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Tak, ziściło się marze-
nie Jana Wieczor-
ka - człowieka, który 

często podejmuje się walki 
o sprawy zdałoby się bez-
nadziejne. Takie, o których 
inni mówią: nie warto, nie 
ma szans, nie ma pienię-
dzy. Pan Jan szefuje Stowa-
rzyszeniu Miłośników 600 
letniego Bierunia i z tej ra-
cji, jako miłośnik tradycji nr 
1, nie mógł i tym razem po-
puścić. A przecież nie bra-
kowało takich, którzy mó-
wili: będziemy wisieć pod 
tą kładką.   

Warto tu przypomnieć, że 
zagadnienie kładki łączą-
cej obie części grobli było 
przedmiotem starań już od 
wielu lat i ma swój począ-
tek podczas budowy prze-
dłużenia ulicy Chemików do 
obwodnicy. Zaszła wówczas 
potrzeba rozebrania ok. 15 
mb. zabytkowej grobli. 

Zespół krakowski opraco-
wujący zagospodarowanie 
pasa zieleni wokół grobli i 

starówki wysunął wtedy kon-
cepcję, będącą warunkiem 
zgody Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, na ro-
zebranie tego odcinka grobli: 
połączenia jej  mostem, który 
mimo częściowej rozbiórki 
grobli stanowiłby w dalszym 
ciągu o jej ciągłości. Zdobyte 
doświadczenie podczas pro-
jektowania i wykonawstwa 
kładki nad wykopem boczni-
cy kolejowej KWK „Czeczott” 
na Chełmeczkach, pozwoli-
ło na opracowanie koncep-
cji tej kładki przez tego sa-
mego projektanta. Koncep-
cja ta uzyskała ogólną apro-
batę i stała się podstawą do 
wykonania dokumentacji 
projektowej.

Dziś kładka stoi a za-
wdzięczamy to, wielu oso-
bom i instytucjom, którym 
podziękowano wręczając 
pamiątkowe listy podczas 
spotkania w Jutrzence. 

To radni przyjęli lokalny 
program rewitalizacji tere-
nów zdegradowanych na 

lata 2004-2006 i 
na lata 2007-2013. 
Wśród przyjętych 
p r z e d s i ę w z i ę ć 
znalazła się rów-
nież pozycja do-
tycząca odbu-
dowy szesnasto-
wiecznej grobli  
wraz z budową 
ścieżek spacero-
wych, mostków, przepu-
stów, biwaków, urządzonej 
zieleni oraz ukształtowania 
i urozmaicenia brzegów za-
lewiska za groblą.

Burmistrz Ludwik Jago-
da zabiegał o to, by kład-
ka powstała - bez angażo-
wania miejskich środków fi-
nansowych, które - co oczy-
wiste - potrzebne są na bar-
dziej przyziemne cele. I tak 
się stało. Po pierwsze, dzię-
ki Stowarzyszeniu Miłośni-
ków 600-letniego Bierunia, 
które wraz z wymaganą do-
kumentacją oraz zezwole-
niami zobowiązało się, sto-
sowną umową, przekazać 
na ten cel znaczną część 

środków finansowych Sto-
warzyszenia. Po drugie - 
dzięki umiejętnemu pozy-
skaniu  finansowych środ-
ków unijnych.

Tak powstała  kładka łą-
cząca obie części grobli 
nad potokiem Stawowym i 
ulicą Chemików, dzięki któ-
rej, Bieruń  wzbogacił się o 
kolejną atrakcję wypoczyn-
kowo-turystyczną. Oczy-
wiście, każdy z nas poka-
że tysiąc miejsc w Bieruniu, 
gdzie przydałyby się pie-
niądze. Ale Unia Europej-
ska przyznała pieniądze na 
kładkę, Mogliśmy tylko je: 
wykorzystać na kładkę lub 
oddać.

U talentowany Krzysztof 
Szymaszek, jest zna-

nym w naszym mieście wo-
kalistą uświetniającym licz-
ne imprezy. Jednak, poru-
szający się na wózku 13 let-
ni Krzysiek, staje się mu-
zyczną gwiazdą na znacz-
nie większą skalę. Niedaw-
no, otrzymał Grand Prix IV 
Międzynarodowe-
go Festiwalu Pio-
senki i Form Twór-
czych Osób Niepeł-
nosprawnych w Po-
dolanach. Ostatnio 
zaś, praktycznie nie 
schodził z telewizyj-
nego ekranu.

Wszystko to, za 
sprawą Ogólnopol-
skiego Festiwalu Pio-
senki Zaczarowa-
nej, organizowanego 
przez fundację Anny 
Dymnej. W licznych 
transmisjach telewi-
zyjnych widzieliśmy, 
jak Krzysztof podbił 

publiczność krakowskie-
go Rynku Głównego oraz 
widzów TVP. Występując u 
boku Moniki Brodki znów 
zajął 1 miejsce. Brawo! Ży-
czymy kolejnych sukcesów 
i ... czekamy na wymarzo-
ną płytę. Może ktoś zainwe-
stuje w rozwój młodego ta-
lentu? 

WYDARZENIA

Kładka już nie dzieli

Jedni widzą w niej łabędzia podrywającego się 
do lotu. Inni, widzą tu literę „M - jak miłość” 
czy „M - jak most”. W każdym razie, 
23 czerwca ksiądz proboszcz Walerian Ogier-
man poświęcił, a przewodniczący Rady Miasta 
Jan Wieczorek, burmistrz Ludwik Jagoda i Ma-
rian Jarosz wicemarszałek województwa ślą-
skiego przecięli wstęgę, otwierając uroczyście 
kładkę łączącą groblę na ulicą Chemików.   

Brawo Krzysztof
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WOKÓŁ NAS

27 czerwca kolejna bierunianka - pani Anna Miś 
obchodziła 90 rocznicę urodzin. Pani Anna Miś 
jest wdową, jej mąż zmarł w 1961 roku. Dostojna 

Jubilatka wychowała troje dzieci: Gerarda, Elżbietę i Annę 
i szczęśliwie doczekała się 6 wnuków i 8 prawnuków. Oto-
czona rodzinną miłością, pani Anna często przebywa w 
odwiedzinach u swoich dzieci, które wspólnie z wnukami 
i prawnukami się nią opiekują. Pani Anna zawsze żyła „w 
biegu”. Dziś bardzo lubi spacerować, jest osobą bardzo 
energiczną, towarzyską i rozmowną. Cieszy się wielką sym-
patią wśród sąsiadów i znajomych. 

Zgodnie z naszą bieruńską tradycją, dostojną Jubilatkę 
odwiedzili i złożyli jej serdeczne życzenia, wręczając kwia-
ty i upominek: burmistrz Ludwik Jagoda, przewodniczący 
Rady Miejskiej - Jan Wieczorek i naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich - Agnieszka Adamczyk 

Gospodarze spotkania: pre-
zes Grzegorz Nowak i wice-
prezes Jan Janik przedstawili 

sprawy organizacyjne Izby, po czym - 
wręczyli nowym członkom Certyfikaty 
Przynależności do Bieruńsko-Lędziń-

skiej Izby Przemy-
słowo-Handlowej. 
Otrzymały je firmy: 

Z.U.H. Dy-
jeciński Jó-
zef i Urszu-
la, Zakład Budownictwa Ogól-
nego i Instalacji C.O., Wentyla-
cyjnych, Wod-Kan i Gaz Jerzy 
Piłka, Galanteria skó-
rzana, odzież-obuwie 
Krzysztof Szczygieł 
oraz F.H. „Trend” Bar-
tłomiej Niemiec.

W kolejnym punk-
cie omówiono prze-
bieg IV Powiatowych 

Targów Przedsiębiorczości 
i Ekologii w Imielinie. Wi-
cestarosta Bernard Bed-

norz stwierdził: kan-
dydatów do nagrody 
Złotego Liścia wyła-
nia komisja naukow-
ców nie związanych 
z biznesem. Dodał też: więk-
szość nagród w tym roku zgar-
nęli przedsiębiorcy z Bierunia. 
I to cieszy!

