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Tegoroczny wa-
kacyjny sezon 
a r t y s t y c z n y 

rozpocz¹³ zorganizo-
wany 23 czerwca na 
bieruñskim rynku III 
Po wiatowy Przegl¹d 
Orkiestr Dêtych. Inau-
guracja rozpoczêcie 
odby³a siê ju¿ w oko-
licach 15:30, kiedy 
to nast¹pi³ uroczysty 
przemarsz wszyst-
kich uczestnicz¹cych 
w przegl¹dzie or-
kiestr. Imprezê otwo-
rzyli: Pose³ RP Jó-
zef Berger, Bur-
mistrz Miasta Bieru-
nia Ludwik Jago-
da oraz Starosta Po-
wiatu Bieruñsko-Lêdziñskiego 
Piotr Czarnynoga, który za-

prosi³ wszystkich do przygoto-
wanej przez starostwo powia-

towe rodzinnej zabawy wzbo-
gaconej o inauguracjê pleneru 

malarskiego „Miêdzy 
wie¿ami”. 

Co ciekawe, w tym 
roku oprócz orkiestr 
z KWK Ziemowit 
w Lêdzinach, KWK 
Brzeszcze i KWK Piast 
w Bieruniu, przyby³y 
tak¿e orkiestry dête 
z Czech i Wêgier. Obu 
zagranicznym orkie-
strom to wa rzyszy³y 
ma¿oretki, które do-
da³y kolorytu ca³ej im-
prezie. 

Oko³o godziny 16:00 
wszystkie orkiestry 
zagra³y wspólny kon-
cert. Po nim odby³y 
siê wystêpy indywi-
dualne. 

Jednym ze wspó³orga-
nizatorów imprezy by³ 

8

Tak zaczêliœmy wakacyjny sezon zabaw

Jak lato, to... festyny 7
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LOKALIA

Zarz¹d Województwa Œl¹-
skiego w dniu 21 grudnia 
2006r. Uchwa³¹ Nr 138/8/III/
2006 przyj¹³ Regionalny Pro-
gram Operacyjny (RPO) Wo-
jewództwa Œl¹skiego na lata 
2007-2013. 

Program ten precyzyjnie okreœla 
dzia³ania i reguluje podzia³ œrodków 
z Unii Europejskiej w Województwie 

Œl¹skim (1,6 mld euro w ramach tego pro-
gramu). Zawiera on 10 priorytetów (dzie-
dzin), które bêd¹ tworzyæ podstawowe 
kierunki rozwoju województwa w oparciu 
o Fundusze Strukturalne. 

Oprócz mo¿liwoœci pozyskiwania 
œrodków przez jednostki samorz¹du tery-

torialnego w ramach RPO, bêdzie mo¿liwe 
uzyskanie dofinansowania na rozwój mikro- 
oraz ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

Przedsiêbiorcy, w przeci¹gu 7 lat, bêd¹ 
mogli ubiegaæ siê w ramach konkursów 
o 152,16 mln euro. Wspierane bêd¹ pro-
jekty z zakresu rozbudowy i modernizacji 
przedsiêbiorstw oraz us³ugi doradcze dla 
tego sektora. Poziom dofinansowania ze 
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego dla mikroprzedsiêbiorców 
wynosi 60%, a maksymalna wartoœæ dota-
cji to 200 000,00 PLN. Ma³e i œrednie 
przedsiêbiorstwa mog¹ liczyæ maksy-
malnie na 750 000,00 PLN dotacji. Pierw-
sze konkursy aplikacyjne przewidywa-
ne s¹ w sierpniu 2007r. Wiêcej informacji 
mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej: 
www.rpo.silesia-region.pl 

 £ukasz Odelga

152 mln euro czeka

Startujemy w sierpniu

Od lutego 2006 roku 
do maja tego roku 
szko³y i przedszko-

la z naszego regionu bra³y 
udzia³ w konkursie pt. „Szkol-
na Zbiórka Baterii” organizo-
wanego przez Miêdzygminne 
Przedsiêbiorstwo Gospodar-
ki odpadami „Master” Sp. 
z o.o. oraz Organizacjê Odzy-
sku REBA S.A. Swój znacz¹cy 
udzia³ w tym konkursie mia³y 
tak¿e szko³y z Bierunia. Szko³a 
Podstawowa Nr1 zajê³a dru-
gie miejsce - zebra³a a¿ 284 
kilogramy baterii, dziêki 
czemu za to osi¹gniêcie 
otrzyma³a 1500 z³otych. 

W sumie podczas trwania kon-
kursu zebrano 4437 kg tego 
niebezpiecznego odpadu. Na 
ten wynik zebra³a siê wspól-
na praca szkó³ i przedszkoli 
z: Bierunia, Bojszów, Che³mu 
Œl¹skiego, Imielina, Lêdzin, 
Kobióra, Tychów, Wyr, £azisk 
Górnych Miko³owa, Orzesza, 
Suszca i Mys³owic. Jest to 
o tyle wa¿ne, ¿e wed³ug spe-
cjalistów jedna bateria jest w 
stanie zanieczyœciæ a¿ 1m3 
gruntu. Dziêki akcji poza bu-
dowaniem œwiadomoœci eko-
logicznej uratowano zapew-
ne wiele terenów przed zanie-
czyszczeniem. Gratulujemy!

Ekosukces

Jak wiadomo, 
toczy siê spór 
z Tychami o 

przebieg granicy 
na w rejonie Fiata. 
Wœród w³adz tyskich 
pojawi³ siê nawet 
pomys³ ponownego 
wch³oniêcia osiedla 
Homera. Jak siê dowiedzieliœmy, 
s¹ to tylko plotki i wyra¿ane 
pok¹tnie go³os³owne deklara-
cje. Jednak wzbudzi³y one za-
niepokojenie Stowarzyszenia na 
Rzecz Osiedla Homera, w imie-
niu którego - przewodnicz¹cy 
Lech Gawin, wystosowa³ pismo 

do wojewody w tej 
sprawie. 

W otrzymanej 
odpowiedzi czy-
tamy miêdzy in-
nymi: „(...) do Woje-
wody Œl¹skiego nie 
skierowano wniosku 
w sprawie ³¹czenia 

gmin Bieruñ i Tychy, toczy siê na-
tomiast postêpowanie w sprawie 
zmiany granic tych gmin z wniosku 
Rady Miejskiej w Bieruniu (...)”.

Wniosek z tego jeden: 
mieszkañcy osiedla Home-
ra mo¿ecie spaæ spokojnie - 
jesteœcie bieruniakami.

To tylko plotki

NAZWA APTEKI ADRES PONIEDZIAŁEK -
PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA

„GALEN” ul. Słowackiego 38 8.00 -21.00 8.00 - 14.00 -

„GWAREK” ul. Granitowa 22 8.00 - 15.30 8.00 - 12.00 •

„HIPOKRATES” ul. Wawelska 40 8.00 - 17.00 9.00 - 12.00 -

„MALWA” 1- ul. Adama 17 a
2. - ul. Chemików 3

8.00 - 19.00 
 8.00 - 18.00

8.00 - 14.00
8.00 - 13.00 -

„PIAST” ul. Warszawska 177 7.30 - 19.00 8.00 - 14.00 9.00 - 14.00

„7DNI W TYGODNIU” ul. Węglowa 14 8.00 -21.00 8.00 - 17.00 9.00 - 17.00

„ WRZOS” ul. Chemików 37 8.00 - 18.00 9.00 - 13.00

Dyżury aptek
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MIEJSKIE SPRAWY

Badania statystyczne 
wskazuj¹, ¿e w naj-
bli¿szych latach iloœæ 

osób starszych bêdzie sys-
tematycznie ros³a i w roku 
2030 w czêœci wysoko zur-
banizowanej Œl¹ska, do któ-
rej Bieruñ nale¿y ulegnie po-
dwojeniu.

Radni i Burmistrz Miasta do-
strzegaj¹ ten problem, dla-
tego w planach perspekty-
wicznych znalaz³y siê zapisy 
zwi¹zane z budow¹ dla ludzi 
starszych stosownego obiek-
tu w Bieruniu.

Chcemy jeszcze w tym roku 
rozpocz¹æ prace zwi¹zane 
z nadaniem ostatecznego 
kszta³tu co do funkcji i za-

kresu opieki nad ludŸmi star-
szymi, co jest bardzo istotne 
przy wyst¹pieniu o pozyskanie 
na ten cel œrodków unijnych. 
Jest kilka koncepcji za³o¿eñ 
funkcjonalnych takiego obiek-
tu, pocz¹wszy od szerokiego, 
kompleksowego zapewnie-
nia œwiadczeñ ca³odobowych 
w formie zak³adu leczniczo-
opiekuñczego wraz z domem 
seniora i czêœci¹ dziennego po-
bytu do skromniejszego zakre-
su dzia³ania zwi¹zanego z za-
bezpieczeniem osobom star-
szym tylko pobytu dziennego.

Ka¿da proponowana for-
ma opieki nad ludŸmi star-
szymi powinna uwzglêdniaæ 
faktyczne potrzeby na-

szych mieszkañców jak rów-
nie¿ musi uwzglêdniaæ kosz-
ty budowy, koszty utrzyma-
nia, w tym udzia³ w³asny osoby 
korzystaj¹cej z wybranego ro-
dzaju œwiadczenia.

Chcemy z du¿¹ rzetelnoœci¹ 
podejœæ do tego tematu, 
dlatego zwracamy siê do 
mieszkañców naszego mia-
sta, celowo nie sugeruj¹c 

i nie przes¹dzaj¹c o ostatecz-
nym zakresie i formie dzia³ania, 
o wyra¿enie swoich oczekiwañ, 
propozycji, a zw³aszcza po-
dzielenie siê informacj¹, w jaki 
sposób zapewniæ opiekê nad 
ludŸmi starszymi - czy jest to 
przyk³adowo pomoc i opieka 
rodzinna czy s¹siedzka, czy 
osoby starsze znajduj¹ tê po-
moc i s¹ obs³ugiwane przez 
pielêgniarki œrodowiskowe, 
zespo³y charytatywne œwieckie 
i koœcielne, czy wreszcie prze-
bywaj¹ w przystosowanych do 
tego domach opieki.

Rada Miejska pyta:

Jaka opieka nad seniorami?

Prosimy o sk³adanie pisemnych informacji w tej 
sprawie do 30 wrzeœnia 2007 r. na adres: 

Rada Miejska w Bieruniu, ul Rynek 14
lub osobiœcie w Biurze Rady Miejskiej pod 

wy¿ej wym. adresem.

