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LOKALIA

„1 st Skateboard Con-
test Bieruñ”, czyli wielka 
impreza deskorolkarzy 
ju¿ za nami. 

14 czerwca, tu¿ po go-
dzinie 16, na p³ycie skate-
parku w Bieruniu zwanej 
„Patelni¹”, rozpoczê³y siê 
zawody skateboardowe, 
które otworzy³ Burmistrz 
Miasta Ludwik Jagoda. 
Imprezê uœwietni³a tak¿e 
obecnoœæ Zastêpcy Prze-
wodnicz¹cego Rady 
Miasta S³awomira Waw-
rzyniaka oraz radnego 
Andrzeja Bibrzyckiego. 
Na zawody przyjecha³o 
kilkudziesiêciu zawod-
ników oraz rzesza mi³o-
œników tego sportu sie-
dz¹cych na widowni. 

Do rywa-
lizacji i wi-
dowiskowej 
zabawy stanêli de-
skorolkarze z Bie-
runia, Oœwiêcimia, 
Tychów, Woli, So-
snowca a nawet z 
Krakowa oraz Kilec. I 
to w³aœnie Kielczanin 
- Maciej Trojanowski 
zwyciê¿y³ zawody w 
kategorii powy¿ej lat 
16, otrzymuj¹c wiele 
bran¿owych nagród 
oraz puchar burmi-
strza. Drugie miej-
sce przypad³o Ku-
bie Golañskiemu 
z Sosnowca, a trzecie 
Tomaszowi Trzupkowi z 
Krakowa. 

W ni¿szej katego-
rii wiekowej (do lat 16) 
zwyciêzc¹ okaza³ siê 

zawodnik z 
Oœw iêc im ia 
Andrzej Na-

ras, a za nim upla-
sowali siê Micha³ 
Adamczewski z Ty-
chów i Krzysztof 
Nycz, który miesz-
ka w Woli. Specjaln¹ 
nagrodê za najlep-
szy trick otrzyma³ 
Dominik D³ugozima 
z Oœwiêcimia. Naj-
lepszy z reprezen-
tantów Bierunia 
- Bartosz Gibas, 
zaj¹³ miejsce tu¿ za 
podium w kategorii 
wiekowej do lat 16. 

Oprócz popisów 
„skaterów”, mo¿na 
by³o pobawiæ siê 

przy dŸwiêkach mu-
zyków lokalnej sce-
ny hip-hopowej. Do 
organizacji imprezy 
g³ównie przyczyni³o siê 
nowopowsta³e Stowa-
rzyszenie M³odzi Aktyw-
ni, Bieruñski Oœrodek 
Sportu i Rekreacji, 
Bieruñski Oœrodek Kul-
tury oraz g³ówny or-
ganizator - Dominik 
£aciak - 19-letni miesz-
kaniec Bierunia, dziêki 
któremu ca³a impre-
za siê odby³a. Domi-
nik planuje organizacjê 
cyklicznej tego typu 
imprezy, rozszerzo-
nej o konkurencje dla 
je¿d¿¹cych na BMX i 
³y¿worolkach.

Deski na patelni

W dniu 7 czerw-
ca, odby³y siê 
Otwarte Mistrzo-

stwa Niemiec Juniorów 
i Seniorów w Formach 
Sztuk Walki w Oldeden-
burgu. Wœród 250 uczest-
ników zawodów znalaz³a 
siê czwórka reprezentan-
tów z Polski, ze Stowarzy-
szenia Big Budo Polska z 
Bierunia. Zawody rozgry-
wane by³y z podzia³em na 
kategorie wagowe (walki 
semi - kontakt) i wiekowe 
w konkurencjach: kata, 
kata z broni¹, kata syn-
chroniczne, 

Naszym reprezentan-
tom uda³o siê zdobyæ 

a¿ 2 z³ote, 3 srebrne i 1 
br¹zowy medal. 

W kategorii seniorów 
Angelika Bigos zajê³a 1. 
miejsce w kategorii kata 
z broni¹ i 2. miejsce w 
kata. Wœród juniorów Mi-

cha³ Rygu³a zdoby³ 1. 
miejsce w kata oraz 2. 
miejsce w kata z broni¹. 
Sabinie Mañce uda³o siê 
osi¹gn¹æ 2., a Karolinie 
Kuli 3. miejsce w kata z 
broni¹. Gratulujemy!

Z przekazywanych 
miesiêcznie wy-
branych danych 

statystycznych przez 
Urz¹d Pracy w Tychach 
wynika, ¿e w Bieru-
niu liczba osób bez-
robotnych z miesi¹ca 
na miesi¹c jest coraz 
ni¿sza. Na dzieñ 31 maja 
zarejestrowanych by³o 
283 osoby, w tym 179 
kobiet. Prawo do zasi³ku 
w tym gronie posiada 45 
osób. Dotychczas 60  
osób w podanej liczbie 
nie pracowa³o. Pozosta-
je poczekaæ jak zmieni¹ 
siê dane w tym zakresie, 
je¿eli na rynku pracy po-

jawi siê kolejny rocznik 
absolwentów. Na dziœ 
nie ma obaw w odnie-
sieniu do absolwentów. 
Jest wrêcz problem, aby 
kilku osobom z wy¿szym 
wykszta³ceniem umo-
¿liwiæ odbycie sta¿u w 
Urzêdzie, bo nie maj¹ 
potrzeby rejestrowania 
siê w Urzêdzie Pracy. 

Odnosz¹c ³¹czn¹ 
liczbê bezrobotnych 
do liczby osób w wieku 
produkcyjnym na dzieñ 
objêty sprawozdaniem 
mo¿na stwierdziæ, ¿e 
stopa bezrobocia w Bie-
runiu w maju wynosi³a 
2,12, %. 

Rozgrywki Ama-
torskiej Ligi Piłki 
Nożnej o Puchar 

Burmistrza Bierunia są na 
półmetku. Właśnie dobie-
gła końca pierwsza runda 
rozgrywek sezonu 2008. 
W połowie zmagań, lide-
rem jest „AKS Zdrowia” z 
dorobkiem 23 punktów. 
Na drugim miejscu z taką 
samą ilością punktów, 
jednak z mniejszą ilością 
zwycięstw, plasuje się 
„Bieruń Centrum”. Trzecie 
miejsce z dorobkiem 22 

pkt. zajmuje zespół „Ho-
mera”. Kolejne miejsca 
zajmują: 4. ”FHU Marsal”, 
5. ”Johnson Controls”, 6. 
”Stawy”, 7. ”KKS Kopcio-
wice”, 8. ”Czarnuchowi-
ce”, 9. ”ZKS Rynek”, 10. 
”Kopań”, 11.”AFC Bie-
ruń”, 12. ”Bijasowice”. 
Przerwa wakacyjna daje 
okazję do kilku podsu-
mowań i statystyk. W li-
dze bierze udział 12 dru-
żyn reprezentowanych 
w sumie przez około 
240 zawodników. Do tej 

pory rozegrano 66 spo-
tkań w których strzelono 
234 bramki (średnio 3,5 
bramki w meczu), sędzio-

wie pokazali 56 żółte i 4 
czerwone kartki. 

II runda rusza już 27 
lipca. Turniej finałowy 

dla 4 najlepszych dru-
żyn w końcowej klasy-
fikacji, rozegrany zosta-
nie 12 października. 

Szeœæ medali z NiemiecBezrobocie spada

TABELA ROZGRYWEK: 
Lp. Zespół Mecze Pkt Bramki Z R P Ż Cz.
1. AKS Zdrowia 11 23 26-12 7 2 2 2 -
2. Bieruń Centrum 11 23 24-11 6 5 - 6 -
3. Homera 11 22 28-13 6 4 1 2 -
4. FHU Marsal 11 21 21-14 6 3 2 6 1
5. Johnson Controls 11 20 21-14 6 2 2 - -
6. Stawy 11 16 20-26 5 1 5 7 1
7. KKS Kopciowice 11 15 25-16 4 3 4 6 -
8. Czarnuchowice 11 15 13-16 4 3 4 2 -
9. ZKS Rynek 11 10 18-31 3 1 7 6 -

10. Kopań 11 8 13-20 2 2 7 6 1
11. AFC Bieruń 11 5 13-25 1 2 8 4 1
12 Bijasowice 11 5 12-33 1 2 8 9 -

Liga na półmetku
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WOKÓŁ NAS

Dotyczy: zbiórki publicznej
Stosownie do decyzji nr 1 Burmistrza z dnia 08.08.2007 roku, 

punkt nr 4 zezwalającej Komitetowi na prowadzenie zbiórki pu-
blicznej. Społeczny Komitet Budowy Pomnika Patrona Miasta 
informuje:
- w terminie zezwolenia, to jest do 31 maja 2008 roku na kon-

cie budowy pomnika zgromadziliśmy kwotę 53.602,00 zł,
- łączne zobowiązania Komitetu wynoszą 70.700,00 zł,
- ilość zrealizowanych rachunków na dzień 31.05.2008 roku 

wynosi 15.616,00 zł.

Ze względu na niepełne pokrycie finansowe podpisanych 
umów, zwróciliśmy się do Burmistrza Miasta o nowe zezwolenie 
na dalsze prowadzenie zbiórki publicznej przez kolejny rok. 

Równocześnie pragniemy z całego serca podziękować 
wszystkim ofiarodawcom za dotychczasowe wsparcie idei bu-
dowy pomnika św. Walentego Patrona naszego Miasta.

