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LOKALIA

Adwokat czeka

Bieruñska Fundacja Inicja-
tyw Gospodarczych informuje, 
¿e od dnia 1 maja 2009r w bu-
dynku Centrum Inicjatyw Go-
spodarczych ul. Turystyczna 1 
rozpoczê³a dzia³alnoœæ Kance-
laria Adwokacka Ma³gorzata i 
Jakub Lekston. Kancelaria ta 
stanowi filiê Kancelarii Adwo-
kackiej mieszcz¹cej siê w Kato-
wicach przy ul. Starom³yñskiej 
6/2. Kancelaria jest czynna w 
dniach – wtorek, œroda, i pi¹tek 
w godz. od 16 do 18.

Skopany przed 
domem

Czwórka m³odych prze
stêpców zosta³a zatrzymana 
przez bieruñskich stró¿ów pra-
wa po tym, jak bez powodu sko-
pali 24 latka z Bierunia przed 
jego mieszkaniem. 

M³odzieniec s³ysz¹c pukanie 
do drzwi pewnie nie spodziewa³ 
sie, co mo¿e mu groziæ. Przed 
drzwiami tymczasem czeka³o na 
niego czterech ros³ych lêdzinian. 
Przyszli go pobiæ. Zaatakowa-
li, gdy tylko otworzy³y siê drzwi. 
Honorowo, czterech na jedne-
go. G³ównie kopali. Tak prze-
cie¿ bardziej boli. I jest bardziej 
mêsko. Po skoñczonej „robocie”, 
w poczuciu dobrze spe³nionego 
obowi¹zku lêdzinianie wrócili do 
domu pozostawiaj¹c obola³ego 
mê¿czy znê.  Bezkarnoœci¹ cie-
szyli siê tylko do wieczora, kie-
dy to zatrzymali ich bieruñscy 
policjanci. Motywy swojego 
postêpowania bêd¹ musie-
li teraz wyt³umaczyæ sêdziemu. 
Nie bêdzie to ³atwe. Za pobi-
cie grozi bowiem nawet do 8 lat 
wiêzienia.

Sukces 
badminto nistów

Nasi badmintoniœci z suk-
cesem wyst¹pili na I Otwar-
tych Mistrzostwach Powiatu 
Pszczyñskiego. W zawodach, 
które odbywa³y siê  20 czerw-
ca w hali tamtejszego PO-

SiR   wziê³o udzia³ oko³o 80 za-
wodników. W powiatowych mi-
strzostwach grali zawodnicy ze 
Œl¹ska, Podbeskidzia a nawet 
Niemiec!

Spoœród reprezentantów KS 
Unia Bieruñ Stary najlepiej za-
prezentowali siê: Bartek Pa-
rysz – zajmuj¹c III miejsce 
w  kat. M³odzicy oraz Andrzej 
Krawczyk – zajmuj¹c IV miej-
sce w kat. Amatorzy. Brawo! 

Fa³szerze 
pieniêdzy

M³odzi ludzie zbyt dos³ownie 
zrozumieli pojêcie „W³asne 
pieni¹dze” i rozpoczêli pro
dukcjê w³asnych banknotów 
200 z³otowych. Pierwszy bank-
not „wyp³yn¹³” w jednym z bie
ruñskich sklepów. Wkrótce po-
tem nastêpny. Przypadkiem. 
mê¿czyŸni, którzy nim p³acili 
w lokalu gastronomicznym za-
mówili ciep³e danie i uciekli po 
otrzymaniu reszty. Na posi³ek 
nie czekali. Wzbudzi³o to po-
dejrzenia ekspedientki. Do tego 
stopnia, ¿e powiadomi³a policjê. 
Okaza³o siê, ¿e 18latek z Bieru-
nia banknoty drukowa³ u siebie 
w domu na zwyk³ej drukarce. 
Pozostali dwaj cz³onkowie szaj-
ki, 18latek z Bierunia i 21la-
tek z Babic wprowadzali bank-
noty do obiegu. S¹d aresztowa³ 
fa³szerza, dwaj jego kompani 
bêd¹ musieli siê do zakoñczenia 
sprawy meldowaæ w komen-
dach policji. Fa³szerzowi gro-
zi nawet 25 lat wiêzienia. Po-
zostali cz³onkowie szajki mog¹ 
spêdziæ za kratkami 10 lat. 

¯eglarski biwak

W Oœrodku Yacht Clubu 
OPTY w Che³mie Œl¹skim w 
dniach 1517 czerwca odby³ 
siê IV ¯eglarski Biwak Inte-
gracyjny. Uczestniczyli w nim 
miêdzy innymi cz³onkowie Sto-
warzyszenia na rzecz Osób 
Niepe³nosprawnych „Radoœæ 
¯ycia”. Niepe³nosprawne dzieci, 
m³odzie¿ i doroœli mogli poczuæ 
„wiatr w ¿aglach” i staæ siê przez 
chwilê prawdziwymi wilkami 
morskimi.

250 niepe³nosprawnych ju¿ 
pierwszego dnia mog³o nauczyæ 
siê wi¹zania wêz³ów ¿eglar-
skich, rzucania cumy, budowy 
³odzi, czytania mapy. 

Konkurs 
czêœciowo 

rozstrzygniêty

4 czerwca roku zosta³ 
rozstrzygniêty I etap konkur-
su na wspólne logo dwóch sto
wa rzyszeñ zajmuj¹cych siê 
wspó³prac¹ zagraniczn¹ miê
dzy Bieruniem i Meung sur Lo-
ire we Francji.

Do siedziby Zarz¹du Sto
warzyszenia „Wspólna Euro-
pa” wp³ynê³o 25 prac uczniów 
Szko³y Podstawowej Nr 1, Gim-
nazjum Nr 1 i Nr 2 w Bieruniu. 

Komisja w sk³adzie: artysta 
malarz Roman Nyga, dyrek-
tor Oœrodka Edukacji Krysty-
na Czajowska, dyrektor Bie
ruñskiego Oœrodka Kultury Zo-

fia £abuœ, nauczycielka plastyki 
Katarzyna Estkowska, dyrek-
tor SP1 Anna Knopek wybra³a 
10 najlepszych prac, które 
zostan¹ wys³ane do Francji. S¹ 
to prace: Anny Œcierskiej z 6a, 
Patryka Ciesek z 6e, Micha³a 
Kuli z 6e, Dominiki Jagody 
z 5d, Agnieszki Pilorz z 6d 
wszyscy ze Szko³y Podstawo-
wej Nr 1 oraz prace Alicji Ko-
walik, Bart³omieja Kubery, 
Kingi Danek, Edyty Stêch³y 
i Justyny Fatygi wszystkich 
z Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu.  
II etap konkursu nast¹pi w lipcu 
w trakcie wizyty mieszkañców 
Bierunia w Meung sur Loire. 

Uwaga 
czytelnicy

Miejska Biblioteka Publicz-
na nr 1 przy ul. Chemików 45 w 
Bieruniu informuje, ¿e w dniach 
1.07 – 31.07.2009 bêdzie nie-
czynna z powodu remontu.

UCHWAŁA NR IV/3/2009
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 30.04.2009 r.
w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkal-

nych stanowiących własność Gminy Bieruń. 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust.1, art. 
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 
Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004, Nr 
261, poz. 2603 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§1
Przedmiotem sprzedaży mogą być wyłącznie lokale mieszkalne, stanowią-
ce własność Gminy Bieruń znajdujące się w budynkach wymienionych w 
załączniku nr 1 do uchwały.

§2
Nabywcą lokalu mieszkalnego może być wyłącznie jego aktualny najemca 
posiadający ważną umowę najmu, zawartą na czas nieoznaczony.

§3
1. Nabycie lokalu mieszkalnego łączy się z jednoczesnym uzyskaniem 

prawa do ułamkowej części związanego z lokalem gruntu, który Gmina 
(sprzedawca) może sprzedać lub oddać w użytkowanie wieczyste.

2. Nabycie lokalu mieszkalnego wiąże się ponadto z jednoczesnym 
nabyciem prawa do części pomieszczeń przynależnych i urządzeń 
współnych.

§4
Wycena lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży zostanie 
dokonana przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego.

§5
Bonifikaty od ceny lokalu i gruntu ustalonej w operacie szacunkowym będą 
ustalane i udzielane zgodnie z postanowieniami art. 68 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§6
Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w 
„Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.

Uchwała podlega opublikowaniu w „Gazecie Rodnia”.
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WYBORY

W dniu 7 czerwca zosta-
ły przeprowadzone po 
raz drugi w naszym 

kraju wybory do Parlamentu 
Europejskiego na kolejną 5cio 
letnią kadencję. Wybory prze-
prowadzone zostały również w 
pozostałych państwach człon-
kach Unii Europejskiej. Wybo-
ry poprzedziła brutalna nega-
tywna kampania. Mimo, że wy-
bory nie utożsamiają się z taką 
formą zdobywania ich przychyl-
ności, niektóre komitety wybor-
cze nadal preferują taki kontakt, 
Wybory do Parlamentu Euro-
pejskiego odbyły się zgodnie z 
ordynacją wyborczą z 2004 r., 
do której nie udało się wpro-
wadzić zmian. Nowością do-
tychczas nie akcentowaną tak 
zdecydowanie było informowa-
nie w obwieszczeniach o możli-
wości głosowania przez wybor-
ców niepełnosprawnych. Każ-
da gmina realizuje to zadanie 
w zależności od specyfiki bazy 
lokalowej jaką posiada. Tym ra-
zem w przepisach zaznaczono, 
że na każde 15.000 mieszkań-
ców powinien przypadać jeden 
lokal przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Oso-
by takie winny jednak zamiar 
głosowania w takim wskaza-
nym przez siebie lokalu zgłosić 
w gminie i wpisać się do listy 
wyborców danego obwodu.

W tegorocznych wyborach li-
sty kandydatów zarejestrowa-
ło 12 komitetów wyborczych. 
Tak jak to zaznaczono w ko-
mentarzu listę Nr 11 Komitetu 

Wyborczego Kocham Polskę 
unieważniono, gdyż wycofało 
swe kandydatury kilku kandy-
datów, a pozostali nie spełniali 
ze względu na minimalną licz-
bę nazwisk kryterium określo-
nego w ordynacji wyborczej. 
Tym samym skutecznie można 
było oddać głosy na 106 kan-
dydatów. Nie wszystkie komite-
ty zgłosiły maksymalne 10cio 
osobowe listy.

Mieszkańcy Bierunia mają w 
zwyczaju oddawać głosy na wy-
borców różnych list. Podobnie 
było i tym razem. Głosy oddano 
na wszystkie listy. Spośród 106 
kandydatów głosy otrzymało 92 
kandydatów. Najwięcej głosów 
w Bieruniu otrzymali:

1. Buzek Jerzy PO  
 1.467 głosów

2. Migalski Mar ek PiS  
 706 głosów

3. Kloc Izabela PiS  
 323 głosy

4. Olbrycht Jan PO  
 255 głosów

5. Markowski Jerzy SLDUP  
 139 głosów

6. Gierek Adam SLDUP  
 115 głosów

W naszym województwie, 
które było 11 spośród 13 Okrę-
gów Wyborczych mandaty 
otrzymali:
1. Buzek Jerzy PO  

 393.117 głosów
2. Olbrycht Jan PO  

 47.470 głosów
3. Handzlik Małgorzata PO  

 41.697 głosów

4. Marcinkiewicz Bogdan PO  
 10.481 głosów

5. Migalski Marek PiS  
 112.881 głosów

6. Gierek Adam SLDUP  
 69.014 głosów

Jak widać z przytoczonych 
zestawień w Bieruniu głosowa-
no podobnie jak w całym woje-
wództwie.

Pozostaje postawić jednak 
retoryczne pytanie tym kandy-
datom, którzy posiadając man-
daty do parlamentu RP kandy-
dowali i część z nich zdobyła 
mandaty do europarlamentu, 
czy nie nadużyli zaufania wy-
borców zamieniając parlamen-
ty, lub dążąc do ich zamiany. 
To, że otrzymywane wynagro-
dzenie oraz inne środki finan-
sowe na prowadzenie biura są 
zdecydowanie wyższe w od-
niesieniu do posłów do Parla-
mentu Europejskiego jest po-
wszechnie znane. 