Radoœæ mieszkañców 
by³a jednak niepe³na 
bo ca³a infrastruktu-

ra osiedlowa nie nale¿a³a do 
gminy w zwi¹zku z czym trud-
no by³o spe³niæ oczekiwania 
mieszkañców.

I oto, po kilku latach starañ 
podejmowanych z jednej stro-
ny przez mieszkañców a z dru-
giej przez w³adze gminne - 
wreszcie coœ ruszy³o. 

Trzynastego lipca gmina 
rozpoczê³a notarialne przej-
mowanie nieruchomoœci 
znajduj¹cych siê na osiedlu 
przy ulicy Homera. Zaczê³a 
siê mrówcza praca magistrac-
kich urzêdników i pracowników 
„Wytwórni wyrobów ró¿nych”, 
bo ka¿de mieszkanie to osobny 
lokal, posiadaj¹cy swój wpis do 
ksiêgi wieczystej i ka¿dy taki za-
pis musi byæ zweryfikowany.

Jako pierwsze pod skrzyd³a 
miasta przesz³o 21 mieszkañ 
w trzech budynkach przy ulicy Ho-

mera 18, 20 i 22. Prawdopodob-
nie jeszcze w tym miesi¹cu gmina 
przejmie od likwidatora pozosta³e 
lokale wraz z ca³¹ osiedlow¹ in-
frastruktur¹, czyli drogami, sie-
ciami elektrycznymi, kanalizacj¹ i 
gazoci¹gami. Oczywiœcie Bieru-
niowi przekazana zostanie tak¿e 
sala gimnastyczna razem z ³¹czni-
kiem, w którym teraz mieœci siê 
œwietlica œrodowiskowa MOPS-u. 

- Jesteœmy œwiadomi faktu, ¿e 
przekazane nam nieruchomoœci 
wymagaj¹ generalnego remon-
tu, modernizacji czy rozbudo-
wy - przyznaje wiceburmistrz 
Jan Podleœny. - Na remont sali 
gimnastycznej postaramy siê 
pozyskaæ œrodki zewnêtrzne. 
Ale trzeba bêdzie tak¿e 
uporz¹dkowaæ wiele innych 
spraw, jak chocia¿by wybraæ do-
stawców mediów, bowiem teraz 
wszystkie media dostarczane s¹ 
bezpoœrednio z „Fenice”.

Koszty tych wszystkich ope-
racji mog¹ byæ ogromne. Jak 

oblicza wiceburmistrz Podleœny, 
sama modernizacja budynków i 
przyleg³oœci mog¹ wynieœæ 
oko³o 25 milionów z³otych.

- W tej sytuacji, jako w³adze 
miasta mamy nadziejê, ¿e nasz 
wniosek o zmianê granic admi-
nistracyjnych pomiêdzy Tycha-
mi a Bieruniem zostanie pozy-
tywnie za³atwiony - zwierza siê 
Jan Podleœny.

Argumentem w³adz Bierunia 
jest to, ¿e przez lata osiedle Ho-
mera by³o osiedlem awaryjnym 
dla FSM, dlatego koszty utrzy-
mania ca³ej infrastruktury po-
winny te¿ pochodziæ z op³at od 
nieruchomoœci i innych podat-
ków pochodz¹cych z terenów 
nale¿¹cych niegdyœ do Bierunia a 
obecnie znajduj¹cych siê w grani-
cach administracyjnych Tychów.

Mieszkañcy przejmowanych 
bloków, chocia¿ w ca³ej sprawie 
nie s¹ stron¹, bardzo interesuj¹ 
siê zmian¹ w³aœciciela ich lokali 
z dotychczasowego na gminê, 

poniewa¿ dziêki temu ci, któ-
rzy jeszcze nie wykupili swoich 
mieszkañ, bêd¹ mogli to zrobiæ 
po preferencyjnej cenie.

Niestety, jest te¿ z³a wiado-
moœæ, dotycz¹ca jednak osób, 
które zalegaj¹ z czynszami 
licz¹c po cichu, ¿e ich d³ugi 
przy zmianie w³aœciciela pójd¹ 
w niepamiêæ. Zgodnie z Ustaw¹ 
o zasadach przejmowania bu-
dynków zak³adowych przez 
przedsiêbiorstwa pañstwowe, 
na gminê przechodz¹ wszel-
kie wierzytelnoœci z tytu³u za-
leg³ych czynszów, jakie po-
jawi³y siê od dnia zawar-
cia umowy przez najemcê. 
Oznacza to, ¿e gdy ktoœ za-
war³ umowê najmu z poprzed-
nim w³aœcicielem i nie uiszcza³ 
op³at za mieszkanie, nie mo¿e 
czuæ siê bezpiecznie ponie-
wa¿ o niezap³acone pieni¹dze 
bêdzie siê teraz upominaæ 
gmina. Zdaniem wiceburmi-
strza Jana Podleœnego kwoty 
zaleg³oœci s¹ ogromne, co dla 
gminy bêdzie dodatkowym pro-
blemem. Jesteœmy jednak pe³ni 
optymizmu i mamy dodatkowe 
argumenty w staraniach o ure-
gulowanie granic z Tychami na 
terenach wokó³ Fiata. 

Homer jeszcze bardziej w Bieruniu!
Nie tak dawno cieszyliœmy siê, razem z mieszkañcami osiedla z wpi-
sania tego fragmentu naszego miasta, w granice administracyjne Bie-
runia. Skoñczy³a siê zale¿noœæ od Tychów i coraz wiêcej spraw jak: 
przynale¿noœæ do bieruñskich szkó³, bieruñskiej parafii czy bieruñskiej 
gminy – zaczê³o wygl¹daæ normalnie. 
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SK¥D SIÊ WZIÊ£Y UTOPCE ?

Ludowa nazwa ¯abi K¹t okreœla 
obszar odpowiadaj¹cy mniej wiêcej 
obecnemu powiatowi bieruñsko-
lêdziñskiemu. ¯abi K¹t, w którym le¿y 
miasto Bieruñ, to czêœæ kotliny ra-
ciborsko-oœwiêcimskiej, zwanej te¿ 
¯abim Krajem. Od setek lat na tych te-
renach istnia³y liczne stawy. Ju¿ w XVI 
w. rozpoczêto przekszta³caæ niektóre z 
nich w obiekty hodowlane i tak np.: w 
1530 roku ksi¹¿ê pszczyñski rozbudo-
wa³ staw bieruñski do ogromnych roz-
miarów - 2 500 ha, tworz¹c tym samym 
najwiêkszy obiekt tego typu na Górnym 
Œl¹sku. Staw posiada³ groblê stawow¹ 
d³ugoœci 3 km i wysokoœci 8 m.

Miasto Bieruñ i okolice s¹ 
krain¹ starodawnych podañ, 
legend, baœni i bajek. Nie-
które z nich np. „o œw. Kli-
moncie z górki lêdziñskiej” 
zanotowano ju¿ w X wieku, 
mo¿na wiêc postawiæ je w 
jednym rzêdzie z najstarszymi 
podaniami œl¹skimi zwi¹zanymi 
z Gór¹ œw. Anny i Gór¹ So-
bótk¹.

Podania uczy³y historii, baœnie 
t³umaczy³y œwiat. Ca³e kultu-
rowe bogactwo, a tak¿e wie-
dza zwi¹zana z upraw¹ ziemi, 
lecznictwem, itp. przekazywa-
na by³a z pokolenia na pokole-
nie. Dla ludzi ¿yj¹cych w zgodzie 
z rytmem i prawami przyrody, natura 
by³a ¿ywa, bliska i jako taka nabiera³a 
cech ludzkich. Wody zape³nia³y utop-
ce, podmok³e ³¹ki œwietle... Œwiat by³ 
pe³en tajemnych dŸwiêków, poœwiat, 
oparów, drgañ, falowañ powietrza. 
Przyrodê personifikowano, w ten spo-
sób próbuj¹c t³umaczyæ jej tajemni-
ce... Co nieznane by³o uduchawiane. 
W jednym z podañ duchy za grzechy 
str¹cone zosta³y z nieba na ziemiê. Te 
co spad³y do wody to utopce, te co to 
lasu to myœliwce itd.

KIM JEST UTOPLEC ?

Utopce, duchy wodne, w okolicach 
Bierunia by³y niegdyœ bardzo licz-
ne. Ró¿nie siê nazywa³y, przyjmowa³y 
ró¿norodne postacie i kszta³ty, a 
tak¿e mia³y miejsca gdzie chêtnie siê 
pojawia³y. Stare utopce ubiera³y siê na 
zielono, natomiast m³ode na czerwo-

no. Stroje utopców nie by³y jednolite, 
jedne ubiera³y siê jak mieszkañcy Bie-
runia, drugie po pañsku, jeszcze inne 
jak dzieci. Przybiera³y rozmaite posta-
cie np.: kaczki, konia, pó³ konia pó³ 
cz³owieka, pi³ki, jajka, wst¹¿eczki. 
By³ utoplec: spod 
Kopca, spod Ra-
chowej, Boro-
wego M³yna, z 
Rudnika, z ³¹k 
miêdzy Jaro-
szowcem a 
Klimontem.

Czym wy-
ró¿nia³ siê 
utoplec jeœli 

chodzi o charakter? - przede wszyst-
kim robieniem dowcipów, by³ z nie-
go „paskuda”, „powodzi³” ludzi. Nie 
mia³ nic wspólnego z diab³em czy-
li „tym z³ym”, ani z „myœliwcem”. By³ 
duchem wodnym. Poniewa¿ w okolicy 
Bierunia by³o du¿o stawów, rzeczek, 
podmok³ych ³¹k, czêsto wiêc spotyka³ 
siê z ludŸmi. Czasami bywa³ te¿ przy-
jazny, lubi³ wspólne œniadania, bywa³ 
zapraszany za chrzestnego.

DAWNA I OBECNA STUDNIA 
NA RYNKU

Bieruniacy szczyc¹ siê po dzieñ dzi-
siejszy swoim dziedzictwem i gdy w 
2002 roku wykonano now¹ p³ytê ryn-
ku i oœwietlenie, postanowiono rów-
nie¿ nawi¹zaæ do przesz³oœci poprzez 
zrekonstruowanie przedwojennego 

pomnika i dawnej studni miejskiej. Ry-
nek upodobni³ siê przez to do innych 
rynków górnoœl¹skich, a tak¿e sta³ siê 
wyrazem dawnych i nowych czasów.

