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1 wrzeœnia uroczyst¹ aka demi¹ 
na sali gimnastycznej rozpocz¹³ 
siê nowy rok szkolny. Dyrek-
tor szko³y mgr Anna Knopek 
z³o¿y³a wszystkim nauczycielom 
i uczniom ¿yczenia sukcesów w 
pracy i nauce, a rodzicom dobrej 
wspó³pracy ze szko³¹. Szczegól-
nie serdecznie zostali powitani 
uczniowie klas I. Uczniowie klas 
trzecich i czwartych pod kierun-
kiem mgr Marii Wykrêt i mgr Re-
naty Sobanik przedstawili cieka-
wy program artystyczny. Powita-
li tak¿e wszystkich nauczycieli i 
uczniów w szkole. Od zebranych 
otrzymali gromkie brawa.

ZAPROSZENIE

Dyrekcja, Grono Peda-
gogiczne i spo³ecznoœæ 

Szko³y Podstawo-
wej nr 3 zapraszaj¹ na 

uroczystoœæ „Jubile-
uszu 25 lecia Szko³y” 

po³¹czon¹ z nadaniem 
imienia Or³a Bia³ego. 

Uroczystoœæ odbêdzie siê 
9 paŸdziernika o godzinie 
10.00 w budynku szko³y.

Zapraszamy serdecznie 
wszystkich mieszkañców 
a zaw³aszcza absolwen-

tów naszej szko³y. 

Remiza 
przekazana 
stra¿akom!
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M A G A Z Y N

SZKOLNA AKADEMIA 
FILMOWA

Projekt zajêæ pozalekcyjnych 
zatytu³owany Szkolna Akade-
mia Filmowa „Czas Apokalip-
sy”, bêdzie realizowany w Gim-
nazjum nr 1. Przewiduje on 
wykorzystanie œrodka dydak-
tycznego, jakim jest film i me-
tod aktywizuj¹cych na zajêciach 
Szkolnej Akademii Filmowej 
nt. II wojny œwiatowej. Innowa-
cja poszerza ofertê edukacyjn¹ 
szko³y i wynika z zapotrzebo-
wania œrodowiska szkolnego. 
Zajêcia Akademii prowadzone 
bêd¹ z uczniami klas drugich i 
trzecich od wrzeœnia do czerw-
ca w formie projekcji filmowych, 
spotkañ z re¿yserami oraz 
warsztatów, dyskusji i debat na 
temat obejrzanych filmów. Au-
torka innowacji jest El¿bieta 
Ma³ecka, nauczyciel historii 
w Gimnazjum nr 1 im. Karola 
Wierzgonia w Bieruniu.

NOWY RYNEK 
W MORAVSKIM 

BEROUNIE

14 sierpnia odby³o siê uro-
czyste otwarcie wyremontowa-
nego rynku w Moravskim Bero-
unie – naszym mieœcie partner-
skim. Stary rynek by³ ju¿ bardzo 

zniszczony, a na jednej z jego 
czêœci znajdowa³a siê stacja 
benzynowa, która nie wp³ywa³a 
korzystnie na wizerunek starów-
ki. Dziêki dofinansowaniu z Unii 
Europejskiej, miasto ma piêkny, 
przestrzenny rynek z fontann¹ w 
kszta³cie okrêgu. P³yta wy³o¿ona 

jest granitow¹ kostk¹, z ³awkami 
i wytyczonymi miejscami zielo-
nymi. Prace renowacyjne trwa³y 
pó³tora roku.

Nowoœci¹ jest figura Matki 
Boskiej z 1730 r., któr¹ posado-
wiono w centralnej czêœci ryn-
ku. Prace przy jej odnowieniu 
trwa³y osiem lat. Ostatnim ra-
zem ludzie mogli j¹ podziwiaæ w 
okresie przedwojennym. Figu-
ra zosta³a poœwiêcona w trakcie 
sobotnich uroczystoœci.

W ramach remontu, odnowio-
no tak¿e fasadê domu kultury 
znajduj¹cego siê poza rynkiem. 
Mieœci siê w nim sala kinowa, 
biblioteka i pomieszczenia dla 
sekcji kulturalnych. 

Program uroczystoœci po-
dzielono na dwie czêœci. Pierw-
sza – oficjalna, podczas któ-
rej uroczyœcie przeciêto 
wstêgi otwieraj¹ce rynek oraz 
wyg³aszano przemówienia. Dru-
ga czêœæ – rozrywkowa, gdzie 
uczestnicy mogli wys³uchaæ or-
kiestry dêtej Dechovka, zespo³ów 
m³odzie¿owych czy wzi¹æ udzia³ 
w zabawach tanecznych.

Na uroczystoœæ, oprócz licz-
nie zgromadzonej spo³ecznoœci 
Berouna, przybyli tak¿e przed-
stawiciele tamtejszych w³adz 
powiatowych, wojewódzkich 
oraz pañstwowych. Zaproszo-
no tak¿e delegacjê z Bierunia, 

której przewodniczy³ 
zastêpca burmistrza 
Jan Podleœny

DZIECI 
POWODZIAN

22 sierpnia po-
wróci³a z Hohen-
berga w Niemczech 
druga, czterdziesto-
osobowa grupa m³o-
dzie¿y z Bierunia, 

która ucierpia³a podczas majo-
wej powodzi. Koloniœci zwiedzi-
li zamek i muzeum porcelany, 
gdzie uczestniczyli w zajêciach 
warsztatowych, na których ma-
lowali w³asnorêcznie kubki. 
Odby³y siê dwie wycieczki auto-
karowe do Waldsassen  do mu-

Zak³ady Miêsne 
„BOROÑ” 

w Jedlinie ulica Wolska 13
zatrudni¹
wêdzarza, 

wykrawacza miêsa 
oraz pracownika produkcji 

w masarni.
Telefon: 32 328 98 50

zeum pracowni rzemieœlniczych 
i bazyliki oraz do Wunsiedel do 
skalnego parku i ptaszarni na 
pokazy lotów soko³ów, or³ów i 
sêpów. 

STRA¯ MIEJSKA 
INFORMUJE

9 sierpnia o godz. 12.00 patrol 
SM wykry³ plantacjê konopi in-
dyjskich znajduj¹cych siê na te-
renach zielonych na obrze¿ach 
miasta. Miejsce uprawy konopi 
wskazano Policji która przejê³a 
dalsze czynnoœci.

Tego samego dnia o 
godz.16.25 na ul. Warszawskiej 
nietrzeŸwy mieszkaniec Zubrzy-
cy Górnej swoim zachowaniem 
powodowa³ zgorszenie publicz-
ne, zak³óca³ spokój oraz stwarza³ 
realne zagro¿enie dla ¿ycia i 
zdrowia. Patrol SM umieœci³ w/w 
w Izbie WytrzeŸwieñ.

12.sierpnia o godz. 10.20 w 
okolicy ul. Chemików w tere-
nie czêœciowo zalesionym, pa-
trol SM uj¹³ mê¿czyznê, który 
wypala³ kable. Sprawcê  prze-
kazano wraz z zabezpieczony-
mi przewodami funkcjonariu-
szom KPP Bieruñ.

10 LITRÓW

Podczas Akcji Krwiodawstwa 
zorganizowanej przez Stowa-
rzyszenie Gospodarczo-Ekolo-
giczne „Nasz Region” na Ryn-
ku w dniu 23 sierpnia zebrano 
ponad 10 litrów krwi. £¹cznie 
krew odda³y 22 osoby. Zanim to 
zrobi³y, musia³y wype³niæ ankietê 

i pozytywnie przejœæ podstawo-
we badania lekarskie. 

POWODZIANIE 
DARCZYÑCOM

4 wrzeœnia na placu fi-
lii Szko³y Podstawowej Nr 3 
w Bijasowicach powodzianie 
dziêkowali darczyñcom, czyli 
wszystkim tym, którzy pomogli 
im po majowej powodzi. Form¹ 
podziêkowania by³ festyn pt. 
„Powodzianie Darczyñcom”, 
na który zaproszono równie¿ 
przedstawicieli: Urzêdu Woje-
wódzkiego, Urzêdu Miejskiego 
w Bieruniu, stra¿y po¿arnych, 
Miejskiego Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej i wielu innych.

Nie wszyscy zdo³ali przyje-
chaæ, ale i tak frekwencja by³a 
du¿a, nie mówi¹c ju¿ o zabawie 
i atmosferze, jak¹ stworzyli po-
wodzianie.

ZWOLNIENIE 
Z PODATKU

Urz¹d Miejski w Bieruniu in-
formuje o mo¿liwoœci skorzysta-
nia ze zwolnieñ: z podatku od 
nieruchomoœci oraz z podatku 
rolnego, od gruntów, budynków 
i budowli zalanych wskutek ma-
jowej powodzi.

Zwolnienie bêdzie obejmowaæ 
okres II pó³rocza 2010 r. i bêdzie 
zastosowane po z³o¿eniu przez 
podatnika informacji o przed-
miotach korzystaj¹cych ze zwol-
nienia.

Dok³adnych informacji udzie-
la Referat Podatków i Op³at Lo-
kalnych – tel. 32 324 24 22.
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BILANSE

Hala sportowa przy 
gimnazjum nr 1

Zosta³a zalana wodami 
powodziowymi, zmie-
szanymi ze œciekami, 

do wysokoœci ok. 2 m, o czym 
œwiadczy odleg³oœæ pomiêdzy 
posadzk¹ p³yty g³ównej, a doln¹ 
krawêdzi¹ tablicy kosza do ko-
szykówki. W zwi¹zku z tym, do 
wymiany nadaj¹ siê: ca³a p³yta 
g³ówna, ok³adzina œcian do 
wysokoœci 2 m, wyposa¿enie 
wentylatorowni, instalacja kli-
matyzacji i kot³ownia gazowa.

Natomiast do remontu: po-
mieszczenia przynale¿ne m.in. 
szatnie z wêz³ami sanitarnymi, 
magazyny sprzêtu sportowe-
go, pokój nauczycieli w-fu, po-
mieszczenie przy³¹cza energe-
tycznego i inne. Szacunkowy 
koszt remontu – 4 mln z³.

Budynek 
Gimnazjum nr 1 

przy ul. Warszawskiej

Woda powodziowa zala³a 
piwnice i kot³owniê 

gazow¹. Do wymiany: stolarka 
okienna i drzwiowa, tynki, kocio³ 
gazowy wraz z instalacj¹ i auto-
matycznym sterowaniem. Sza-
cunkowy koszt: ok. 200 tys. z³.