Od wielu lat utrwaliły się w 
Bieruniu pewne tendencje. Bez 
względu na rodzaj wyborów, 
czy referendów największa fre-
kwencja odnotowywana jest 
w starych częściach obu sku-
pisk miejskich. Poza jakimkol-
wiek normatywem znajdują się 
wyborcy OKW2, czyli głównie 
mieszkańcy osiedla Homera. 
Zastanawia stosunkowo duża 
liczba głosów nieważnych przy 
niskiej frekwencji. System gło-
sowania od wielu lat jest taki 
sam, czyli głosuje się na listę i 
stawia znak „X” przy nazwisku 

jednego kandydata. W każdej 
kabinie lokalu wyborczego i in-
nych miejscach zamieszczono 
informację o ważności głosu 
łącznie z informacją o skutkach 
głosowania na kandydatów li-
sty skreślonej. W tym miejscu 
powstaje pytanie, dlaczego z 
rezygnacją kandydowania nie-
które osoby czekały tak długo. 
Na kartach do głosowania wy-
drukowane były nazwiska kan-
dydatów skreślonej listy Nr 11, 
zarejestrowanej przez Komi-
tet Wyborczy Kocham Polskę. 
Aby zapobiec głosowaniu na 
kandydatów skreślonej listy, 
(gdyż głosy byłyby wówczas 
nieważne) uruchomiono ma-
chinę informacyjną. Warto pa-
miętać, że na 11 godzin przed 
otwarciem lokali powiadomio-
no 1567 Obwodowych Komisji 
Wyborczych z naszego, czyli 
11 Okręgu Wyborczego o za-
istniałej sytuacji.

Od kilku lat obowiązuje OKW 
obowiązek składania meldun-
ków o frekwencji w lokalu we-
dług stanu na godz. 1200 i 1800 
poprzez podanie danych o licz-
bie uprawnionych oraz liczbie 
wyborców, którym wydano kar-
ty. Informacje te poprzez sztaby 
wyborcze są przesyłane do sie-
dzib Okręgowych Komisji, a na-
stępnie do Państwowej Komi-
sji.. Służą one jako informacje 
wyborcze podawane w dzien-
nikach stacji radiowych i telewi-
zyjnych. W Bieruniu zarówno w 
pierwszym meldunku jak i dru-
gim, dane były nieco wyższe 
niż średnia krajowa. Końcowa 
frekwencja w Bieruniu była jed-
nak niższa niż w województwie 
czy kraju.

Nr OKW Uprawnionych Głosów ważnych Głosów nieważnych Frekwencja %

1 LO 1.522 461 6 30,7

2 LO 1.392 249 3 18,1

3 Ściernie 591 129 0 21,8

4 SP-1 2.385 642 6 27,2

5 SP-1 1.608 423 8 26,8

6 PZS 1.123 220 7 20,2

7 PZS 1.311 304 4 23,5

8 SP3 976 231 3 24,0

9 SP-3 964 214 10 23,2

10 G-1 1.917 522 4 27,4

11 G-1 1.945 403 8 21,1

Razem: 15.734 3.798 59 24,5

Prawie wszystko o wyborach
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WOKÓŁ NAS

 

 

Urząd Miejski w Bieruniu zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym „Mała i duża architektura”.  

‐ Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:  

I. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, 

II. Uczniowie szkół średnich i dorośli. 

‐ Czas składania prac: od 22 czerwca do 30 września 2009 r.  

‐ Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 5 prac. 

‐ Każdą pracę należy dostarczyć w dwóch wersjach: elektronicznej (JPEG na płytach CD/DVD) i fotografii papierowej w formacie 20cm x 30cm (nie 

może być to odbitka papierowa). 

 ‐  Prace  należy  składać w  zaklejonej  i  podpisanej  kopercie  do  Punktu  Obsługi Mieszkańców,  znajdującego  się  na  parterze  Urzędu Miejskiego w 

Bieruniu, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, 43‐150 Bieruń, ul. Rynek 14, z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY. 

‐  Prace mają  przedstawiać  elementy  architektury,  takie  jak:  budynki,  kapliczki,  place,  pomniki,  ogrody  i  inne  obiekty  umiejscowione  na  terenie 

Bierunia.  

‐ Jury przewiduje przyznanie nagród finansowych w wysokości: 

III. miejsce    ‐  500 zł, 

IV. miejsce     ‐  300zł, 

V. miejsce    ‐  200zł 

Więcej informacji w regulaminie oraz na stronie www.bierun.pl 

RODNIA · LIPIEC 2009 r.

WAKACYJNY KONKURS 
FOTOGRAFICZNY
„Mała i duża architektura Bierunia”

Urz¹d Miejski w Bieruniu zaprasza wszystkich chêtnych do 
wziêcia udzia³u w wakacyjnym konkursie fotograficznym „Ma³a 
i du¿a architektura”. 

– Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

I. Uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów,

II. Uczniowie szkó³ œrednich i doroœli.

– Czas sk³adania prac: od 22 czerwca do 30 wrzeœnia 2009 r. 

– Ka¿dy z autorów mo¿e nades³aæ maksymalnie 5 prac.

– Ka¿d¹ pracê nale¿y dostarczyæ w dwóch wersjach: elektro
nicznej (JPEG na p³ytach CD/DVD) i fotografii papierowej w for
macie 20cm x 30cm (nie mo¿e byæ to odbitka papierowa).

– Prace nale¿y sk³adaæ w zaklejonej i podpisanej kopercie do 
Punktu Obs³ugi Mieszkañców, znajduj¹cego siê na parterze 
Urzêdu Miejskiego w Bieruniu, lub przes³aæ na adres: Urz¹d 
Miejski w Bieruniu, 43150 Bieruñ, ul. Rynek 14, z dopiskiem: 
KONKURS FOTOGRAFICZNY.

– Prace maj¹ przedstawiaæ elementy architektury, takie jak: bu
dynki, kapliczki, place, pomniki, ogrody i inne obiekty umiejsco
wione na terenie Bierunia. 

– Jury przewiduje przyznanie nagród finansowych w wysokoœci: 
500z³, 300z³ i 200z³

Wiêcej informacji w regulaminie oraz na stronie www.bierun.pl

Podczas „VII Wielkiego Pikniku 
– Regiony Europy i Œwiata” 

22 czerwca nasza Gmina zosta³a 
uhonorowana wyró¿nieniem 
specjalnym za dynamiczny roz
wój i utrwalanie œl¹skiej tradycji.
Nagroda zosta³a przyzna
na przez Izbê Gospodarcz¹ 
Eks porterów i Importerów w 
Mys³owicach. Wyró¿nienie ode
bra³ burmistrz Miasta Ludwik Ja
goda na g³ównej scenie w Parku 
Zamkowym w Pszczynie.

W trakcie uroczystoœci wrê
czano tak¿e nagrody „Orli Laur”. 
Te presti¿owe wyró¿nienia s¹ 
przyznawane przez Kapitu³ê 
z³o¿on¹ z konsulów akredyto
wanych w Polsce po³udniowej 
i honoruj¹ osoby, które przez 
swoj¹ dzia³alnoœæ przyczyni³y siê 
w znacz¹cy sposób do rozwoju 
wspó³pracy miêdzynarodowej. 
Otrzymali je m.in. Prezydent 
Lech Wa³êsa oraz Czes³aw 
Lang.

Kolejne wyró¿nienie 
dla Bierunia
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HISTORIA

Ju¿ nie-
b a w e m 
w sierp-
niu przy-
p a d n i e 
ok r¹g ³ a 
rocznica 
wybuchu 
P i e r w -
s z e g o 

Powsta nia Œl¹skiego (1919r). 
Postanowiliœmy uczciæ to 
wa¿ne dla ka¿dego Œl¹zaka 
wydarzenie publikacj¹ tek-
stu autorstwa Gerarda Misia 
– niestrudzonego badacza 
bieruñskiej historii. Warto 
poœwiêciæ kilka chwil i poznaæ 
jak to w Bieruniu by³o. Ze 
wzglêdu na obszerny charak-
ter publikacji postanowiliœmy 
podzieliæ j¹ na dwie czêœci. 
Dziœ odcinek pierwszy, kolej-
ny w nastêpnym numerze. 

JEDEN PISTOLET  
I JEDEN KARABIN

W listopadzie 1918 roku 
dobieg³a koñca trwaj¹ca od po-
nad czterech lat wojna œwiatowa.9 
listopada 1918 roku pozbawiono 
w³adzy cesarza Wilhelma II, któ-
ry w obawie przed zemst¹ ludu 
niszczonego latami wojny po-
tajemnie wyjecha³ do Holandii. 
Dwa dni póŸniej zosta³ podpisa-
ny w Campiegne pod Pary¿em 
akt kapitulacji wojsk niemiec-
kich. Wydarzenia te oraz po-
wstanie niepodleg³ego pañstwa 
polskiego, mia³y dla losów Gór-
nego Œl¹ska prze³omowe zna-
czenie. Sprawa zjednoczenia 
wszystkich ziem polskich sta³a 
siê najwa¿niejszym zagadnie-
niem.

Pierwsze organizacje zbroj-
ne tworzono na Górnym Œl¹sku 
jeszcze w czasie trwania woj-
ny i zaraz po jej zakoñczeniu. 
Bieruñ Nowy nale¿a³ do tych 
miejscowoœci wschodniej czêœci 
powiatu pszczyñskiego, w któ-
rych najwczeœniej powsta³y 
zrêby organizacji wojskowej. 
Dzia³ania te by³y zdetermino-
wane bliskoœci¹ Oœwiêcimia, 
znajduj¹cego siê ju¿ wówczas 
w niepodleg³ym pañstwie pol-
skim. 12 grudnia 1918 roku Ka-

rol Strauch nawi¹za³ kontakt z 
organizuj¹cym siê w tym mieœcie 
Posterunkiem Wywiadowczym, 
bêd¹cym. Ekspozytur¹ Biura 
Wywiadowczego Oddzia³u II Na-
czelnego Dowództwa Wojska 
Polskiego. W tym samym dniu, 
wspólnie z Karolem Ledwikiem 
zosta³ zaprzysiê¿ony do Polskiej 
Organizacji Wojskowej (POW). 
19 grudnia zaprzysiê¿eni zosta-
li do niej: Ignacy Drozd, Józef 
GwóŸdŸ i Stanis³aw Mendrela. 
Doprowadzi³o to do za³o¿enia w 
Bieruniu Nowym Tajnej Organi-
zacji Wojskowej (TOW).

W styczniu 1919 roku Woj-
ciech Korfanty poleci³ utwo-
rzenie organizacji wojskowej 
o szerszym zasiêgu. By³a to 
Polska Organizacja Wojsko-
wa Górnego Œl¹ska. Jej pierw-
sze konstytucyjne posiedzenie 
odby³o siê 11 stycznia w Ka-
towicach. Na czele organiza-
cji stan¹³ Józef Grzegorzek. 
W lutym tego roku, w Bieru-
niu Nowym w mieszkaniu Ja-
kuba Wagstyla zaprzysiê¿ono 
dalszych 30 cz³onków POW. 
Przysiêgê przyjmowa³ Jan 
Jêczmyk z Bojszów.

Od dnia utworzenia w 
Oœwiêcimiu Posterunku Wy-
wiadowczego tj. od 17 stycznia 
1919 roku, do dzia³alnoœci w 
oddziale defensywnym (kontr-
wywiad) zaanga¿owano jako 
pierwszych Karola Straucha, 
Paw³a Pawe³czyka i Karola 
Misia. Obowi¹zkiem grupy wy-
wiadowczej by³o dostarczanie 
w ka¿d¹ niedzielê do Posterun-
ku w Oœwiêcimiu meldunków 
wywiadowczych. Zadanie by³o 
trudne i niebezpieczne ponie-
wa¿ mosty – drogowy i kole-
jowy zosta³y obsadzone przez 
Grenzschutz (stra¿ graniczn¹), 
który równie¿ patrolowa³ brze-
gi Wis³y. Tym niemniej, przy 
zachowaniu ostro¿noœci by³o 
mo¿liwe przep³yniêcie rzeki 3 
kilometry od mostu  w Czar-
nuchowicach. Druga przepra-
wa funkcjonowa³a w Bijasowi-
cach.