Dawniej, gdy prawie nikt jeszcze nie 
s³ysza³ o wodoci¹gach, Bieruñ posia-
da³ ogólnodostêpne studnie miejskie. 
Mieœci³y siê w ró¿nych miejscach np.: 
przy Kopcu tzw. „Kad³ub”, a tak¿e na 
rynku i jego okolicy.

Bieruñ odbudowany po po¿arze 
w po³owie XIX wieku mia³ na ryn-
ku studniê z dwoma korbami o 

kszta³cie ko³a i drewnianym 
daszkiem. Pod koniec lat 
20. XX wieku na p³ycie 

studni ustawiono me-
talowe pompy.

Obecna studnia 
nawi¹zuje do studni 

istniej¹cej przed wojn¹. 
Na granitowej p³ycie 

znajduj¹ siê jak daw-
niej dwie ¿eliwne 
pompy z podsta-
wami na naczynia i 

odp³ywami nadmiaru 
wody. Natomiast te-
matyka przedstawieñ 
rzeŸbiarskich - 
ró¿nych odmian zwi¹-
zanego z wod¹ dusz-

ka=utopca - narzuca³a 
siê sama, jako ¿e stud-

nia jest obiektem zwi¹zanym z wod¹.
Studnia ma na obrze¿u napis: „UTO-

PLEC BIERUÑSKI - Z LUDOWYCH 
PODAÑ - ZE ŒL¥SKIEGO ¯ABIEGO 
KRAJU: JAKO M£ODY UTOPLEC, 
STARY UTOPLEC I JAKO KACZKA”. 
W pierwszej wersji wystêpowa³ te¿ 
utoplec jako: „ŒWITUDEPTU”, „SZYJE 
BUTY SZEWC” i jako „JAJKO”. Osta-
tecznie postanowiono pozostaæ przy 
wersji skróconej, któr¹ rozpoczêto 
realizowaæ w 2004 roku, a ukoñczono 
ca³kowicie 26. 08. 2006 roku.

RZEŹBY UTOPCÓW

Na studni znalaz³ siê trzy rzeŸby: 
m³ody i stary utoplec oraz utoplec jako 
kaczka. Najwczeœniejsza rzeŸba to 
stoj¹cy na szczycie studni „m³ody uto-
plec”, paskuda, dowcipniœ, warz¹cy 
nie raz kawê na ³¹kach pod Kopcem 
(tak mówiono, gdy smugi mg³y

snu³y siê nad ³¹kami). Na g³owie 
ma magierkê, czerwon¹ czapeczkê, 
w której biega³ po mokrych ³¹kach, 
rozpryskuj¹c wodê.

Pod koniec sierpnia 2006 roku na 
studni przyby³o jeszcze dwóch utop-
ców, s¹ to stary utoplec i utop³ec 

Pami¹tki dawnych legend
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W 1995 roku zosta-
je wydzielona z KWK 
„PIAST” kot³ownia 

wraz z obiektami i urz¹dzeniami 
potrzebnymi do wytwarza-
nia ciep³a i jego przes³ania na 
kopalniê i osiedla znajduj¹ce 
siê przy kopalni.

Ca³y maj¹tek „ciep³owniczy” 
wydzielony z wszystkich kopalñ 
podleg³ych Nadwiœlañskiej Spó³-
ce Wêglowej Skarb Pañstwa 
przekaza³ Nadwiœlañskiej Spó³-
ce Energetycznej. Za³oga ob-

s³uguj¹ca wydzielony maj¹tek 
na KWK „PIAST” utworzy³a 
spó³kê EKOTERM, w której 
Gmina Bieruñ posiada 52% 
udzia³ów, a pozosta³e udzia³y 
posiada za³oga spó³ki.

Ka¿dego roku Nadwiœlañska 
Spó³ka Energetyczna pobie-
ra od EKOTERMU czynsz 
dzier¿awny wynosz¹cy 1,5 mi-
liona z³otych, przy minimalnych 
nak³adach ze strony NSE na re-
monty i odtworzenie maj¹tku, 
który wydzier¿awia. Gospodar-

ka taka wp³ywa bardzo nieko-
rzystnie na stan urz¹dzeñ i sieæ 
ciep³ownicz¹.

Po informacji, ¿e w³aœciciel 
czyli Skarb Pañstwa chce 
wystawiæ maj¹tek przekazany 
Nadwiœlañskiej Spó³ce Ener-
getycznej na sprzeda¿ zosta³y 
znacznie nasilone dzia³ania Bur-
mistrz Bierunia oraz Rady Miej-
skiej zmierzaj¹ce do przejêcia 
maj¹tku dzier¿awionego przez 
EKOTERM. Niestety, jak do-
tychczas Pan Minister Skarbu 
nie wyra¿a zgody na wydzie-
lenie maj¹tku dzier¿awionego 
przez EKOTERM i przeka-

zanie go dotychczasowemu 
dzier¿awcy lub na rzecz Gmi-
ny Bieruñ. Przy takim stano-
wisku Pana Ministra jest oba-
wa, ¿e nowym w³aœcicielem 
mo¿e okazaæ siê obca spó³ka 
z siedzib¹ np. w Gdañsku. 
Czy wtedy jako odbiorcy 
ciep³a bêdziemy mieli cokol-
wiek do powiedzenia? Oba-
wiam siê tak¿e, ¿e Minister 
Skarbu mo¿e d³ugo zwlekaæ 
z decyzj¹, a wtedy urz¹dzenia 
dzier¿awione przez EKOTERM 
mog¹ nadawaæ tylko siê na 
z³om. 

Andrzej Bibrzycki - Radny

EKOTERM – co dalej?

jako kaczka. Starty utop³ec to ten, 
który siê „na fajki ciupo³” z naszy-
mi dziadkami. Utoplec, ubrany jak 
dawni mieszkañcy, niegdyœ lubi³ 
siadywaæ z bieruniakami gdy od-
poczywali po pracy w polu, byæ 
czêstowany jedzeniem i opowiadaæ 
przy paleniu fajki o starych dobrych 
czasach. Na koniec takiego spotka-
nia zamienia³ siê fajkami. Dziadkowie 
wracali do domu, a na drugi dzieñ na 
oknie gdzie k³adli fajkê odnajdywali 
drewniany kosturek. Taki to by³ sta-
ry utoplec, dobry ale nieco z³oœliwy 
i „lubi¹cy wice”. Bohater licznych 
bajek i historii, które dziadkowie z 
luboœci¹ opowiadali w d³ugie wie-
czory swym wnuczêtom.

Utoplec Jako kaczka” podobnie jak 
„m³ody utoplec” lata³ pod Kopcem, a 

na studni pokazane s¹ Jego igracz-
ki z ryb¹”.

Na studni pojawi³ siê te¿ „Utopco-
wy kusik na szczyœci”. P³askorzeŸba 
w kszta³cie ust ukazuje utopca który 
ca³uje piêkn¹ bieruñsk¹ dziewczynê.

Nasz „stary utoplec” pal¹cy fajkê 
ze studni na rynku sta³ siê znany na-
wet nad morzem. Kaszubi, mieszkañcy 
miejscowoœci KuŸnica - Kusfeld, 
gdzie morze ca³owa³o siê z zatok¹ w 
najwê¿szym miejscu pó³wyspu Helskie-
go, podarowali naszemu utopcowi tzw. 
Kamieñ Filozoficzny - „Lapis Philosophi-
cus”. Kamieñ którego „dotkniêcie uszla-
chetnia, leczy i przemienia na lepsze” - 
ha ha... a mo¿e to znów dowcip ale tego, 
wiêkszego „utopca” znad Ba³tyku...

Nasza studnia pokazuje wiêc 
otwartoœæ kultury ludowej, ¿e warto 

byæ sob¹, ale tak¿e dawaæ nasze in-
nym ubogacaj¹c œwiat i ludzkie sto-
sunki. Mamy coœ oryginalnego...

AUTORZY

Autorem projektu artystycznego 
ca³oœci studni i poszczególnych rzeŸb 
jest pochodz¹cy z Bierunia, artysta pla-
styk mgr Roman Nyga, rzeŸby wyko-
na³ artysta rzeŸbiarz, mgr Stanis³aw 
Hochu³ - obaj absolwenci krakowskiej 
Akademii Sztuk Piêknych. Opracowa-
nie konstrukcyjno-architektoniczne 
wykonali: mgr in¿. Marek Ska³kowski 
oraz mgr in¿. architekt Gra¿yna Lasek.

Tekst: Roman Nyga, Marcin Nyga-
Rysunki: Roman Nyga 

17 lipcana bieruñskim Rynku na 
ka¿dego chêtnego do odda-
nia krwi, czeka³ Ambulans 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa. Okres letni to czas, 
kiedy krwi zawsze brakuje. Spowodowa-

ne jest to zwiêkszon¹ iloœci¹ wypadków 
a wiêc wiêkszym zapotrzebowaniem na 
krew oraz mniejsz¹ iloœci¹ dawców, któ-
rzy czêsto wyje¿d¿aj¹ na urlop. 

£¹cznie podczas akcji na rynku krew 
odda³o 40 dawców. Jest to znakomi-
ty wynik porównuj¹c podobne akcje 
w innych miejscach. W tym sezonie 
w Bieruniu zaplanowano szeœæ akcji 
(3 w Nowym Bieruniu i 3 w Starym Bieruniu), 
a w ca³ym powiecie jedenaœcie. Wiêkszoœæ 
z nich ju¿ siê odby³a. Okazja do oddania 
krwi bêdzie jeszcze 10 sierpnia w Bie-
runiu Nowym, 8 paŸdziernika w Bieru-
niu Starym oraz 26 wrzeœnia w Lêdzinach 
i 30 sierpnia w Imielinie.