Zakres zadań, które będą re-
alizowane przez nową komen-
dę policji przedstawił podin-

spektor Sojka pełnomocnik do two-
rzenia komendy Powiatowej w Bie-
runiu.

Wystąpienia Starosty, Burmistrzów 
- w tym burmistrza Ludwika Jago-
dy - i Wójtów z krótkim omówieniem 
najważniejszych problemów Powia-
tu i gmin zakończyło część oficjalną 
po której rozpoczęło się wspólne gril-
lowanie. 

Ostatnie przed wakacjami spotkanie człon-
ków Bieruńsko-Lędzińskiej Izby Przemysło-
wo-Handlowej, ma tradycyjnie już  bardziej 
uroczysty charakter. Tak było i tym razem 
28 czerwca w Zajeździe „Jajosty”.

Przedsiębiorcy na grillu

Wyrwane z kontekstu
Piotr Czarnynoga
Starosta

Śląski Komendant Wojewódzki Policji w Kato-
wicach nadinsp. Kazimierz Szwajcowski po-
wiedział mi, że nominacja na pełnomocnika 
do spraw tworzenia komendy to nie to samo 
co nominacja na stanowisko szefa Komendy. 
Ale się jeszcze nie zdarzyło, aby było inaczej.

Nowy komendant?
podinspektor Sojka
pełnomocnik do tworzenia 
Komendy Powiatowej Policji 
w Bieruniu

Czy to będzie nasz komendant? Na zdjęciu: 
podinspektor Sojka pełnomocnik do tworze-
nia Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

Dużo zdrowia

Wyrwane z kontekstu
Józef Berger
Radny Sejmiku Woj. Śląskiego

Jesteśmy powiatem fajnym ale słabym. Mo-
żemy liczyć na okruchy z pańskiego stołu. 
Ale jest to jakieś 2-3 milionów złotych o któ-
re warto się bić.
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Pierwszy etap procedury wyborczej
W dniu 29.06.2006 r. Rada Miejska podjęła na wniosek Burmistrza dwie uchwały: w sprawie podziału miasta na okręgi, usta-
lenia ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz w sprawie podziału miasta na obwody, usta-
lenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Ustalenia Rady w obu uchwałach zawarte są w tabeli.

Numer
okręgu

Liczba
radnych
wybie-
ranych

w okręgu

Numer
obwodu Granice obwodu

Siedziba 
Obwodowej Komisji

Wyborczej 

1 3

1

Ulice: Adama, Domy Polne, Kamieniczna, Kusocińskiego, Latochy, Licealna, Łowiec-
ka, Łysinowa, Macieja, Onufrego, Osiedle Wygoda, Polna, Ratuszowa, Rycerska, Ry-
nek, Słowackiego, Słowiańska, Spiżowa, Szarych Szeregów, Szostka, Szymanow-
skiego, Szynowa, Świerczyniecka, Świerklowa, Turyńska, Wrześniowa, Wrzosowa,  Za 
Kopcem, Żwirki  i Wigury.

Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich, 
ul. Licealna 17 w Bieruniu.
Tel. 216-40-60

2

Ulice:  Homera, Krótka, Marcina, Mleczna, Pilnikowa, Oświęcimska, Sekretna. Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich, 
ul. Licealna 17, Bieruń.
Tel. 216-40-60

     

3

Ulice: Bazaltowa, Bogusławskiego, Borowinowa, Dolomitowa, Kamienna, Kolonia Le-
śna, Marglowa, Piaskowcowa, Pszenna, Skalna, Turystyczna nr 2, Wapienna, War-
szawska od nr 1 – 136, Zarzyna
.

Szkoła Podstawowa 
w Ścierniach,
ul. Kamienna 17.
Tel. 216-33-03

2 4

4

Ulice: Andrzeja, Kadłubowa, Kolumba, Kopcowa, Ks. Kudery,              Ks. Macierzyń-
skiego, Ks. Trochy, Spyry, Barańcowa, Baryki, Bojszowska, Dębowa, Dojazdowa, Go-
łysowa, Hodowlana, Klasztorna, Kocyndra, Kolejowa, Konarskiego, Kopańska, Kra-
kowska, Okrężna, Peryferyjna, Potokowa, Skrzetuskiego, Staromłyńska, Szybowa, To-
rowa, Turystyczna od nr 5, Wspólna, Wylotowa, Hejnałowa

Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Bieruniu, 
ul. Krakowska 28.
Tel. 216-40-67

5

Ulice: Chemików, Fałata, Księżycowa, Perłowa, Romera, Rędzinna, Rubinowa, Bursz-
tynowa, Schillera, Solidarności, Solskiego, Sowińskiego, Spacerowa, Sportowa, Wita, 
Zdrowia.

Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Bieruniu, 
ul. Krakowska 28.
Tel. 216-40-67

3 4

6

Ulica: Granitowa nr 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 26a, 
26b, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 
57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73
.

Powiatowy Zespół  Szkół
w Bieruniu, 
ul. Granitowa 132.
Tel. 216-29-81

7

Ulica:  Granitowa nr 28, 28a, 28b, 28c, 54, 55, 56, 58, 60, 60a, 60b, 60c,  62, 64, 66, 
68, 70, 70a, 70b, 70c, 70d, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 
102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126
.

Powiatowy Zespół  Szkół 
w Bieruniu, 
ul. Granitowa 132.
Tel. 216-29-81

8
Ulica: Węglowa 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 
61, 63, 65, 67, 69, 75, 77, 79, 81, 105, 107, 

Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Bieruniu, ul. Węglowej 11.
Tel. 216-29-70

 

9
Ulice: Kościelna, Letnia, Warszawska od nr 137 – 246, 248, Węglowa   41 – 43, 71 
– 73, Węglowa 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, Wiosenna.

Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Bieruniu, ul. Węglowa 11.
Tel. 216-29-70

3 4

10

Ulice: Dąbrówki, Mieszka I, .Solecka, Bohaterów Westerplatte, Diamentowa, Dyrdy, Je-
dwabna, Mielęckiego, Nadbrzeżna, Niedługa, Patriotów, Promienna, Przecznica,  Przy-
jaźni, Równoległa, Skowronków, Soplicy, Tatarakowa, Warszawska od nr 301 do 396, 
Wiślana, Węglowa 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, Zabrzeg
.

Gimnazjum Nr 1              
w Bieruniu, 
ul. Warszawska 294.
Tel. 216-21-38

11

Ulice: Barbórki, Bijasowicka, Budzyńskiej, Groblana, Korfantego, Kossaka, Kosynie-
rów, Królowej Jadwigi, Krupnicza, Lipcowa, Majowa, Nasypowa, Ofiar Oświęcimskich, 
Piastowska, Porąbek, Prywatna, Remizowa, Sadowa, Starowiślana, Mjr Sucharskie-
go, Warszawska 247, 249, od 250 – 254,  od 256 – 299, Wawelska, Władysława Jagieł-
ły, Zuchowa, Żywiczna
.