Pierwsze powstanie rozpo
czê ³o siê w nocy z 16 na 17 
sierpnia 1919 roku. Godzinê 
wybuchu wyznaczono na 4 
rano. Objê³o ono wschodni¹ 

czêœæ Górnego Œl¹ska, w tym 
ziemiê pszczyñsk¹. 

Has³em mia³a byæ detonacja 
50 kg dynamitu umieszczona na 
che³mkowskiej górze. Tymcza-
sem, z niewyjaœnionych przy
czyn, eksplozja nie na st¹pi³a. 
Prawdopodobnie miej scowa ko-
menda POW nie otrzyma³a ta-
kiego rozkazu, wzglêdnie odpo-
wiedni ludzie nie zostali wyzna-
czeni do planowanej akcji. Brak 
has³a sk³oni³ niektórych lokal-
nych komendantów do zwolnie-
nia zmobilizowanych oddzia³ów. 
Tylko w czêœci miejscowoœci 
wyst¹piono zbroj nie przeciwko 
niemieckiej stra¿y granicznej, 
¿andarmom i wojsku. Dzia³ania 
takie przeprowadzono m.in. w 
Tychach, Urbanowicach, Pa-
procanach i Woli. Pojmanych 
jeñców odprowadzono do Po-
sterunku wywiadowczego w 
Oœwiêcimiu.

W Bieruniu, po wiadomoœci o 
wybuchu powstania przes³anej 
przez kuriera z Tychów, pierw-
szoplanowym zadaniem by³o 
zdobycie broni. Powstañcy pod 
dowództwem Ignacego Droz-
da posiadali tylko jeden pisto-
let kalibru 0,8 i jeden krótki nie-
miecki karabin model 88.

GOR¥CZKA  
W£OSKIEJ NOCY

Grupa, w sk³ad której wcho-
dzili Józef GwóŸdŸ, Stanis³aw 
Mendrela, Józef Kucz i Kle-
mens Jaromin, czym prêdzej 
uda³a siê do Oœwiêcimia ce-
lem zdobycia jakiejkolwiek bro-
ni, któr¹ im tam obiecano. Po 
przekroczeniu Wis³y w Czarnu-
chowicach i znalezieniu siê w 
Broszkowicach natrafiono na 
polsk¹ placówkê graniczn¹, któ-
rej wartownia znajdowa³a siê 
w domu Walentego K³yczka. 
Spotkanie z polskim oficerem 
I. Drozd w swoich „Wspomnie-
niach” opisuje nastêpuj¹co; 
„Porucznik zapyta³ nas dok¹d 
idziemy. Odpowiedzia³em mu, 
¿e wybuch³o powstanie i szuka-
my broni. Na to on poradzi³ nam 
rozbroiæ swoj¹ placówkê”• Tak 
te¿ siê sta³o i powstañcy zdobyli 
10 karabinów i plecak nabojów.

W zwi¹zku z brakiem skoor-
dynowanych dzia³añ po wstañ
czych, akcja zbrojna w Bieru-

niu Nowym rozpoczê³a siê z 
opóŸnieniem. Dopiero 17 sierp-
nia 1919 roku o godzinie 21 
powstañczy oddzia³ górnoœl¹ski 
przebywaj¹cy do t¹d w obo-
zie uchodŸców w Oœwiêcimiu, 
przekroczy³ granicê i ruszy³ do 
walki„ Powstañcy zajêli bez 
wystrza³u Bieruñ Nowy, Bijaso-
wice i Che³m Wielki. Wczeœniej 
niemieckie oddzia³y wojskowe 
wycofa³y siê bez walki do Imieli-
na i Miko³owa.

W Bieruniu Nowym, miej-
scowi Niemcy rekrutuj¹cy siê 
spoœród stra¿y granicznej, 
celników, urzêdników kolejo-
wych, pocztowych itp. urz¹dzili 
17 sierpnia w sali restauracyj-
nej Kusiowej (obecnie Sa³asz) 
zabawê taneczn¹ tzw. „Italie-
nische Nacht” („W³oska Noc”). 
Powstañcy pod dowództwem 
Marcina PrzewoŸnika spo-
kojnie podeszli pod budynek 
i z okrzykiem „rêce do góry” 
weszli na salê. Zaskoczenie 
by³o ca³kowite Niemcy podda-
li siê bez oporu. Aresztowano 
oko³o 20 osób w tym 3 ¿andar-
mów, zawiadowcê stacji, dro-
gomistrza, celników oraz wie-
lu urzêdników, których, dopro-
wadzono jako zak³adników do 
Oœwiêcimia. Na miejsce akcji 
przyby³ podchor¹¿y Skorupa 
(pseudonim Kordiako), który 
by³ komendantem Ekspozytury 
Wywiadowczej w Oœwiêcimiu. 

Zarz¹dzono zbiórkê po
wstañ czego oddzia³u i po 
z³o¿eniu raportu – komendan-
tem Bierunia Nowego mia-
nowano Karola Straucha. 
Po udanej akcji skierowanej 
przeciwko Niemcom, grupa 
8 powstañców pod dowódz-
twem Ignacego Drozda zajê³a 
stacjê kolejow¹. Tego ostat-
niego mianowano komendan-
tem dworca, po usuniêciu ze 
stanowiska dy¿urnego ruchu. 
Przy kasie stacyjnej postawio-
no wartowników oraz obsadzo-
no mosty kolejowe na Wiœle i 
Potoku Go³awieckim, Ponad-
to, wystawiono posterunki na 
drogach wylotowych w kierun-
ku Bierunia Starego, Bijasowic 
i Kopciowic. Noc przebieg³a 
spokojnie. (cdn) 

Gerard Miœ

Bieruniacy w Powstaniu
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Raz w roku, nasi przedsiê
biorcy spo ty ka j¹ siê 
w ZajeŸdzie „Jajosty” 

by przy grillu spêdziæ czas w 
gronie cz³onków Bieruñsko 
Lêdziñskiej Izby Przemys³owo 
Handlowej. Tak by³o i tym ra
zem – 26 czerwca. Jednak, 
chocia¿ g³ównym celem spotka
nia by³a rekreacja i dalsza inte
gracja œrodowiska, tradycyjn¹ 
biesiadê poprzedzi³o ca³kiem 
powa¿ne spotkanie. 

Prezes Izby Grzegorz No
wak przedstawi³ sprawozda
nie z Walnego Zgromadze
nia cz³onków Regionalnej 
Izby Przemys³owoHandlowej 
w Gliwicach i poinformowa³ 
o zbli¿aj¹cej siê Gali Izby na 
zamku w Toszku. Wicesta
rosta – Bernard Bednorz 
podsumowa³ VII Powiatowe 
Targi Przedsiêbiorczoœci i Eko
logii w Imielinie. W dyskusji g³os 
zabra³ miêdzy innymi sena

GOSPODARKA

Przy grillu o interesach tor Klemens Œcierski a czêœæ 
oficjaln¹ zakoñczy³o szkole
nie pt.: „Znaczenie komunika
cji interpersonalnej w kontak
tach miêdzyludzkich” – prze
prowadzone przez psychologa 
Katarzynê Jaworsk¹. Goœæmi 
cz³onków BLIPH byli: zastêpca 
burmistrza Jan Podleœny oraz 
by³y pose³ Józef Berger.

W czasie spotkania, fir
my z dziesiêcioletnim sta¿em 
cz³onkowskim w Bieruñsko
Lêdziñskiej Izbie Przemys³owo
Handlowej (od pocz¹tku jej 
dzia³alnoœci), nagrodzono oko
li cznoœciowymi dyplomami. W 

tej grupie znaleŸli siê: Energo
Handex (Jan Janik) z Bieru
nia, Przedsiêbiorstwo Handlo
woProdukcyjne Montanex Sp. 
z o.o. (Piotr W¹tek) z Che³mu 
Œl¹skiego, Odlewnia ¯eliwa 
S.C. (Maria i Benedykt Lysko) z 
Bierunia oraz Przedsiêbiorstwo 
HandlowoUs³ugowe Rynek 
(Jerzy i Zdzis³awa Ficek) z 
Lêdzin. Przedstawicieli nagro
dzonych firm prezentujemy z 
zdjêciu obok. Na fotografii bra
kuje w³aœcicieli Odlewni ¯eli
wa, którzy z wa¿nych powo
dów nie mogli wzi¹æ udzia³u w 
spotkaniu. 

Podczas niedawnej wizy
tacji oraz spotkania, któ

re odby³o siê w Urzêdzie Mia
sta 2 lipca dokonano oceny 
stanu przygotowañ placówek 
szkolnych i przedszkolnych 
do przyjêcia dzieci do przed
szkoli. Stwierdzono, ¿e stan 
Przedszkola nr 1, Przedszko
la nr 2 i Przedszkola nr 2a jest 

zadowalaj¹cy. Natomiast ko
nieczna jest modernizacja i ada
ptacja pomieszczeñ w dotych
czasowych szko³ach filialnych 
w Bijasowicach i Œcierniach 
na potrzeby przedszkoli. Rada 
Miejska podczas niedawnej se
sji zdecydowa³a o przeznacze
niu na ten cel 213.060 z³ i nie
bawem rozpoczn¹ siê prace.

Adaptacja na przedszkola …
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GOSPODARKA

Miejska  Biblioteka Publiczna zaprasza na wycieczkę  do 

DinoZatorLandu czyli Parku Ruchomych Dinozaurów 
Kierunek: Zator k. Oświęcimia 

Cel: dobra zabawa podczas zwiedzania Parku Dinozaurów 

Wyjazd : 30.07.2009 (czwartek) 

Godz.:   9.00  Bieruń Stary, parking przy Domu Przedpogrzebowym 

               9.20 Bieruń Nowy ul. Kossaka 

Koszty:   Normalny – 26,50 PLN* 

                Ulgowy – 24,50 PLN* 

*w tym: bilet wstępu, przejazd i ubezpieczenie 

W cenie biletu: ‐ zwiedzanie Parku Ruchomych Dinozaurów – ścieżka edukacyjna, 
zwiedzanie muzeum szkieletów i skamieniałości dla wszystkich zwiedzających 

                             ‐ przejazd mini pociągiem (dla dzieci do lat 12) lub 

                             ‐ korzystanie z dziecięcej karuzeli (dla dzieci do 10 lat) 

                             ‐ udział w wykopach paleontologicznych 

                             ‐ zabawa na placu zabaw przy karczmie Riverpark 

Zapisy przyjmują Biblioteki do 24.07.2009 r. 

MBP nr 1 ul. Chemików 45 Tel. 032 216 47 24 

MBP nr 2 ul. Jagiełły 1 Tel. 032 216 37 29 

 Dzieci i młodzież do lat 17 pod opieką osoby dorosłej 

Prezentacje firm oraz fe
styn rodzinny tak mo¿na 
podsumowaæ zakoñczone 

w Imielinie VII Powiatowe Tar
gi Przedsiêbiorczoœci i Ekolo
gii. Mo¿na te¿ inaczej: 180 tys 
z³otych jako koszt imprezy, 86 
firm uczestnicz¹cych w impre
zie w tym zaledwie 6 z Bieru
nia, 3500 zwiedzaj¹cych. Nic 
dziwnego, ¿e pojawiaj¹ siê 
g³osy, i¿ impreza zorganizowa
na tradycyjnie w Sk³adzie Me
tali Nie¿elaznych P.H.U. „Me
tale” S.A przy ul. Hallera 39 
prze¿ywa kryzys. Mo¿e to zbyt 
mocna powiedziane ale powiat 
i organizacje przedsiêbiorców: 
BieruñskoLêdziñska Izba Prze
mys³owoHandlowa, Stowa
rzyszenie Przedsiêbiorców 
Imie lina, Lêdziñska Federa
cja Przedsiêbiorczych, Stowa
rzyszenie Mi³oœników Ziemi 

Bie ruñskiej „Por¹bek”, Stowa
rzyszenie Przedsiêbiorcy dla 
Przysz³oœci z Che³mu Œl. musz¹ 
zastanowiæ siê na formu³¹ tej po
trzebnej zdawa³oby siê imprezy.