W imieniu Komitetu Przewodniczący Stowarzyszenia 
Miłośników 600-letniego Bierunia

Jan Wieczorek

Co roku o tej samej po-
rze, czyli po zakończe-
niu roku akademickie-

go wzrasta liczba telefonów 
osób pytających o warunki 
uzyskania stypendium w na-
stępnym roku akademickim. 
Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom, przypominamy wzo-
rem lat poprzednich na łamach 
Rodni o zasadach i kryteriach, 
które winni spełniać kandyda-
ci opierając się na aktualnie 
obowiązujących rozwiązaniach 
przyjętych przez Radę Miejską. 
Stypendium przyznawane jest 
studentom:
- zameldowanym w Bieruniu,
- studiującym na wyższych 

uczelniach prowadzonych 
w systemie dziennym. wie-
czorowych i zaocznym, do 
ukończenia 25 roku życia,

- których dochód na jednego 
członka w rodzinie nie jest 
wyższy od 80 % kwoty mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracę, określonego w usta-
wie z dnia 10 października 
2002 roku, o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,

- którzy przedstawią zaświad-
czenie uczelni potwierdza-
jące wpis na dany rok i kie-
runek studiów oraz średnią 
ocen za ostatni ukończony 
rok akademicki,

- którzy przedstawią świa-
dectwo ukończenia szkoły 
średniej z wynikiem średniej 
ocen 4,75 i wyżej, a ubiega-
ją się o przyznanie stypen-
dium po raz pierwszy,

- którzy przedstawią średnią 
ocen 4,0 i wyżej za kolej-
ny – ostatni ukończony rok 
akademicki,

- tylko z tytułu studiowania 
na jednym kierunku jednej 
uczelni.

Kwota stypendium będzie 
zróżnicowana w zależności od 
dochodu na członka w rodzinie 
odpowiednio:
- 150 zł, gdy dochód na jed-

nego członka w rodzinie nie 
jest wyższy niż 80 % mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracę (777,30 zł),

- 200,- zł, gdy dochód na jed-
nego członka w rodzinie nie 

jest wyższy niż 70 % mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracę (680,14 zł),

- 300,- zł, gdy dochód na jed-
nego członka w rodzinie nie 
jest wyższy niż 60 % mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracę (582,98 zł),

- 400,- zł, gdy dochód na jed-
nego członka w rodzinie nie 
jest wyższy niż 50 % mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracę (485,81 zł).

Ustalone na bieżący rok mi-
nimalne wynagrodzenie wynosi 
1126,- zł. Wykonujący uchwałę 
Rady Miejskiej Burmistrz w 
swym zarządzeniu w ubiegłym 
roku przyjął, że przy ustalaniu 
średniego dochodu na człon-
ka w rodzinie wnioskodawcy 
nie będzie uwzględniana kwo-
ta składek na ubezpieczenie 
społeczne. Podane w nawia-
sach kwoty ustalono właśnie w 
taki sposób, czyli korzystny dla 
osób ubiegających się o przy-
znanie stypendium.

Wzorem lat poprzednich 
wnioski o udzielenie stypen-
dium według wzoru ustalonego 
przez Burmistrza należy składać 
w Biurze Obsługi Rady Miejskiej 
i Burmistrza wraz z innymi wy-
maganymi dokumentami, w ter-
minie do 20 października br.

Złożone przez osoby ubiega-
jące się o przyznanie stypen-
dium wnioski wraz z załączony-
mi dokumentami przejdą kilka 
sit kontroli w Urzędzie, a następ-
nie końcową weryfikację, którą 
przeprowadzi komisja powoła-
na przez Burmistrza. Lista osób 
spełniających wymogi uchwały 
Rady, zostanie podana do pu-
blicznej wiadomości w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz gaze-
cie lokalnej Rodnia. Warunkiem 
przyznania stypendium będzie 
zawarcie umowy z Burmistrzem. 
Tak jak w latach poprzednich 
będzie w tym celu wyznaczony 
termin, o czym powiadomimy 
zainteresowanych. Druki wnio-
sków oraz uchwała Rady są do-
stępne w BIP. Można je również 
otrzymać w Biurze Obsługi Rady 
Miejskiej i Burmistrza.

INFORMACJA 
SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA 

ŚWIĘTEGO WALENTEGO PATRONA MIASTA 

Stypendia 
dla studentów

Stypendia sportowe Bur-
mistrza Miasta Bierunia, 
zosta³y przyznane. Zdo-

bywcy nagrody reprezentuj¹ ta-
kie dyscypliny jak: jeŸdziectwo 
konne, siatkówkê, p³ywanie, te-
nis sto³owy oraz chód sportowy. 
Wœród wnioskuj¹cych o stypen-
dium znalaz³y siê osoby maj¹ce 
pomimo m³odego wieku, wiele 
sukcesów, zarówno na arenie 
krajowej, jak i miêdzynarodowej. 
Kinga Mucha jest zdobywczy-
ni¹ 1. miejsca w Mistrzostwach 
Œl¹ska M³odzików, 6. miejsca 
Mistrzostw Polski i 2. miejsca 
w Miêdzynarodowym Mityn-
gu Chodu Sportowego. W tej 
samej dyscyplinie Krzysztof 
RzeŸnik zdoby³ 6. miejsce w fi-
nale Mistrzostw Polski i 1. miej-
sce w kwalifikacjach Makrore-
gionu do Mistrzostw Polski. Z 
kolei Dariusz Wróbel, jako te-
nisista sto³owy, wielokrotnie 
zdoby³ tytu³ Mistrza Œl¹ska w 
m³odzikach, kadetach i juniorach 
oraz 5. miejsce w Mistrzostwach 
Polski. Piotr Wielechowski zaj¹³ 
7. miejsce na Mistrzostwach Pol-

ski Seniorów na 800 m stylem 
dow. oraz 6. miejsce na 50 m i 
7. miejsce na 100m stylem do-
wolnym w XIII Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie M³odzie¿y. Angeli-
ka Pindel osi¹gnê³a 4. miejsce 
w Mistrzostwach Polski M³odych 
JeŸdŸców. Katarzyna Wikarek 
trenuj¹c jeŸdziectwo, kilkakrotnie 
zdoby³a 1. miejsce w zawodach 
regionalnych na dystansie 30 
km, 45k m i 80km. Ponadto 12. 
miejsce w Miêdzynarodowych 
Rajdach D³ugodystansowych 
na Wêgrzech na dystansie 80 
km i 6. miejsce w Mistrzostwach 
Polski na dystansie 142 km. W 
sezonie 2007 zajmowa³a 6. miej-
sce w Ogólnopolskim Rankingu 
JeŸdŸców. Do listy stypendy-
stów zakwalifikowa³a siê równie¿ 
siatkarka Barbara Kubieniec. 

Osoby te w zale¿noœci od 
posiadanej klasy sportowej 
otrzyma³y od 75 do 250z³. 
miesiêcznie. Spoœród oœmiu 
z³o¿onych wniosków, tylko je-
den nie otrzyma³ pozytywnego 
zaopiniowania.

Pomagamy sportowej 
m³odzie¿y
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WIZYTA

Na zaproszenie Urzêdu 
Miejskiego oraz Stowa-
rzyszenia Wspó³pracy 

Zagranicznej „Wspólna Euro-
pa” od 3 do7 lipca przebywa³a 
w naszym mieœcie 43 osobowa 
grupa mieszkañców naszego 
partnerskiego miasta z Francji 
Meung sur Loire. Na czele de-
legacji sta³a pani mer Pauline 
Martin oraz szefowa Stowa-
rzyszenia Wspó³pracy z Bieru-
niem pani Anne Jacquin. 

Pierwszego dnia goœcie 
otrzymali niewielk¹ próbkê 
mo¿liwoœci artystycznych 
Bieruñskiego Oœrodka Kultu-
ry. Jako pierwszy zaprezen-
towa³ siê zespó³ dzieciêcy 
„Do, Re, MI” kierowany przez 
pani¹ Agatê Parysz-Urbaœ. 
Serca publicznoœci pod-
bi³ m³odzie¿owy „Freedom” 
prowadzony przez tê sam¹ 
instruktorkê, który wykona³ mie-
dzy innymi kilka piosenek w 
jêzyku francuskim. Bieruñ Blues 
Band oraz nowy zespó³ teatral-
ny Micha³a Sabata „Fabryka 
Marzeñ” równie¿ przyjmowane 
by³y z du¿ym zainteresowaniem 
a koñcz¹cy prezentacjê wystêp 
„Œciernianeczek” oklaskiwano 
na stoj¹co.

Poniewa¿ we francuskiej gru-
pie by³o 15 dzieci - w pi¹tek w 

Szkole Pod-
stawowej nr 1 
przygotowano 
dla nich blok 
zajêæ kultural-
nych i spor-
towych. W 
tym czasie, 
doroœli mie-
li spotkanie z 
w³adzami mia-
sta. Przewodni-
cz¹cy Rady 
Miejskiej Hen-

ryk Skupieñ oraz zastêpca bur-
mistrza Jan Podleœny starali siê 
przybli¿yæ goœciom z nad Loary 

historiê, dorobek i problemy 
miasta nad Wis³¹. Jak nie trudno 
zgadn¹æ, tego dnia najwiêksz¹ 
atrakcj¹ dla naszych goœci by³o 
zwiedzanie koœció³ka p.w. œw. 
Walentego.

W rozmowie z dziennikarzem 
Rodni pani mer Pauline Martin 
stwierdzi³a, ¿e pierwszy raz jest 
w Polsce i bardzo siê jej u nas 
podoba. Przyzna³a jednak, ¿e 
bariera jêzykowa mo¿e byæ pro-
blemem w rozwijaniu partner-
skich stosunków miêdzy naszy-
mi miastami. Francuzi nie chc¹ 

siê uczyæ polskiego, Polacy nie 
znaj¹ francuskiego a porozumie-
wanie siê przez obie strony po 
angielsku, jest nieco sztuczne. 
Dlatego - jej zdaniem – partner-
ska wspó³praca naszych miast, 
powinna koncentrowaæ siê na 
wymianie zespo³ów kulturalnych 
i sportowych. W Meung sur Lo-
ire dzia³a prawie osiemdziesi¹t 
stowarzyszeñ i z pewnoœci¹ 
znajd¹ one partnerów w Bie-
runiu. Pani Martin podobnie 
jak w³adze Bierunia uwa¿a, ¿e 
wspó³praca na szczeblu w³adz 
to pierwszy krok. Teraz powin-
ny nast¹piæ kolejne – na pozio-

mie, organizacji i stowarzyszeñ. 
W s z y s t k i c h 
z a i n t e r e s o -
wanych mie-
s z k a ñ c ó w 
Bierunia za-
praszamy do 
Stowarzysze-
nia Wspó³pracy 
Zagranicznej 
„Wspólna Eu-
ropa” kiero-
wanego przez 
Krystynê Cza-
jowsk¹ i Jana 

Knopka. Siedziba Stowarzy-
szenia mieœci siê w Szkole Pod-
stawowej nr 1 a adres mailowy: 
wspolna-europa@wp.pl.