Gimnazjum Nr 1 
w Bieruniu,
ul. Warszawska 294.
Tel. 216-21-38

Podstawą do dokonania nowego podziału miasta 
na okręgi było Zarządzenie Wojewody Śląskiego. 
W gminach liczących do 20.000 mieszkańców, 
czyli takich jak obecnie Bieruń, tworzy się dla 
wyboru Rady okręgi, z których wybiera się od 
1 do 5 radnych, Burmistrz przedstawił Radzie 
projekt podziału na okręgi wielomandatowe. Z 

przeliczenia reprezentacji na mandat wynika, że 
na każdy statystyczny mandat winno przypadać 
1.326 mieszkańców. Zachowując podany wymóg 
miasto podzielono na 4 wielomandatowe okręgi, 
z trzech będzie wybieranych po czterech radnych, 
a z jednego trzech. W odniesieniu do skupisk 
miejskich w Bieruniu Starym wybranych będzie 7 

radnych odpowiednio w dwóch okręgach, z czego 
jeden będzie liczył 3 mandaty, a drugi 4 mandaty. W 
Bieruniu Nowym będą również dwa okręgi liczące 
po 4 mandaty.Od lat istnieje utrwalany podział na 
dwa Bierunie. Podczas sesji pojawiły się wyraźne 
akcenty podziału Bierunia Nowego na osiedlu oraz 
starą część. Przed podjęciem decyzji przez Radę 
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zgłoszony został wniosek, aby w Bieruniu Nowym osiedla 
posiadały 5 mandatów, a stara część 3 mandaty. W wyniku 
dyskusji i głosowania Rada przyjęła podział zaproponowany 
przez Burmistrza. Mimo zmniejszenia liczby radnych przyjęty 
przez Radę nowy podział niemal w całości pokrywa się z 
obecnym podziałem. Należy przypomnieć, że Rada Miejska 
obecnie liczy 21 radnych, a 4 okręgi wielomandatowe liczą 
odpowiednio Bieruń Stary 5 i 5 mandatów a Bieruń Nowy 
6 i 5 mandatów. Obecny podział różni się w przypadku 
starobieruńskim tym, że mieszkańcy ulicy Wylotowej będą 
głosowali w drugim okręgu. Przesunięcie to było konieczne, aby 
zachowana była reprezentacja na mandat. Dokonano również 
przesunięcia ulicy Bursztynowej w ramach okręgu do trzeciego 
obwodu. W praktyce to kosmetyczny ruch. Podobna sytuacja 
ma miejsce w Bieruniu Nowym, gdzie w porównaniu z obecnym 
podziałem dokonano przesunięcia bloku o numerach 250 

W dniu 29 czerwca odbyła się zwyczajna sesja 
Rady Miejskiej. Tematem wiodącym sesji była 

poprawa układu komunikacyjnego w Bieruniu. To 
kolejny nowy obszerny temat, którego odrębnie Rada 
nigdy nie podejmowała. Do udziału w sesji zaproszono 
przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad projektanta dokumentacji uspokojenia ruchu 
od ronda do Wisły Pana Adama Biegańskiego, radnych 
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, reprezentujących 
w Radzie Powiatu Bieruń oraz przedstawicieli KWK 
„Piast”. Materiałem pomocniczym dla radnych były: 
informacja w sprawie stanu prac planistycznych 
dotyczących drogi ekspresowej S1 oraz obwodnic 
Bierunia, a także dokumentację w postaci protokołów 
ze spotkań organizowanych z udziałem władz gmin 
zainteresowanych budową drogi ekspresowej S1 
oraz parlamentarzystów z Województwa Śląskiego 
i Małopolskiego. Do dokumentacji dołączono 
korespondencję adresowaną prze posła Klubu 
Parlamentarnego PiS do Marszałka Sejmu RP 
Marka Jurka. W sesji wziął udział, co jest nowością, 
przedstawiciel biura poselskiego deputowanej do 
Parlamentu Europejskiego Elżbiety Hanzlik popieranej 
przez Platformę Obywatelską. Jak widać temat dotarł 
do orbity zainteresować zarówno gmin Bestwina, 
Bielsko-Biała, Bieruń, Bojszowy, Brzeszcze, Lędziny, 
Mysłowice, Oświęcim i Wilamowice, jak i największych 
partii politycznych. W czasie dyskusji omówiono 
zarówno problemy związane z remontem drogi DK 
44, czyli ul. Turyńskiej i ul. Warszawskiej, biegnących 
przez Bieruń jak i sposoby wyprowadzenia ruchu lub 
jego ograniczenia na ul. Warszawskiej, w tym zwłaszcza 
taboru ciężkiego. Sporo uwagi poświęcono również 
sposobom włączenia ruchu 7 docelowych obwodnic 
Bierunia do drogi ekspresowej S1. Przedstawiciel Biura 
Projektów zwrócił uwagę na sukces miasta jakim jest 
realizowany remont w/w ulic przez administratora oraz na 
czekające mieszkańców problemy dotyczące konsultacji, 
wynikające z przepisów prawa. Podał przykłady miast, 
gdzie opór właścicieli gruntów uniemożliwił realizację 
obwodnic. Rada zakończyła dyskusję przyjęciem 
wniosku w następującym brzmieniu:
„Podjąć działania celem rozpracowania połączeń 
lokalnych w Bieruniu z planowanym węzłem 
Bijasowickim na drodze ekspresowej S1, ze szczególnym 
uwzględnieniem wschodniej części miasta.
Szerzej na temat uciążliwości ruchu samochodowego 
w mieście i sposobach jego rozwiązania w innym 
miejscu RODNI. Podczas sesji Rada podjęła następujące 
uchwały: 

W sprawie wyrażenia poparcia dla działań posłów 
senatorów zieleni śląskiej, małopolskiej 

W sprawie przyspieszenia realizacji drogi 
ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice – Kosztowy 
– Bielsko-Biała.

Uchwała ma charakter intencyjny. Rady zainteresowanych 
9 gmin wymienionych wyżej, podjęły uchwałę w takim 
samym brzmieniu. Taka forma działań świadczy o 
wspólnym zainteresowaniu i ścisłej współpracy na 

etapie projektowania i realizacji inwestycji. W uchwale 
zapisano o powiązaniu obszaru Bierunia układem 
komunikacyjnym z węzłem w Bijasowicach. Wspólne 
działanie gmin popieranych przez parlamentarzystów 
zwiększa szansę na przyspieszenie realizacji zadania.

W sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy 
Bieruń

Rada postanowiła nabyć grunty zajęte pod istniejące 
drogi dojazdowe odpowiednio: ul. Marcina (boczną) o 
pow. 273 m2, ul. Gołysową – 198 m2, Wita – 169 m2, 
Wita – 130 m2, Wita – 312 m2, Zabrzeg – część działki, 
ul. Oświęcimską i Macieja – część działki oraz ul. 
Bohaterów Westerplatte i Wawelską. Grunty nabyto od 
osób fizycznych w celu porządkowania stanu prawnego 
dróg.

W sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonej w Bieruniu przy ul. 
Licealnej

Rada postanowiła zbyć bez przetargu osobie fizycznej 
działkę o pow. 316 m2. Obowiązujące przepisy przy 
tak małej działce pozwalają na takie postępowanie. 
Dla nabywcy uchwała jest uporządkowaniem gruntów 
wokół domu.

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o 
przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 
oraz informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury.

Uchwała określa w jakim układzie Bieruński Ośrodek 
Kultury ma przedkładać Radzie informacje o przebiegu 
wykonania planu finansowego. Formalizowanie 
sprawozdawczości finansowej przez instytucje kultury 
określa m.in. ustawa o finansach publicznych.

W sprawie zmian budżetu

Rada wprowadziła zmiany do budżetu po stronie 
dochodów i wydatków. Większe dochody o kwotę 
991.846,-zł pochodzą m.in.ze współfinansowania zadania 
inwestycyjnego „budowa kładki dla pieszych w Bieruniu 
Starym przez firmy „Carbud” S.A. i „Erg-Bieruń” 
S.A., zwrotu kosztów zabezpieczenia przed wpływami 
górniczymi budynków użyteczności publicznej na 
podstawie ugody zawartej z KWK „Piast”, dotacji na 
realizację inwestycji Powiatowej Komendy Policji w 
Bieruniu przekazanych przez Starostwo Powiatowe, 
Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, Gminę 
Chełm Śląski oraz inne. Zmiany do budżetu zawarto w 
trzech załącznikach do uchwały.

W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na terenie Gminy Bieruń na lata 
2006 – 2009.

Rada zatwierdziła plan rozwoju i modernizacji sieci 
i urządzeń wodociągowych będących własnością 
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Tychach S.A., uchylając jednocześnie swoją uchwałę, 

którą zatwierdziła na lata 2005 – 2009.
RPWiK w Tychach wprowadziła zmiany do planu, który 
obowiązywał dotychczas. Dla realizacji zadań ubiega się 
o uzyskanie środków finansowych z Funduszu Spójności. 
Zakres wykonanych modernizacji będzie w latach 
następnych korygowany w zależności od przyznanych 
środków. Z zatwierdzonego planu wynika, że w Bieruniu 
zrealizowane zostaną zadania na kwotę 1.648.100,- zł. 
Szerzej o problemach dotyczących tematu w następnym 
numerze „Rodni”.

