani Sylwii Orocz – Naczelni
kowi Wydzia³u Spraw Obywa
telskich do przyjmowania wnio
sków oraz sporz¹dzania aktów 
pe³nomocnictwa do g³osowania 
w imieniu wyborców. Ordyna
cja przewiduje nastêpuj¹ce wy
mogi niezbêdne do udziele
nia pe³nomocnictwa. Prawo do 
ustanowienia pe³nomocnictwa 
do g³osowania maj¹: wyborcy 
posiadaj¹cy orzeczenie o znacz
nym lub umiarkowanym stopniu 
niepe³nosprawnoœci, a tak¿e wy
borcy posiadaj¹cy równoznacz
ne orzeczenie organu rentowe
go tj. orzeczenie o:

1) ca³kowitej niezdolnoœci do 
pracy, niezdolnoœci do samo
dzielnej egzystencji ustanowione 
na podstawie przepisów ustawy 
o emeryturach i rentach z Fundu
szu Ubezpieczeñ spo³ecznych,

2) ca³kowitej niezdolnoœci do 
pracy,

3) orzeczenie o zaliczeniu do I 
grupy inwalidów,

4) orzeczenie o zaliczeniu do 
II grupy inwalidów, a tak¿e oso
by o sta³ej albo d³ugotrwa³ej 
niezdolnoœci do pracy w gospodar
stwie rolnym, którym przys³uguje 
zasi³ek pielêgnacyjny,

5) wyborcy, którzy naj
póŸniej w dniu g³osowania 
ukoñcz¹ 75 lat.

Tu¿ przed wyborami
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MAGAZYN SZKOLNY

W strugach ulew
nego deszczu, 
18 maja o 3:15 

nad ranem z Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego im. 
Powstañców Œl¹skich w 
Bieruniu wyruszy³a 21 
osobowa wycieczka do 
Londynu. Pod opiek¹ 
pañ: mgr Agnieszki 
WyderkaDyjeciñskiej 
i mgr Karoliny Ber
ger m³odzie¿ zwiedza³a 
stolicê Wysp Brytyj
skich. Pogoda, z jak¹ 
g³ównie kojarzony jest 
Londyn, ust¹pi³a miej
sca s³oñcu i temperatu
rze ponad dwudziestu 
stopni Celsjusza. 

Uczniowie wraz z 
opiekunami zwiedzili miêdzy in
nymi: okolice Big Bena i Parla
mentu, Tower of London, Pa³ac 
Buckingham, Katedrê œw. 
Paw³a i Westminster, Traffal
gar Square wraz ze znajduj¹c¹ 
siê nieopodal The National Ga

lery, jak równie¿ stadion West 
Ham i Chelsea F.C. Wszyscy 
mieli okazjê podziwiaæ wiele 
fascynuj¹cych okazów w Mu
zeum Historii Naturalnej, nie
codzienne eksponaty w Mu
zeum Nauki i Techniki oraz 

zrobiæ sobie zdjêcie z gwiazd¹ 
w Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussaud’s. Grupa 

bieruñskich licealistów mog³a 
siê nacieszyæ wspania³ymi wi
dokami i ró¿norodnoœci¹ kultu
row¹ niemal¿e wszystkich dziel
nic Londynu, do których miêdzy 
innymi mo¿emy zaliczyæ Chi
na Town, Queens, czy te¿ 

City. Na koniec zmiana warty 
pod pa³acem Buckingham by³a 
przys³owiow¹ kropk¹ nad i.

Jednak¿e najwiêksze 
wra¿e nie na licealistach 
zrobi³ widok panoramy 
Londynu z 135cio me
trowego London Eye 
oraz film 4D na temat 
brytyjskiej stolicy, po 
którym wszyscy wyszli 
ze œniegiem na g³owie 
(jednym w wielu efek
tów czterowymiarowego 
pokazu). Trzeba dodaæ, 
¿e londyñski diabelski 
m³yn jest trzeci¹ co do 
wysokoœci atrakcj¹ tego 
typu.

