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P³yta pełna 
ciszy

Muzycy ze Œl¹ska wydali p³ytê 
do wierszy Karola Wojty³y. Nagra-
nia utworów, które znalaz³y siê na 
p³ycie „Wybrze¿a Pe³ne Ciszy”, 
trwa³y okr¹g³y rok. Dokonano ich 
w  Centrum Nauki i Edukacji Mu-
zycznej „Symfonia” przy Akade-
mii Muzycznej w Katowicach.

Autor muzyki, Rafa³ Borkowy, 
nie ukrywa, ¿e p³yta by³a dla nie-
go wielkim wyzwaniem, zaœ inspi-
racj¹ wydany w 1946 roku poemat 
autorstwa Karola Wojty³y „Pieœñ o 
Bogu ukrytym”. Tomik by³ na-
tchnieniem dla wielu artystów na 
œwiecie, w tym dla s³ynnego kom-
pozytora muzyki filmowej, Ennio 
Morricone, który napisa³ na jego 
podstawie kantatê.

– Jestem bardzo zadowolony z 
efektu. Myœlê, ¿e ka¿dy odnajdzie 
na p³ycie coœ dla siebie – mówi 
Borkowy. Artysta jest organist¹ 
w koœciele parafialnym w Bieru-
niu i dyrygentem chóru Gaude-
amus dzia³aj¹cego w Bieruñskim 
Oœrodku Kultury. Nad p³yt¹ praco-
wa³ z wieloma artystami. Jedn¹ z 
wykonawczyñ piosenek jest uta-
lentowana i nagradzana gimna-
zjalistka z Tychów, Klaudia Wa-
lencik. W nagraniu udzia³ wziêli 
tak¿e muzycy z Orkiestry Kame-
ralnej Miasta Tychy „Aukso”. Ju¿ 
planuj¹ wspólne koncerty. P³ytê z 
siedemnastoma utworami mo¿na 
kupiæ w sklepie internetowym,w-
krótce bêdzie równie¿ dostêpna 
w parafiach. 

Koordynatorem wszelkich 
przedsięwzięć związanych z po-
wsaniem płyty był Grzegorz 
Plewniok.



2 RODNIA · LISTOPAD 2008 r. 3RODNIA · LISTOPAD 2008 r.

LOKALIA

Nasi w Oœwiêcimiu
Jak podaje serwis:.super-nowa.pl: w 

Oœwiêcimskim Centrum Kultury uroczyœcie 
zainaugurowano nowy rok akademicki 
miejscowej uczelni. W murach Pañstwowej 
Wy¿szej Szko³y Zawodowej rozpoczê³o 
naukê 402 studentów I roku- w tym a¿ 54 z 
Bierunia. prof. Karol Musio³, rektor Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego powiedzia³: To, ¿e 
zaczynacie studia w Oœwiêcimiu, nie zna-
czy, ¿e nie mo¿ecie ich skoñczyæ na Ha-
rvardzie. Zapewni³ o pomocy najstarszej 
polskiej uczelni dla oœwiêcimskiej, jednej 
z najm³odszych w kraju.

Na starej mapie!
XVI-wieczna mapa Ksiêstwa Oœwiêcim-

skiego i Zatorskiego trafi³a do Zbiorów Hi-
storyczno - Etnograficznych, zal¹¿ka mu-
zeum miejskiego w Oœwiêcimiu. Ofiarowa³ 
j¹ Niemiec Joachim Kuemmel, który naby³ 
j¹ w antykwariacie w 1990 roku. Mapê wy-
kona³ w 1592 roku miedziorytnik Matthias 
Quad. Przedstawia ona ziemie Ksiêstwa 
Oœwiêcimskiego i Zatorskiego oraz ziemie 
z nim granicz¹ce. Zaznaczone s¹ na niej 
miasta: Ozwieczin (Oœwiêcim), Kenti (Kêty), 
Wadowicze (Wadowice), Zator, Bielskon 
(Bielsko), Ziwiecz (¯ywiec), Skiwina (Ska-
wina), Bierun (Bieruñ), Psczina (Pszczyna), 
Skoczow (Skoczów.) Pierwowzór mapy zo-
sta³ wydany w 1563 roku, rok przed inkor-
poracj¹ Ksiêstwa Oœwiêcimskiego i Zator-
skiego do Korony Polskiej.

Okulistka na podium 
Jak podaje Gazeta Lekarska w VI Igrzy-

skach  Lekarskich - Zakopane 2008,  
uczestniczy³o ponad osiemset osób, leka-
rzy i ich rodzin. Wrêczono ponad trzysta 
kompletów medali. 

Jak co roku, wielu uczestników zgro-
madzi³y turnieje tenisowe. Najwszechstro-
nniejsz¹ okaza³a siê okulistka Anna Za-
mbrzycka z Bierunia, zdobywaj¹c z³oto w 
tenisie ziemnym, squashu oraz medale w 
tenisie sto³owym.

Kurs dla rolników
Urz¹d Miasta Bieruñ wspólnie z Powia-

towym Zespo³em Doradztwa Rolniczego w 
Lêdzinach organizuje w styczniu 2009 roku 
kurs chemizacyjny dla rolników w zakresie 
stosowania œrodków ochrony roœlin w go-
spodarstwie rolniczym. Kurs jest odp³atny, 
dwudniowy, zakoñczony egzaminem-test. 
Po ukoñczeniu kursu rolnik otrzymuje 
zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu, które 
jest wa¿ne przez 5 lat. Dla rolników z tere-
nu Gminy Bieruñ kurs bêdzie dofinansowa-
ny przez Urz¹d Miasta. Wszystkie zaintere-
sowane osoby proszone s¹ o zapisy pod 
numerem telefonów: (032) 326 70 95 lub 
515 27 59 37, osoba odpowiedzialna za 
kurs Dorota Kwiatek.

Deskorolkarze 
patrz¹ na Bieruñ

Popularnoœæ jazdy na deskorolce z roku 
na rok roœnie. Niedawno zawody skate’o-
we odby³y siê w Oœwiêcimiu. Jednak tam-
tejsi mi³oœnicy rolek, by trenowaæ, musz¹ 
jeŸdziæ do Bierunia albo zagl¹daj¹ do 
p³atnego skateparku we Wroc³awiu gdzie 
dzieñ zabawy na rolce kosztuje 10 z³. Na-
szych s¹siadów dziwi, ¿e w³adze mniej-
szych  miast by³y w stanie wybudowaæ 
porz¹dne skateparki a u nich jest to pro-
blem. Jako przyk³ad do naœladowania po-
daj¹ Bieruñ.

Piast roœnie – 
k³opoty te¿? 

W pobliskiej Woli do 2014 roku ma 
powstaæ elektrownia niskoemisyjna wy-
budowana przez niemiecki koncern RWE. 
Dostawc¹ wêgla bêdzie bieruñska kopal-
nia „Piast”, która razem z Ziemowitem na 
wydobywaæ rocznie 11 mln ton wêgla. 
„Piast” by sprostaæ wymaganiom zostanie 
rozbudowany i zatrudni oko³o tysi¹ca no-
wych ludzi. Bêdzie tu te¿ budowany nowy 
poziom wydobywczy na g³êbokoœci 300 m 
z upadow¹. Ponadto zmodernizowany zo-

stanie zak³ad przeróbki wêgla. Co to dla 
nas oznacza? Na to pytanie ka¿dy sam 
musi sobie odpowiedzieæ. Jedni siê ciesz¹ 
bo dostan¹ pracê, inni martwi¹ szkoda-
mi górniczymi i zakorkowanymi drogami. 
Zreszt¹, mo¿e ogólnoœwiatowa recesja go-
spodarc za zweryfikuje te plany?

Graficiarze ujêci
4 paŸdziernika  w Bieruniu na ul. Gra-

nitowej policjanci z KPP Bieruñ zatrzyma-
li dwóch mieszkañców Bierunia w wieku 
21 i 23 lata, którzy pomalowali sprayem 
elewacjê budynku stacji transformatorowej 
wysokiego napiêcia. Teraz o dalszym losie 
sprawców zadecyduje prokurator i s¹d.

Policyjny Znicz
Od dnia 31 października 2008 roku godz. 

14.00 do dnia 02 listopada 2008 roku godz. 
22.00 na terenie powiatu bieruńsko- lędziń-
skiego zostały przeprowadzone działania 
pod kryptonimem „ZNICZ 2008”. 

W działaniach udział wzięli policjanci Ko-
mendy Powiatowej Policji w Bieruniu oraz 
policjanci z Oddziału Prewencji Policji w 
Katowicach. W trakcie działań skontrolo-
wano 111 kierujących pojazdami. Na 55 
sprawców wykroczeń nałożono manda-
ty karne w tym 39 kierujących ukarano za 
przekroczenie dozwolonej prędkości. 

Ostrzegamy!
Już we wtorek 11 listopada  policjanci 

Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Bieruniu na 
drogach powiatu bieruńsko- lędzińskiego 
przeprowadzą działania pod kryptonimem 
„Prędkość”. Akcja ta jest odpowiedzią na 
nieprzestrzeganie przepisów prawa o ru-
chu drogowym w tym zakresie. W okre-
sie od stycznia do września 2008 roku na 
terenie naszego powiatu z powodu niedo-
stosowania prędkości do warunków ruchu 
zaistniały 53 zdarzenia drogowe w tym: 48 
kolizji drogowych oraz 5 wypadków dro-
gowych, w wyniku których 6 osób zosta-
ło rannych.

Bez komentarza!
W związku z pojawiającymi się plotkami 

o rzekomo niskim poziomie kształcenia w 
naszych szkołach, podajemy obiektywne 
wyniki egzaminów gimnazjalnych z ostat-
nich lat. Przypominamy, że prace uczniów 
ocenia anonimowo niezależna komisja 
państwowa

Rok szkolny egzamin Średnia 
wojewódzka G1 G2

2003/2004
matematyczno-przyrodniczy

humanistyczny
24,00
28,10

26,80
28,00

26,40
28,20

2004/2005
matematyczno-przyrodniczy

humanistyczny
24,03
33,59

26,12
33,28

25,17
33,15

2005/2006
matematyczno-przyrodniczy

humanistyczny
23,85
31,71,

27,42
31,40

25,81
31,53

2006/2007
matematyczno-przyrodniczy

humanistyczny
25,02
31,80

25,99
31,70

26,76
33,79

2007/2008
matematyczno-przyrodniczy

humanistyczny
26,96
29,13

27,50
31,60

30,04
33,50
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Kontynuujemy relację ze spotkań z mieszkańca-
mi. W dzisiejszym numerze zamieszczamy sprawoz-

danie z tych spotkań, które odbyły się po ukazaniu 
poprzedniego wydania Rodni.

Bieruń Nowy – 10.10.2008 r. 
– Szkoła Podstawowa Nr 3 
(dla mieszkańców osiedli)

W spotkaniu, które prowadził radny Jerzy Juda 
uczestniczyło ok. 35 mieszkańców, z czego głos 
zabrali m.in.: Janusz Sałęga, Ryszard Pisko-
rek, Wanda Pilch, Renata Linowska, Władysław 
Krzysztof, Halina Gałka, Jarosław Łopatowski, 
Bożena Mączka, Renata Kloska.