Oczyszczalnia œcieków 

Wraz z budynkiem socjal-
nym i biurowym przy 

ul. Jagie³³y 13. Oczyszczalnia 
zosta³a zalana w 100%. Budy-
nek socjalny zosta³ zalany do 
wysokoœci ok. 2,5 m, w 100% 
nadaje siê do remontu: tynki, 
stolarka okienna i drzwiowa, 
wyposa¿enie. W budynku biu-
rowym zalane zosta³y piwnice, 
w których po osuszeniu wyma-
gana jest dezynfekcja, wymia-
na tynków oraz stolarki drzwio-
wej, prawdopodobnie równie¿ 
instalacji elektrycznej. Oszaco-
wano, ¿e ³¹czne koszty usuwa-
nia skutków powodzi wynios¹ 
ok. 4 mln z³.

Infrastruktura drogowa 

Na skutek powodzi zala-
ne zosta³y ca³kowicie dro-

gi gminne, które wymagaj¹ 
wymiany podbudowy i odbu-
dowy nawierzchni: ul. Jagie³³y 
d³. 1200 m, ul. Krupnicza d³. 
975 m, ul. Groblana d³. 620 
m + przepust, ul. Budzyñskiej 
d³. 685 m + przepust, ul. Zucho-
wa d³. 319 m, ul. Starowiœlana 
d³. 467 m + przepust, ul. So-

plicy d³. 325 m, ul. Przecznica 
d³. 968 m, ul. Nadbrze¿na d³. 
640 m, ul. Skowronków d³.1246 
m + przepust. Szacunkowy 
koszt odbudowy tych dróg to 
ok. 4,8 mln z³. 

Ponadto ul. Wiœlana na od-
cinku od Bijasowic do ul. War-
szawskiej d³.2190m, ca³kowicie 
znajdowa³a siê pod wod¹ , a po 
jej opadniêciu prowadzony jest 
ni¹ b. ciê¿ki transport drogowy 
dla usuwania skutków powodzi; 
zniszczone zosta³y równie¿ 4 
przepusty w jej obrêbie. Koszt 
jej odbudowy to ok. 1,1 mln z³. 

Zniszczeniu uleg³y dro-
gi gminne, stanowi¹ce jedyne 
drogi ewakuacyjne dla terenów 
powodziowych, którymi pro-
wadzony by³ równie¿ transport 
ciê¿kiego sprzêtu: ul. Majowa – 
Koœcielna d³. 1580 m, ul. ̄ ywicz-
na d³. 590 m, ul. Lipcowa d³. 250 
m, ul. Peryferyjna – Bijasowicka 
d³. 3083 m, ul. Równoleg³a d³. 
1193 m, ul. Dyrdy d³. 1434 m, 
ul. Hodowlana d³. 1012 m oraz 
ul. Wita d³. 512 m wraz z obiek-
tem mostowym na rzece Mlecz-
nej. Szacunkowy koszt odbudo-

wy wspomnianych wy¿ej dróg i 
mostu to ok. 13,8 mln z³.

Przepust pod 
ul. Peryferyjną 

Mimo, ¿e jest to element in-
frastruktury drogowej, to 

z uwagi na koniecznoœæ utrzy-
mania przejezdnoœci ul. Pe-
ryferyjnej dokonano remontu 
tego przepustu w trybie awa-
ryjnym. W dn. 24 maja dosz³o 
do za³amania przepustu drogo-
wego? 1000 w ci¹gu ul. Peryfe-
ryjnej, któr¹ odbywa³ siê trans-

port ciê¿kimi samochodami 
materia³u do zasypania prze-
rwanego wa³u na rzece Go-
stynce. Awaryjnie w dniach 26-
27 maja br. wymieniono rury 
przepustowe, udro¿niono rów 
w stronê Gostynki, uzupe³niono 
nawierzchniê t³uczniem, umo¿li-
wiaj¹c dalszy transport ska³y, a 
nastêpnie w czerwcu wybudo-
wano œciankê czo³ow¹ prze-
pustu? 1000 i przywrócono 
nawierzchniê asfaltow¹. Koszt 
w/w robót to 62 tys. z³.

Kanalizacja deszczowa 

Konieczne do wykona-
nia prace remontowe na 

ci¹gach kanalizacji deszczo-
wej ulic zalanych podczas po-
wodzi tj. Warszawskiej, Korfan-
tego, Budzyñskiej, Zuchowa, 
Bijasowickiej, Jagie³³y, Wawel-
skiej, Starowiœlanej, Patriotów, 
Skowronków i Dyrdy. Szacun-
kowy koszt – 3.1 mln z³. 

Budynki komunalne 
przy ul. Hodowlanej 

Jest to teren zalany wodami 
opadowymi i gruntowymi, 

budynki zlokalizowane w „sio-
dle” – niecce. Z uwagi na na-
gminne(kilka razy w roku), zale-
wanie piwnic oraz terenu wokó³ 
budynków, dalsze zamieszki-
wanie tych budynków jest szko-
dliwe dla zdrowia osób tam 
mieszkaj¹cych. Konieczne jest 
wybudowanie w innym miej-
scu nowych mieszkañ prze-
niesienie tam mieszkañców 
ul. Hodowlanej. Wybudowanie 
mieszkañ dla 40 rodzin to koszt 
ok. 10 mln z³.

Budowla gminna 
– kapliczka przy 
ul. Warszawskiej 

–Niedługiej

Kapliczka zosta³a zala-
na wodami powodziowy-

mi. Do wymiany: tynki, drzwi 
wejœciowe i wyposa¿enie. Koszt 
ok. 10 tys. z³.

Najboleœniej, straty powodziowe odczuwaj¹ 
sami poszkodowani. Straty indywidual-
ne s¹ najdotkliwsze bo dotykaj¹ konkret-
nych osób. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e 
wskutek majowej powodzi ucierpieliœmy 
jako mieszkañcy Bierunia – wszyscy. Dla-
czego? Dlatego, ¿e ucierpia³ nasz gminny 
maj¹tek, tworzony w znacznej mierze z na-
szych podatków. Kilka miesiêcy po trage-
dii odnotujmy co uleg³o zniszczeniu z na-
szego wspólnego dorobku.

Straty powodziowe 
w obiektach 
komunalnych
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WOKÓŁ NAS

Bieruñscy powodzia-
nie otrzymali pomoc od 
spo³ecznoœci z partner-

skiego miasta Gundelfingen w 
wysokoœci 15 tys. Euro.

Symboliczny czek zosta³ 
przekazany na rêce burmi-
strza Bierunia Ludwika Jago-
dy 25 sierpnia, podczas spo-
tkania w Sali Reprezentacyjnej 

Pomoc od niemieckich przyjació³

Co roku po zakoñczeniu 
roku akademickiego 
wzrasta liczba telefo-

nów osób pytaj¹cych o wa-
runki uzyskania stypendium w 
nastêpnym roku akademickim. 
Wzorem lat poprzednich przy-
pominamy na ³amach Rodni 
o zasadach i kryteriach, któ-
re winni spe³niaæ kandyda-
ci opieraj¹c siê na aktualnie 
obowi¹zuj¹cych rozwi¹zaniach 
przyjêtych przez Radê Miejsk¹. 
Stypendium przyznawane jest 
studentom:

 zameldowanym w Bieruniu,
 studiuj¹cym na wy¿szych 

uczelniach prowadzonych 
w systemie dziennym. wie-
czorowych i zaocznym, do 
ukoñczenia 25 roku ¿ycia,

 których dochód na jednego 
cz³onka w rodzinie nie jest 
wy¿szy od 80 % kwoty mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracê, okreœlonego w usta-
wie z dnia 10 paŸdziernika 

2002 roku, o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracê,

 którzy przedstawi¹ za-
œwia d czenie uczelni po-
twierdzaj¹ce wpis na dany 
rok i kierunek studiów oraz 
œredni¹ ocen za ostatni 
ukoñczony rok akademicki,

 którzy przedstawi¹ œwia-
dectwo ukoñczenia szko³y 
œredniej z wynikiem œredniej 
ocen 4,75 i wy¿ej, a ubiegaj¹ 
siê o przyznanie stypen-
dium po raz pierwszy,

 którzy przedstawi¹ œredni¹ 
ocen 4,0 i wy¿ej za kolej-
ny – ostatni ukoñczony rok 
akademicki,

 tylko z tytu³u studiowania 
na jednym kierunku jednej 
uczelni.

Kwota stypendium bêdzie 
zró¿nicowana w zale¿noœci od 
dochodu na cz³onka w rodzinie 
odpowiednio:
• 150,- z³, gdy dochód na jed-

nego cz³onka w rodzinie nie 
jest wy¿szy ni¿ 80 % mini-

malnego wynagrodzenia za 
pracê (909,15 z³),

• 200,- z³, gdy dochód na jed-
nego cz³onka w rodzinie nie 
jest wy¿szy ni¿ 70 % mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracê (795,51 z³),

• 300,- z³, gdy dochód na jed-
nego cz³onka w rodzinie nie 
jest wy¿szy ni¿ 60 % mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracê (681,86 z³),

• 400,- z³, gdy dochód na jed-
nego cz³onka w rodzinie nie 
jest wy¿szy ni¿ 50 % mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracê (568,22 z³).

Ustalone na bie¿¹cy rok mi-
nimalne wynagrodzenie wy-
nosi 1 317,- z³. Przy ustalaniu 
œredniego dochodu na cz³onka 
w rodzinie wnioskodawcy nie 
bêdzie uwzglêdniana kwo-
ta sk³adek na ubezpieczenie 
spo³eczne. Podane w nawia-
sach kwoty ustalono w³aœnie w 
taki sposób, czyli korzystny dla 
osób ubiegaj¹cych siê o przy-
znanie stypendium.

Wzorem lat poprzednich 
wnioski o udzielenie stypendium 
wed³ug wzoru ustalonego przez 

Burmistrza nale¿y sk³adaæ w 
punkcie obs³ugi mieszkañców 
w Urzêdzie Miejskim w Bieru-
niu wraz z innymi wymaganymi 
dokumentami, w terminie do 20 
paŸdziernika br.

Z³o¿one przez osoby ubie-
gaj¹ce siê o przyznanie sty-
pendium wnioski wraz z za-
³¹czonymi dokumenta-
mi przejd¹ kilka kontroli w 
Urzêdzie, a nastêpnie koñcow¹ 
weryfikacjê, któr¹ przepro-
wadzi komisja powo³ana 
przez Burmistrza. Lista osób 
spe³niaj¹cych wymogi uchwa³y 
Rady, zostanie podana do pu-
blicznej wiadomoœci w Biulety-
nie Informacji Publicznej oraz 
gazecie lokalnej Rodnia. Wa-
runkiem przyznania stypen-
dium bêdzie zawarcie umo-
wy z Burmistrzem. Tak jak w 
latach poprzednich bêdzie w 
tym celu wyznaczony termin, 
o czym powiadomimy zain-
teresowanych. Druki wnio-
sków oraz uchwa³a Rady s¹ 
dostêpne w BIP. Mo¿na je 
równie¿ otrzymaæ w Referacie 
Administracji Urzêdu Miejskie-
go w Bieruniu.