B¹dŸ bohaterem - oddaj krew

Organizatorem tych akcji jest 
Stowarzyszenie Gospodarczo-
Ekologiczne „Nasz Region”.
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To, ¿e przy ul. Wawelskiej 
w Bieruniu Nowym pod 
numerem 75 mieœci siê 

niewysoki, choæ doœæ sporych 
rozmiarów betonowy barak, ra-
czej wiêkszoœæ mieszkañców tej 
czêœci miasta wie. O wiele mniej 
wiadomo ju¿ o tym, kiedy barak 
ten zosta³ wzniesiony i do czego 
s³u¿y³. To tylko starsze pokolenie 
domowników pamiêta, ¿e obiekt 
ten pochodzi z czasów okupa-
cji niemieckiej, a tu¿ po wojnie 
s³u¿y³ po odpowiedniej przebu-
dowie i adaptacji jako budynek 
mieszkalny. Lecz jakie by³o jego 
pierwotne przeznaczenie, kto 

w baraku tym pracowa³, a mo¿e 
najwa¿niejsze, co by³o tam pro-
dukowane tego ju¿ nie bardzo 
ktokolwiek pamiêta. A musia³ to 
byæ obiekt wa¿ny dla W³adz oku-
pacyjnych skoro nieopodal ba-
raku do dnia dzisiejszego osta³ 
siê szczelinowy schron o gru-
bej, potê¿nej, betonowej budo-
wie s³u¿¹cej za³odze do ukry-
cia siê w czasie nalotów alian-
tów na pobliskie Zak³ady IG Far-
benindustri Auschwitz. Schron 
ten zbudowany g³êboko w zie-
mi, dziœ czêœciowo zalany wod¹, 
œwiadczy o znaczeniu baraku 
i wa¿noœci produkowanych 
tam wyrobów i prowadzonych 
tam prac, ale równie¿ œwiadczy 

o tym, ¿e musia³y tam przebywaæ 
wa¿ne i potrzebne III-ciej Rze-
szy osoby skoro dla nich wy-
budowano specjalny schron, 
by ich ochroniæ przed skutkami 
ewentualnych bombardowañ. 
Czy ¿yj¹ jeszcze ludzie, którzy 
w tym temacie mogli by uchyliæ 
co nieco r¹bka tajemnicy? Czy 
nie warto by bli¿ej przyjrzeæ siê 
pozosta³oœci¹ z tego okresu na-
szej historii? Czy te namacal-
ne dowody i pozosta³oœci tam-
tych dni nie powinny zostaæ od-
powiednio zabezpieczone i za-
chowane? Po to, by m³ode po-
kolenie mog³o siê praktycznie 
przekonaæ, ¿e wiele jeszcze cie-
kawych rzeczy jest tu do odkry-

cia na naszej bieruñskiej ziemi. 
A mo¿e to tu, jak co niektórzy 
mówi¹, pod okiem niemieckich 
naukowców, ekspertów b¹dŸ 
wojskowych w wielkiej tajem-
nicy, by³y produkowane czêœci 
do os³awionych niemieckich ra-
kiet V-1 i V-2?

Warto podj¹æ próby i starania 
o znalezienie odpowiedzi na 
wiele pytañ i wyjaœnienie wie-
lu w¹tpliwoœci lecz najistotniej-
sze, warto by relikty tamtych 
dni zachowaæ i zabezpieczyæ 
jako ciekawostki ale nade 
wszystko warto je zachowaæ 
jako niemych œwiadków co-
raz bardziej oddalaj¹cych siê i 
odchodz¹cych w zapomnienie 
zdarzeñ z naszej, choæ niezbyt 
odleg³ej, ale ju¿ przesz³oœci.

Jan Wieczorek

SPOŁECZEŃSTWO

W pi¹tkowe popo³udnie 29 
czerwca w kinoteatrze 
„Jutrzenka”, odby³o 

siê spotkanie „sprawozdawcze” 
z wyjazdu grupy bieruniaków 
do nowego partnerskiego mia-
sta francuskiego „Meung sur Lo-
ire”. Wyjazd ten by³ zorganizo-
wany w³aœnie w celu podpisania 
aktu. Na spotkaniu zosta³a przed-
stawiona prezentacja multime-
dialna pokazuj¹ca wa¿ne chwile 
podpisania aktu partnerstwa oraz 
przybli¿aj¹ca widzom sylwetkê i 
charakter uroczego Meung sur 
Loire. Prezentacja by³a opatrzona 

bie¿¹cym komentarzem uczest-
ników wyjazdu. Zaprezentowano 
tak¿e ekspozycjê plakatów, bro-
szur, albumów i innych wydaw-
nictw zwi¹zanych z dolin¹ Loary, 
nad któr¹ le¿y Meung sur Loire. 

G³ównym celem spotkania, 
by³o jednak zainicjowanie po-
wstania bieruñskiego stowa-
rzyszenia na rzecz partnerstwa 
z zagranic¹, którego g³ównym ce-
lem jest wspó³praca z francuski-
mi przyjació³mi i przyjêcie ich w 
przysz³ym roku w Bieruniu. Sto-
warzyszenie ma nosiæ nazwê: 
Stowarzyszenie Wspó³pracy Za-

granicznej „Wspólna Europa” a 
na czele tworz¹cych stowarzy-
szenie stanê³a Krystyna Cza-
jowska, która przedstawi³a za-

rys dzia³añ stowarzyszenia, pro-
jekt statutu oraz g³ówne za³o¿enia. 
Choæ chêtnych do przyst¹pienia 
do nowopowsta³ej organizacji nie 

brakowa³o, to inicjatorzy czekaj¹ 
na kolejnych. 

W Meung sur Loire powsta³o ju¿ 
podobne stowarzyszenie. Jego 
cz³onkowie przyjmowali u siebie w 
domach polskie rodziny podczas 
ostatniego pobytu. 

Na spotkaniu nie zabrak³o 
tak¿e akcentu ukraiñskiego, 
gdy¿ zastêpca Burmistrza Bie-
runia Jan Podleœny przedstawi³ 
sprawozdanie z niedawnego wy-
jazdu do partnerskiego miasta 
Ostróg. Wœród obecnych, obok 
bieruñskich radnych i zaintere-
sowanych mieszkañców, zna-
laz³ siê tak¿e Zdzis³aw Duraj - 
Dyrektor Powiatowego Centrum 
Organizacji Pozarz¹dowych.

Wspólna Europa zaprasza

Monika Krawczyk dyrek-
tor generalny Funda-
cji Ochrony Dziedzic-

twa ¯ydowskiego skierowa³a 
pismo do burmistrza Ludwi-
ka Jagody, które publikujemy 
poni¿ej, jako œwiadectwo pra-
cy uczniów Gimnazjum nr 1 
poznaj¹cych ró¿ne fragmenty 
lokalnej historii.

W imieniu Fundacji Ochro-
ny Dziedzictwa ¯ydowskie-
go chcia³abym serdecznie po-
dziêkowaæ Panu za wspó³pracê 
przy realizacji programy eduka-
cyjnego „Przywróæmy Pamiêæ” 
edycji 2006/2007 w Gimnazjum 
nr 1 im. K. Wierzgania w Bieru-

niu. Dziêkujê za udzielenie szkole 
wsparcia organizacyjnego, w tym 
umo¿liwienie przejazdu uczniów 
do Warszawy 13 maja 2007 
na prezentacjê 
projektów oraz za 
¿yczliwoœæ i zrozu-
mienie koniecznoœci 
kszta³towania otwar-
tych postaw wo-
bec innych kul-
tur. Efekty dzia-
³añ m³odzie¿y z Bierunia 
mogliœmy podziwiaæ przez ca³y 
rok szkolny i przez interaktywn¹ 
stronê internetow¹ programu 
www.pamiec.fodz.pl oraz pod-
czas ogólnopolskiej prezenta-

cji projektów, która odbyta siê 13 
maja w Synagodze im. No¿yków 
w Warszawie. Podczas prezenta-
cji swoje dzia³ania przedstawi³o 
30 spoœród 85 uczestnicz¹cych 

w programie szkó³ z ca³ej Polski. 
Zespó³ z Bierunia zdoby³ 

uznanie eksper-
tów oraz zwie-
dzaj¹cych tar-

gi. Prezentacjê od-
wiedzi³o blisko 500 

osób, w tym przed-
stawiciele korpusu 
dyplomatycznego, 

polskiego rz¹du oraz w³adz 
samorz¹dowych. Uczniowie 

z Bierunia przedstawili boga-
te dziedzictwo kulturowe swojej 
miejscowoœci oraz jej walory tu-
rystyczne. M³odzi ludzie opowia-

dali o swojej ca³orocznej pracy, 
o tym jak odkrywali wielokulturowe 
dziedzictwo Bierunia. W ramach 
realizacji programu uczniowie po-
znawali œwiêta i obyczaje ¿ydow-
skie oraz przywracali pamiêæ 
o nich lokalnej spo³ecznoœci.

Mam nadziejê, ¿e na-
sza wspó³praca bêdzie siê 
rozwijaæ, a jej owocem bêdzie 
zwiêkszenie aktywnoœci spo-
³ecznej nauczycieli i uczniów z 
Bierunia, którzy podejm¹ dzia-
³ania w kolejnej edycji progra-
mu „Przywróæmy Pamiêæ”.

Mamy równie¿ nadziejê, 
¿e w przysz³ym roku bêdzie 
Pan móg³ zaszczyciæ nas 
swoj¹ obecnoœci¹ podczas 
prezentacji wieñcz¹cej trze-
ci¹ ju¿ edycjê programu.

Wielokulturowy Bieruñ

Sensacje XX wieku

Co kryje nowobieruñski schron?

Wszelkie informacje 
mo¿na otrzymaæ pod 
numerami telefonu:

506 470 360, 604 417 385. 
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Bieruñski Oœrodek Kultury tradycyjnie zafundowa³ 
mieszkañcom miasta atrakcje na miarê kwitn¹cego sezo-
nu wakacyjnego. Przez kolejne dwie soboty, to jest 7 i 14 

lipca, zarówno w nowej (boisko przy KS Piast) jak i starej czêœci 
miasta (boisko przy ul. Marcina), odby³y siê „festyny rodzinne”. 
Ju¿ od godziny 16:00 zaczęły się atrakcyjne konkursy i zaba-

wy przygotowane przez Bieruński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz grupę taneczną pod 
przewodnictwem Marcina Rossa. Nastêpnie 
wyst¹pi³ zespó³ „HaNuta”, który w formie 
œl¹skiej biesiady gra³, œpiewa³ i zabawia³ wi-
dzów, którzy przyje¿d¿ali nie tylko z Bierunia, 
ale tak¿e z okolicznych miejscowoœci, jak Ty-

chów, Lêdzin czy Bojszów. Dla 
amatorów tañca, dobr¹ okazj¹ 
do zabawy okaza³ siê wystêp 
grupy „Fart”. Na najm³odszych 
przygotowano zaplecze roz-
rywkowe w postaci zje¿d¿alni, 
trampolin, samochodzików itp. 
Obie imprezy zakoñczy³y siê w 
okolicach pó³nocy. Zaintereso-
wanie festynami by³o spore, co 
wró¿y na kolejne udane wyda-
rzenia muzyczne i kulturalne, 
organizowane przez Bieruñski 
Oœrodek Kultury. 