W sprawach komunalnych poruszono między in-
nymi stan cmentarza komunalnego na ul. Soleckiej 
twierdząc, że znajduje się w złym stanie, biegają po 
nim bezpańskie psy, chuligani okradają samocho-
dy na parkingu itd. Zwrócono uwagę na brak miejsc 
parkingowych na osiedlach, proponując zlikwido-
wanie znaków zakazów zatrzymywania. Proszono 
o pomoc w naprawie drogi dojazdowej do garaży, 
którą zdewastowała Kopalnia. Proponowano popra-
wę rozwiązań komunikacyjnych, w tym między in-
nymi wybudowanie ronda w miejscu skrzyżowania 
ul. Warszawskiej z ul. Wawelską oraz zmianę orga-
nizacji ruchu pomiędzy ul. Kościelną i Warszawską 
poprzez ustawienie zakazu skrętu w prawo, przesu-
nięcie barierki do końca wysepki. W sprawach do-
tyczących osiedli: podnoszono problem osób nie 
płacących czynszu, które nie mają motywacji do 
oszczędzania na ogrzewaniu, pytano o program 
usuwania azbestu. Mieszkańców zbulwersowało 
podrzucanie śmieci do kubłów na osiedlach oraz 
na cmentarzu, a także wykazywanie przez wodo-
ciągi dużych ubytków wody. W sprawach dotyczą-
cych bezpieczeństwa można było odnieść wraże-
nie, że bulwersowało mieszkańców konsekwentne 
egzekwowanie przestrzegania przepisów przez Po-
licję dotyczących przechodzenia w miejscach nie-
dozwolonych oraz przez Straż Miejską w zakresie 
naruszania zakazu parkowania. 

W sprawach społecznych pytano o dalsze losy 
świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu, prosząc o 
jej utrzymanie. Pytano, kiedy na osiedlach zostaną 
ustawione kolejne ławki. Zgłoszono potrzebę uru-
chomienia bezpośredniego połączenia do Katowic 
oraz bezpośredniego połączenia Bierunia Nowego 
z Lędzinami. Problem dotyczy posiadania i płacenia 
za bilety różnym przewoźnikom.

Bieruń Nowy – 13.10.2008 r. 
– świetlica przy ul. Remizowej 

(dla starej części miejscowości)

W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób, z cze-
go głos zabrali między innymi: Bronisława Czu-
baja, Zenon Matlak, Marek Winiarski, Emanuel 
Hybiorz, Dorota Krzakowska, Józef Dąbrowski, 
Barbara Ignasiak, Stefan Kruk, Hilary Jarnot, 

Grażyna Ryzner, Michał Kucz, Szczepan Jaro-
min, Anna Bujak, Mirosław Przewoźnik, Norbert 
Jaromin, Lidia Urbańczyk, Barbara Koczur, Hil-
degarda Mamot. W sprawach dróg oraz bezpie-
czeństwa na drogach zgłoszono między innymi: 
katastrofalny stan nawierzchni na ul. Soplicy, która 
od kilku lat ma doprowadzoną kanalizację, a nadal 
brak na niej ostatecznej nawierzchni i wystają stu-
dzienki. Pytano o termin wykonania połączenia ul. 
Bohaterów Westerplatte z ul. Wawelską przypomi-
nając, że wniosek w tej sprawie został zgłoszony 
kilka lat temu. Informowano o zalewaniu posesji 
przy ul. Warszawskiej 394, gdyż kanalizacja desz-
czowa jest niedrożna. Przypominano, że miesz-
kańcom obiecano remont ul. Wawelskiej od skrzy-
żowania z ul. Warszawską do przejazdu kolejowe-
go i nie dotrzymano obietnicy. Podobny przykład 
podano w odniesieniu do ul. Zuchowej. Sygna-
lizowano duże zagrożenie spowodowane jazdą 
z nadmierną szybkością ul. Remizową, sugeru-
jąc zabudowanie progów spowalniających. Zgła-
szano potrzebę poszerzenia ul. Wiślanej oraz re-
mont nawierzchni. Pytano o możliwość zainstalo-
wania foto radaru przy ul. Skowronków, Wawelskiej 
i Warszawskiej. Informowano o wadliwym funkcjo-
nowaniu świateł na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej z 
ul. Warszawską, co wymusza łamanie przepisów 
i przechodzenie przez ulicę bez względu na ko-
lor świateł. W szeroko rozumianych sprawach ko-
munalnych: prezentowano pogląd, że budowa ka-
nalizacji prowadzona jest niemrawo podając jako 
pozytywny przykład Bojszowy. Informowano o po-
wstającym wysypisku na terenie byłego gospodar-
stwa ogrodniczego oraz o funkcjonowaniu w tym 
miejscu meliny. Zgłoszono tworzenie dzikiego wy-
sypiska przy ul. Wiślanej. Pytano czy projektowane 
jest powiększenie kaplicy przy ul. Soleckiej. Przy-
pomniano o potrzebie wymiany okien w budynku 
komunalnym przy ul. Wawelskiej 31. Podjęto pró-
bę polemiki w sprawach opłat za usługi kominiar-
skie i udokumentowania tych czynności rachunka-
mi oraz prośbę wprowadzenia pod dyskusję spo-
rów sąsiedzkich, do których włączono Urząd. W 
sprawach komunikacji zbiorowej informowano o 
potrzebie zapewnienia komunikacji bezpośredniej 
Bierunia z Katowicami, gdyż młodzież musi posia-
dać dwa bilety miesięczne. Informowano o jazdach 
autobusu linii 554 poza rozkładem oraz narusze-
nie wyznaczonej trasy jazdy. Pytano o perspekty-
wę budowy kanalizacji w Czarnuchowicach w kon-
tekście oczekiwanej dotacji. Oczekiwano podpo-
wiedzi dla mieszkańców jak mają się zachować i 
reagować w związku z przewidywaną zmianą tra-
sy przebiegu drogi ekspresowej S1. Wyrażono żal, 
że zamiast parku na Paciorkowcach nadal znajdu-
je się tam hałda. Pytano o przeprowadzkę banku 
PKO BP do nowej siedziby. Pytano co zostanie 
zbudowane w miejscu byłych obiektów mleczar-
ni. Poinformowano o złym stanie chodnika przy 
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ul. Warszawskiej i niedoświetleniu chodnika. Py-
tano kto dba o rowy, bo niektóre porasta wysoka 
trawa na przykład przy ul. Kosynierów. Zasygnali-
zowano, że do kilku domów przy ul. Mieszka nie 
doprowadzono kanalizacji, podobnie jak na ul. So-
leckiej. Zgłoszono potrzebę wycinki drzew na tere-
nie szkoły. Informowano, że mieszkańcy wymieni-
li piece na ekologiczne, a opał jest bardzo drogi i 
trudno go kupić.

Jajosty – 15.10.2008 r. 
– Zajazd

W spotkaniu, któremu przewodniczył radny Jan 
Knopek wzięło udział ok. 20 osób, z czego głos za-
brali między innymi: Jerzy Klekot, Jan Berger, Ja-
nusz Lewandowski, Stanisław Wybraniec, Ma-
riusz Klimontowicz, Bernard Kostka, Jan Kno-
pek, Tomasz Duraj. W szeroko rozumianych 
sprawach komunalnych ponownie poruszono spra-
wę potrzeby poszerzenia ul. Bojszowskiej na niektó-
rych odcinkach, wycinkę kilku drzew na wyjeździe z 
ul. Bojszowskiej do ul. Turystycznej. Informowano o 
potrzebie wycinki samosiejek i wysokich traw ogra-
niczających widoczność między innymi przy ul. Tu-
rystycznej i Okrężnej. Proszono o pomoc w nabyciu 
opału, gdyż są duże trudności. Pytano o gwarancję 
odbudowy dróg w Jajostach, które zostały zniszczo-
ne przez ciężki tabor w czasie remontu ul. Warszaw-
skiej, kiedy kierowcy dokonywali skrótów. Sugero-
wano potrzebę zainstalowania świateł na skrzyżo-
waniu ul. Turystycznej z ul. Warszawską. Pytano o 
budowę kanalizacji na ul. Gołysowej oraz o odwod-
nienie tej drogi. Zwrócono się o zakreślenie termi-
nu modernizacji ul. Krakowskiej i chodników po obu 
stronach na odcinku od Kościoła do Potoku Stawo-
wego. Proszono o zainstalowanie oświetlenia przy 
ul. Dębowej, gdyż na dużym odcinku dojście do po-
sesji jest bardzo ciemno i niebezpiecznie, a z dwóch 
lamp jedna świeci. Pytano o plany inwestycyjne w 
Jajostach przytaczając środki jakie z tej części mia-
sta wpłynęły do budżetu miasta po eksploatacji. Za-
kwestionowano priorytetową budowę chodnika po 
drugiej stronie ul. Krakowskiej twierdząc, że można 
było środki przeznaczyć na kontynuowanie budowy 
kanalizacji. Pytano o dalszy los placu zabaw przy 
łączniku ul. Gołysowej. Informowano o częstych wy-
łączeniach prądu trwających 2 – 3 godziny.

Ściernie – 17.10.2008 r. – Filia 
SP3

W spotkaniu, któremu przewodniczył radny An-
drzej Baron wzięło udział 15 osób, z czego głos za-
brali między innymi: Jan Drapa, Józef Sorek, Zdzi-
sław Ujek, Jan Hadryan. W sprawach komunal-
nych oraz bezpieczeństwa informowano o dużych 
trudnościach we włączeniu się do ruchu z ulic bocz-
nych do ul. Warszawskiej. Pytano o możliwość otrzy-
mania dodatkowych materiałów brakujących do 
podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Proszono 
o wycinkę klonu przy ul. Dolomitowej. Informowano 

o niedrożnych studzienkach zalewających posesje.  
Zwrócono uwagę na nie koszone rowy przy ul. Do-
lomitowej od kilku lat. Zgłoszono potrzebę budowy 
chodnika od przystanku do ul. Bazaltowej, przy któ-
rej wybudowano kilka budynków, a planowana jest 
budowa kolejnych 20, sugerując wymuszenie tej 
inwestycji na administratorze drogi względnie po-
przez partycypację gminy w tej inwestycji. Podobny 
problem zgłoszono w odniesieniu do ul. Kamiennej, 
na której jest coraz większy ruch zagrażający bez-
pieczeństwu dzieci udających się do szkoły. Proszo-
no o zainstalowanie trzech lamp ulicznych na od-
cinku od przystanku do ul. Piaskowcowej. Pytano 
o możliwość wpłynięcia na operatorów sprzętu od-
śnieżającego, którzy mając możliwość zgarnięcia 
śniegu na niezabudowaną część ulicy spychając go 
pod furtki i bramy budynków. Proszono o nasilenie 
kontroli na parkingu przy cmentarzu, gdzie zdarza-
ją się kradzieże. Proszono o pomoc w zakupie sia-
tek na boisko szkolne, które zostały skradzione. In-
formowano o urządzaniu wyścigów na ul. Warszaw-
skiej w porze nocnej.

