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Najczêœciej jesteœmy 
obojêtni. Widz¹c kogoœ, 
kto zachowuje siê dziwnie 
myœlimy: pijany lub naæpany 
i staramy siê go omin¹æ sze
rokim ³ukiem. Na szczêœcie, 
tej powszechnej znieczuli
cy nie uleg³ czternastolatek 
Micha³ Domañski uczeñ 
klasy 1 Gimnazjum nr 1 w 
Bieruniu. W poniedzia³ek 
23 maja, wracaj¹c ze szko³y 
zauwa¿y³ w rejonie bo
iska przy ulicy Granitowej, 
ko³o jednej z ³awek dziw
nie zachowuj¹cego siê 
mê¿czyznê. Micha³ podszed³ 
do cierpi¹cego mê¿czyzny, 
nie potraktowa³ go jako pija
nego tylko wezwa³ na pomoc 
lekarkê z pobliskiej przychod
ni a nastêpnie karetkê pogo
towia. Byæ mo¿e, uratowa³ 
choremu ¿ycie. Mê¿czyzna 
nie potrafi³ normalnie mówiæ, 
poniewa¿ – jak siê okaza³o 
– mia³ w³aœnie udar mózgu i 
to ju¿ nie pierwszy. Chorego 
podpiêto do tlenu i karetka 
odjecha³a w stronê Tychów.

Micha³ ratuje 
¿ycie
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STYPENDIA 
SPORTOWE

Informujemy, ¿e w terminie 
do 24 czerwca mo¿na sk³adaæ 
wnioski o przyznanie stypen
diów sportowych dla osób fi
zycznych (zawodników) za 
osi¹gniête wyniki sportowe.

Stypendium sportowe mo¿e 
byæ wyp³acane zawodnikowi, 
który:
a) uprawia dyscyplinê spor

tu zaliczan¹ do programu 
Igrzysk Olimpijskich lub 
Igrzysk Paraolimpijskich 
oraz Mistrzostw Œwiata, Eu
ropu i Polski,

b) reprezentuje kraj lub macie
rzysty klub sportowy na za
wodach sportowych,

c) do koñca roku kalenda
rzowego ukoñczy: 16 lat w 
przypadku posiadania III 
klasy sportowej,

21 lat w przypadku posiada
nia II klasy sportowej lub 25 lat 
w przypadku posiadania I klasy 
sportowej lub klasy Mistrzow
skiej.

Wniosek o przyznanie sty
pendium sportowego nale¿y 
sk³adaæ w Kancelarii (parter) 
Urzêdu Miasta Bierunia, ul. Ry
nek 14, Bieruñ. 

DLA 
POZARZ¥DOWYCH 

Stowarzyszenie Wspierania 
Organizacji Pozarz¹dowych 
MOST serdecznie zaprasza na 
dy¿ury doradcze na których za
interesowane organizacje bêd¹ 
mog³y skorzystaæ z bezp³atnych 
porad specjalistów. Doradztwo 
odbêdzie siê w dniach: 15, 22, 
29 czerwca 2011r. w siedzibie 
Urzêdu Miejskiego w Bieruniu 
w godzinach 12.0018.00. 

Dy¿ury adresowane s¹ do 
przedstawicieli organizacji po

za rz¹dowych (stowarzyszeñ, 
fundacji i innych) posiadaj¹cych 
siedzibê na terenie powiatu 
bieruñskolêdziñskiego. Na do
radztwo mo¿na przyjœæ o do
wolnej godzinie w czasie jego 
trwania.

Wsparcie doradcze realizo
wane jest w ramach projek
tu „Region aktywnych organi
zacji – utworzenie mobilnych 
centrów informacji i wspie
rania NGO w woj. œl¹skim” 
wspó³finansowanego ze 
œrodków Unii Europejskiej w ra
mach Europejskiego Funduszu 
Spo³ecznego.

Wszystkich zainteresowa
nych prosimy o kontakt ma

ilowy pod adresem: 
olga@mostkatowice.pl 

lub telefoniczny 
pod numerem tel.: 

32 253 94 20. 
Osoba do kontaktu: 

Olga Biegus. 
Wiêcej informacji 
na temat projektu: 

www.aktywneorganizacje.pl

BURMISTRZ MIASTA 
BIERUNIA

dzia³aj¹c na podstawie art. 
35 ust. 1 ustawy o gospodar
ce nieruchomoœciami z dnia 
21 sierpnia 1997r. informu
je, ¿e na okres 21 dni na tabli
cy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego 
w Bieruniu zosta³ wywieszony 
wykaz nieruchomoœci bêd¹cej 
w³asnoœci¹ Gminy Bieruñ, a: 
przeznaczon¹ do dzier¿awy 
rolniczej na okres 3 lat , tj.: 
czêœæ dzia³ki nr 148/54 o pow. 
40500 m2 po³o¿ona w rejonie 
ul. Jagie³³y

EKOLOGICZNIE

Na pocz¹tku maja odby³a siê 
„Zbiórka zu¿ytego sprzêtu elek
trycznego i elektronicznego”, 
zorganizowana przez Miêdzy

gminne Przedsiêbiorstwo Go
spodarki Odpadami i Energety
ki Odnawialnej „MASTER” Sp. 
z o.o. oraz Urz¹d Miejski w Bie
runiu. 

W tym roku uda³o siê zebraæ 
a¿ 9,42 Mg zu¿ytego sprzêtu 
elektrycznego i elektroniczne
go! W naszych domostwach 
zrobi³o siê czyœciej i przyjem
niej, a przyroda choæ na chwilê 
odetchnê³a z ulg¹.

BURMISTRZ MIASTA 
BIERUNIA

dzia³aj¹c na podstawie art. 
35 ust. 1 ustawy o gospodar
ce nieruchomoœciami z dnia 
21 sierpnia 1997r. informuje, 
¿e na okres 21 dni na tablicy 
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w 
Bieruniu zosta³ wywieszony wy
kaz nieruchomoœci bêd¹cych 
w³asnoœci¹ Gminy Bieruñ, a: 
przeznaczonych do dzier¿awy 
rolniczej na okres 3 lat , tj.: 
czêœæ dzia³ki nr 94/23 o pow. 
2,45 ha po³o¿ona w rejonie ul. 
Jagie³³y, czêœæ dzia³ki nr 96/23 

o pow. 2,20 ha po³o¿ona w rejo
nie ul. Jagie³³y.

KU PRZESTRODZE

Historia Nitroergu – jedne
go z najwiêkszych w naszym 
mieœcie zak³adów siêga 1871 
roku. Zak³ad, który powsta³ kil
ka lat po wynalezieniu przez 
Nobla dynamitu – jako „Schle
sische SprengstoffFabrik” 
(Œl¹ska Wytwórnia Materia³ów 
Wybuchowych) znany by³ rów
nie¿ pod nazwami Lignoza a 
póŸniej ERG – Bieruñ. Cha
rakter produkcji sprawi³, ¿e nie
mal od pocz¹tku istnienia firmy 
ginêli w niej pracownicy. W 140 
rocznicê powstania zak³adu 
cz³onkowie Stowarzyszenia 
Mi³oœników 600 letniego Bieru
nia odnowili liczne tablice na
grobkowe pracowników, którzy 
zginêli przy produkcji dynamitu 
a obecnie spoczywaj¹ na miej
scowym cmentarzu. Wœród nich 
znajduje siê najstarsza mogi³a 
– Aleksandra Królikowskie
go, który zgin¹³ w pierwszej tra
gedii w fabryce.
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WYDARZENIA

W kinoteatrze Jutrzen
ka 20 maja odby³o 
siê spotkanie okoli

cznoœciowe NiemieckoPolskie
go Stowarzyszenia Partnerskie
go Gundelfingen. Na spotkanie 
przyjecha³ Bruno Zimmermann 
– nowy przewodnicz¹cy Nie
mieckoPolskiego Stowarzy
szenia Partnerskiego, który 
od ponad 30 lat jest radnym 
gminy, zastêpc¹ burmistrza 
oraz przewodnicz¹cym Klu
bu Sportowego Gundelfingen. 
Wœród zgromadzonych goœci 
znaleŸli siê przedstawiciele 
polskiej strony Stowarzysze
nia – wraz z przewodnicz¹cym 
Janem Wieczorkiem oraz 

przedstawiciele Urzêdu Miej
skiego w Bieruniu wraz z Burmi
strzem Bernardem Pustelni
kiem i Przewodnicz¹cym Rady 
Przemys³awem Majorem. 

Majowa wizyta mia³a charak
ter cykliczny. Co roku, oby dwie 
strony spotykaj¹ siê w celu 
wspólnego omówienia progra
mu wspó³pracy oraz utrzyma
nia przyjaznych relacji. 

Podczas spotkania oby³a 
siê projekcja filmu o Katedrze 
Najœwiêtszej Marii Panny we 
Freiburgu, jak równie¿ pokaz 
zdjêæ na temat zmian, które 
nast¹pi³y w ci¹gu ostatnich 2 
lat w polskoniemieckich rela
cjach. 

Partnerskie spotkanie

Przedsiêwziêcie uaktualnie
nia powy¿szej linii kole jowej 
jest wspól n¹ inicjatyw¹ 

w³adz sa mo rz¹ dowych, wo
jewódzkich i pañstwowych. 
Rozwi¹zanie to proponowane 
jest g³ównie z myœl¹ o pracow
nikach Fiata. Je¿eli zostanie zre
alizowane, równie¿ mieszkañcy 
Bierunia bêd¹ mogli z niego 
korzystaæ. 

W pierwszym, pilota¿owym 
przejeŸdzie wzi¹³ udzia³ Bur
mistrz Miasta Bierunia Bernard 
Pustelnik, a tak¿e przedstawi
ciele w³adz Tychów, Urzêdu 
Marsza³kowskiego w Kato
wicach, oraz spó³ek kolejo
wych. Poza nimi, w przeja¿d¿ce 
wziê³a udzia³ równie¿ El¿bieta 
Pierzcha³a, pose³ na Sejm RP i 
przedstawiciel sejmowej komisji 
infrastruktury. 

Z prowadzonych rozmów 
miêdzy stronami wynika, ¿e 
mo¿liwie jeszcze w tym roku 
rusza pierwsze poci¹gi. Na 
pocz¹tku, po torach kolejowych 
bêd¹ jeŸdziæ szynobusy spalino

we. Trasa bowiem nie posiada 
trakcji elektrycznej. 

