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Nagrody dla nauczycieli

Dzieci z Przedszkola nr 1 
w³¹czy³y siê w ogólno-
polsk¹ i miêdzynarodow¹ 

akcjê sadzenia drzew, zorga-
nizowan¹ przez ekologiczny 
Klub „Gaja”. Obchody „œwiêta 
drzewa” mia³y miejsce 10 
paŸdziernika. Program obcho-
dów obejmowa³ miêdzy inny-
mi: zbiórkê makulatury, zajêcia 
na temat „Leœna przyroda” 
i spotkanie z leœniczym pa-
nem Jerzym Kasprzykiem z 
Nadleœnictwa Kobiór.

Ekologia w 
przedszkolu

Zapraszamy 
na spotkania 
mieszkańców
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Tak 
głosowaliśmy
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rocznicê urodzin tego wybitnego 
proboszcza. 

Nastêpnie cz³onkowie Sto-
warzyszenia udali siê do „Ju-
trzenki” gdzie odby³o siê rocz-

nicowe spotkanie. Po³¹czono 
je z promocj¹ kolejnego „Ze-
szytu Bieruñskiego” – cyklu 
ksi¹¿ek o naszym mieœcie. 
Tym razem, by³a to praca Artu-
ra Cabana „ZTS „ERG w Bie-
runiu Starym w dokumentach 
S³u¿by Bezpieczeñstwa w la-
tach 1956-1988”. 

Nie zabrak³o te¿ dyskusji o 
roli i zadaniach Stowarzyszenia 
w obecnej sytuacji. Szczegól-
nie zas³u¿onych cz³onków na-
grodzono pami¹tkowymi me-

dalami i dyplomami. 
Uroczystoœæ zakoñczy³ 

wystêp zespo³u „Karlik” z 
Koszêcina skupiaj¹cego ar-
tystów zespo³u „Œl¹sk”. 

Okazj¹ sta³a siê przypa-
daj¹c¹ na pocz¹tku 1987 
roku 600 rocznica nada-

nia Bieruniowi praw miejskich. 
Wtedy te¿, rozpocz¹³ dzia³anie 
Komitet Organizacyjny Obcho-
dów 600-lecia nadania Bierunio-
wi praw miejskich co sta³o siê 
zal¹¿kiem dzisiejszego Stowa-
rzyszenia. 

Nie sposób zliczyæ w krót-
kiej notatce zas³ug tej organi-
zacji doœæ powiedzieæ, ¿e jej 
cz³onkowie doœæ licznie i aktyw-
nie uczestnicz¹ 

w ¿yciu naszego miasta. 
Wielu z nich zajmuje powa¿ne 
funkcje w samorz¹dzie lokal-
nym: Ludwik Jagoda od wie-
lu lat jest Burmistrzem Bieru-
nia, Józef Berger – by³ miêdzy 
innymi delegatem do Sejmiku 
Województwa Œl¹skiego oraz 
Pos³em na Sejm RP. Inny zna-
mienity cz³onek tego¿ Stowa-
rzyszenia Piotr Czarnynoga 
- jest twórc¹ i Starost¹ Powia-
tu bieruñsko-lêdziñskiego. Nie 
sposób zliczyæ wszystkich rad-
nych pe³ni¹cych sw¹ funkcjê w 
radach wszystkich kadencji z 
rekomendacji Stowarzyszenia. 
Wielu cz³onków Stowarzyszenia 
Mi³oœników 600 letniego Bieru-

nia, choæ nie pe³ni ¿adnej funkcji, 
aktywnie dzia³a na rzecz lokalnej 
spo³ecznoœci i swego miasta. 
Przewodnicz¹cym Stowarzysze-
nia jest jeden z jego inicjatorów, 
cz³owiek szczególnie zas³u¿ony 
dla odzyskania samodzielnoœci 
– Jan Wieczorek. 

29 wrzeœnia okolicznoœciow¹ 
Msz¹ Œwiêt¹ w koœciele p.w. 
Œw. Walentego, rozpoczêto 
okolicznoœciowe obchody. Po 
Mszy z³o¿ono kwiaty na gro-
bie ks. Jana Trochy w setn¹ 

LOKALIA

Co dwa lata Niemiecko 
Polskie Stowarzysze-
nie Partnerskie Gundel-

fingen Bieruñ co dwa lata or-
ganizuje podró¿e do Polski. 
Tym razem w takiej podró¿y 
wziê³o udzia³ 18 osób. Pod-
ro¿ prowadzi³a przez Wroc³aw 
- Zakopane - Murzasichle - 
Bieruñ - Kraków - Czêstochowê 
- Warszawê - Malbork a¿ do 
Gdañska nad Ba³tykiem.
21 wrzeœnia goœcie odbyli spa-
cer po naszym mieœcie a w 
sobotê 22wrzeœnia w restaura-
cji „Leœna” odby³o siê spotka-
nie grupy podró¿nych z Gun-
delfingen z cz³onkami stowa-

rzyszenia 
p a r t n e r -
skiego z 
Bierunia.
G r u p i e 
n iemiec -
kiej prze-
wodzi³ niezawodny profe-
sor Werner Rynski. Mi³o nam 
donieœæ, ¿e wœród goœci z Nie-
miec znalaz³ siê pan Walter 
Winkler in¿ynier urodzony w 
Moravskim Berounie – drugim 
z miast partnerskich Bierunia. 
Jaki¿ ten œwiat jest ma³y.
Na zdjêciu Walter Winkler; 
Goœæ z Gundelfingen urodzo-
ny w Morawskim Berounie.

Niemiec z Morawskiego 
Berouna

Jubileusz Mi³oœników Bierunia

Stowarzyszenie Mi³o œni ków 600-letniego Bierunia œwiêtuje dwadzieœcia lat swo-
jego istnienia. Korzenie Stowarzyszenia siêgaj¹ prze³omu 1986 i 1987 roku kie-
dy to, narodzi³ siê pomys³ powo³ania organizacji spo³ecznej, która pokaza³aby 
mieszkañcom Bierunia, ¿e warto odwo³ywaæ siê do historii i budowania nowej 
teraŸniejszoœci.
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WYBORY

W dniu 21 października 
2007 r. odbyły się wybo-
ry do Sejmu RP i Senatu 

RP. Z woli parlamentu, który pod-
jął uchwałę o samorozwiązaniu i 
skróceniu kadencji, były to wybo-
ry przedterminowe. Poprzedziła 
je brutalna negatywna kampania 
wyborcza, w której stosowano 
wszystkie chwyty zmierzające do 
pokonania przeciwnika. O man-
daty posłów w okręgu katowic-
kim ubiegało się 135 kandydatów 

z siedmiu komitetów wyborczych, 
w tym trzech mieszkańców Bie-
runia: 
- Józef Berger startujący 

z listy PO
- Henryk Paruzel startujący z 

listy PiS
- Henryk Żelazko startujący z 

listy PPP.
W okręgu tym do obsadzenia 

było 12 mandatów do Sejmu, czyli 
na statystyczny mandat przypadało 
11,25 kandydatów, a więc mniej niż 

w wyborach w 2005 r. Mniejsza też 
była liczba zarejestrowanych komi-
tetów. W Bieruniu uprawnionych do 
głosowania było 15.615 osób. Wy-
bory przeprowadzono w 11 Obwo-
dowych Komisjach Wyborczych, 
które łącznie wydały 8.615 kart do 
głosowania. Z urn wyjęto 8.609 
kart, czyli 6 osób prawdopodobnie 
zabrało karty bez brania udziału w 
wyborach. Ważnych głosów odda-
no 8.356 co oznacza, że 6% było 
głosów nieważnych. Frekwencja 

w całym mieście wyniosła 55,17% 
i była rekordowa. Nigdy do tej pory 
w obecnych realiach ustrojowych 
tak licznie nie uczestniczyli wybor-
cy. Dotyczy to zarówno Bierunia, 
okręgu katowickiego jak i całego 
kraju. W Bieruniu przełamali się 
także mieszkańcy osiedla Homera 
i również licznie wzięli udział w wy-
borach oczywiście proporcjonalnie 
do dotychczasowej frekwencji. 

W Bieruniu nieznacznie, bo 24 
głosami zwyciężył PiS nad PO. 
Wynik jest więc zupełnie inny niż 
w naszym województwie czy tez 
kraju, gdzie zdecydowanie wy-

grała Platforma Obywatelska. W 
okręgu katowickim PO uzyskało 
231/517 głosów, co dało 49,74% 
ważnych głosów a PiS 146/704, 
co dało 31,52 %.

Najwięcej ważnych głosów w 
Bieruniu uzyskał Józef Berger – 
2.216. co stanowi 26,51 %.

Nie wystarczyło to jednak, 
aby uzyskał mandat. Osiągnął 
on lepszy wynik w okręgu niż 
w poprzednich wyborach, lecz 
konkurenci z tej samej listy ze-
brali więcej głosów.

W wyborach do Senatu RP star-
towało 10 kandydatów. Ubiegali 
się oni o 3 mandaty, czyli na sta-
tystyczny mandat przypadało 3,33 
kandydata. Wyniki wyborów do 
Senatu RPO obrazuje tabela.