Zg³oœ siê po stypendium

RODNIA · WRZESIEŃ 2010 r.

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 wywieszony 

wykaz, w którym opisano nieruchomość z przeznaczeniem do:
sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 

tj.:
 działka nr 735/125 o powierzchni 865 m2, 

położona w Bieruniu przy ul. Lipcowej.

4 RODNIA · WRZESIEŃ 2010 r.

Urzêdu Miejskiego. „Prawdzi-
wa przyjaŸñ to nie tylko ciesze-
nie siê z wspólnie spêdzonych 
chwil, ale tak¿e bycie ze sob¹ w 
trudnoœciach”, tak pani Roselo-
re Herrmann – przewodnicz¹ca 
Niemiecko-Polskiego Sto-
warzyszenia „Gundelfingen”, 
skwitowa³a podczas spotkania 
przeprowadzon¹ akcjê zbiera-
nia pieniêdzy na rzecz powo-
dzian z Bierunia. Bruno Zim-

merman zapewni³, ¿e w trakcie 
trwania powodzi, mieszkañcy 
Gundelfingen ca³y czas œledzili 
wydarzenia w Bieruniu i byli po-
ruszeni skal¹ tragedii. Decyzja 
o rozpoczêciu akcji narodzi³a 
siê spontanicznie. W³¹czyli siê 
do niej zarówno cz³onkowie w/w 
stowarzyszenia, w³adze miasta 
oraz mieszkañcy Gundelfingen.

Za okazan¹ pomoc serdecz-
nie dziêkujemy!
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W ostatniej „Rodni” 
przed stawiono „naj-
bar dziej logiczny i bez-
pieczny” wariant orga-
nizacji ruchu na tere-
nie bieruñskiej starówki 
(zwany dalej: „warian-
tem urzêdowym”). W 
artykule na ten temat, 
zwrócono siê tak¿e z 
proœb¹ aby ewentual-
ne uwagi dotycz¹ce 
rozwi¹zañ komunika-
cyjnych zg³aszaæ do 
Urzêdu Miasta, gdy¿ 
„nic nie jest jesz-
cze przes¹dzone”. 
Korzystaj¹c z tego za-
proszenia, a tak¿e jako 
osoba, która jeszcze 
przed remontem Ryn-
ku – w imieniu Sto-
warzyszenia Gospo-
darczo-Ekologiczne-
go „NASZ REGION” 
– proponowa³a dale-
ko id¹ce zmiany w ru-
chu na tym obszarze, 
chcia³bym przedstawiæ 
swoj¹ opiniê na temat 
zaproponowanego wa-
riantu, a tak¿e zg³osiæ w 
imieniu Stowarzyszenia 
wariant alternatywny.

Analizuj¹c „wariant urzê-
dowy”, mam po wa ¿ne 
tru dnoœci z od po wiedz¹ 

na pytanie: „Jakie cele chciano 
osi¹gn¹æ poprzez jego wpro-
wadzenie?” Sprowadza siê on 
bowiem jedynie do tego, ¿e 
ruch jednokierunkowy zostanie 
wprowadzony na krótkim od-
cinku ul. Krakowskiej i Kopco-
wej oraz na Rynku. Nie doœæ, 
¿e – jak z dum¹ podkreœlaj¹ au-
torzy – zaproponowany wariant 
„w 90% zachowuje istniej¹cy 
system in¿ynierii ruchu”, to 
jego wprowadzenie próbuje 
siê uzasadniaæ likwidacj¹ rze-
komego tran zytu przez Rynek 

(przecie¿ ul. Turyñska nadal 
funkcjonuje!!!) oraz absurdaln¹ 
wizj¹ dodatkowych miejsc par-
kingowych na ulicach jednokie-
runkowych. Piszê „absurdaln¹”, 
bo dotyczyæ ma ona jedynie 

krótkiego odcinka ul. Kopcowej, 
na której nawet obecnie nie 
ma zakazu zatrzymywania siê 
i postoju. Na pozosta³ych uli-
cach wszystko ma pozostaæ po 
staremu, czyli bez mo¿liwoœci 

parkowania, a trudno so-
bie wyobraziæ, aby wizja ta 
obejmowa³a ulicê Krakowsk¹ 
na odcinku od ulicy Lato-
chy do Rynku.

Jak jeŸdziæ po bieruñskiej starówce?

6
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tak zaprojektowanym depta-
ku znajdzie siê tak¿e miejsce 
na wzbogacaj¹c¹ przestrzeñ 
publiczn¹ ma³¹ architekturê 
(rzeŸ by, aran¿acje, fontanny), 
a nawet kawiarniane ogródki 
letnie. Podobnie mo¿na zrobiæ 
na innych uliczkach, na których 
zamiast malowania na jezd-
ni „nudnego” pasa do parko-
wania, mo¿na zaprojektowaæ 
wcinaj¹ce siê w szeroki chod-
nik wysepki. 

W projekcie tym, za³o¿y³em 
tak¿e umo¿li wienie dojaz-
du do Rynku ulicami Licealn¹ 
i Wylotow¹. Ich zamkniêcie 
nie ma moim zdaniem ¿ad-
nego racjonalnego uzasad-
nienia, a brak mo¿liwoœci par-
kowania dodatkowo oddala 
mieszkañców miasta od placó-
wek kulturalnych i handlowych 
na starówce. Je¿eli ktoœ za-
cznie twierdziæ, ¿e jest to bez 
znaczenia bo tok przecie¿ kilka 
kroków, to niech siê sam siebie 
zapyta, dlaczego podje¿d¿aj¹c 
do supermarketu, szuka miej-
sca parkingowego jak najbli¿ej 
drzwi? 

Przedstawiaj¹c t¹ pro-
pozycjê, ci¹gle mam na dziejê, 
¿e burmistrz i radni naszego 
miasta pochyl¹ siê nad ni¹ me-
rytorycznie i decyzje jakie w tej 
sprawie zapadn¹ bêd¹ efek-
tem œcierania siê argumen-
tów, a nie jak czêsto do tej pory 
bywa³o jedynie ambicji. 

Tomasz Kaczyñski

P.S. Panie Burmistrzu i Sza-
nowni Radni

Podejmuj¹c decyzje doty-
cz¹ce organizacji ruchu, weŸcie 
pod uwagê to, ¿e istniej¹ce 
rozwi¹zania komuni kacyjne i 
prawne, w tym bezsensowne 
op³a ty za parkowanie na Ryn-
ku, sprawiaj¹, ¿e bieruñska 
starówka po woli umiera. Je¿eli 
przyjête przez Was rozwi¹zania 
nie bêd¹ temu przeciwdzia³aæ, 
to ju¿ nied³ugo z okien Urzêdu 
Miasta bêdziecie widzieæ jedy-
nie puste okna zamkniêtych lo-
kali. Aby to miasto ¿y³o, nie wy-
starczy postawiæ kilka pomni-
ków!!!

W efekcie nadal mamy 
system ewidentnie wadli-
wy, niedostosowany do po-
trzeb mieszkañców i nie 
rozwi¹zuj¹cy ¿adnego z fak-
tycznie istniej¹cych problemów 
starówki, takich jak:
1. nadmierna koncentracja ru-

chu na ulicach Krakowskiej 
i Oœwiêcimskiej, a w ostat-
nich latach tak¿e Macieja;

2. istotne ograniczenia mo¿li-
woœci parkowania pojaz-
dów w obrêbie starówki;

3. w¹skie chodniki na wiêkszo-
œci ulic, w tym na najbar-
dziej uczêszczanych Kra-
kowskiej i Oœwiê cimskiej;

4. za wyj¹tkiem Rynku, ca³ko-
wity brak zieleni na starówce.

Problemy te w istotny spo-
sób wp³ywaj¹ na to, ¿e na-
sza starówka postrzegana jest 
jako miejsce brzydkie, bez wy-
razu oraz nieprzyjazne dla 
mieszkañców i pojawiaj¹cych 
siê tam goœci.

Z tego te¿ powodu proponujê 
rozwa¿enie rozwi¹zania zade-
monstrowanego powyżej.

Jako cz³onek Stowarzy-
szenia „NASZ REGION”, któ-
re od wielu lat zabiera g³os 
w tej sprawie, nie ukrywam, 
¿e kierowa³em siê przede 
wszystkim chêci¹ o¿ywienia 
bieruñskiej starówki i Ryn-
ku. Bra³em pod uwagê zarów-
no koniecznoœæ za pewnienia 
p³ynnej komunikacji w kierunku 
Tychów i Bierunia Nowego ze 
wszystkich miejsc starówki, jak 
i koniecznoœæ wygospodarowa-
nia jak najwiêkszej iloœci miej-
sca na wygodne i zielone ci¹gi 
komunikacji pieszej. Celowo 
piszê „zielone”, bo oprócz nie-
zbyt racjonalnie wydanych pu-
blicznych pieniêdzy na remont 
ulicy Krakowskiej, nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby na od-
cinku od koœcio³a œw. Walen-
tego do Rynku, wyznaczyæ je-
den pas ruchu, a na wygospo-
darowanej przestrzeni zrobiæ 
szeroki deptak z ³aweczkami 
postawionymi w cieniu nie-
wielkich drzew ozdobnych, 
lub w s¹siedztwie trawników 
lub klombów z kwiatami. Na 

KONSULTACJE
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BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. informuje, że 

na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Bieruniu został wywieszony wykaz nieruchomości będącej

własnością Gminy Bieruń, a:
przeznaczonej do dzierżawy w latach 2010-2014

Część działki nr 211/2 o pow. 2000 m2, 
położonej przy ul. Soleckiej

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

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

wywieszony wykaz, w którym opisano nieruchomości z prze-
znaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej, położo-
ne w Bieruniu przy ul. Kopcowej (obręb Bieruń Stary, karta 

mapy 10) tj.:

 działkę nr 551/334 o pow. 64 m2 
 działkę nr 552/334 o pow. 50 m2

Od redakcji:
Poniewa¿ autor po-

wy¿ szego artyku³u za-
mieszcza kilka konkret-
nych propozycji i uwag 
kierowanych pod adre-
sem w³adz miejskich, 
redakcja zamierza 
zwróciæ siê do Burmi-
strza o ustosunkowa-
nie siê do powy¿szego 
pisma. Jeœli otrzyma-
my opiniê Burmistrza z 
pewnoœci¹ zamieœcimy 
j¹ w najbli¿szym nume-
rze Rodni. 