Po³¹czenie pomiêdzy Tycha
mi, a Bieruniem Starym to I etap 
projektu. W dalszych czêœciach 
zak³ada siê uruchomienie odcin
ka kolejowego pomiêdzy Bieru
niem Starym, a Bieruniem No
wym. W póŸniejszym czasie, pla
nowana jest równie¿ realizacja 
po³¹czenia kolejowego z Wol¹, 
Oœwiêcimiem, a nawet Krako
wem. 

Inwestycja wznowienia ruchu 
kolejowego pomiêdzy Tychami, 
a Bieruniem wymaga odnowie
nia istniej¹cej infrastruktury, ale 
równie¿ modernizacji przystan
ków, tak by warunki podró¿y by³y 
w pe³ni komfortowe i bezpieczne. 
Te kwestie bêd¹ przedmiotem 
kolejnych spotkañ i dyskusji. 

Wed³ug szacowanych obli
czeñ, trasa z Bierunia Starego 
do Tychów bêdzie wynosi³a za
ledwie 10 minut. W œwietle obec
nej, utrudnionej sytuacji na dro
gach, stanowi to pozytywne 
rozwi¹zanie dla mieszkañców. 

W spotkaniu na szczeblu 
wojewódzkim ucze
stniczy³ Bernard Pu

stelnik Burmistrz Miasta Bieru
nia, Leszek Kryczek Zastêpca 
Burmistrza oraz Adam Matu
siewicz Marsza³ek Wojewódz
twa Œl¹skiego.

Obecnie najwa¿niejsze spra
wy dotycz¹ce Bierunia wy ma
gaj¹ odpowiednich decyzji i 
rozpoczêcia jak najszybszych 
operatywnych dzia³añ. Podczas 
czwartkowej wizyty dyskutowa

no na temat realizacji ka¿dej z 
nich.

G³ówna rozmowa toczy³a siê 
wokó³ uruchomienia linii kolejo
wej z Tychów do Bierunia Sta
rego (o której wspomniano we 
wczeœniejszym artykule). W 
pro wadzonej dyskusji, Adam 
Matusiewicz potwierdzi³, ¿e 
jeœli prace pójd¹ zgodnie z za
mierzeniem – do koñca tego 
roku rusz¹ pierwsze poci¹gi. 
Marsza³ek poœwiadczy³ równie¿ 
rozbudowê linii, która w II eta

pie realizacji obejmie trasê z 
Bierunia Starego do Bierunia 
Nowego. Natomiast w III eta
pie przewidzianym na 2013 rok, 
planowane jest uruchomienie 
po³¹czenia z Wol¹, Bojszowa
mi i Oœwiêcimiem. Docelowym 
punktem inwestycji jest trasa 
kolejowa do Krakowa.

Dla usprawnienia trans
portu publicznego na Œl¹sku, 
w ubieg³ym roku powo³ano 
Spó³kê Koleje Œl¹skie. Jednym 
z zamierzeñ Spó³ki jest zapew
nienie zbiorowego, ulepszone
go transportu kolejowego na te
renie województwa, w tym m.in. 
linii kolejowej z Tychów do Bie
runia.

W czasie spotkania wa¿nym 
tematem by³a tak¿e sprawa 
przejazdu kolejowego w Bieru
niu i olbrzymich utrudnieñ komu
nikacyjnych z nim zwi¹zanych. 
Droga, przez która biegnie 

tj. ulica Wawelska nale¿y do 
w³adz wojewódzkich. Tym sa
mym, na szczeblu wojewódz
kim musz¹ zostaæ podjête decy
zje, maj¹ce na celu rozwi¹zanie 
tej jak¿e k³opotliwej kwestii dla 
mieszkañców gminy. W³adze 
Bierunia postulowa³y o nowe, 
optymalne rozwi¹zania tej spra
wy.

Kolejn¹ poruszon¹ kwesti¹ 
by³a sprawa zabezpieczenia 
i pozyskania dotacji do budo
wy magazynów przeciwpowo
dziowych na terenie Bierunia. 
Ponadto, rozmawiano równie¿ 
na temat wzmocnienia wa³ów 
przeciwpowodziowych na Poto
ku Go³awieckim.

Ostatecznie decyzje doty
cz¹ce powy¿szych kwestii nie 
zosta³y jeszcze podjête, dlate
go obie strony zaplanowa³y ko
lejne spotkania, maj¹ce na celu 
ich szybkie rozstrzygniêcie.

Koleją do Tychów

Z marszałkiem o Bieruniu
O realizacji inwestycji zwi¹zanych z reaktywacj¹ 
trasy kolejowej z Tychów do Bierunia, problemie 
przejazdu kolejowego, zabezpieczeniu wa³ów 
przeciwpowodziowych i innych wa¿nych kwe
stiach, rozmawiano w czwartek, tj. 26 maja w 
Urzêdzie Marsza³kowskim w Katowicach.

W zwi¹zku z planowanym remontem DK1 oraz powstawa
niem  utrudnieñ, planowana jest reaktywacja trasy kolejo
wej na trasie Tychy – Bieruñ Stary. W czwartek, 19 maja 
odby³ siê próbny przejazd kolej¹. Jego celem by³o roze
znanie i ocena istniej¹cej infrastruktury kolejowej. 
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WOKÓŁ NAS

Organizatorem ich 
pobytu s¹ Gmi
na Bieruñ oraz 

Szko³y Podstawowe nr 1 
i nr 3 we wspó³pracy ze 
Stowarzyszeniem Wspól
na Europa. Nasi m³odzi 
goœcie którzy mieszkali u 
bieruñskich rodzin, zwie
dzali Bieruñ i okolice, 
uczestniczyli w plenerze 
fotograficznym owocem 
którego jest wystawa w 
„Jutrzence” brali udzia³ w 
Miêdzynarodowym Pik
niku Rodzinnym w SP 3 
gdzie dali goœcinny kon
cert. 

Kulminacj¹ poby
tu ukra iñ skich goœci by³ 
koncert galowy w Ki
noteatrze „Jutrzenka”. 
Przy wype³nionej Sali, 
wys³uchaliœmy utworów 
z europejskiej literatury 

muzycznej. Publi cznoœæ 
szczególnie po ru szy³y 
nostalgiczne utwo ry kom
pozytorów ukraiñskich 
oraz liczne akcenty pol
skie: od Chopina przez 
„Sz³a dzieweczka…” do 
„Hej soko³y”.

Na uroczystoœci obec
ni byli: przed stawicie
le w³adz Bierunia z bur
mistrzem Bernardem 
Pustelnikiem i przewo
dnicz¹cym Rady Miejskiej 
Przemy s³awem Majo
rem oraz w³adz Ostro
ga, które reprezentowa
li: przewodnicz¹cy RM 
Miko³aj Dobrowolski, I 
zastêpca burmistrza Wi
talij Undir, zastêpca bur
mistrza Olga £ogwin 
oraz sekretarz miasta Ta
mara Kantcedal.

Cz³onkami bieruñskiej delegacji byli 
m.in. Bernard Pustelnik Burmistrz 
Miasta Bierunia, Leszek Kryczek 

Zastêpca Bur mi strza, Prze mys³aw Major 
Przewodnicz¹cy Rady Miasta oraz Radna 
Natalia Gajewska. 

Oprócz przedstawicielstwa z Bierunia, 
uroczystoœci na Ukrainie zgromadzi³y wielu 
znamienitych goœci. Na zaproszenie w³adz 

miasta przyjecha³a reprezentacja z Sando
mierza, (miasta partnerskiego) oraz z Gnie
wa. Wspólnym mianownikiem wszystkich 
trzech miast, mimo zró¿nicowania geogra
ficznego – jest po³o¿enie nad rzek¹ Wis³¹. 

Honorowym goœciem ceremonii by³ Kon
sul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej 
w £ucku, Tomasz Janik, któremu w trak
cie uroczystoœci przypad³a wyj¹tkowa rola. 

Wraz z Burmistrzem Ostroga Shykerem 
Oleksandrem oraz prof. Ihorem Pasicz
nykiem Rektorem Akademii Ostrogskiej 
otworzy³ na tamtejszej uczelni wystawê pla
katów nawi¹zuj¹cych do walki i bezkrwawe
go zwyciêstwa nad komunizmem w Polsce. 

G³ówne uroczystoœci (5 czerwca), odby³y 
siê na Zamku Ksi¹¿¹t Ostrogskich oraz 
na placu miasta. W czasie ich trwania, 
w³adze Bierunia podarowa³y gospodarzom 
pami¹tkow¹ grafikê ilustruj¹c¹ bieruñski 
Ratusz. 

Poza uczestnictwem w oficjalnych 
uroczystoœciach, goœcie mieli okazjê 
zwiedziæ naj wa¿niejsze zbytki Ostroga, któ
re wpisuj¹ siê w bogat¹ historiê miasta. 
Wœród odwiedzanych miejsc by³y: Akade
mia Ostrogska, która jest najstarszym Uni
wersytetem Narodowym we Wschodniej 
Europie, zamek ksi¹¿¹t Ostrogskich, Mu
zeum Drukarstwa oraz Muzeum Numizma
tyczne. 

Wizyta na Ukrainie by³a kolejnym spotka
niem umacniaj¹cym wspó³pracê pomiêdzy 
miastami. Jakkolwiek pierwszym, nowego 
przedstawicielstwa naszych w³adz, które z 
pewnoœci¹ przyniesie wymierne korzyœci 
dla obu stron.

Ju¿ teraz, mi³ym akcentem obopól
nej wspó³pracy jest wymiana uczniów 
z miejscowych szkó³. Przez kilka ostat
nich  dni goœciliœmy w naszej gminie m³o
dzie¿ ze Szko³y Muzycznej z Ostroga, która 
przyjecha³a do Bierunia w ramach wymiany 
ze Szko³ami Podstawowymi nr 1 i nr 3. 

Ostróg, od 2005 roku jest miastem partnerskim Bierunia. Po³o¿ony we wschod
niej czêœci Ukrainy w obwodzie rówieñskim, nad rzek¹ Horyñ przy ujœciu Wi
lii. Kiedyœ s³ynna rezydencja Ksi¹¿¹t – dzisiaj drogocenna spuœcizna wielu 
zabytków, unikalnej kultury i tradycji. 7 czerwca br. zakoñczy³a siê kilkudnio
wa, oficjalna wizyta przedstawicieli Bierunia zwi¹zana z obchodami Dni Mia
sta Ostroga.