Po syntetycznych danych sta-
tystycznych czas na kilka reflek-
sji. Zaskoczyła duża frekwencja 
w całym kraju. Była ona najwięk-
sza w obecnych realiach ustrojo-
wych. Zdecydowali o niej głównie 
ludzie młodzi. Na udział wybor-
ców w wieku średnim i starszych 
zawsze można było liczyć. Głoso-
wano głównie na nazwiska zna-
ne. Dotyczy to również Bierunia. 
W przeszłości kiedy na kilkunastu 
listach znajdowało się blisko 200 
nazwisk, wszyscy kandydaci lub 
niemal wszyscy otrzymywali gło-
sy. Tym razem było inaczej. Domi-
nowały te komitety, które również w 
rankingach biur badania opinii pu-
blicznej mogły liczyć na największe 
poparcie. Z dużym szacunkiem i 
uznaniem należy odnieść się do 
głosujących poza granicami kra-
ju. Aby oddać głosy często stali 
po kilka godzin w gigantycznych 
kolejkach mimo, że utworzono za 
granicą 205 obwodów głosowa-
nia. Frekwencja przerosła wszel-
kie oczekiwania i jest dowodem, 
że zainteresowanie sprawami kra-
ju jest bliskie tym osobom. Na ko-
niec warto wspomnieć o tym, że 
po krótkim okresie pełnienia funk-
cji w Sejmie RP Bieruń nie będzie 
miał swojego posła. Nie zdobył też 
mandatu senatora lubiany i znany 
w Bieruniu Alojzy Lysko, które-
mu brakło niewiele głosów. Wyniki 
kształtuje elektrorat dużych miast 
i tam trzeba zdobywać możliwie 
dużo głosów. Takiej sztuki nie do-
konało wielu kandydatów dużych 
miast mimo, że dekorowali słupy 
oświetleniowe plakatami. Docierali 
również do Bierunia wychodząc z 
założenie, że każdy głos się liczy. 
Należy wierzyć, że wybrany Sejm i 
Senat RP spełnią oczekiwania wy-
borców i zrealizują obietnice złożo-
ne przed wyborami.

Wyniki wyborów parlamentarnych

BERGER JÓZEF PO PARUZEL HENRYK PiS ŻELAZKO HENRYK PPP
OKW1 265 136 0

OKW2 173 70 0

OKW3 79 27 1

OKW4 444 166 4

OKW5 290 131 2

OKW6 106 18 0

OKW7 108 38 0

OKW8 114 21 1

OKW9 120 24 1

OKW10 227 145 1

OKW11 290 130 0

RAZEM 2216 906 10

Kandydaci z Bierunia uzyskali odpowiednio:

Nr OKW PPP LPR PiS PO PSL Samoobrona LiD Liczba kart 
ważnych

OKW 1 LO 15 11 403 381 26 8 40 897

OKW 2 LO 13 4 257 268 23 9 37 626

OKW 3 ŚCIERNIE 2 3 147 112 7 1 14 297
OKW 4 SP 1 14 7 629 583 19 6 59 1362
OKW 5 SP1 13 10 379 427 18 5 68 943
OKW 6 PZS 7 6 215 225 25 1 104 610
OKW 7 PZS 11 14 284 257 22 7 98 714
OKW 8 SP 3 10 7 160 249 16 7 66 522
OKW 9 SP 3 6 2 172 210 22 4 59 478
OKW 10 G1 12 8 436 481 48 8 85 1122
OKW 11 G1 8 9 499 364 35 3 76 1038

RAZEM 111 81 3581 3557 261 59 706 8356

% ważnych 
głosów na listę

1,33 0,97 42,86 42,57 3,12 0,71 8,45

Nazwisko i imię OKW1 OKW2 OKW3 OKW4 OKW5 OOW6 OKW7 OKW8 OKW9 OKW10 OKW11 Głosy 
ważne

Bochenek Krystyna 338 246 86 480 379 256 258 241 207 499 399 3.389

Bogucki Jerzy Adam 103 48 40 145 78 48 57 30 26 92 103 770

Doktrowicz Krystyna 
Maria

61 58 18 95 106 134 125 89 71 129 102 988

Drynda Jerzy 15 15 2 17 26 17 11 13 8 13 15 152

Korfanty Bronisław Jan 261 202 95 435 285 167 240 127 146 370 422 2.750

Lysko Alojzy Wiktor 413 246 116 469 413 198 186 209 155 419 335 3.709

Paca Monika Maria 20 22 5 22 33 19 17 19 21 23 24 225

Piechniczek Antoni 
Krzysztof

237 188 61 290 254 183 171 192 135 323 249 2.283

Słomka Adam 17 28 11 38 43 16 24 13 16 24 22 252

Śliwiński Henryk 356 237 114 582 355 182 250 131 139 391 431 3.168

Wyniki wyborów do Senatu RPO
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: Trwa dobra pas-
sa Bierunia. Do wielu nagród 
ogólnopolskich do³¹czy³y ko-
lejne, cenne nagrody rangi 
wojewódzkiej. Po raz drugi w 
ci¹gu dwóch lat, nasze mia-
sto zosta³o wyró¿nione za 
realizacjê najlepszego projektu 
urbanistycznego...

Burmistrz Ludwik Jagoda: 
Istotnie ostatnio trafiaj¹ do Bieru-
nia znacz¹ce wyró¿nienia i to nie 
tylko w skali wojewódzkiej, ale 
tak¿e - ca³ego kraju. Najlepszym 
przyk³adem jest tu uznanie naszej 
hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 
w Bieruniu Nowym wraz terenami 

sportowo-rekreacyjnymi wokó³ niej 
za najlepsz¹ przestrzeñ publiczn¹ 
województwa Œl¹skiego w 2007 
roku. Na ten bardzo presti¿owy 
konkurs, wp³ynê³o do Urzêdu 
Marsza³kowskiego 35 prac, co naj-
lepiej œwiadczy o tym, jak powa¿nie 
traktuj¹ go gminy, bêd¹ce w tym 
przypadku inwestorem. Przyznam 
szczerze, ¿e nie liczy³em na tak 
ogromne wyró¿nienie. 

: Inwestycja bu dzi-
³a wiele kontrowersji, szcze-
gólnie kiedy wybrano projekt 
warszawskich architektów, 
pojawi³o siê szereg ataków na 
burmistrza i ca³y urz¹d.

Ludwik Jagoda: Zor ga ni-
zowaliœmy ogólnopolski konkurs, 
na który nap³ynê³o kilkanaœcie 
prac. Po szczegó³owej anali-
zie zdecydowaliœmy, ¿e bê dzie-
my realizowaæ ten projekt. Nie 
wszyscy chwalili nasz¹ decyzjê. 
Szczególnie ostro krytykowano 
nasze poczynania na ³amach pra-
sy lokalnej. Do dziœ przechowujê 
gazety, w których zarzucano nam, 
¿e na przyk³ad likwidujemy przed-
szkole. Poddawano w w¹tpliwoœæ 
te¿ wiele innych naszych decyzji 
zwi¹zanych z tym projektem. A tu 

proszê - takie uznanie w oczach 
jury, którego cz³onkami byli naj-
wybitniejsi œl¹scy architekci i 
urbaniœci.

: To wyró¿nienie z 
pewnoœci¹ utrzyma³o pana w 
przekonaniu o s³usznoœci po-
dejmowanej decyzji 

Ludwik Jagoda: Po uzyskaniu 
tej nagrody ponownie przyjrza³em 
siê tej hali krytycznym okiem, 
ju¿ bez emocji, i ponownie 
przekona³em siê o jej walorach. 

Ma wysokoœæ dwunastu metrów 
ale chocia¿ wysoka - nie wzno-
si siê powy¿ej poziomu dachu 
szko³y. Jest idealnie wkompono-
wana w krajobraz i ma piêknie za-
gospodarowany teren. Uda³o siê 
zachowaæ istniej¹cy drzewostan. 
Przy okazji - czego zdajemy sie 
nie zauwa¿aæ - rozwi¹zaliœmy pro-
blem braku miejsc parkingowych 
w tej czêœci Bierunia. Teraz wierni 
przyje¿d¿aj¹cy na nabo¿eñstwo, 
nie maj¹ problemów z pozosta-
wieniem tu swoich samochodów. 
To problem niema³ej wagi patrz¹c 
przez pryzmat bezpieczeñstwa 
publicznego. Kolejnym powodem 
do satysfakcji jest œwiadomoœæ, 
¿e uda³o nam siê zrealizowaæ 
projekt, który przynosi splendor. 
To ju¿ nie jest tylko sukces Bieru-
nia tylko - jak ktoœ napisa³ - suk-
ces ponadwojewódzki bowiem 
uda³o nam siê pokonaæ bielsk¹ 
Starówkê i inne hale sportowe 
jak na przyk³ad s³awny ju¿ projekt 
naszych s¹siadów, którym u nas 
bardzo siê zachwycano, a w kon-
kursie przeszed³ bez echa.

: Czy wie Pan, jakimi 
kryteriami pos³u¿y³a siê komi-
sja konkursowa?

Ludwik Jagoda: Przy oce-
nie brano pod uwagê nie tylko 
bry³ê architektoniczn¹ hali i jej 
funkcjonalnoœæ.

: Ale, jak wspo mi-
naliœmy to nie pierwsza udana 
inwestycja w Bieruniu. 

Ludwik Jagoda: Ma Pan 
racjê, dwa lata temu podobnym 
uznaniem cieszy³a siê moderni-
zacja naszego rynku. On tak¿e 
uznany zosta³ za „naj³adniejsz¹ 
przestrzeñ”. Ju¿ wówczas 
jako Burmistrz ca³ego Bierunia 
marzy³em aby po Bieruniu Sta-
rym podobnego sukcesu docze-
ka³ siê Bieruñ Nowy i uda³o siê! 
To najlepszy dowód na to, ¿e na-
sze miasto rozwija siê równomier-
nie i harmonijnie a to co tu robi-
my, bêdzie s³u¿yæ mieszkañcom 
przez lata.

: Rozwój Bierunia nie 
ogranicza siê jednak do tych 
dwóch wielkich inwestycji. Tu-
taj praca wre od lat 

Ludwik Jagoda: Rze czy wi œcie, 
nie nale¿y pomijaæ mniej g³oœnych 
ale nie mniej istotnych inwestycji. 
Niedawno walczyliœmy o to aby 
Bieruñ w³¹czy³ siê do budowy 
drogi S1. Dziœ najbardziej praw-
dopodobny jest wariant czwarty, 
gdzie droga biegnie przez Bieruñ 
wed³ug pierwotnego planu. Pro-
jekt tej drogi ju¿ zosta³ skierowa-
ny przez Wojewodê do zatwier-
dzenia przez Ministra ochrony 
Œrodowiska. Ta droga ma byæ 
ukoñczona do 2013 roku.