Czterodniowa wy-
cieczka, na której 
uczniowie doskona
lili swój jêzyk angiel
ski, poszerzali horyzon
ty, jak równie¿ kontak

ty miêdzyludzkie, by³a nie lada 
gratk¹ dla wszystkich. Bo có¿ 
mo¿e byæ bardziej atrakcyjne
go od po³¹czenia przyjemnoœci 
z praktyk¹. 

Maja Sinica

wra¿e nie na licealistach 
zrobi³ widok panoramy 
Londynu z 135cio me
trowego London Eye 
oraz film 4D na temat 
brytyjskiej stolicy, po 
którym wszyscy wyszli 
ze œniegiem na g³owie 
(jednym w wielu efek
tów czterowymiarowego 
pokazu). Trzeba dodaæ, 
¿e londyñski diabelski 
m³yn jest trzeci¹ co do 
wysokoœci atrakcj¹ tego 
typu.

cieczka, na której 
uczniowie doskona
lili swój jêzyk angiel
ski, poszerzali horyzon
ty, jak równie¿ kontak

S³oñce, China Town i Chelsea

Pe³nomocnikiem mo¿e byæ 
osoba:

a) wpisana do rejestru wy
borców w tej samej gminie co 
udzielaj¹cy pe³nomocnictwa do 
g³osowania lub

b) posiadaj¹ca zaœwiadczenie 
o prawie do g³osowania.

Pe³nomocnikiem nie mo¿e 
byæ osoba wchodz¹ca w sk³ad 
komisji w³aœciwej dla obwodu 
g³osowania osoby udzielaj¹cej 
pe³nomocnictwa do g³osowania, 
a tak¿e mê¿owie zaufania, jak 
równie¿ kandydaci na Prezy
denta RP.

Pe³nomocnictwo do g³osowa
nia mo¿na przyj¹æ tylko od jed
nej osoby lub dwóch osób, 
je¿eli co najmniej jedn¹ z nich 
jest wstêpny (ojciec, matka, 
dziadek, babka), zstêpny (syn, 
córka, wnuk, wnuczka itd.) 
ma³¿onek, brat, siostra lub oso
ba pozostaj¹ca w stosunku przy
sposobienia, opieki lub kurate-
li w stosunku do pe³nomocnika. 
W celu sporz¹dzenia aktu 

pe³nomocnictwa wyborca udzie
la j¹cy pe³nomocnictwa sk³ada 
wniosek do wójta lub burmistrza 
gminy, w której jest wpisany do 
rejestru wyborców. Tak jak to 
wczeœniej wskazano wniosek 
taki nale¿y z³o¿yæ najpóŸniej w 
10 dniu przed dniem wyborów, 
tj. do 10 czerwca 2010 r. Wy
borca, który po dniu pierwsze
go g³osowania bêdzie chcia³ 
udzieliæ pe³nomocnictwa do 
g³osowania w jego imieniu w dniu 
ponownego g³osowania, sk³ada 
wniosek o sporz¹dzenie aktu 
pe³nomocnictwa do g³osowania 
najpóŸniej w 10 dniu przed dniem 
ponownego g³osowania tj. do 
dnia 24.06.br. Pe³nomocnictwo 
do g³osowania jest sporz¹dzane 
w miejscu zamieszkania wy
bor cy udzielaj¹cego pe³no mo
cnictwo do g³osowania lub w 
innym miejscu na obszarze 
gminy, je¿eli wyborca zwró
ci siê o to we wniosku. Wybor
ca ma prawo cofn¹æ udzielone
go pe³nomocnictwa. Cofniêcie 

pe³nomocnictwa nastêpuje 
przez z³o¿enie najpóŸniej na 
2 dni przed dniem wyborów tj. 
do dnia 18 czerwca 2010 r., a 
w przypadku przeprowadze-
nia ponownego g³osowania 
najpóŸniej na 2 dni przed dniem 
ponownego g³osowania tj. do 
dnia 2 lipca 2010 r. stosowa
nego oœwiadczenia burmi
strzowi. Wyborca, który udzieli³ 
pe³nomocnictwa do g³osowania 
w jego imieniu mo¿e zag³osowaæ 
osobiœcie pod warunkiem, ¿e zro
bi to wczeœniej ni¿ pe³nomocnik. 
G³osowania przez pe³nomocnika 
nie przeprowadza siê w obwo
dach g³osowania utworzonych 
w szpitalach, zak³adach pomo
cy spo³ecznej, aresztach, ob
wodach utworzonych za granicê 
na polskich statkach mor
skich. Wprowadzenie nowej in
stytucji wyborczej ma na celu 
zwiêkszenie frekwencji. Zainte
resowanie t¹ instytucj¹ w Bieru
niu by³o do tej pory epizodycz
ne. To ile osób skorzysta³o z tej 
mo¿liwoœci podamy w numerze 
lipcowym rodni. Podamy rów
nie¿ wyniki wyborów Prezyden