RODNIA · CZERWIEC 2011 r.

Brawurowy koncert

Z wizyt¹ w Ostrogu

Od soboty 4 czerwca do soboty 11 czerwca, prze
bywa³a w naszym mieœcie grupa 21 dzieci z Szko³y 
Muzycznej z Ostroga wraz z 5 opiekunami.
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KOMUNIKATY

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 
24  kwietnia 2003 r.o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j.Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) 
oraz Uchwały IV/7/2011 Rady Miasta 
Bierunia z dnia  31.03.2011 r. w sprawie: 
przyjęcia programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami uprawnionymi na 
2011 rok Burmistrz Miasta Bierunia 
ogłasza otwarty konkurs ofert na 
wykonanie n/w zadań publicznych wraz 
z udzieleniem dotacji na wspieranie ich 
realizacji.

Rodzaj zadaniaI. 
Przeciwdziałanie patologiom spo-1. 
łecznym w zakresie profi laktyki i 
rozwiązywania problemów choro-
by alkoholowej wśród mieszkań-
ców Bierunia w tym: 
organizacja obozu terapeutyczne-- 
go dla uzależnionych i współuza-
leżnionych gwarantującego obec-
ność profesjonalnych terapeutów 
posiadających odpowiednie kwa-
lifi kacje zawodowe,
organizacja imprez kulturalno-tu-- 
rystycznych mającego na celu pro-
pagowanie idei trzeźwości oraz 
zdrowego stylu życia,
prowadzenie działań w zakresie - 
profi laktyki uzależnień,
organizacja działań socjoterapeu-- 
tycznych i opiekuńczych wobec 
osób uzależnionych i ich rodzin.
Działania na rzecz osób niepełno-2. 
sprawnych (mieszkańców Bieru-
nia) w zakresie:
rehabilitacja i rewalidacja osób - 
niewidomych w zakresie: terapii 
indywidualnej, fi zjoterapii, warsz-
tatów dla rodzin, samoobsługi nie-
widomych, rehabilitacji indywidu-
alnej i społecznej.
Podmiotami uprawnionymi do II. 
złożenia ofert są organizacje wy-
mienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie.
Wysokość środków publicznych III. 
przeznaczonych na realizację w/w 
zadań
Na realizację zadań planuje się 
przeznaczyć na stę pujące środki 
fi nansowe:

zadanie określone w pkt I.1  a) 
kwotę: 5 000 zł
zadanie określone w pkt I.2  b) 
kwotę: 6 000 zł.

Zasady przyznawania dotacjiIV. 
Zlecanie realizacji zadań publicz-a) 
nych w oparciu o ustawę z dnia 
24.04.2003r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontaria-
cie ma formę wspierania wraz z 
udzieleniem dotacji na dofi nan-
sowanie jego realizacji,
Gmina Bieruń informuje oferen-b) 
tów, że ciężar zdobycia pozosta-
łej części środków niezbędnych 

przy realizacji powyższych zadań 
spoczywa na organizacji pozarzą-
dowej,
Dotacja może zostać przyznana c) 
nawet wtedy gdy złożona będzie 
tylko jedną ofertę na wykonanie 
zadania publicznego,
Udzielenie dotacji z budżetu na-d) 
stąpi na podstawie umowy.

Termin i warunki realizacji zada-V. 
nia
Realizację zadań konkurso-a) 
wych przewiduje się na okres 
od dnia podpisania umowy do 
31.12.2011r.,
Dotowany jest zobowiązany do b) 
wykorzystania dotacji zgodnie z 
celem na jaki ją otrzymał i na wa-
runkach określonych umową,
Dotujący sprawuje kontrolę nad c) 
prawidłowością wykonania zada-
nia przez dotowanego w zakre-
sie wydatkowania przekazanych 
mu środków fi nansowych na cele 
określone w umowie,
Dotowany na żądanie kontrolu-d) 
jącego (wskazanego przez gmi-
nę) zobowiązany jest udostępnić 
wszelkie dokumenty oraz udzie-
lić stosownych wyjaśnień w za-
kresie wydatków fi nansowanych 
z dotacji,
Szczegóły odnośnie sposobu i ter-e) 
minu przekazywania środków fi -
nansowych, warunków realizacji 

zdania oraz kontroli wydatków zo-
staną określone w umowie.

Przygotowanie ofertyVI. 
Oferty  należy  składać na  formu-1. 
larzu ofert, określonym w  rozpo-
rządzeniu Ministra Pracy i Polity-
ki  Społecznej  z dnia 15 grudnia 
2010 roku  w sprawie wzoru  ofer-
ty i ramowego wzoru umowy do-
tyczących realizacji zadania pu-
blicznego oraz wzoru sprawoz-
dania z wykonania tego zadania  
(Dz. U.  z  2011 r. Nr 6, poz. 25) – 
do pobrania na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Mia-
sta Bierunia (www.bierun.pl/bip) w 
zakładce sprawy społeczne.

Termin i miejsce składania ofert.VII. 
Oferty należy składać w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 20.06.2011r. 
(do godz. 15.00) w siedzibie Urzędu 
Miejskiego 43-150 Bieruń ul. Rynek 
14 (Kancelaria) w  zaklejonej kopercie 
z dopiskiem jednoznacznie określają-
cym rodzaj zadania konkursowego.

Termin, tryb i kryteria stosowane VIII. 
przy dokonywaniu wyboru oferty
Oferty zostaną rozpatrzone w ter-a) 
minie do 04.07.2011 r. 
Oferty będzie rozpatrywać komi-b) 
sja powołana przez Burmistrza 
Miasta Bierunia,
Wybór ofert zatwierdza Burmistrz c) 
Miasta Bierunia,

Od podjętych decyzji nie przysłu-d) 
guje odwołanie,
Burmistrz miasta zastrzega moż-e) 
liwość nie rozstrzygnięcia kon-
kursu,
Przy ocenie zgłoszonych ofert f) ko-
misja konkursowa będzie kiero-
wać się następującymi kryteria-
mi:

oceną możliwości realizacji za-• 
dania przez danego oferenta 
oraz zakresem oferty i jej zbież-
nością z celami ogłoszonymi w 
konkursie,
doświadczeniem oferenta w za-• 
kresie działalności określonej w 
zadaniu,
przedstawianą kalkulacją kosz-• 
tów realizacji zadania w tym 
celowość i zasadność ponoszo-
nych wydatków w odniesieniu 
do zakresu zadania,

w toku badania i oceny ofert ko-g) 
misja może żądać wyjaśnień i 
uzupełnień w zakresie treści skła-
danych ofert

Informacje o kwocie przekazanej IX. 
z budżetu Miasta Bierunia w ob-
szarze zadań określonych w pkt I  
objętych konkursami w 2010r.
Informujemy, że w 2010r. z bu-
dżetu miasta na działalność odpo-
wiadającą w/w zadaniom konkur-
sowym przekazano następujące 
środki fi nansowe:
Zadanie określone w pkt I.1  kwo-a) 
tę 5 000 zł
Zadanie określone w pkt I.2  kwo-b) 
tę 6 000 zł

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA BIERUNIA

1 czerwca – Dzieñ 
Dziecka w Przed

szkolu nr 2 i wszystkich 

jego budynkach by³ bar
dzo wyj¹tkowym dniem. 
Nasze przedszkola

jego budynkach by³ barWyj¹tkowy 
dzieñ 
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: Na wywiad umówili
œmy siê równy rok temu…

Romuald Kubiciel: Tak rze
czywiœcie by³o i cieszê siê, ¿e 
mogê dzisiaj poinformowaæ 
czytelników Rodni, ¿e planowa
ne na pocz¹tku roku szkolne
go 2010/2011 zmiany zosta³y 
wprowadzone i funkcjonuj¹ w 
sposób, który pozwala na ich 
kontynuowanie. To co zosta³o 
zmienione sprawdzi³o siê i 
mimo organizacyjnych pro
blemów, funkcjonuje ku zado
woleniu uczniów i rodziców. 
Podkreœliæ pragnê, ¿e wpro
wadzone zmiany zosta³y rów
nie¿ bardzo dobrze ocenione 
przez w³adze oœwiatowe, czego 
przyk³adem mo¿e byæ niezwy
kle wysoka ocena pracy szko³y, 
jak¹ uzyskaliœmy po kontro
li Kuratorium Oœwiaty. Mi³o mi 
poinformowaæ, ¿e szko³a nasza 
spe³nia swoje statutowe zada
nia w stopniu wybitnym.

: Przypomnijmy czy
telnikom, na czym polega³y 
te zmiany, które – jak Pan 
deklaruje – bêd¹ równie¿ 
wdra¿ane w tym roku.

R.K: Pierwsza zmiana 
dotyczy³a zwiêkszenia ofer
ty edukacyjnej szko³y i pole
ga³a na wprowadzeniu jêzyka 
hiszpañskiego. Druga zmia
na po lega³a na „uwolnie
niu” jêzyków obcych i da³a 
mo¿liwoœæ wyboru przez ucznia 
nauki drugiego jêzyka obcego 
nowo¿ytnego. Trzecia zmiana 
umo¿liwia uczniom wybór pozio
mu nauczania jêzyków obcych 
spoœród czterech stopni za
awansowania: pocz¹tkowego, 
podstawowego, zaawansowa
nego i rozszerzonego. Co to 
oznacza dla ucznia? Deklaruj¹c 
naukê w konkretnej klasie, to 
uczeñ decyduje jakich jêzyków 
i na jakim poziomie bêdzie siê 
uczy³. Takiej mo¿liwoœci nie daj¹ 
¿adne okoliczne szko³y.

Konsekwencj¹ tych zmian 
by³o wprowadzenie syste
mu nauki jêzyków obcych 
nowo¿ytnych w grupach miê
dzy oddzia³owych, czyli tak jak 
pisaliœmy o tym rok temu, ¿e 
uczniowie z ró¿nych klas ucz¹ 
siê jêzyków obcych w grupach, 
do których kryterium kwalifika
cyjne by³o jedno: stopieñ opa
nowania danego jêzyka. Ozna

cza to, ¿e nauka jêzyka obcego 
nie jest zwi¹zana z profilem da
nej klasy. 