Bieruń Stary – 20.10.2008 r. 
-  Kinoteatr „Jutrzenka”

Spotkanie prowadził radny Jan Wieczorek. Wzię-
ło w nim udział ok. 100 osób. Z czego głos zabra-
li między innymi: Krystyna Porwit, Maria Latocha, 
Norbert Długoń, Maria Ryguła, Józef Berger, 
Chorst Chromy, Iwona Grabowska-Anioł, Jolanta 
Tomala, Renata Fijoł, Celina Porwit, Henryk Gra-
bowski, Piotr Czarnynoga, Grzegorz Stręczyński, 
Lech Gawin, Karol Kulas, Krzysztof Wołodziński.

W sprawach dróg między innymi informowano 
o konieczności naprawy ul. Krakowskiej na odcin-
ku od ul Spyry do ul. Latochy  Jako jeden z powo-
dów poza złym stanem nawierzchni podawano brak 
drożnej kanalizacji deszczowej. Podawano jako do-
bry zwyczaj niezwłocznie naprawę nawierzchni po 
budowie kanalizacji sanitarnej. Wymieniono nastę-
pujące ulice wymagające naprawy: Barańcową, Ko-
pańską, ulicę równoległą  do ul. Kocyndra. Podob-
ny problem niedrożnych studzienek wymieniono na 
ul. Kopańskiej. Zasygnalizowano zły stan   ul. Ry-
cerskiej pytając, w której kolejności będzie robiona. 
Pytano dlaczego w połowie naprawiono ul. Rubino-
wą w taki sposób, że preferowano budujących się 
przy tej ulicy. Proszono o utwardzenie nawierzchni 
pobocza na ul. Oświęcimskiej oraz wyrównanie na-
wierzchni frezem przy postawionych latarniach. In-
formowano o przepełnionym parkingu na ul. Liceal-
nej, pytając o możliwość jego powiększenia. Pytano 
o możliwość utwardzenia odcinków wykorzystywa-
nych na dojście z ul. Kusocińskiego do Licealnej, z 
ul. Marcina do Pilnikowej. W sprawach komunika-
cji zbiorowej proszono o postawienie przystanku na 
ul. Marcina dla prywatnych busów, gdyż niektórzy 
kierowcy boją się stawać za Urzędem. Sugerowano 
powrót do komunikacji koleją w ramach istniejącej 
infrastruktury na kierunkach od Oświęcimia do Kato-
wic przez Tychy. W sprawach gospodarki komunal-
nej pytano o możliwość składowania udostępniając 
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pojemniki na baterie, opakowania po dezodoran-
tach, neonówkach itd. i odbioru niebezpiecznego 
sprzętu. Sugerowano potrzebę wymiany koszy na 
rynku twierdząc, że stojące są popielniczkami. Pro-
szono o remont  i utrzymanie placów zabaw przy ul. 
Schilera i Rędzinnej. W sprawach bezpieczeństwa 
publicznego oczekiwano skutecznej interwencji w 
sytuacjach zakłócania ciszy nocnej adresując uwa-
gi zarówno do Straży Miejskiej, jak i policji. Propo-
nowano nasilenie patroli policji w miejscach, gdzie 
gromadzi się młodzież. Poinformowano o akcie de-
wastacji podestu, który służył uczestnikom uroczy-
stości jubileuszu Liceum Ogólnokształcącego. Sy-
gnalizowano, że młodzież nie ma gdzie się podziać 
i wypiera dzieci z placu zabaw. Pytano, czy w Bie-
runiu Starym również będzie wybudowany Skate 
Park. Poinformowano o powtarzających się nocą 
silnych wstrząsach górniczych. Krytycznie odnie-
siono się do:

- aktywności radnych, z którymi mieszkańcy chcą 
mieć bliższy kontakt,

- niskiej frekwencji na spotkaniu w „Jutrzence” wy-
nikającej z braku wystarczającej liczby informacji na 
tablicach,

- braku bieżących informacji (protokołów, uchwał) 
w BIP,

- użycia przez Burmistrza swojego wizerunku w 
apelu o udział w konsultacjach w sprawie zmian 
granic administracyjnych pomiędzy Bieruniem i Ty-
chami.

Pytano o modernizację dworca autobusowego 
oraz o budowę wielkopowierzchniowego pawilonu 
przy ul. Oświęcimskiej. Wnioskowano o przedłuże-
nie programu ograniczenia niskiej emisji, w odnie-
sieniu do dopłaty za wymianę kotłów.

Krótkie podsumowanie
W tegorocznych spotkaniach uczestniczy-

ło ok. 300 mieszkańców, czyli mniej niż w roku 
ubiegłym. Wyraźny spadek frekwencji odnoto-
wano w Bieruniu Nowym na spotkaniu z miesz-
kańcami osiedli mimo większego niż zazwyczaj 
nagłośnienia terminu przez radnych z tamtego 
terenu. Spadek frekwencji odnotowano także w 
odniesieniu do mieszkańców Bierunia Starego. 
W spotkaniach dominującą większość stanowiły 
osoby w średnim wieku lub starsze. Tylko spora-
dycznie pojawiała się młodzież. Co roku pewne 
tematy wywoływały większe emocje i poruszano 
je w kilku miejscowościach. Podczas tegorocz-
nych spotkań były to dwa tematy: poprawa sta-
nu cmentarza na ul. Soleckiej i związanej z nim 
infrastruktury oraz dalsze losy Bieruńskiej Spółki 
Wodnej. Bez wątpienia pierwszy temat był zasko-
czeniem, gdyż w poprzednich latach wykonywa-
no na cmentarzu przy ul. Soleckiej różne remon-
ty nie mówiąc o inwestycjach. Drugi temat był 
w latach poprzednich wyciszany, gdyż dotacja 
z gminy oraz przyjmowane przez Zarząd Spół-
ki od kopalni zlecenia na utrzymanie rowów po-
zwalały Spółce Wodnej na normalne funkcjono-
wanie. Tym razem w sposób wyraźny apelowa-

no do rolników, a ściślej do ich świadomości, że 
dotychczasowy stan, czyli symboliczne płacenie 
składek członkowskich przez garstkę rolników 
przestanie mieć rację bytu, a ściślej spowoduje 
upadek Spółki. We wszystkich miejscowościach 
dominowały sprawy drobne, ważne z punktu wi-
dzenia osób, które je zgłaszały. Głosy krytycz-
ne w zasadzie koncentrowały się wokół stanu 
cmentarza przy ul. Soleckiej, konsekwentnego 
egzekwowania przepisów przez Policję i Straż 
Miejską, funkcjonowania komunikacji zbiorowej 
oraz w odniesieniu do przepływu informacji na li-
nii Urząd mieszkańcy. Wyraźnie zaakcentowano 
potrzebę poprawy kontaktów mieszkańców Bie-
runia Starego z radnymi tej miejscowości. Tak jak 
zaznaczono na wstępie spadła frekwencja, któ-
ra mimo tego jest nadal wysoka. Głos zabrało 
85 mieszkańców, którzy się przedstawili lub uda-
ło się ich dane osobowe zidentyfikować. Była 
to rekordowa liczba, w niektórych miejscowo-
ściach przekraczająca 40 % wszystkich uczestni-
ków. Dzięki wcześniejszemu terminowi spotkań 
część zgłoszonych problemów może się znaleźć 
w przyszłorocznym budżecie, a niektóre drobne 
będą zrealizowane bezzwłocznie.

Opracował:
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

Już jest!
Jak co roku, Urząd Miejski w Bieruniu wydał kalendarz pd. 

„Bieruńskie ogrody 2009”. Kalendarz, który może być oryginal-
nym upominkiem przedstawia fotografie ogrodów należących 
do uczestników konkursu na „najładniejszą posesję”. Kalendarz 
można nabyć w kasie Urzędu w cenie 7zł. Polecamy 



6 RODNIA · LISTOPAD 2008 r. 7RODNIA · LISTOPAD 2008 r.

JUBILEUSZ

Liceum Ogólnokształcące im. Powstań-
ców Śląskich obchody 60 lecia swego ist-
nienia rozpoczęło Mszą św. koncelebro-
waną w kościele pw. św. Barłomieja, któ-
rej przewodniczył ks. dziekan Walerian 
Ogierman a homilię wygłosił ks. kanonik 
Józef Przybyła.

Następnie, uczestnicy uroczystości 
przeszli do liceum, gdzie akademią za-
inaugurowano drugi zjazd absolwentów. 
Po wystąpieniu  dyrektora szkoły Romu-
alda Kubiciela głos zabrali 
liczni przybyli na uroczystość 
goście. Wśród nich między in-
nymi: przedstawiciele władz 
powiatowych ze starostą Pio-
trem Czarnynogą, władz sa-
morządowych gmin z prze-
wodniczącym RM  Bierunia 
Henrykiem Skupieniem i bur-
mistrzem Ludwikiem Jago-
dą, poseł na Sejm RP Marek 
Wójcik oraz długoletni dyrek-
tor szkoły, poseł na Sejm RP V 
Kadencji Józef Berger.

Uczestników uroczystości 
bawił i wzruszał program arty-
styczny przygotowany przez młodzież li-
ceum pod kierunkiem Bożeny Boduch- 
Gorczycy i Urszuli Tobiczyk. 

Występ zespołu Cree, spotkania w kla-
sach oraz zabawa taneczna zakończyły 
18 października te miłe rocznicowe ob-
chody, w których uczestniczyło blisko 400 
osób.  Najstarsi absolwenci obecni na 
spotkaniu matura rocznik 1952 to: Ger-
truda Sikora, Genowefa i Jan Raszka 
oraz Felicja Hachuła. Najliczniej repre-
zentowane roczniki to: 1978, 1979 oraz 
1966. Natomiast najdalej do Bierunia mia-
ła Alicja Yusupov (zd. Bożejewicz),która 
przyjechała aż z Nowosybirska.

Jubileuszowe obchody już za nami ale 
pamiątkowy rocznik licealny, ryciny wyko-
nane przez  Bogdana Tarajkowskiego, 
znaczki z emblematem szkoły czy cukier-
ki krówki opakowane w papierek z logiem 
szkoły - pozwolą jeszcze nie raz wrócić 
pamięcią do tego wspaniałego dnia.

(D.K.)

Z Nowosybirska 
na Jubileusz
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Dzień Seniora
Kolejnym przykładem aktywności człon-

ków PZERiI, było spotkanie z okazji Dnia 
Seniora 16 października w Kinoteatrze „Ju-
trzenka”. Tradycyjne spotkanie przy kawie, 
uatrakcyjnił koncert „Bierunianek” a plo-
teczki ze znajomymi, poprzedziła dyskusja 
z przewodniczącym RM Henrykiem Sku-
pieniem i burmistrzem Ludwikiem Jagodą 
o bieruńskich problemach. Jak zwykle sze-
fowa PZERiI Maria Mazurkiewicz pamięta-

Nagrody dla 
nauczycieli

Na uroczystości zorganizowanej z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej w kinoteatrze 
Jutrzenka spotkali się 13 października pe-
dagodzy i pracownicy administracji bie-
ruńskich szkół.