Zwiedzanie Pszczyny i sta-
nowiska ¿ubrów w Jankowi-
cach zakoñczy³o drugi dzieñ 
pobytu. 

Sobota to ca³odzienny wy-
jazd do Krakowa i Wieliczki. 
Natomiast w niedzielê goœcie 
razem z mieszkañcami Bierunia 
wziêli udzia³ w polsko-francu-
skiej Mszy œwiêtej odprawionej 
w koœciele p.w. œw. Bart³omieja. 
Po po³udniu w – Zabrzegu 
uroczyœcie ods³oniêto tablicê 
upamiêtniaj¹c¹ wizyty Charle-
s’a de Gaulle’a w Bieruniu. W 
okresie miêdzywojennym by³ 
on jako m³ody porucznik w na-
szym mieœcie a po wojnie ju¿ 
jako prezydent Francji odwie-
dzi³ nas ponownie.

Rozmowy Zarz¹dów Stowa-
rzyszeñ w sprawie dalszej 
wspó³pracy i omówienie za³o-

¿eñ programu unijnego pro-
wadzone w Szkole Podsta-
wowej nr 3 oraz po¿egnalna 
kolacja w restauracji „Stylo-
wa” - zakoñczy³y w niedzielê 
wizytê francuskich goœci. W 
poniedzia³ek rano goœcie wy-
jechali do Krakowa, sk¹d odle-
cieli do Francji.

Jest praca
Przyjmê do pracy kobietê 
w wieku 20-35 lat z Bieru-

nia lub okolic. Wiêcej infor-
macji pod numerem telefo-

nu 0600-330-026. 
Dzwoniæ po godzinie 14.00.

W lipcu Oœrodek Edukacji 
w Bieruniu zaprasza na wycieczki:
10.07 - Dolina Koœcieliska/Zakopane 
czas wycieczki: od godz.  6.00 - do 
godz. 21.00

24.07. Czechy - Morawy/Stramberk
Czas wycieczki od godz. 7.00 - do 
godz. 21.00

31.07. Turbacz/Nowy Targ
Czas wycieczki od godz. 7.00 - do 
godz. 21.00

Odp³atnoœæ 8 z³, zapisy w Oœrodku 
Edukacji, ul. Chemików 39 
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzi-
nach od 8.00 do 15.00.
Oœrodek Edukacji w Bieruniu zapra-
sza równie¿ na:
P Ó £ K O L O N I E w filiach Szko³y 
Podstawowej Nr 3 w Bijasowicach, 
Czarnuchowicach, Œcierniach od 

28 lipca do 8 sierpnia w godzinach 
10.00 -14.00.

Goœcie znad Loary

Wypoczywaj z nami!
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MIEJSKIE SPRAWY

Tegoroczne - VI 
Powiatowe Tar-
gi Przedsiêbior-

czoœci i Ekologii Imielin 
2008, zgromadzi³y 80 
wystawców w tym 15 
firm reprezentuj¹cych 
nasze miasto. Trady-
cyjnie najwiêcej emocji 
wzbudza³o wrêczanie 
nagród – Statuetek „Zie-
lonego Liœcia”. Tym ra-
zem, nagrodzono a¿ 
piêæ firm z Imielina (gra-
tulujemy!) jedn¹ z Lêdzin 
(brawo!) oraz dwie z 
Bierunia (hurra!). Uzna-
nie targowego jury za 
technologiê proeko-
logiczn¹ - zyska³o po-
wszechnie znane w na-
szym mieœcie Bieruñskie 
Przedsiêbiorstwo In¿y-
nierii Komunalnej kie-
rowane przez preze-

sa Tadeusza Kowalika 
oraz mniej znana szero-
kiej publicznoœci Firma 
„Avantgarden” z Bieru-
nia, dlatego te¿ klika s³ów 
o tej ciekawej firmie. 

„Avantgarden” po-
wsta³a w roku ubieg³ym, 
krótko po tym, kiedy jej 
za³o¿ycielka Joan-
na Kantor, zosta³a 
zwolniona z pracy, 
po powrocie z urlo-
pu wychowawczego 
- co niestety nagmin-
nie spotyka kobiety w 
Polsce. Dziêki deter-
minacji jej w³aœcicielki 
i wsparciu w postaci 
dotacji na rozpoczêcie 
dzia³alnoœci gospo-
darczej uzyskanej z 
PUP, powsta³a firma, 
zajmuj¹ca siê kom-
pleksowo projekto-

waniem, zak³adaniem i 
pielêgnacj¹ ogrodów. W 
tym zakresie „Avantgar-
den” ju¿ po niespe³na 
roku dzia³ania zyska³a 
uznanie na targach 
imieliñskich. Nagrody 
wrêcza³ prof. Jerzy Bu-
zek – pose³ do Parlamen-

tu Europej-
skiego, który 
patronowa³ 
seminarium 
na temat in-
strumentów 
p o m o c o -
wych UE.

W uroczystoœci otwarcia 
Targów obok w³adz po-
wiatu i gmin tworz¹cych 
nasz powiat uczestniczy³a 
Ma³gorzata Handzlik – 
pose³ do Parlamentu Eu-
ropejskiego.

BPIK i AVANTGARDEN 
tryumfuj¹ na Targach!

Stoisko SUH „Jednoœæ” z Bierunia 
– jednego z laureatów lat ubieg³ych, 
tradycyjnie odwiedzi³o wielu uczestni-
ków Targów.

Bierunianka Joanna Kantor odbiera 
nagrodê z r¹k prof. Jerzego Buzka

Jestem ambasado-
rem USA w Polsce 
a nie tylko w War-

szawie – powiedzia³ Vic-
tor Ashe Ambasador 
Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Pó³nocnej, kie-
dy doœæ niespodziewa-

nie 24 czerwca zawita³ 
do Bierunia. 

Pan ambasador zo-
sta³ przyjêty przez 
p r z e w o d n i c z ¹ c e g o 
Rady Miejskiej Henry-
ka Skupienia oraz w 
zastêpstwie bêd¹cego 
na urlopie burmistrza 
- wiceburmistrza Jana 
Podleœnego. Victor 
Ashe z du¿ym zainte-

resowaniem wys³ucha³ 
informacji o naszym 
mieœcie, jego proble-
mach i perspekty-
wach oraz dzia³alnoœci 
samorz¹dowej. By³o to 
bardzo mi³e ale i trochê 
dziwne: sk¹d u przed-

s t a w i c i e l a 
œwiatowego 
mocars twa 
zaintereso-
wanie proble-
mami gmi-
ny? Tajemni-
ca wyjaœni³a 
siê, kiedy pan 
ambasador 
po in formo-

wa³, ¿e przed objêciem 
funkcji dyplomaty, przez 
16 lat by³ burmistrzem 
miasta Knoxwille w sta-
nie Tennesse, co jest 
najd³u¿ej piastowanym 
stanowiskiem burmistrza 
w 213 letniej historii tego 
miasta. Tak wiêc, proble-
my gminne i zarz¹dzanie 
miastem nie s¹ mu 
obce.

Jak nas poinformo-
wa³ druh Jan Ka-
sprzyk: tegoroczne 

Obchody Powiatowego 
Dnia Stra¿aka po³¹czone 
z uroczystoœciami X le-
cia dzia³alnoœci naszej 
powiatowej organiza-
cji Zw OSP RP powiatu 
Bieruñsko-Lêdziñskiego, 
odby³y siê 6 czerwca w 
Lêdzinach.

G³ównym punk-
tem uroczystoœci by³o 
wrêczenie sztandaru 
Oddzia³owi Powiato-
wemu ZOSP w Bieru-
niu - Lêdzinach. Sztan-
dar zosta³ ufundowany 
przez wiele firm i instytu-
cji wœród których znalaz³ 
siê równie¿ Urz¹d Miasta 
Bieruñ oraz bieruñskie 
firmy „Nitroerg” i KWK 
„Piast”. 

Jak zawsze przy 
tego typu okazjach, nie 
zabrak³o odznaczeñ i 
wyró¿nieñ. Nie sposób 
wymieniæ wszystkich 
uhonorowanych dru-
hów. Wspomnijmy wiêc 
tylko o wyró¿nionych 

bieruniakach. Uchwa³¹ 
prezydium Zarz¹du 
Oddzia³u Wojewódz-
kiego ZOSP RP Wo-
jewództwa œl¹skiego 
z³otym medalem „Za 
zas³ugi dla po¿arnictwa” 
odznaczeni zostali: dh 
- Agnieszka Kawecka 
– OSP Bieruñ Nowy, dh 
- Józef Budny - Bieruñ 
Nowy, dh - Piotr Czar-
nynoga starosta, oraz 
dh - Eugeniusz  Kuczek 
- Bieruñ Stary. Natomiast 
srebrnym medalem ude-
korowany zosta³: dh - Je-
rzy Lenart - OSP Bieruñ 

Nowy a br¹zowym: dh 
- Krzysztof Palka i dh - 
Krzysztof Burzan obaj 
OSP Bieruñ Nowy.