Zarówno uczniowie jak i na
uczyciele s¹ zadowoleni z 
wprowadzonych zmian, gdy¿ 
umo¿liwiaj¹ one uczniom naukê 
takich przedmiotów, jakie sami 
wybrali, a dodatkowo na pozio
mie, który sami zadeklarowali. 
Ponadto takie rozwi¹zanie daje 
nauczycielom mo¿liwoœæ fak
tycznego zindywidualizowania 
procesu nauczania, a uczniom 
gwarantuje w³aœciwe tempo na
uczania, dostosowane do ich 
poziomu i mo¿liwoœci.

Z tej zmiany zadowolone 
s¹ równie¿ w³adze oœwiatowe 
(nadzoruj¹ce szko³ê pod wzglê
dem dydaktycznym), które do
strzeg³y walory p³yn¹ce z takich 
modyfikacji. Zwrócono przy tej 
okazji równie¿ uwagê na element 
odpowiedzialnoœci za w³asne 
wybory, a tak¿e funkcjonuj¹cy w 
szkole system wspierania edu
kacyjnego uczniów, nakiero
wany na indywidualny sukces 
ka¿dego z nich.

Zadowolone s¹ w³adze po
wiatowe (odpowiadaj¹ce za 
organizacyjnofinansow¹ stro nê 
dzia³alnoœci szko³y), bo wpro
wadzone zmiany ewidentnie 
przyczyniaj¹ siê do wzrostu po
ziomu nauczania, a wprowa
dzone zosta³y bez koniecznoœci 

anga¿owania dodatkowych 
œrodków finansowych

: Nie s¹ to jednak 
wszystkie zmiany, które Pan 
planowa³ wprowadziæ.

R.K: Rzeczywiœcie. Kolejn¹ 
modyfikacj¹ jest stworzenie 
tzw. klas ³¹czonych, co w kon
sekwencji pozwala prowadziæ 
lekcje, w ma³o licznych gru
pach, szczególnie na przed
miotach realizowanych wed³ug 
rozszerzonego programu na
uczania.

Oczywistym jest przecie¿ 
fakt, ¿e w grupach kontakt na
uczyciela z uczniem jest lep
szy i pozwala na indywidualne 
podejœcie, a w konsekwencji 
przek³ada siê to wprost na suk
ces ucznia.

Pragnê podkreœliæ, ¿e ¿adna 
okoliczna szko³a ponadgimna
zjalna nie oferuje uczniom na
uki w takich warunkach.

: Wróæmy jeszcze do 
wyników kontroli przeprowa
dzonej w liceum w tym roku. 
Czego ona dotyczy³a i co to 
znaczy, ¿e „szko³a spe³nia 
wymagania w stopniu wybit
nym”?

R.K: Najkrócej mówi¹c B, A, 
A, A, A, B… przy za³o¿eniu, ¿e 
standardem jest D.

: A bardziej po ludzku?
R.K: Przyznane w wyni

ku kontroli literki, które s¹ 
form¹ ocen, wskazuj¹ na po
ziom spe³nienia wymagañ ja
kie w³adze oœwiatowe stawiaj¹ 
szko³om. Je¿eli szko³a spe³nia 
jakieœ wymaganie na „D”, to 
znaczy, ¿e spe³nia to wymaga
nie w stopniu wystarczaj¹cym 
(nie rodz¹cym w¹tpliwoœci, ¿e 
w szkole nie „dzieje siê Ÿle”). 
Ka¿da „wy¿sza” ocena (C, B, A) 
oznacza, ¿e w szkole s¹ wypra
cowane i funkcjonuj¹  mecha
nizmy dziêki którym okreœlone 
wymaganie realizowane jest w 
stopniu wy¿szym („C”), bardzo 
wysokim („B”) i wybitnym („A”).

Kontroluj¹cy w tym roku szkol
nym nasz¹ szko³ê wizytatorzy 
Kuratorium Oœwiaty w Katowi
cach sprawdzali jej funkcjono
wanie pod wzglêdem organiza
cji procesów dydaktycznowy
chowawczych i opiekuñczych. 
W naszym przypadku wskazali 
oni, ¿e: 

w szkole funkcjonuje bardzo 1. 
dobrze opracowana koncep
cja pracy,
oferta edukacyjna w sposób 2. 
idealny umo¿liwia realizacjê 
podstawy programowej,
procesy edukacyjnowycho3. 
wawcze s¹ perfekcyjnie zor
ganizowane i prowadzone,
procesy edukacyjne s¹ efek4. 
tem doskonale zorganizowa
nej i sprawnie przebiegaj¹cej 
wspó³pracy nauczycieli,
w szkole dba siê o pielê5. 
gnowanie tradycji i niebywa
le skutecznie kszta³tuje po
stawy uczniów,
w szkole prowadzone s¹ 6. 
skuteczne dzia³ania s³u¿¹ce 
wyrównywaniu szans eduka
cyjnych.

Opinie zawarte w tych wnio
skach jednoznacznie wskazuj¹ 
na atrakcyjnoœæ oferty eduka
cyjnej szko³y oraz na niebywa³¹ 
skutecznoœæ dzia³añ przez ni¹ 
podejmowanych. Wizytatorzy 
opieraj¹c siê na wynikach prze
prowadzonych wywiadów i an
kiet, jak równie¿ posi³kuj¹c siê 
w³asnymi obserwacjami szko³y, 
podkreœlili, ¿e liceum w Bieru
niu w jednakowym stopniu dba 
siê o pe³ny rozwój tych najzdol
niejszych, jak i skutecznie roz
tacza siê opiekê nad ucznia
mi, którzy potrzebuj¹ wsparcia. 

SZKO£A DLA 
WSZYSTKICH

wywiad z Romualdem Kubicielem, 
dyrektorem Liceum Ogólnokszta³c¹cego  

im. Powstañców Œl¹skich w Bieruniu
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Zorganizowany m. in. system 
zajêæ pozalekcyjnych, wyjaz
dów edukacyjnych i innych form 
oddzia³ywania dydaktyczne
go, umo¿liwia ka¿demu ucznio
wi rozwój i gwarantuje sukces. 
Bardzo cieszê siê z takiej opinii 
i zwi¹zanymi z ni¹ „ocenami”.  
Tak wysoki poziom (B – A – A – A 
– A – B) spe³niania przez szko³ê 
okreœlonych przez centralne 
w³adze oœwiatowe wymagañ 
stawia nas w rzêdzie najlep
szych szkó³ w województwie 
œl¹skim, a to cieszy, ale równie¿ 
zobowi¹zuje. Ciesz¹c siê z od
niesionego sukcesu i wykazuj¹c 
pe³n¹ odpowiedzialnoœæ, wraz 
z ca³¹ Rad¹ Pedagogiczn¹ 
podejmowaæ bêdziemy kolej
ne dzia³ania, efektem których 
bêdzie spe³niaj¹cy swoje ma
rzenia i realizuj¹cy swoje am
bicje uczeñ. Czytelników za
interesowanych osi¹gniêciami 
uczniów i codziennoœci¹ ¿ycia 
spo³ecznoœci szkolnej zapra
szam na szkoln¹ stronê inter
netow¹ www.lobierun.edu.pl. 

: Czy w zwi¹zku z tym 
macie Pañstwo jakieœ plany 
na przysz³oœæ. Czy szykuj¹ 
siê jakieœ nowe zmiany ?

R.K: Za wczeœnie mówiæ 
o konkretnych propozycjach, 
szczególnie w kontekœcie grun
townej zmiany systemu eduka
cji na szczeblu ponadgimnazjal
nym, jaka wprowadzana bêdzie 
od roku szkolnego 2012/2013. 
Przygotowujemy siê do tego 
niezwykle intensywnie, m. in. 
obserwuj¹c pracê gimnazjów, 
do których nowoœci wprowa
dzone zosta³y ju¿ w roku szkol
nym 2009/2010. Wprowadze
nie przez nas zmian w sposo
bie nauczania jêzyków obcych 
jest przyk³adem tego, ¿e w 
szkole powa¿nie myœli siê o 
przysz³oœci i na dwa lata przed 
terminem wdro¿enia zmian, o 
których mowa, ju¿ wdro¿yliœmy 
rozwi¹zania, które bêd¹ stan
dardem  obowi¹zuj¹cym od 
2012/2013. Pracujemy równie¿ 
nad modyfikacj¹ oferty eduka
cyjnej tak, aby sprostaæ am
bitnym za³o¿eniom zmian w 
systemie oœwiaty, ale przede 
wszystkim, aby jak najpe³niej 
odpowiedzieæ na oczeki
wania przysz³ych uczniów 
szko³y i ich rodziców. Ponie

wa¿ mamy wykwalifikowan¹ 
kadrê pedagogiczn¹ oraz du¿e 
doœwiadczenie, wspó³pra cu
jemy z szko³ami gimnazjalny
mi, a co za tym idzie znamy po
trzeby lokalnej spo³ecznoœci, 
powa¿nie zastanawiamy siê 
nad wprowadzeniem klas 
dwujêzycznych, rozszerzeniem 
oferty edukacyjnej o zajêcia, 
które bêd¹ mog³y byæ realizowa
ne w liceum ogólnokszta³c¹cym 
po wejœciu w ¿ycie nowych 
uregulowañ prawnych, m. in. 
takich jak: ekonomia w praktyce 
(rozszerzony kurs dotychczas 
realizowanych zajêæ „podstawy 
przedsiêbiorczoœci”), filozofia, 
jêzyk ³aciñski i kultura antycz
na. Oczywiœcie nadal bêdziemy 
utrzymaæ realizowany z du¿ym 
powodzeniem „ostry kurs” na 
przedmioty œcis³e.

: Czy te plany aby nie 
zak³óc¹ urlopu?