Wystawcom wrêczone zo
sta³y nagrody w tradycyjnym 
konkursie targowym o statuetkê 
Z³otego Liœcia. Statuetk¹ za 
ekspozycjê targow¹ nagrodzo
no: Spó³dzielniê Us³ugowo
Handlow¹ JEDNOŒÆ z Bie
runia. Nagrody wystawcom 
wrêczy³ prof. Jerzy Buzek.

Stoisko SUH „Jednoœæ” za
wsze prezentuje siê okazale a 
prezes Barbara Ka³ama³a z 
zespo³em potrafi¹ zwyk³y chleb, 
bu³ki, ciastka prezentowaæ 
jak prawdziwe dzie³a sztuki. 
Zreszt¹ bieruniacy doskonale 
wiedz¹, ¿e wyroby „Jednoœci” 
nie tylko wygl¹daj¹ atrakcyjnie 
ale i smakuj¹ wybornie. 

Bieruñska „Jednoœæ” 
tryumfuje! Rozpocz¹³ siê dru

gi etap budowy 
oczyszczal ni œcie

ków w Bie runiu przy ulic 
Che mików. Inwe sto rem 
budowy jest Bieruñskie 
Przedsiêbiorstwo In¿y
nierii Komunalnej. Popu
larny BPIK – kierowany przez 
prezesa Tadeusza Kowalika 
– dzia³aj¹c w nie³atwej bran¿y, 
dobrze radzi sobie na konku
rencyjnym rynku gospodarki ko
munalnej. Nie mniej obecna in
westycja jest dla firmy sporym 
przedsiêwziêciem finansowym 
gdy¿ wartoœæ prac szacowana 
jest na blisko 10 mln z³. Dlatego 
te¿, BPIK stara siê aby by³y one 
sfinansowane w przewa¿aj¹cej 
czêœci ze œrodków Unii Euro
pejskiej. Stosowny wniosek 
zosta³ ju¿ z³o¿ony w tej sprawie 
i przeszed³ pierwsze pozytywne 
oceny. Wykonawc¹ robót wy
branym w drodze przetargu jest 
konsorcjum firm Hydrobudowa 
Polska S.A oraz Carboautoma

tyka. Obie firmy posiadaj¹ sto
sowne œrodki i doœwiadczenie a 
Hydrobudowa by³a wykonawc¹ 
pierwszego etapu oczyszczalni 
przy ulicy Chemików. Wszyst
ko to pozwala mieæ nadziejê, ¿e 
ustalony na koniec 2010 roku – 
termin zakoñczenia prac zosta
nie dotrzymany, zwłaszcza, że 
inwestycja ta jest potrzebna ze 
względu na postęp robót kanali
zacyjnych w mieście.

Mówiono o tym podczas uro
czystego podpisania umowy, 
które odby³o siê 18 czerwca w 
obecnoœci burmistrza Ludwi-
ka Jagody reprezentuj¹cego 
gminê Bieruñ jako udzia³owca 
Bieruñskiego Przedsiêbiorstwa 
In¿ynierii Komunalnej.

Powstaje oczyszczalnia
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Jak ju¿ informowaliœmy w 
poprzednim numerze, w 
naszym mieœcie od 30 maja 

do 6 czerwca przebywa³a grupa 
23 dzieci ze Szko³y Muzycznej z 
Ostroga wraz z trzema opieku
nami. Uroczyste podsumowanie 
tygodniowej wizyty ukraiñskich 
goœci odby³o siê w pi¹tek 5 
czerwca w kinoteatrze „Jutrzen
ka”. Podczas Miêdzynarodowych 
Spotkañ Artystycznych – bo 
tak nazywa³a siê impreza, pu
blicznoœæ zape³ni³a widowniê do 

ostatniego miej
sca. 

Pewnym pre
tekstem do zor
ganizowania ta
kiej imprezy by³a 
czwarta rocznica 
nawi¹zania part
nerskich stosun
ków pomiêdzy 
Bieruniem i Ostrogiem. 

Specjalnie na tê  okazjê, przy
jechali przedstawiciele w³adz 
ukraiñskiego miasta z merem 

Tarasem Pustowitem i jego 
ma³¿onk¹ na czele. Podczas 
wyst¹pienia podsumowuj¹cego, 
dyrektor SP1 Anna Knopek 
nie kryj¹c wzruszenia, po
dziê kowa³a wszystkim za trud 
w³o¿ony w organizacjê wizy
ty przyjació³ z Ostroga. G³owa 
miasta Ostroga – Taras Pu
stowit wyrazi³ wielk¹ radoœæ z 
tego wydarzenia i zobowi¹za³ 
siê do zorganizowania rewizyty 
bieruñskiej m³odzie¿y w Ostro
gu w przysz³ym roku. Burmistrz 

Bierunia Ludwik Jagoda tak¿e 
podziêkowa³ wszystkim za po
moc i aktywne podejœcie do 
wymiany uczniów. Podarowa³ 

tak¿e Tarasowi Pustowitowi ze
staw polskich monet dla mu
zeum numizmatyki w Ostrogu. 
Po serii przemówieñ, rozpoczê³y 
siê wystêpy m³odzie¿y z Polski, 
a po nich najwa¿niejszy punkt 
programu – wystêp instrumen
talnowokalny w wykonaniu 
uczniów szko³y muzycznej w 
Ostrogu i ich nauczycieli. 

Wspomnijmy jeszcze, ¿e 
w bogatym programie poby
tu ukraiñskich goœci znalaz³y 
siê miedzy innymi: weekend 
spêdzony w domach opie kunów, 
poniedzia³kowy „Miêdzynarodowy 
dzieñ Gier i Zabaw”, który odby³ 
siê na kompleksie boisk sporto
wych przy SP1 i piknik rodzin
ny w Trójce. Wtorek to spotka
nie z zastêpc¹ burmistrza Ja
nem Podleœnym w gmachu 
Urzêdu i zwiedzanie miasta. 
Podczas kolejnych dni zwiedza
no m.in.: pszczyñski skansen, 
zagrodê ¿ubrów, zamek oraz ry
nek miasta, fermê strusi w Bieru
niu, trójwymiarowe kino w Kato
wicach oraz Akademiê Muzyczn¹ 
i Muzeum Organów, po której 
oprowadza³ prof. Julian Gem
balski.

KULTURA

Ukraiñskie klimaty 

Raz na ulicy, raz na rynku 
a raz – pod dachem. Tak 
w telegraficznym skrócie, 

mo¿na by opisaæ doroczne spo
tkania teatralne organizowane 
w naszym mieœcie pt. „Uliczka”. 
W tym roku, impreza zamiast 
jak planowano na ulicy Wylo
towej, z powodu z³ej pogody, 
zosta³a przeniesiona pod dach 
kinoteatru „Jutrzenka”.

Organizatorzy jak zwykle 
chcieli zapewniæ wysoki po
ziom imprezy, dlatego zapro
sili na „uliczkê” wyszukane i 
utytu³owane grupy teatralne. 
Dziêki temu, mogliœmy obejrzeæ 
takie zespo³y jak: teatr „Preven
torium” z Bêdzina,  „Glutaminian 
Sodu” z Olkusza, Niezale¿ny 
Teatr „Dawka Œmiertelna” 
oraz bieruñskie zespo³y Teatr 
Niezale¿ny „Fabryka Marzeñ” 
i Teatr Eksperymentalny Po
szukiwañ Twórczych „Epide
mia”. Wszystkie grupy maj¹ na 
swoim koncie wiele sukcesów 
i byæ mo¿e to zdecydowa³o, ¿e 
w Jutrzence spêdziliœmy ma

giczny wieczór. Przyznajê to, 
choæ nie jestem fanem takich 
przedstawieñ. Wolê klasyczny, 
mieszczañski teatr z wyraŸnym 
podzia³em na scenê i widowniê. 
Tu jednak emocji nie zabrak³o. 

Teatr tworzony i populary
zowany przez Micha³a Saba
ta polega w³aœnie na wspó³
uczestnictwie – aktora i widza. 
Aktor gra swoj¹ rolê dla widza, 
widz ogl¹da przedstawienie dla 
aktora. Wzajemnie udzielaj¹ im 
siê ich nastroje. Przenikaj¹ siê 

ich odczucia. Obraz, film, muzy
ka pozostan¹ takie same – bez 

wzglêdu na 
to, jak bardzo 
bêdziemy je 
podziwiaæ. Na
tomiast w te
atrze, sztuka ro
dzi siê poprzez 
t a j e m n i c z ¹ 
wiêŸ aktora i 
widza. Tylko 
tu, anonimowy 

widz mo¿e wspó³tworzyæ zjawi
sko sztuki – teatr. Nie ma dwóch 
identycznych spektakli, gdy¿ nie 
ma dwóch identycznych widow
ni. Za ka¿dym razem wiêŸ for
muje siê od nowa, oddzia³uje w 
wyj¹tkowy sposób i daje niepo
wtarzalne efekty. Od reakcji wi
downi zale¿y nastrój aktora. Od 
jego nastroju – poziom jego gry. 
A od gry aktora zale¿y reakcja 
widowni. Dlatego w³aœnie teatr 
jest taki ulotny i… intryguj¹cy. 

Uliczka w Jutrzence
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Sporym sukcesem za
koñ czy³ siê udzia³ bie
ruñskiej reprezentacji w 

Otwartych Mistrzostwach Nie
miec Juniorów i Seniorów w 
Formach Sztuk Walki Fede
racji IBF w Rahden. W zawo
dach, które odby³y siê 6 czerw
ca uczestniczy³o ponad 360 za
wodników z 11 pañstw. Zawody 

rozgrywane by³y z podzia³em na 
kategorie wagowe (walki semi  
kontakt) i wiekowe w konkuren
cjach: kata, kata z broni¹, kata 
synchroniczne. 

Stowarzyszenie Big Budo 
Polska reprezentowa³a eki
pa 9 osobowa, która zdoby³a: 
5 z³otych medali, 1 srebrnych 
medali i 7 br¹zowych medali. 

Szczegó³owo nasze osi¹gniêcia 
wygl¹daj¹ nastêpuj¹co: Paulina 
Kula (2 z³ote medale), Micha³ 
Regu³a (2 br¹zowe medale), 
Karolina Kula (3 br¹zowe me
dale) Krystian Czarnynoga 
(2 z³ote medale i jeden 
br¹zowy medal), Patrycja Nie-
syto (br¹zowy medal), Szy
mon Gros (br¹zowy medal) 

Aleksandra £asut (br¹zowy 
medal), Angelika Bigos (z³oty 
i srebrny medal). 

Stowarzyszenie Sztuk Wal
ki Wojownik reprezentowa³a 
9 osobowa ekipa, która zdoby³a 
6 z³otych medali, 3 srebr
ne medale i 1 br¹zowy medal 
odpowiednio: Zuzanna Ma
mok (br¹zowy medal), Pawe³ 
Rygu³a (z³oty medal), Mar
tin Œmi³owski (z³oty medal), 
Kamil Niewiadomski (z³oty 
medal i dwa srebrne meda-
le) Sebastian Musia³ (z³oty 
medal), Hanna Æmiel (dwa 
z³ote medale) Karolina My
szor (srebrny medal). Nato
miast Stowarzyszenie ASAHI: 
Tadeusz Tarnowski (srebrny 
medal).

Razem ekipa zdoby³a 11 
z³otych, 5 srebrnych, 8 br¹
zowych medali. Ponadto Ange-
lika Bigos zdoby³a puchar naj
lepszego technika w konkuren
cji seniorów.