ta RP i uzupe³niaj¹cych do Se
natu RP.

Tak jak podawaliœmy wczeœniej 
w dniu 20 czerwca zostanie ob
sadzony wakuj¹cy mandat po 
senator Krystynie Bochenek. 
Bieruñ jest w okrêgu, w którym 
wybór ten bêdzie dokonany.  

W zakreœlonym terminie trzy 
komitety zarejestrowa³y kandy-
datów. Oto oni: 1. Piechota Le
szek, 2. Stach Adam, 3. Zdó
nek Zbigniew.

Wygra ten z kandydatów, któ
ry otrzyma najwiêcej g³osów w 
okrêgu.

Wracaj¹c na chwilê do wybo
rów Prezydenta RP przypomina
my, ¿e wybrany zostanie ten z 
kandydatów, który otrzyma 50 % 
+ 1 g³os wyborców bior¹cych 
udzia³. Mo¿e to nast¹piæ ju¿ 20 
czerwca. W przeciwnym przy
padku rozstrzygniêcie nast¹pi w 
drugiej turze, czyli 4 lipca. Wy
gra wówczas jeden z dwóch 
kandydatów, którzy otrzyma
li najwiêcej g³osów w pierwszej 
turze. Musi jednak otrzymaæ 
wiêcej wa¿nych g³osów ni¿ kon
kurent.

13 Tu¿ przed wyborami
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Sekcja Skatowa K.S. „UNIA” 
Bieruñ zakoñczy³a kolejny se
zon rozgrywek 2009/2010.

W trwaj¹cych od wrzeœnia 
rozgrywkach uczestniczy³o 
38 zawodników z czego 16 
wywalczy³o nagrody. Impreza 
wieñcz¹ca sezon odby³a siê 28 
maja, kiedy to og³oszono, ¿e 
Mistrzem Bierunia jest Czes³aw 

Piekorz (60076 pkt.) pierwszym 
wicemistrzem Edward Mar
not (z dorobkiem 56652 pkt.) a 
drugim wicemistrzem Bogdan 
Zyga (który ugra³ 53083 pkt.)
Kolejne miejsca wywalczyli: Ja
nusz Pocz¹tek (51407 pkt.), 
Józef Ficek (50761 pkt.) i Fran
ciszek Mrzyk (49021 pkt.).

Otwarty Puchar 
Europy Juniorów 
oraz Otwarte Mi
strzostwa Senio
rów BUDO CUP 
2010 w Formach 
Sztuk Walki, w 
ostatni weekend 
kwietnia rozegra-
no w hali spor
towej w Bieru-
niu. W zawodach 
uczes tn i czy ³o 
270 zawodników 
Polski, Wêgier, 
Czech i Niemiec. 
Zawody rozgry-
wane by³y z podzia³em na ka-
tegorie wagowe (walki semi  
kontakt) i wiekowe w konkuren
cjach: kata, kata z broni¹, kata 
synchroniczne oraz kata syn
chroniczne z broni¹ Prezydent 
Federacji IBF Georg Niering 
(10 Dan) wrêczy³ Angelice Bi
gos Puchar dla Najlepszej Za
wodniczki Mistrzostw Œwiata 
Federacji IBF , które mia³y miej
sce w Dalfsen (Holandia) w 
paŸdzierniku 2009r. 