Jeszcze niedawno, jakieœ 
trzy cztery lata temu by³a burzli-
wa dyskusja dotycz¹ca remon-
tu Drogi Krajowej 44 czyli naszej 

ulicy Warszawskiej i Turyñskiej. 
Wielu uwa¿a³o ¿e nie nale¿y 
jej modernizowaæ, bo gdy to 
nast¹pi, zaniechana zostanie bu-
dowa drogi S1. A teraz proszê 
- DK 44 wyremontowano i dziœ 
chyba nikt ju¿ sobie nie wyobra¿a 
je¿d¿enia po tamtej dziurawej, 
wyboistej nawierzchni. 

: Skoro mówimy o in-
westycjach, co s³ychaæ w spra-
wie strefy?

Ludwik Jagoda: Wszyst-
ko jest na dobrej drodze - 
w³aœciciel terenów, czyli Agencja 
Nieruchomoœci Rolnych Skar-
bu Pañstwa, b³yskawicznie wy-
cenia tamtejsz¹ ziemiê chocia¿ 
procedura ta jest skomplikowa-
na, bowiem le¿y ju¿ kilka wnio-
sków od inwestorów, zaintere-
sowanych zakupem ca³ej strefy. 
Myœlê, ¿e za dwa, trzy lata nasze 
miasto bêdzie ju¿ mia³o docho-
dy z przedsiêbiorstw, które tam 
powstan¹.

My tego byæ mo¿e na co dzieñ 
nie dostrzegamy, ale zdaniem 
wielu przyjezdnych, Bieruñ jest 
coraz ³adniejszy. Nie ukrywam, 

¿e te wszystkie trudne decyzje 
mog³em podejmowaæ dlatego, 
poniewa¿ wiedzia³em, ¿e otaczaj¹ 
mnie ludzie podobnie myœl¹cy. 
Tak siê szczêœliwie sk³ada, ¿e 
kadra naszego magistratu jest 
bardzo mobilna, doskonale i 
wszechstronnie wykszta³cona. 
Myœlê, ¿e w du¿ej mierze dziêki 
tym ludziom, Bieruñ jest na naj-
lepszej drodze do tego, aby 
dorównaæ innym europejskim 
miastom. A wszystkie otrzymane 
wyró¿nienia, nie tylko ciesz¹, ale 
tak¿e mobilizuj¹ do dalszej pracy 
na rzecz Bierunia.

Rozmawia³
Zbigniew Piksa

WOKÓŁ NAS

Kolejna nagroda dla Bierunia!
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SESJA

W dniu 27 września od-
była się sesja Rady 
Miejskiej w Bieruniu. 

Odbyła się ona po raz pierw-
szy na nowej Sali szkoleń w 
zmodernizowanym ratuszu. 
Podczas sesji Rada podjęła 
następujące uchwały:

- w sprawie aktualizacji Lo-
kalnego Programu Rewita-
lizacji

Lokalny Program Rewitaliza-
cji opracowany został w związ-
ku z wymogami jego posiada-
nia i załączenia do wniosków 
o dofinansowanie realizacji 
projektów z funduszy struktu-
ralnych w ramach Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego. 
Lokalny Program Rewitaliza-
cji dla miasta Bierunia został 
opracowany w czerwcu 2004 
r. i przyjęty uchwałą Rady Miej-
skiej. W zaktualizowanym LPR 
uwzględniono zmiany jakie za-
szły od jego uchwalenia oraz 
efekty, czyli m.in. wykonane 
zadania inwestycyjne.

- w sprawie aktualizacji Planu 
Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego jest 
przyjętym przez Radę Miejską 
dokumentem zawierającym syn-
tetyczne informacje o mieście od 
danych dotyczących położenia 
poprzez dane dotyczącego ładu 
przestrzennego, środowisko i 
jego ochrona społeczności lo-

kalnej, gospodarki, zadań polep-
szających sytuację, a kończąc na 
sposobie monitorowania.

Realizacja Planu Rozwoju 
Lokalnego obejmuje lata 2007 
– 2013 i opracowano ją w spo-
sób szczegółowy, natomiast w 
latach 2013 – 202 opracowano 
ją koncepcyjnie. Aktualizacja 
uwzględnia zmiany jakie zaszły 
w mieście po 2004 r.

- w sprawie uchwalenia wie-
loletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych i urządzeń kanali-
zacyjnych na terenie gminy 
Bieruń na lata 2007 – 2011.

Zmiany wprowadzono do 
uchwalonego przez Radę 
Miejską w 2006 r. wielolet-
niego planu i odnoszą się do 

zadań w 2008 r. Zgodnie z 
ustawą o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków o 
wprowadzenie zmian wystą-
piło Rejonowe Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanaliza-
cji w Tychach Spółka Akcyjna 
i dotyczą one sieci wodnych. 
Rada zaakceptowała zapro-
ponowane zmiany. Nakła-

dy na ich realizację wyniosą 
405.000 zł.

- w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej z budżetu Gmi-
ny Bieruń dla Gminy Dąbrowa 
Zielona poszkodowanej w wy-
niku przejścia trąby powietrz-
nej w dniu 20.07.2007 r.

Rada postanowiła udzielić 
bezzwrotnej pomocy finan-
sowej z budżetu gminy w try-
bie dotacji celowej w kwocie 
10.000 zł. Upoważniono w tym 
celu Burmistrza do podpisania 
stosownej umowy z Wójtem 
w/w gminy określającej tryb i 
termin przekazania rozliczenia 
dotacji celowej.

- w sprawie zmian budżetu
Wprowadzono zmiany za-

warte w 3 załącznikach. Po-
legają one na zwiększeniu 
dochodów budżetowych o 
228.000,- zł i o taką samą kwo-
tę wydatków

Opracował
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

Radni obradowali

Lp. Miejscowoś Data Miejsce spotkania Godzina

1. Czarnuchowice 13.11.2007 r. Filia Szkoły Podstawowej Nr 3 17.00

2. Bieruń Nowy (stara część) 15.11.2007 r.
Świetlica Środowiskowa
ul. Remizowa

17.00

3. Bijasowice 19.11.2007 r. Filia Szkoły Podstawowej Nr 3 17.00

4. Bieruń Nowy (osiedla) 21.11.2007 r. Szkoła Podstawowa Nr 3 17.00

5. Ściernie 23.11.2007 r. Filia Szkoły Podstawowej Nr 3 17.00

6. Jajosty 26.11.2007 r. Zajazd „Jajosty” 17.00

Terminy i miejsca spotkań radnych oraz 
pracowników urzędu z mieszkańcami bierunia

Podczas spotkań będą omawiane wszystkie istotne problemy 
dotyczące funkcjonowania miasta
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Szanownym Mieszkańcom Bierunia, 
którzy oddali na mnie swój głos w wybo-
rach parlamentarnych 21 października 
oraz tym wszystkim, którzy nie szczę-
dzili sił poświęcając swój czas na prze-
prowadzenie mojej kampanii wyborczej, 
z całego serca serdecznie dziękuję. 

Nie udało mi się uzyskać sejmowego mandatu ale bardzo 
wysoko cenię sobie Państwa zaufanie i okazaną pomoc.

Józef Berger

SPOŁECZEŃSTWO

Kolejna bierunianka do-
czeka³a jak¿e wspania³ego 
jubileuszu. Tym razem 

do grona 90 latków wpisujemy 
pani¹ Franciszkê Jagoda. Do-
stojn¹ Jubilatkê z okazji 90 rocz-
nicy urodzin, odwiedzili przedsta-
wiciele w³adz samorz¹dowych: 

burmistrz Ludwik Jagoda oraz 
przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Henryk Skupieñ w towa-
rzystwie naczelnika Wydzia³u 
Spraw Obywatelskich Agnieszki 
Adamczyk. Oprócz serdecznych 
¿yczeñ, tradycyjny kosz koktajlo-
wy wraz z kwiatami powêdrowa³ 
do r¹k Pani Franciszki. 

M¹¿ Solenizantki Franciszek, 
pochodzi³ z Bierunia Nowego. 
Sama Jubilatka nie pracowa³a 
zawodowo, oddaj¹c siê w 
pe³ni gospodarstwu domowe-
mu i trójce dzieci: Gabrieli, Ja-
nowi i Eugeniuszowi. W latach 
50 wraz z mê¿em wybudowa³a 

dom w którym mieszka obec-
nie wraz z córk¹ Gabriel¹ i 
ziêciem Alojzym Gembo³yœ. 
Obecnie, Pani Franciszka ma 
9 wnuków i 1 prawnuka. Uwiel-
bia ogród i kwiaty których ma 
sporo. ¯yczymy wiele zdrowia 
i uœmiechu!!

Urodzinowe życzenia

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA BIERUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-

nów położonych w rejonie ul. Turyńskiej w Bieruniu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miej-
skiej w Bieruniu nr VII/5/2006 z dnia 27.07.2006r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po-
łożonych w rejonie ul. Turyńskiej w Bieruniu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 października 
2007r. do 27 listopada 2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, pokój nr 15, w godzi-
nach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 listopada 2007r. 
w sali narad nr 9 Urzędu Miejskiego w Bieruniu o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bierunia 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2007r. 