R.K: Przyznam, ¿e myœlê w 
gronie rodziny o wypoczynku 
i mam pewne plany w tym za
kresie. Niestety zanim ziszcz¹ 
siê moje marzenia o wypo
czynku, trzeba jeszcze szko³ê 
przygotowaæ do nowego roku 
szkolnego. Przy zaanga¿owaniu 
œrodków powiatu bieruñsko
lêdziñskiego przystêpujemy do 
d³ugo oczekiwanej, gruntownej 
modernizacji szko³y, przy czym 
w prowadzonym w okresie wa
kacji letnich pierwszym etapie 
zaplanowanych remontów wy
mieniona zostanie ca³a sieæ 
elektryczna wraz z modernizacj¹ 
systemu oœwietlenia. Na ko
lejne lata zaplanowany jest 
remont sieci wodnokanali
zacyjnej i przeciwpo¿arowej 
wraz z generalnym remon
tem urz¹dzeñ sanitarnych, no 
i w koñcu ca³oœciowe malowa
nie pomieszczeñ szkolnych 
obejmuj¹ce równie¿ wymianê 
posadzek na ci¹gach komu
nikacyjnych. To ogrom zadañ 
do wykonania, ale bior¹c pod 
uwagê determinacjê i olbrzy
mie zaanga¿owanie w³adz po
wiatowych, które te remonty 
bêd¹ nadzorowa³y i prowadzi³y, 
wszystko powinno siê udaæ. 
Przecie¿ zale¿y nam, aby 
rozpoczynaj¹c nowy rok szkol
ny m³odzie¿ mog³a uczyæ siê w 
szkole bezpiecznej i nowocze
snej, takiej, do której uczêszcza 

siê z przyjemnoœci¹ – a to ma 
zwi¹zek nie tylko z poziomem 
nauczania czy atmosfer¹ w szko
le, ale równie¿ z infrastruktur¹.

Przede wszystkim jednak, i to 
jest dzia³anie pierwszorzêdnego 
znaczenia, trzeba przeprowa
dziæ rekrutacjê, co z uwagi na 
ni¿ demograficzny nie jest za
daniem ³atwym. Jeszcze trzy 
lata temu na terenie powiatu 
bieruñskolêdziñskiego, by³o 
790 absolwentów gimnazjów. 
Z tej liczby w bieruñskim ogól
niaku kontynuuje naukê ok. 
20 %. Legitymujemy siê takim 
wskaŸnikiem przyjêæ od kilku
nastu lat i wszystko wskazuje na 
to, ¿e i w tym roku uda nam siê 
przyj¹æ podobn¹ liczbê absol
wentów gimnazjów. Niestety w 
tym roku szkolnym mury gimna
zjów bêd¹cych naturalnym „za
pleczem” naszej szko³y opusz
cza tylko 665 uczniów. To du¿a 
ró¿nica, jeœli weŸmiemy pod 
uwagê dokonywane wylicze
nia rekrutacyjne. Myœlê jednak, 
¿e tegoroczna oferta liceum w 
Bieruniu, z powodzeniem wpro
wadzone zmiany sprzyjaj¹ce 
dobrej edukacji, jak i opinie 
czynników zewnêtrznych, jak 
chocia¿by przytoczone wyni
ki kontroli kuratoryjnej, bar
dzo dobre wyniki egzaminów 
maturalnych oraz sukcesy li

cealistów, wzbudz¹ zaufanie 
tegorocznych absolwentów 
gimnazjów, którzy podejm¹ 
m¹dre decyzje w sprawie swo
jej przysz³oœci i wybior¹ bar
dzo dobr¹, i co równie¿ nie bez 
znaczenia, blisk¹ szko³ê, jak¹ 
jest Liceum Ogólnokszta³c¹ce 
im. Powstañców Œl¹skich w 
Bieruniu.

: Zatem nie zanosi 
siê na spokojny urlop ?

R.K: Uczniów szko³y, po
dobnie jak ich rodziców, nie 
interesuj¹ problemy zwi¹zane 
np. z planami remontowy
mi oraz to, czy dyrektor mi³o 
spêdzi³ urlop. Oni po prostu 
chc¹ siê uczyæ w dobrej i przy
gotowanej do realizacji zadañ 
edukacyjnych szkole, w której 
chc¹ siê rozwijaæ, korzystaæ z 
zdobyczy nowoczesnych tech
nologii, osi¹gaæ sukcesy i – a 
mo¿e przede wszystkim – czuæ 
siê bezpiecznie. To jest nasz 
priorytet. Ca³a reszta musi zejœæ 
na dalszy plan. Mimo wszystko 
mam nadziejê, ¿e wszystko da 
siê pogodziæ.

Dziêkujê za rozmowê 
i ¿yczê powodzenia.

Zbigniew Piksa

ki, jak co dzieñ sz³y do 
przed szkola, ale nie by³y 
œwiadome tego, co spotka 
je w tym dniu ju¿ od sa
mego wejœcia. Przedszko
le wygl¹da³o, jak z bajki, 
wita³o dzieci kolorowymi 
kwiatami, balonikami, ser
pentynami i porywaj¹c¹ do 
zabawy i tañca muzyk¹. 
To jednak nie wszystko – 
dzieñ atrakcji i niespodzia
nek dopiero siê zaczyna. 
Po pysznym œniadanku 
dzieci zosta³y zaproszo
ne do bajkowego ogro
du, w którym czeka³o na 
nie mnóstwo niesp odzia
nek, konkursów i zabaw. 
Ka¿da grupa wystêpowa³a 
w innych barwach, co 

stwa rza³o równie¿ swoist¹ 
wyj¹tkowoœæ i uroczysty 
nastrój tego dnia. Nauczy
cielki grup wraz z Pani¹ dy
rektor Ma³gorzat¹ Dzie
dzioch i wicedyrektor 
Teres¹ Chronowsk¹, któ
re przewodniczy³y ca³ej 
uro czystoœci przy gotowa³y 
wiele ciekawych konkur
sów i konkurencji min.: tory 
przeszkód, rzuty do celu, 
malowanie na du¿ych ar
kuszach, lepienie z pla
steliny itp. Dzieci bardzo 
zaanga¿owa³y siê i z wielk¹ 
radoœci¹ przechodzi³y od 
jednych zadañ do drugich 
dopinguj¹c siê wzajem
nie.

Wyj¹tkowy dzieñ 5
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KOMUNIE

Zdjęcia z komunii w parafii NSPJ zamieścimy w następnym numerze. Przepraszamy.
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KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W CZERWCU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
9 czerwca godz. 18.30 – „Natchniony Miłoszem patrzę na świat” 
– otwarcie wystawy fotograficznej

10 czerwca godz. 16.30 – Koncert galowy uczniów szkoły 
muzycznej z Ostroga

18 czerwca godz. 17.00 – Mityng teatralny „Uliczka 2011” 
– Rynek

22 czerwca godz. 18.30 – Koncert uczniów Ogniska Muzycz
nego

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
8 czerwca godz. 17.00 – Dyskoteka dla uczniów Gimnazjum nr 2

13 czerwca godz. 12.00 – „Śluby panieńskie” – przedstawie
nie teatralne grupy „Fantom” dla LO

20 czerwca godz. 12.00 – „Śluby panieńskie” – przedstawie
nie teatralne grupy „Fantom” dla Gimnazjum nr 2

21 czerwca godz. 12.00 – Zakończenie roku szkolnego zor
ganizowane przez Ośrodek Edukacji

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
6 czerwca godz. 10.00 – Walne zebranie członków Spółki 
Wodnej

7 czerwca godz. 14.00 – Spotkanie klubowe PZERiI

24 czerwca godz. 17.00 – 

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NAD WISŁĄ

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1, ul. Chemików 45
Miejska Biblioteka Publiczna nr 2, ul. Jagiełły 1

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

9 czerwca godz. 9.00 i godz. 11.00 – Spotkanie z Janem 
Mazurkiewiczem dla szkół gimnazjalnych ramach obchodów 
Roku Miłosza

Bieruński Ośrodek Kultury 
organizuje po raz drugi wystawę

„Ukryte talenty mieszkańców Bierunia”
Chcielibyśmy, jak w ubiegłym roku, zachęcić do prezen-
tacji swoich prac, osoby utalentowane, amatorów, którzy 
tworzą – malują, rzeźbią, haftują… Tegoroczną wysta-
wę planujemy w miesiącu październiku, w związku z tym 
prosimy osoby zainteresowane o kontakt telefoniczny: 
32 216-40-16 lub pod adresem e-mail:bok@um.bierun.pl

W parku przy ul. Remizowej 
w Bieruniu Nowym 22 maja 

zagoœcili uzdolnieni plastycznie 
uczniowie szkó³ podstawowych 
i gimnazjów powiatu bieruñsko
lêdziñskiego. Tego dnia, pod 

okiem Mateusza Krawczyka 
– odby³ siê tam I Dzieciêcy Ple
ner Malarski „MAGICZNY PARK 
PE£EN BARW” zorganizowany 
przez Bieruñski Oœrodek Kultury. 
Organizator przygotowa³: szta

Magiczny park
lugi, podk³ady malarskie, farby 
akrylowe, tempery a m³odzi twór
cy pokazali co potrafi¹. 

Trzeba przyznaæ – powie
dzia³a dyrektorka BOK Zofia 
£abuœ – ¿e efekt pleneru jest 
interesuj¹cy i powsta³o co naj
mniej kilkanaœcie ciekawych 
prac. Wszystkie pozostaj¹ w 
BOK i wystawione by³y podczas 
wernisa¿u oraz wystawy pople
nerowej. Natomiast podczas fe
stynu z okazji Dnia Dziecka na 
Rynku zosta³y wrêczone na
grody, które otrzymali: Oliwia 
Szypu³a lat 8 (Gminna Szko³a 
Podstawowa w Œwierczyñcu), 

Dawid D³ugajczyk lat 7 (Gmin
na Szko³a Podstawowa w Œwier
czyñcu), Karol Kokoszka lat 7 
(Gminna Szko³a Podstawowa w 
Œwierczyñcu), Martyna Markow
ska lat 13 (Szko³a Podstawowa 
nr 1 w Bieruniu), Kasia KuŸma 
lat 13 (Szko³a Podstawowa nr 1 
w Bieruniu), Ola KuŸma lat 12 
(Szko³a Podstawowa nr 1 w Bie
runiu), Linda Zyga lat 16 (Gim
nazjum nr 2 w Bieruniu), Pauli
na Bobak lat 14 (Gimnazjum 
nr 2 w Bieruniu) oraz Magdale
na Krakowiecka lat 13 (Szko³a 
Podstawowa im. Kardyna³a ST. 
Wyszyñskiego w Imielinie).
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KULTURA

Organizatorzy – Bieruñski 
Oœrodek Kultury – wy
ko rzystali okazjê do 

za prezentowania niektó
rych ze spo ³ów dzia ³aj¹cych 
w trzech bieruñskich placów
kach kul turalnych. Na scenie 
prezentowa³y siê wiêc zespo³y 
dzieciêce miêdzy innymi: „Do 
Re Mi” i „Break Dance” teatr Fa
bryka Marzeñ ze spektaklem 

„Przygody smoków” oraz lo
kalne na razie gwiazdy: Betina 
Krzykawska i „New Blues”, któ
re da³y pokaz mo¿liwoœci wokal
nych. Dzieciêca – i nie tylko – 
publicznoœæ, szczelnie wype³ni³a 
Rynek i oklaskiwa³a równie¿ ar
tystów spoza Bierunia: Teatr 
Wielkie Ko³o oraz finalistkê pro
gramu „Mam talent” Klaudiê Ku
lawik. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³y: 

wystêpy szczudlarzy, mo¿liwoœæ 
w³asnorêcznego wykonania 
rzeŸby z gliny oraz liczne gry i 
zabawy. Przez ca³y dzieñ wrêcz 
oblegana by³a zje¿d¿alnia, któr¹ 
najm³odszym zafundowa³ BOK. 