Zarz¹d Oddzia³u Po-
wiatowego ZOSP RP 
powiatu Bieruñsko-
Lêdziñskiego chc¹c 
podziêkowaæ wszystkim 
za d³ugoletni¹ wspó³-
pracê oraz pomoc w 
przygotowaniu tych jubi-
leuszowych obchodów 
postanowi³ uhonorowaæ: 
Piotra Czarnynogê 
– starostê, Urz¹d Mia-
sta Bieruñ - burmistrz 
Ludwik Jagoda oraz 
Dyrekcjê firmy „Nitroerg” 
w Bieruniu. 

Ambasador USA w Bieruniu Stra¿acki jubileusz
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1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2008r. o godz. 10.00 w Sali Na-
rad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (II piętro, pok. nr 23).

2. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium nie póź-
niej niż do dnia 16 lipca 2008r. do godz. 14.30 w kasie Urzędu Miej-
skiego lub w formie przelewu bankowego na konto: Bank Spółdzielczy 
Tychy 26 8435 0004 0000 0000 6158 0001.

3. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji 
przetargowej dowód wniesienia wadium i następujące dokumenty:

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty,
- w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika 

- oryginał pełnomocnictwa do działania na każdym etapie postępo-
wania przetargowego. 

4. Wadium należy wnosić w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub 
papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

5. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wy-
grał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wnie-
sione w innej formie niż w pieniądzu, podlega zwrotowi niezwłocznie 
po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Natomiast 
pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ter-
minie 3 dni od daty przetargu, bez odsetek.

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że po-
stąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. Wylicytowaną cenę za nieruchomość wraz z podatkiem VAT należy 
uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w ro-
zumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758) wyma-
gane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

10. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Ładu Przestrzennego i 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Ry-
nek 14 (II piętro, pokój nr 16 – stary budynek), tel.: (032) 324-24-28. 
Adres internetowy: http://www.um.bierun.pl

11. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej 
przyczyny.

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
w m2

Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

Cena wywoławcza 
nieruchomości

w zł

Wadium
w zł

1.
nr działki 1044/229 obręb Bieruń 

Stary, karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9 SR Tychy

1393

Tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z podstawowym prze-
znaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 
Dopuszcza się realizację:
• obiektów i urządzeń usług rze-

miosła nieprodukcyjnego, handlu 
i gastronomii,

• garaży i budynków gospoda-
rczych,

• zieleni urządzonej,
• sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej dla obsługi tych tere-
nów.

Nie dopuszcza się realizacji: 
• obiektów i urządzeń o funkcji 

usługowej, których funkcjono-wa-
nie może stwarzać uciążliwości 
dla terenów przeznaczonych w 
planie dla funkcji mieszkaniowej, 

• obiektów inwentarskich związa-
nych z hodowlą zwierząt.

Przez działki nr 1052/229 i 1058/229 
przebiega napowietrzna linia ener-
getyczna EN 20kV wraz ze strefą izo-
lacyjną (o szer. 8m od linii) o ograni-
czonym użytkowaniu.

97.800,00 zł
+22% VAT 10.000,00 zł

2.
nr działki 1045/229

obręb Bieruń Stary, karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9 SR Tychy

1284 90.100,00 zł
+22% VAT 9.000,00 zł

3.
nr działki 1046/229

obręb Bieruń Stary, karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9 SR Tychy

1232 86.500,00 zł
+22% VAT 9.000,00 zł

4.
nr działki 1048/229 obręb Bieruń 

Stary, karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9 SR Tychy

1166 81.800,00 zł
+22% VAT 8.500,00 zł

5.
nr działki 1050/229

obręb Bieruń Stary, karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9 SR Tychy

1067 75.000,00 zł
+22% VAT 7.500,00 zł

6.
 nr działki 1052/229

obręb Bieruń Stary, karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9 SR Tychy

788 45.500,00 zł
+22% VAT 4.500,00 zł

7.
nr działki 1058/229

obręb Bieruń Stary, karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9 SR Tychy

843 48.700,00 zł
+22% VAT 5.000,00 zł

KOMINIKATY

Sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Borowi-
nowej zapisanych w księdze wieczystej nr KA1T/00011364/9 Sądu 

Rejonowego w Tychach, jako własność Gminy Bieruń. Zgodnie z 
obowiązującym zapisem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Borowinowej 
(Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 101, poz. 2733 z dnia 28 lipca 2005r.) 
działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną. 

Obciążenia nieruchomości: brak. 
Do cen nieruchomości osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na:

http://www.um.bierun.pl
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SESJA

Druga w miesi¹cu czerw-
ca sesja poœwiêcona 
by³a sprawom 

bezpieczeñstwa na terenie 
gminy w odniesieniu do dzieci 
i m³odzie¿y w szkole i miejscu 
zamieszkania, a w pozosta³ym 
zakresie bezpieczeñstwu ko-
munikacyjnemu. Zgodnie z 
utrwalonym modelem pracy 
Rady, radni dysponowali przed 
sesj¹ na posiedzeniach komi-
sji materia³ami opracowany-
mi przez: Stra¿ Miejsk¹, które 
zawiera³y informacje dotycz¹ce 
kosztów utrzymania, docho-
dów uzyskanych z wystawio-
nych mandatów w latach 2005 
– 2007, kosztów poniesionych 
na utrzymanie Ochotniczych 
Stra¿y Po¿arnych, wydatków 
na realizacjê zadañ obrony 
cywilnej oraz wyniki, a œciœlej 
dane statystyczne dotycz¹ce 
dzia³alnoœci obu formacji mun-
durowych. Poza tym radni 
otrzymali wyniki pracy Policji. 
Zawiera³y one zarówno infor-
macje statystyczne dotycz¹ce 
zaistnia³ych w mieœcie prze-
stêpstw jak i skutecznoœci ich 
wykrywania. Materia³y te by³y 
omawiane na posiedzeniach 
komisji z udzia³em autorów 
opracowañ czyli Komendanta 
Stra¿y Miejskiej oraz Komen-
danta Powiatowej Policji w Bie-
runiu. Podczas sesji radni po-
ruszyli ró¿ne problemy, w tym 
m.in. dewastacjê mienia, brak 
skutecznej reakcji na narusza-
ne przepisy na parkingu przy 
KWK „PIAST”, handel alko-
holem niewiadomego pocho-
dzenia przy kopalni, sprzeda¿ 
alkoholu nieletnim itd. Wyniki 
dyskusji zarówno dotycz¹ce 
omawianego tematu na posie-
dzeniach komisji jak i sesji rady 
zosta³y zawarte w kilku wnio-
skach, które przeg³osowano i 
przekazano Burmistrzowi. 

Dotyczy³y one m.in.:
• uwzglêdniania w bud¿e-

tach gminy kolejnych lat 
œrodków finansowych na 
rozbudowê monitorin-
gu miasta, w celu objêcia 
nim kolejnych miejsc 
oraz obiektów, w których 
wystêpuje zagro¿enie dla 
¿ycia i zdrowia, wzglêdnie 
nasilaj¹ siê przypadki de-
wastacji mienia,

• zwiêkszenia pieszych patro-
li mieszanych Stra¿y Miej-
skiej i Policji w miejscach 
szczególnie nara¿onych na 
dzia³anie grup patologicz-
nych,

• zwiêkszenie dzia³alnoœci 
wychowawczej, w celu za-
anga¿owania dzieci i m³o-
dzie¿y szkolnej w sta³ym 
utrzymaniu ³adu i porz¹dku 
w miejscach pamiêci na-
rodowej oraz pami¹tek hi-
storycznych i zabytkowych 
w mieœcie powierzaj¹c za-
dania te poszczególnym 
szko³om oraz kszta³towanie 
wœród m³odzie¿y w³aœciwej 
i obywatelskiej postawy 
odpowiedzialnoœci i obo-
wi¹zków zwi¹zanych z 
³adem, porz¹dkiem i bez-

pieczeñstwem publicznym,
• rozwa¿enie mo¿liwoœci prze-

znaczenia czêœci œrodków 
pozyskanych przez wydanie 
pozwoleñ na sprzeda¿ wyro-
bów alkoholowych na usu-
wanie szkód wyrz¹dzonych 
przez grupê pijanych – ok. 
50 tys. z³ w skali roku,

• opracowanie i rozpowszech-
nienie wœród mieszkañców 
serwisu informacyjnego o 
uzyskaniu pomocy w spra-
wach bezpieczeñstwa in-
dywidualnego i zbiorowe-
go, wypadków, w tym dro-
gowych po¿arów i innych 
zagro¿eñ,

• integrowanie mieszkañców 
z Policj¹ w celu skutecznego 
zwalczania przestêpczoœci.

We wnioskach nie ujêto 
dzia³añ akcentuj¹cych poprawê 
bezpieczeñstwa na drogach. 
W swym wyst¹pieniu zwróci³ 
na to uwagê Zastêpca Komen-
danta Powiatowej Policji w Bie-
runiu nadkomisarz Waldemar 
Prietz.. Zasugerowa³ on miêdzy 
innymi doœwietlenie niektórych 
miejsc na ul. Warszawskiej czy 
okolic dworców kolejowych. 
Bior¹cy udzia³ w sesji Starosta 
Piotr Czarnynoga zasugerowa³ 
z kolei potrzebê wycinki drzew 
ograniczaj¹cych widocznoœæ 

przy wyjeŸdzie z ul. Bojszow-
skiej do ul. Turystycznej.

Do tematyki bezpieczeñstwa 
bêdziemy powracaæ na 
³amach „Rodni” zw³aszcza, ¿e 
materia³y statystyczne opra-
cowane na potrzeby Rady za-
wieraj¹ wiele ciekawych in-
formacji, a bezpieczeñstwo 
mieszkañców nale¿y do prio-
rytetów w mieœcie.