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda

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

spodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997r., informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Bieruniu został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do 

dzierżawy pod miejsca parkingowe, położonej w 
Bieruniu przy ul. Granitowej tj.:

u część działki nr 589/118 o pow. 170 m2 

Z udziałem 14 zawodników i zawodniczek odbyły się 29 wrze-
śnia IX Otwarte Mistrzostwa Bierunia w grze błyskawicznej 
których organizatorem był Bieruński Ośrodek Sportu i Re-

kreacji oraz KS „UNIA” Bieruń Stary. A oto wyniki turnieju:

Szachowe mistrzostwa

LP Nazwisko i imię Klub

1. Wilk Krzysztof KS „UNIA” Bieruń

2. Wilk Adam KS „UNIA” Bieruń

3. Stryjski Kazimierz KS „UNIA” Bieruń

4. Gałyga Józef Tychy

5. Guła Grzegorz Trójkąt Mysłowice

6. Pawłowski Reinhold Trójkąt Mysłowice

7. Klęczar Mariusz KS „UNIA” Bieruń

8. Pańczuk Joanna Orkan Piekary

9. Polok Alojzy Trójkąt Mysłowice

10. Karwat Mateusz KS „UNIA” Bieruń

11. Czypionka Marek KS „UNIA” Bieruń

12. Gąsiorczyk Izabela KS „UNIA” Bieruń

13. Klęczar Krzysztof SP 1 Bieruń

14. Karkoszka Piotr G-1 Bieruń

Sponsorem turnieju był Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
a zawody prowadzili Andrzej Wilk (KS „UNIA”) i Tomasz Solecki 
(BOSiR) i wchodziły w cykl XII Grand Prix Bierunia w szachach.
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KULTURA

Na paŸdziernikowym po-
siedzeniu po³¹czonych 
Komisji Kultury oraz Fi-

nansów radni podjêli wniosek 
aby rozpocz¹æ prace na terenie 
naprzeciw koœció³ka celem 
przygotowania miejsca pod 
budowê pomnika œw. Wa-
lentego. Jest to pozytywna 
wiadomoœæ, choæ przezna-
czono na to zaledwie 10 
tys. z³. To oczywiœcie zde-
cydowanie za ma³o, aby 
taki pomnik wybudowaæ ale 
od tego mo¿na zacz¹æ. 

Pojawi³y siê po raz ko-
lejny emocje, poniewa¿ 
cz³onkowie Spo³ecznego 
Komitetu zastosowali star¹ 
i wielokrotnie wypróbowan¹ 
metodê „faktów dokona-
nych”. Nie by³o to potrzeb-
ne. Wszyscy cz³onkowie 
Rady Miejskiej, w liczbie 15 
radnych, chc¹ aby taki po-
mnik zosta³ wzniesiony. Jest 
to stanowisko niezmienne od 
d³u¿szego czasu. Je¿eli jednak 
chodzi o szczegó³y i sposób re-
alizacji tego pomnika pogl¹dy 
zdecydowanie siê ró¿ni¹. 

Nie chcê w tym artykule 
zajmowaæ siê sprawami praw-
nymi i finansowymi. Bardziej 
interesuje mnie merytoryka, 
czyli wygl¹d i treœæ projek-
tu. Ca³y czas mówimy nadal 
o projekcie, wiec chyba nikt siê 
nie powinien byæ ura¿ony mo-
imi pytaniami i w¹tpliwoœciami. 

Parê dni temu radni dowie-
dzieli siê, ¿e jest prawie pew-
ne - pomnik œw. Walentego 
bêdzie wybudowany w formie 
wysokiej kolumny. Jest na to 
dokumentacja i taki projekt 
jest jedyny wobec tego naj-
lepszy. Sk¹d taka wiedzê mie-
li ju¿ w lutym cz³onkowie Ko-
mitetu, przed og³oszeniem 
konkursu? To chyba pierwszy 
cud zwi¹zany z nowym pomni-
kiem, ma wszystkie cechy pro-
roctwa. 

Dlaczego konkurs na pro-
jekt pomnika og³oszono tylko 
w prasie lokalnej ograniczaj¹c 
jego zasiêg do mieszkañców 

naszego miasta? Bieruñ, co by 
dobrego nie powiedzieæ, nie 
nale¿y do miasta rzeŸbiarzy 
czy twórców znanych z bu-
dowy pomników. To raczej 

odczytujê jako ograniczenie 
konkurencyjnoœci. Brak konku-
rencji w warunkach gospodarki 
rynkowej oznacza najczêœciej 
obni¿enie jakoœci. W naszym 
przypadku na szczêœcie do 
tego nie dosz³o. Jury konkursu 
– wy³¹cznie architekci zg³osili 
kilka uwag i generalnie wy-
powiedzieli siê pozytywnie. 
(Szkoda, tylko ¿e do zespo³u 
jury nie siêgniêto po uzna-
nych rzeŸbiarzy, ale przy takim 
du¿ym przedsiêwziêciu chyba 
jestem zbyt drobiazgowy. ) 

Z ikonografii œw. Walen-
tego dowiadujemy siê, ¿e 
artyœci przedstawiaj¹ œwiêtego 
najczêœciej w stroju bisku-
pa (kap³ana) w momencie jak 
uzdrawia ch³opca chorego na 
padaczkê, a tak¿e w scenie 
przywrócenia wzroku dziew-
czynce. Ikonografia jest uni-
wersalnym jêzykiem mo¿na 
powiedzieæ miêdzynarodowym 
i ponadczasowym. Dziêki 
temu, prawie na ca³ym œwiecie 
mo¿emy rozpoznaæ œwiêtego, 
który zosta³ „utrwalony” np. 
w rzeŸbie. Jak wobec tego po-
winien wygl¹daæ pomnikowy 

œw. Walenty, aby by³ rozpozna-
walny? 

Nasi przodkowie o tym 
pomyœleli i mo¿emy czerpaæ 
jak ze skarbnicy. W naszym 
Walencinku mamy dwa ob-
razy, które przedstawiaj¹ œw. 
Walentego. Pierwszy niezna-
nego autora z XVIII wieku 
przedstawia go jako bisku-
pa uzdrawiaj¹cego chorych. 
Przy czym zachwiane zosta³y 
proporcje miedzy postaciami. 
Œwiêty wyraŸnie jest wy¿szy, 
bardziej „zaokr¹glony” od 
pozosta³ych postaci, patrzy 
z góry i b³ogos³awi. 

Drugi obraz z 1907 r. autor-
stwa Jana Nygi (starszego) 
przedstawia œw. Walentego 
jako kap³ana uzdrawiaj¹cego 
ma³¹ dziewczynkê. Twarz jego 
jest bardziej wyrazista, postaæ 
skromniejsza, praw¹ rêk¹ rów-

nie¿ b³ogos³awi. Dla mnie ta 
scena zawiera wiêcej ³adunku 
pozytywnych emocji. Ma w so-
bie wiêcej nadziei, optymizmu 
i ojcowskiego ciep³a. 

Pojawia siê pytanie, która 
z tych postaci powinna stan¹æ 
na pomniku? 

Która bêdzie bardziej w³a-
œciwa, rozpoznawalna i zro-
zumia³a, nie tylko dziœ ale 
w dalszej perspektywie nawet 
200-300 lat? 

Trudne pytania. Dlatego 
potrzebne jest stanowisko 
(opinia) w³adz koœcielnych 
w sprawie pomnika. Po-
mnik bêdzie przedsta-
wia³ w pierwszej kolejnoœci 
Œwiêtego a w drugiej Patro-
na miasta. Oficjalnie stano-
wisko Koœcio³a pomo¿e nam 
wszystkim. Pomo¿e sprawie 
budowy pomnika i na pewno 

odpowie na pytania i wy-
gasi w¹tpliwoœci. Brak ta-
kiego stanowiska bêdzie 
niewyt³umaczalnym za-
niedbaniem. 

Prace nad projektem 
pomnika œw. Walentego 
trwaj¹ 10 miesiêcy i obec-
nie znajduj¹ siê 

w koñcowej fazie doku-
mentacyjnej. Dlatego jest 
to ostatni moment na pyta-
nie, które kierujê do Inicja-
torów, Twórców i Jury. 

Jakie cechy i przekazy-
wane treœci proponowane-
go do realizacji pomnika 
œw. Walentego wp³yn¹ na: 
rozwój ruchu pielgrzymko-
wego, wzrost kultu religijne-
go oraz rozwój i promocjê 

naszego miasta? 
Licz¹c na publiczn¹ odpo-

wiedŸ pozdrawiam wszystkich, 
którym naprawdê le¿y na ser-
cu budowa pomnika œw. Wa-
lentego. 

Jan Knopek

Pomnik œw. Walentego 
– ostatnie pytania, w¹tpliwoœci i sugestie

Wspomó¿ budowê pomnika
Komitet Budowy Pomnika œw. Walentego zwraca siê z 
proœb¹ o zakupywanie „cegie³ek” na budowê pomnika 

patrona naszego miasta. Przygotowano cegie³ki 
w cenie: 5 z³, 10 z³, 20 z³, 50 z³ i 100 z³.
Cegie³ki mo¿na kupiæ w u Skarbnika 

Stowarzyszenia Mi³oœników 600 letniego Bierunia 
– Franciszka Mrzyka. 

Polecamy 
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Feliks Netz, Wies³awa Ko-
nopelska, Krystian Pryn-
da, Krzysztof Karwat i 

przede wszystkim Tadeusz Ki-
jonka, to tylko niektórzy litera-
ci skupieni wokó³ miesiêcznika 
„Œl¹sk”, którzy zawitali do Bie-
runia 19 paŸdziernika, by w 
„Jutrzence” œwiêtowaæ 15 lecie 

Górnoœl¹skiego Towarzystwa 
Literackiego. Imprezie przygo-
towanej w ramach jubileuszu 
620 lecia nadania praw miej-
skich Bieruniowi towarzyszy³a 
wystawa malarstwa Romana 
Nygi: „Oczyma czasu”.

Spotkanie zdominowa³a 
dyskusja goœci z burmistrzem 

Ludwikiem Jagod¹, starost¹ 
Piotrem Czarnynog¹, oraz 
pos³ami Józefem Bergerem i 
Alojzym Lysko na temat: „Kul-
tura w gminach na przyk³adzie 
gmin powiatu bieruñsko- 
lêdziñskiego. Ogólnym prze-
s³aniem wy³aniaj¹cym siê z 
tej dyskusji by³o stwierdzenie, 
¿e kultura rozwija, wzbogaca 
i umacnia wspólnotê powia-
tow¹.