To dzięki pracy nauczycieli  uczniowie 
zdobywają wspaniale wyniki w nauce. Nic 
więc dziwnego, że władze gminy starają się 
uhonorować przynajmniej tych najbardziej 
wyróżniających się pracowników oświaty.

W tym roku w gronie nagrodzonych zna-
leźli się: laureaci nagrody Śląskiego Kura-
tora Oświaty w Katowicach: Irena Panfil 
– ze Szkoły Podstawowej Nr 3 i Bożena 
Nir-Nowak z  Gimnazjum Nr 2. Liczniej-
sza była grupa uhonorowanych  nagrodą 
Burmistrza Miasta Bierunia. Przedszkole 
Nr 1: Barbara Nieckarz i Aleksandra Ujek.  
Przedszkole Nr 2: Małgorzata Dziedzioch. 
Szkoła Podstawowa Nr 1:  Anna Knopek, 
Gabriela Lipińska, Katarzyna Estkowska, 
Katarzyna Wesołowska. Szkoła Podsta-
wowa Nr 3: Elżbieta Adamowska, Irena 
Zawadzka, Stanisława Krella, Mirosława 
Wilkosz, Justyna Pociennik. Gimnazjum 
Nr 1: Grzegorz Bizacki, Violetta Jasińska-
Chodór, Janina Duda, Grzegorz Gretka, 
Agnieszka Dyjecińska-Wolny. Gimnazjum 

Nr 2: Grażyna Kubica, Anna Adamek, Te-
resa Kowalczyk.

Akt nadania stopnia awansu zawodowe-
go na nauczyciela mianowanego otrzymała 
Joanna Pilorz - Szkoła Podstawowa Nr 1.

Akty nadania stopnia awansu zawodo-

wego na nauczyciela dyplomowanego
otrzymali: Szkoła Podstawowa Nr 1: Bo-

gumiła Bainka, Ewa Górka, Mirosława Ku-
bicka, Krzysztof Watoła. Szkoła Podstawo-
wa Nr 3: Wioletta Okruta i Renata Mate-
ja. Gimnazjum Nr 2: Adam Śleziona, Anna 
Blacha, Teresa Kowalczyk 

25-lecie pracy zawodowej obchodzili: 
Szkoła Podstawowa nr 1: Gabriela Lipiń-
ska, Urszula Ksol, Monika Blacha, Bożena 
Klimczyk. Szkoła Podstawowa Nr 3: Alina 
Lenort, Danuta Gajewska, Emilia Borkowy, 
Renata Swoboda. Gimnazjum Nr 1: Grze-

gorz Bizacki, Stanisława Słocińska. Gim-
nazjum Nr 2: Tadeusz Gargol. Przedszko-
le Nr 1: Pająk Ewa. Przedszkole Nr 2: Alicja 
Łoskot Ośrodek Edukacji, Lucyna Sumera, 
Urszula Adrian. 

30-lecie pracy zawodowej obchodzili: 
Szkoła Podstawowa nr 1: Barbara Kisielew-
ska i Szkoła Podstawowa nr 3: Małgorzata 
Berger-Kutera, Renata Mateja, Aniela Dłu-
gosz. Gimnazjum Nr 1: Krystyna Kosmala. 
Przedszkole Nr 1: Janina Kostyra.

35-lecie pracy zawodowej obchodzili: 
Szkoła Podstawowa Nr 3: Anna Początek, 
Maria Kacorzyk. Gimnazjum Nr 1:Teresa 
Duka. Przedszkole Nr 1:Krystyna Jodłow-
ska. Przedszkole Nr 2: Stanisława Hankus. 
Ośrodek Edukacji: Jacek Suliga

W trakcie uroczystości podziękowano 
burmistrzowi Ludwikowi Jagodzie, prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej Henrykowi 
Skupieniowi oraz całej Radzie Miasta za 
priorytetowe traktowanie oświaty oraz dba-
nie o zabezpieczenie niezbędnych środ-
ków finansowych oświaty.

   (L.M.)

ła Jubilatach, których uhonorowano bu-
kietami kwiatów. Jadwiga Hernas, Zofia 
Chrobok, Łucja Latusek i Marta Jaromin 
obchodziły 85 rocznicę urodzin. Maria 
Zimnol i Marta Kucz świętowały osiem-
dziesiątkę a Małgorzata Jaromin i Alfred 
Figiel – 75 lecie. Anna Łosoń, Aniela Ci-
cha i Natalia Stompor przyjmowały kwia-
ty z okazji 70 rocznicy urodzin a Barbara 
Grabowska i Helena Grabowska  z oka-
zji 65 rocznicy. Najmłodszymi jubilatami w 
gronie seniorów byli: Maria Ficek, Dorota 

Gaj, Wanda Smolik i Łucja Grzywa świętują-
ce sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Wszyst-
kim Jubilatom życzymy dużo zdrowia i kolej-
nych wspaniałych jubileuszy.        
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Jak już w swoim czasie informowali-
śmy, miasto partnerskie Bierunia – nie-
mieckie Gundelfingen obchodziło w tym 
roku 1000 lecie istnienia. Impreza była 
przygotowana z ogromnych rozmachem 
a jej punkt kulminacyjny stanowił trwają-
cy wiele godzin międzynarodowy koro-
wód  w którym wśród ponad stu delega-
cji obecna była grupa bieruńska.  I oto, 
8 października w kinoteatrze “Jutrzenka” 
w Bieruniu, odbyło się spotkanie z pa-
nią Roselore Herrmann - przedstawiciel-
ką Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego 
“Gundelfingen”. Obowiązki gospodarza 
pełnił Jan Wieczorek – przewodniczący 
polskiej części tego Stowarzyszenia.

Głównym punktem spotkania, była pro-
jekcja filmu dokumentalnego z obcho-
dów 1000-lecia Gundelfingen – naszego 

Wspomnienia
z Niemiec

miasta partnerskiego. Mieszkańcy, któ-
rzy byli w Gundelfingen  mieli okazję przy-
pomnieć sobie a   pozostali Bieruniacy – 
obejrzeć jak wyglądały lipcowe obchody. 
Na głównej ulicy Gundelfingen rozstawio-
ne były kramy stylizowane na czasy śre-
dniowieczne, z różnymi pamiątkami, je-
dzeniem i napojami. Umiejscowiono tam 
również trzy sceny, na których występo-
wały liczne zespoły. Ulice miasta zapełni-
ły się miejscowymi i przyjezdnymi ludź-
mi, przebranymi w historyczne stroje. 
Najważniejszą częścią uroczystości był 
korowód składający się z grup reprezen-
tujących okoliczne miejscowości, lokalne 
grupy kulturalne, społeczne, sportowe, 
historyczne i inne. W pochodzie wzięło 
udział ponad 3500 osób, przebranych w 
ludowe i historyczne kreacje. Wśród nich 
nie zabrakło akcentu bieruńskiego: obok 
zastępcy burmistrza - Jana Podleśnego w 
stroju szlachcica, w korowodzie znalazła 

się grupa folklorystyczna “Ściernianecz-
ki” oraz osoby przebrane za: górników, 
szlachciców i krakowiaka.

Goście obecni w Jutrzence,  mieli oka-
zję przejrzeć wycinki prasowe i zdjęcia z 
uroczystości rocznicowych przywiezione 
przez Panią Herrmann a po projekcji filmu 
wziąć udział w dyskusji. 

25 października w Bieruńskim Ośrod-
ku Kultury, w Jutrzence odbyły się śląskie 
eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu 
“Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka”. Nasza 
placówka już po raz trzeci gościła piosen-
ki Jana Wojdaka, konkurs, którego celem 
jest  promowanie dziecięcej i młodzieżowej 
twórczości, wyszukiwanie talentów, dosko-
nalenie warsztatu muzycznego i populary-
zacja śpiewania. Całość jest podzielona na 
pięć  kategorii wiekowych, mianowicie I- do 
lat 7,  II od 8-10 lat, III od 11-13, IV od 14-16 
lat, V-od 17 lat.  

Muzyczne zmagania oceniali jurorzy: Do-
rota Bębenek – muzyk, piosenkarka, Anto-
ni Krupa – dziennikarz muzyczny Polskiego 
Radia Kraków, Andrzej Minkacz – muzyk, 
kompozytor. Nad całością czuwała  Kata-
rzyna Wojdak, przedstawiciel organizato-
rów. Każdy uczestnik musiał przygotować 
dwie piosenki z zestawu określonego przez 
organizatora. 

Po przesłuchaniu 19 solistów i 3 zespo-
łów, jurorzy zakwalifikowali  do Koncertu Fi-
nałowego, który odbędzie się 10 listopada 
2008 w Nowohuckim Centrum Kultury, na-

Droga do gwiazd stępujących uczestników: Karolinę Szablę 
z Polanki Wielkiej ( kategoria do lat 7) Zu-
zannę i Jolę Czudaj z Lędzin ( kategoria 
od 8-10 lat) Annę Buczkowską z Katowic, 
Sylwię Lipkę z Knurowa i Jagodę Klimek z 
Rybnika( kategoria III11-13 lat). W pozosta-
łych kategoriach jurorzy nie przyznali  pra-
wa do finału. 

Cieszymy się, że w tym roku w elimina-
cjach wzięły udział dzieci z bieruńskich szkół 
i przedszkoli: Emilia Borkowska, Martyna 

Kocurek, Anita Szewczyk, Emilia i Karoli-
na Kozubik, Marta Greguła, Joanna Jasie-
wicz, Betina Krzykawska, Ewelina Bobak, 
Karolina Okoń, Katarzyna Olak. Bardzo 
serdecznie dziękujemy rodzicom, nauczy-
cielom za przygotowanie do konkursu. Za-
praszamy znów za rok. Warto próbować, 
podpatrywać innych , brać udział w muzycz-
nych zmaganiach, kariera sama nie zapuka 
do drzwi, żeby coś osiągnąć trzeba być, sta-
rać sie, walczyć na scenie.