Podczas sesji Rada podjê³a 
nastêpuj¹ce uchwa³y:

- W sprawie uchylenia 
uchwa³y Nr IV/6/2008 Rady 
Miejskiej w Bieruniu z dnia 
30.04.2008r. dotycz¹cej usta-
lenia cen urzêdowych za 
us³ugi przewozowe trans-
portu zbiorowego na terenie 
gminy Bieruñ.

Na rêce przewodnicz¹cego 
Rady wp³ynê³o postanowie-
nie Wojewody Œl¹skiego, któ-
ry w ramach nadzoru wszcz¹³ 
postêpowanie w sprawie 
uchylenia niektórych zapisów 
uchwa³y Rady wymienionych 
na wstêpie. Dotyczy ona usta-
lenia cen dla przewoŸnika, któ-
ry wygra³ przetarg i wykonuje 
us³ugi przewozowe w oparciu 
o zawart¹ z gmin¹ umowê czy-
li PKSiS Oœwiêcim. W ostatnich 
latach Rada podejmowa³a po-
dobnie zreszt¹ jak inne gmi-
ny uchwa³y o takim samym 
brzmieniu. Tym razem na prze-
szkodzie stanê³o orzecznic-
two s¹dowe. Gdyby z uchwa³y 
usuniêto zapis dotycz¹cy 
wskazanego przewoŸnika 
utraci³aby ona sens. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e w Bieruniu wyko-
nuj¹ us³ugi przewozowe: KZK 
GOP, PKM Tychy i prywatni 
przewoŸnicy. Firmy te stosuj¹ 
ró¿ne systemy, a do wykony-
wanych przez nie us³ug gmina 
nie dop³aca.

- W sprawie zmian w uchwa-
le Nr IV/2/2008 Rady Miej-
skiej w Bieruniu z dnia 
30.04.2008 r. w sprawie za-
sad dotycz¹cych stosowania 
op³at za us³ugi przedszkoli w 
Bieruniu.

Podobnie jak w omawia-
nej wy¿ej uchwale Wojewo-
da Œl¹ski w ramach nad-
zoru prawnego wszcz¹³ 
postêpowanie w sprawie 
uchylenia niektórych zapisów 
w wymienionej wy¿ej uchwa-
le. W wyniku zmiany przepi-
sów zadanie, które do tej pory 
nale¿a³o do Rady wykona Bur-
mistrz. Obie uchwa³y s¹ wiêc 
uwzglêdnieniem zastrze¿eñ 
nadzoru prawnego, a w wyniku 
ich uwzglêdnienia Wojewoda 
umorzy postêpowania.

- W sprawie przyst¹pienia 
gminy Bieruñ do reali-
zacji projektu w ramach 
Poddzia³ania 7.1.1. Progra-
mu Operacyjnego Kapita³ 
Ludzki.

Gmina przyst¹pi³a do reali-
zacji programu, który finanso-
wany jest ze œrodków unijnych 
poprzez Urz¹d Marsza³kowski. 
Poza z³o¿eniem wniosku i 
spe³nieniem innych wymogów 
Urz¹d ten zwróci³ siê do gmin 
o podjêcie uchwa³ z moc¹ 
obowi¹zuj¹c¹ wstecz, czyli od 
1 maja 2008 r. W przes³anym 
do gmin wzorze wskazano, aby 
Rady zapewni³y wk³ad w³asny. 
W przypadku Bierunia bêdzie 
do kwota 10.632,62 z³, czyli 
10 %. Pozosta³¹ czêœæ pokryje 
Marsza³ek Województwa. Wnio-
sek Bierunia zosta³ przyjêty i 
zakwalifikowany jako jeden z 
pierwszych w województwie, 
a jego realizacj¹ zajmie siê 
w pe³nym zakresie Miejskim 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. 
Program ten dotyczy dzia³añ na 
lokalnym rynku pracy.

- W sprawie zmian bud¿etu.
Wprowadzone do bud¿etu 

zmiany dotycz¹ zmiany docho-
dów bud¿etowych i wydatków 
o kwotê 154.400 z³. Œrodki te 
otrzyma³a gmina od Zarz¹du 
Województwa Œl¹skiego na 
remont dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. Rada prze-
znaczy te œrodki na remont 
drogi dojazdowej od kapliczki 
na Che³meczkach do ul. Tury-
stycznej oraz remont drogi do-
jazdowej do gruntów rolnych 
– ul. Wiœlana II etap.

 Opracowa³
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

Radni obradowali
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Wystêp „Nowobierunia-
nek” i obrzêd puszcza-
nia wianków na Wiœle,  

biesiada tyrolska z zespo³em „Ty-
rolia Band”, koncert bluesowy w 
wykonaniu „Obstawy prezyden-
ta”, Reni Jusis dla m³odzie¿y i bo-
kowski „Folk Band” dla wszyst-
kich – to tylko czêœæ atrakcji 
imprezy „Noc œwiêtojañska”. 
Organizatorami festynu byli: 
Bieruñski Oœrodek Kultury i Sto-
warzyszenie Mi³oœników Ziemi 
Bieruñskiej „Por¹bek”.  

Noc œwiêtojañska
Pobie¿ny ogl¹d bawi¹cych 

siê uczestników pikniku nad 
Wis³¹, pozwala pokusiæ siê 
o stwierdzenie, ¿e impre-
za by³a bardzo udana. Jeœli 
ktoœ sobie odpuœci³ i nie przy-
szed³: nich ¿a³uje. Chocia¿by 
przepiêknego  pokazu ogni 
sztucznych. Ale¿ by³y fajer-
werki...  Skromniutk¹ czêœæ 
festynowej atmosfery oddaj¹ 
zamieszczone tu zdjêcia. Nasz 
fotoreporter by³ wszêdzie, 
fotografowa³ wszystko ale 
mo¿emy zamieœciæ tylko nie-
wielk¹ czêœæ fotografii. 
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7 czerwca, na kilka 
godzin bieruñski 
rynek zmieni³ siê w 

scenê teatralna. Dzia³o 
siê tak za spraw¹ dru-
giego mityngu teatral-
nego „Uliczka 2008”, 
zorganizowanego przez 
Bieruñski Oœrodek Kul-
tury wraz z miejsco-
wym teatrem „Epide-
mia” prowadzonym 
przez Micha³a Saba-
ta. Plenerowe wystêpy 
zaprezentowa³o kilka 
grup. Jako pierwsza, 
tytu³em rozgrzewki, 
wyst¹pi³a grupa tanecz-
na Horeay z BOK-u, 
pracuj¹ca pod kierow-
nictwem pani Aleksan-
dry Parysz. Nastêpnie 
wyst¹pi³ teatr Neofobia 
z Bêdzina z ujmuj¹cym 
spektaklem „Zniewo-
lenie”. Kolejn¹ grup¹, 
jaka zaprezentowa³a 
siê na bieruñskim ryn-
ku, by³ teatr Creatorium 

z Katowic ze sztuk¹ 
„Przegwizdane”, gdzie 
m³odzi ludzie za po-
moc¹ ruchu gestu i 
symbolu podjêli trudny 
temat, jakim jest pro-
blem alkoholu w na-
szym spo³eczeñstwie. 
Teatr Niezale¿ny Dawka 
Œmiertelna z Mys³owic 

zaprezentowa³ pokaz 
plenerowy „Historia o 
Zmierzchu” z elemen-
tami tañca z ogniem, w 
którym to przeniós³ wi-
dzów do œwiata smo-
ków, czarownic i okul-
tyzmu. Na zakoñczenie, 
przed licznie zgroma-
dzon¹ publicznoœci¹ 
zagra³ Teatr Ekspery-
mentalny Poszukiwañ 
Twórczych Epidemia 

z premierowym poka-
zem uliczno plenero-
wym „Legenda”. Ak-
torzy teatru  „Epide-
mia” - dzia³aj¹cego w 
Bieruñskim Oœrodku 
Kultury pod kierownic-
twem Micha³a Saba-
ta, inspiruj¹c siê ludo-
wymi podaniami na te-
mat stworzenia œwiata, 
przenieœli widza do kra-
iny ¿ywio³ów, olbrzy-

mów, tytanów i ludzi 
z dawnych krain. No-
wym elementem po-
kazu teatru z Bierunia, 
by³y 3,5-metrowe kuk³y 
oraz aktorzy graj¹cy 
na szczud³ach. Miting 
„Uliczka”, jest dla or-
ganizatorów wstêpem 
do du¿ego, kilkudnio-
wego festiwalu teatral-
nego, jaki maj¹ zamiar 
organizowaæ corocznie.

Legenda Epidemii 
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Najbardziej uro-
czysty charakter 
mia³o tradycyj-

ne ju¿ po¿egnanie pry-
musów koñcz¹cych w 
czerwcu naukê w gim-
nazjach. Impreza mia³a 
miejsce 19 czerwca w 
Domu Kultury „Gama” a 
burmistrz Ludwik Jago-
da, wiceburmistrz Jan 
Podleœny i dyrektor 
Oœrodka Edukacji Kry-
styna Czajowska za-
wijali siê jak w ukropie 
bo sprawnie rozdaæ na-
grody ksi¹¿kowe sporej 
grupie absolwentów z 
najwy¿sz¹ œredni¹ oraz 
laureatom olimpiad. 
Zdjêcia nagrodzonych 
absolwentów z Gimna-
zjum nr 1 i Gimnazjum 
nr 2 zamieszczamy na 
stronie 1. Gratulujemy.

Przypomnijmy, ¿e 
œrednia wyników egza-
minu gimnazjalnego w 
województwie œl¹skim 
Wynios³a w czêœci hu-
manistycznej wynios³a 
29,13 pkt. (w Bieruniu 
32,6 pkt.) z czêœci ma-
tematyczno przyrodni-
czej œrednia wojewódz-
ka to 26,96 pkt. a u nas 
28,8pkt. 