KULTURA

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na 

X Średniowieczny 
Jarmark w Chudowie 

W programie m. in.:  

- turnieje oraz pokazy walk pieszych i konnych 

- koncerty muzyki dawnej 

- zwiedzanie chudowskiego zamku 

- pokazy sztucznych ogni 

- prezentacje rzemiosła i kuchni średniowiecznej 

- zawody łucznicze i kusznicze 

- pokaz działania średniowiecznej machiny 

miotającej - trebusza 

Wyjazd 16.08.2009 r. (niedziela): 
Ul. Kossaka w Bieruniu Nowym o godz. 14.00 
Dom Przedpogrzebowy w Bieruniu Starym godz. 14.20 
 
Koszt przejazdu 12 zł ( w tym ubezpieczenie) 
 

Zapisy przyjmujemy do 7.08.2009 r. 
 

MBP 1 ul. Chemików 45  Tel. 032 216 47 24 
MBP 2 ul. Jagiełły 1         Tel. 032 216 37 29 

Medale z Niemiec
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M A G A Z Y N

Tematem sesji czerwcowej 
by³ udzia³ i perspektywy 
pozyskiwania œrodków 

unijnych oraz innych pomoco-
wych przez Gminê i podmio-
ty gospodarcze. Bieruñ ju¿ 
od wielu lat pozyskuje œrodki 
zewnêtrzne. Stanowi¹ one istot-
ny procent œrodków przeznaczo-
nych na inwestycje. Nigdy do tej 
pory Rada nie wprowadza³a 
tych problemów jako tematu 
wiod¹cego. Tak jak przy oka-
zji innych tematów wiod¹cych 
zgodnie z modelem pracy Rady 
podstaw¹ do dyskusji by³o opra-
cowanie zawieraj¹ce pakiet da-
nych o wnioskach i œrodkach 
uzyskanych, wzglêdnie ocze-
kiwanych. Z informacji zawar-
tych w opracowaniu wynika, 
¿e Bieruñ pozyska³ w ostat-
nich dwóch latach ³¹czn¹ kwotê 
13.866.226 z³ oraz 500.000 EU. 
Na realizacjê inwestycji zapla-
nowana jest po¿yczka z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej, która bêdzie czêœciowo 
umorzona. Szerzej o pozyski-
wanych œrodkach zewnêtrznych 
w innym miejscu. Obrady nad 
tematem wiod¹cym Rada 
zakoñczy³a przyjmuj¹c stano-
wisko. Oceni³a w nim pozytyw-
nie dotychczasowe dzia³ania 
Urzêdu w tym zakresie. Wyrazi³a 
równie¿ dezaprobatê na du¿y 
formalizm i zbiurokratyzowanie 
procedur przy rozpatrywaniu 
wniosków o dotacje. Powoduje 
to du¿e perturbacje i opóŸnienie 
w rozpoczynaniu realizacji wie-
lu zadañ inwestycyjnych, któ-
rych gmina by nie rozpoczê³a 
ze wzglêdu na wysokie koszty 
przekraczaj¹ce jej mo¿liwoœci.

Podczas sesji Rada podjê³a 
nastêpuj¹ce uchwa³y:
– w sprawie dzier¿awy grun-
tów gminnych.

Z uwagi na koniecznoœæ za-
warcia kolejnych umów na te 
same nieruchomoœci po³o¿one 

w Bieruniu, Rada postanowi³a 
kontynuowaæ umowy dzier¿awy 
odpowiednio: 
– na czêœæ dzia³ki o powierzch-

ni 900 m2 z przeznaczeniem 
na cele rekreacyjne

– na czêœæ dzia³ki o po-
wierzchni 300 m2 z przezna-
czeniem na miejsca parkin-
gowe do obs³ugi budynków 
mieszkalnych. 

Nieruchomoœci, o któ-
rych mowa wy¿ej by³y do tej 
pory dzier¿awione na czas 
oznaczony do 3 lat. Kolej-
ne przed³u¿enie wymaga zgo-
dy Rady, a realizacjê w posta-
ci umowy dokonana Burmistrz. 
W pierwszym przypadku na 
gruncie gminy znajduje siê 
obiekt nietrwale zwi¹zany z nim 
u¿ywany przez Polski Zwi¹zek 
Wêdkarski Ko³o Nr 2 w Bieru-
niu. Druga nieruchomoœæ wy-
korzystywana jest jako miejsca 
parkingowe zwi¹zane z obs³ug¹ 
budynków mieszkalnych przy 
ul. Wêglowej.
– w sprawie dzier¿awy grun-
tów gminnych.

Podobnie jak w przypad-
ku omawianej wy¿ej uchwa³y, 
Rada wyrazi³a zgodê na zawar-
cie kolejnych umów dzier¿awy 
na nieruchomoœci rolne. Zgoda 
dotyczy 5 dzia³ek o ³¹cznej po-
wierzchni 23.711 m2.
– w sprawie zamiany nie ru
cho moœci.

Rada postanowi³a dokonaæ 
zamiany gruntów pozyskuj¹c 
trzy dzia³ki o ³¹cznej powierzch-
ni 92 m2 w zamian za dzia³kê 
gminn¹ o powierzchni 90 m2. 

Ustawa o gospodarce nie
ru chomoœciami przewidu-
je mo¿liwoœæ zamiany grun-
tów pomiêdzy gminami i oso-
bami fizycznymi lub prawnymi. 
Zasad¹ jest, i¿ w przypadku 
nierównej wartoœci zamienia-
nych nieruchomoœci stosuje siê 
dop³atê, której wartoœæ jest rów-
na ró¿nicy wartoœci zamienia-

nych nieruchomoœci. Wartoœæ 
nieruchomoœci bêd¹cych przed-
miotem zamiany zostaje usta-
lona przez rzeczoznawcê ma
j¹tkowego w operacie szacun
kowym. Zamian gruntów 
do tyczy porz¹dkowania stanu 
prawnego ul. Jerzego.
– w sprawie zasad nadania 
tytu³ów „Honorowy Obywatel 
Miasta Bierunia” oraz tytu³ 
„Zas³u¿ony dla Miasta Bieru-
nia”.

Rada uchyli³a dwie uchwa³y 
podjête w 1999 r. reguluj¹ce 
przyznanie w/w tytu³ów. W ich 
miejsce wprowadzi³a nowy re-
gulamin oraz 6 za³¹czników. 
Celem uchwa³y jest uproszcze-
nie i usuniêcie trudnoœci inter-
pretacyjnych jakie zawarte by³y 
w dotychczasowych uchwa³ach. 
Uporz¹dkowano równie¿ wzory 
insygniów przyznawanych dla 
osób, którym przyznano tytu³y. 
Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, 
¿e ustawa o samorz¹dzie gmin-
nym przewiduje przyznawa-
nie tytu³ów honorowy obywatel. 
Rada Miejska postanowi³a 10 
lat temu, ¿e bêdzie wyró¿nia³a 
również osoby, które s¹ za
s³u ¿one dla miasta i s¹ jego 
mieszkañcami.
– w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiatowi 
BieruñskoLêdziñskiemu na 
realizacjê zadania pod nazw¹ 
Przebudowa kot³owni gazowej 
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym 
w Bieruniu.

Rada postanowi³a udzieliæ z 
bud¿etu gminy Bieruñ Powiato-
wi BieruñskoLêdziñskiemu na 
realizacjê w/w zadania w for-
mie dotacji celowej ze œrodków 
bud¿etu na 2009 rok w wysokoœci 
300.000 z³. Szczegó³owe warun-
ki pomocy i zasady rozliczenia 
okreœli umowa.
– w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej Województwu 
Œl¹skiemu na zakup sto³u 
operacyjnego.

Rada postanowi³a pomóc Wo-
jewódzkiemu Szpitalowi w Ty-
chach za poœrednictwem Woje-

wództwa Œl¹skiego, gdy¿ taka 
jest œcie¿ka prawna dopusz-
czalna. Pomoc ta to 50.000 z³ 
na zakup sto³u operacyjnego. 
Szczegó³y zostan¹ okreœlone 
w umowie zawartej pomiêdzy 
Marsza³kiem Województwa i 
Burmistrzem.
– w sprawie zmian bud¿etu.

Rada postanowi³a wprowadziæ 
zmiany zarówno po stronie do-
chodów i wydatków. Zmiany 
wprowadzono w kilku dzia³ach 
klasyfikacji bud¿etowej i do ty
czy³y one m.in. zwiêkszenia po 
stronie dochodowej i wydatko-
wej.

Zmiany zawarte s¹ w za
³¹cznikach do uchwa³y. Dotycz¹ 
one m.in. wydatków w kwo-
cie 28.000 z³ na administracjê 
publiczn¹ w zwi¹zku ze wzro-
stem iloœci prowadzonych po
stêpowañ egzekucyjnych: s¹
do wych i administracyjnych. 
Przeznaczono w bud¿ecie 
kwotê 33.220 z³ na zakup us³ug 
w postaci doradztwa prawne-
go dla mieszkañców Bierunia 
w zwi¹zku z wystê puj¹cymi 
na terenie gmin szkodami gór-
niczymi. Z uwagi na urucho-
mienie nowych oddzia³ów 
przed szkolnych w Œcierniach 
i Bijasowicach potrzebne jest 
zabezpieczenie œrodków w 
wysokoœci 213.060 z³. W zmia-
nach uwzglêdniono równie¿ 
pomoc dla Powiatu Bieruñsko
Lêdziñskiego. Istotê tej zmiany 
podano w komentarzu do w/w 
uchwa³y.

Rada postanowi³a udzieliæ 
pomocy Szpitalowi Wojewódz-
kiemu w Tychach pokrywaj¹c 
zakup sto³u operacyjnego. Ko-
mentarz dotycz¹cy tej pomocy 
zaprezentowano we wczeœniej 
omawianej uchwale. 

Ponadto Rada postanowi³a 
równie¿ przyznaæ 200.000 z³ na 
remont elewacji hali przy Gim-
nazjum Nr 2. 

Opracowa³:
Sekretarz Miasta,

Jerzy Stok

Radni obradowali
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MAGAZYN SZKOLNY

19 czerwca 2009 roku 
dla ok. 5,7 mln dzieci 
i m³odzie¿y w Polsce 

odby³o siê oficjalne zakoñczenie 
roku szkolnego. Równie¿ 
uczniowie bieruñskich szkó³ po 
dziesiêciu miesi¹cach zmagania 
siê z nauk¹, rozpoczêli wakacje. 
Wczeœniej odby³y siê uroczystoœci 
zakoñczenia roku szkolne-
go poprzedzone Msz¹ Œwiêt¹ 
odprawion¹ w intencji wszystkich 
uczniów i nauczycieli i chocia¿ 
mamy ju¿ lipiec, warto odnotowaæ 
najwiêksze sukcesy naszych dzie-
ci i m³odzie¿y. 

Najwczeœniej – bo 17 czerwca 
– w Domu Kultury Gama odby³o 
siê spotkanie absolwentów Gim-
nazjów nr 1 i nr 2, podczas które-
go uczniowie i rodzice, odbierali 
z r¹k burmistrza Ludwika Jago-
dy i wiceprzewodnicz¹cego Rady 
Miejskiej – nagrody za wybitne 
wyniki w nauce. W tym roku a¿ 
64 uczniów mog³o siê pochwaliæ 
œredni¹ od 4,75 do 5,5 czyli 
œwiadectwami z czerwonym pa-
skiem.

Absolutna czo³ówka nasze-
go miasta wygl¹da w tym roku 
nastêpuj¹co: Najwy¿sze œrednie 
wyniki w nauce w mieœcie: Micha³ 
Sosna 5,5  94 pkt z egzaminu 
gimnazjalnego, laureat olimpiady 
z chemii, fizyki i matematyki, Mate-
usz Stêch³y 5,5, Karolina Waw-
rzyniak 5,5. Natomiast najwy¿szy 
wynik z egzaminu gimnazjalnego 
osi¹gn¹³ Bartosz Panfil 97 pkt.