Po śląsku.
W ramach comiesięcznych spotkań kul-

turalnych 24 października w Domu Kultury 
„Gama”  wystąpił  amatorski teatr  ”Naumio-
ny” z Ornontowic. Zebrani bierunianie

w kameralnym nastroju usłyszeli sztu-
kę pt. „Szarwark”.  Nadmienić należy, że 
sztuka ta wystawiana była w gwarze ślą-
skiej. Wytworzył się miły śląski klimat, pe-
łen wspomnień, jak to było dawniej. Ser-
decznie zapraszamy na kolejne spotkania 
z tego cyklu.
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11 listopada godz. 11.00
Złożenie kwiatów pod pomnikiem 

Powstańców Śląskich na Bieruńskim Rynku

14 listopada godz. 17.00
Otwarcie wystawy „Praca Roku 2007”

18 listopada godz. 9.00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – konfe-

rencja „Rodzina zastępcza – mój prawdziwy dom”

20 listopada godz. 15.00
Wieczór wspomnień dla PZERiI

22 listopada godz. 18.00
90-lecie chóru „POLONIA”, uroczysta 

Msza św. w Kościele pw. św. Bartłomieja

25 listopada godz. 11.30
Konkurs recytatorski

27 listopada godz. 17.00
Spotkanie Andrzejkowe dla PZERiI

28 listopada godz. 16.00 
Spotkanie Andrzejkowe dla KGW

11 listopada godz. 11.00
Złożenie kwiatów pod pomnikiem 

Powstańców Śląskich

12 listopada godz. 18.00
Wieczornica z okazji Święta Niepodległości 

w wyk. uczniów z Gimnazjum nr 1 z Bierunia pt. 
”Gdzie Wy macie Polskę”

20 listopada godz. 15.00
Spotkanie Andrzejkowe dla Koła Gospodyń 

Wiejskich

21 listopada
Spotkanie ministrantów parafii NSPJ 

w Bieruniu

25 listopada godz. 9.30
Konkurs „Bezpieczny Przedszkolak”

26 listopada godz. 18.30
Spotkanie Członków Stowarzyszenia Miłośni-

ków Ziemi Bieruńskiej „Porąbek”

27 listopada godz. 17.00
Wieczorek Andrzejkowy PZERiI – zabawa taneczna

10 listopada godz. 10.00
Kiermasz odzieżowy “Karski”

17 listopada godz. 10.00
Kiermasz odzieżowy “Kryś”

18 listopada godz. 17.00
Spotkanie młodzieży z Gimnazjum nr 2 z mło-

dzieżą miast partnerskich Bierunia

19 listopada godz. 15.00
Prezentacja wyrobów zdrowotnych oraz urzą-

dzeń do masażu

21 listopada godz. 14.00
Zebranie zarządu ZKP i BWP

22 listopada
Zebranie stowarzyszenia “ Wspólna Europa”

24 listopada godz. 10.00
Kiermasz odzieżowy “Wawrzyczek”

29 listopada godz. 20.00
Zabawa Andrzejkowa

 3 grudnia godz. 8.00
Cykl spektakli teatralnych z cyklu “Profilaktyka u

zależnień”

Bieruński Ośrodek Kultury zaprasza w listopadzie

Kinoteatr „Jutrzenka” ul. Spiżowa 4 Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19 Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
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JUBILEUSZE

Tegoroczne Święto Edukacji w Powia-
towym Zespole Szkół w Bieruniu było 

świętowane w sposób szczególny, 14 
października miały miejsce główne ob-
chody jubileuszu 30-lecia istnienia szkoły. 
Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się mszą 
świętą koncelebrowaną w kościele Św. 
Barbary, odprawioną w intencji wszyst-
kich pracowników, uczniów i absolwen-
tów. W auli szkolnej zebrało się wielu zna-
mienitych gości, wśród nich emerytowani 
nauczyciele i pracownicy szkoły, przed-
stawiciele powiatu bieruńsko-lędzińskie-
go, Miasta Bierunia,  Imielina, gminy Boj-
szowy i Chełm Śląski. Przybyli również 

goście z Niemiec, współpracujący z bie-
ruńskim PZS-em od 11 lat. Słowo do ze-
branych wygłosił m.in. dr inż., Piotr So-
bota - Prodziekan ds. Studenckich Poli-
techniki Śląskiej.  

Jubileusz był okazją do podsumowania 
dotychczasowej historii placówki, osią-

Urodziny 
szkoły 

Zaproszenie do poezji 
Zbigniewa Herberta

W związku z zainicjowaniem cyklu 
spotkań międzyszkolnych „Poetyc-
ka Herbaciarnia” Powiatowy Zespół 
Szkól w Bieruniu zaprasza na konkurs 
inauguracyjny inspirowany twórczo-
ścią Herberta pod tytułem „ Artysta 
musi być wierny sam sobie...” Szcze-
gółowe informacje na stronie interne-

towej szkoły /www.pzs.bierun.pl/

Spotkania w Trójce 

Miły zwyczaj, panuje w Szkole Podstawowej nr 3 gdzie co roku, z okazji Dnia Nauczyciela dyrektor szkoły Elżbieta Adamowska 
zaprasza byłych pracowników na obiad i spotkanie przy kawie. 

gnięć ludzi z nią związanych oraz przypo-
mnienia ważnych wydarzeń. Ułatwiła to z 
pewnością wzruszająca prezentacja mul-
timedialna, ukazująca minione 30 lat dzia-
łalności szkoły. 

Uroczystości uświetnił monogram 
„Scenariusz dla nieistniejącego, ale moż-
liwego aktora instrumentalnego” wg  Bo-
gusława Schaeffera w interpretacji  zna-
nego aktora Jana Peszka, dzięki któremu 
scena w auli przy Granitowej zamieniła się 
w prawdziwy teatr. 

- Zawsze wracam tu z radością,  śledzę 
sukcesy wychowanków i nauczycieli, ob-
serwuję jak szkoła się rozwija-   mówi wie-
loletni, emerytowany  dyrektor PZS-u Mie-
czysław Zimirski - tak naprawdę to nigdy 
się z nią nie rozstałem, bp przecież trud-

no rozstać się z miejscem, w którym zo-
stawiło się tak wiele pięknych wspomnień-
dodaje. 

Szanownej Jubilatce życzymy dalszych 
sukcesów.  (B.S.)
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SESJA

- w sprawie zbycia w drodze bezprzetar-
gowej nieruchomości położonej w Bieruniu 
stanowiącej własność Gminy Bieruń

Rada postanowiła zbyć działkę o pow. 16 
m2 położoną przy ul. Kopcowej. O jej naby-
cie zwrócili się właściciele działki zabudowa-
nej sąsiadującej z w/w. Niewielka powierzch-
nia działki przeznaczonej do zbycia umoż-
liwia, aby zastosowano zgodnie z ustawą o 
gospodarce nieruchomościami tryb bezprze-
targowy.

- w sprawie nabycia nieruchomości na 
rzecz Gminy Bieruń

Rada postanowiła nabyć od osób fizycz-
nych działkę o pow. 153 m2 położoną w rejo-
nie ul. Romera. Przedmiotowa działka stano-
wi część w/w drogi oraz pas zieleni. Nabycie 
ma na celu porządkowanie stanu prawnego 
w/w drogi.

- w sprawie wyrażenia zgody na na-
jem lokalu użytkowego będącego własno-
ścią Gminy Bieruń położonego w Bieruniu 
przy ul. Wylotowej 1 na okres 3 lat w dro-
dze przetargu

Umowa najmu lokalu użytkowego kawiarni 
„Maldor” przy ul. Wylotowej 1 wygaśnie w od-
niesieniu do obecnego najemcy 31.12.br. Dal-
szy najem lokalu zgodnie z ustawą o samo-
rządzie gminnym wymaga zgody Rady.

- w sprawie wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gmi-
ny Bieruń na lata 2007 – 2011.

Rada postanowiła wprowadzić zmiany w 
wieloletnim planie urządzeń wodociągowych 
będących własnością Regionalnego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ty-
chach w zakresie 2009 r., który Rada zatwier-
dziła uchwałą w 2006 r. Zmiana podyktowana 
jest planowanymi przez Gminę Bieruń inwe-
stycjami w odniesieniu do modernizacji bu-
dowy i przebudowy następujących ulic: Kra-
kowskiej od ul. Trochy do Potoku Stawowe-
go, Gołysowej, Nasypowej, skrzyżowania ul. 
Soleckiej z ul. Nasypową oraz ul. Warszaw-
skiej (bocznej bez nazwy na przeciw ul.. Je-
dwabnej).

- w sprawie ustalenia wysokości ekwi-
walentu pieniężnego dla członków jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych, ma-
jących siedziby na terenie Bierunia uczest-
niczących w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniach pożarniczych organizowanych 
przez Państwową Straż Pożarną w Tychach 
lub Burmistrza.

Rada ustaliła ekwiwalent pieniężny dla 
członków OSP przyjmując 65 % maksymal-
nego wskaźnika wymienionego w zmienionej 
ustawie o ochronie przeciwpożarowej czyli 1/
175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszone-
go przez Prezesa Głównego Urzędu Skarbo-
wego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski”, za każdą godzinę 
udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym. Przytoczona wyżej ustawa upo-
ważniła Radę do ustalenia ekwiwalentu w dro-
dze uchwały. Ekwiwalent nie może przekro-
czyć podanego wskaźnika 1/175 przeciętne-
go wynagrodzenia. Wprowadzone w ustawie 
o ochronie przeciwpożarowej zmiany spowo-
dują potrzebę uwzględnienia środków w przy-
szłorocznym budżecie na wypłatę ekwiwalen-
tu. W projekcie budżetu 2009 r. przewidziano 
na ten cel 50.000 zł. Przyjęte przez Radę roz-
wiązanie operujące procentem maksymalne-
go wskaźnika pozwoli na stabilność rozwią-
zania, gdyż przeciętne wynagrodzenie będzie 
co roku ulegało zmianie. Aktualnie ustalony 
przez Radę ekwiwalent t ok. 12 zł za godzinę.

- w sprawie upoważnienia Burmistrza 
Miasta Bierunia do zaciągania zobowiąza-
nia na 2009 r.

Rada postanowiła upoważnić Burmistrza 
do zaciągnięcia zobowiązania na 2009 r. w 
kwocie 4.336,18 zł na udział w realizacji umo-
wy partnerskiej gminy i powiatu dotyczącej 
projektu szkoleniowego „Samorządowa Aka-
demia Umiejętności”, w ramach dofinansowa-
nia z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt będzie realizowany za pośrednictwem 
Bieruńskiego Centrum Inicjatyw Gospodar-
czych. Podana wyżej kwota jest udziałem wła-
snym gminy.

- w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na 
realizację zadania pn. Budowa chodnika 
wraz z odwodnieniem przy ul. Krakowskiej

Rada postanowiła dofinansować budowę 
chodnika przy ul. Krakowskiej w wysokości 
130.000 zł.

- w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej z budżetu Gminy Bieruń dla Gmi-
ny Koszęcin poszkodowanej w wyniku ka-
taklizmu pogodowego w dniu 15 sierpnia 
2008 r.

Rada udzieliła bezzwrotnej pomocy Gminie 
Koszęcin w wysokości 20.000 zł na usuwanie 
skutków zniszczeń jakie spowodowała w tej 
gminie trąba powietrzna. O wsparcie finanso-
we gmin poszkodowanych w kataklizmie po-
godowym wystąpił Śląski Związek Gmin i Po-
wiatów.

- w sprawie zmian budżetu
Rada postanowiła zwiększyć dochody bu-

dżetowe oraz wydatki. Zmiany zawarto w 6 za-
łącznikach i miały na celu zapewnienie dyscy-
pliny finansów publicznych.