Podczas imprezy na g³ównej 
scenie wrêczono nagrody lau
reatom pleneru plastycznego, o 
którym piszemy w innym miej
scu tego wydania Rodni. 

Fotorelacja na str 16

Dzieci rz¹dz¹ na Rynku
Idealna pogoda towarzyszy³a tegorocznym obchodom 
Dnia Dziecka. To wa¿ne, gdy¿ w niedzielê 29 maja na 
Rynku odby³ siê okolicznoœciowy festyn a jeszcze dzieñ 
wczeœniej by³o zimno i pada³ ulewny deszcz. 

wystêpy szczudlarzy, mo¿liwoœæ Podczas imprezy na g³ównej 

Jak co roku Grupa Teatral
na „Fantom” działająca 
przy BOK przygotowa³a dla 

mieszkañców Bierunia cieka
we przedstawienie, tym razem 
by³y to „Œluby panieñskie” wg 
Aleksandra Fredry w re¿yserii 
opiekunki grupy, a zarazem in
struktora teatralnego pani Jo
anny Lorenc. Premiera mia³a 
miejsce 6 maja w Domu Kultu
ry „Gama”, który jest miejscem 
cotygodniowych spotkañ i pra
cy m³odzie¿y.

M³odzi aktorzy znakomicie 
poradzili sobie z nie³atw¹ dziœ 
archaiczn¹ polszczyzn¹ oraz 
jej rymowan¹ wersj¹. Pokaza
li, ¿e rozumiej¹ kreowane przez 
siebie postacie, pokazuj¹c ich 
psychologiczn¹ g³êbiê. 

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e fre
drowskie problemy ,ukazuj¹ce 
walkê damskomêsk¹, nie 
straci³y na wa¿noœci. Na sce
nicznych deskach D.K „Gama” 
mogliœmy podziwiaæ brawurow¹ 
grê Dominiki Drob jako Klary 
i podstêpnego flirciarza Gusta

wa, w którego wcieli³ siê Mar
cin Noras. Doskonale p³aka³ 
i zawodzi³ nad potêg¹ mi³oœci 
Kuba £asicki, a Asia Stencel 
z delikatnoœci¹ i ³agodnoœci¹ 
(na co dzieñ nieznan¹ tej ener
gicznej dziewczynie) œlubowa³a 
ze ³zami w oczach, ¿e nigdy nie 
wyjdzie za m¹¿ i naiwnie pyta³a, 
czy mê¿czyŸni nigdy nie kochaj¹ 
szczerze. Wszyscy aktorzy to 
uczniowie albo absolwenci Gim
nazjum nr 2 w Bieruniu.

O sukcesie przedstawienia 
œwiadczyæ mog³y gromkie wy
buchy œmiechu podczas spek
taklu, pe³na widownia „Gamy” 
oraz wiele pochlebnych re
cenzji ze strony licznie obec
nej m³odzie¿y i doros³ych. Pra
ca „Fantomu” pokazuje, ¿e 
nieprawd¹ jest, i¿ m³odzie¿ nie 
lubi teatru. Nie tylko æwiczy i 
uczy siê trudnych tekstów i ról, 
ale popularyzuje te¿ utwory kla
syczne wœród swoich kolegów. 

Jesteœmy ciekawi, co „Fan
tom” przygotuje za rok? 

Piosenka francuska, dziœ 
trochê zapomniana i zdo
minowana przez utwory 

anglojêzyczne, rozbrzmiewa³a 
w pi¹tek 20 maja w Jutrzence. 
Tego dnia odby³ siê I Powiatowy 
Konkurs Piosenki Francuskiej, 
zorganizowany przez Stowarzy
szenie Wspó³pracy Zagranicz
nej „Wspólna Europa”. Organi
zatorzy i jury byli mile zaskocze
ni iloœci¹ zg³oszeñ i poziomem 
artystycznym uczestników zwa
¿ywszy na to, ¿e zdecydowana 
wiêkszoœæ z nich nie uczy siê 
jêzyka francuskiego. Uczestnicy 
konkursu i ich opiekunowie wyra
zili nadziejê na kontynuacjê tego 
pomys³u w przysz³oœci. £¹cznie 
w konkursie wziê³o udzia³ 16 so
listów z trzech szkó³ podstawo
wych, trzech gimnazjów i jednej 
szko³y ponadgimnazjalnej po
wiatu bieruñskolêdziñskiego.

Wystêpy wokalne uczest
ników ocenia³o zacne jury, 

w sk³adzie: przewodnicz¹ca 
Ma³gorzata Pustelnik – mu
zyk oraz cz³onkowie: Krystyna 
Czajowska – prezes stowarzy
szenia „Wspólna Europa”, Ilona 
Parysz – nauczyciel jêzyka fran
cuskiego, Krzysztof Myalski – 
muzyk. 

Nagrody dla uczestników ze 
szkó³ podstawowych, otrzyma
li: I miejsce Marta Gregu³a, 
II miejsce Patrycja Ja³ocha, 
wyró¿nienie Daria Pagie³a i 
Magdalena Krakowiecka. Na
grody w kategorii szkó³ pod
stawowych w polskiej wersji 
jêzykowej: I miejsce Michali
na Adamczyk, II miejsce Klau
dia Maroszek. W kategorii szkó³ 
gimnazjalnych i œrednich przy
znano nagrody: I miejsce Bet
tina Krzykawska, II miejsce 
Klaudia Drobny, III miejsce Ju
styna Fatyga oraz wyró¿nienie 
dla Daniela Tec³aw.

Fredro wiecznie ¿ywy Och, champs elysees… 

RODNIA · CZERWIEC 2011 r.



12 RODNIA · CZERWIEC 2011 r.

MIEJSKIE SPRAWY

1. Odbudowa i przebudowa 
ul. Kościelnej i ul. Majowej w 
Bieruniu – Zadanie oprócz prze
budowy obejmuje swym zakre
sem budowę kanalizacji desz
czowej, przebudowę sieci wodo
ciągowej, oświetlenia ulicznego, 
sieci elektroenergetycznej, tele
technicznej, gazowej i wykona
nie oznakowania docelowego 
drogi. 

Planowany termin zakoń
czenia: czerwiec 2012r.

2. Odbudowa i przebudowa 
(modernizacja) ul. Gołysowej 
w Bieruniu – Zadanie, oprócz 
przebudowy dotyczy systemu 
odwodnienia dróg w postaci re
tencyjno – chłonnych z przykana
likami i wypustami, przebudowę 
oświetlenia ulicznego, elemen
tów sieci wodociągowej kolidują
cych z robotami drogowymi (hy
drantami) oraz wykonanie ozna
kowania docelowego drogi. 

Planowany termin zakoń
czenia: listopad 2011r. 

W DZIELNICY ZABRZEG: 
1. Ul. Soplicy – Zakres robót 

obejmuje: wykonanie kanaliza
cji deszczowej, jezdni oraz wjaz
dów do posesji z kostki betono
wej, na podbudowie z kruszywa 
łamanego. 

Planowany termin zakoń
czenia robót – 31.07.2011 r.

2. Ul. Budzyńskiej – na od
cinku od skrzyżowania z ul. Kor
fantego do końca zabudowań. 

Zakres robót przewiduje: bu
dowę przepustu drogowego ra
mowego o konstrukcji żelbeto
wej, umocnienie skarp potoku, 
czyszczenie istniejącej kanali
zacji deszczowej, zabudowę no
wych studzienek ściekowych, 
wykonanie ścieku przykrawężni
kowego, uzupełnienie podbudo
wy z kruszywa łamanego, zabu
dowę krawężników i oporników 
drogowych, wymianę nawierzch
ni jezdni z betonu asfaltowego 
oraz na wjazdach do posesji na 
kostkę betonową. Na całym od
cinku od ul. Warszawskiej do 
końca zabudowań zostaną wy
mienione płyty nastudzienne na 

ciągu kanalizacji sanitarnej oraz 
wyregulowane studzienki pozo
stałych urządzeń. 

Planowany termin zakoń
czenia robót – sierpień 2011 r.

3. Ul. Starowiślana – na od
cinku od skrzyżowania z ul. Kor
fantego do końca zabudowań. 
Zakres robót przewiduje: przebu
dowę przepustu drogowego ruro
wego, umocnienie skarp potoku, 
czyszczenie istniejącej kanaliza
cji deszczowej, wykonanie ście
ku przykrawężnikowego, uzupeł
nienie podbudowy z kruszywa 
łamanego, zabudowę krawężni
ków i oporników drogowych , wy
mianę nawierzchni jezdni z beto
nu asfaltowego oraz na wjazdach 
do posesji na kostkę betonową; 
wyregulowanie studzienek pozo
stałych urządzeń. 

Planowany termin zakończe
nia robót – październik 2011 r.
W DZIELNICY BIJASOWICE 

I KOPAŃ:
Remont dalszego odcinka 

ul. Wiślanej – od skrzyżowania 
w rejonie firmy GRANITEX do 
wałów rzeki Wisły. Zakres robót 
obejmuje: rozbiórkę nawierzch
ni z płyt żelbetowych i wykona
nie nowej konstrukcji jezdni z na
wierzchnią z betonu asfaltowego, 
remont przepustów drogowych, 
oczyszczenie rowów z wyprofilo
waniem, uzupełnienie poboczy z 

tłucznia kamiennego, wzmocnie
nie istniejącej nawierzchni przy 
zastosowaniu geosiatki. 

Planowany termin zakoń
czenia remontu – lipiec 2011 r. 