W sprawie podziału na okręgi gminy Bieruń, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu dla przeprowadzenia 
wyborów do Rady Miejskiej.

W sprawie podziału miasta Bieruń na obwody 
głosowania, w celu przeprowadzenia wyborów 
do Rady Miejskiej Rady Powiatu i Sejmiku 
Województwa Śląskiego.

Komentarz do obu uchwał publikujemy odrębnie w 
innym miejscu RODNI.

W sprawie utworzenia Związku Międzygminnego 
pod nazwą „Tyski Związek Wodno-Kanalizacyjny”

Rada postanowiła utworzyć wspólnie z gminami 
Bojszowy, Brzeszcze, Czechowice, Kobiór, Lędziny, 
Łaziska Górne, Orzesze, Wyry, Tychy – Związek 
Międzygminny. Zadaniem Związku będzie wykonywanie 
zadań w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 
kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz ochrony 
środowiska w zakresie dotyczącym wód.
Uchwała ma na celu docelową prywatyzację sieci na 
terenie gminy.

W sprawie poparcia stanowiska zajętego przez Radę 
Miejską w Kuźni Raciborskiej 

W sprawie stanu dróg wojewódzkich i krajowych, 
położonych na terenie województwa śląskiego.

Przedstawiony w uzasadnieniu do uchwały Rady 
Miejskiej w Kuźni Raciborskiej stan dróg świadczy, że 
problem ten dotyczy wszystkich gmin, przez które biegną 
drogi wojewódzkie i krajowe. Rada poparła stanowisko 
Rady Kuźni Raciborskiej uznając, że wspólny nacisk 
wielu gmin może wpłynąć na zwiększenie nakładów na 
remonty i modernizację dróg.

W sprawie wyrażenia zgody Panu Karolowi 
Chmielarskiemu na umieszczenie herbu Miasta 
Bieruń na proporcu łodzi pływającej na rzekach 
Wiśle i Odrze.

Rada wyraziła zgodę uznając, że prezentowanie herbu 
miasta w przedstawiony sposób jest jego promocją.

Opracował
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

Radni obradowali

– 254, przy ul. Warszawskiej z okręgu trzeciego do czwartego, 
co umożliwiło zapewnienie reprezentacji na mandat. Obecny 
przyjęty podział miasta na okręgi zapewnia stabilność i trwałość. 
Mimo zmniejszenia się liczby radnych wprowadzone zmiany 
są niewielkie.Jest to ważne, gdyż wyborcy  mają utrwalone 
przyzwyczajenia. W ślad za utworzeniem nowym okręgów 
wyborczych niezbędne było wprowadzenie zmian w podziale 
miasta na obwody, gdyż podział ten jest integralnie związany 
z podziałem na okręgi. Mówiąc dosłownie zachowano taką 
samą liczbę  Obwodowych Komisji Wyborczych czyli 11 oraz 
te same siedziby. Zmieniono w trzech przypadkach granice 
obwodów.Mieszkańcy ul. Wylotowej będą głosowali tym 
razem w SP Nr 1.Mieszkańcy ul. Bursztynowej również w 
SP Nr 1 lecz w drugiej komisji, która będzie pracowała w tej 
szkole. Mieszkańcy bloku przy ul. Warszawskiej 250 – 254 będą 
głosowali w Gimnazjum Nr 1. Każdy podział budzi emocje, 

jeżeli nie pokrywa się z oczekiwaniami przyszłych kandydatów 
na radnych. Omówione zmiany wynikające z obowiązujących 
przepisów są niewielkie w porównaniu do obecnego stanu. 
Utworzenie dwóch okręgów czteromandatowych w Bieruniu 
Nowym oznacza wprost większe szanse dla zdobycia mandatu 
przez przedstawiciela skupisk o charakterze wiejskim czyli 
Czarnuchowic i Bijasowic. Warunek jest jednak jeden, głosy 
nie mogą się rozłożyć na kilku kandydatów. Podobna sytuacja 
dotyczy Ścierń.  Obie uchwały będą podlegały podwójnej kontroli 
nadzoru prawnego Wojewody oraz Komisarza Wyborczego, do 
którego będzie dostarczona z pisemnym uzasadnieniem. Obie 
będą publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. Na ich podstawie Burmistrz wyda obwieszczenie, 
które będzie podane do wiadomości mieszkańców na tablicach 
ogłoszeń. Kolejne informacje dotyczące wyborów będziemy 
publikowali w następnych numerach RODNI
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W niedzielę 25 czerwca, w koście-
le p.w. św. Bartłomieja jubileusz 
50 lecia kapłaństwa obchodził 

ks. Prałat Jerzy Nyga. Serdecznie gra-
tulując tak znamienitego Jubileuszu, za-
mieszczamy poniżej encyklopedyczną 
notkę, znanego i cenionego duchowne-
go. Ksiądz prałat udzielił nam okolicz-
nościowego wywiadu, który zamieści-
my w najbliższym wydaniu Rodni.

Urodzony 16 IV 1931 roku w Bie-
runiu Starym. Święcenia kapłańskie 

otrzymał 24 VI 
1956 roku. Pra-
cował w charak-
terze wikariusza 
kolejno w nastę-
pujących para-

fiach: w Rydułtowach, Bobrownikach 
Śląskich, Chorzowie - św. Jadwigi za-
razem jako kapelan szpitala, oraz w 
Bielsku - Serca Jezusowego. Następ-
nie był rektorem kościoła św. Waw-
rzyńca w Orzeszu, łącząc z tym rów-
nocześnie w 1971 roku funkcję ekono-
ma parafii Nawiedzenia NMP w Orzeszu, 
a 5 V otrzymał dodatkowo dekret odbu-
dowującego kościół św. Walentego w 
Bieruniu Starym. W latach 1971 - 2000 
był proboszczem w parafii św. Józefa w 

Katowicach-Załężu.
Od 1967 roku był 

członkiem, a od 1980 
roku przewodniczą-
cym Archidiecezjal-
nej Komisji Sztuki Sa-
kralnej, członkiem Ar-
chidiecezjalnej Komisji 
Liturgicznej, diecezjal-
nym duszpasterzem 
Środowisk Twórczych 
oraz profesorem kon-
serwacji zabytków w 
Wyższym Śląskim Se-
minarium Duchownym 
w Katowicach. 

SPOŁECZEŃSTWO

Otóż na sesji w dniu 22 czerw-
ca radni Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego jednogłośnie 

uchwalili nadanie tytułów „Zasłużony 
Obywatel Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego” Jego Eminencji Księdzu Kar-
dynałowi Stanisławowi Nagy’emu ro-
dem z Bierunia oraz reżyserowi, twór-
cy i realizatorowi filmowemu Józefowi 
Kłykowi - mieszkającemu w Pszczy-
nie, lecz od lat mocno rodzinie i twór-
czo związanemu z Bojszowami. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jo-
achim Pinocy przypomniał, że na se-
sji Rady Powiatu 20 kwietnia br. pod-
jęta została uchwała o ustanowieniu 
tytułu: „Honorowy Obywatel Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego” oraz trybie 
i zasadach jego nadawania. Do Ka-
pituły Honorowej działającej pod kie-
runkiem Joachima Pinocego (w skład 
której wchodzi również starosta bie-
ruńsko-lędziński oraz przewodniczący 
wszystkich komisji stałych Rady Po-
wiatu) wpłynęły dwa wnioski: jeden od 
sześciu radnych powiatowych z Bieru-
nia dotyczący Księdza Kardynała Sta-
nisława Nagy’ego i drugi od trzech 
radnych powiatowych z Bojszów oraz 
wójta Bojszów Henryka Utraty doty-
czący uhonorowania tym zaszczytnym 
tytułem Józefa Kłyka. Kapituła Hono-
rowa przyjęła oba wnioski.