W rozbiciu na poszczególne 
szko³y wygl¹da to tak:

GIMNAZJUM NR 1

Micha³ Sosna 5,50, Karoli-
na Wawrzyniak 5,50, Mateusz 
Stêch³y 5,50, Karolina Kula 
5,31, Anna Drozdek 5,25, Aneta 
Piwowarska 5,00, Artur Urba-
nek 5,25, Barbara Gawlik 5,38, 
Przemys³aw Kurzydem 5,25, 
Patrycja Biegun 5,25, Magdale-
na Dandyk 5,00, Patryk Made-
ja 5,25, Bartosz Panfil 5,00, Ka-
mil KuŸnik 5,00, Aneta Magie-
ra 4,75, Jakub Wardziñski 4,80, 
Paulina Budka 4,75, Agnieszka 
Fr¹czek 4,80, Agata Bartosz 
4,75, Micha³ Stolarz 4,75, Klau-
dia Bratek 4,94, £ukasz Dudek 
4,75.

GIMNAZJUM NR 2

Anita Ciesek 5,12 ,Sylwia 
Osuch 5,12, £ukasz £aciak 
5,06, Marcin Parysz 5,00, Ka-
tarzyna Szweda 5,25, Alek-
sander Stelmaczonek 5,06, 
Weronika Tomala 5,06, Kry-
stian Gretka 5,19, Jan Porwit 
5,00, Paulina Jochemczyk 
5,31, Micha³ Swoboda 5,31, 
Bartosz Trzopek 5,31, Ka-
rolina Witoszek 5,27, Okta-
wia Kaczmarek 5,00, Ma-
riusz Matyszkiewicz 5,31, 
Kamil Czerwiñski 5,25, Da-
niel Grzeœlak 5,25, Kamil Ma-
tusik 5,19, Joanna B³a¿ek 
5,12, Anna Bula 5,06, Ja-
kub £opuszyñski 5,06, Dag-
mara Kubina 5,31, Zofia Ta-
toj 5,31, Jan Berger 5,25, 
Mateusz Dobry 5,19,Marce-
lina Kowal 4,75, Katarzyna 
Winiarska 4,93, Pawe³ Ci-
chy 4,81, Piotr Urbañczyk 
4,75, Pawe³ Kucz 4,94, Mar-
tyna Seweryn 4,75, Aleksan-
dra Knopek 4,94, Aleksandra 
Wiêc³aw 4,94, Marta Orocz 
4,94, Robert Binda 4,88, Ewa 
Jastrzêbska 4,88, Barba-
ra PrzewoŸnik 4,87, Barbara 
Pyka 4,81, Aneta Pi¹tek 4,81, 
Aleksandra Janik 4,94, Pauli-
na Kostyra 4,93, Andrzej Ko-
curek 4,81.

Niezale¿nie od tego spotka-
nia, uroczystoœci zakoñczenia 
roku szkolnego odby³y siê w po-
szczególnych szko³ach.

SZKO£A 
PODSTAWOWA NR 1

W pi¹tek, 19 czerwca, po raz 
ostatni zadŸwiêcza³ dzwonek 
dla 115 uczniów klas szóstych. 
Tê jedyn¹ w swoim rodzaju 

uroczystoœæ, któr¹ ka¿dy uczeñ 
koñcz¹cy szko³ê podstawow¹ 
bêdzie pamiêta³ ca³e ¿ycie, 
przygotowa³y klasy 5c i 5d wraz 
ze swoimi wychowawczyniami 
pani¹ Nin¹ Stachowicz i pani¹ 
Beat¹ Maœlank¹. Na akademii 
zaprezentowa³ siê tak¿e chór 
szkolny przygotowany przez 
pani¹ Agatê ParyszUrbaœ. W 
uroczystoœci po¿egnania absol-
wentów brali udzia³ zaproszeni 
goœcie, dyrekcja, grono pedago-
giczne, uczniowie klas szóstych 
i ich rodzice. 

Po wprowadzeniu sztandaru 
rozpoczê³a siê czêœæ oficjalna, w 
czasie której absolwenci z³o¿yli 
œlubowanie, przekazany zosta³ 
sztandar szko³y uczniom z kla-
sy 5, wrêczono œwiadectwa, dy-
plomy i nagrody ksi¹¿kowe naj-
lepszym absolwentom. A¿ 34 
uczniów otrzyma³o œwiadectwa 
z wyró¿nieniem za bardzo do-
bre wyniki w nauce. Najlep-
sze œrednie w szkole powy¿ej 
5,0 osi¹gnêli: Anna Œcierska 
(5,6), Agnieszka Pilorz (5,5), 
Klaudia Tomala (5,4), Jakub 
£asicki (5,4), Paulina Bobak 
(5,4), Krzysztof Sajdok (5,3), 
Aneta Mikulska (5,3), Marta 
Skucik (5,3), Natalia Ogaza 
(5,2), Krzysztof £owiec (5,2), 
Micha³ Kula (5,2), Karol Lisz-
ka (5,2), Izabela Losoñ (5,1), 

£ukasz Ochlik (5,1), Szy-
mon Ga³¹zka (5,1), Tomasz 
Œcierski (5,1), Mariusz Kar-
koszka (5,1), Kornelia Miernik 
(5,1). Najlepszymi sportowca-
mi roku szkolnego 2008/2009 
zosta³y Martyna Moroñ 6d i 
Magdalena Moroñ 6d, które 
otrzyma³y nagrody Burmistrza 
Miasta Bierunia.

Tegoroczne klasy 6 wielo-
krotnie reprezentowa³y szko³ê 
w konkursach i zawodach spor-

towych osi¹gaj¹c bardzo dobre 
wyniki i zajmuj¹c wysokie miej-
sca. Najwa¿niejsze z nich to:

Na szczeblu miêdzy naro
dowym: Miê dzynarodo wy kon-
kurs matematyc zny „Kangur” 
– wyró¿nienie II stopnia: Ja-
kub £asicki 6d, Krzysztof 
£owiec 6d.

Na szczeblu wojewódzkim: 
VII Archidiecezjalny Konkurs 
Literacki – II miejsce Anna 
Œcierska 6a oraz Fina³ Igrzysk 
M³odzie¿y Szkolnej wojewódz-
twa œl¹skiego w czwórboju lek-
koatletycznym dziewcz¹t – XIII 
miejsce dru¿yny w sk³ad której 
wchodzi³y: Magdalena Moroñ 
6d, Martyna Moroñ 6d, Karo-
lina Jaworska 6b, Natalia Si-
korska 6b, Klaudyna Sowa 
6b, Klaudia Tomala 6b. Nasz¹ 
dru¿ynê wyprzedzi³y tylko szko³y 
sportowe.

Na szczeblu rejonowym: 
Miêdzypowiatowy konkurs 
„Mistrz klawiatury” – VII miej-
sce Krystian Kuty³owski 6c, 
X Konkurs Matematyczny „O 
z³oty pierwiastek” – IV miejsce 
dru¿yny: Natalia Ogaza 6a, 
Anna Œcierska 6a, Micha³ Go-
rywoda 6c.               (US)

SZKO£A 
PODSTAWOWA NR 3

Tego samego dnia w SP 
nr 3 na uroczystej akademii 
zakoñczyliœmy i podsu mowa
liœmy rok szkolny 2008/2009. 
By³o wiele podziêkowañ i gra-
tulacji. Swoj¹ sumienn¹ prac¹, 
wzorowym zachowaniem i naj
wy¿sz¹ œredni¹ na poziomie po-
szczególnych klas zas³u¿yli na 
szczególne wyró¿nienie: w kla-
sach 4: Paulina Klima i Dorota 
Ch³apek ze œredni¹ 5,45, w kla-
sach 5: Michalina Gembo³ysz 
z imponuj¹c¹ œredni¹ 5,84, w 
klasach 6: Kordian Rogalski, 
Agata Stompor i Natalia Sa-
mulewicz ze œredni¹ 5,81.

Kordian Rogalski jest zdo by
wc¹ czo³owych miejsc w ogólno-
polskich konkursach ,,Kangur” 
,,OLIMPUS”, ,,MULTITEST. 
Jest uczniem z najwiêkszym 
dorobkiem i osi¹gniêciami w na-
szej szkole, dlatego te¿ otrzyma³ 
z r¹k vce burmistrza Jana 
Podleœnego nagrodê dla naj-
lepszego absolwenta. Trzeba 
przypomnieæ, ¿e pan burmistrz 

¯egnaj szko³o!
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od wielu lat jest fundatorem tej 
nagrody, w ten sposób przyczy-
nia siê do promocji m³odych ta-
lentów.

Agata Stompor i Nata-
lia Samulewicz za znacz¹ce 
osi¹gniêcia w konkursach ogól-
nopolskich równie¿ otrzyma³y 
nagrody. Ich fundatorami s¹ 
pan Jan Podleœny i Rada Pe-
dagogiczna.

Nagrodê dla najlepszych spor-
towców w tym roku szkolnym 
otrzymali Karol Radwañski i 
Adam Kubieniec.

Nagrody za stuprocentow¹ 
frekwencjê otrzymali: Marceli
na Mach, Beata Matyja, 
Krzysztof Klêczar, Bart³omiej 
Machnik, Kamil Mikos, Agata 
Stompor. 

Po¿egnaliœmy te¿ z ³ezk¹ w 
oku wieloletnich pedagogów na-
szej szko³y. Panie Renata Mate-
ja i Emilia Borkowy odchodz¹ 
na zas³u¿on¹ emeryturê. (ESz)

GIMNAZJUM NR 1 

W uroczystoœci zakoñczenia 
roku udzia³ wziêli: uczniowie, 
nauczyciele, burmistrz Ludwik 
Jagoda, przedstawiciele rodzi-
ców i kopalni „Piast”. Poniewa¿ 
o sukcesach uczniów klas III pi-
szemy wy¿ej tu wspomnijmy 
o osi¹gniêciach uczniów klas 
m³odszych:

I a: Danek Kinga 5,5, Kokot 
Izabela 5,29, Sajdok Aleksan-
dra 5,14

I b: Stêch³y Edyta 5,43, Bie-
gun Bart³omiej 5,07, Kowalik 
Alicja 5,07

I c: Urbañczyk Maciej 5,36, 
Krzempek Magdalena 5,21, 
Cholewa Miros³aw 5,07, Ma-
tyja Bogdan 4,86, Kobiela Ka-
tarzyna 4,86, Dandyk Izabe-
la 4,79

I d: Jurowicz Agata 5,00, 
Domaradzki Jakub 4,79, Fa-
landysz Tomasz 4,79, Kula 
Izabela 5,36, Fatyga Justyna 
5,36, ¯urek Katarzyna 4,86, 
Cofa³a Gabriela 4,93, Czy-
pionka Iwona 4,93

II a: Nyga Aleksandra 5,07, 
Urbañska Nikolina 5,00, Kol-
ny Katarzyna 4,8

II b: £asut Karolina 4,8, 
II c: Machnik Micha³ 5,0, 

Gorgoñ Sabina 4,8, Krzykaw-
ska Aleksandra 4,8

II d: Tomala Aleksandra 5,0

GIMNAZJUM NR 2

Kolejny, ósmy ju¿ rok szkolny 
w Gimnazjum nr 2 w Bieruniu 
dobieg³ koñca. Dwoje uczniów 
zosta³o laureatami olimpiad: 
Dagmara Kubina – z mate-
matyki oraz Grzegorz Malina 
z historii. I kolejny sukces na-
szego gimnazjum: wysokie wy-
niki w koñcowym egzaminie 
gimnazjalnym, przewy¿szaj¹ce 
du¿o œredni¹ kraju i wojewódz-
twa. W czêœci humanistycznej 
nasi uczniowie uzyskali œredni¹ 
punktów 32,29; w czêœci ma-
tematycznoprzyrodniczej – 
28,84, a w czêœci jêzykowej 
32,68 punktów. 