Podczas sesji Rada odrzuciła większością 
głosów projekt uchwały w sprawie podzia-
łu instytucji – Bieruńskiego Ośrodka Kultury 
i utworzenia dwóch odrębnych instytucji kul-
tury: Bieruńskiego Ośrodka Kultury oraz Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Bieruniu i nada-
nia im statutów, które przedstawił Radzie 
Burmistrz, realizując zalecenia zawarte w wy-
stąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Katowicach. Były do ustale-
nia kontroli z ubiegłego roku. W wyniku kore-
spondencji z RIO podmiot ten konsekwentnie 
opowiada się za wyodrębnieniem biblioteki ze 
struktur BOK. Tym samym Rada po raz dru-
gi zajęła inne stanowisko różniące się od pre-
zentowanego przez organ kontrolny.

 
Opracował:

Sekretarz Miasta
Jerzy Stok 

Radni 
obradowali

Tematem wiodącym październikowej sesji było studium układu komunikacyjnego Bierunia. Na zlecenie Urzę-
du profesjonalna firma z Krakowa wykonała opracowanie, które poprzedziły badania. Dokonano analizy ob-
ciążenia dróg na podstawowych kierunkach oraz przemieszczenia się mieszkańców w dłuższej perspekty-

wie czasowej. Studium zostało przyjęte przez Radę, a ściślej zawarte w nim założenia układu komunikacyjnego w wa-
riancie pierwszym z dodatkowymi uściśleniami. Rada uczyniła to w formie stanowiska. Studium będzie wykorzystane 
przy opracowaniu Strategii Rozwoju Miasta na następny okres oraz przy opracowywaniu kolejnych planów zagospo-
darowania miasta. W sesji wzięli udział mieszkańcy zainteresowani planowaną budową drogi ekspresowej S1, a ściślej 
jej nowym przebiegiem, który koliduje ze stanem istniejącym w terenie. Mieszkańcy otrzymali poparcie Rady, podob-
nie uczynili projektanci. Pojawił się podczas dyskusji pomysł modyfikacji kontrowersyjnego przebiegu drogi ekspre-
sowej S1 na terenie Bierunia. Polega on na poprowadzeniu trasy na zachód w kierunku lasu w Jajostach. W przypad-
ku, gdy modyfikacja będzie możliwa technicznie uchronionych zostanie przed wyburzeniem kilka budynków, a tym 
samym powstanie szansa kompromisu. Szerzej o istocie i znaczeniu studium komunikacji miasta w innym miejscu. 
Podczas sesji Rada podjęła następujące uchwały:



12 RODNIA · LISTOPAD 2008 r. 13RODNIA · LISTOPAD 2008 r.

MIEJSKIE SPRAWY

Pierwszy z nagrodzonych projektów „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic 
Wawelskiej i Skowronków oraz dzielnicy 
Czarnuchowice” zgłoszony był do konkursu 
w tzw. priorytecie V, zadanie 5.1 – gospodar-
ka wodno-ściekowa. Spośród 75 złożonych 
wniosków (trzy zgłoszone z Bierunia) tylko 7 
otrzymało dofinansowanie. Kwota dofinan-
sowania do bieruńskiego wniosku wyno-
si 8.048.876,84 z łącznej puli 72.936.000zł. 
Koszt inwestycji przewidziany jest na  
10.707.933,04zł. W przyszłym roku rozpocz-
nie się realizacja inwestycji, która obejmuje 

Dostaniemy ponad 8,4mln złotych
Dwa projekty zgłoszone przez Gminę Bieruń do konkursów Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013, 
dostały dofinansowanie na łączna kwotę ponad 8,4mln złotych.

budowę 7 przepompowni i 24,708km sieci 
kanalizacyjnej, do której zostaną przyłączo-
ne 282 gospodarstwa. Przewiduje się od-
prowadzenie 139m3 ścieków na dobę.  

Drugi ze zwycięskich projektów „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych w Mie-
ście Bieruniu” zgłoszony w ramach priory-
tetu II, działanie 2.2 –, otrzymał 364.780zł 
dofinansowania. Stanowi to 85% kosz-
tów inwestycji. Realizowany projekt obej-
muje wdrożenie nowych systemów obie-
gu dokumentów, systemów bezpieczeń-
stwa, platformę formularzy elektronicznych 

oraz e-usług publicznych oraz system Au-
tomatycznej Weryfikacji Podpisu Elektro-
nicznego. To także nowe serwery, kompu-
tery, skanery i inne urządzenia pozwalające 
obsłużyć nowy system, obsługujący takie 
działania jak np.: sprawy meldunkowe, ewi-
dencja działalności gospodarczej, podatki 
lokalne oraz wsparcie organizacji pozarzą-
dowych. System pozwoli także na udział w 
szerszym systemie komunikacji z Urzędem 
Marszałkowskim i innymi gminami w woje-
wództwie.

Do tej pory w Bieruniu dzięki dofinanso-
waniom z Unii Europejskiej wybudowano: 
Centrum Inicjatyw Gospodarczych i Kład-
kę dla pieszych w ciągu ścieżki zdrowia na 
Grobli. Także wyremontowano i rozbudo-
wano budynek infrastruktury przy ul. Ry-
nek 15.

U W A G A !
ZAKAZUJE  SIĘ  WPUSZCZANIA  ŚCIEKÓW  DO  BUDOWANEJ KANALIZACJI  

SANITARNEJ  BIERUNIA  STAREGO, GDYŻ  NIE  MA  ONA  JESZCZE  ODPŁYWU!
PRZYPADKI  ŁAMANIA  ZAKAZU BĘDĄ  ZGŁASZANE DO  STRAŻY  MIEJSKIEJ,  

A MIESZKANIEC ŁAMIĄCY  ZAKAZ  ZOSTANIE OBCIĄŻONY  KOSZTAMI  
CZYSZCZENIA  KANAŁÓW  I  STUDNI.

KANALIZACJA  ZOSTANIE  ODDANA  DO  UŻYTKOWANIAW  LISTOPADZIE  2010 r.

            

�Drogowskaz � �wiadomy wybór �cie�ki edukacyjnej i zawodowej�

Projekt jest realizowany przez Bieru�sk� Fundacj� Inicjatyw Gospodarczych w partnerstwie z Polskim 
Instytutem Biznesu. Dzia�ania w ramach projektu skierowane s� g�ównie do uczniów szkó� gimnazjalnych 
w celu u�wiadomieniu im, jak� wa�n� rol� w �yciu pe�ni edukacja. Chcemy pokaza� korzy�ci p�yn�ce
z odpowiedniego wykszta�cenia oraz u�wiadomi� m�odzie�y, i� warto inwestowa� w rozwój w�asnych
zainteresowa� i umiej�tno�ci.
Dzi�ki pozyskanej kwocie w wysoko�ci 41 751 z� w ramach projektu prowadzone s� zaj�cia z komunikacji 
interpersonalnej i autoprezentacji oraz badania predyspozycji zawodowych dla ponad 400 uczniów klas 
trzecich gimnazjalnych z terenu powiatu bieru�sko � l�dzi�skiego. Wafrsztaty te maj� pomóc m�odzie�y w 
dokonaniu w�a�ciwego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Dodatkowo organizowane s�
spotkania instrukta�owe dla grona pedagogicznego oraz spotkania informacyjne dla rodziców, a wi�c osób 
maj�cych bezpo�redni wp�yw na decyzyjno�� m�odzie�y.   
Fina�em naszych dzia�a� b�d� Targi Edukacji, które odb�d� si� 05.12.2008r. od godziny 8.00 do 13.00 
w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu. Podczas imprezy swoj� ofert� prezentowa� b�d� szko�y
�rednie z terenu naszego powiatu i okolic. Przewidziana liczba zwiedzaj�cych to oko�o 800 osób. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

Projekt wspó�finansowany przez Uni� Europejsk� w ramach Europejskiego Funduszu Spo�ecznego 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

„Drogowskaz - świadomy wybór ścieżki 
edukacyjnej i zawodowej”

Projekt jest realizowany przez Bieruńską Fundację Inicjatyw Gospodar-
czych w partnerstwie z Polskim Instytutem Biznesu. Działania w ramach 
projektu skierowane są głównie do uczniów szkół gimnazjalnych w celu 
uświadomieniu im, jaką ważną rolę w życiu pełni edukacja. Chcemy po-
kazać korzyści płynące z odpowiedniego wykształcenia oraz uświadomić 
młodzieży, iż warto inwestować w rozwój własnych zainteresowań i umie-
jętności. 
Dzięki pozyskanej kwocie w wysokości 41 751 zł w ramach projektu pro-
wadzone są zajęcia z komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji oraz 
badania predyspozycji zawodowych dla ponad 400 uczniów klas trze-
cich gimnazjalnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego. Wafrszta-
ty te mają pomóc młodzieży w dokonaniu właściwego wyboru dalszej dro-
gi edukacyjnej i zawodowej. Dodatkowo organizowane są spotkania in-
struktażowe dla grona pedagogicznego oraz spotkania informacyjne dla 
rodziców, a więc osób mających bezpośredni wpływ na decyzyjność mło-
dzieży.   
Finałem naszych działań będą Targi Edukacji, które odbędą się 05.12.2008r. 
od godziny 8.00 do 13.00 w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Bieru-
niu. Podczas imprezy swoją ofertę prezentować będą szkoły średnie z te-
renu naszego powiatu i okolic. Przewidziana liczba zwiedzających to około 
800 osób. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
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trzecich gimnazjalnych z terenu powiatu bieru�sko � l�dzi�skiego. Wafrsztaty te maj� pomóc m�odzie�y w 
dokonaniu w�a�ciwego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Dodatkowo organizowane s�
spotkania instrukta�owe dla grona pedagogicznego oraz spotkania informacyjne dla rodziców, a wi�c osób 
maj�cych bezpo�redni wp�yw na decyzyjno�� m�odzie�y.   
Fina�em naszych dzia�a� b�d� Targi Edukacji, które odb�d� si� 05.12.2008r. od godziny 8.00 do 13.00 
w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu. Podczas imprezy swoj� ofert� prezentowa� b�d� szko�y
�rednie z terenu naszego powiatu i okolic. Przewidziana liczba zwiedzaj�cych to oko�o 800 osób. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

Projekt wspó�finansowany przez Uni� Europejsk� w ramach Europejskiego Funduszu Spo�ecznego 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

„Nie przegap szansy - szkolenia językowe, komputerowe 
oraz ogólnorozwojowe dla osób po 45 roku życia, 

chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje 
kompetencje zawodowe”

„Nie przegap szansy” jest projektem realizowanym. przez Bieruń-
ską Fundację Inicjatyw Gospodarczych, która dzięki pozyskanej z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego kwocie 499 185 zł realizuje bezpłat-
ne szkolenia językowe i komputerowe. Grupą docelową projektu jest 
90 osób, które ukończyły 45 rok życia, pracujących, posiadających wy-
kształcenie co najwyżej średnie, zamieszkujących woj. śląskie i chcą-
cych z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.  
Trwające obecnie szkolenia z zakresu nauki języków obcych: angiel-
skiego i niemieckiego oraz szkolenie komputerowe i z zakresu pakietu 
biurowego MS Office zakończą się w lutym przyszłego roku. Najliczniej-
szą grupę uczestników stanowią mieszkańcy Bierunia, Tychów oraz Lę-
dzin, wśród których największą popularnością cieszy się język angiel-
ski, zaś nieco mniejszą kurs komputerowy oraz język niemiecki. Wszy-
scy kursanci zostali wyposażeni w materiały dydaktyczne i biurowe. 
Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Na 
zakończenie modułu szkoleniowego przewidziano egzamin sprawdza-
jący oraz wydanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu.
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WOKÓŁ NAS

Położenie Bierunia na głównych szla-
kach komunikacyjnych jest niewątpliwie 
jego poważnym atutem. System transpor-
tu odgrywa kluczową rolę w połączeniu mia-
sta z uprzemysłowionymi obszarami Ślą-
ska oraz turystycznymi terenami na połu-
dniu Polski. 