KULTURA

Literackie dyskusje

Bieruñski Oœrodek Kul-
tury 13 paŸdziernika 
zorganizowa³ w Domu 

Kultury „Gama” kolejny 
koncert z cyklu: „Muzycz-
ne  prezentacje”. Tym ra-
zem przedstawiliœmy historiê 
œl¹skiego bluesa Jana 
Skrzeka, pseudonim Kyks, 
wokalistê, instrumentalistê, 
kompozytora i autora tekstów. 
Debiutowa³ w górnoœl¹skich 
zespo³ach amatorskich na 
pocz¹tku lat 70. ubieg³ego 
wieku. Najczêœciej wystêpuje 
solo, prezentuj¹c program in-
spirowany bluesem.

***
Serdecznie zapraszamy 

na kolejne koncerty z cyklu 
”Muzyczne prezentacje” In-
formacje dotycz¹ce tematy-
ki koncertów oraz daty ich 
organizacji podawane s¹ na 
stronie internetowej BOK:

(www.bok.bierun.pl)

Œl¹ski blues...

Te s³owa sta³y siê mottem tegorocznego Œwiatowego Dnia 
Seniora obchodzonego 11 paŸdziernika w „Jutrzence” i 16  
paŸdziernika w œwietlicy przy ulicy Remizowej. Przewodnicz¹cy 
Rady Miasta Henryk Skupieñ i burmistrz Ludwik Jagoda przybyli 
by pok³oniæ siê  naszym seniorom, z³o¿yæ ¿yczenia i wrêczyæ kwia-
ty. W czêœci artystycznej wyst¹pi³y Bierunianki.

Starsi Ludzie
Poruszaj¹ siê wolniej, ale wiedz¹ dok¹d zmierzaj¹
Wolniej podejmuj¹ decyzje, ale s¹ one m¹drzejsze
Wolniej myœl¹, ale ich myœli s¹ bardziej przenikliwe
Mo¿e gorzej widz¹, ale ich wzrok siêga g³êbiej
Mo¿e gorzej s³ysz¹, ale wiedz¹, czego w ogóle s³uchaæ
Mo¿e gorzej radz¹ sobie z nowoczesn¹ technologi¹, 
ale wiêcej wiedz¹ o ¿yciu.
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Impreza ta poczatkowo obej-
mowa³a tylko Malopolskê, 
ale zainteresowanie festiwa-

lem, wy musi³o na organizato-
rach poszerzenie zasiêgu, obec-

nie przes³uchania odbywaj¹ sie 
w ca³ej Polsce (W³oszczowa, 
Bieruñ Stary, Opatowa, Kraków). 
Celem festiwalu jest promowa-
nia m³odych talentów, populary-

zacja œpiewania. Pomys³odawc¹ 
imprezy jest Jan Wojdak, lider 
grupy Wawele. Jan Wojdak 
spe³nia marzenia m³odych ar-
tystów, pomaga ich promowaæ, 
nagrywa z laureatami p³ytê, 
wysy³a na miêdzynarodowe fe-
stiwale. Festiwal ma cztery ka-
tegorie wiekowe, kat. I -dzieci 
do lat 7, kat. II - dzieci od 8-11 
lat, kat. III od 12-18 lat, i ktegoria 
ostatnia- powyzej 17 lat. Laure-
aci tego konkursu, wystêpuj¹ w 
programie telewizyjnym a jedna 
z finalistek to obecnie wokalista 

w³aœnie „Blue Cafe”. Fajnie, co? 
Nie za bardzo.

Spoœród 22 uczestników elimi-
nacji w „Jutrzence”, kilkoro dzie-
ci przyjecha³o do nas z Olkusza, 
Rybnika a nawet spod Zakopa-
nego. Niestety, w tej konfrontacji 
zabrak³o bieruniaków! 

A przecie¿ nie brakuje 
nam utalentowanej wokalnie 
m³odzie¿y a nawet dzieci. I co?

Po przes³uchaniu 22 wokali-
stów, w tym dwóch zespo³ów, 
jury postanowi³o zakwalifikowaæ 
do koncertu fina³owego, któ-
ry odbêdzie siê 11 listopada 
w nowohuckim centrum kultu-
ry w Krakowie, nastêpuj¹cych 
uczestników: w kategorii I do lat 
7 -nie zakwalifikowano nikogo, w 
kategorii II od 8-11 lat - Jagodê 
Klimek, w kategorii III od 12-
16 lat – Patrycjê Patrykiewicz, 
Polê P³ucisz, Annê Morañda, 
Joannê Franczyk, zespó³ El 
Bajo i Katarzynê Nowelli. Jury 
obradowa³o w sk³adzie: Sylwia 
Wojdak-Cha³upczak, Dorota 
Bêbenek Jerzy Olszówka i ob-
serwator Jan Wojdak. 

Naszym wokalistom, szansa 
uciek³a sprzed nosa. Mo¿e w 
przysz³ym roku?

KULTURA

W ramach akcji „Ca³a Polska Czy-
ta Dzieciom” - 4 paŸdziernika w 
bieruñskich bibliotekach goœci³ 

starszy sier¿ant Piotr Kuœ z jednostki 
wojskowej w Libi¹¿u. G³oœno odczyta³ 
baœñ „O œpi¹cych rycerzach w Tatrach” 
oraz „O Lechu, Czechu i Rusie”.

Po wys³uchaniu utworów, m³odzi 
czytelnicy obu bibliotek mieli okazjê 
dowiedzieæ siê m.in.: jakie kryte-
ria trzeba spe³niæ aby zostaæ za-

wodowym ¿o³nierzem, jak prze-
biega s³u¿ba wojskowa, czy ko-
biety mog¹ s³u¿yæ w jednostkach 
wojskowych, jakie szkolenia musz¹ 
odbywaæ ¿o³nierze, co jedz¹, dla-
czego wyje¿d¿aj¹ na poligony 
itp. Pytaniom nie by³o koñca. Na 
zakoñczenie obu spotkañ wie-
lu ch³opców z³o¿y³o deklaracjê, ¿e 
chcieliby w przysz³oœci zostaæ za-
wodowymi ¿o³nierzami.

¯o³nierz czyta o rycerzach

Œpiewaæ ka¿dy mo¿e?

Chcesz zo staæ gwiazd¹ telewizji? A mo¿e wo-
lisz œpiewaæ w zespole Blue Cafe? Dziêki 
Bie ruñskiemu Oœrodkowi Kultury masz tak¹ 
szansê. Otó¿, w sobotê 20 paŸdziernika, w „Ju-
trzence” zorganizowano VIII ju¿ Festiwal Dzieci 
i M³odzie¿y „Têczowe Piosenki Jana Wojdaka”. 
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Drodzy Czytelnicy!
25 listopada przypada „Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia”. 

Z tej okazji Biblioteka Miejska przygotowuje wystawę 
ph. „Pluszowy Miś – zabawka z dzieciństwa”.

Zwracamy się zatem do mieszkańców Bierunia z gorącą 
prośbą o wypożyczenie nam na tę okazję swoich ulubionych 
„przytulanek”. Misie na wystawę przyjmujemy do 9 listopada. 

Organizatorzy z góry dziękują.
Wystawa czynna w dniach 19 -28 listopada w godzinach 

pracy biblioteki.
W listopadzie zapraszamy:

Biblioteka nr 1
J 22.11 - „Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia” 

– dla przedszkolaków
J 29.11- „Wieczór wróżb andrzejkowych”

Biblioteka nr 2
J 22.11 - „Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia” 

– dla przedszkolaków

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W LISTOPADZIE

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
6 listopada godz. 17.00 – Wystawa „Praca roku 2006”

11 listopada godz. 11.00 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Powstańców Śl. z okazji Święta Niepodległości (Rynek)

15 listopada godz. 15.00 – Wieczór wspomnień PZERiI

16 listopada godz. 18,00 – Spektakl „NIC” w wykonaniu Te-
atru Poszukiwań Twórczych „Epidemia”

21 listopada godz. 12.00 – Powiatowy Konkurs Recytatorski

22 listopada – Spotkanie Andrzejkowe dla PZERiI

23 listopada – Spotkanie Andrzejkowe dla KGW

28 listopada godz. 17.00 – Spotkanie władz miasta z miesz-
kańcami

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
6 listopada godz. 14.00 – Spotkanie Klubowe PZERiI

11 listopada godz. 12.00 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Powstańców Śl. z okazji Święta Niepodległości

17 listopada godz. 16.00 – Andrzejkowy wieczorek taneczny 
dla PZERiI

22 listopada godz. 18.00 – Msza św. w intencji chórów w ko-
ściele NSPJ z okazji Święta św. Cecylii. Po mszy spotkanie 
okolicznościowe.

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
5 listopada godz. 10.00 – Kiermasz odzieżowy 

16 listopada – Zebranie Zarządu ZKRPiBWP

16 listopada godz. 19.00 – Koncert „Ola and Mirko” (pianino, 
gitara akustyczna)

20 listopada godz. 8.00 – Cykl przedstawień teatralnych o te-
matyce profilaktyki uzależnień dla SP1

22 listopada godz. 9.00 – Cykl przedstawień teatralnych o te-
matyce  profilaktyki uzależnień dla G2

26 listopada  godz. 16.30 – Dyskoteka dla G2

29 listopada  godz. 16.00 – Dyskoteka Andrzejkowa dla dzieci

Wystawa czynna do końca października
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Szko³a Podstawowa z 
Oddzia³ami Integracyj-
nymi Nr 1 w Bieruniu od 

wrzeœnia 2007 r. przyst¹pi³a do 
realizowania drugiej fazy pro-
jektu „przyjazna szko³a” realizo-
wanego przez mys³owickie Sto-
warzyszenie na Rzecz Pomocy 
Szko³om „Przyjazna Szko³a”. 
Projekt ten wspó³finansowany 
jest ze œrodków MEN oraz Unii 
Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego 
i jego celem jest wyrówny-
wanie szans edukacyjnych 
m³odzie¿y, motywowanie jej do 
kontynuowania nauki, a tak¿e 
pokazanie roli szkó³ w budo-
waniu spo³eczeñstwa obywa-

telskiego w ra-
mach lokalnej 
spo³ecznoœci. 