Jak jeŸdziæ po bieruñskiej starówce?5
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Bieruñski Oœrodek Kultu-
ry zaproponowa³ nam 
imprezê w myœl spraw-

dzonego przepisu – dla ka¿dego 
coœ  mi³ego. Pieczê nad ca³oœci¹ 
imprezy sprawowa³a Urszula 
Stêch³y dziêki której mogli siê 
bawiæ piknikowicze w ka¿dym 
wieku. Dla dzieci wyst¹pi³a gru-

pa teatralna Fabryka Marzeñ 
z przedstawieniem „O pira-
cie, który odnalaz³ prawdziwy 
skarb”. Warto podkreœliæ, ¿e 
grupa ta nie tylko osi¹ga suk-
cesy na licznych konkursach 
i przegl¹dach ale z wolna sta-
je siê atrakcj¹ i ozdob¹ niemal 
wszystkich imprez w mieœcie 
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W tym roku zosta³y odwo-
³ane tradycyjne do¿ynki. Sta³o 
siê tak ze wzglêdu na majow¹ 
powódŸ, która zniszczy³a wiê-
kszoœæ plonów... 
Nie zrezygnowano 
jednak z Mszy œw. 
Do¿ynkowej w inten-
cji bieruñskich rol-
ników, która odby³a 
siê w niedzielê 
5 wrzeœnia o godz. 
11:30 w koœciele 
œw. Bart³omieja. 
Odpra wi³ j¹ ks. 

Dzie  kan Walerian Ogierman 
podkreœlaj¹c w kazaniu znacz-
nie trudu rolniczej pracy. 

W niedzielê 26 wrze œnia, 
o godzinie 17.00 w 
koœciele pw. Œw. Bar-

bary rozpocznie siê festiwalowy 
Koncert 3, którego wykonaw-
cami bêd¹: Wac³aw Golonka 
– organy oraz Marcin Wolak – 
bas. W programie przewidzia-
no miêdzy innymi utwory takich 
kompozytorów jak: Johann Se-
bastian Bach, César Franck, 
Moritz Brosig, Stanis³aw Mo-
niuszko, Mieczy³aw Surzyñski i 
Antonin Dvoøák.

Szczególny charakter mieæ 
bêdzie Koncert 8 stanowi¹cy 
zakoñczenie Festiwalu, który za-
planowano na 31 paŸdziernika 
na godzinê 18.00 w koœciele 

p.w. Œw. Bart³omieja. Wœród 
wykonawców znajd¹ siê: Ju-
lian Gembalski – organy, oraz 
Gliwicka Orkiestra Kameralna 
pod dyrekcj¹ Miros³awa Jacka 
B³aszczyka. Wyj¹tkowy charak-
ter tego koncertu wynika, z fak-
tu, ¿e bêdzie on jednoczeœnie 
inauguracj¹ nowych organów w 
starobieruñskim koœciele. Prze-
budowy organów dokona³a w 
2010 roku firma Marka Cepki z 
Popowa k/ Wronek (z tego sa-
mego zak³adu organmistrzow-
skiego pochodz¹ m. in. instru-
menty koœcio³ów Œw. Barbary 
w Bieruniu i MB Szkaplerznej w 
Imielinie). Za³o¿enia konstruk-
cyjne i brzmieniowe zosta³y 

opracowane w styczniu 2009 r. 
przez prof. Juliana Gembal-

skiego, przy zachowaniu nie-
których elementów ze starych 
organów elektromagnetycz-
nych. 

Instrument nawi¹zuje do naj-
lepszych barokowych i roman-
tycznych tradycji budownictwa 
organowego. Autorem projektu 
plastycznego oraz wykonawc¹ 
elementów malarskich nowych 
organów jest artysta plastyk 
Roman Nyga.

Organowa jesieñ w… Bieruniu
Koncertem w Che³mie Œl¹skim rozpoczê³a siê XI Jesieñ Organowa w powiecie bieruñsko 
lêdziñskim. Program jak imprezy jest jak zwykle interesuj¹cy i zró¿nicowany, obejmuj¹cy 
utwory od renesansu po wspó³czesnoœæ, w tym sporo muzyki solowej. Wprawdzie ta 
wspania³a impreza odbywa siê we wszystkich miejscowoœciach naszego powiatu jednak 
nas najbardziej interesuj¹ koncerty bieruñskie. 

Wakacyjny Piknik

Dziêkujemy za plony

…tak mo¿na by okreœliæ imprezê zorganizowan¹ 14 sierp-
nia na skwerze przy ulicy Remizowej.

za ka¿dym razem udanie 
komponuj¹c siê z charakterem 
uroczystoœci. Oczywiœcie wysta-
wiono zje¿d¿alniê, trampolinê, 
basen z pi³eczkami itp. Dla 
m³odzie¿y wyst¹pi³ dobrze zna-
ny bieruñskiej publicznoœci 
zespó³ CROW. „Zbigniew Foryœ 
Band” – gwiazda Pikniku – da³ 
wystêp w klimatach rock’n rol-
l-owych z lat szeœædziesi¹tych, 
prezentuj¹c najbardziej znane 
i lubiane utwory tamtych cza-

sów. Wspania³y g³os cz³onka le-
gendarnej grupy „Lombard” Zbi-
gniewa Forysia, porwa³ zarów-
no starsz¹ jak i m³odsz¹ czêœæ 
bieruñskiej publicznoœci. 

Nowoœci¹ i atrakcj¹ pikni-
ku by³o kino letnie czyli tak¿e 
filmy wyœwietlane na ekranie 
„pod chmurk¹”. Romantyczne 
komedie „Mi³oœæ i taniec” oraz 
„Mi³oœæ na wybiegu” zakoñczy³y 
udany wakacyjny wieczór.
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Zapowiada³o siê nie najlepiej, kiedy to o godz. 
17:00 rozpocz¹³ siê blok imprez zapocz¹tkowany 
bajk¹ pt. „Magiczna Trupa Robinsona Bluesa”. 

Ciekawe przedstawienie dla najm³odszych, w wyko-
naniu teatru „Wielkie Ko³o” z Bêdzina, zak³óci³ ulew-
nie padaj¹cy deszcz. Na szczêœcie, ju¿ po chwili siê 
rozpogodzi³o, a bieruniacy nie ulêkli siê aury i coraz 
szczelniej wype³niali rynek. Bielska grupa „Grzybow-
ski Band”, posiadaj¹ca w repertuarze polskie przeboje 
powsta³e od lat 60-tych, jak „Ma³goœka” czy „O mnie siê 
nie martw” oraz zagraniczne utwory w klimacie swingo-
wym rozgrza³a publicznoœæ tak bardzo, ¿e musia³a kil-
kakrotnie bisowaæ zanim pozwolono jej zejœæ ze sceny.

Wydawa³o siê, ¿e po takiej dawce rozko³ysanej mu-
zyki trudno bêdzie s³uchaæ ostrego punka. Ale¿ sk¹d! 

Okaza³o siê, ¿e m³odzie¿owy zespó³ „Epix-47” szybko 
nawi¹za³ kontakt z publicznoœci¹ a muzyka z krêgu Explo-
ited czy Offsrping doskonale nadaje siê do zabawy. War-
to zapamiêtaæ grupa „Epix-47” nowy zespó³, nowe w Bie-
runiu brzmienie i publicznoœæ wi¹¿e z ni¹ spore nadziejê, 
zw³aszcza, ¿e muzycy pokazali, i¿ wiele potrafi¹.

Natomiast teatr – „Fabryka Marzeñ”, który od pocz¹tku 
towarzyszy³ imprezie, tworz¹c klimat, zabawiaj¹c dzieci i 
doros³ych – wieczorem da³ da³ zapieraj¹cy dech, pokaz 
tañca z ogniem i fajerwerkami, które rozb³ys³y przed ratu-
szem. Nic dziwnego, ¿e rynek wype³niony by³ niemal po 
brzegi. 

RODNIA · WRZESIEŃ 2010

¯egnaj lato
Bior¹c pod uwagê pogodê, czas na 
„Po¿egnanie lata” – imprezê organizowan¹ 
przez Bieruñski Oœrodek Kultury, okaza³ 
siê najlepszy. Ch³odna aura w niedziel-
ne popo³udnie uœwiadomi³a wszystkim, ¿e 
s³oneczne dni id¹ w zapomnienie, a przed 
nami piêkna z³ota jesieñ.

A przecie¿ gwiazd¹ wieczoru by³ 
kabaret „Neo-Nówka”. Najbardziej zna-
ne i lubiane skecze wplecione w realia 
bieruñskie co ruszy wywo³ywa³y salwy 
œmiechu. Mistrzowie humoru i satyry dali 
wspania³y popis kabaretowego kunsztu, 
który oczywiœcie nie móg³ obejœæ siê bez 
bisów.
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Bieruński Ośrodek Kultury 
zaprasza na zajęcia stałe  
w roku szkolnym 2010/2011 
 
Kinoteatr „Jutrzenka”,  
ul. Spiżowa 4, Bieruń 
tel. 216-40 16 
 
Aerobik zajęcia dla dorosłych i młodzieży  
prowadzi pan Dariusz Kryla (płatne) 
poniedziałki i  środy  godz. 20.15 
 
Break Dance zajęcia taneczno-sportowe 
prowadzi pan Dariusz Kryla wtorki godz. 15.00 dla dzieci   
godz. 16.00 dla młodzieży 
 
Chór "POLONIA" dyrygent-pan Janusz Muszyński,  
środy godz. 16.30 
 
Zespół „BIERUNIANKI” instruktor muzyczny  
pan Edward Socha, czwartki godz. 16.00 
 
Teatr „EPIDEMIA” zajęcia dla młodzieży 
prowadzi pan Michał Sabat piątki godz. 15.30 
 
Teatr „FABRYKA MARZEŃ” zajęcia adresowane  
dla młodzieży i dorosłych prowadzą Piotr i  Michał Sabat 
piątki godz. 18.30 
 
Zajęcia taneczne dla dzieci prowadzi pani Anita Gronostaj 
poniedziałki godz. 16.00 i 17.00 
     
Zajęcia wokalne taneczne dla młodzieży prowadzi pani 
Anita Gronostaj poniedziałki godz. 18.00 
      
Joga dla młodzieży i dorosłych prowadzi pani Aleksandra 
Myszor (płatne) wtorki 20.00, czwartki godz. 21.00 
 
Zespół "ŚCIERNIANECZKI" instruktor muzyczny  
pan Bernard Lichota,  czwartki godz. 18.00  
(Ściernie, ul. Kamienna) 
 
 

Świetlica Środowiskowa,   
ul. Remizowa 19, Bieruń 
Tel. 216-21-18 
 
Chór "HARMONIA" prowadzi pan Andrzej Kojdecki,  
środy godz. 16.00 
 
Zespół „NOWOBIERUNIANKI” instruktor muzyczny  
pan Edward Socha poniedziałki godz. 15.30 

 
Zajęcia rytmiczne dla dzieci zajęcia prowadzi pani Anita 
Gronostaj czwartki godz. 15.00 (I grupa), 16.00 (II grupa) 

 
Break Dance  zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzi pan 
Dariusz Kryla poniedziałki godz. 17.30 

 
Warsztaty z zakresu Decoupage, Quilling, biżuteria 
artystyczna, ozdoby z masy solnej i sznurków 
dla młodzieży i dorosłych prowadzi pani Katarzyna Gretka  
wtorki godz. 18.00 
 