Najwy¿sze œrednie 
ocen osi¹gnêli: Karoli-
na Bula 5,4 - i najwy¿szy 
wynik egzaminu gimna-
zjalnego 96 pkt. oraz 
Weronika Cho³¿yñska 
5,5 i II wynik egzami-
nu gimnazjalnego 92 
pkt. W œcis³ej czo³ówce 
byli równie¿: Agniesz-
ka Gruca 5,5, Micha³ 
Bainka 5,5, Katarzyna 

M³ynek 5,5 oraz Alek-
sandra £asut 5,43.

Œwiadectwo z pa-
skiem otrzymali tak¿e: 
Marcin Malcharek, 
Mateusz Piwowarski, 
Ma³gorzata Karakusz-
ka, Klaudia Ganobis, 

Magdalena Sufa, Sa-
bina Pêdziwiatr, Na-
talia Deptu³a, Kata-
rzyna Wyciœlok, Anna 
Kawecka, Angelika 
Dziêgiel, Marta Bud-
ner, Krzysztof Szym-
kowiak, Tomasz Czy-
pionka, Dorota Pilor, 
Magdalena Adrian, Ali-
cja Górkiewicz, Nata-
lia Ruszkowska, Ewa 
Soczówka, Marzena 
Przywara, Bogus³awa 
Kotlorz, Klaudia Kicz-
mal, Judyta Szczêsny, 
Aleksandra Morow-
ska, Estera Matyjasik, 
Klaudia Koczur, Marta 
Kurzak, Daria Œwiercz, 
Aleksandra Kwiatow-
ska, Patrycja Podra-
za, Joanna Gorczyca, 

£ukasz Okoñ, Sandra 
Jarych, Kamila Jaki-
miec, Paulina Panek, 
Klaudia Konieczny, 
Kevin Bajura, Krzysz-
tof Nowak, Marcin 
Niesyto, Pawe³ Durka-
lec, Dawid Jankowski, 

Aleksandra Kêdzior, 
Agata Ficek, Ange-
lika Duraj, Roksana 
Olewiñska, Grzegorz 
Migda³, Martyna Sater-
nus, Patryk Borkowski, 
Sylwia Janik, Karoli-
na Panek, Katarzyna 
Jankowska, Barbara 
Rososiñska, Paulina 
Kêdzior, Jakub Pie-
cha, Mateusz Bizacki, 
Kamil Kubica, Mate-
usz Potoczny, Grze-
gorz Kostyra, Joanna 
Nyga, Sabina Mañka, 
Katarzyna Kutera, 
Anna Bartecka, Ber-
nadetta Migas, Natalia 
Piêtakiewicz, Magda-
lena S³otwiñska, Do-
minika Ratajczak i Se-
bastian Bere¿añski.

Nagrody Burmistrza 
za wysokie wyniki spor-
towe otrzymali: Kin-
ga Mucha, Szymon 
Œcierski, Adam Na-
tkaniec i Robert Wró-
bel. Nagrody otrzy-
mali równie¿: laureat-
ka Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastyczne-
go Daria Kruczkow-
ska oraz Wyró¿nieni 
w Miêdzynarodowym 
Konkursie Matematycz-
nym „Kangur 2008”: 
Kamil £yczkowski i Pa-
tryk Buza³a.

Gimnazjum nr 2

„To nie koniec, to nie 
jest nawet pocz¹tek 
koñca, to dopiero koniec 
pocz¹tku” – s³owami 
Winstona Churchilla 
trzecioklasistka Agata 
Ficek zakoñczy³a mowê 
po¿egnaln¹ wyg³oszon¹ 
w imieniu trzecich klas 
naszego gimnazjum na 
uroczystoœci z okazji 
zakoñczenia roku szkol-
nego 2007/2008, na któ-
rej goœciliœmy burmistrza 
naszego miasta Ludwi-
ka Jagodê, wiceburmi-
strza Jana Podleœnego, 
dyrektor Oœrodka Edu-
kacji Krystynê Cza-
jowsk¹ oraz rodziców 
naszych uczniów.

Tradycyjnie na uro-
czystoœci zakoñczenia 
roku szkolnego gimna-
zjalistom, którzy osi¹-
gnêli najwy¿sze wy-
niki w nauce, wrê-
czono œwiadectwa z 
wyró¿nieniem, a ich ro-
dzicom listy gratulacyjne. 
O najlepszych trzeciokla-
sistach piszemy wy¿ej te-
raz wiêc przyjrzyjmy siê 
m³odszym prymusom. 

Spoœród uczniów klas 
drugich najwy¿sze wy-
niki – 5 i powy¿ej uzy-
skali: Krystian Gretka, 
Paulina Jochemczyk, 
Bartosz Trzonek, Ka-
rolina Witoszek, Mi-
cha³ Swoboda, Da-
niel Grzeœlak, Mariusz 
Matyszkiewicz, Ka-
mil Czerwiñski, Ka-
mil Matusik, Dagma-
ra Kubina, Zofia Tatoj 
i Mateusz Dobry. Nie 
zabrak³o równie¿ tak 
wysokich œrednich na 
œwiadectwach pierw-
szoklasistów. Najlepsi z 
nich to: Dawid Kowal, 
Monika Ja³ocha, Moni-
ka Sajdok, Ma³gorzata 
Jankowska, Weroni-
ka Urbaœ, Marta Bain-
ka, Ewelina £ukawska, 
Anna Kêdzior, Grze-
gorz Malina, Ewelina 
Piecha oraz Aleksan-
der Hajdas.

Gdy ju¿ rozdano 
wszystkie œwiadectwa z 
wyró¿nieniem, nagrodzo-
no rodziców dzia³aj¹cych 
na rzecz szko³y, wys³u-
chano licznych prze-
mówieñ i oficjalnie po-
¿egnano uczniów klas 
trzecich, wrêczaj¹c im 
pami¹tkowe dyplo-
my i symboliczn¹ ró¿ê, 
publicznoœæ oczekiwa³a 
ju¿ tylko jednego. Nada-
nia przez pani¹ dyrektor 
Gra¿ynê Kubicê tytu³ów 
Absolwenta Roku i Ab-
solwentki Roku oraz Na-

Niech ¿yj¹ wakacje
Wakacje w pe³ni a z kronikarskiego obowi¹zku warto 
przypomnieæ zakoñczenie roku szkolnego w naszym 
mieœcie.

12
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uczyciela Roku. I tak te-
gorocznym Nauczycie-
lem Roku zosta³a pani 
Anna Adamek – nauczy-
cielka matematyki i tech-
niki, a tytu³ami Absolwen-
ta i Absolwentki Roku zo-
stali nagrodzeni: Micha³ 
Bainka i Karolina Bula. 
Równie¿ presti¿owe s¹ 
tytu³y Sportowca i Spor-
tsmenki Roku – uzyskali 
je Mateusz Bizacki oraz 
Klaudia Matusik (uczen-
nica klasy I). Nagrody 
dla sportowców ufundo-
wa³ burmistrz naszego 
miasta.

Po¿egnano równie¿ wie-
lu nauczycieli koñcz¹cych 
pracê w naszej szkole, 
miêdzy innymi by³ego wi-
cedyrektora gimnazjum 
– pani¹ Henrykê G¹sior. 
Nauczycielom wrêczono 
pami¹tkowe zdjêcia, na-
tomiast dla pani Henry-
ki dwóch gimnazjalistów 
przygotowa³o wspania³¹ 
niespodziankê. Adam 
Natkaniec i Kamil Kubi-
ca wykonali na gitarze i 
saksofonie utwór instru-
mentalny.

To nie by³a oczywiœcie 
jedyna prezentacja mu-
zyczna tego dnia. 
Us³yszeliœmy równie¿ 
utwory w wykonaniu 
zespo³u instrumentalno-
wokalnego „Adeamus”, 
a ju¿ na sam koniec mu-
zyczny zespó³ nauczy-
cielski „Teachers Band” 
po¿egna³ zebranych 
wi¹zank¹ utworów.

Jaki by³ siódmy rok 
istnienia naszej szko³y? 
Na pewno by³ rokiem 
pracowitym, zarówno 
dla naszych uczniów 
jak i nauczycieli. Min¹³ 
pod znakiem wymiany 
zagranicznej ze szko³¹ 
na Ukrainie, kolejne-
go trzeciego ju¿ Pikni-
ku Rodzinnego, wielu 
wewn¹trzszkolnych im-
prez, miêdzy innymi a¿ 
trzech Tygodni Przedmio-
towych, a nawet obszer-
nej wizytacji ca³ej szko³y 

dokonywanej przez ku-
ratorium. By³ równie¿ 
rokiem ³askawym, bo 
przyniós³ efekty w po-
staci zwyciêstw w wielu 
rozmaitych konkursach, 
w postaci 94 œwiadectw 
z wyró¿nieniem oraz 
bardzo wysokich wyni-
ków koñcowego egza-
minu gimnazjalnego – z 
czêœci humanistycznej 
nasi uczniowie uzyska-
li œredni¹ punktów 33,6; 
w czêœci matematyczno-
przyrodniczej - 30 pkt. To 
wyniki przewy¿szaj¹ce 

œredni¹ województwa i 
kraju o kilka punktów. 
Siódmy rok istnienia na-
szego gimnazjum by³ 
tak¿e dla nas rokiem bo-
gatym. Z funduszy Rady 
Rodziców zasilonych 
przez pieni¹dze zebra-
ne z Pikniku Rodzinnego 
zakupiliœmy klimatyzator 
do sali informatycznej. 
Ponadto dziêki projekto-
wi wspó³finansowanemu 
przez Uniê Europejsk¹ 
(Europejski Fundusz 
Spo³eczny – EFS), wdra-
¿anemu przez Mini-
sterstwo Edukacji Na-
rodowej, w naszym 
gimnazjum powsta³o In-
ternetowe Centrum In-
formacji Multimedialnej 
sk³adaj¹ce siê z czte-
rech stanowisk kom-
puterowych i urz¹dzeñ 
wielofunkcyjnych (dru-

karka, skaner, kopiarka). 
Z tych samych funduszy 
uzyskaliœmy tak¿e nowy 
sprzêt do pracowni infor-
matycznej.