KULTURA

Jak lato, to... festyny

Pospiesz siê!
Urz¹d Miejski w Bieruniu informuje, ¿e do 

koñca lipca przyjmowane s¹ wnioski dotycz¹ce 
niskiej emisji. Wnioski z³o¿one po tym terminie 

nie bêd¹ rozpatrywane.

1
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KULTURA

Tak zaczêliœmy wakacyjny sezon zabaw
Bieruñski Oœrodek Kultury, który w ten sposób 
zainaugurowa³ wakacyjny czas koncertów, za-
baw i festynów. 

Ka¿da z uczestni-
cz¹cych orkiestr 

otrzyma³a pami¹tkowy dyplom i statuetkê. Po wystêpach zespo³ów 
dêtych, rozpoczê³a siê biesiada 
po³¹czona z zabaw¹ taneczn¹, 
a przygrywa³ wszystkim zespó³ 
muzyczny PROM. Oprócz tego 
przygotowano wiele atrakcji, ta-
kich jak dobrej pokaz florystycz-
ny, konkurs florystyczny czy po-
kaz powstawania dzie³ malar-
skich powiatowych malarzy, który 
zainaugurowa³ II Powiatowy Ple-
ner Malarski „Miêdzy Wie¿ami”. 
By³o te¿ coœ dla cia³a - czyli re-
welacyjne ciasteczka: „ca³uski 
bie¿uñskie” przygotowane przez 
spó³dzielniê Jednoœæ”. 

Wspania³¹, rodzinn¹ atmosferê 
mieliœmy nad Wis³¹ na trady-
cyjnej „Nocy Œwiêtojañskiej”. 
Dziewczyny w strojach ludo-

wych zabra³y wieñce ze sceny na rynku i przewioz³y je nad Wis³ê. 
Tu czekali ju¿ cz³onkowie Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi 
Bieruñskiej „Por¹bek” , stra¿acy z Czarnuchowic i Nowobierunian-

ki. Impreza by³a bardzo skrom-
na: kilka piosenek, puszczanie 
wianków i ognisko. Norbert Ja-
romin - prezes „Por¹bka” dla 
którego kiedyœ by³a to impre-
za sztandarowa, powiedzia³: Li-
czymy, ¿e w przysz³ym roku uda 
nam siê zyskaæ przychylnoœæ 
policji i wróciæ do tradycji or-
ganizowania du¿ej imprezy 
nad Wis³¹. Dzisiaj jesteœmy tu 
po to by podtrzymaæ tradycjê 
i mimo, ¿e jest bardzo kameral-
nie - atmosfera jest wspania³a. 
Wœród „Por¹bkowiczów” nad 
Wis³¹ byli przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Henryk Skupieñ 
i wiceprzewodnicz¹cy S³awomir 
Wawrzyniak.

1
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KULTURA

wa ka ecj
Z BIERUŃSKIM OŚRODKIEM KULTURY

30.07−17.08
DK “Gama” Bieruñ, ul. Chemików 45

00 - 00godz. 11 12  -zajêcia rytmiczne dla dzieci
(podstawy rytmiki i tañca dla najm³odszych)

00 00 godz. 12 -15   - otwarte zajêcia  muzyczne
(nieodp³atne zajêcia muzyczne sprawdzaj¹ce predyspozycje 
do nauki gry na instrumentach klawiszowych i gitarze).

00 00godz.  11 -14 - zajêcia plastyczne  grupy m³odsze i starsze
00 00godz. 14 -17   - zajêcia prac rêcznych dla dziewcz¹t

(szyde³kowanie,wyszywanie)
00 00godz. 16  - 18   - zajêcia taneczne

(nauka tañca nowoczesnego oraz towarzyskiego 
dla dzieci i m³odzie¿y)

00godz. 10 - dyskoteka dla najm³odszych
00 00godz. 12 13 zajêcia rytmiczne dla dzieci

(podstawy rytmiki i tañca dla najm³odszych)
00 00godz. 13 -16     - otwarte zajêcia  muzyczne

(nieodp³atne zajêcia muzyczne sprawdzaj¹ce predyspozycje 
do nauki gry na instrumentach klawiszowych i gitarze)

00 00godz.  11 -14 - zajêcia plastyczne  grupy m³odsze i starsze
00 00godz. 14 -17    -zajêcia prac rêcznych dla dziewcz¹t

(szyde³kowanie,wyszywanie)
00 00godz. 16 - 18    - zajêcia taneczne

(nauka tañca nowoczesnego oraz towarzyskiego 
dla dzieci i m³odzie¿y)

30.07  poniedzia³ek

31.07  wtorek

1.08  œroda

2.08  czwartek 

00 00godz.  11 -14 - zajêcia plastyczne  grupy m³odsze i starsze
00 00godz. 14 -17   -zajêcia prac rêcznych dla dziewcz¹t

(szyde³kowanie,wyszywanie)
00 00godz. 16 -18   - zajêcia taneczne

(nauka tañca nowoczesnego oraz towarzyskiego 
dla dzieci i m³odzie¿y)

00godz. 10 -  dyskoteka dla najm³odszych
00  - 00godz. 12 13  - zajêcia rytmiczne dla dzieci

(podstawy rytmiki i tañca dla najm³odszych)
00 00godz. 13  - 16    - otwarte zajêcia  muzyczne

(nieodp³atne zajêcia muzyczne sprawdzaj¹ce predyspozycje 
do nauki gry na instrumentach klawiszowych i gitarze)

7.08  wtorek

8.08  œroda

00 00Codziennie w godz. od 10  do 18
dostêpny jest bilard, szachy , tenis sto³owy 
oraz sale prób zespo³ów muzycznych.

3.08  pi¹tek 

4.08 sobota

6.08    poniedzia³ek

00 00godz. 11 -14    -zajêcia prac rêcznych dla dziewcz¹t
(szyde³kowanie,wyszywanie)

00 30godz. 19 -21 -dyskoteka dla m³odzie¿y

00 00godz. 16 -22  „Muzyczne wêdrówki  Reggae”
 koncert plenerowy (boisko sportowe KS ”Unia”)

00  - 00godz. 11 12  - zajêcia rytmiczne dla dzieci
(podstawy rytmiki i tañca dla najm³odszych)

00 00godz. 12 -15    - otwarte zajêcia  muzyczne
(nieodp³atne zajêcia muzyczne sprawdzaj¹ce predyspozycje
do nauki gry na instrumentach klawiszowych i gitarze).

00 00godz. 10 -12   - dyskoteka dla najm³odszych
00 00godz. 11 -14 - zajêcia plastyczne

(wystawa prac wykonanych w czasie 
trwania zajêæ wakacyjnych)

00godz. 12 -
(dla m³odzie¿y 

szkó³ gimnazjalnych oraz œrednich)
00 00godz. 14 - 17   -zajêcia prac rêcznych 

dla dziewcz¹t (szyde³kowanie,wyszywanie)
00 00godz. 16  - 18    - zajêcia taneczne

 (nauka tañca nowoczesnego 
oraz towarzyskiego dla dzieci i m³odzie¿y)

00 00godz. 11 -14    -zajêcia prac rêcznych 
dla dziewcz¹t (szyde³kowanie, wyszywanie)

00 30godz. 19 -21 -dyskoteka dla m³odzie¿y.

16. 08  czwartek

17.08   pi¹tek

OTWARTY TURNIEJ 
TENISA STO£OWEGO

9.08  czwartek

10.08  pi¹tek 

00 00godz.  11 -14 - zajêcia plastyczne 
(grupy m³odsze i starsze)

00 00godz. 14 -17    -zajêcia prac rêcznych 
dla dziewcz¹t (szyde³kowanie,wyszywanie)

00 00godz. 16 -18  - zajêcia taneczne
(nauka tañca nowoczesnego oraz 
towarzyskiego dla dzieci i m³odzie¿y)

00 00godz. 11 -14  -zajêcia prac rêcznych 
dla dziewcz¹t (szyde³kowanie,wyszywanie)

00 30 godz. 19 -21 - dyskoteka dla m³odzie¿y 
po³¹czona z pokazami tañca”BreacDance” 
13.08  poniedzia³ek

00  - 00godz. 11 12  zajêcia rytmiczne dla dzieci
(podstawy rytmiki i tañca dla najm³odszych)

00godz. 12 -
(dla dzieci szkó³ podstawowych)

00 00godz. 12  - 15     - otwarte zajêcia  muzyczne
(nieodp³atne zajêcia muzyczne sprawdzaj¹ce 
predyspozycje do nauki gry na instrumentach 
klawiszowych i gitarze).

OTWARTY TURNIEJ TENISA
STO£OWEGO

14.08  wtorek
00godz.  11     - zajêcia plastyczne 

-
00 00godz. 14 -17  -zajêcia prac rêcznych 

dla dziewcz¹t (szyde³kowanie,wyszywanie)
00 00godz. 16  - 18    - zajêcia taneczne

 (nauka tañca nowoczesnego oraz 
towarzyskiego dla dzieci i m³odzie¿y)

KONKURS PLASTYCZNY
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Przyk³adem lat poprzed-
nich Urz¹d Miejski w 

Bieruniu organizuje konkur-
sy na naj³adniejsz¹ posesjê, 
balkon, gospodarstwo rol-
ne, blok, w zwi¹zku z czym 
zwracamy siê o zg³oszenia do 
konkursów w terminie do dnia 
24 sierpnia.

Zg³oszenia nale¿y kierowaæ 
do Urzêdu Miejskiego w Bie-
runiu, ul. Rynek 14, pokój 22 
lub telefonicznie pod nume-
rem telefonu: 032 324 24 26.

Przewiduje siê atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe dla wszystkich uczest-
ników oraz wycieczkê powi¹zan¹ 
ze zwiedzaniem ogrodów.

U kogo naj³adniej?