Równocześnie niesie ze sobą szereg za-
grożeń i ograniczeń. Ruch zewnętrzny, w 
tym tranzytowy, staje się poważnym ogra-
niczeniem funkcjonowania i rozwoju miasta, 
a systematycznie rosnąca liczba samocho-
dów, zwłaszcza ciężarowych, drastycznie 
obniża komfort życia Bierunian. Jednocze-
śnie należy zauważyć, że położenie na tra-
sie ruchliwej drogi krajowej nr 44, a w przy-
szłości przy drodze ekspresowej S-1, jest 
okolicznością stymulująca rozwój miasta. 
Doceniając ważkość tego problemu wła-
dze miasta podejmują szereg działań, za-
równo o charakterze realizacyjnym jak i pla-
nistycznym. 

W kwietniu br. rozpoczęto prace nad Stu-
dium systemu komunikacji Bierunia. Wyko-
nawca, firma International Management Se-
rvices spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
został wyłoniony w drodze przetargu nie-
ograniczonego. Wyniki poszczególnych 
etapów opracowania były na bieżąco ana-
lizowane i przedstawiane Komisjom Stałym 
przy Radzie Miejskiej w Bieruniu, zaś cało-
ści opracowania poświęcono Sesję Rady w 
miesiącu październiku.  

W ramach opracowania przeprowadzo-
no badania ruchu, dokonano inwentaryza-
cji sieci drogowej i transportu publicznego, 
oceniono funkcjonalność układu drogowo – 
ulicznego, a także przeanalizowano orga-
nizację ruchu i warunki parkowania w cen-
tralnych obszarach miasta. W Studium do-
konano również przeglądu dokumentów 
strategicznych oraz opracowań studialnych 
i planistycznych, ważnych dla gminy, powia-
tu i województwa, a także programów rzą-
dowych.

Studium systemu 
komunikacji

Z przeprowadzonych badań wynika, że 
na terenie Bierunia dominuje ruch tranzyto-
wy i stanowi 60% ruchu na wlotach drogo-
wych. Społeczność Bierunia charakteryzu-
je się wysoką ruchliwością i równie wysokim 
poziomem motoryzacji – 80% gospodarstw 
jest zmotoryzowanych. Znaczne potrze-
by przewozowe generuje wysoki wskaźnik 
mieszkańców zawodowo – czynnych. Ana-
liza poziomu swobody ruchu wskazuje, że 
największe przeciążenia układu drogowe-
go występują wzdłuż DK44 (ul. Warszaw-
ska) na odcinku prowadzącym przez Bie-
ruń Nowy, zwłaszcza na skrzyżowaniu ul. 
Warszawskiej z ul. Wawelską. Stan ten ule-
ga pogłębieniu. 

Miasto jest przeciążone ruchem ze-
wnętrznym, generowanym poza jego ob-
szarem, stąd rozwiązanie problemów do-
tyczy przede wszystkim segregacji ruchu 
zewnętrznego i lokalnego. Dokonano ana-
lizy kilku wariantów rozwoju sieci drogo-
wej. Uznano, że poprawa warunków ruchu 
w układzie drogowym miasta jest możliwa 
wyłącznie poprzez realizację nowego ukła-
du drogowego przejmującego ruch tranzy-
towy, opartego na drodze ekspresowej  S-
1 (Kosztowy – Bielsko-Biała). Potwierdzono 
słuszność działań zmierzających do zmia-
ny  trasy drogi krajowej nr 44, prowadząc ją 
obejściem Bierunia (ul. Turyńską), a następ-
nie fragmentem obwodnicy 
południowej (projektowanej) 
do „węzła Bieruń” na drodze 
S-1 i po trasie S-1 do „wę-
zła Oświęcim”. Za racjonal-
ne uznano przyjęcie przebie-
gu obwodnic Bierunia według 
wariantu przewidującego bu-
dowę obwodnicy południo-
wej i wschodniej Bierunia No-
wego, który daje gwarancje 
rozwiązania problemów ko-
munikacyjnych miasta, tak-

że w przypadku zaniechania realizacji drogi 
ekspresowej S-1. 

Przedmiotem analiz było także (często 
proponowane przez mieszkańców) dodat-
kowe połączenie drogowe w północnej czę-
ści miasta, spinające tereny Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej i KWK Piast z drogą wo-
jewódzką nr 934. Wykazały one, że trasa 
północna jest nieefektywna ruchowo i eko-
nomicznie, a także wymaga dopracowania 
w zakresie ewentualnej zabudowy tej części 
miasta. Dodatkowa droga nie wpłynie bo-
wiem istotnie na zmiany w funkcjonowaniu 
podstawowego układu drogowego, a koszt 
jej budowy będzie zbyt wysoki w stosunku 
do korzyści ruchowych. Zasadniczym pro-
blemem jest również konieczność uzyska-
nia zgody Gminy Chełm Śląski na lokaliza-
cję części trasy na jej terenie.

Równocześnie należy zauważyć, że stu-
dium potwierdziło słuszność dotychczaso-
wych działań prowadzonych na układzie lo-
kalnym, które poprawiają warunki porusza-
nia się i dostępu do poszczególnych części 
zabudowy. Niemniej układ ulic wewnętrz-
nych wymaga dalszego uzupełnienia. Au-
torzy opracowania zaproponowali niewiel-
kie zmiany w zakresie zarządzania i organi-
zacji ruchu w obrębie Starówki. Polegałyby 
one między innymi na poszerzeniu strefy 
ograniczonego ruchu, eliminacji z Rynku 
tranzytu z kierunku południowego oraz po-
prawie warunków parkowania. Problem par-
kowania pojawia się również w rejonie osie-
dla wielorodzinnego przy ul. Granitowej. Ko-
nieczne jest, aby KWK Piast zabezpieczyła 
dodatkowe miejsca parkingowe w rejonie 
swojego zakładu.

Analiza transportu zbiorowego obejmo-
wała układ autobusowy i kolejowy. Zauwa-
żono, że układ autobusowy funkcjonuje po-
prawnie, a wszelkie działania rozwojowe 
powinny koncentrować się na organizacji, 
skoordynowaniu rozkładów jazdy oraz po-
prawie jakości świadczonych usług. Na-
tomiast w zakresie obsługi kolejowej je-
dyną możliwością jest włączenie miasta w 
zasięg Szybkiej Kolei Regionalnej, realizo-
wanej obecnie przez samorząd wojewódz-
twa, PKP oraz miasto Tychy.

Śmiertelne wypadki na drogach, protesty uliczne, starania o S1, 
zakorkowane ulice, dyskusje na spotkaniach z mieszkańcami  – 
wszystko to dowodzi, że coś trzeba zrobić z naszymi drogami.  
Ogromne nadzieje wiążemy z budową drogi S1 ale w tym przypad-
ku ruch należy do władz państwowych. Jednak to tylko część pro-
blemu. Ta mityczna S1 rozwiąże szybki ruch tranzytowy.  A co bę-
dzie wewnątrz, na drogach naszego miasta? Władze gminy widzą 
narastający problem i przygotowały  Studium systemu komunika-
cji Bierunia. Pisze o nim dla nas Krystyna Trzońska naczelnik Wy-
działu Ładu Przestrzennego  i Gospodarki Nieruchomościami.
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ROZMAITOSCI

Nasze gimnazjum po raz drugi przystąpiło 
do udziału w projekcie „RAZEM – wymiana 
młodzieży” realizowanym przez Fundację 
Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI dzię-
ki wsparciu finansowemu programu polskiej 
pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP. Podobnie jak w ubie-
głym roku, warunkiem otrzymania środków 
finansowych było przystąpienie do konkur-
su - napisanie programu 6-dniowego poby-
tu młodzieży ukraińskiej w polskiej szkole. 
Gimnazjum nr 2 znalazło się wśród piętna-
stu szkół z całej Polski zakwalifikowanych 
do projektu. Dzięki temu piętnastu naszym 
uczniom i dwóm opiekunom sfinansowano 
podróż na Ukrainę, natomiast  koszty zwią-
zane z podejmowaniem ukraińskich gości 
zostaną pokryte przez szkołę dzięki wspar-
ciu Urzędu Miejskiego w Bieruniu, rodziców 
oraz sponsorów.

I tak w dniach 29.09. – 7.10. b.r. uczniowie 
Gimnazjum nr 2 pod opieką nauczycieli: p. 
Bożeny Nir-Nowak  i p. Katarzyny Ćwiękały 
odbyli ponownie podróż do zaprzyjaźnionej 
już szkoły z Komsomolska, która to miejsco-
wość znajduje się w środkowo-wschodniej 
części Ukrainy. 

RAZEM – na 
Ukrainie

W trakcie kolejnych sześciu dni pobytu w 
Komsomolsku nasi gimnazjaliści mieszka-
li u rodzin młodzieży ukraińskiej. Już pierw-
szego dnia wizyty zostaliśmy zaproszeni do 
merostwa, powitani przez mera miasta  i 
obsypani podarunkami. Zaoferowano nam 
wiele atrakcji: zwiedzanie Kijowa, żeglowa-
nie po Dnieprze, wycieczki do muzeów – to 
niektóre z nich. Ponadto mieliśmy okazję 
przyjrzeć się z bliska działaniom gimnazjów 
z Komsomolska, przede wszystkim w zakre-
sie turystyki i sportu. Nie zabrakło oczywi-
ście dyskotek, wspólnych spacerów, zajęć 

integracyjnych, konkursów. Ostatniego wie-
czoru zorganizowano imprezę pożegnalną, 
na której młodzież polska i ukraińska zapre-
zentowała występy wokalne, taneczne, te-
atralne. Całość uwieńczył taniec ukraiński w 
wykonaniu dzieci z Polski i Ukrainy oraz wy-
stęp wokalny duetu polsko-ukraińskiego. 

Nasza młodzież i jej opiekunowie spotka-
li się z wielką życzliwością ze strony Ukraiń-
ców i nawiązali wiele nowych międzynaro-
dowych przyjaźni. Teraz z niecierpliwością 
czekamy na rewizytę młodzieży ukraińskiej.

(BNN)

W dniu 12 października na boisku Klubu 
Sportowego „PIAST” w Bieruniu Nowym ro-
zegrano turniej piłkarski o Puchar Zarządu 
K.S. „PIAST”, w którym uczestniczyły 4 dru-
żyny zajmujące pierwsze 4 miejsca w osta-
tecznej tabeli rozgrywek ALPN – sezon 2008.  
W rozgrywkach systemem „każdy z każdym” 
przy  czasie gry: 2 x 20min tryumfowała dru-
żyna Zdrowia, przed zespołem Homera oraz 
ekipami Centrum i Czarnuchowice.