Osoba, której nadano tytuł „Hono-
rowy Obywatel Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego”, otrzyma akt nadania tytu-
łu, okolicznościowy medal oraz zosta-
nie wpisana do „Księgi Honorowych 
Obywateli Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego”. Uroczyste wręczenie aktu 
nadania tytułu i medalu „Honorowe-
go Obywatela Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego” odbywa się podczas se-
sji Rady Powiatu lub - w szczególnym 
przypadku - w innych uroczystych 
okolicznościach.

Tytuł dla 
Kardynała 
Stanisława Nagy
Cieszymy się, że radni powia-
towi postanowili pójść w śla-
dy radnych naszej gminy i 
przyznawać swoje nagrody 
wybitnym i zasłużonym oso-
bistościom.

Ks. Jerzy Nyga - Kapelan Jego Świątobliwości

Jubileusz prałata

Podczas niedawnego festynu w 
Mysłowicach zorganizowane-
go z okazji Międzynarodowe-

go Dnia Spółdzielczości, pracowni-
cy SUH „Jedność” otrzymali resorto-
we wyróżnienia. Odznakę „Zasłużone-
go dla spółdzielczości” otrzymali: Eu-
genia Myszor, Jacek Miczko, Maria 

Orawiec, Urszula Kawała i Ewa Sza-
fron. Natomiast odznakę „Zasłużony 
działacz ruchu spółdzielczego” otrzy-
mali: Maria Borkowska i Jerzy Ka-
wała.

Wszystkim wyróżnionym oraz pani 
prezes SUH „Jedność” Barbarze Kała-
mała serdecznie gratulujemy. 

Wyróżnienia dla spółdzielców
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Szanowni Państwo,
czterdziesta piąta sesja Rady Powiatu odbyła się 22 czerwca bieżące-
go roku i poświęcona była działalności Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie , nadania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego” oraz zostały przekazane kolejne insygnia powiatu.

W bieżącej kadencji Rada zleciła historykom-heraldykom opraco-
wanie insygniów powiatu wraz z regulaminami ich używania. Doty-
czy to sztandaru, laski i dzwonka (przyjętych w grudniu na sesji) oraz 
łańcucha z herbem powiatu dla Przewodniczącego Rady oraz Staro-
sty. Opracowano również odznakę Radnego Powiatu. Wszystkie in-
sygnia oraz odznaki zostały wręczone na niniejszej sesji. Rada po-
stanowiła również wręczyć odznaki dla radnych pierwszej kadencji.

Wiodącym tematem sesji była działalność Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Pomoc rodzinom świadczona jest m in 
w. Ośrodku Interwencji Kryzysowej w którym w 2005r udzielono 
720 porad. Opieka na dziećmi i rodziną realizowana była rów-
nież przez 43 rodziny zastępcze w których przebywało 38 dzie-
ci. Rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzy-
mania dzieci udzielono pomocy pieniężnej w wysokości 385 
784zł. Do pozostałych zadań PCPR należy: organizacja eduka-
cji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, rehabilitacja zawodo-
wa i społeczna, organizowanie wsparcia dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi.

W dalszej części sesji radni postanowili przyznać tytuł „Hono-
rowy Obywatel Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego” osobom: Kar-
dynałowi Stanisławowi Nagy’emu oraz Józefowi Kłykowi.

Na sesji obecny był również Radny Sejmiku Województwa Ślą-
skiego Józef Berger, który wręczył „Honorową Odznakę Za za-
sługi Dla Województwa Śląskiego” radnemu Wiesławowi Bigo-
sowi oraz wicestaroście Bernardowi Bednorzowi.

KULTURA

„Bóg jest uśmiechnięty gdy patrzy na 
Ciebie” - pod takim hasłem odbył się 18 
czerwca b. r. X Kiermasz Parafialny przy 
parafii Najświętszego serca Pana Jezu-
sa w Bieruniu Nowym. Festyn, jak przy-
stało na hasło odbył się w radosnej at-
mosferze. Było to święto radości i uśmie-
chu. Wśród wielu atrakcji tego radosne-
go niedzielnego popołudnia mogli-
śmy zobaczyć pokazy Ochotniczej 
Straży Pożarnej - Bieruń Nowy, 
występ zespołu folklorystycz-
nego „Nowobierunianki”, kibi-
cować w meczu siatkarskim 
drużynie chóru młodzieżowe-
mu „Gaudeamus” oraz ich 
zwycięskim przeciwnikom: na-
uczycielom Gimnazjum nr 1 w 
Bieruniu Nowym. Dzieci korzy-
stały ze specjalnie przygotowa-
nych gier i zabaw oraz z dmucha-
nej zjeżdżalni. Zabawy było co nie 
miara. Zostały ogłoszone dwa konkur-
sy: plastyczny: „Uśmiech Pana Boga” 
oraz fotograficzny: „Uśmiech roku”. 
Mamy i babcie upiekły ciasta, które wy-
startowały w konkursie: „Słodka Blacha 
2006” Innymi atrakcjami były między in-
nymi: balony, gofry oraz wspólna zaba-
wa do której obecnych zaprosił zespół 

Sixty - band”. Praw-
dziwe oblężenie 
przezywały: kawia-
renka, kuchnia polowa jednak najdłuż-
sze kolejki ustawiły się przy loterii. Każ-

dy los wygrywał, a główną nagrodą był 
rower turystyczny. Cały dochód z nasze-
go kiermaszu zostanie przeznaczony na 
dofinansowanie dzieci i młodzieży z pa-
rafii oraz na zakup sprzętu nagłaśniają-

cego dla chóru młodzieżowego „Gau-
deamus” który również uświetnił swo-
im występem to nasze święto radości i 
uśmiechu, prezentując swoją pierwszą 
płytę: „zabłyśnij światłem” 

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim którzy wzięli udział w tym świę-

cie uśmiechu. Uczestnicy pokaza-
li że warto mieć serca otwarte na 
Boga i drugiego człowieka. To 
serce któremu zależy na uśmie-
chu i choć małej iskierce radości 
tych najbardziej potrzebujących. 
Jest wśród nas wielu wspania-
łych ludzi, którzy z serca umieją 

się dzielić tym, co posiadają z po-
trzebującymi. 
Uczestnicy Kiermaszu doszli do jed-

nego bardzo ważnego wniosku - Jeste-
śmy stworzeni do radości, po to aby cie-
szyć innych. Każdy nasz uśmiech, gest, 
słowo, czyn, sprawiają przeogromną ra-
dość nie tylko drugiemu człowiekowi, 
ale przede wszystkim Bogu. Również 
Twoim uśmiechem, cieszy się całe nie-
bo! Więc uśmiechnij się!!!

Ks. Marcin Ryszka, Anna Najda 

Co oznacza uśmiech Boga?
Każdego dnia, w każdym miejscu i w każ-
dym czasie, nawet wtedy gdy nasze serce jest 
smutne, możemy pomyśleć o Bogu, który pa-
trząc na nas, ma uśmiechniętą twarz. A musi-
my pamiętać, że On patrzy na nas przez cały 
czas! Jakie wielkie szczęście nas spotkało 
- jesteśmy ludźmi! Samą swoją obecnością 
sprawiamy Bogu radość!

Bernard Pustelnik

Wiecie, że w powiecie...
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POWITANIE LATA

Powitanie lata zamiast Nocy Świętojańskiej - taką im-
prezę mieliśmy w tym roku. Jak już informowaliśmy, 
w czerwcu miała się odbyć dziesiąta - jubileuszowa 

„Noc Świętojańska nad Wisłą”. Jednak , mimo ogromnych 
starań organizatorów, zaostrzone niedawno rygory i prze-
pisy, dotyczące imprez masowych, skupiających ponad ty-
siąc uczestników, wymusi-
ły odwołanie imprezy nad 
Wisłą i przeniesienia jej na 
nowe miejsce.

O tym, że była to słusz-
na choć bolesna decy-
zja świadczy fakt, że po-
licja przerwała podobną 
imprezę w Lędzinach, któ-
re nie chciały się zastoso-
wać do obowiązujących 
przepisów.