Puchar i tytu³ najlepszej za
wodniczki wywalczy³y: w kate
gorii wiekowej do 8 lat Karoli
na Mendoñ (Rzeszów), w kate
gorii wiekowej do 10 lat Natalia 
Po³udniak (Rzeszów), w kate
gorii wiekowej do 15 lat Katarzy
na Lisowicz (Rzeszów) oraz w 
kategorii seniorów – Angelika 
Bigos (Big Budo Bieruñ). Pu
char i tytu³ najlepszego zawod

nika zdobyli: w kategorii wieko
wej do 8 lat Konrad Huska (Big 
Budo Bieruñ), w kategorii wie
kowej do 10 lat Mateusz Sater
nus (Big Budo Bieruñ), w kate
gorii wiekowej do 15 lat Martin 
Œmi³owski (Tychy) oraz w ka
tegorii seniorów – Kamil Nie
wiadomski (Tychy). Natomiast 
Puchar najlepszego technika w 
walkach semicontact zdobyli: 
w kategorii juniorek Anita Ka
rasi (Wêgry), w kategorii se
niorek – Viktoriia Shyshkina 
(Ukraina), w kategorii juniorów 
Oleg Olejnik (Ukraina) i w ka
tegorii seniorów Karol Nawrot 
(Big Budo Bieruñ).

Sêdzi¹ g³ównym zawodów 
by³ Eugeniusz Nawrot – 1 
Dan. Wspó³organizatorem im
prezy by³o Starostwo Powiatu 
BieruñskoLêdziñskiego oraz 
Urz¹d Miasta Bieruñ
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M A G A Z Y N

16 maja o godz. 9:00 na 
hali sportowej w Bieruniu No
wym przy ul. Warszawskiej 
294 rozpoczê³y siê III Otwar
te Mistrzostw Bierunia w Pi³ce 
Siatkowej o Puchar Burmistrza 
Miasta Bierunia. Do rywalizacji 
o prymat pod siatk¹ przyst¹pi³o 
8 zespo³ów: Papa Dance, OSC 
I Tychy, Kosiarze, ProNetBud, 
Drink Team, Piotrowice, Hany
sy oraz OCS II Tychy. Zespo³y 
by³y podzielone na 2 grupy, w 
której grano systemem „ka¿dy 
z ka¿dym” do 2 wygranych se
tów. Do dalszej gry czyli pó³fina³ 
i fina³ przechodzi³y zespo³y, któ
re zajê³y miejsca 1 i 2. 

Ostateczna klasyfikacja 
przed stawia siê nastêpuj¹co: 
pierwsze miejsce – ProNetBud, 

przed Papa Dance – miejsce 
drugie i Drink Team – miejsce 
trzecie. Zwyciêskie zespo³y w 
nagrodê otrzyma³y puchar, dy
plom oraz zawodnicz¹ pi³kê fir
my „Gala”. Nad sprawnym prze
biegiem meczów czuwa³y panie 
sêdziny: Monika Szynczewska, 
Katarzyna Sajdok. Natomiast 
pomocy medycznej udziela³ ra
townik Gabriel Kulski (a trzeba 
przyznaæ, ¿e mia³ co robiæ: uraz 
lewego stawu skokowego, sil-
ny uraz nosa, uraz prawego ra-
mienia). W dniu zawodów jesz
cze tego nie wiedzieliœmy, dziœ 
mo¿na ze smutkiem napisaæ, 
¿e na pewien czas – by³a to 
ostatnia impreza rozgrywana w 
tej piêknej hali.

Siatkarze przed powodzi¹ Puchar Europy w Bieruniu 

Seminarium dalekowschod
nich sztuk walki odby³o siê 29 
maja w miejscowoœci Monchen
gladbach w Niemczech. Wœród 
mistrzów tego sportu z ca³ego 
œwiata obecna by³a 25 osobo
wa grupa z WMAAROC Polska 
(Stowarzyszenie Big Budo Pol
ska). Spotkanie s³u¿y³o wymia
nie doœwiadczeñ oraz poznaniu 
nowych technik walki stosowa
nych przez najwiêkszych mi
strzów z Anglii, Niemiec, Holan
dii Belgii, Czech i Polski.