Projekt roz-
wojowy pod 
has³em: „Przy-
goda z teatrem 
i muzyk¹” bêd¹ 
wdra¿a³y panie: 
Agata Parysz-Urbaœ i 
Katarzyna Lenart. W trak-
cie pracy nad projektem na-
uczycielki bêd¹ korzystaæ 
ze wsparcia zespo³u dorad-
ców, z³o¿onego z koordyna-
torów regionalnych, trenerów 
prowadz¹cych szkolenia oraz 
doradców z Polskiej Akademii 
Public Relations.

Projekt „Przygoda 
z teatrem i mu-

zyk¹” zak³ada 
doskonalenie 
umiejêtnoœci 
teatralnych i 
muzycznych. 
U c z n i o -
wie bior¹cy 

udzia³ w pro-
jekcie bêd¹ 

u c z e s t n i c z y æ 
w warsztatach te-

atralnych i muzycz-
nych prowadzonych przez pro-
fesjonalistów. Nasi mali artyœci 
bêd¹ wyje¿d¿aæ na koncerty 
umuzykalniaj¹ce i przedsta-
wienia do teatru oraz opery. W 
czasie zajêæ popo³udniowych 
uczniowie bêd¹ doskonaliæ grê 
aktorsk¹, œpiew oraz grê na in-
strumentach muzycznych.

Uwieñczeniem projektu bêdzie 
prezentacja, spo³ecznoœci lokal-
nej naszego miasta, na scenie 
teatralnej w Domu Kultury „Ju-
trzenka” przedstawienia napisa-
nego na motywach bieruñskich 
legend.

Uczniowie i nauczyciele w ra-
mach projektu ukoñcz¹ kursy e-
learningowe, miêdzy innymi na 
temat spo³eczeñstwa obywatel-
skiego i sztuki filmowej, stworz¹ 
pracê artystyczn¹ w postaci fil-
mu dokumentuj¹cego projekt, 
a tak¿e przygotuj¹ koncepcjê 
lekcji wychowawczej na temat: 
„Rola szko³y w procesie inte-
gracji spo³ecznej œrodowisk lo-
kalnych”. Projekt bêdzie trwa³ 
do koñca czerwca 2008 roku.
Agata Parysz - Urbaœ – koor-
dynator lokalny, nauczyciel

Katarzyna Lenart - nauczyciel

Przyjazna szko³a

Jeszcze w zesz³ym roku 
szkolnym uczniowie naszej 
szko³y wziêli udzia³ w Ogól-

nopolskim Konkursie organizo-
wanym przez Narodowy Bank 
Polski i Fundacjê M³odzie¿owej 
Przedsiêbiorczoœci na najlepszy 
scenariusz s³uchowiska radio-
wego „Motel w pó³ drogi”, by we 
wrzeœniu dowiedzieæ siê, ¿e wy-
grali nagrodê g³ówn¹. Konkurs 
przebiega³ w dwóch etapach, 
na które sk³ada³y siê dzia³ania 
wprowadzaj¹ce m.in. stworzenie 
scenariusza wykorzystuj¹cego 
terminy ekonomiczne (np. le-
asing, outsourcing) i nagranie 
dwóch odcinków s³uchowiska 
radiowego, bêd¹cego kontynu-
acj¹ losów bohaterów programu 
„Motel w pó³ drogi” emitowa-
nego na antenie Polskiego Ra-
dia, w soboty o godzinie 11.35. 
Do konkursu przyst¹pi³y nasze 

m³ode dziennikarki dzia³aj¹ce 
w Klubie Filmowca i Szkol-
nym Kole Przedsiêbiorczoœci 
- Bogna Dyjankiewicz, Da-
nuta Florczyk, Monika Ku-
ska i Ewa Sikora. Ich starania 
zosta³y uwieñczone sukcesem. 
Jury przyznaj¹c im g³ówn¹ 
nagrodê, zwróci³o uwagê nie 
tylko na stronê merytoryczn¹ 
podejmuj¹c¹ problematykê 
mechanizmów rynkowych, ale 
tak¿e fantastyczny warsztat 
dziennikarski, pomys³owoœæ i 
atrakcyjnoœæ audycji. 

Ale to nie koniec suk-
cesów Szkolnego Ko³a 
Przedsiêbiorczoœci prowadzo-
nego przez pani¹ Mariê Sor-
dyl. Narodowy Bank Polski za 
wk³ad i zaanga¿owanie w wielu 
konkursach tematyce ekono-
micznej wybra³ nasz¹ szko³ê 

Zwyciêstwo 
przedsiêbiorczych

5 paŸdziernika po raz pierwszy w SP 3 zorganizowano Halowy 
Towarzyski Turniej Pi³ki No¿nej klas I i II rocznik 1999/2000. Mie-
dzy sob¹ rywalizowa³y reprezentacje SP nr 3 i Unii Oœwiêcim. 

Nasz¹ szko³ê reprezentowa³y 2 dru¿yny. Rozgrywki prowadzone 
„systemem ka¿dy z ka¿dym” - w sumie rozegrano 6 spotkañ po 
10 min. Niestety mimo gor¹cego dopingu rodziców uczniów SP 3 
przedstawiciele Unii Oœwiêcim okazali siê lepsi. Organizator imprezy 
mgr Andrzej Balon przy nastêpnej okazji obiecuje rewan¿.

11 wrzeœnia w SP nr 3, jak co roku, odbywa³a siê uroczystoœæ 
pasowania 88 pierwszoklasistów, którzy zostali przyjêci w 
poczet uczniów naszej szko³y.Za przygotowanie impre-

zy odpowiedzialne by³y panie mgr Sabina B³edziñska i mgr Irena 
Zawadzka. W czasie uroczystoœci dzieci sk³ada³y przyrzeczenie, ¿e 
bêd¹ pilnie i systematycznie siê uczyæ, kulturalnie zachowywaæ oraz 
szanowaæ rodziców, nauczycieli, innych pracowników szko³y, oso-
by starsze i kolegów. Prowadz¹ca uroczystoœæ pani w-ce dyrektor 
Ma³gorzata Berger-Kutera uœwiadomi³a uczniom, ze pasowanie to nie 
tylko sama uroczystoœæ, przywileje, ale równie¿ obowi¹zki. Pierwszaki 
przekona³y siê, ¿e nie tak ³atwo zostaæ uczniem SP nr 3, bowiem kan-
dydaci musieli przejœæ próby: wiedzy, odwagi, zrêcznoœci, sprawnoœci 
fizycznej. Na szczêœcie wszyscy wyszli z nich zwyciêsko wykazuj¹c siê 
du¿ymi umiejêtnoœciami, na dowód czego otrzymali akt pasowania na 
ucznia i legitymacje szkolne, które wrêczy³y panie dyrektor El¿bieta 
Adamowska i w-ce dyrektor Ma³gorzata Berger-Kutera.

Uroczystoœæ uprzyjemni³ wystêp Ko³a Teatralnego prowadzo-
nego przez panie mgr Barbarê ¯o³nê i mgr Annê Burek. Baj-
ka „Czerwony Kapturek” zosta³a przyjêta przez pierwszaków z 
ogromnym entuzjazmem.

spoœród 700 klubów w Pol-
sce i zaproponowa³ nagranie 
filmu reklamuj¹cego dzia³ania 
SKP. Nagranie to mia³o miej-
sce 20 wrzeœnia 2 tego roku a 
dokona³a go dwuosobowa eki-
pa z Fundacji Nauka i Wiedza, 
która przyby³a z Warszawy.

Jak widaæ zajêcia dodatko-
we organizowane dla uczniów 
naszej szko³y przynosz¹ nie 
tylko korzyœci w rozwijaniu ich 
zainteresowañ, nios¹ tak¿e pa-
sma sukcesów. 

Dagmara Kupczyk

Wieœci z Trójki
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Od 26 września do 5 paź-
dziernika piêtnaœcioro 
uczniów Gimnazjum 

nr 2 w Bieruniu pod opiek¹ na-
uczycieli: p. Bo¿eny Nir-Nowak 
i p. Marka Rzepki odby³o pod-
ró¿ na Ukrainê do miejscowoœci 
Komsomolsk le¿¹cej w œrod-
kowo-wschodniej czêœci tego 
kraju. Celem podró¿y by³a wy-
miana m³odzie¿owa, a sta³o 
siê to mo¿liwe za spraw¹ 
przyst¹pienia naszego gimna-
zjum do ogólnopolskiego kon-
kursu organizowanego przez 
„PAUCI” Fundacjê Wspó³pracy 
Polsko-Ukraiñskiej. Warunkiem 
przyst¹pienia do konkursu by³o 
napisanie programu 6-dniowe-
go pobytu m³odzie¿y ukraiñskiej 
w polskiej szkole. Program powi-
nien by³ uwzglêdniaæ realizacjê 
wspólnego mini-projektu. 

„PAUCI” otrzyma³o 246 
polskich zg³oszeñ oraz 110 
ukraiñskich i 11 lipca wy³oni³o 
najlepsze szko³y: 15 polskich 
szkó³ w konkursie nowe part-
nerstwa oraz 5 polskich szkó³ 
w konkursie sta³e partnerstwa. 

W trakcie szeœciu dni po-
bytu w Komsomolsku nasza 
m³odzie¿ mieszka³a u rodzin 
m³odzie¿y ukraiñskiej. Ju¿ pierw-
szego dnia wizyty zosta³a zapro-
szona do merostwa, powitana 
przez mera miasta  i obsypana 
podarunkami. Zaoferowano jej 
wiele atrakcji: pobyt w kozac-
kiej siczy, wycieczkê do Po³tawy, 
¿eglowanie po Dnieprze, zwie-

dzanie zak³adu wydobycia rudy 
– to niektóre z nich. Ponadto 
polska m³odzie¿ i jej opiekuno-
wie mieli okazjê przyjrzeæ siê z 
bliska dzia³aniom gimnazjum 
ukraiñskiego – przede wszyst-
kim w zakresie wspó³pracy z Eu-
rop¹ i œwiatem. Zaprezentowa-
no nam wspania³e wystêpy ta-
neczne i wokalne. Nie zabrak³o 
oczywiœcie dyskotek, wspól-

nych spacerów, zajêæ integra-
cyjnych, konkursów. 