Nowe miejsce, to nowy 
charakter imprezy ale za-

bawa była znakomita. Ponieważ bawiliśmy się na parkingu 
przy boisku KS „Piast” - imprezę rozpoczął turniej piłki noż-
nej obfitujący w zaskakujące rozwiązania godne Mundialu. 
Ostatecznie wygrała go drużyna oldbojów Johnson Con-
trols przed podobną reprezentacją KS „Piast” i zespołem 
„Fido-Dido”. Później było muzycznie: trochę śląskiego dan-

cefolkloru w wykonaniu 
zespołu „Szlagiermaszy-
na”, trochę sentymental-
nego popu w wykonaniu 
grupy 2+1 oraz niezłego 
rocka z grupą Cree. Sło-
wem dla każdego coś mi-
łego. W roli konferansjera 
świetnie spisał się szefują-
cy „Epidemii” - Michał Sa-
bat, który potrafił rozkręcić 
imprezę i ratował sytuację 
w przypadku drobnych 
przerw technicznych.

Znakomita zabawa w nowy miejscu!
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KULTURA
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W piątek, 23 czerwca, ostatni raz zabrzmiał dzwonek dla 
159 uczniów klas szóstych. Tę jedyną w swoim rodzaju 

uroczystość, którą każdy uczeń kończący szkołę podstawo-
wą będzie pamiętał całe życie, przygotowała klasa 5b wraz 
ze swoją wychowawczynią panią Aliną Czerwińską i chór 
szkolny pod kierunkiem pani Agaty Parysz-Urbaś. Brali w 
niej udział uczniowie klas szóstych, wychowawcy, grono pe-
dagogiczne, dyrekcja, rodzice oraz zaproszeni goście. 

Po wprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się część oficjal-
na, w czasie której zostały wręczone świadectwa, dyplo-
my i nagrody książkowe najlepszym absolwentom. Aż 41 
uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem za bardzo 
dobre wyniki w nauce. Najlepsze średnie w szkole osiągnę-
li: Zofia Tatoj 6c 5,9; Dagmara Kubina 6c 5,6; Krystian 
Gretka 6c 5,4; Kamil Czerwiński 6f 5,4; Marcin Parysz 
6a 5,2; Martyna Seweryn 6b 5,2; Jakub Łopuszyński 6b 
5,2; Michał Swoboda 6d 5,2; Katarzyna Olak 6f 5,2. Naj-
lepsi sportowcy roku Karolina Gębołyś 6b i Mariusz Mi-
chalec 6d otrzymali nagrody Burmistrza Miasta Bierunia, 
a Patrycja Niesyto 4b nagrodę ufundowaną przez Prze-
wodniczącego Rady Miasta za szczególne osiągnięcia 
sportowe w bieżącym roku szkolnym.

Tegoroczne klasy 6 wielokrotnie reprezentowały szkołę w 
konkursach i zawodach sportowych osiągając bardzo dobre 
wyniki i zajmując wysokie miejsca. Najważniejsze z nich to:
* Konkurs matematyczny „KANGUR” 2006 - nagroda II 

stopnia: Marcin Parysz 6a. 
Na szczeblu międzynarodowym: 
* Mistrzostwa w sztafetowych biegach przełajowych - 

V miejsce drużyna skład: 
* Ogólnopolski konkurs „Dzisiaj oszczędzam w SKO, ju-

tro w Banku chłopców Dawid Nagi 6a, Artur Moroń 6f 
Spółdzielczym” - I miejsce

Na szczeblu wojewódzkim:
* Finały Igrzysk Młodzieży Szkolnej woj. śląskiego w szta-

fetach pływackich - V miejsce drużyny chłopców, skład: 
Damian Wójcik 6c, Jan Berger 6e, Bartosz Wolski 6e

* Turniej piłki nożnej Coca-Cola Cup 2006 - V miejsce dru-
żyny, skład: Michalec Mariusz 6d, Nagi Dawid 6a, Ko-
curek Andrzej 6e, Opach Damian 6e, Pasierb Dawid 
6e, Moroń Artur 6f, Pastuszka Marcin 6c, Miśtalski 
Kamil 6e,Gondzik Martin 6e, Berger Jan 6e

* Zawody w mini piłce nożnej - IV miejsce drużyny, skład:
Opach Damian 6e, Kocurek Andrzej 6e, Miśtalski Ka-

Żegnaj szkoło!
Kolejny rok szkolny dobiegł końca. Wszyscy 
z niecierpliwością czekają na dni wypełnio-
ne beztroską zabawą, relaksem i słońcem. Na 
wakacyjny wypoczynek zasłużyli zwłaszcza 
Ci, którzy przez cały rok pracowali na to, aby 
odnieść sukces i otrzymać świadectwo z wy-
różnieniem. Przyjrzyjmy się, okiem nauczy-
cieli jak w szklonej rywalizacji wypadły nasze 
dzieci i młodzież. 

mil 6e, Pasierb Dawid 6e, Michalec Mariusz 6d, Nagi 
Dawid 6a, Moroń Artur 6f , Pastuszka Marcin 6c, Gon-
dzik Martin 6e, Berger Jan 6e

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, któ-
ra przyjęła formę „Wiadomości”, w których pokazane zosta-
ły wszystkie najważniejsze momenty z życia szóstoklasistów. 
Niejednemu zakręciła się łezka w oku, gdy na przykład oglą-
dał siebie u progu kariery szkolnej czy też wspominał pierw-
sze sukcesy i porażki. Spektakl został nagrodzony burzą 
braw, gdyż zapewnił widowni nie tylko dobrą zabawę, ale 
pokazał również fantastycznych szóstoklasistów.

To była naprawdę niezapomniana uroczystość podobnie 
jak niezapomniane były klasy szóste. Ogromna szkoda, że 
w tym składzie możemy je oglądać już tylko na pamiątko-
wych zdjęciach z zakończenia roku szkolnego...

Również w naszej szkole zakończenie roku szkolnego 
2005/2006 było okazją do podsumowania szczegól-

nych osiągnięć uczniów. 
Wśród 350 uczniów klas IV-VI aż 82 otrzymało świadec-

twa z wyróżnieniem. Najlepszych uczniów uhonorowano 
nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Radę Ro-
dziców.

Dyplomy wzorowego ucznia otrzymali uczniowie z naj-
wyższą średnią na poziomie klas:

klasy IV - Kinga Danek  śr. 5,7
klasy V  - Karolina Łasut  śr. 5,3
  - Aleksandra Tomala śr. 5,3
klasy VI - Michał Sosna  śr. 6,0
Michał Sosna został wyróżniony również nagrodą v-ce 

burmistrza Jana Podleśnego, który od kilku lat jest funda-
torem nagrody dla najlepszego absolwenta. To nie jedy-
ne liczące się osiągnięcie Michała, gdyż jako jedyny uzy-
skał 40 pkt (maksymalną ilość) ze sprawdzianu po klasie 
VI. Otrzymał nagrodę dla najlepszego matematyka kl. VI. 
Zajął również:
- I miejsce w Szkolnym Konkursie Ortograficznym,
- II miejsce w Multimedialnym Międzygminnym Konkursie 

Ortograficznym „ORTUS”,
- III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym, 
- III miejsce w Międzygminnym Konkursie o Tytuł: „Mistrza 

Klawiatury”,
- III miejsce zespołowo z Magdaleną Krellą i Karoliną 

Wawrzyniak w Powiatowym Konkursie „Świat Przyrody”
Agnieszka Frączek, Aneta Piwowarska, Joanna Kłe-

czek zostały wyróżnione za wzorową stuprocentową fre-
kwencję. 

Uczniowie naszej szkoły brali udział w różnych konkur-
sach przedmiotowych i artystycznych.

Najlepszym Pitagorejczykiem została Magdalena Krzem-
pek, która zdobyła również wyróżnienie w Międzynarodo-
wym Konkursie Matematycznym „Kangur” w kategorii „Ma-
luch”. W kategorii „Beniamin” wyróżniono Barbarę Gawlik.