Warsztaty z zakresu haftu pełnego i „Richelieu” koronki 
dla młodzieży i dorosłych  prowadzi pani Jolanta Grześlak  
wtorki godz. 18.00 
 
Dom Kultury „Gama”  
ul. Chemików 45 
Tel. 216-17-45 
 
Zajęcia teatralne, grupa „FANTOM” 
zajęcia teatralne dla młodzieży, prowadzi  
pani Joanna Lorenc, poniedziałki godz. 16.30 
 
Zajęcia wokalne: grupa „FREEDOM” 
zajęcia wokalne dla młodzieży, prowadzi pani Agata  
Parysz-Urbaś wtorki godz. 18.00,  
 
Zajęcia muzyczne: grupa „ FOLK BAND” 
zespół instrumentalny prowadzi pan Krzysztof Myalski 
piątki godz. 18.00 
 
Młodzieżowy zespół muzyczny "NOTE OF WINE" 
czwartki  godz. 15.00  
 
Młodzieżowy zespół muzyczny "AVENUE"  
środy i piątki  godz. 17.00  
 
Młodzieżowy zespół muzyczny "NEW AVALANGE" 
wtorki i piątki  godz. 17.00  
 
Nauka gry na instrumentach muzycznych 
pianino, akordeon, keyboard, gitara, prowadzi  
pani Jolanta Grześlak, zajęcia płatne (zapisy) 
 
Kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych i młodzieży 
płatny, (zapisy)  wtorki godz. 18.00, 19.10 i 20.15 
 
Taniec ludowy dla dzieci (klasy I-III) prowadzi  
pan Tomasz Dworak (zapisy)  czwartki godz. 17.00 
 
Zajęcia z ceramiki artystycznej prowadzi  
pan Mateusz Krawczyk, środy godz. 17.00-19.00 
 
Zajęcia plastyczne 
zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży prowadzi pani 
Krystyna Bobak , wtorki godz. 17.00-19.00 
 
Warsztaty z zakresu Decoupage, Quilling, biżuteria 
artystyczna, ozdoby z masy solnej i sznurków 
dla młodzieży i dorosłych  prowadzi pani Katarzyna Gretka 
poniedziałki godz. 17.00-20.00 
 
Warsztaty z zakresu haftu pełnego i „Richelieu” koronki 
dla młodzieży i dorosłych prowadzi pani Jolanta Grześlak 
piątki godz. 17.00-20.00 
 
Warsztaty wizażu prowadzi pani Kinga Kolasińska 
czwartki godz. 18.00 – 20.00 
 
 

e-mail:bok@um.bierun.pl 
www.bok.bierun.pl 
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KULTURA

Wrzesień 
w bibliotekach
29.09.2010 r. – „Dzień 
Głośnego Czytania”
MBP nr 1 godz. 10.00 
„Przygoda z pszczołami” – 
wysłuchanie bajki Prezen-
tacja zawodu pszczelarza, 
pokaz ula z pasieki
30.09.2010 r. – „Cała Pol-
ska czyta Dzieciom”
MBP nr 2 godz.10.00 
„Pszczółka Maja i jej Przy-
gody” – wysłuchanie baj-
ki Prezentacja zawodu 
pszczelarza, pokaz ula z 
pasieki
30.09.2010 r. Pasowanie 
na czytelnika MBP nr 1 
godz. 10.00

Przyk³ad autentyczne-
go partnerstwa miêdzy 
Bieruniem a Moravskim 

Berounem mieliœmy 26 sierp-
nia kiedy to do naszego mia-
sta zawita³a 41 osobowa gru-
pa czeskich seniorów. Wza-
jemne kontakty na szczeblu 
w³adz miejskich s¹ niezbêdne 
aby zaistnia³a partnerska 
wspó³praca, jednak dopiero 
wspólne kontakty mieszkañców 

obu miast o¿ywiaj¹ tê 
wspó³pracê. Nasi sportowcy 
pi³karze i szachiœci wielokrot-
nie odwiedzali przyjació³ w Re-
publice Czeskiej. Tradycj¹ sta³y 
siê te¿ doroczne wiosenne piel-
grzymki do Morvskiego Bero-
una. Tym razem, liczna grupa 
Czechów przyjecha³a do nas. 

Wizyta, oprócz turystycz-
nego charakteru, mia³a na 
celu zacieœnienie kontaktów z 

bieruñskim oddzia³em Polskie-
go Zwi¹zku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów.

Oprócz Bierunia, Cze-
si zwiedzili Pszczynê z jej 
przepiêknym zamkiem oraz 
pokazow¹ zagrod¹ ¿ubrów. 
PóŸniej, w drodze do Bieru-
nia, obejrzeli tereny zniszczone 
przez majow¹ powódŸ, a pod-
czas obiadu przedstawiono im 
prezentacjê zdjêæ ukazuj¹cych 
ogrom zniszczeñ jakie wyrz¹dzi³ 
¿ywio³.

W naszym mieœcie przy-
jaciele z Moraw zwiedzili ry-
nek, koœció³ek pw. œw. Walen-
tego oraz zabytkowy kopiec. 
W rolê przewodnika wcieli³ 
siê Jan Wieczorek, który ze 
swad¹ przedstawi³ wiele cie-
kawych i szczegó³owych in-
formacji o historii Bierunia. Po 
spacerze, odby³a siê biesiada, 
któr¹ cz³onkowie bieruñskiego 
oddzia³u Polskiego Zwi¹zku 
Emerytów, Rencistów i In-
walidów przygotowali w Cafe 
Leœna. W czasie spotkania 
goœcie wziêli udzia³ w quizie z 
nagrodami ze znajomoœci Bie-
runia. Z kolei gospodarze zo-

Z Berouna do Bierunia
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stali obdarowani w³asnorêcznie 
wykonanymi przez artystów z 
Moraw okolicznoœciowym dro-
biazgami. Przede wszystkim 
jednak bawiono siê, œpiewano i 
tañczono przy akompaniamen-
cie zespo³u folklorystycznego 
„Bierunianki”.
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MAGAZYN SZKOLNY

W tym roku szkolnym do naszej 
szko³y bêdzie uczêszcza³o 561 
uczniów, w tym 92 dzieci, które 
rozpoczê³y naukê w klasie pierw-
szej. W szkole funkcjonuj¹ klasy 
integracyjne (1a, 3a, 4a, 5a). W 
tym roku do pracy zostali przyjêci 
nowi nauczyciele: Agnieszka 
Wieczorek-Dudys z przyrody, 
ksi¹dz Wies³aw Kuczera, nato-
miast po¿egnaliœmy: mgr Irenê 
Kowal, Edytê Dworakowsk¹, 
mgr Tomasza Koconia, mgr 
Hannê Ka³amajê.

W bie¿¹cym roku szkolnym 
zatrudnionych jest 48 nauczycie-
li z czego 39 dyplomowanych, 4 
mianowanych, 5 kontraktowych.

Awans zawodowy uzyska³y 
na stopieñ nauczyciela dy-
plomowanego: mgr Katarzy-
na Weso³owska, mgr Anna 
Strze¿yk-Dorynek i mgr Kari-
na Nowak Radecka, na stopieñ 
nauczyciela mianowanego mgr 
Marek Mazur, a na stopieñ na-
uczyciela kontraktowego mgr 
Magdalena Rozmus. Wszyst-
kim sk³adamy najserdeczniejsze 
gratulacje.

Tegoroczne wakacje up³ynê³y 
w naszej szkole wyj¹tkowo spo-
kojnie, nie by³o ¿adnych remon-
tów tylko prace konserwatorskie. 
Szko³a czeka³a na dzieci dobrze 
wyposa¿ona i przygotowana do 
nowego roku nauki.

SZKO£A 
PODSTAWOWA NR 3

Uroczystoœæ rozpoczêcia roku 
szkolnego odby³a siê u nas dwu- 
a nawet trzyetapowo – mówi dy-
rektor szko³y mgr El¿bieta Ada-
mowska Najwczeœniej bo o go-
dzinie 9.00 spotkali siê w szkole 
uczniowie klas 4 – 6. Oni to po 
ponad dwumiesiêcznej prze-
rwie wrócili do klas. Przez ten 
czas odpoczêli podczas waka-
cyjnych wyjazdów, odetchnêli 
od zeszytów i podrêczników, a 
teraz, z wielkim ¿alem ¿egnaj¹c 
wolne dni, wrócili z zapasem po-
zytywnej energii, kolejnymi po-
stanowieniami, a tak¿e wiêksz¹ 
motywacj¹. 

O godzinie 10.00 uczniowie i 
nauczyciele spotkali siê na wspól-
nej Mszy Œwiêtej w koœciele p.w. 
œw. Barbary po której ucznio-

wie rozeszli siê do domów a na-
uczyciele wrócili szko³y gdzie o 
godz.11.00 powitali pierwszo-
klasistów. Popularna Trójka w 
tym roku utworzy³a cztery klasy 
pierwsze do których zawita³o 97 
dzieci dok³adnie o 10 wiêcej ni¿ 
rok temu. Warto podkreœliæ, ¿e 
w szkole tej pojawi³o siê piêciu 
odwa¿nych szeœciolatków. Now¹ 
osob¹ w szkole jest te¿ pani Ur-

szula Wietrzycka – nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej.

GIMNAZJUM NR 1

Inauguracjê roku szkolne-
go 2010/2011 w Gimnazjum 
nr 1 im. Karola Wierzgonia w 
Bieruniu zgodnie z tradycj¹ 
rozpoczêto Msz¹ Œwiêt¹, a ofi-
cjalna uroczystoœæ mia³a miej-
sce w szkole i by³a po³¹czona 
z œlubowaniem uczniów klas 
pierwszych. Bie¿¹cy rok szkolny 
zaczê³o 285 uczniów, 34 nauczy-
cieli, 12 pracowników obs³ugi i 
administracji. 

Pocz¹tek nowego roku szkol-
nego jest trudny, bo wci¹¿ jesz-
cze odczuwalne s¹ skutki powo-
dzi – powiedzia³ dyrektor szko³y 
Grzegorz Bizacki. Nieczyn-
na jest hala sportowa, wkrót-
ce rozpocznie siê remont zala-
nej kot³owni i piwnic. Pomimo 
trudnych warunków w szkole 
nast¹pi³y du¿e zmiany. 

Od 1 wrzeœnia 2010 otwarto w 
naszej szkole klasê integracyjn¹. 
Jest to pierwsza klasa integracyj-
na powsta³a w bieruñskim gim-
nazjum. Nowoœci¹ s¹ zajêcia ar-
tystyczne dla klas II. Uczniowie 
po raz pierwszy mog¹ wybieraæ 

rodzaj zajêæ spoœród: fotografia 
– film – teatr, taniec nowocze-
sny i klasyczny oraz zespó³ wo-
kalno-instrumentalny. W klasach 
pierwszych w ramach zajêæ w-f 
wprowadzono system rozgrywek 
miêdzyklasowych.