Ul. Jagiełły – od skrzyżowania 
z drogami powiatowymi Jagiełły i 
Bijasowicką do wałów rzeki Wi
sły. Zakres robót obejmuje: wy
mianę całej konstrukcji jezdni i jej 
odbudowę z nawierzchnią bitu
miczną ,zabudowę krawężników 
i oporników drogowych, odbudo
wę wjazdów do posesji z kostki 
betonowej, remont przepustów 
pod droga i zjazdami do pose
sji, udrożnienie rowów przydroż
nych i umocnienie skarp, montaż 
ścieku z elementów betonowych 
, uzupełnienie poboczy.

Planowany termin zakończe
nia robót – październik 2011 r. 

Ul. Groblana – Zakres robót 
obejmuje: oczyszczenie rowu 
wraz z remontem przepustu dro
gowego, wykonanie podbudowy 
i nawierzchni z tłucznia kamien
nego wraz z powierzchniowym 
utrwaleniem oraz na części dro
gi – nawierzchni z betonu asfal
towego, wykonanie zjazdów do 
posesji z kostki betonowej, re
gulacje pionowa istniejących stu
dzienek. 

Planowany termin zakoń
czenia robót – wrzesień 2011 r.

Ul. Lipcowa – na odcinku od 
ul. Bijasowickiej do ul. Żywicz
nej. Zakres robót obejmuje: uzu
pełnienie podbudowy z kruszywa 
łamanego, zabudowę krawężni
ków i oporników drogowych, wy

mianę nawierzchni jezdni z beto
nu asfaltowego oraz na wjazdach 
do posesji na kostkę betonową; 
wyregulowanie studzienek pozo
stałych urządzeń.

Planowany termin zakończe
nia robót – październik 2011 r.

Ul. Żywiczna – Zakres robót 
obejmuje: przebudowę przepu
stu drogowego rurowego, umoc
nienie skarp rowu, budowę ka
nalizacji deszczowej, wykona
nie ścieku przykrawężnikowego, 
uzupełnienie podbudowy z kru
szywa łamanego, zabudowę kra
wężników i oporników drogo
wych, wymianę nawierzchni jezd
ni z betonu asfaltowego oraz na 
wjazdach do posesji na kostkę 
betonową; wyregulowanie stu
dzienek pozostałych urządzeń. 

Planowany termin zakończe
nia robót – październik 2011 r.

Ul. Bijasowicka – na odcinku 
od drogi powiatowej Bijasowickiej 
– Krupniczej do ul. Peryferyjnej. 
Zakres robót obejmuje: wzmoc
nienie istniejącej nawierzchni 
przy zastosowaniu geosiatki, na
kładkę nawierzchni z betonu as
faltowego, uzupełnienie poboczy 
z tłucznia kamiennego. 

Planowany termin zakoń
czenia robót – 31.07.2011 r.

Dla prowadzenia powyższych 
robót drogowych zostały opraco
wane projekty organizacji ruchu. 
Prosimy o przestrzeganie usta
wionego oznakowania i przepra
szamy za utrudnienia w ruchu.

Za wszystkie utrudnienia 
związane z prowadzonymi ro
botami, w szczególności z doj
ściami i dojazdami do posesji 
serdecznie przepraszamy. 

Ruszają intensywne roboty drogowe
Informujemy, że rozpoczynają się roboty budowlane dróg, 
które zostały zalane i zniszczone podczas zeszłorocznej 
powodzi. Roboty rozpoczną się w czerwcu. Dotyczą odbu
dowy i modernizacji poszczególnych dróg:
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Stanowisko Liczba osób
Planowany 

termin

Kierownik Centrum ds. Logistyki 1 Wrzesień 2011

Pracownik ds. Kontrolingu 1 Maj 2011

Pracownik ds. zamówień i dostaw 1 Maj 2011

Pracownik ds. Rozwoju Pracowników 1 Czerwiec 2011

Logistyk (B+R) 1 Wrzesień 2011

Mistrz zmianowy – magazyn 3 Od lipca 2011

Operator wózka widłowego 39 Od lipca 2011

Magazynier 9 Od lipca 2011

Będzie praca w Bieruniu
Firma SPM Poland informuje, że plan zatrudnienia na rok 
2011, wynikający z Biznes Planu wygląda następująco:

Razem plan zatrudnienia do końca 2011 roku obejmuje 56 osób.
Do końca inwestycji 25/10/2013 zatrudnienie ma osiągnąć 
139 osób. 

Jednym z założeń projektu 
jest ograniczenie bezrobocia 
w regionie realizacji projektu 
i aktywizacji osób bezrobot
nych – w tym celu SPM Po
land liczy na wsparcie Powia
towego Urzędu Pracy w Bieru
niu. Proces rekrutacji nowych 
pracowników będzie prowa
dzony zgodnie z założeniami 
polityki równych szans przy 
poszanowaniu zasad niedy
skryminacji w dostępie do za
trudnienia. Zgodnie z wymo
giem elastyczności najwięk
sze szanse zatrudnienia mają 
osoby mieszkające w pobliżu 
realizacji inwestycji.
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ROZMAITOŚCI

Kluczowym punktem pro
gramu piknikowego 
by³y dru¿ynowe zma

gania, w których wziê³y udzia³ 
piêcioosobowe reprezenta
cje Uczniów klas 1, 2 i 3, Na
uczycieli, Rodziców i Goœci, w 

sk³ad której weszli reprezen
tanci w³adz naszego miasta. W 
programie artystycznym pikni
ku znalaz³y siê wystêpy zespo³u 
instrumentalnego w sk³adzie 
Krztysztof £owiec (klarnet) i Do
minika Jagoda (flet), mogliœmy 

pos³uchaæ œpiewu Klaudii Drob
ny i Bettiny Krzykawskiej, a 
tak¿e wystêpu wokalnoinstru
mentalnego Cezarego Stel
maczonka i Karola Liszki oraz 
obejrzeæ pokaz taneczny szkol
nego zespo³u cheerleaderek 
„Stars”. Swoje talenty aktorskie 
zaprezentowa³a równie¿ kla
sa teatralna, która przedstawi³a 
„Czerwonego Kapturka trochê 
inaczej”. W ramach œl¹skiego 
przerywnika wyst¹pi³a Domini
ka Drob, która zaprezentowa³a 
„Przypowieœæ o marnotrawnym 
gorolu” w gwarze œl¹skiej.

V PIKNIK RODZINNY

31 maja w siedzibie Wy¿szej 
Szko³y Europejskiej im. 

ks. Józefa Tischnera w Krako
wie odby³a siê uroczysta gala 
wrêczenia nagród dla uczestni
ków II edycji konkursu na najlep
szy portal internetowy w ramach 
projektu „Czwarta w³adza z klas¹. 
Szkolny koncern medialny”. Por
tal internetowy” KL Auschwitz
Birkenau – Twoja i moja histo
ria” szeœcioosobowego zespo³u 
redakcyjnego z Powiatowego 
Zespo³u Szkó³ w Bieruniu zdoby³ 
III miejsce i imponuj¹ce nagro
dy. Wszyscy cz³onkowie dru¿yny 
wyjad¹ do Cambridge na dwu
tygodniowy obóz jêzyka angiel
skiego. Pobyt zapowiada siê bar
dzo ciekawie, uczniowie zwiedz¹ 
m. in. Londyn, Norwich i Oxford. 
Wezm¹ udzia³ w regatach, warsz
tatach teatralnych i zajêciach spor
towych, przede wszystkim bêd¹ 
doskonaliæ swoj¹ znajomoœæ an
gielskiego. Szko³a otrzyma³a ze
staw s³owników i ksi¹¿ek beletry
stycznych w jêzyku angielskim, 
prenumeratê dwóch czasopism 
anglojêzycznych, 2 s³owniki mul
timedialne oraz wysokiej klasy 
aparat fotograficzny. 

26 maja odby³a siê kolejna 
sesja RADY MIEJSKIEJ 

podczas radni przyjêli  uchwa³y 
w sprawie:
 zbycia w drodze przetar

gu ograniczonego nieru
chomoœci po³o¿onej w Bie
runiu, stanowi¹cej w³asnoœæ 
Gminy Bieruñ,

 wysokoœci op³aty za œwia
dczenia udzielane przez 
przedszkola na terenie Gmi
ny Bieruñ,

 zmian w bud¿ecie gminy 
Bieruñ na 2011 r.,

 zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej wraz prognoz¹ 
d³ugu i sp³at zobowi¹zañ 
Miasta Bierunia na lata 
2011 – 2020,

 zmiany uchwa³y Nr 
IV/12/2011 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 31 marca 
2011 r. dotycz¹cej udziele

nia dotacji do Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej w Bieruniu 
Starym,

 zmiany uchwa³y Nr 
IV/13/2011 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 31 marca 
2011 r. dotycz¹cej udziele
nia dotacji do Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej w Bieruniu 
Nowym,

 wprowadzenia zmian do 
uchwa³y Nr XII/1/2010 Rady 
Miejskiej w Bieruniu z dnia 
14.12.2010 r., 

 wprowadzenia zmiany do 
uchwa³y Nr II/1/2011 Rady 
Miejskiej w Bieruniu z dnia 
15 lutego 2011 r.

W czasie Sesji nowy radny Jan 
Podleœny z³o¿y³ œlubowanie.

Szczegó³y na stronach 
internetowych 

Sprawozdanie Burmi
strza Miasta z wyko
nania bud¿etu za 2010 

r. oraz Podjêcie uchwa³y w 
sprawie absolutorium dla 
Burmistrza Miasta bêd¹ te
matem obrad  czerwcowej 
Sesji Rady Miejskiej, które 
wyj¹tkowo odbêdzie siê we 
wtorek 21 czerwca. 

Poszukiwaczy sensa
cji uspa kajamy obie sprawy 
dotycz¹ poprzedniego roku i 
ówczesnego burmistrza Lu
dwika Jagody.

W lipcu radni maj¹ przerwê 
wakacyjn¹ i nie bêdzie ani 
sesji ani posiedzeñ komisji. 
O terminach i planach sierp
niowych poinformujemy w 
nastêpnym numerze.

W œrodê 25 maja roku na parkingu przy Hali Sportowej 
Gimnazjum Nr 2 w Bieruniu odby³ siê V Piknik Rodzin
ny pod has³em „Podró¿ za jeden uœmiech”. Jak has³o 
wskazuje tegoroczna impreza zwi¹zana by³a tematycznie 
z podró¿owaniem i wakacjami, co sprawi³o, ¿e atmosfera 
by³a wyj¹tkowo radosna, a dziêki sprzyjaj¹cej pogodzie 
równie¿ s³oneczna.