Na osi¹gniêcia szko³y pracuj¹ 

zarówno nauczyciele jak i 
uczniowie. W³aœnie ci ostatni s¹ 
szczególnie nagradzani w dniu 
zakoñczenia roku szkolnego. Na 
uroczystoœci zakoñczenia swoj¹ 
obecnoœci¹ zaszczycili nas ro-
dzice uczniów wyró¿niaj¹cych 
siê w nauce, rodzice aktyw-
nie pracuj¹cy na rzecz szko³y 
i goœcie honorowi: burmistrz 
Bierunia – pan Ludwik Jago-
da, wiceprzewodnicz¹cy Rady 
Miasta – pan S³awomir Waw-
rzyniak oraz dyrektor Oœrodka 

Edukacji – pani Krystyna Cza-
jowska. 

Ju¿ na wstêpie g³os zabra³ 
burmistrz, podkreœlaj¹c zas³ugi 
nie tylko uczniów, dyrekcji szko³y 
i nauczycieli, ale przede wszyst-
kim rodziców spo³ecznoœci Bie-
runia wniesione w wychowa-
nie m³odego pokolenia. Po 
wyra¿eniu s³ów uznania dla 
naszego gimnazjum burmistrz 
wrêczy³ ufundowane przez sie-
bie nagrody dwojgu uczniom, 
którym przyznano w roku szkol-
nym 2008/2009 tytu³y: Spor-
towca i Sportsmenki Roku. 
Zwyciêzcy: Kornelia Idziak i 
Jan Berger odebrali z r¹k bur-
mistrza gratulacje. Przyzna-
wanie tych tytu³ów wesz³o ju¿ 

do tradycji naszej szko³y, po-
dobnie jak rokroczne przyzna-
wanie przez dyrektora, pani¹ 
Gra¿ynê Kubicê honorowych 
tytu³ów Nauczyciela Roku, Ab-
solwentki Roku i Absolwenta 
Roku. I tak tegorocznym Na-
uczycielem Roku zosta³a pani 
Jolanta JarominSuzdalcew – 
nauczycielka historii, a tytu³ami 
Absolwentki i Absolwenta Roku 
zostali nagrodzeni: Dagmara 
Kubina i Micha³ Swoboda. 

Tradycyjnie na uroczystoœci 
zakoñczenia roku szkolne-

go gimnazjalistom, którzy 
osi¹gnêli najwy¿sze wyniki w 
nauce, wrêczono œwiadectwa z 
wyró¿nieniem, a ich rodzicom 
listy gratulacyjne. Najwy¿sz¹ 
œredni¹ ocen na œwiadectwie – 
5,31 uzyska³o szeœcioro uczniów 
klas trzecich: Paulina Jochem-
czyk, Micha³ Swoboda, Bar-
tosz Trzopek, Mariusz Ma-
tyszkiewicz, Dagmara Kubina 
oraz Zofia Tatoj. Wielu trzecio-
gimnazjalistów uzyska³o œredni¹ 
5 i powy¿ej: Jan Berger, Karoli-
na Witoszek, Katarzyna Szwe-
da, Kamil Czerwiñski, Daniel 
Grzeœlak, Krystian Gretka, Ka-
mil Matusik, Mateusz Dobry, 
Aleksander Stelmaczonek, 
Weronika Tomala, Anita Cie-
sek, Sylwia Osuch, Joanna 
B³a¿ek, £ukasz £aciak, Anna 
Bula, Jakub £apuszyñski, 
Marcin Parysz, Jan Porwit, 
Oktawia Kaczmarek. Rów-
nie wielu uczniów klas trzecich 
uzyska³o œredni¹ 4,75 a poni¿ej 
5,0. Byli to: Katarzyna Winiar-
ska, Pawe³ Kucz, Aleksandra 
Knopek, Marta Orocz, Alek-
sandra Wiêc³aw, Aleksandra 
Janik, Paulina Kostyra, Ewa 
Jastrzêbska, Robert Binda, 
Barbara PrzewoŸnik, Pawe³ 
Cichy, Aneta Pi¹tek, Barbara 
Pyka, Andrzej Kocurek, Mar-
celina Kowal, Piotr Urbañczyk, 
Martyna Seweryn i Katarzyna 
S³otwiñska. Spoœród uczniów 
klas drugich najwy¿sze wyniki 
– 5 i powy¿ej uzyskali: Monika 
Ja³ocha, Dawid Kowal, Monika 
Sajdok, Katarzyna Król, We-
ronika Urbaœ, Jagoda Jawor-
ska, Grzegorz Malina, Anna 
Kêdzior, Ewelina Piecha, Ewe-
lina Bobak. Nie zabrak³o rów-
nie¿ tak wysokich œrednich na 
œwiadectwach pierwszoklasi-
stów. Najlepsi z nich to: Szymon 
B³otny, Kinga Latocha, Ewa 
Drobny, Klaudia Drobny, Zo-
fia Ró¿ok, Adam Sosna, Sara 
Bajura, Maurycy Koæwin, Ja-
kub Borkowski, Mateusz Nita 
i Anna Adamczyk. 

Pozosta³o nam ju¿ tylko 
¿yczyæ sobie wspania³ego wypo-
czynku wakacyjnego, który przy-
niesie nam wiele si³ koniecznych 
do rozpoczêcia kolejnego roku 
szkolnego. Równie mi³ego wy-
poczynku ¿yczymy tak¿e wszyst-
kim nauczycielom i uczniom w 
naszym powiecie. (BNN) 
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KURS TENISA ZIEMNEGO 
• koszt kursu – 30 zł (obejmuje 10 zajęć po 90 min. – od poniedziałku do piątku) 
• grupy 8 osobowe 
• kursy odbywają się na kortach: KS „Piast” w Bieruniu Nowym i przy SP 1 w Bieruniu Starym 

 
Terminy 

KS „Piast” 
Godz. 9:00 – 10:30 

Godz. 10:30 – 12:00 

30.06 – 11.07 
zapisy do 

27 czerwca 

 28.07 – 08.08 
zapisy do 
25 lipca 

 

Boiska przy SP 1 
Godz. 12:00 – 13:30 
Godz. 13:30 – 15:00 

 
 
 

14.07 – 25.07 
zapisy do 
11 lipca 

 18.08 – 29.08 
zapisy do 
8 sierpnia 

 
 
                                    ZAJĘCIA W BADMINTONA (lipiec, sierpień) 

• Hala Sportowa przy G-2  
• wtorek i czwartek w godz. od 18:00 do 19:30 
• zajęcia nieodpłatne 

 
  KURS SAMOOBRONY (sierpień) 

• Sala Gimnastyczna SP-1 oraz Boiska Sportowe przy SP-1 w Bieruniu Starym 
• koszt kursu – 30 zł (obejmuje 12 zajęć po 90 min. – poniedziałek, środa, piątek  w godz. 9:30 – 11:00) 
• Rozpoczęcie kursu 4 sierpień.  
• Zapisy do 25 lipca. 

 
 

Dodatkowe informacje oraz zapisy:  
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Rynek 14, tel. (032) 324-24-27 
 
 
 
 
 

OGÓLNODOSTĘPNE (NIEODPŁATNE ZAJĘCIA) 
 

• zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w okresie: 1 lipiec – 29 sierpień 

  

 

  

Hala Sportowa przy G-2 w Bieruniu, ul. Licealna 17a 

GRUPA Godziny 

Szkoły Podstawowe 15:00 – 16:00 

Szkoły Gimnazjalne 16:00 – 17:00 

Szkoły Ponadgimnazjalne 17:00 – 18:00 

 

                                                                                        

Hala Sportowa przy G-1 w Bieruniu, ul. Warszawska 294 

GRUPA Godziny 

Szkoły Podstawowe 15:00 – 16:00 

Szkoły Gimnazjalne 16:00 – 17:00 

Szkoły Ponadgimnazjalne 17:00 – 18:00 

 

                                                                                          

Boiska Sportowe przy SP-1 w Bieruniu, ul. Krakowska 28 

GRUPA Godziny 

Szkoły Podstawowe 09:00 – 10:00 

Szkoły Gimnazjalne 10:00 – 11:00 

Szkoły Ponadgimnazjalne 11:00 – 12:00 

 

 

Boiska Sportowe przy G-1 w Bieruniu, ul. Warszawska 294 

GRUPA Godziny 

Szkoły Podstawowe 09:00 – 10:00 

Szkoły Gimnazjalne 10:00 – 11:00 

Szkoły Ponadgimnazjalne 11:00 – 12:00 

UWAGA!!! 

PROMOCYJNE CENY NA PŁYWALNIĘ PRZY SP-1 
 
 
 
 
 

Godziny Cena 
12:00 – 15:00 1zł / Ulgowy – 3zł / Normalny 
15:00 – 19:00 2,5zł / Ulgowy – 5zł / Normalny 
19:00 – 22:00 3zł / Ulgowy – 5zł / Normalny 

 

 
 
X  EDYCJA RODZINNEGO  RAJDU ROWEROWEGO – 2  SIERPIEŃ  
• start rajdu o godz. 11.00 – KS „UNIA” w Bieruniu Starym 
• zakończenie rajdu ok. godziny 16.00 
• trasa: Bieruń Stary K.S. „UNIA” - Bieruń Nowy K.S. „PIAST” 
• odpłatność: 5zł – ulgowy, 10zł – normalny (dla mieszkańców Bierunia) pozostali 10zł 
• wydawanie koszulek w dniu imprezy od godz. 8.00 - 10.00 
• zapisy w Bieruńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji do 26.07 
       -    Hala Sportowa w Bieruniu Nowym przy ul. Warszawska 294(w godz. 16.00-21.00) 

− Urząd Miasta w Bieruniu Starym przy ul. Rynek 14 (parter, pok. nr 6,obok windy, w godz.7.30-15.30) 
− Pływalnia Kryta w Bieruniu Starym przy ul. Krakowskiej 28 (w godzinach funkcjonowania) 

 
 

 

ZORGANIZOWANE KĄPIELISKO  NA „ŁYSINIE” - 20 CZERWIEC – 31 SIERPIEŃ   
czynne codziennie w godz. 10:00 – 18:00 
 
 
 
IMPREZY SPORTOWO – REKREACYJNE NA KĄPIELISKU „ŁYSINA” 
• 25-26  lipiec - turniej siatkówki plażowej – zapisy do 18 lipca 
• 9 sierpień - zawody siłaczy dla osób które ukończyły 18 rok życia – zapisy do 1 sierpnia 
• Zapisy przyjmują ratownicy WOPR na kąpielisku !!! 

 
 
 
TURNIEJ SKATOWY o „PUCHAR LATA 2009” 
• cykl 10  turniejów w Cafe Leśna w Bieruniu ul. Za Kopcem 
• rozgrywki w każdy czwartek (od 4 czerwca do 13 sierpnia ) od godziny 1600 

• wpisowe 10 zł za turniej 
• tel. kontaktowy (032) 216-40-75 Franciszek Mrzyk 

 
 

 
WYCIECZKI  TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 
• 12.07 Tatry Słowackie – Świnica  
• 25.07 Tatry Słowackie – Krywań 
• 2.08 Słowacja – Kremnica 
• 9.08 Tatry Polskie – Rysy 
• 22.08 Tatry Zachodnie – Banówka 
 
 
Zapisy w Bieruńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Rynek 14  przyjmowane są na miesiąc przed terminem 
wyjazdu. 
Odpłatność: 20zł – ulgowy, 30zł – normalny (dla mieszkańców Bierunia) pozostali 30zł, gorące źródła – 30zł 

 
Szczegóły na stronie  www.bosir.bierun.pl  
tel. 032 324-24-27 

Podczas niedawnej sesji 
Rady Miejskiej, omawiano 
problemy zwi¹zane z po

zyskiwaniem dotacji unijnych. Pi
szemy o tym w innym miejscu. 
Poniewa¿ sprawa jest istotna dla 
rozwoju ka¿dego miasta – nieba
wem wrócimy do niej w oddziel
nej publikacji. Chcemy bowiem 
zasiêgn¹æ informacji u zastêpcy 
burmistrza – Jana Podleœnego, 
czyli osoby najbardziej zoriento
wanej w tych zagadnieniach. 