Nasza m³odzie¿ i jej opie-
kunowie spotkali siê z wielk¹ 
¿yczliwoœci¹ ze strony Ukraiñców 
i nawi¹zali wiele nowych 
miêdzynarodowych przyjaŸni. 
Teraz z niecierpliwoœci¹ cze-
kamy na rewizytê m³odzie¿y 
ukraiñskiej.

(BNN)

R A Z E M

Tradycyjne w³¹czenie 
pierwszoklasistów w po-
czet spo³ecznoœci szkol-

nej ma w Powiatowym Ze-
spole Szkó³ w Bieruniu cha-
rakter szczególny. Uczniowie 
wszystkich klas pierwszych w 
obecnoœci starszych kolegów, 
grona nauczycieli oraz zapro-
szonych goœci  przyrzekaj¹ 
godnie reprezentowaæ szko³ê,  
a ponadto ci, którzy wybrali 
zawód górnika symbolicznym 
skokiem przez skórê, zostaj¹ 
w³¹czeni do braci górniczej.12 
paŸdziernika przedstawiciele 
KWK „Piast” - Pan Jan Par-
cer Dyrektor ds. Pracy oraz 
Pan Adam Poznañski G³ówny 
Specjalista Dzia³u Zatrudnie-

nia wrêczyli certyfikaty, dziêki 
którym  uczniowie Technikum 
Górniczego maj¹ ju¿ dziœ za-
gwarantowan¹ pracê w kopal-
niach Kompanii Wêglowej. 

W tym roku szkolnym ponad 
150 absolwentów gimnazjów 
zdecydowa³o siê na naukê w 
bieruñskim PZS-ie. Otwarto 
klasê technikum ekonomicz-
nego, informatycznego, gór-
niczego, elektronicznego i po 
raz pierwszy w historii szko³y 
– technikum handlowego. 

– Mo¿ecie byæ dumni ze 
swojej szko³y, tak jak szko³a 
pragnie byæ dumna z Was – 
powiedzia³a do pierwszoklasi-
stów Dyrektor PZS-u, pani Te-
resa Horst 

Skok w doros³oœæ
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DAM PRACĘ
Sieć handlowa zatrudni osoby do pracy w nowo powstałym sklepie 

spożywczo-przemysłowym w Bieruniu na stanowiskach:

Æ kierownik sklepu/zmiany

Æ fakturzysta

Æ magazynier

Æ kasjer/sprzedawca

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

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

43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 033 819 86 60

GWARANTUJEMY DOBRE WARUNKI PRACY

lek. med. Alicja Zamorska
dermatolog-wenerolog

przyjmuje
Bieruń St. ul.Chemików37

Familia-Med.
poniedziałki.16.30-17.30.

GABINET DERMATOLOGICZNY
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Równoczeœnie przepro-
wadzony zosta³ V Ogól-
nopolski Mityng w cho-

dzie sportowym o „Puchar 
Starosty” Powiatu Bieruñsko-
Lêdziñskiego. G³ównym organi-
zatorem zawodów by³ jak zwykle 
UKS „Maraton – Korzeniowski.pl” 
przy wspó³udziale Bieruñskiego 
Oœrodka Sportu i Rekreacji, 
Bieruñskiego Oœrodka Kultu-
ry oraz Starostwa Powiatowe-
go. Nieco zmieniona trasa tego-
rocznych zawodów przebiega³a 
ulicami wokó³ rynku w Bieruniu 
Starym. Posiada ona oficjalny 
atest PZLA. Na piêciu ró¿nych 
dystansach od 1 km a koñcz¹c 
na 20 km wystartowa³a ponad 90 
osobowa grupa zawodniczek i 
zawodników. Nad sprawn¹ or-

ganizacj¹ zawodów czuwa-
li jak zwykle trenerzy: Katarzy-
na Œleziona oraz Waldemar 
Ma³ecki. Spoœród startuj¹cych 
zawodników bieruñskiego UKS-
u znakomicie spisali siê jak zwy-
kle Kinga Mucha, która zajê³a 

W odbywaj¹cych siê 
w ostatni weekend 
wrzeœnia (29 – 30.09) 

Mistrzostwach Polski M³odzików 
w S³ubicach w tzw. Ma³ym Me-
moriale Janusza Kusociñskiego 
- wziê³o udzia³ dwoje zawodni-
ków UKS „Maraton – Ko-
rzeniowski.pl” z Bierunia. 
Krzysztof RzeŸnik zaj¹³ 
znakomite 6 miejsce w 
chodzie na dystansie 5 
km. Krzysiek wystartowa³ 
w tych zawodach po raz 
pierwszy, poprawiaj¹c 
swoj¹ dotychczasow¹ 
„¿yciówkê” z 26;53,24 na 
26:40,47 (3 klasa sporto-
wa). Jak widaæ jest bar-
dzo utalentowanym za-
wodnikiem, zwa¿ywszy 
na to, i¿ rezultat ten 
uzyska³ po niespe³na 10 
miesiêcznym treningu. 
Jego kole¿anka klubowa 
Kinga Mucha w chodzie 
na dystansie 3 km zajê³a 
równie¿ 6 pozycjê. Gra-
tulujemy obojgu cho-

dziarzom!!!W miêdzyczasie za-
wodnicy mieli okazjê zwiedziæ 
przygraniczne niemieckie mia-
sto – Frankfurt nad Odr¹, któ-
re okaza³o siê bardzo ciekawe 
i malownicze, szczególnie w 
swej zabytkowej czêœci. 

SPORT

Brawo Krzysztof

Ogólnopolski  Mityng

Sporym zainteresowaniem cieszy³y siê XIV Mistrzostwa Bie-
runia w Badmintonie. W hali sportowej przy ulicy Liceal-
nej, 14 paŸdziernika wystartowa³o 47 zawodników. Ofi-

cjalnego otwarcia Mistrzostw dokona³ pose³ Józef Berger wraz z 
przewodnicz¹cym Rady Miasta Bieruñ Henrykiem Skupieniem. 

W grze indywidualnej tryumfowali: w kategorii dzieci i szko³a 
podstawowa: Waldemar Maœlanka przed Mateuszem Hamerla, 
Janem Porwitem i Marcinem Bedranka. Najm³odszym uczestni-
kiem by³ Wiktor Trecki 6 lat oraz Agata Iskra lat 9. W grupie se-
niorów zwyciê¿yli katowiczanie Wojciech Palikij i Henryk Dzia³o 
przed bieruniakami Grzegorzem Radeckim i Szymonem Kost-
ka. W grupie weteranów Krzysztof Latawski z Bierunia zaj¹³ miej-
sce trzecie. Zdecydowanie wiêcej szczêœcia nasi reprezentanci 
mieli w grupie amatorów. Krzysztof Myalski by³ niepokonany Ma-
rek Bujnowski zaj¹³ miejsce trzecie a Dariusz Szulc czwarte. 

Kobiecy debel zdominowa³y bierunianki: Berger Karolina – 
Rduch Renata wywalczy³y miejsce pierwsze a Olszewska Ela 
– Sajdok Kasia drugie. W grupie weteranów, szczêœcie dopisa³o 
goœciom a nasi zawodnicy zajêli odpowiednio: Jaromin Adam 
– Myalski Krzysztof miejsce trzecie oraz Latawski Krzysztof – 
Smajek Grzegorz miejsce czwarte. Podobnie by³o w grupie se-
niorów gdzie nasze duety: Knopek Tomasz – Wato³a Piotr oraz 
Olenderek Robert – Radecki Grzegorz zajê³y odpowiednio trze-
cie i czwarte miejsce. 

Sêdzi¹ G³ównym zawodów by³ Jan Cofa³a. Nagrody 
ufundowa³o Starostwo Powiatowe i Bieruñski Oœrodek Sportu i 
Rekreacji Bieruñ, poczêstunek dla zawodników przygotowa³a Fir-
ma „HOTEL-ERG” Bieruñ i Cukiernia Adam Jaromin.

Badminton kobietami stoi

wysokie 3 miejsce w chodzie na 
2 km (kat. m³odziczki), nastêpnie 
Dawid Buka³a zajmuj¹c 5 miej-
sce na 2 km (kat. dzieci starsze), 
Krzysztof RzeŸnik 6 na dystan-
sie na 3 km (kat. m³odzicy), Ka-
mila P³oszczyca 6 na dystan-

sie 5 km (kat. seniorki), oraz 
najkrócej trenuj¹ce: Klaudia 
S³owiñska, która uplasowa³a siê 
na 7 pozycji chodu na 2 km (kat. 
dzieci starsze) oraz najm³odsza 
Joanna Mucha 13 na dystansie 
1 km (kat. dzieci). 

22 wrzeœnia br odby³y 
siê pierwsze w historii 
klubu i miasta Bieru-
nia Mistrzostwa Polski 
Juniorek, Juniorów i 
Weteranów w chodzie 
sportowym na dystan-
sie 20 km. 
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Tradycyjnie we wrzeœniu 
z okazji „DNI BIERUNIA” 
Sekcja Tenisa Ziemne-

go przy Klubie Sportowym 
„PIAST” w Bieruniu organizuje 
Otwarty Turniej Tenisa Ziemne-
go dla amatorów w grze poje-
dynczej. Tegoroczny turniej 
odby³ siê w sobotê 29 wrzeœnia 
o godzinie 9.00 G³ówn¹ na-
grod¹ by³ puchar ufundowany 
przez burmistrza miasta Bieru-
nia pana Ludwika Jagodê. 