Radni obradowali Radni zapraszaj¹

Jad¹ do 
Cambridge!
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Naprawa 
protez zębowych

ul. Bojszowska 48
Tel: 603 989 719

Piotr Ficek 
Bieruń, 
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Uroczystego otwarcia roz
grywek dokona³ burmistrz 
Bierunia Bernard Pustel

nik. Do rywalizacji stanê³o ponad 
70 zawodników min. z Pszczy
ny, Katowic, Czêstochowy, 
Lubliñca, i D¹browy Górniczej. 
Nasi bad min toniœci po raz ko
lejny spisali siê znakomicie, 
zdobywaj¹c 10 medali. 

I miejsce w grze pojedyn
czej mê¿czyzn zdoby³ Mate
usz Sza³ankiewicz, I miejsce w 
grze mieszanej seniorów zdoby
li Mateusz Sza³ankiewicz/Ela 
Olszewska, I miejsce w grze 
mieszanej juniorów m³odszych 
zdoby³a Daniela Bieliñska w 
parze z Jakubem Smajd¹ (UKS 
D¹browa Górnicza), II miejsce 

w grze deblowej seniorów zdo
byli Wojciech Palikij/Szymon 
Kostka, II miejsce w grze mie
szanej juniorów m³odszych zdo
byli Magdalena Kulska/Woj
ciech Sajdok, II miejsce w grze 
deblowej juniorek m³odszych 
zdoby³y Agata Iskra/Korne
lia Koptoñ, II miejsce w grze 
deblowej seniorek zdoby³y Ela 
Olszewska/Agnieszka Kaps, 
III miejsce w grze pojedynczej 
mê¿czyzn zdoby³ Wojciech Pa
likij, III miejsce w grze miesza

nej juniorów m³odszych zdo
byli Mateusz Soboñ/Barba
ra Knopek, III miejsce w grze 
deblowej juniorek m³odszych 
zdoby³y Paulina Koptoñ/Kari
na Uszok.

Wszystkim sportowcom gra
tulacje sk³ada³ a zwyciêzcom 
nagrody wrêcza³ zastêpca bur
mistrza Leszek Kryczek.

Tydzieñ wczeœniej, w Lubliñcu 
odby³y siê Mistrzostwa Œl¹ska 
w kategorii M³odzik i Junior. 
Przedstawiciele z Bierunia rów
nie¿ wywalczyli 6 medali:

I miejsce w grze deblowej 
m³odzików zdoby³ Bart³omiej 
Parysz w parze z Jêdrzejem 
Wachowskim (STB Energia 
Lubliniec), I miejsce w grze mie
szanej m³odzików zdoby³a Da
niela Bieliñska w parze z Nor
bertem Lechem (UKS D¹browa 
Górnicza), II miejsce w grze mie
szanej m³odzików Bart³omiej 
Parysz w parze z Aleksandrą 
Ptak (STB Energia Lubliniec), 
II miejsce zdoby³y w grze de
blowej m³odziczek Zuzanna 
Parysz/Magdalena Kulsk¹, II 
miejsce w grze deblowej junio
rek zdoby³y Paulina Koptoñ/ 
Karina Uszok, III miejsce w 
grze pojedynczej m³odziczek 
zdoby³a Daniela Bieliñska.

Podczas uroczystoœci Klub 
zosta³ uhonorowany dy
plomem uznania za sw¹ 

dzia³alnoœæ w ramach Œl¹skiej 
Wojewódzkiej Organizacji LOK. 
Pami¹tkowy dyplom wrêczy³ 
ppk³. Ryszard Kasprzyk, któ
ry odznaczy³ zawodników 
br¹zowymi medalami „Za Zas³ugi 
dla Ligi Obrony Kraju”, przyzna
nymi przez Zarz¹d G³ówny LOK 
w Warszawie. Wyró¿nienie to 
otrzymali: Marcin Adrian, Jo
anna Frank, Bernadetta Mi
gas, Magdalena Migas oraz 
Roman Radowiecki. 

Poniewa¿ spotkanie odbywa³o 
siê na bieruñskiej strzelnicy, 
nie mog³o siê obyæ bez turnie
ju strzeleckiego o tzw. „Puchar 
Prezesa”. Tym razem w roli za
wodników wyst¹pili zaprosze
ni goœcie. Po zaciêtej rywali
zacji, która wyzwoli³a w œród 
startuj¹cych wiele emocji i woli 
walki, wrêczono wywalczone 
trofea. Pierwsze miejsce zdoby³ 
Stanis³aw Maœlanka, drugie 
burmistrz Bierunia Bernard Pu
stelnik a trzeci uplasowa³ siê 
Marian Wala komendant Stra¿y 
Miejskiej.

Mistrzostwa Śląska w badmintonie

Najlepsi badmintoniœci z województwa œl¹skiego spotkali 
siê 29 maja w Bieruniu by walczyæ o tytu³y i medale mi
strzów œl¹ska w kategorii Junior M³odszy i senior.
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Mistrzostwo  Polski M³odzików zdobyte w 2009 roku przez  
Marcina Adriana, Mistrzostwo  Polski Weteranów wywalczone 
przez  Rados³awa Radowieckiego w 2010 roku oraz br¹zowy 
medal wystrzelany przez Joannê Frank podczas Mistrzostw 
Polski w 2010 kategorii juniorek – to tylko niektóre sukcesy w 
krótkiej bo dziesiêcioletniej historii  Klubu  Strzelectwa  Spor
towego Piast LOK Bieruñ.  W zwi¹zku z Jubileuszem 21 maja 
zosta³o zorganizowane okolicznoœciowe spotkanie.

Po rywalizacji sportowej 
uczestnicy spotkania mogli z 
bliska zobaczyæ i wypróbowaæ 
sprzêt strzelecki: wyczynow¹ 
broñ d³ug¹ i krótk¹, odzie¿ 
strzeleck¹, lunety obserwacyj
ne. Dodatkowo przygotowa
no prezentacjê multimedialn¹ 
z najwa¿niejszych wydarzeñ z 
¿ycia klubu oraz wystawê zdo
bytych przez zawodników trofe

ów sportowych. Spotkanie jubi
leuszowe dziêki niepowtarzal
nemu klimatowi oraz przychylnej 
aurze przebiega³o w mi³ej i spor
towej atmosferze.

– Mamy nadziejê a nawet 
jesteœmy o tym przekonani, ¿e 
nie spoczniemy na laurach ale 
bêdziemy walczyæ i zdobywaæ 
coraz to wy¿sze miejsca w rywa
lizacji wojewódzkiej i krajowej – 
powiedzia³ Roman Radowiec
ki trener strzelectwa sportowego 
KSS Piast LOK Bieruñ. 

Dziesi¹tki na dziesiêciolecie!
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W konkurencjach wy star
to wa³o ponad 100 za
wodników z 3 pañstw: 

Czech, Niemiec i Polski. Zawo

dy rozgrywane by³y z podzia³em 
na kategorie wagowe (walki se
mikontakt) i wiekowe w konku
rencjach: kata, kata z broni¹, 

kata synchroniczne oraz kata 
synchroniczne z broni¹. Przy
znano tytu³y: najlepszego za
wodnika i zawodniczki w kon
kurencjach kata, kata z broni¹, 
kata synchroniczne, walki semi
contact w poszczególnych kate
goriach wiekowych. 

Wyniki zawodników Stowa
rzyszenia BIG BUDO POLSKA: 
Katarzyna Stompor (4 z³ote 
medale), Karolina Kula (4 
z³o te medale), Paulina Kula 
(2 z³ote medale), Mateusz Sa
ternus (2 z³ote medale), Kry
stian Stok³osa (2 z³ote me
dale), Anna Myalska (1 z³oty, 
2 srebrne i br¹zowy medal), 
Kacper Jaworski (z³oty me
dal), Igor Nowak (srebrny 
i br¹zowy medal), Mateusz 
Chajdas (srebrny i br¹zowy 
medal), Katarzyna Rajkow
ska (srebrny medal), Kamil 
Szymik (br¹zowy medal), 
Wojciech Ob³ój (br¹zowy me
dal), Barbara Szymik (z³oty i 
srebrny medal), Zygfryd Szy
mik (z³oty i srebrny medal).

£¹cznie reprezentacja IBF 
Polska z³o¿ona z zawodni
ków Stowarzyszenia Big Budo 
Polska zdoby³a: 14 z³otych, 4 
srebrne i 5 br¹zowych medali. 
Trenerem wszystkich zawod
ników jest Wies³aw Bigos 10 
Dan. Gratulujemy!
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Po 36 rozgrywkach turniejów sek
cyjnych KS Unia Bieruñ Stary 
w sezonie 2010/2011 mistrzem 

Bierunia jest Henryk Krzymiñski któ
ry zdoby³ 58617 punktów i wyprzedzi³ 
Czes³awa Piekorza który ugra³ 
55.820 punków i Józefa Ficka 
zdobywcê 55.038 punktów. W pierw
szej dziesi¹tce znaleŸli siê jeszcze: 
Franciszek Mrzyk. W³adys³aw Za
lewa, Henryk Kozakowski, Janusz 
Pocz¹tek, Edward Jarnot, Pawe³ 
Czarnynoga, Jan Malcho i Bogdan 
Zyga. Podsumowanie sezonu odby³o 
siê na posesji pañstwa Mrzyk gdzie 
wrêczono najlepszym wrêczono pu
chary i liczne nagrody. 

W ostatnim ty
godniu maja 
na hali przy 

Gimnazjum nr 1 odby³ 
siê I Turniej Pi³ki Siat
kowej o Puchar Burmi
strza Miasta Bierunia. 
W rozgrywkach wziê³y 
udzia³ reprezentacyj
ne dru¿yny z Che³mu 
Œl¹skiego, Imielina oraz 

Bierunia. Rywalizacja 
by³a zaciêta, a ka¿da 
z dru¿yn walczy³a o 
wygran¹ do same
go koñca. Ostatecz
nie I miejsce zdoby³a 
dru¿yna z Che³mu 
Œl¹skiego, II miejsce 
Imielinia, a nasi zawod
nicy uplasowali siê na 
pozycji trzeciej.

Henryk Krzymiñski – mistrzem! 

Big Budo zwyciêża w Czechach
Otwarte Mistrzostwa Czech Federacji IBF w Formach 
Sztuk Walki, które odby³y siê 21 maja przynios³y kolejny 
sukces naszym zawodnikom. 

Gloria Victis!



Dzieci rz¹dz¹ na Rynku