(BNN) 

Szko³a 
Podstawowa nr 1 

W pi¹tek, 20 czerw-
ca, po raz ostatni za-
dŸwiêcza³ dzwonek dla 
129 uczniów klas szó-
stych. Tê jedyn¹ w swo-
im rodzaju uroczystoœæ, 
któr¹ ka¿dy uczeñ 
koñcz¹cy szko³ê podsta-
wow¹ bêdzie pamiêta³ 
ca³e ¿ycie, przygotowa³y 

klasy 5d i 5e wraz ze 
swoimi wychowawczy-
niami pani¹ Katarzyn¹ 
Estkowsk¹ i pani¹ 
Agat¹ Parysz-Urbaœ 
oraz zespó³ tanecz-
ny „Weso³e ¿abki” pod 
kierunkiem pani Rena-
ty Sobanik i pani Alek-
sandry Sobañskiej. W 
uroczystej akademii brali 
udzia³ zaproszeni goœcie, 
dyrekcja, grono pedago-
giczne, uczniowie klas 
szóstych i ich rodzice. 

Po wprowadzeniu 
sztandaru rozpoczê³a siê 
czêœæ oficjalna, w czasie 
której zosta³y wrêczone 
œwiadectwa, dyplomy 
i nagrody ksi¹¿kowe 
najlepszym absolwen-
tom. A¿ 43 uczniów 
otrzyma³o œwiadectwa 
z wyró¿nieniem za bar-
dzo dobre wyniki w na-

uce. Najlepsze œrednie 
w szkole, 5,5 osi¹gnêli: 
Szymon B³otny, Jakub 
Borkowski, Karolina 
Ciep³y, Klaudia Kondla, 
Adam Sosna. Najlep-
szymi sportowcami roku 
szkolnego 2007/2008 zo-
stali Kornelia Idziak 6a i 
Rafa³ Parysz 6d, którzy 
otrzymali nagrody Bur-
mistrza Miasta Bierunia.

Tegoroczne kla-
sy 6 wielokrotnie 
reprezentowa³y szko³ê w 
konkursach i zawodach 
sportowych osi¹gaj¹c 
bardzo dobre wyniki i 
zajmuj¹c wysokie miej-
sca. Najwa¿niejsze z 

nich to: Na szczeblu 
m iêdzynarodowym: 
Miêdzynarodowy kon-
kurs matematyczny 
„KANGUR” – wyró¿nienie 
II stopnia: Maurycy 
Koæwin 6c, Jakub Bor-
kowski 6a, Anna Za-
górska 6d. Na szczeblu 
rejonowym: Igrzyska w 
czwórboju lekkoatletycz-
nym – I miejsce dru¿yny 
ch³opców w sk³ad której 
wchodzili min. uczniowie 
klas 6: Rafa³ Parysz 6d, 
Miros³aw Bula 6d, Piotr 
Jastrzêbski 6d, Adrian 
Chy¿ewski 6a, Szy-
mon Zmarlak 6b, Adam 
Sosna 6f. Igrzyska w 
czwórboju lekkoatletycz-
nym – I miejsce dru¿yny 
dziewcz¹t w sk³ad której 
wchodzi³y min. uczen-
nice klas 6: Kornelia 
Idziak 6a, Paulina Pali-

woda 6a, ¯aneta Orze³ 
6e, Agata Lempart 6b. 
Dru¿yny awansowa³y 
do fina³u wojewódzkie-
go, gdzie zajê³y wysokie 
miejsca ustêpuj¹c tylko 
szko³om sportowym. XVI 
Miêdzygminny Turniej Re-
cytatorski – Wyró¿nienie: 
Zofia Ró¿ok 6c.

Po czêœci oficjalnej 
rozpoczê³a siê czêœæ 
artystyczna. Uczniowie 
przedstawili zabawne 
scenki z ¿ycia szko³y. 
¯yczyli tak¿e swoim star-
szym kolegom udanych 
wakacji i sukcesów w 
gimnazjum. To by³a nie-
zapomniana uroczystoœæ 
podobnie jak niezapo-
mniane by³y klasy szó-
ste. Wielka szkoda, ¿e 
w tym sk³adzie mo¿emy 
je ogl¹daæ ju¿ tylko na 
pami¹tkowych zdjêciach 
z zakoñczenia roku 
szkolnego.

Szko³a 
Podstawowa nr 3 

20 czerwca 2008r. ko-
lejny rok szkolny dobieg³ 
koñca, po raz ostatni za-
brzmia³ dzwonek dla 112 
uczniów klas szóstych 
SP-3 . Ten szczególny 
dla wszystkich uczniów 
dzieñ uœwietni³y swoj¹ 
obecnoœci¹ w³adze mia-
sta, wiceburmistrz Jan 
Podleœny, burmistrz 
Ludwik Jagoda, dyrek-
tor Oœrodka Edukacji i 
przewodnicz¹cy Komisji 
Oœwiatowej Pan Leszek 
Kryczek.

Zakoñczenie roku 
szkolnego to wa¿ny mo-
ment w ¿yciu ka¿dej 
spo³ecznoœci uczniow-
skiej. Wyniki ca³orocznej 
pracy przedstawiaj¹ siê 
imponuj¹co. Wœród 311 
uczniów klas IV – VI a¿ 
97 otrzyma³o œwiadectwa 
z wyró¿nieniem. Naj-
lepszych uczniów uho-
norowano nagrodami 
ksi¹¿kowymi ufundowa-
nymi przez Radê Rodzi-
ców. Dyplomy wzoro-
wego ucznia otrzymali 
uczniowie z najwy¿sz¹ 

Niech ¿yj¹ wakacje
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Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
w m2

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza 
nieruchomości

w zł

Wadium
w zł

nr działki 634/3
 obręb: Bijasowice

karta mapy 3
KW 13259 SR Tychy

3414

Tereny obiektów produkcyjnych, składów ma-
gazynów i usług.
Wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
1)  wysokość obiektów oraz konstrukcjada-

chów wynikająca z technologii produkcji lub 
funkcji obiektów,

2) powierzchnia terenów czynnych biologicz-
nie min. -25%

3) miejsca postojowe należy zapewnić w gra-
nicach realizacji inwestycji,

4) budynki i budowle powinny spełniać wy-
magania ochrony środowiska określone w 
przepisach odrębnych

5) minimalną odległość obiektów budowla-
nych od dróg publicznych liczoną od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni ustala się na po-
stawie przepisów odrębnych

140.000, 00 zł
+ 22% VAT zł 14.000,00 zł

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na:

 Sprzedaż nieruchomości położonej w Bieruniu przy ul. Wiśla-
nej zapisanej w księdze wieczystej nr 13259 Sądu Rejonowego w 

Tychach, jako własność Gminy Bieruń. Zgodnie z obowiązującym 
zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w rejonie ul. Bijasowickiej i Lipcowej (Dz. U. 
Woj. Śląskiego Nr 54, poz. 1510 z dnia 9 maja 2006r.) działka prze-
znaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, ma-
gazynów i usług.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2008r. o godz. 9.00 w 
Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 ( II pię-
tro, pok. nr 23).

2. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium nie 
później niż do dnia 16 lipca 2008r. do godz. 14.30 w kasie 
Urzędu Miejskiego lub w formie przelewu bankowego na konto: 
Bank Spółdzielczy Tychy 26 8435 0004 0000 0000 6158 0001.

3. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada 
komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i następujące 
dokumenty:
- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty,
- w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania 

uczestnika - oryginał pełnomocnictwa do działania na każ-
dym etapie postępowania przetargowego. 

4. Wadium należy wnosić w pieniądzu, obligacjach Skarbu Pań-
stwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu 
publicznego.

5. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który prze-
targ wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomo-
ści. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, pod-
lega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie 
nabycia nieruchomości. Natomiast pozostałym uczestnikom 
przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty 
przetargu, bez odsetek.

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży nieru-
chomości.

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z 
tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wy-
woławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zło-
tych.

8. Wylicytowaną cenę za nieruchomość wraz z podatkiem VAT 
należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży 
nieruchomości.

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziem-
cem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 
2004r. nr 167, poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie 
wynikające z przepisów tej ustawy.

10. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Ładu Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (II piętro, pokój nr 16 - sta-
ry budynek), tel.: (032) 324-24-28. Adres internetowy: http://
www.um.bierun.pl

11. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasad-
nionej przyczyny.

Obciążenia nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością. 
Nieodpłatna służebność drogi na działce 623/3 o pow. 3,3513 ha pasem gruntu biegnącym skrajem północnym o szerokości 5m, na ca-
łej jej długości od działki nr 594/36 do wschodniego końca działki na rzecz każdorazowego właściciela lub posiadacza działki nr 622/3 
o pow. 2,00 ha.

 Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
działając na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., informuje, że na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bieruniu został wy-

wieszony wykaz, w którym opisano nieruchomości z przezna-
czeniem do:

• sprzedaży w drodze ograniczonego przetargu ustnego tj.:
- działka nr 1525/115 o powierzchni 215 m2, położona 

w Bieruniu przy ul. Solskiego.

http://www.um.bierun.pl
http://www.um.bierun.pl
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œredni¹ na poziomie 
klas: Klasy IV Michali-
na Gembo³ysz œrednia 
5,45, Klasy V Natalia Sa-
mulewicz œrednia 5,6, 
Klasy VI Edyta Stêch³y 
i Kinga Danek œrednia 
5,82. Edyta Stêch³y i 
Kinga Danek zosta³y 
wyró¿nione równie¿ na-
grod¹ wiceburmistrza 
Jana Podleœnego, któ-
ry od kilku lat jest fun-
datorem nagrody dla 
najlepszego absolwen-
ta. Obie absolwentki 
reprezentowa³y szko³ê w 
presti¿owych ogólnopol-
skich konkursach Olim-
pus, Multitest, Kangur. 
Aktywnie w³¹cza³y siê 
w prace na rzecz klasy, 
szko³y, œrodowiska lo-
kalnego.