Poniewa¿ wiceburmistrz prze
bywa na urlopie publikujemy 
garœæ informacji uzyskanych od 
burmistrza Ludwika Jagody. 
Jak siê dowiedzieliœmy, Urz¹d 
ma przyznane œrodku unijne na 
realizacjê dwóch istotnych dla 
mieszkañców zadañ. Pierwsze 
zadanie – to modernizacja cen
trum komunikacyjnego Bierunia 
Starego. Koszt tej inwestycji wy
niesie ponad 5mln z³ a dotacja to 
niemal 3,5 mln z³. Niestety, choæ 
decyzja ju¿ zapada³a, nie uda³o 
siê jeszcze podpisaæ umowy w tej 
sprawie z Zarz¹dem Wojewódz
twa Œl¹skiego. Jest natomiast 
wykonawca i gmina przystêpuje 

do dzia³ania. W³adze chc¹ w ra
mach tego zadania jeszcze w tym 
roku odbudowaæ most nad Po
tokiem Stawowym w ci¹gu ulicy 
Kopcowej. Pozwoli to na zmoder
nizowanie w roku przysz³ym uli
cy Krakowskiej od koœcio³a pw. 
œw. Bart³omieja do ulicy Che
mików. W ramach tego zada
nia zostanie wykonana przebu
dowa oœwietlenia ulicznego, wy
konanie kanalizacji deszczowej 
oraz wymiana nawierzchni dro
gi i u³o¿enie nowych chodników. 
Powinno to zmieniæ obraz naszej 
starówki i dostosowaæ estetycz
nie ten rejon do wygl¹du ca³ego 
Rynku.

Drugie zadanie na które Bieruñ 
ma przyznane œrodki unijne – to 
budowa kanalizacji sanitarnej w 
rejonie ulicy Wawelskiej, Skow
ronków i Czarnuchowic. Koszt tej 
inwestycji szacuje siê na 11 mln 
z³otych, mamy przyznane ponad 
8 mln z³. Realizacja tej inwesty
cji oznaczaæ bêdzie ca³kowite 
uporz¹dkowanie gospodarki 
œciekowej w rejonie Bierunia No
wego a kiedy zostanie skana
lizowany Bieruñ Stary, do zro
bienia pozostanie kanalizacja w 
Œcierniach, Jajostach i Domach 
Polnych.

Dwa zadania
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WAKACJE Z BIERUŃSKIM OŚRODKIEM SPORTU i REKREACJI  
 WSTĘP  WOLNY   

 Hala Sportowa przy G-1 
 (płyta boiska) 

Boiska przy G-1 Hala Sportowa przy G-2 
(płyta boiska) 

Boiska przy SP1 

grupa SP Gim SPP SP Gim SPP SP Gim SPP SP Gim SPP 
29.06-10.07    9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00    

13 - 24.07 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00       9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 

03 -14.08    9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00    

17 -28.08 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00       9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 
 

SP - Szkoły Podstawowe G - Gimnazja SPP - szkoły ponadgimnazjalne  - nie ma zajęć 
W przypadku deszczu zajęcia:  z boisk przy G-1 odbywają się w hali sportowej przy G-1, natomiast z boisk przy SP-1 odbywają się w hali sportowej przy G-2 
 

KURS  TENISA  ZIEMNEGO DLA DZIECI  I  MŁODZIEZY 
Terminy zajęć 29.06-10.07 13-24.07 27.07-07.08 10-21.08 

 
Klub sportowy „PIAST” 

Zapisy do dnia: 25.06 

Grupa I:    9.00-10.30 
Grupa II: 10.30-12.00 

 Zapisy do dnia: 23.07 

Grupa I:    9.00-10.30 
Grupa II: 10.30-12.00 

 

 
Boiska  przy SP-1 

 Zapisy do dnia: 09.07 

Grupa I:    9.00-10.30 
Grupa II: 10.30-12.00 

 Zapisy do dnia: 06.08 

Grupa I:    9.00-10.30 
Grupa II: 10.30-12.00 

Koszt kursu – 30 zł (cena obejmuje 10 zajęć po 90 minut, ubezpieczenie, opłatę instruktora) 
Grupy – max 8 osób, ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność przy zapisie 

Zapisy: Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Rynek 14 (pokój nr 6 – parter obok windy) 
 

PROMOCYJNE CENY NA PŁYWALNIĘ PRZY SP- 1 
od 22 czerwca do 31 sierpnia 

TENIS  STOŁOWY  ZA  DARMO  
od 22 czerwca do 31 sierpnia 

w godzinach 1200 - 15 00 Hala sportowa przy G-1 i przy G-2 
od poniedziałku do piątku od godz. 15.00-19.00 

w ramach godzin ogólnodostępnych 
bilet ulgowy 1 zł 

bilet normalny 3 zł 

„LATO  Z  LOK”  NA  STRZELNICY SPORTOWEJ (OBOK SKATEPARKU) -  OD 1  LIPCA  DO  26 SIERPNIA 
Zajęcia  nieodpłatne 

Zajęcia: środa i piątek w godz. 11.00-14.00  
Zajęcia obejmują: strzelanie z broni pneumatycznej (szkoły podstawowe) oraz karabinu sportowego (szkoły ponadpodstawowe) 

 
NIEODPŁATNE  ZAJĘCIA   

Zajęcia szachowe - od 01.07 do 31.08 Zajęcia badmintona - od 13.07 do 31.08 
 

Czwartki – godz. 15.00-18.00 
Poniedziałki – godz. 18.00-19.30 

Środy – godz. 17.30-19.00 
Piątki – godz. 17.00-18.30 

Lipiec – hala sportowa przy G-1  
Sierpień – pawilon KS „UNIA” 

Hala sportowa przy G-2 

TURNIEJ  TENISA  ZIEMNEGO –  25 sierpień,  korty  przy KS „PIAST”, zapisy w dniu imprezy w godz. 8.30-9.00, start zawodów godz. 9.00 

 

KURS  SAMOOBRONY -  OD 30 CZERWCA  DO 30 LIPCA 
Koszt kursu – 30 zł (cena obejmuje 10 zajęć po 90 minut, ubezpieczenie, opłatę instruktora) 

Zajęcia: wtorek i czwartek w godz. 9.00-10.30 w sali gimnastycznej SP nr 1 
Ilość miejsc ograniczona. 

Zapisy: Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Rynek 14 (pokój nr 6 – parter obok windy) 
 

ZAWODY  SPORTOWO - REKREACYJNE 

 
TURNIEJ UNIHOKEJA -  26 sierpień, hala sportowa przy G-2, zapisy: BOSiR ul. Rynek 14 (pokój nr 6 – parter obok windy) do dnia 21.08  
 
TURNIEJ  PIŁKARZYKI - 27 sierpień., hala sportowa przy G-1, zapisy: BOSiR ul. Rynek 14 (pokój nr 6 – parter obok windy) do dnia 21.08 
 
TURNIEJ  STRZELECKI  - 28 sierpień, dla osób biorących udział w akcji „LATO Z LOK” 
 
 

  Zapraszamy na naszą stronę: www.bosir.bierun.pl 
 



Festyn dla wszystkich 
przed szkolaków z okazji 
Dnia Dziecka zorganizo

wano 9 czerwca w Przedszko
lu nr 1. Atrakcji by³o co niemia
ra. Do dziœ trwaj¹ dyskusje, któ
ra by³a najwiêksza: przeja¿d¿ki 
qudami, konkurencje sportowe, 
puszczanie baniek mydlanych, 
brykanie na dmuchanych zam
kach, walki rycerskie, pokazy 
stra¿ackie, zabawy z klaunami 
czy kie³baski z grilla. A mo¿e 
spotkanie oko w oko z soko³em 
i sow¹? Jedno jest pewne: 
bawiliœmy siê œwietnie i d³ugo 
bêdziemy to wspominaæ.

Szczery uœmiech na dzie
ciêcych twarzach, jest najlepsz¹ 
nagroda za trud doros³ych. 
Nale¿y siê on wraz z gor¹cymi 
podziêkowaniami sponsorom 
tegorocznego festynu, któ
rymi byli: FotoGama, firma 
przewozowa TransBus, fir
ma spo¿ywcza Ekoland, BO
SiR, grupa teatralna Fabryka 
Marzeñ, grupa rycerska „Lisy”, 
Jan Tomala hodowca ptaków 
drapie¿nych, OSP Bieruñ oraz 
tatusiowie naszych przedszko
laków, mi³oœnicy quadów – Le-
szek Hachu³a, Andrzej Tar
giel i Sebastian Matusyk. Festyn pe³en atrakcji

Wietrzna, ale s³oneczna pogoda towarzyszy³a zmaganiom 8 
par mikstowym w I Turnieju Miksta rozegranym na kortach 
KS „Piast” Bieruñ Nowy. Rozegrano 15 spotkañ w dwóch 

grupach, gdzie zmaganiom par towarzyszy³y 
niebywa³e emocje i podwy¿szony poziom adre
naliny. Grupê I zwyciêsko zakoñczy³a para Ewa 
Dyrda i Piotr Orpik, natomiast grupê II – Kata-
rzyna Viscardi i Tadeusz Kie³baœnik. 

W wielkim finale ta druga para pokona³a duet 
„dyrdowo  orpikowy” 6:1 – choæ wynik nie odzwier
ciedla w pe³ni tego, co dzia³o siê na m¹czce.

W meczu o III miejsce Ania M³ynarczyk 
i Krzysztof Stok³osa w dramatycznych 
okolicznoœciach zwyciê¿yli najm³odsz¹ parê 
Kingê i Maæka S³ociñskich 7:6, chocia¿ wynik 
móg³ byæ odwrotny.

Pozosta³e pary, które zaprezentowa³y siê w 
tym pierwszym mikstowym turnieju, walczy³y z 
zaciêtoœci¹ godn¹ najlepszych tenisowych aren, 

jednak¿e nie mog³y dost¹piæ udekorowania medalami zaspon
sorowanymi przez Jurka FOLWARSKIEGO, mog³y natomiast 
zabraæ z sob¹ zmro¿one butelki szampana ufundowane przez 
Pañstwa Renatê i Andrzeja ¯ukiewicz (i to by³y chyba najbardziej 
wystrza³owe laury).           Marek Kumor

Mikst na Piaœcie

Min¹³ czerwiec, a wraz z 
nimi przebrzmia³y echa 
nowobieruñskich Festy

nów Parafialnych. Jako pierw
szy wystartowa³ w uroczystoœæ 
Bo¿ego Cia³a festyn zorgani
zowany przez wspólnotê para
fialn¹ œw. Barbary. Wype³ni³y 
go liczne koncerty i konkursy 

zorganizowane na parafialnym 
dziedziñcu. Nam, szczegól
nie przypad³ do gustu pewien 
zespó³ z³o¿ony z muzyków, 
znanych na co dzieñ z innej 
dzia³alnoœci. Przyjrzyjmy siê 
zreszt¹ fotografii. ¯yczymy suk
cesów nie tylko na bieruñskich 
estradach. 

Trzy dni póŸniej odby³ siê 
starszy bo organizowany ju¿ 
po raz XIII festyn w parafii 
Najœwiêtszego Serca Pana Je
zusa. Tym razem, odbywa³ siê 
on pod has³em: „Bóg jest wielki 
a ja malutki” a dochód uzyska
ny z kiermaszu przeznaczony 
bêdzie na dofinansowanie wy
poczynku wakacyjnego dzieci i 
m³odzie¿y tej parafii. Nie spo
sób opisaæ wszyst
kich atrakcji obu fe
stynów wspomnij
my wiêc, ¿e spe³ni³o 
siê ¿yczenie Pro
boszczów Andrzeja 
Bartoszka i Jana 
D¹bka, aby zaba
wa by³a radosna, a 
ludzie pe³ni humoru 
i zadowolenia. Jak 
zreszt¹ nie cieszyæ 
siê, gdy mo¿na 

wzi¹æ udzia³ w ciekawych kon
kursach i rozrywkach sporto
wych dostêpnych dla wszyst
kich, obserwowaæ radosne 
igraszki dzieci na specjalnym 
placu zabaw, jak nie cieszyæ siê 
cukrow¹ wat¹, wygranym kon
kursem a przede wszystkim jak 
nie cieszyæ siê z spotkanymi 
znajomymi?...
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