Moje fanzolarium

Czas relaksu
Muszê siê do czegoœ przyznaæ. Otó¿ ze 

wszystkich w³oskich powiedzonek, naj-
bardziej przypad³o mi do gustu: „dolce far 
niente” czyli „s³odkie nieróbstwo”. To mi³e nie 
tylko memu sercu powiedzonko, szczególnie 
popularne jest w czasie wakacyjnych upa³ów. 
W tym sezonie, ca³kiem sporo naszych mieszkañców, „(..)le¿y sobie 
pod grusz¹, na dowolnie wybranym boku, i ma to w ¿yciu najœwiêtsze 
- œwiêty spokój(..)” 
W taki wakacyjny czas wyj¹tkowo s³abym zainteresowaniem ciesz¹ 
siê w tym roku obiekty sportowe i placówki kulturalne. Nieco chêtniej 
bierunianie korzystaj¹ z wycieczek autokarowych.
Wakacje na pó³metku, tymczasem boiska, hale sportowe a nawet 
basen, œwiec¹ pustkami. Podobnym brakiem powodzenia charak-
teryzuj¹ siê te¿ zajêcia proponowane przez placówki kulturalne. 
Wyj¹tek stanowi¹ jedynie wycieczki. S³aby ruch na basenie trochê 
mnie dziwi bo chce siê „do wody dla och³ody”... Ale tak z drugiej 
strony, jest przecie¿ „£ysina”.
Ten wakacyjny bezruch trochê niepokoi zastêpcê burmistrza Jana 
Podleœnego, który mówi: Zauwa¿y³em, ¿e z propozycji Bieruñskiego 
Oœrodka Kultury, Oœrodka Edukacji, oraz Bieruñskiego Oœrodka Spor-
tu i Rekreacji, czyli placówek, które odpowiedzialne by³y za zagospo-
darowanie wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y zainteresowaniem ciesz¹ 
siê jedynie wycieczki autokarowe organizowane przez te instytucje. 
Wiceburmistrz nie ukrywa, ¿e jeœli utrzyma siê tak zdumiewaj¹co ni-
ska frekwencja przez cale wakacje, trzeba bêdzie rozwa¿yæ celowoœæ 
organizowania podobnych zajêæ w dotychczasowej formie lub przy-
najmniej zastanowiæ siê nad ich uatrakcyjnieniem.
A mo¿e to tylko piêkna pogoda przegoni³a mieszkañców naszego 
miasta na ³ono przyrody? Przy upale przekraczaj¹cym 30 stopni, 
najciekawsze zajêcia „pod dachem” przegrywaj¹ ze s³odkim „nic 
nierobieniem” pod grusz¹.

Zbigniew Piksa
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Najwiêkszy remont trwa 
w Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Bieruniu 

Nowym. Od koñca czerwca s¹ 
tam modernizowane sanitaria-
ty. Wymienianych jest dziewiêæ 
potê¿nych wêz³ów sanitarnych 

na parterze i piêtrze wraz z ca³¹ 
infrastruktur¹. Bêd¹ tam nie tylko 
nowe umywalki, muszle klozeto-
we, p³ytki, lustra i podwieszane 
sufity ale przede wszystkim - wy-
mienione zostan¹ piony kanali-
zacyjne, rury wodoci¹gowe, in-
stalacja elektryczna i przewody 
wentylacyjne. Zmieni siê nawet 
uk³ad œcian w pomieszczeniach 
sanitarnych. Tak ogromnego 
zadania nie da siê zakoñczyæ 
przed 1 wrzeœnia. Prace po-
trwaj¹ tu prawdopodobnie a¿ 
do listopada, jednak ich harmo-
nogram ustalony jest w taki spo-
sób, aby jak najmniej kolidowaæ 
z prac¹ dydaktyczn¹ w szko-
le. Do koñca lipca ma siê wiêc 

zakoñczyæ najbardziej uci¹¿liwy 
etap robót, czyli kucie tynków, 
wyburzanie œcian i wyrywanie 
starych oœcie¿nic, bo planowa-
na jest te¿ wymiana drzwi. Pod 
koniec sierpnia ma byæ goto-
wych ju¿ piêæ, z dziewiêciu 

wêz³ów sanitarnych, aby we 
wrzeœniu szko³a mog³a ju¿ 
w miarê normalnie funkcjono-
waæ. Ca³y remont poch³onie po-
nad milion z³otych. 

Nieco spokojniej jest w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Bieru-
niu Starym. Tutaj zakres prac 
jest mniejszy i z pewnoœci¹ 
zakoñczone one zostan¹ przed 
rozpoczêciem roku szkolnego. 
Remont trwa w dziewiêciu sa-
lach na drugim piêtrze, gdzie 
pomalowane zosta³y œciany, 
na pod³ogach k³adziona jest 
w³aœnie nowa wyk³adzina i nie-
bawem stare drewniane drzwi 
zast¹pione bêd¹ przez nowe - 
aluminiowe. Na remont w „Je-

dynce”, przeznaczono ponad 
165 tysiêcy z³otych.

Dyrektor szko³y Anna Kno-
pek z dum¹ pokazuje wyremon-
towane w ubieg³ym roku sale 
i jest przekonana, ¿e te, które 
remontuje siê obecnie bêd¹ 
wygl¹da³y równie imponuj¹co. 
Powa¿niejszego remontu wy-
maga w „Jedynce” tzw. „stara 
szko³a”. Mo¿e zbli¿aj¹cy siê ju-
bileusz 160 lecia szko³y bêdzie 

dobr¹ okazj¹ do remontu tej 
czêœci budynku? 

Nie zapomniano te¿ o przed-
szkolakach. Do Przedszko-
la nr 1 przy ulicy Chemi-
ków na pocz¹tku lipca we-
szli pracownicy firmy Kons-
bud-Sport, którzy wymieniaj¹ 
stare parkiety na nowe. Ro-
boty, warte blisko 50 tysiêcy 
z³otych odbywaj¹ siê tylko w 
salach dla przedszkolaków, 
poniewa¿ ³azienki wy³o¿one 
s¹ tu p³ytkami, a w holach 
znajduje siê wyk³adzina.

Budowlañcy weszli do szkó³. 
Bynajmniej nie po to by siê 
uczyæ ale by pokazaæ co po-
trafi¹. Efekty ich pracy, ju¿ 
niebawem oceni najbardziej 
wymagaj¹ce jury czyli dzieci, 
które po wakacjach wróc¹ do 
dobrze znanych budynków z 
ciekawoœci¹ obejrz¹ co te¿ tu 
siê zmieni³o? 
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Gor¹ce lato w szko³ach
Podczas gdy dzieci i m³odzie¿ korzystaj¹ z uroków wakacji, w ich - 
zdawa³oby siê  opustosza³ych szko³ach i przedszkolach a¿ wrze od 
pracy. Miejsce uczniów zajê³y ekipy remontowe, które uwijaj¹ siê jak w 
ukropie aby zd¹¿yæ przed pierwszym dzwonkiem z wszystkimi pracami. 
Nie wszêdzie uda siê zakoñczyæ roboty przed wrzeœniem.

13 lipca, na dodatek w 
pi¹tek, mi³oœnicy do-

brego rockowego brzmie-
nia mieli okazjê zaspokoiæ 
swój muzyczny g³ód. Pomi-
mo niedogodnoœci pogodo-
wych i „pechowego” dnia dwa 
bieruñskie zespo³y: „Morfina” i 
„WooDoo 40” da³y dobry kon-
cert, graj¹c zarówno rockowo-
bluesowe w³asne kawa³ki, jak 
i tzw. covery. Chocia¿ chwi-
lami pada³o i to nawet bar-
dzo, to liczni uczestnicy ba-

wili siê œwietnie. Atmosferê 
podgrzewa³o wysoko pal¹ce 
siê ognisko. Ca³e wydarzenia 
mia³o miejsce w bieruñskim 
Green Pubie nieopodal stacji 
paliw Arge. 

To oczywiœcie nie pierwsza 
i nie ostatnia tego typu impre-
za w tym miejscu, tym bar-
dziej, ¿e w³aœnie tam warunki 
do grania s¹ wyœmienite z po-
wodu ma³ego amfiteatru któ-
ry wybudowano na potrzeby 
koncertów.

Koncertowy Green Pub
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Problematyka uk³adu 
komunikacy jnego 
w mieœcie w tak sze-

rokim ujêciu by³a przed-
miotem obrad Rady po 
raz pierwszy. Tradycyjnie 
radni dysponowali pisem-
nym opracowaniem, które 
u³atwia³o dyskusjê i zada-
wanie pytañ. Miejsce ob-
rad zosta³o celowo wyzna-
czone w Bieruniu Nowym. 
Oczekiwane by³o du¿e za-
interesowanie ze strony 
mieszkañców t¹ proble-
matyk¹. Uci¹¿liwoœæ prze-
mieszczania siê przez 
Bieruñ tysiêcy pojazdów 
dziennie najbardziej odczu-
walna jest w Bieruniu No-
wym. Okaza³o siê, ¿e ob-
radom Rady przys³uchiwa³o 
siê kilku mieszkañców 
w tym w wiêkszoœci byli 
oni z Bierunia Starego. Ob-
rady nad t¹ czêœci¹ sesji 
zakoñczy³y siê podjêciem 
uchwa³y:

- w sprawie opracowa-
nia Studium systemu ko-
munikacji miasta Bierunia

Dokument wykonany 
przez profesjonaln¹ firmê 
umo¿liwi rozpracowanie 
ca³ego tematu uk³adu ko-
munikacyjnego Bierunia. 
Jednym z jego elemen-
tów bêdzie w³¹czenie ru-
chu lokalnego w mieœcie 
do drogi ekspresowej S1 
oraz odwrotnie w taki spo-
sób, aby dziêki tej inwesty-
cji zdecydowanie ograni-
czona zosta³a uci¹¿liwoœæ 
zw³aszcza ciê¿kiego ta-
boru samochodowego 
w mieœcie. 

Poza tym podczas sesji 
zosta³y podjête nastêpuj¹ce 
uchwa³y:

- w sprawie przyjêcia za-
sad dysponowania œrod-
kami finansowymi prze-
znaczonymi na pomoc 
zdrowotn¹ dla nauczy-
cieli szkó³ i przedszko-
li, dla których organem 
prowadz¹cym jest gmi-
na Bieruñ, korzystaj¹cych 
z opieki zdrowotnej

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 
26 stycznia 1982 r. karta 
Nauczyciela niezale¿nie od 

przys³uguj¹cego nauczy-
cielowi i cz³onkom jego ro-
dziny prawa do œwiadczeñ 
z ubezpieczenia zdrowot-
nego, organy prowadz¹ce 
szko³y zobowi¹zane s¹ do 
przeznaczenia corocznie w 
bud¿etach odpowiednich 
œrodków finansowych z prze-
znaczeniem na pomoc zdro-
wotn¹ dla nauczycieli. 

Organ prowadz¹cy szko³y 
i przedszkola zobowi¹zany 
jest do okreœlania rodza-
jów oœwiadczeñ przyznawa-
nych w ramach tej pomocy 
oraz warunków i sposobów 
ich przyznawania. 