Nowoœci¹ jest równie¿ 
wdra¿anie innowacji pedago-
gicznej „Szkolna Akademia Fil-
mowa – Czas Apokalipsy”. W ra-
mach tego programu uczniowie 
podczas zajêæ pozalekcyjnych 
bêd¹ ogl¹daæ filmy o tematyce 

zwi¹zanej z II wojn¹ œwiatow¹, 
prowadziæ dyskusje po projek-
cjach, pisaæ recenzje. Autork¹ 
innowacji jest pani El¿bieta 
Ma³ecka, a wspó³pracuje z ni¹ 
pani £ucja Harmata. Program 
zosta³ dopuszczony przez Ku-
ratorium Oœwiaty w Katowicach. 
Uczniowie naszej szko³y mog¹ 
równie¿ korzystaæ z bogatej ofer-
ty ró¿norodnych zajêæ pozalek-
cyjnych. W tym roku ucz¹ siê 
trzech jêzyków obcych: angiel-

skiego, francuskiego i niemiec-
kiego.

GIMNAZJUM NR 2

Uroczystoœæ rozpoczêcia no-
wego roku szkolnego odby³a siê 
1 wrzeœnia w hali sportowej Pod-
czas okolicznoœciowej akade-
mii pani dyrektor Gra¿yna Ku-
bica przywita³a uczniów klas 
pierwszych, którzy rozpo czynaj¹ 
naukê w naszej szkole. W 
bie¿¹cym roku szkolnym w czte-
rech klasach pierwszych uczyæ 
siê bêdzie ³¹cznie 112 uczniów z 
terenu naszego miasta. Wycho-
wawcami klas pierwszych zosta-
li p. Katarzyna Du¿y – kl.1a, p. 
Anna Blacha – kl.1b, p. Wio-
letta Pagie³a – kl 1c, p. Bo¿ena 
Nir-Nowak – kl. 1d. Nowoœci¹ w 
tym roku szkolnym jest w Gim-
nazjum Nr 2 jêzyk francuski, któ-
rego jedna z klas pierwszych 
uczyæ siê bêdzie jako drugie-
go jêzyka obcego. W zwi¹zku z 
wprowadzeniem nowego jêzyka 
przywitaliœmy w gronie nauczy-
cieli pani¹ Agnieszkê Jagodê, 
nauczyciela jêzyka francuskie-
go, a tak¿e now¹ nauczycielkê 
jêzyka niemieckiego – pani¹ 
Anettê Kit. 

LICEUM 
OGÓLNOKSZTA£C¥CE

„Wymagajcie od siebie, choæ-
by inni od Was nie wymagali” – 
tymi s³owami Jana Paw³a II Ro-
muald Kubiciel dyrektor LO im. 
Powstañców Œl¹skich w Bieru-
niu powita³ rzeszê ponad 
520 uczniów. Tegoroczna 

Witaj szko³o

RODNIA · WRZESIEŃ 2010 r.
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rekrutacja na rok szkol-
ny 2010/2011 zakoñczy³a 

siê sporym sukcesem. Do szko³y 
przyjêto 162 absolwentów gim-
nazjów, których œrednia punktów 
w sumie wynios³a 134. Liczba 

pierwszoklasistów utrzymywana 
jest od wielu lat na sta³ym pozio-
mie i wynosi ponad 20% wszyst-
kich absolwentów gimnazjów na-
szego powiatu oraz Woli. 

W grupie tej znaleŸli siê 
trzej laureaci olimpiad z piêciu 
przedmiotów, którzy zdecy-
dowali siê na kontynuacjê na-
uki w³aœnie w tej szkole. Jak 
widaæ zdolna m³odzie¿ naszego 
i nie tylko powiatu chêtnie wy-
biera s³yn¹cy z wysokiego po-
ziomu nauczania ogólniak. A 
potwierdzaj¹ to choæby wyniki 
tegorocznej matury, wa¿nej ze 
wzglêdu na fakt, i¿ po wielu la-
tach znowu z obowi¹zkowym eg-
zaminem z matematyki. A jest 
siê czym poszczyciæ, bowiem 
w du¿ej mierze dziêki rezulta-
tom, jakie osi¹gnêli tegoroczni 
maturzyœci LO powiat bieruñsko-
lêdziñski znalaz³ siê na 2 miej-
scu w województwie w rankingu 
liceów ogólnokszta³c¹cych pod 
wzglêdem zdawalnoœci egza-
minu maturalnego. To ogromny 
sukces zarówno maturzystów, 
jak i grona pedagogicznego, 
które od lat dba o wysoki po-
ziom kszta³cenia w liceum. War-
to tak¿e podkreœliæ, i¿ œrednia 
punktów z wszystkich przedmio-
tów zdawanych na maturze jest 
powy¿ej œredniej wojewódzkiej. 
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje 

tu jednak rewelacyjny wynik z 
obowi¹zkowej od tego roku ma-
tematyki, gdzie – jak stwierdza 
dyrektor liceum – W dziesi¹tkach 
liczymy uczniów, którzy uzy-
skali wyniki powy¿ej 70 %. Ta-

kiego sukcesu mo¿na tylko 
pozazdroœciæ. 

Oprócz dzia³añ dydaktycz-
nych i ich wspania³ych efek-
tów ubieg³y rok nale¿a³ w szko-
le tak¿e do szczêœliwych ze 
wzglêdu na iloœæ pozyskanych 
œrodków zewnêtrznych m.in. 
z funduszów europejskich czy 
fundacji amerykañskich. Dziêki 
uczestniczeniu w programach 
europejskich m.in. Partnerzy 
w nauce, Czwarta w³adza czy 
wymianie miêdzynarodowej w 
ubieg³ym roku z tytu³u œrodków 
unijnych szko³a pozyska³a po-
nad 200 tysiêcy z³otych, które 
wykorzystano na doskonalenie 
umiejêtnoœci uczniów zdolnych 
ale i wyrównanie braków edu-
kacyjnych uczniów s³abszych 
poprzez zajêcia dydaktyczne, 

wyk³ady, wyjazdy, festiwale nauk, 
pomoce dydaktyczne, wyjaz-
dy zagraniczne. Podczas waka-
cji licealiœci bior¹cy udzia³ w pro-
gramie Partnerzy w nauce mieli 
okazjê pojechaæ na obóz eduka-
cyjny, gdzie obok nauki znaleŸli 
równie¿ czas na zabawê, zwie-
dzanie i odpoczynek. 

W tym roku szkolnym liceum 
bêdzie nadal realizowaæ projekty 
Partnerzy w nauce czy „Kurczê! 
To fajne” w ramach wspó³pracy 
ze Stowarzyszeniem „M³odzi Ak-
tywni” dzia³aj¹cym przy LO. Nadal 
równie¿ szko³a prowadziæ bêdzie 
wymiany miêdzynarodowe z Al-
bert Schweitzer Gymnasium 
w Gundelfingen oraz ST. Se-
bastian Kolleg we Freiburgu. 
Dziêki tym projektom liceum ju¿ 
pozyska³o na ten rok szkolny 
oko³o 100 tys. z³. 

Równie¿ w tym roku szkolnym 
liceum postanowi³o wpro wadziæ 
zmiany dotycz¹ce nauki jêzyków 
obcych. Od lat utrzymuj¹ce siê 
na wysokim poziomie kszta³cenie 
sprawnoœci jêzykowych w zakre-
sie jêzyków: rosyjskiego, angiel-
skiego i niemieckiego zosta³o 
rozszerzone o jêzyk hiszpañski. 
Ale na tym nie koniec zmian. 
Uczniowie mog¹ bowiem od tego 
roku niezale¿nie od zadekla-
rowanego profilu klasy wybraæ 
naukê dowolnego jêzyka i jego 
poziom. Sta³o siê to mo¿liwe 
dziêki miêdzyoddzia³owej (poza 
wybran¹ klas¹) nauce jêzyków 
obcych. Zastosowanie takiego 
sposobu nauczania da³o równie¿ 
szansê na zwiêkszenie liczby 
godzin w grupach np. zaawanso-
wanych. Jak te zmiany wp³yn¹ na 
efekty kszta³cenia czas poka¿e, 
ale mo¿na siê raczej spodziewaæ 
samych pozytywnych rezultatów. 
Czego licealistom i nauczycie-
lom ¿yczymy.

POWIATOWY 
ZESPÓ£ SZKÓ£

W tym roku szkolnym a¿ 262 
pierwszoklasistów rozpoczê³o 
naukê w Powiatowym Zespole 
Szkó³ w Bieruniu. To imponuj¹ca 
liczba, zwa¿ywszy na fakt, ¿e 
do szkó³ œrednich wkracza ko-
lejny rocznik ni¿u demograficz-
nego. Bieruñski PZS przyci¹ga 
m³odzie¿ nie tylko z naszego po-
wiatu, wielu uczniów doje¿d¿a 
z odleg³ych miejscowoœci 
Ma³opolski, okolic Pszczyny i Ty-
chów. 

Niezmiennie od kilku lat 
najwiêcej uczniów wybra³o kie-
runki górnicze, ju¿ w paŸdzierniku 
otrzymaj¹ oni gwarancjê pracy, 
która zapewnia zatrudnienie w 
kopalniach Kompanii Wêglowej 
S.A. po ukoñczeniu szko³y. Co-
raz wiêksz¹ popularnoœci¹ cie-
szy siê równie¿ klasa wielozawo-
dowa, w której kszta³c¹ siê przy-
szli fachowcy m.in. mechanicy 
samochodowi, blacharze, lakier-
nicy, cukiernicy czy sprzedawcy. 

– Cieszymy siê, ¿e kampa-
nia informacyjna promuj¹ca 
kszta³cenie zawodowe wœród 
m³odzie¿y i pracodawców daje 
efekty, na rynku brakuje fachow-
ców i z pewnoœci¹ pracy dla nich 
nie zabraknie – mówi Teresa 
Horst dyrektor PZS w Bieruniu.

W drugiej po³owie ucznio-
wie wszystkich oœmiu klas 
pierwszych wyrusz¹ ze swo-
imi wychowawcami i starszy-
mi kolegami na tradycyjny Rajd 
Integracyjny do Jury Krakowsko-
Czêstochowskiej. 

Relacjê przygotowano we 
wspó³pracy z nauczycielami: 
Urszul¹ Stolorz, Ew¹ Szczy-
piór, Grzegorzem Bizackim, 
Mart¹ Szulc, Dagmar¹ Kup-
czyk i Bogumi³¹ Stachur¹.