Wcześniej zakończyły się rozgrywki Ama-
torskiej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2008. Po 
raz kolejny niepokonana okazała się druży-
na Homera zdobywając Puchar Burmistrza. 
Gratulujemy! 

Finaliści 2008
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SPORT

Z udziałem 400 zawodników z 14 państw, 
25 października odbył się  II Otwarty Puchar 
Europy  Juniorów i Seniorów w Formach 
Sztuk Walki w Duisburgu. Zawody rozgry-
wane były z podziałem na kategorie wagowe 
(walki semi – kontakt, walki leicht contakt) i 
wiekowe w konkurencjach: kata twarde, Kata 
miekkie, kata z bronią, kata synchroniczne, 
kata przy muzyce.   

Ogółem bieruńska reprezentacja Polski 
zdobyła : 2 złote medale, 3 srebrne medale 
i 4 medal  brązowe.

Wśród najlepszych byli:  w kategorii  Junio-
rów : Angelika Bigos – 1miejsce w kata z bro-
nią, 3 miejsce w kata twarde 3 miejsce w kata 
miękkie, Karolina Kula – 1 miejsce w kata z 

Europejskie 
sukcesy!

bronią, Martin Śmiłowski -  2 miejsce kata z 
bronią, Kamil Niewiadomski - 3 miejsce kata z 
bronią, Michał Ryguła - 2 miejsce kata i Sabi-
na Palka - 3 miejsce kata z bronią. Natomiast 
w  kategorii seniorów: Mirosław Krajewski 2 
miejsce w kata.

Dzień później w Monchengladbach – sie-
dzibie WMAA-ROC odbyło się seminarium 

pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza Toni 
Finken Schaffrath – 10 Dan. Wielki Mistrz Toni 
Finken Schaffrath doskonalił nas w techni-
kach Goshin Jutsu. Seminarium miało na 
celu udoskonalić techniki Goshin Jutsu, oraz 
techniki walki miecza  Techniki walki miecza, 
były  prowadzone były przez Mistrzów Frank 
Jost oraz H.P.Streeg.

W dniach 4-5 października w Budapesz-
cie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Europy 
Seniorów w Formach Sztuk Walki, w których 
Stowarzyszenie Big Budo Polska (IBF Polska) 
reprezentowała barwy naszego kraju. Obok 
drużyny z Polski w zawodach uczestniczy-
ły reprezentacje  Węgier ,Niemiec, Holandii, 
Belgii i Ukrainy. Ogółem nasza reprezentacja  
zdobyła 7 medali w tym: 1 złoty medal Ange-
lika Bigos  (uczennica L.O. Bieruń, 3 srebrne 
medale i 3 medale  brązowe  oraz 1 medal re-
prezentacja Polski w walkach drużynowych.

Wyniki zawodów w kategorii seniorów : An-
gelika Bigos 2 medale-  1 miejsce w kata z 
bronią, 2 miejsce w kata,  Katarzyna Krysto-
szyk  3 miejsce w kata z bronią, Anna Rostek 

2 miejsce w walkach semi kontakt w kat -75 
kg,  Karol Nawrot 3 miejsce w walkach semi 
kontakt w kat -75 kg, Zbigniew Wyszyński 3 
miejsce w walkach semi kontakt w kat -80 kg i  
Tomasz Bończyk 3 miejsce w walkach semi 
kontakt w kat -65 kg.

Zawody poprzedził kongres prezydentów 
IBF, nda którym zostały wybrane Nowe wła-
dze Federacji IBF. 

Prezydentem został ponownie Friedeberg - 
Georg Niering – 10 Dan (Niemcy), Pierwszym 
V-ice Prezydentem został Wiesław Bigos – 9 
Dan (Polska), V-ce Prezydentem został Alek-
sander Gartvich – 8 Dan ( Ukraina) natomiast 
dyrektorem technicznym został Uwe Kampe-
ter - 5 Dan (Niemcy)

Mazurek Dąbrowskiego 
dla Angeliki Bigos Z udziałem 20 zawodników i zawodni-

czek odbyły się  25października w Bieruniu 
- X  Otwarte Mistrzostwa Bierunia w grze bły-
skawicznej P-5, których organizatorem był 
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz KS 
„UNIA” Bieruń Stary-sekcja szachowa. Try-
umfował Łukasz Duda zawodnik AZS Gliwi-
ce. Nasi reprezentanci byli w pierwszej dzie-
siątce: Krzysztof Wilk zajął miejsce czwarte, 
Adam Wilk – piąte, Kazimierz Stryjski szó-
ste a Andrzej Gromada ósme.

Sponsorem turnieju był Bieruński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, a zawody prowadzili An-
drzej Wilk (KS „UNIA”) i Adam Duczmal (BO-
SiR). Turniej wchodziły w cykl XIII Grand Prix 
Bierunia w szachach.

Szachowe zmagania

13 grudnia na pływalni Szkoły Podstawo-
wej nr 1 a Bieruniu odbędą się VIII  Otwarte 
Mistrzostwa Bierunia w Pływaniu. Program 
zawodów przewiduje rozgrywki w katego-
riach: klasy I-IV, klasy V-VI, gimnazja, szko-
ły średnie i dorośli. Zgłoszenia do zawo-
dów przyjmują ratownicy na pływalni przy  
SP-1 w Bieruniu do 5 grudnia. Po wyzna-
czonym terminie zgłoszenia nie będą przyj-
mowane. Osoby niepełnoletnie startują w 
z a w o d a c h 
za pisem-
ną zgodą ro-
dziców bądź 
op iekunów 
lub pod opie-
ką osoby do-
rosłej(np. na-
uczyciela).

Pokaż jak 
pływasz



11 października w SP 1 miały miejsce 
uroczyste obchody 160 – lecia placów-
ki. Główne uroczystości rozpoczęły się od 
Mszy św. w kościele św. Bar-
tłomieja. Następnie zaprosze-
ni goście przeszli do szkoły, 
gdzie na sali gimnastycznej 
przygotowana została część 
oficjalna  obchodów.  Rozpo-
częła się od „Poloneza” odtań-
czonego przez uczniów ubra-
nych w stroje ludowe z epo-
ki, przygotowanych przez Ewę 
Górkę. W prezentacji multime-
dialnej przygotowanej przez 
Beatę Maślankę i Alinę Czer-
wińską przedstawiona zosta-
ła historia szkoły i jej dorobek. 
Zasłużonym pedagogom: Ali-
nie Cichoń, Teresie Jurczyk, 
Danucie Wagstyl-Majewskiej, 
Barbarze Nowak, Irenie Swo-
bodzie, Marii Skarlińskiej, Marii Wróbel, 
Janowi Wala , którzy swoją pracą przyczy-
nili się do rozwoju placówki dyrektor szkoły 
Anna Knopek wręczyła listy z podziękowa-
niami. Specjalne podziękowania za pomoc 
w organizacji obchodów otrzymał najstar-
szy absolwent szkoły obecny na uroczysto-
ści Franciszek Kocurek, który zadeklamo-
wał zebranym napisany przez siebie wiersz 
o starobieruńskiej szkole. Bardzo ciepło o 
swojej szkole wypowiedział się także inny 
absolwent, Prezes Małopolskiego oddzia-
łu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Roman 
Ficek, który podkreślił ogromny wpływ 
jaki wywarła ta właśnie placówka na całe 
jego życie. 

Wśród zaproszonych gości były przedsta-
wicielki Śląskiego Kuratorium Oświaty, któ-
re odczytały list od Kuratora Oświaty Sta-
nisława Fabera oraz sprezentowały szko-

le nową kronikę. Uroczystość zaszczyciły 
swą obecnością także władze miasta Bieru-
nia na czele z burmistrzem Ludwikiem Ja-

godą  i jego zastępcą Janem Podleśnym 
oraz starosta powiatu bieruńsko – lędziń-
skiego Piotr Czarnynoga. Na ręce dyrektor 
szkoły przesłali listy gratulacyjne Kardynał 
Stanisław Nagy, Poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego prof. Ge-
nowefa Grabowska, 
dr Jan Czempas, dy-
rektor zaprzyjaźnionej 
szkoły w Opavie i wie-
lu innych.

Uroczystość uświet-
niły występy uczniów 
przygotowanych przez 
nauczycieli na nieod-
płatnych zajęciach po-
zalekcyjnych działają-
cych na terenie szkoły. 
Jako pierwsi zapre-
zentowali się drugo-

klasiści pod kierunkiem Marii Wykręt, któ-
rzy w sposób humorystyczny przedstawili 
szkolne życie. Następnie wystąpiły zespo-
ły taneczne prowadzone przez panie Da-
nutę Nygę, Ewę Górkę i Renatę Sobanik. 
Ogromne wrażenie na zebranych wywarł 
występ szkolnego chóru „Do, re, mi” pro-
wadzonego przez Agatę Parysz-Urbaś. 
Zaprezentował on utwór „Gaudeamus igi-
tur”, „Szkolny rock and roll” i „To nie jest 
Miłość”. Wszystkie występy uczniów zo-
stały nagrodzone zasłużonymi owacjami 
zebranych gości. Cała uroczystość mia-
ła bogatą oprawę plastyczną, którą  przy-
gotował zespół nauczycieli pod kierunkiem 
Katarzyny Estkowskiej. 

Po części oficjalnej wszyscy obecni zo-
stali zaproszeni do obejrzenia przygotowa-
nej na szkolnych korytarzach ekspozycji hi-
storycznych fotografii, świadectw i kronik. 
Można także było zwiedzić szkolne sale, 
w których zaprezentowany został dorobek 
placówki, a także Szkolne Muzeum ze swo-
imi bogatymi zbiorami. Pokazano zdjęcia, 
gazetki, prace plastyczne oraz dyplomy, 
medale i puchary zdobyte przez uczniów w 
minionych latach.

Z okazji tak doniosłej rocznicy wydana 
została monografia szkoły, au-
torką której jest Alina Czer-
wińska. W siedmiu rozdziałach 
publikacji przedstawiła  różne 
aspekty życia szkoły, sylwet-
ki dyrektorów, nauczycieli, at-
mosferę pracy, zmieniające się 
systemy edukacyjne. Książka 
jest bogato ilustrowana unika-
towymi, historycznymi zdjęcia-
mi. Monografię można jeszcze 
nabyć w sekretariacie szkoły.

Wielu mieszkańców Bierunia 
skorzystało w dniach 13 – 15 X 
z zaproszenia do odwiedzenia 
szkolnych murów w ramach 
„Dni Otwartych Szkoły”. Szkol-
nych wspomnień i opowieści, 
kiedy samemu siedziało się w 

szkolnych ławach było bardzo wiele. Mamy 
nadzieję, że przygotowane wystawy ożywi-
ły dawne chwile spędzone w murach staro-
bieruńskiej szkoły.

   (U.S.)

To już tyle lat…