Rada ustali³a m.in. nastê-
puj¹ce zasady i warunki 
przyznawania pomocy zdro-
wotnej. Dysponentami fun-
duszu s¹ dyrektorzy szkó³. 
Pomoc udzielana jest w for-
mie zasi³ku pieniê¿nego. 
Wysokoœæ pomocy jest 
zró¿nicowana i nie mo¿e 
byæ wy¿sza ni¿ 1.000 z³ 
i ni¿sza ni¿ 200 z³. Zasi³ek 
mo¿e byæ przyznany na-
uczycielowi nie czêœciej ni¿ 
raz w roku kalendarzowym. 
Warunkiem przyznania za-
si³ku jest z³o¿enie przez na-
uczyciela wniosku, który 
ocenia komisja powo³ana 
przez dyrektora szko³y. 
Decyzjê w sprawie przyzna-
nia pomocy podejmuje dy-
rektor szko³y po zapozna-
niu siê z wynikami pracy 
komisji. Uchwa³a wejdzie w 
¿ycie po up³ywie 14 dni od 
jej og³oszenia w Dzienniku 
Urzêdowym Województwa 
Œl¹skiego.

- w sprawie powo³ania 
zespo³u do przedstawie-
nia Radzie Miejskiej opi-

nii o zg³oszonych kan-
dydatach na ³awników 
s¹dowych na kadencjê 
2008 - 2011

Rada powo³a³a zespó³ 
sk³adaj¹cy siê z 4 radnych, 
którego zadaniem bêdzie 
przedstawienie na sesji 
Rady opinii o zg³oszonych 
kandydatach na ³awników. 
Wymóg taki okreœla ustawa 
o ustroju s¹dów powszech-
nych. Przypominamy, ¿e 
do koñca paŸdziernika br. 
Rada dokona wyboru ³aw-
ników.

- w sprawie utworze-
nia rachunku dochodów 
w³asnych przy Bieruñskim 
Oœrodku Sportu i Rekre-
acji

Uchwa³a ma charakter for-
malno-porz¹dkuj¹cy. Daje 
ona narzêdzie dyrektoro-
wi do zarz¹dzania finansami 
BOSiR-u.

- w sprawie wprowadze-
nia zmian w Uchwale Nr II/
15/2007 Rady Miejskiej w 
Bieruniu z dnia 28.02.2007 
r. w sprawie zatwierdze-
nia Statutu Bieruñskiego 
Oœrodka Sportu i Rekre-
acji

Do statutu wprowadzono 
nastêpuj¹ce zmiany:
1/ dodano do wykazu 

obiektów zarz¹dzanych 
przez BOSiR skatepark 
przy ul. Królowej Jadwi-
gi, który oddany zosta³ 
po utworzeniu Oœrodka,

2/ wykreœlono z punktu 9 
s³owa „ul. Mleczna”,

- w sprawie ustalenia 
trybu postêpowania o 
udzielenie dotacji dla pod-

miotów nie zaliczonych do 
sektora finansów publicz-
nych, sposobu jej rozli-
czania oraz sposobu kon-
troli wykonywania zleca-
nego zadania

Tryb okreœla regulamin 
stanowi¹cy za³¹cznik do 
uchwa³y. Potrzeba podjêcia 
uchwa³y wynika z faktu 
uchylenia tekstu poprzed-
niej ustawy o finansach pu-
blicznych, co spowodowa³o 
brak umocowania praw-
nego dotychczasowych 
uregulowañ w tej sprawie, 
obowi¹zuj¹cych w Urzêdzie.

- w sprawie przyjêcia 
regulaminów korzysta-
nia z obiektów i urz¹dzeñ 
u¿ytecznoœci publicz-
nej nale¿¹cych do gminy 
Bieruñ

Rada uzna³a, ¿e ze wzglêdu 
na ogólnodostêpny charak-
ter miejsc u¿ytecznoœci pu-
blicznej konieczne jest usta-
lenie regulaminów korzysta-
nia z tych obiektów. Regula-
miny okreœlaj¹ w sposób ja-
sny i przejrzysty zasady ko-
rzystania z obiektów przez 
wszystkich u¿ytkowników. 
Uchwalenie regulaminów 
umo¿liwi egzekwowanie 
zasad bezpieczeñstwa 
i porz¹dku w miejscach 
u¿ytecznoœci publicznej. 
Obowi¹zek uchwalenia re-
gulaminów wynika z prze-
pisów prawa.

Rada uchwali³a regulami-
ny dla nastêpuj¹cych obiek-
tów:
1/ skateparku,
2/ boisk przy ul. Krakow-

skiej 28 (na terenie 
Szko³y Podstawowej nr 
1),

3/ boisk przy ul. Warszaw-
skiej 294 (na terenie 
Gimnazjum nr 1),

4/ k¹pieliska „£ysina”.

- w sprawie zmian 
bud¿etu

Wprowadzenie zmiany po 
stronie dochodów i wydat-
ków mia³y na celu zapew-
nienie dyscypliny finanso-
wej.

Opracowa³
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

SESJA

Radni obradowali
W dniu 28.06.2007 r. odby³a siê sesja Rady 
Miejskiej w Bieruniu na posiedzeniu wyjazdo-
wym w œwietlicy œrodowiskowej na ul. Remizo-
wej 19. Tematem wiod¹cym sesji by³ uk³ad ko-
munikacyjny Bierunia z uwzglêdnieniem pro-
jektowanej drogi ekspresowej S1.
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DAM PRACĘ
Sieć handlowa zatrudni osoby do pracy w nowo powstałym sklepie 

spożywczo-przemysłowym w Bieruniu na stanowiskach:

Æ kierownik sklepu/zmiany

Æ fakturzysta

Æ magazynier

Æ kasjer/sprzedawca

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

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

43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 033 819 86 60

GWARANTUJEMY DOBRE WARUNKI PRACY

lek. med. Alicja Zamorska
dermatolog-wenerolog

przyjmuje
Bieruń St. ul.Chemików37

Familia-Med.
poniedziałki.16.30-17.30.

GABINET DERMATOLOGICZNY
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MAGAZYN SZKOLNY

Szko³a Podstawowa nr 1

W pi¹tek, 22 czerwca, po 
raz ostatni zadŸwiêcza³ dzwo-
nek dla 141 uczniów klas szó-
stych. Tê jedyn¹ w swoim ro-
dzaju uroczystoœæ, któr¹ ka¿dy 
uczeñ koñcz¹cy szko³ê pod-
stawow¹ bêdzie pamiêta³ ca³e 
¿ycie, przygotowa³y klasy 5c 
i 5e wraz ze swoimi wycho-
wawczyniami pani¹ Barbar¹ 
Walter i pani¹ Katarzyn¹ Le-
nart oraz chór szkolny pod kie-
runkiem pani Agaty Parysz-
Urbaœ i zespó³ taneczny „Dan-
ce” pod kierunkiem pani Ewy 
Górki i pani Agnieszki Pinko-
wicz. W uroczystej akademii 
brali udzia³ zaproszeni goœcie, 
dyrekcja, grono pedagogicz-
ne, uczniowie klas szóstych 
i ich rodzice. Po wprowadze-
niu sztandaru rozpoczê³a siê 
czêœæ oficjalna, w czasie której 
zosta³y wrêczone œwiadectwa, 
dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe 
najlepszym absolwentom. 
A¿ 46 uczniów otrzyma³o 
œwiadectwa z wyró¿nieniem 
za bardzo dobre wyniki w na-
uce. Najlepsze œrednie w szko-

le, powy¿ej 5,0 osi¹gnêli: We-
ronika Urbaœ 6c 5,8; Eweli-
na Majkut 6e 5,3; Aleksander 
Hajdas 6b 5,2; Dawid Kowal 
6b 5,2; Monika Sajdok 6c 5,2; 
Krzysztof Picur 6e 5,2; Eweli-
na Bobak 6f 5,2; Paulina Bor-

kowska 6a 5,1; Anna Kêdzior 
6a 5,2; Ewelina Piecha 6a 5,1; 
Jagoda Jaworska 6c 5,1; Ju-
liusz Lorenc 6c 5,1; Moni-
ka Ja³ocha 6d 5,1; Ewelina 
£ukawska 6f 5,1. Najlepszymi 
sportowcami roku szkolnego 
2006/2007 zostali Klaudia Ma-

tusik 6e i Pawe³ Szczepanik 
6d, którzy otrzymali nagrody 
Burmistrza Miasta Bierunia. Te-
goroczne klasy 6 wielokrotnie 
reprezentowa³y szko³ê w kon-
kursach i zawodach sporto-
wych osi¹gaj¹c bardzo dobre 
wyniki i zajmuj¹c wysokie miej-
sca. Najwa¿niejsze z nich to: Na 
szczeblu miêdzynarodowym: 
Miêdzynarodowy konkurs ma-
tematyczny „KANGUR” - na-
groda I stopnia: Grzegorz Ma-
lina 6c i nagroda II stopnia: 
Weronika Urbaœ 6c, Adam 
Frank 6f. Na szczeblu woje-
wódzkim: Konkurs interdyscy-
plinarny tytu³ laureatki i zwol-
nienie z koñcowego spraw-
dzianu klas 6 otrzyma³a Wero-
nika Urbaœ 6c

Po czêœci oficjalnej rozpo-
czê³a siê czêœæ artystyczna, 
uczniowie przygotowali pro-
gram pod tytu³em „Waka-
cje tu¿, tu¿...”. Zaprezentowali 
w nim sposoby spêdzania wa-
kacyjnych dni i przedstawili 
scenki z ¿ycia szko³y. ¯yczy-

li tak¿e swoim starszym kole-
gom udanych wakacji i suk-
cesów w gimnazjum. To by³a 
niezapomniana uroczystoœæ 
podobnie jak niezapomnia-
ne by³y klasy szóste. Ogrom-
na szkoda, ¿e w tym sk³adzie 
mo¿emy je ogl¹daæ ju¿ tyl-
ko na pami¹tkowych zdjêciach 
z zakoñczenia roku szkolnego...