RODNIA · WRZESIEŃ 2010 r.
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SPORT

Sukcesem W³odzimierza 
Dizubanda zakoñczy³y 
siê 25 sierpnia rozgrywki o 

„Puchar Lata 2010” w sekcji Ska-
ta LEŒNA BIERUÑ. W rozgryw-
kach ogólnie ucze stniczy³o 45 
osób z Bierunia, Lêdzin, Bojszów, 
Imielina i Tychów. Zwyciêzc¹ 
okaza³ siê W³odzimierz Dziu-
banda zdobywaj¹c 234 du¿ych 
punktów, II miejsce zdoby³ Hen-
ryk Krzymiñski 223 pkt, III miej-
sce Józef Dyjeciñski 211pkt, IV 
miejsce Bogdan Galoch 202pkt, 
a miejsce V zaj¹³ Stefan Wój-
cik 199 pkt. Sekcja Skata Leœna 
Bieruñ serdecznie dziêkuje 
sponsorom tegorocznego cyklu 
Pucharu Lata tj. Starostwu Po-
wiatowemu, Firmie Gastromax – 
Bia³o¿yt oraz Hurtowni Tu³aczko 
– Okoñ za wsparcie i ufundowa-
nie nagród. Najstarszym uczest-
nikiem zawodów by³ Leon Mali-
na (75 l) natomiast najm³odszym 
Rafa³ Bobla (24l).

1 Wrzeœnia zacz¹³ siê nowy 
cykl Turniejowy JESIEÑ – ZIMA. 

Wszystkich mi³oœników skata za-
praszamy w ka¿d¹ œrodê o godz. 
16:00 do Cafe Bar „LEŒNA”. 
Warto tu dodaæ, ¿e celem sekcji 
jest dobre przygotowanie siê do 
obrony zdobytego przed rokiem 
I miejsca Dru¿ynowego Pucha-
ru Okrêgu Tychy oraz walka o 
awans do III ligi rozgrywek ogól-

nopolskich. Ponadto, cz³onkowie 
sekcji walcz¹ indywidualnie w 
rozgrywkach GRAND PRIX 
POLSKI o awans do fina³owego 
Turnieju o Mistrzostwo Polski. 
Aktualnie najlepsz¹ pozycjê zaj-
muje Stefan Wójcik, który znaj-
duje siê na 33 miejscu w kate-
gorii seniorów. Tu¿ zanim jest 

Pawe³ Latocha równie¿ cz³onek 
sekcji Leœna Bieruñ. Na ostat-
nim GPP w Z³otowie najm³odszy 
cz³onek sekcji Rafa³ Bobla zdoby³ 
wysok¹ 15 lokatê, co jest najlep-
szym miejscem w tym sezonie 
w rozgrywkach GRAND PRIX 
POLSKI, w którym bierze udzia³ 
821 osób z ca³ej Polski.

Leœna na drodze do III ligi

Na k¹pielisku „£ysina” 8 
sierpnia spotkali siê sil-
ni bieruniacy, by – jak 

co roku – ustaliæ, kto z nich jest 
najsilniejszy. Od samego wyli-
czenia poszczególnych konku-
rencji zwyk³emu œmiertelnikowi 
robi siê s³abo a oni sobie jakoœ 
poradzili. By³o wiêc: wyciska-
nie sztangi w le¿eniu na ple-
cach – 120 kg (iloœæ 
powtórzeñ), przeta-
czanie opony 105 
kg 5 obrotów (na 
czas) + spacer far-
mera 2 x 50 kg, 
beczki(nape³nianie 
beczki 200l), „trzy-
manie walizek” – 
obci¹¿enie 2 x 65 
kg (na czas), wy-
ciskanie kuli nad 
g³owê 25 kg (iloœæ 
powtórzeñ) oraz 
„zegar” – 130 kg. 
Panów dopin go-
wa³y zgrabne panie 
bêd¹ce dodatkow¹ 
ozdob¹ zawodów. 
Ostatecznie, w im-
prezie zorganizo-

wanej przez Bieruñski Oœrodek 
Sortu i Rekreacji pierwsze miej-
sce wywalczy³ Marcin Kalata 
przed Marianem Dawidem – 
zdobywc¹ drugiego miejsca i  
Piotrem Rogalskim, który zaj¹³ 
miejsce trzecie. Kolejne miej-
sca zajêli: Bart³omiej Kalata, 
Andrzej Cachro i Krzysztof 
Pustelnik. Gratulujemy!

Kolejna sportowa dyscy-
plina zaczyna powoli byæ 
bieruñsk¹ specjalnoœci¹. 

Otó¿ nasi strzelcy, któ-
rych osi¹gniêcia œledzimy od 
d³u¿szego czasu, osi¹gaj¹ wy-
sokie wyniki w zawodach rangi 
krajowej. Dziêki temu pierwszy 
raz w historii Bierunia znaleŸli 
siê na liœcie  rankingu prowa-
dzonego przez PZSS: „Najlep-
szy zawodnik 2010”, w kategorii 
wiekowej junior m³odszy.

Prowadzeni przez  trene-
ra instruktora Andrzeja Sut-
kowskiego: Marcin Adrian, 
£ukasz Dzidek i Micha³ Zie-

bura, swymi wynikami w zawo-
dach ogólnopolskich potwier-
dzili, ¿e s¹ bardzo dobrymi za-
wodnikami. Drugi rok utrzymuj¹ 
siê w kadrze wojewódzkiej: naj-
pierw jako m³odzicy, a obec-
nie jako juniorzy m³odsi. Dziêki 
wytrwa³ym treningom, poko-
nywaniu w³asnych s³aboœci i 
przeciwnoœci  losu zostali za-
kwalifikowani do Ogólnopol-
skiej Olimpiady M³odzie¿y w 
Sportach Letnich. Tam jako 
reprezentanci Bierunia i woj. 
Œl¹skiego osi¹gnêli ¿yciowe 
wyniki  i zdobyli punkty dla wo-
jewództwa.

M³odzi strzelaj¹ celnie

Marcin Kalata najsilniejszy 
w Bieruniu!
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Elektryczne instalacje 

nowe, remonty, przeglądy, 
pomiary elektryczne. 

Systemy alarmowe, domofony. 

Dla powodzian 
ceny preferencyjne. 

Tel kom. 600-920-970
 

SPORT

Boisko do wrzeœnia?
W zwi¹zku z licznymi skargami mieszkañców dotycz¹cymi 

boiska zlokalizowanego w Bieruniu przy ul. Homera, Bieruñski 
Oœrodek Sportu i Rekreacji przypomina, ¿e przedmiotowe 
boisko jest przeznaczone do gry w pi³kê siatkow¹ i powinno 
byæ u¿ytkowane zgodnie z  jego przeznaczeniem, w sposób 
nieuci¹¿liwy dla pozosta³ych mieszkañców i nie powoduj¹cy 
zniszczeñ. Maj¹c na uwadze, ¿e jest to jedyny teren rekreacyj-
ny na terenie osiedla, proponuje siê pozostawiæ w/w boisko 
do koñca wrzeœnia br. Dalsze funkcjonowanie boiska, bêdzie 
uzale¿nione od zachowania siê jego u¿ytkowników.

Sekcja skatowa KS „Unia 
Bieruñ Stary”, choæ nie 
jest tak popularna jak 

dru¿yna pi³ki no¿nej, to jednak 
skupia wielu wartoœciowych 
zawodników a organizowa-
ne przez ni¹ zawody i turnieje 
ciesz¹ siê spor¹ popularnoœci¹.

Doœæ powiedzieæ, ¿e w cy-
klu 10 turniejów rozgrywanych 
od pocz¹tku czerwca, w ka¿dy 
czwartek w pawilonie klubo-
wym sklasyfikowano ogó³em 29 
zawodników. Ostatecznie, po 
dziesi¹tej kolejce rozgrywek – 
najlepszym okaza³ siê Tomasz 

Wróbel z ³¹czn¹ iloœci¹ 17001 
punktów. Tu¿ za nim, z 16106 
pkt. uplasowa³ siê Edward Jar-
not. Trzecie miejsce zaj¹³ Fran-
ciszek Mrzyk, który w koñcówce 
turnieju „przeskoczy³” œwietnie 
graj¹cego przez ca³y turniej 
Bogdana Zygê. Tak do w spo-
rcie bywa, ¿e walczy siê do 
koñca. Zreszt¹ Mrzykowi i Zy-
dze niemal po piêtach depta³ 
Henryk Krzemiñski, który po 
wspania³ym turnieju zdecydo-
wanie s³abiej wypad³ w turnie-
ju 8 by ostatecznie zaj¹æ miej-
sce pi¹te. 

Petanque wywodzi siê z gry 
w kule uprawianej przez 
rzymskich legionistów, któ-

rzy rozpowszechnili j¹ w basenie 

Morza Œródziemnego. Pierwsze 
bule by³y robione z drewna i obi-
jane zewsz¹d gwoŸdziami. W 

1930 roku przyjêto definitywnie 
u¿ycie buli ze stali.

W mistrzostwach œwiata w 
roku 2004 uczestniczy³y 53 kraje, 
zaœ miêdzynarodowa federacja 
pétanque zrzesza³a 600 tysiêcy 
graczy. Polska Federacja Péta-
nque powsta³a we Wroc³awiu w 
2002r. Gra jest bardzo popularna 
w szczególnoœci w po³udniowej 
Francji i przywêdrowa³a do Bie-
runia, dziêki wspó³pracy zagra-
nicznej z Meung sur Loire oraz 
zaanga¿owaniu i pracy fran-
cuskiego trenera Jean-Claude 
Delhay.

Jest to gra, w któr¹ mog¹ graæ 
min. 2 osoby jak równie¿ zespo³y 
2 lub 3 osobowe. Wymiary bulo-
dromu daj¹ mo¿liwoœæ uczestnic-

twa w grze równoczeœnie 12 za-
wodnikom. Dla pocz¹tkuj¹cych 
umieszczona zosta³a tablica, na 
której przedstawiono g³ówne za-
sady tej gry. 

Na basenie i w sekreta-
riacie SP1 NIEODP£ATNIE 
udostêpniane s¹ bule do gry, 
a w ka¿dy pi¹tek w godzinach 
17.00 – 19.00 cz³onkowie Sto-
warzyszenia „Wspólna – Euro-
pa” bêd¹ pe³niæ dy¿ury i uczyæ 
wszystkich chêtnych, na czym 
polega ta gra i jak graæ, aby 
wygraæ.

Bardziej szczegó³owe zasady 
gry umieszczone s¹ na stronie 
internetowej:

www.wspolna-europa.eu

Zagraj w bule…
Od niedawna mamy w Bieruniu miejsce do gry w petanque, 
zwanej te¿ petank¹ lub gr¹ w bule. Przy Szkole Podstawowej 
nr 1 powsta³y dwa pe³nowymiarowe tory do tej gry (4mX15m), z 
których mog¹ korzystaæ wszyscy mieszkañcy naszego miasta. 
Uroczyste otwarcie bieruñskiego bulodromu przez Wiceburmi-
strza miasta Jana Podleœnego odby³o siê 3 wrzeœnia.