Dzieñ wczeœniej 28 maja 
Mistrz Wies³aw Bigos oraz Mi
strzowie Mateusz i Angelika 
Bigos zostali zaproszeni przez 
Jego Eminencjê Wielkiego Mi
strza Ksiêcia Dschero Kha
na – (12 Dan ) do jego domu w 
Horst w Holandii. Ksi¹¿ê Dsche
ro Khan – za d³ugoletni sta¿ i 
wk³ad w rozwój sztuk walki na 
œwiecie – nada³ Wies³awowi 
Bigos 10 Dan i tytu³ profesora 
sztuk walki. 

Jubileusz aktywnoœci 
sportowej Wies³awa Bigosa 

Czes³aw Piekorz mistrzem



Dzieci i m³odzie¿ wyjecha³y 
dziêki porozumieniu za
wartemu pomiêdzy woje

wod¹ œl¹skim, a wojewod¹ 
warmiñskomazurskim. Przed siê
wziêcie wspar³ tak¿e Wojewódz
ki Fundusz Ochrony Œrodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Wyjazd koordynowa³o Ku
ratorium Oœwiaty w Katowicach.

M³odzi bieruniacy wyjechali 28 
maja ¿egnani przez rodziców, 
wojewodê œl¹skiego Zygmunta 
£ukaszczyka, œl¹skiego kurato
ra oœwiaty Stanis³aw Fabera i 
burmistrza Ludwika Jagodê. W 
tej grupie znalaz³o siê 45 dzieci 
z Gimnazjum nr 1, 52 ze Szko³y 
Podstawowej nr 3, 2 dzieci z 
Szko³y Podstawowej nr 1 oraz 4 
uczniów Gimnazjum nr 2.

Uczniowie szkó³ podstawowych 
pojechali wraz z nauczycielami 
do Olsztyna gdzie zostali zakwa
terowani w Internacie Zespo³u 
Szkó³ natomiast gimnazjaliœci 

uczyli siê i wypoczywali w Olec
ku w Internacie Zespo³u Szkó³ 
Licealnych i Zawodowych. Obie 
placówki przy go towa³y pokoje 
2, 3 i 4osobowe z ³azienkami. 
Wszystkie po koje mieszkalne 
wyposa¿one s¹ nowe meble i 
sprzêty. W trakcie pobytu m³odzi 
b ie run iacy 
mieli zapew-
nione pe³ne 
wy¿ywienie. 
Przed wyjaz-
dem uczest
nicy zostali 
wyposa¿eni 
w nowe 
ubrania i 
materia³y dy-
daktyczne do 
zajêæ, w tym 
podrêczniki, 
z e s z y -
ty i drob-
ne materia³y 
szkolne.

8 czerwca wyjecha³a kolej
na grupa dzieci powodzian 
na Mazury – tym razem do 
miejscowoœci Pisz. W grupie tej 
jest 23 uczniów Szko³y Podsta
wowej nr 3 oraz 3 uczniów Gim
nazjum nr 1. Ich powrót do domu 
planowany jest na 23 czerwca 
w godzinach wieczornych. 

Podobno szykuje siê kolejny 
taki wyjazd w czasie wakacji ale 
to bêdzie zale¿a³o od wielkoœci 
œrodków finansowych, którymi 

bêdzie dysponowa³o Kurato
rium na ten cel.

– Uwa¿am, ¿e ka¿de dziecko 
z ewakuowanego terenu, powin-
no wyjechaæ – powiedzia³a nam 
dyr. Szko³y Podstawowej nr 3 
– El¿bieta Adamowska. Na
wet, jeœli nie pochodzi z domu 
zalanego lecz po³o¿onego w 
pobli¿u. Powinno wyjechaæ, 
aby choæ przez pewien czas, 
nie mieæ do czynienia z usuwa
niem skutków powodzi. 

Dzieci powodzian wracaj¹ z Mazur
Tak to ju¿ jest w przypadku miesiêcznika, ¿e kiedy drodzy 
czytelnicy, bêdziecie czytaæ ten tekst, autokary z dzieæmi 
bieruñskich powodzian bêd¹ powracaæ do naszego mia
sta co zaplanowano na 12 czerwca. 

Wakacyjny rozk³ad jazdy - lipiec z Jutrzenk¹
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