Szko³a Podstawowa nr 3

22 czerwca, uroczyst¹ aka-
demi¹ rok szkolny zakoñczy³a 
Szko³a Podstawowa nr 3. By³ 
to dla nas bardzo udany rok 
- a¿ 103 uczniów klas IV - VI 
otrzyma³o Dyplom Wzorowego 
Ucznia i œwiadectwo z czerwo-
nym paskiem. Najlepsze wyni-
ki osi¹gnêli; na poziomie klas 
IV - Natalia Samulewicz (œr. 
5,5 ), na poziomie klas V - Edy-
ta Stêch³y (œr, 5,7 ). Natomiast 
najlepsz¹ absolwentk¹ szko³y 
zosta³a Aleksandra Tomala ( œr. 
5,5), która otrzyma³a Nagrodê 
ufundowan¹ przez zastêpcê 
burmistrza - Jana Podleœnego. 
Wszyscy wyró¿nieni uczniowie 
otrzymali nagrody ksi¹¿kowe 
ufundowane przez Radê Ro-
dziców. Wœród goœci obecnych 
na uroczystoœci obecni byli 
przedstawiciele w³adz miasta: 
przewodnicz¹cy Rady Miasta 
- Henryk Skupieñ, burmistrz 
Ludwik Jagoda, zastêpca bur-
mistrza Jan Podleœny oraz 
przewodnicz¹ca Rady Rodzi-
ców Cecylia Domañska. 

Po uroczystej akademii i przy-
pomnieniu zasad bezpiecz-
nego uczniowie z uœmiechem 
rozpoczêli wakacje.

Szkolne remanenty
W poprzednim numerze szeroko informowa-
liœmy o zakoñczeniu roku szkolnego i sukce-
sach gimnazjalistów. Mimo, ¿e mamy œrodek 
wakacji, z kronikarskiego obowi¹zku dziœ 
chcieliœmy poinformowaæ o sukcesów uczniów 
szkó³ podstawowych.

Nie mo¿na jednak zupe³nie zapominaæ o 
potrzebach najm³odszych i dlatego w 
przysz³ym roku, powstanie w naszym 

mieœcie nowy plac zabaw. Znajdzie siê on przy 
ulicy Wêglowej tu¿ obok skyte parku. Przedsta-
wiciele magistratu zapewniaj¹, ¿e nowy skwer 
dla dzieci bêdzie piêkn¹ wizytówk¹ miasta. 

Z inicjatyw¹ wybudowania nowego placu 
zabaw w Bieruniu Nowym wyst¹pi³o Stowarzy-

szenie Mieszkañców Osiedli podczas czerw-
cowej sesji Rady Miasta. Pod interpelacj¹ 
podpisa³o siê ponad dwieœcie osób. Ich wnio-
sek uwzglêdniony zostanie w bud¿ecie na 
2008 rok, poniewa¿ w tym roku taka inwesty-
cja nie mia³aby ju¿ szans realizacji. Przypomnij-
my- mówi zastêpca burmistrza Jan Podleœny, 
¿e niedawno oddano do u¿ytku skate park oraz 
œcie¿kê rowerowa ³¹cz¹c¹ ulice Baryki w Bie-

runiu Starym z ulic¹ Koœcieln¹ w Bieruniu No-
wym. Obydwie inwestycje spotka³y siê z du¿ym 
uznaniem mieszkañców. 

Plac zabaw powstanie w s¹siedztwie 
skyte parku. Teren jest ju¿ przygotowa-
ny a  projekt gotowy. 

Tymczasem nie nale¿y zaniedbywaæ ju¿ 
istniej¹cych skwerów. Wszystkie huœtawki, 
zje¿d¿alnie, drabinki i inne atrakcje 
najm³odszych s¹ systematycznie konser-
wowane i naprawiane. Tegoroczna kontro-
la Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego dopuœci³a wszystkie bieruñskie 
place zabaw do u¿ytku. Nie nale¿y jednak 
zapominaæ, ¿e nawet najbezpieczniejsza 
huœtawka nie zatrzyma siê sama gdy wbie-
ga pod ni¹ dziecko a plac zabaw z tuzinem 
atestów - nie zast¹pi opiekuna.

Plac zabaw za rok
Po ubieg³orocznym wypadku œmiertelnym w Rybniku, w wielu 
miastach i osiedlach zniknê³y place zabaw. Czasy gdy starszy 
brat wiesza³ linê z opon¹ na drzewie i by³a huœtawka, odchodz¹ 
do przesz³oœci. 



14 RODNIA · SIERPIEŃ 2007 r. 15RODNIA · SIERPIEŃ 2007 r.

SPORT
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Za nami pierwsza rudna rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Noż-
nej, poniżej publikujemy wyniki po pierwszej rundzie.

Tabela wyników po I rundzie rozgrywek ALPN 2007
o Puchar Burmistrza Miasta Bierunia

M-ce Nazwa drużyny Punkty Bramki inne

1 Homera 22 31 - 16

2 KKS Kopciowce 21 24 - 17

3 Bieruń Centrum 19 28 - 20 +8

4 Johnson Controls 19 28 - 21 +7

5 FHU Marsal 18 21 - 19 +2

6 Stawy 18 20 - 21 -1

7 JOhnson controls-2 15 23 - 28

8 Czarnuchowice seniorzy 14 21 - 25

9 AFC Bieruń 12 26 - 32

10 ZKS rynek 8 14 - 29

11 AKS ZDROWIA 6 21 - 16 +5

12 Bijasowice 6 13 - 26 -13

Amatorska Liga Piłki Nożnej

♦ Dziêki inicjatywie Dyrekcji BOSIR-u w dniach do 
27 lipca w godzinach 16-19 w hali sportowej  Gim-
nazjum nr 1 przy ulicy Warszawskiej 294 odbywa³y  
siê zajêcia szachowe, które prowadzili instruktorzy 
KS UNIA BIERUÑ.   
♦ Lider bieruñskich szachistów T. Kubicki zwyciê¿y³ 
w pó³fina³ach Mistrzostw Polski. Kolejny raz bêdzie re-
prezentowa³ KS UNIÊ BIERUÑ w przysz³orocznych 
fina³ach.

Z notesu szachisty



Jeœli nie wiecie to siê dowie-
cie, ¿e w naszym przedszkolu 
najlepiej na œwiecie. 

„Weso³a Gromadka” uczy, bawi 
nas, tu zawsze ciekawie up³ywa 
czas. Kolorowa karuzela zdarzeñ 
krêci siê od wrzeœnia do czerwca. 
Podczas zajêæ dzieci utrwala³y, 
poznawa³y i poszerza³y wiedzê 
oraz kszta³ci³y nowe umiejêtnoœci. 
Ju¿ od pocz¹tku wrzeœnia dzie-
ci uczestniczy³y w ró¿norodnych 
uroczystoœciach, imprezach, spo-
tkaniach z ciekawymi ludŸmi i 
konkursach, zarówno przedszkol-
nych jak i poza przedszkolnych. 
Przedszkole bra³o udzia³ w ogól-
nopolskich akcjach:

„Ca³a Polska Czyta Dzie-
ciom”, „Góra Grosza”, „Wielka 

Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy”. 
Uwieñczeniem ca³ego roku pra-
cy by³o zorganizowanie Festy-

nu Rodzinnego pod 
has³em „Bawimy 
siê wspólnie z ro-
dzicami” - celem fe-
stynu by³a wspólna 
zabawa integruj¹ca 
œrodowisko rodzinne 

z œrodowiskiem 
przedszkolnym.

Ostatnio, w na-
szym przedszko-
lu odby³o siê 
spotkanie pod 
has³em: „Jestem 
p rzy jac ie l em 
dzieci”, na które 
zostali zaprosze-
ni przedstawi-
ciele w³adz mia-
sta i powiatu, re-
prezentanci firm i 
osoby prywatne, 

którzy w sposób czynny uczest-
niczyli w ¿yciu przedszkola.  

Z okazji wakacji wszystkim 
naszym sponsorom, rodzicom i 
dzieciom ¿yczymy wspania³ego 
wypoczynku. Dyrekcja, Gro-
no Pedagogiczne i Pracownicy 
Przedszkola Nr 2 w Bieruniu

W  miejscowoœci Horst w Holandii odby³o siê seminarium 
poœwiêcone dalekowschodnim sztukom walki, które pro-
wadzi³ Wielki Mistrz  Dschero Khan 12 Dan - twórca stylu 

Chan Shaolin Si Dju Su Kung fu. W seminarium wziê³o udzia³ oko³o 
100 osób z ró¿nych pañstw miêdzy innymi reprezentacja Stowa-
rzyszenia BIG Budo Polska, która  wczeœniej bra³a udzia³ w za-
wodach - German Open. W seminarium oprócz Wielkiego Mistrza 
Dschero Khana zajêcia prowadzi³ Toni Finken Schaffach- 9 Dan - 
Prezydent Organizacji WMAA - ROC

Big Budo w Holandii

Kolorowy zawrót głowy

Ju¿ po raz trzeci, zawod-
nicy UKS Korzeniow-

ski dzia³aj¹cego przy Gimna-
zjum nr 1 przebywali na obo-
zie treningowym we W³oszech 
(30.06 - 14.07). Podobnie 

jak w roku 2002 i ubieg³ym, 
spêdzili dwa tygodnie w nad-
morskiej miejscowoœci Bibione 
po³o¿onej ok. 100 km od Wene-
cji. By³y to dni wype³nione tre-
ningami przygotowuj¹cymi za-

wodników do najwa¿niejszych 
w tym sezonie imprez rangi mi-
strzowskiej i nie tylko. M³odzi 
zawodnicy trenowali na miej-
scowym stadionie lekkoatle-
tycznym oraz ciekawej, asfalto-
wej trasie pod alej¹ drzew - po-
pularnych tam pinii. Resztê wol-
nego czasu spêdzaliœmy - mówi 

trenerka  Katarzyna Œleziona - 
na codziennym pla¿owaniu 
nad wspania³ym i ciep³ym Ad-
riatykiem, grze w siatkówkê 
pla¿ow¹, k¹pieli w basenie oraz 
poznawaniu miasta i jego oko-
lic. Bibione to miejscowoœæ wy-
poczynkowa, do której co roku 
przyje¿d¿a rzesza turystów z 
ca³ej Europy. Znajduje siê tutaj 
m.in. znany oœrodek rehabili-
tacyjny z basenami termalny-
mi, wspania³e luna parki, „mia-
steczka wodne” itp.

Pobyt w s³onecznej Italii pod 
wieloma wzglêdami okaza³ 
siê udany. Przyniós³ wiele no-
wych doœwiadczeñ i wra¿eñ. 
Kolejnym planowanym obo-
zem naszej ekipy bêdzie 
sierpniowy pobyt w Oœrodku 
Przygotowañ Olimpijskich w 
Spale i treningi m.in. trasami, 
które przemierza³y takie s³awy 
œwiatowego chodu sportowe-
go jak Robert Korzeniowski i 
aktualny mistrz œwiata na 20 
km Francisco Fernandez (Hisz-
pania).

Z ziemi w³oskiej

Przedszkole Nr 2 w pigu³ce