Tomasz Wróbel zdobywc¹ 
Pucharu Lata 
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WYDARZENIA

– Najlepiej, jak ludzie ratuj¹ siê 
sami – powiedzia³ 11 wrzeœnia 
przed otwarciem nowej stra¿nicy 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 
w Czarnuchowicach Klemens 
Œcierski, by³y minister gospodar-
ki, reprezentuj¹cy wicepremiera 
Waldemara Pawlaka. Dobrze, 
jeœli maj¹ czym – wypada³oby 

dodaæ. Oczywiœcie sprzêtu ni-
gdy nie za wiele, ale cieszyæ 
siê wypada, ¿e wreszcie druho-
wie z Czarnuchowic mog¹ siê 
wyprowadziæ z „blaszaka” gor-
szego od gara¿u, który udawa³ 
remizê – do obiektu na miarê XXI 
wieku. Bieruñ do³¹czy³ do grona 
niewielu miejscowoœci mog¹cych 
szczyciæ siê posiadaniem bar-
dzo dobrze wyposa¿onych jed-
nostek O.S.P. skupiaj¹cych w 
swych szeregach ponad 120 do-
brze wyszkolonych druhów, nie-

jednokrotnie sprawnie i facho-
wo wzmacniaj¹cych dzia³ania 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Uroczystoœæ otwarcia zorga-
nizowan¹ zgodnie ze stra¿ackim 
ceremonia³em: w asyœcie pocz-
tów sztandarowych i orkiestry 
KWK „Piast”, zaszczyci³o wielu 
znamienitych goœci. Obok wspo-

mnianych wy¿ej, stanêli: wice-
wojewoda œl¹ski Adam Matu-
siewicz, senator Zbigniew Me-
res – by³y komendant g³ówny 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, 
wicestarosta Bernard Bed-
norz i przewodnicz¹cy Rady Po-
wiatu Henryk Barcik, w³adze 
samorz¹dowe gmin naszego 
powiatu oraz radni Bierunia z 
przewodnicz¹cym Rady Miejskiej 
Henrykiem Skupieniem. Aktu 
poœwiêcenia krzy¿a, figury œw. 
Floriana i ca³ego obiektu dokona³ 

ks. proboszcz Jan D¹bek. W 
trakcie uroczystoœci, zas³u¿onym 
stra¿akom wrêczono odzna-
czenia pañstwowe i resortowe. 
Przypomniano równie¿ historiê 
jednostki OSP Czarnuchowi-
ce. I chocia¿, jest to najm³odsza 
jednostka utworzona w 1954 
roku, to nawi¹zuje – podobnie 
jak pozosta³e nasze stra¿e – 
do 1870 roku kiedy to, na ziemi 
bieruñskiej wydano dokument 
porz¹dkuj¹cy i zestawiaj¹cy 
przepisy przeciwpo¿arowe na 
terenie miasta. Dokument ten 
by³ wydany w formie ustawy, a 
pe³ny tytu³ brzmia³ „Ustawa dla 
gaszenia ognia w mieœcie Bieru-
niu”. Ka¿dy w³aœciciel posesji na 
terenie miasta mia³ obowi¹zek 
takowy nabyæ, zapoznaæ siê z 
jego treœci¹ i stosowaæ do wska-
zówek w nim zawartych. Na 
podstawie tej w³aœnie ordynacji 
ogniowej, utworzono w naszym 
mieœcie zorganizowan¹ w przy-
musowy sposób stra¿ po¿arn¹. 

Za rok jej za³o¿enia uznawano 
rok 1872, jednak brak dokumen-
tów potwierdzaj¹cych te wyda-
rzenia. Dlatego te¿ za datê po-
wstania pierwszej stra¿y na tere-
nie Bierunia przyjêto 1898r.

Warto tu podkreœliæ deter-
minacjê bieruñskich radnych, 
którzy decyduj¹c siê na zainwe-
stowanie gminnych pieniêdzy 
w niewielkiej i odleg³ej przecie¿ 
dzielnicy, docenili, ¿e miejsco-
wa ludnoœæ swoimi dzia³aniami 
dowiod³a, i¿ potrafi te zainwe-
stowane œrodki w sposób racjo-
nalny wykorzystaæ. Licz¹ te¿, 
¿e nowa remiza s³u¿yæ bêdzie 
poprawie bezpieczeñstwa a 
jednoczeœnie przyczyni siê do 
integracji miejscowej ludnoœci 
jako obiekt œrodowiskowy s³u-
¿¹cy tak¿e miejscowej m³o-
dzie¿y oraz jako obiekt zaplecza 
sportowego.

W sobotê 11 wrzeœnia, nowa 
remiza a w³aœciwie jej otocze-
nie, by³y miejscem festynu 
œrodowiskowego zorganizowa-
nego przez stra¿aków i pracow-
ników Bieruñskiego Oœrodka 
Kultury. Dzieci obejrza³y przed-
stawienie krakowskiego teatru 
„Art-Re” pod tytu³em „Rubino-
wy ksi¹¿ê” a doroœli bawili siê z 
„Bieruñskimi Bajerami” i kapel¹ 
„Trzy ofiary drogi do Europy”. 

Remiza przekazana stra¿akom!
Nowoczesna remiza wybudowana za w³asne pieni¹dze gminy Bieruñ i odznaczenia 
pañstwowe dla stra¿aków „wychodzone” przez burmistrza Ludwika Jagodê – to najlep-
sza zap³ata bieruñskiej spo³ecznoœci, druhom z naszych Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych 
za zaanga¿owanie w walkê z ¿ywio³em.
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REMIZA OSP CZARNUCHOWICE
INWESTOR: Gmina Bieruñ, Urz¹d Miejski w Bieruniu

PROJEKTANT: Biuro Projektów Podczaszy Pracownia 
Architektury – £ukasz Podczaszy Kraków;

WYKONANWCA: PPHU „Carbud” Bieruñ;

KOSZT BUDOWY: 4,3 mln z³

REALIZACJA: od 08.2008 r. do 06.2010 r.

OTWARCIE I POŒWIÊCENIE: 11.09.2010 r.

KUBATURA BUDYNKU: 3 935 m3.

POWIERZCHNIA U¯YTKOWA: 759 m2.

Wokó³ budynku powstanie oœwietlony, utwardzony plac ma-
newrowy z kostki brukowej o powierzchni 1 446 m2 oraz par-
king na 15 samochodów.

NA PARTERZE budynku znajduj¹ siê: du¿e pomieszczenie 
gara¿owe o powierzchni 275 m2, z trzema niezale¿nymi bra-
mami wjazdowymi; sala odpraw; pokój socjalny; umywalnia 
z natryskami; wêz³y sanitarne; pralnia; kot³ownia gazowa; ma-
gazyny.

NA PIÊTRZE znajduj¹ siê: sala szkoleñ o powierzchni 120 m2; 
aneks kuchenny; wêz³y sanitarne.

Na wie¿y o wysokoœci 14,5 m syrena alarmowa. 

Budynek wyposa¿ony w instalacje: wodno-kanalizacyjn¹, 
c.o., gazow¹, elektryczn¹, telefoniczn¹, alarmow¹ i pio ru no-
chronn¹.



 WG Nieruchomości „Wersja-Dom” Bożena Fijoł 43-143 Lędziny, 
Lędzińska 28, tel.032/326-66-18 tel./fax 032/219-04-04  

        
Niniejszym informuję, że w miesiącach letnich 2010 wznowiona zostanie 
budowa Osiedla domków jednorodzinnych położonego w Lędzinach przy  
ul. Oficerskiej/Kopalnianej. Domy będą budowane w tzw. technologii 
suchej tj. będzie można w nich zamieszkać bezpośrednio po wybudowaniu  
(nie wymagają sezonowania). Domy będą wyposażone w nowoczesny 
system grzewczy, energooszczędne, a co za tym idzie przyjazne 
środowisku.  
Zapraszam do współpracy. 

       Z poważaniem mgr Bożena Fijoł 
    

Remiza przekazana stra¿akom!

Podczas uroczystoœci uhonorowano 
wyró¿niaj¹cych siê stra¿aków odznaczeniami 

pañstwowymi i resortowymi.

Na wniosek Wojewody Œl¹skiego za zas³ugi w dzia³alnoœci 
spo³ecznej na rzecz ochrony przeciwpo¿arowej – Prezydent 
RP Bronis³aw Komorowski odznaczy³: 

Z£OTYM KRZY¯EM ZAS£UGI: Franciszka Baliona, 
Norberta Gonszcza, Teodora Waliczka i Czes³awa Tadeusza 
Wieczorka.

SREBRNYM KRZY¯EM ZAS£UGI: Bernarda Pieszka

Zgodnie z Uchwa³ami Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Woje-
wódzkiego woj. Œl¹skiego 

MEDALE ZA ZAS£UGI DLA PO¯ARNICTWA otrzymali – 
z³ote: Tomasz Pyda (OSP Czarnuchowice), Dariusz Dudziak 
(OSP Bieruñ Nowy) i Piotr Waliczek (OSP Czarnuchowice) – 
srebrne: Micha³ Szczygie³ (OSP Bieruñ Nowy), Franciszek 
Zawisz (OSP Czarnuchowice) i Jan Jesiak (OSP Bieruñ 
Nowy) – br¹zowe: Agnieszka Strzop (OSP Bieruñ Stary), 
Wojciech Salamon (OSP Czarnuchowice ), S³awomir Noras 
(OSP Czarnuchowice), Adrian Ebert (OSP Czarnuchowice) 
i Jaros³aw Kuczek (OSP Bieruñ Stary)

Zgodnie z Uchwa³ami Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Powia-
towego OSP

ODZNAKI STRA¯AKA WZOROWEGO otrzymali: Andrzej 
Wróbel, Damian Zub, Daniel Zub, Sebastian Wardziñski, 
Kamil Pyda (wszyscy OSP Czarnuchowice), Adam Noras, 
Sebastian Kotlorz, Maciej Porwit (wszyscy OSP Bieruñ 
Stary) oraz Damian Gerycki z OSP Bieruñ Nowy.

ODZNAK¥ WYS£UGI LAT w OSP uhonorowano: 
Franciszka Baliona (60 lat) i Piotra Sajdoka (40 lat)

Lista nagrodzonych kordzikami:

Ludwik Jagoda, Teodor Waliczek (OSP Czarnuchowice), 
Stanisław Adamus (OSP Czarnuchowice), Franciszek 
Balion (OSP Czarnuchowice), Bernard Pieszek (OSP 
Bieruń Stary), Piotr Kuczek (OSP Bieruń Stary) 
Janusz Sałata, Aleksander Derewońko, Norbert 
Gonszcz (OSP Bieruń Nowy) i Czesław Wieczorek 
(OSP Bieruń Nowy)