Katarzyna Losoñ, 
Damian Ja³ocha zo-
stali wyró¿nieni za wzo-
row¹, stuprocentow¹ 
frekwencjê. 

Uczniowie naszej szko³y 
brali udzia³ w ró¿nych kon-
kursach przedmiotowych i 
artystycznych. Laureatk¹ 
„OLIMPUSA” zosta³a Ma-
gdalena Krzempek, która 
zdoby³a równie¿ nagrodê 
II stopnia (2 m. w powie-
cie) w Miêdzynarodowym 
Konkursie Matematycz-
nym „KANGUR” Kor-
nel Mielcarek i Kordian 
Rogalski zajêli 5 m., Ja-
kub Tatar 7 m., Justyna 
Wilkosz 8m., Bart³omiej 
Klima 11 m., Mateusz 
Wo³czyk 13 m. Wœród 
maluchów najlepszy oka-
za³ siê Micha³ Sa³êga 
z klasy II b, który otrzy-
ma³ w Konkursie Mate-
matycznym „KANGU-
REK” III m. w powiecie. 
Uczniowie godnie repre-
zentowali nasz¹ szko³ê 
w Rejonowym Konkur-
sie Twórczoœci Dzieciêcej 
„Niech zaœwieci s³oñce” o 
Laur Rafa³a Pomorskiego 
organizowanym przez SP-
22 w Tychach. I m. w kate-
gorii poezja Justyna Wil-
kosz, II m. w kategorii pro-

za Patrycja Haœnik, III m. 
w kategorii Proza Dorota 
Ch³apek, III m. w kate-
gorii poezja Daria Krzak. 
Wyró¿nienia otrzyma³y 
Martyna PrzewoŸnik, 
Katarzyna Jarosz, Nata-
lia Samulewicz, Klaudia 
Moækowska. Wyró¿nienia 
dla najlepszych sportow-
ców szko³y otrzymali: 
Magdalenia Krzempek i 
Jakub Domeradzki.

Dyrekcja szko³y uho-
norowa³a tak¿e rodziców 

najlepszych uczniów, 
sk³adaj¹c na ich rêce li-
sty gratulacyjne. S³owa 
podziêkowania zosta³y 
skierowane równie¿ do 
rodziców za ich pracê 
na rzecz szko³y i klasy. 
By³y to: Panie: Cecylia 
Domañska, Katarzyna 
Plewniok, Miros³awa 
Cholewa.

Pani dyrektor El¿bie-
ta Adamowska podziê-
kowa³a uczniom, rodzi-
com i nauczycielom za 

ca³oroczny trud. Zwróci³a 
uwagê na zachowanie 
szczególnej ostro¿noœci 
i zasad bezpieczeñstwa 
w czasie letniego wy-
poczynku. Podczas uro-
czystoœci po¿egnano 
odchodz¹cych na 
emeryturê nauczycieli: 
Urszulê Sztur, ks. Pro-
boszcza Andrzeja Bar-
toszka, oraz wieloletnich 
pracowników obs³ugi 
Panie Mariê Bebak, 
Celinê Gawêdê, Janinê 

Partykê. Po¿egnano 
równie¿ odchodz¹cego 
do pracy w innej szkole 
Rafa³a Tobera.

Pani dyrektor podziê-
kowa³a im za wielolet-
ni trud i poœwiêcenie 
w³o¿one w kszta³towanie 
postaw i charakterów na-
szych wychowanków.

Akademia zakoñczy³a 
siê ciekawym progra-
mem artystycznym. 

(E.S) 

SPORT

12Niech...
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SPORT



Czternastoosobowa gru-
pa seniorów z Bierunia 
wypoczywa³a z firm¹ „Ku-
lig – Travell” w Œwinoujœciu. 
Przepiêkna pogoda, spacery 
po pla¿y, koncert organowy 
w kamieniu Pomorskim, rej-
sy po morzu to tylko niektóre 
niezapomniane atrakcje. Trud-
no uwierzyæ ale dla niektórych 
by³a to pierwsza wyprawa nad 
polskie morze. Dlaczego o 
tym piszemy? Ano dlatego, 

¿e Zarz¹d Miejski Polskiego 
Zwi¹zku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w naszym mieœcie 
organizuje szereg atrakcyj-
nych (równie¿ cenowo) wyjaz-
dów i pielgrzymek. Warto wiêc 
wybraæ siê do siedziby PZE-
RiI przy ulicy Spi¿owej vis a 
vis Jutrzenki i przejrzeæ ofertê. 
A nó¿ trafi nam siê fajny wy-
jazd? Wszak lato dopiero siê 
zaczyna.

10 czerwca w Przedszkolu nr 
1 w Bieruniu odby³ siê festyn 
dla wszystkich przedszkolaków 
pod has³em” Wszystkie dzie-
ci s¹ nasze”, zorganizowany z 
okazji Dnia Dziecka. 

Dzieci przez ca³y dzieñ 
uczestniczy³y w niezliczonej 
iloœci atrakcji przygotowanych 
specjalnie na ten dzieñ. Na 
pocz¹tek zabawa na dmucha-
nych zamkach do skakania. 
W oczekiwaniu na swoj¹ kolej 
do dmuchanych zamków dzie-
ci bawi³y siê wspólnie w kole, 

gra³y w pi³kê, bawi³y siê hoola-
hop. Nastêpnie przedszkolaki 
spotka³y siê z psim policjan-
tem Tigerem i jego opieku-
nem panem Romanem Kotem 
z Grupy œledczo- tropi¹cej Ko-

man. Goœcie zaprezentowa-
li elementy szkolenia tj.: skok 
przez przeszkody, atakowanie, 
tropienie i wiele innych. Dzie-
ci mog³y pog³askaæ Tigera, ale 
bez wykonywania gwa³townych 
ruchów, krzyków a tak¿e zrobiæ 
sobie pami¹tkowe grupowe 
zdjêcia.

Jednym z czterech miast 
partnerskich Bierunia jest 
ukraiñski Ostrog. Stary 

gród ruski, wzmiankowany ju¿ 
w 1100; od drugiej po³owy XII 
wieku znajdowa³ siê w Ksiêstwie 
Wo³yñskim; w XIV wieku by³ 
przedmiotem walk pomiêdzy 
wojskami polskimi a litewskimi. 
Ostatecznie w 1386 przy³¹czony 
do Wielkiego Ksiêstwa Litew-
skiego stanowi³ w³asnoœæ m.in. 
Ostrogskich, Zas³awskich, 
Wiœniowieckich, Sanguszków, 
Jab³onowskich. Prawa miej-
skie otrzyma³ w 1528 roku; na 
prze³omie XVI i XVII wieku. Tyle 
danych encyklopedycznych. 

Na pocz¹tku czerwca miesz-
kañcy Ostroga obchodzili œwiêto 
swego miasta i z tej okazji, za-
prosili delegacjê z Bierunia. Na 
czele delegacji sta³ zastêpca 
burmistrza – Jan Podleœny. Po 
wielogodzinnej podró¿y, nasza 
szeœcioosobowa grupa dotar³a 
na miejsce i w sobotê 7 czerw-
ca uczestniczyliœmy w uro-

czystym festynie obfituj¹cym 
w wiele atrakcji kulturalnych 
i sportowych. Przez ten czas 
byliœmy goœæmi tamtejsze-
go burmistrza, zwanego tam 
G³owa Miasta – pana Tarasa 
Pustowita. Mieliœmy te¿, okazjê 
zwiedziæ miêdzy innymi s³ynn¹ 
Akademiê Ostrogsk¹ - uczelniê 
za³o¿on¹ ju¿ w XVI wieku.

W czasie oficjalnych spotkañ, 
burmistrz Jan Podleœny w 
imieniu w³adz bieruñskich za-
prosi³ ukraiñsk¹ delegacjê do 
odwiedzenia naszego miasta, 
we wrzeœniu w czasie do¿ynek. 
Kontakty pomiêdzy naszy-
mi partnerskimi miastami s¹ 
mocno utrudnione. Zw³aszcza 
dla strony ukraiñskiej, która 
po wejœciu Polski do uk³adu z 
Schengen, za ka¿dym razem 
musi ubiegaæ siê o wizê wjaz-
dow¹. Na miejscu wielokrotnie 
doœwiadczaliœmy goœcinnoœci 
i serdecznoœci naszych 
ukraiñskich przyjació³, którzy 
zorganizowali nam wyjazd do 

Krzemieñca – bliskiego sercu 
ka¿dego Polaka miejsca uro-
dzenia Juliusza S³owackiego.

Niezwykle ciekawym do-
œwiadczeniem by³a dla nas 
wizyta w £awrze Uspienskiej 
w Poczajowie gdzie znajdu-
je siê prawos³awny monastyr, 
najwiêkszy oœrodek prawos³awia 
na Wo³yniu i drugi na ca³ej Ukra-
inie. Wed³ug legendy, monastyr 
zosta³ za³o¿ony przez mnichów, 
którzy uciekali przed najazdem 

Tatarów w 1240. Pierwsze pi-
sane Ÿród³a datuj¹ siê na rok 
1527. £awrê oblegali Turcy, ale 
nieoczekiwanie odst¹pili od mo-
nastyru, co przypisuje siê wsta-
wiennictwu cudownej ikony Mat-
ki Boskiej Poczajowskiej. W dro-
dze powrotnej wst¹piliœmy do 
Lwowa by na tamtejszym cmen-
tarzu ³yczakowskim pok³oniæ 
siê pochowanym tam Polakom: 
Marii Konopnickiej, Gabrieli Za-
polskiej, Orlêtom Lwowskim...

Z wizyt¹ u przyjació³

Emeryci nad morzem Wszystkie dzieci