Uczeń Krzysztof Szymaszek przyczynił się do promocji 
naszej szkoły i naszego miasta zdobywając:
- I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i 

Twórczości Niepełnosprawnych „PODOLANY” 2006,
- I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Zaczaro-

wanej, któremu patronuje Anna Dymna,
- I miejsce w Powiatowym Festiwalu Piosenki Żeglarskiej 

„KEJA” 2006,
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- I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej.
Docenił te osiągnięcia burmistrz miasta Ludwik Jagoda, 

który osobiście złożył gratulacje i podziękowania.
Najlepsza w Szkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej 

okazała się Aneta Magiera. 
Zwycięzcą w Międzygminnym Konkursie o tytuł „Mistrza 

Klawiatury” został Patryk Makosz.
Wyróżnienia dla najlepszych sportowców otrzymali: Pau-

lina Budka i Michał Marcinkiewicz.
Pani dyrektor Maria Bąk podziękowała uczniom, rodzi-

com i nauczycielom za całoroczny trud. Zwróciła uwagę na 
zachowanie szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeń-
stwa w czasie letniego wypoczynku.

Nakreśliła również projekt prac remontowo-budowlanych 
na terenie szkoły, które będą jeszcze realizowane w 2006 r. 

Podczas uroczystości pożegnano panie Beatrycze Bi-
brzycką, Alinę Stopińską i Celinę Lichotę, które po 30 la-
tach pracy w szkole, odchodzą na emeryturę. Dziękujemy 
im za wieloletni trud i poświęcenie włożone w kształtowanie 
młodych serc i charakterów.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego uświetnili swoją 
obecnością zaproszeni goście: burmistrz Ludwik Jagoda, 
v-ce burmistrz Jan Podleśny, pani dyrektor Ośrodka Eduka-
cji Krystyna Czajowska oraz rodzice wzorowych uczniów, 
którym wręczono listy gratulacyjne i podziękowania. 

Akademia zakończyła się bardzo ciekawym programem 
artystycznym przygotowanym przez panie: Małgorzatę 
Ślagę i Danutę Gajewską.

Ewa Szczypiór

Najlepsze średnie ocen uzyskały klasy: 1D - 3,83, 2E - 3,7, 
3F - 3,62. Najwyższe średnie uzyskali: Justyna Wró-

bel 5,62 , Zofia Kurzydem 5,62, Estera Matyjasik 5,46, 
Agnieszka Danek 5,40, Marek Sporysz 5,30, Katarzyna 
Młynek 5,23, Sonia Siemianowska 5,23, Kinga Kolasińska 
5,23, Magdalena Stolarz 5,23, Natalia Kaczmarczyk 5,23, 
Natalia Niedbała 5,22, Krzysztof Szromek 5,20, Michał 
Młynek 5,15, Anna Lysko 5,10, Agnieszka Pajkusz 5,10, 
Ewa Soczówka 5,08, Bogusława Kotlorz 5,08, Katarzy-
na Bąk 5,08, Klaudia Bułka 5,08, Marta Kurzak 5,08, Mar-
ta Budner 5,08, Anna Kawecka 5,08, Tomasz Czypionka 
5,00, Klaudia Kiczmal 5,00, Aleksandra Łasut 5,00, Klau-
dia Magiera 5,00, Filip Berezowski 5,00, Jessica Paruzel 
5,00, Marek Czypionka 5,00 i Klaudia Koczur 5,00.

Osoby z najwyższymi średnimi: Justyna Wróbel i Zo-
fia Kurzyłem otrzymały Nagrodę Dyrektora Kopalni Piast 
- rzeźbę sowy w węglu. 

Uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów na 
egzaminie gimnazjalnym w roku szkolnym 2005/2006: 
1. Szromek Krzysztof, III e 93pkt, 2. Czypionka Marek 
III a 92 pkt, 3. Danek Agnieszka III c 91 pkt, 4. Krawczyk 
Robert III e 91 pkt, 5. Morawski Łukasz III b 90 pkt.

(awd)

W tym roku świadectw z wyróżnieniem było w naszej 
szkole wyjątkowo dużo-aż 90. 

23 czerwca to także szczególny dzień dla uczniów klas trze-
cich. Odchodzą z naszej szkoły. Przed nimi nowe przyjaźnie, 

nowe wybory, wyzwania, którym, jesteśmy przekonani, spro-
stają. Podczas uroczystości zakończenia roku zebrani goście, 
wśród których znaleźli się przedstawiciele władz naszego mia-
sta, rodzice, mieli okazję oklaskiwać najwybitniejszych uczniów. 
Wśród trzecioklasistów najwyższą średnią ocen uzyskali: Na-
talia Szweda i Adam Chmielarski- 5,36, kolejną (5,21) wy-
pracowały: Małgorzata Adamek, Katarzyna Adamska i Ka-
tarzyna Nyga. Imponującą średnią wśród trzecioklasistów po-
szczycić się mogą również Aleksandra Kasprowska, Gabriel 
Kulski. Kolejni trzecio-
klasiści, którzy uzyska-
li średnią ocen powy-
żej 5 to: Anna Mier-
nik, Dawid Kozyra, An-
drzej Nowak, Elzbieta 
Janota, Agata Płomin, 
Mateusz Janecki, Ka-
mil Dworakowski, Do-
rota Wardas, Andrzej 
Różok. Wśród drugo-
klasistów, którzy uzy-
skali średnią ocen powyżej 5 znaleźli się: Agnieszka Ziobro, 
Katarzyna Łabuś, Sonia Lysko, Anna Baron, Monika Niksa, 
Joanna Frank, Lucyna Jarosz, Angelika Bigos, Patrycja Pa-
rysz, Karol Habryka, Małgorzata Myszor, Anna Janik, Lidia 
Lasok, Dagmara Szeliga. Do tego grona dołączają pierwszo-
klasiści: Karolina Bula, Joanna Gorczyca, Krzysztof Nowak, 
Agata Ficek, Agnieszka Gruca, Sylwia Janik, Grzegorz Mig-
dał, Katarzyna Jankowska, Kamil Kubica, Katarzyna Kutera, 
Michał Bainka, Sabina Mańka, Magdalena Słowińska. Gra-
tulacje tego dnia odbierali nie tylko uczniowie. Dyrekcja szkoły 
uhonorowała także rodziców naszych prymusów, składając na 
ich ręce listy gratulacyjne. Słowa podziękowania pani Dyrektor 
Grażyna Kubica skierowała także do rodziców, którzy wspierali 
szkołę w pracy wychowawczej. Były to Panie: Maria Bednorz, 
Liliana Kubica, Róża Ryguła, Iwona Drobik, Wioletta Ka-
sprowska, Teresa Kocurek, Agnieszka Kucharewicz, Anna 
Niksa, Krystyna Liszka, Panowie: Wiesław Wardas, Piotr Ba-
inka, Jerzy Klekot, Ryszard Gawlik, Janusz Gniza.

 Tradycją naszej szkoły stało się także nadawanie przez Pa-
nią Dyrektor Tytułu Absolwenta i Absolwentki Roku oraz Tytułu 
Nauczyciela Roku. 
W tym roku zosta-
li nimi odpowied-
nio: Kamil Dwo-
rakowski, Natalia 
Szweda oraz Pani 
Katarzyna Ćwię-
kała - serdecznie 
gratulujemy! Jak 
co roku pan Bur-
mistrz Ludwik Ja-
goda przyznał na-
grodę za osiągnięcia sportowe- dla najlepszego sportowca i 
najlepszej sportsmenki. Te tytuły przypadły w udziale Barto-
szowi Przyłuckiemu i Anicie Gronostaj.

W ciągu całego roku szkolnego nasi uczniowie angażowa-
li się w wiele przedsięwzięć, odnosząc liczne sukcesy. W ostat-
nim dniu nauki odebrali podziękowania m. in. za pracę w gru-
pie charytatywnej, pracę w samorządzie, osiągnięcia sporto-
we, wokalne popisy w grupie Adeamus. Po uroczystości ofi-
cjalnej nastąpiło wręczenie świadectw i pożegnanie w klasach. 
Wszystkim życzymy niezapomnianych wakacyjnych chwil, ra-
dości i wypoczynku, aby we wrześniu stanęli w murach swej 
szkoły pełni sił, gotowi sprostać nowym wyzwaniom.         (KC) 
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego terenów położonych 
pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską 
i linią kolejową relacji Tychy – Lędziny 

Burmistrz Miasta Bierunia informuje że do 
24 lipca 2006 r. w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Bieruniu ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, 
pokój nr 15, w godz. od 800 do 1500, wyłożo-
ny został do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów położonych pomiędzy 
ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejowa relacji 
Tychy - Lędziny wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmi-
strza Miasta Bierunia z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 10 sierpnia 2006r.