Tegoroczny turniej cieszy³ 
siê bardzo du¿ym zaintere-
sowaniem tenisistów amato-
rów. Wœród uczestników, któ-
rych by³o a¿ 18, oprócz miej-
scowych tenisistów byli tak¿e 
mi³oœnicy ¿ó³tej pi³eczki z Ty-
chów, Oœwiêcimia i Lêdzin. 
Turniej rozegrano w systemie 
pucharowym, przy rozstawie-
niu najlepszych 4 zawodników 
z zesz³orocznego turnieju. Po 
szeœciu godzinach zmagañ 
wy³oniono pary pó³fina³owe: 
pierwsza to bracia Micha³ i Do-
minik Gawêcki, druga to dwóch 
Wojciechów Kula i S³apiñski. 
Pierwszy pó³fina³ wygra³ starszy 
Dominik 6:3 6:2, drugi pó³fina³ 

wygra³ W. Kula 4:6, 6:4, 10:8. Po 
krótkiej przerwie rozegrano fina³ 
turnieju. Zwyciêzc¹ okaza³ siê 
Dominik Gawêcki zwyciê¿aj¹c 
g³adko 6:2 6:2. W pojedyn-
ku o III miejsce lepszym oka-
za³ siê m³odszy z braci Micha³ 
Gawêcki pokonuj¹c rywala po 
zaciêtej walce 5:7 6:3 10:7. 
Zatem ostateczne wyniki Tur-

nieju o Puchar Burmistrza mia-
sta Bierunia:
I miejsce Dominik Gawêcki, 
II miejsce Wojtek Kula, 
III miejsce Micha³ Gawêcki i
IV miejsce Wojciech S³apiñski.

Burmistrz Ludwik Jagoda, 
odwiedzi³ tenisistów w trakcie 
turnieju, gratulowa³ wszystkim 
sportowej walki, znakomitej 

kondycji i dobrej organizacji 
turnieju. 

Zmagania tenisistów trwa³y a¿ 
do 18.30. Ju¿ prawie o zmroku 
Prezes Klubu Sportowego „PIAST” 
Krzysztof Palka i Kierownik Sekcji 
Tenisa Ziemnego Jerzy S³ociñski 
wrêczyli zwyciêzcom okaza³e pu-
chary, dyplomy i nagrody.

Jerzy S³ociñski

Dominiki Gawêcki zdobywc¹ Pucharu Burmistrza

Wysy³amy dwóch za-
wodników i oni zdo-
bywaj¹ dwa z³ote 

medale. Ach, gdyby tak by³o 
w ka¿dej dyscyplinie sporto-
wej... Trochê siê rozmarzy³em 
ale zawody w Formach Sztuk 
Walki - dziêki rodzinie Bigosów 
- przyzwyczai³y nas do sukce-
sów. 

Kolejny sukces osi¹gnêliœmy 
6 paŸdziernika, w niemieckim 

Bad Munder gdzie 
odby³y siê Otwar-
te Mistrzostwa Eu-

ropy Federacji IBF Seniorów w 
Formach Sztuk Walki. 

Stowarzyszenie Big 
Budo Polska (IBF Polska) 
reprezentowa³o barwy nasze-
go kraju. Oprócz Polski, w 
zawodach uczestniczy³y re-
prezentacje Wêgier, Niemiec, 
Ukrainy, W³och, Szwajcarii, 
Belgii, Holandii, Maroka oraz 
Hiszpanii.

W zawodach bra³o ucz 
estniczy³o 350 zawodników w 
tym dwoje z naszego kraju: An-
gelika Bigos 1 Dan oraz Mate-
usz Bigos 2 Dan (uczniowie Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w 
Bieruniu). 

Angelika Bigos zdoby³a 
z³oty medal w kata z broni¹ 
oraz 4 miejsce w kata, nato-
miast Mateusz Bigos - zdo-
by³ 1 miejsce w kata z broni¹ 
oraz 3 miejsce w kata. 

Gratulujemy!

Znowu sukces!
Bierunianin - Bogdan Zyga zaj¹³ drugie miejsce w trzecim 

Grand Prix Powiatu Bieruñsko-Lêdiñskiego w Skacie. Za-
wody w których uczestniczy³o 68 zawodników, odby³y siê 14 
paŸdziernika w Domu Kultury „Gama” w Bieruniu. Jak nas po-
informowa³ Franciszek Mrzyk - rozgrywki zorganizowa³y sekcje 
skatowe KS „Unia Bieruñ Stary” i OSP Lêdziny. Nagrody wrêczali 
pose³ Józef Berger, wice prezes PZS Ko³odziejczyk i prezes KS 
„Unia” Jan Rudzki.

Dwóch naszych zawodników: Gerard Przypaliñski i Czes³aw 
Piekorz uczestniczy³o w rozgrywanych w niemieckim Kirch-

heim Otwartych Mistrzostwach Europy w skacie. Wœród najlep-
szych zawodników reprezentuj¹cych 27 krajów, bieruniacy upla-
sowali siê w po³owie stawki. Gratulujemy i ¿yczymy dalszych 
miêdzynarodowych sukcesów. 

Przy skatowym stoliku



Niektórzy widz¹ siê co-
dziennie, inni spotkaj¹ 
doœæ sporadycznie ale 

s¹ i tacy, którzy spotkaj¹ siê po 
latach. „A pamiêtasz jak ...” - to 
najczêœciej powtarzany zwrot 
podczas ka¿dego spotkania 
rocznikowego. Nie inaczej 
by³o 13 paŸdziernika w czasie 
spotkania rocznika 1942. Bie-
runiacy urodzeni w tym roku, 
teraz obchodz¹ swe 65 uro-
dziny z tej okazji zebrali siê na 

okolicznoœciowej Mszy œwiêtej 
by wspólnie siê pomodliæ a 
póŸniej udali siê do restaura-
cji Stylowej by wspominaæ, 
wspominaæ i wspominaæ. 

Obecni byli: Jerzy Bra-
tek, Helena D³ugoñ (Fi-
cek), Henryk D³ugoñ, Ru-
dolf Jeleñ, Krystyna Wilk 
(Godzik), El¿bieta Noras, 
Ma³gorzata Urbañczyk (Ga-
lock), Ma³gorzata Nowak 
(Myalska), Wiktor Myalski, 

Krystyna Szczepanek (Gret-
ka), Walter Myalski, Piotr 
Janko, Ma³gorzata Parysz 
(Grzesica), Waleska Noras 
(Latocha), Jadwiga Myszor 
(Go³¹b), Hildegarda Jago-
da (Szostek), Teresa Rusi-
nek (Figiel), Jerzy Myalski, 
£ucja Goj (Tomala), Otylia 
Malina (Kulska) Magdalena 
Piecha (Sójka), Józef Wency-
pel, Marta Godzik (Wilczek), 
Róza Grzyb (Felder), Irena 

Górnik (Wójcik), Inga Kloska, 
Henryk Gawlik, W³adys³aw 
Œliwiñski, Helena £osoñ (La-
sek), Jan Cichoñ, Norbert 
Machura, Maria Sajdok (Ben-
del), Otylia M³oczek (Sewe-
ryn), Andrzej Pawe³czyk, Jó-
zef Carbogno, Antoni Wilk, 
Zygmunt Machura, Ryszard 
Klimza.

Zdjêcia robili: 
Inga Kloska i Henryk D³ugoñ. 

Dzieñ Edukacji Narodowej 
to tradycyjnie okazja do 
podziêkowañ, wyró¿nieñ 

i nagród kierowanych pod adre-
sem pracowników oœwiaty. W na-
szym mieœcie okolicznoœciowe 
spotkanie nauczycieli odby³o siê 
12 paŸdziernika w „Jutrzence”. 
Tego dnia, wyró¿nieni pracow-
nicy oœwiaty otrzymali nagrodê 
Burmistrza Miasta. Wœród na-
grodzonych byli: 
Przedszkole Nr 1: Barbara 
Nieckarz. Przedszkole Nr 2: 
Ma³gorzata Dziedzioch i Be-
ata Baron. Szko³a Podstawo-
wa Nr 1: Anna Knopek, Maria 
Wykrêt, Urszula Stolorz, Beata 
Maœlanka i Katarzyna Lenart. 
Szko³a Podstawowa Nr 3: Iwo-
na Rogalska i Jadwiga Maj-
da. Gimnazjum Nr 1: Grzegorz 
Bizacki, Stanis³awa Furtak, 
El¿bieta Ma³ecka, Stanis³awa 
S³ociñska, Ewa Juda oraz Da-
nuta Kurdziel-Kasprzyk. Gim-
nazjum Nr 2: Gra¿yna Kubica, 
Anna Blacha, Joanna Gawor i 
Zuzanna Bizacka.

Nagrody otrzymali równie¿ pra-
cownicy, którzy obchodzili w tym 

roku jubileusze 25-lecia, 30-lecia, 
35-lecia i 40-lecia pracy zawodo-
wej. Wœród miêdzy innymi:
Za 25 lat pracy: SP 1 Barba-
ra Sosna, Zofia Guznar, Do-
rota Pilch, Janina Bachul i 
Dorota Wróbel. SP-3: Anna 
Burek i Irena Panfil. P-1: Hali-
na Kostera i Barbara Kosma-
la. P-2: Teresa Chronowska, 
Miros³awa Bojdys.
Za 30 lat pracy: SP-1 Urszula 
Flak, G-1 Krystyna Kosmala, 
G-2 Henryka G¹sior i Bernade-
ta Sajdok, P-2 Renata Orze³.
Za 35 lat pracy: SP-3 Maria Be-
bak, P-2 Eugenia Sitek i Tere-
sa Hermet
Za 40 lat pracy: SP-1 Krystyna 
B³a¿ek.

Uhonorowano równie¿ tych 
którzy uzyskali tytu³ nauczycie-
la dyplomowanego:
SP-3 Jadwiga Majda i Moni-
ka Mysiak oraz P-1 Dorota 
Czempas. 

Kwiaty i dyplomy otrzyma³y 
równie¿ osoby, które uzyska³y 
tytu³ nauczyciela mianowanego: 
P-2 Aleksandra Jezierska i G-2 
Dorota Skalska.

Nagrody dla nauczycieli

To ju¿ 65 lat