Burmistrz Miasta Bierunia

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych 
z siedzibą przy ul. Turystycznej 1 prosi mieszkańców, któ-
rzy otrzymali ankiety, bądź oświadczenia dotyczące posia-
danego azbestu o wypełnienie ich zgodnie z stanem fak-
tycznym i oddanie do dnia 14. 07. 2006 r. do siedziby 

BFIG – u w godzinach 7.00 do 15.00 w pokoju 45 
(tel. 0 32 324 25 03) lub w siedzibie Urzędu Miejskiego 

przy ul. Rynek 14 w godzinach 7.30 do 15 30 w pokoju 22 
(tel. 032 324 24 26).

Sprawę należy potraktować jako pilną!
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Z okazji 100-lecia Wisły Kraków, w czerwcu w Kra-
kowie odbył się z udziałem 12 drużyn z całej 
Polski XXV Turniej Siatkówki Juniorek. Drużyny 

rozegrały po 11 meczów systemem każdy z każdym. 
Nasza drużyna MUKS Bieruń  złożona z uczennic 

i absolwentek G-1 Bieruń oraz wzmocniona zawod-
niczkami ze współpracujących szkół spisała się bar-
dzo dobrze. 

Wygrała 2 mecze tj. z Wisłą Kraków II 2:0 (25:
15) (25:18) oraz MMUS Kędzierzyn Koźle 2:0 (27:
250 (25:18). Osiągnęliśmy też 3 remisy (gra się tyl-
ko 2 sety) z Armaturą Kraków, Sandomierzem i Rit-
ką Łódź. Turniej wygrał zespół z Opatkowic a na 2 
miejscu uplasował się zespół Wisły Kraków I, druży-
na MUKS Bieruń zajęła VIII miejsce.

Nasz zespół w składzie: Katarzyna Sajdok, Dorota 
Lenort, Paulina Micor, Marta Bejster, Beata Widaw-
ka, Ewa Stanek, Magda Cebularz i Marta Piszka.

Udany występ siatkarek

„Kto nie dąży do tego, aby być lepszym, nigdy nie będzie 
dobry.” Taki cytat został umieszczony na dyplomach, które 
starosta Bieruńsko-Lędziński Piotr Czarnynoga wręczył 17. 
najlepszym uczniom szkół powiatowych: Liceum Ogólno-
kształcącego i Powiatowego Zespołu Szkól w Bieruniu oraz 
Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

Za ponadprzeciętne wyniki w nauce, osiągnięcia sporto-
we, kulturalne, aktywność w działalności na rzecz szkoły 
uczniowie otrzymali nagrody pieniężne I i II stopnia, które zo-
stały wręczone w obecności przedstawicieli władz powiatu. 

Nagrody Starosty Bieruńsko – Lędzińskiego dla najlep-
szych uczniów otrzymali:

Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego dla 
najlepszych uczniów

LO w Bieruniu
Lp. Imię i nazwisko Osiągnięcia

1. Dawid Łasut • XXXVII Olimpiada Języka Rosyjskiego – laureat szczebla centralnego 8 miejsce w Polsce. Nagroda I stopnia
800 zł

2. Monika Początek • osiągnięcia sportowe na arenie międzynarodowej (kung-fu),
• zaangażowanie w życie artystyczne szkoły.

Nagroda I stopnia
800 zł

3. Przemysław Wyszkowski
• najlepszy absolwent w roku  szkolnym 2005/2006,
• wyróżnienie za „Model naukowy”- wojewódzki konkurs drużynowy o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży Katowicach,
• Regionalny Konkurs o tytuł najlepszego Młodego Fizyka Roku w powiecie tyskim i bieruńsko – lędzińskim – III miejsce.

Nagroda I stopnia
800 zł

4. Tomasz Bąk • Finalista Śląskiego Konkursu Matematycznego szkół ponadgimnazjalnych.
• Nagroda II stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR 2006” 

Nagroda II stopnia
500 zł

5. Mateusz Bigos • osiągnięcia sportowe na arenie międzynarodowej (wschodnie sztuki walki) Nagroda I stopnia
800 zł

6. Ewelina Komasa • V miejsce w Regionalnym Konkursie Matematycznym Nagroda II stopnia
500 zł

7. Robert Lubowiecki

• przewodniczący samorządu szkolnego, 
• nieprzeciętna osobowość społeczności uczniowskiej,
• organizacja akcji charytatywnych (współpraca z rodzinnym Domem Dziecka w Żywcu),
• organizacja wielu imprez szkolnych. 

Nagroda II stopnia
500 zł 

8. Joanna Sikora

• II miejsce w eliminacjach regionalnych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
• organizator i aranżer zespołu muzycznego,
• współtwórca imprez np. 25 lecie – „Solidarności”,
• oprawa muzyczna uroczystych mszy świetych.

Nagroda II stopnia
500 zł

9 Łukasz Wołosowicz • najlepszy uczeń w szkole z klas I – II Nagroda II stopnia
500 zł

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu

1. Adrian Szwed • mocne zaangażowanie w życie społeczności szkolnej oraz w organizację imprez szkolnych.  Nagroda I stopnia
800 zł

2. Michał Erazmus
• w roku szkolnym 2004/2005 otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów,
• IV miejsce w okręgowych zawodach z przysposobienia obronnego,
• honorowy dawca krwi.

Nagroda II stopnia
500 zł

3. Magdalena Migas

• III miejsce w międzyszkolnych zawodach sportowych w biegach przełajowych,
• II miejsce w rejonowych zawodach pierwszej pomocy,
• praca w bibliotece szkolnej jako wolontariuszka,
• współorganizatorka wielu imprez szkolnych.

Nagroda II stopnia
500 zł
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Najnowszym sukcesem Przemka jest wejście na najwyż-
szy szczyt Europy: Mount Blanc.

30 czerwca 2006 o godz. 7.38 po kilkudniowym podejściu, 
na Dachu Euro-
py zawisły flagi 
miast i powia-
tów, w tym fla-
ga powiatu bie-
ruńsko-lędziń-
skiego i miasta 
Bieruń. Oczy-
wiście, dzięki 
Przemysławowi 
Majorowi - na-
szemu czytelni-
kowi i autorowi, 
na europejskim 
szczycie stanęła 
również Rodnia. 
Dziękujemy!

Przemku, 
liczymy, 
że kiedy 

odpoczniesz 
po wyprawie, 
podzielisz się 
wrażeniami 

z Czytelnikami 
Rodni.

Przemek Major i Rodnia 
najwyżej w Europie!!!

Tak, można by w skrócie określić Jutrzenkę, 30 czerwca 
wieczorem. Stało się to, za sprawą Jadwigi Wyrwalec 
- kobiety, która długo skrywała swój talent i artystyczne 

umiejętności. Od 16 roku życia komponuje muzykę i pisze 
teksty. I to jakie!!! Gdzieś pomiędzy Antoniną Krzysztoń a 
Martyną Jakubowicz. Trochę z Dylana a trochę Lou Reeda. 

Kiedy na scenie pojawił się bard w wizytowej sukience 
- czyli pani Jadwiga, sala bawiła się, klaskała, słuchała... 
„Buntownik”, „A kiedy...”, Tylko miłość” - to utwory, które 
wielu z nas chciałoby mieć na płycie. A pani Jadwiga zapy-
tana skąd czerpie inspirację do swoich utworów, odpowia-
da słowami własnej piosenki: „ja mam taką duszę, że tań-
czyć i śpiewać muszę”. 

Zbuntowana kraina 
łagodności


