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W uroczystoœciach 
uczestniczy³o wie-
lu goœci - miêdzy 

innymi pos³owie: Aloj-
zy Lysko i Józef Ber-
ger, radni miasta i powia-
tu, Burmistrz Miasta Bieru-
nia Ludwik Jagoda, 
Sta rosta Bieruñsko-
Lêdziñski Piotr 
Czar nynoga, Dy-
rektor Wydzia³u 
Katechetycznego 
Kurii Metropolitar-
nej w Katowicach 
Marceli Cogiel, 
d u c h o w i e ñ s t w o 
nowobieruñskie z 
ks. Proboszczami 
Janem D¹bkiem z 
parafii NSPJ i An-
drzejem Bartosz-
kiem z parafii œw. 
Barbary. Obecni 
byli równie¿ rodzi-
na nowego patro-
na szko³y, wyko-
nawcy budowy hali 
oraz wszyscy ci, 
którzy do jej budo-

wy siê przyczynili, ucznio-
wie i wiele innych osób nie 
tylko mieszkañców nasze-
go miasta.

Po Mszy Œw. Goœcie pro-
wadzenie przez orkiestrê 
dêt¹ KWK „Piast” przeszli 

w asyœcie pocztów sztanda-
rowych na plac przed hal¹, 
gdzie przedstawiciele w³adz 
samorz¹dowych: Jan Wie-
czorek przewodnicz¹cy 
Rady Miasta, burmistrz 
Ludwik Jagoda, dyrek-

tor Grzegorz Bizacki oraz 
doœæ nieoczekiwanie rad-
na z miasta Tychy Bar-
bara Konieczna, doko-
nali przeciêcia wstêgi. Ni-
czego nie ujmuj¹c pani 
Koniecznej, wypada siê 

zastanowiæ: czy ani 
pos³owie, ani rad-
ni wojewódzcy, po-
wiatowi czy miej-
scy z Bierunia - nie 
zas³u¿yli bardziej na 
to wyró¿nienie???

Po otwarciu hali, 
uczestnicy uro czys-
toœci udali siê od holu 
gdzie ustawiona by³a 
wystawa poœwiêcona 
sylwetce patrona 
szko ³y Karola Wierz-
gonia „Wielkiego 
cz³o wie ka malej oj-
czyzny”. Delegat Ku-
rii Katowickiej ks. Ka-
nonik dr Marceli Co-
giel w asyœcie ks. 
proboszcza 
D¹bka z parafii 
N.S.P.J. i ks. 

SZTANDAR, PATRON i HALA
Trzy w jednym, tak najkrócej mo¿na okreœliæ 
to co wydarzy³o siê 5 paŸdziernika w Bieru-
niu Nowym. Tego dnia, w czasie Mszy Œw. w 
koœciele Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, 
zosta³ poœwiêcony Sztandar Gimnazjum nr 1. 
Tego samego dnia, szko³a otrzyma³a imiê Ka-
rola Wierzgonia. I wreszcie trzecia uroczystoœæ 
dnia - otwarcie i poœwiêcenie hali sportowej 
przy gimnazjum.
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„Pozytywny wizerunek regionu 
Ÿród³em sukcesu œl¹skich firm” 
- pod takim has³em organizowa-
ne by³o 11paŸdziernika w Biblio-
tece Œl¹skiej w Katowicach Forum 
Przedsiêbiorczoœci.

W imprezie przygotowanej pod 
patronatem marsza³ka województwa 

œl¹skiego, wœród wielu znamienitych 
goœci: polityków, samorz¹dowców i 
dzia³aczy gospodarczych znalaz³o 
siê dwóch bieruniaków. Ludwik Ja-
goda - jako przedstawiciel jednej z 
bardziej dynamicznie rozwijaj¹cych 
siê gmin oraz dyrektor Ireneusz Za-
wisza z Danone sp. z o.o Bieruñ. 

Pan dyrektor 
wspólnie z pro-
fesorem Andrze-
jem Bochenkiem 
znanym kardio-
logiem i Irkiem 
Dudkiem organi-
zatorem festiwalu 
Rawa Blues, byli 
uczestnikami pa-
nelu dyskusyjne-
go: „Wyspy suk-
cesu kreuj¹ce 
nowy wizerunek 
Œl¹ska”

Warto wiedzieæ, 
¿e bieruñskie fir-

my doceniane s¹ na zewn¹trz a na-
sze miasto zaliczane jest do wysp 
sukcesu w regionie. 

WYDARZENIA

5 paŸdziernika na bieruñskim rynku 
w godzinach 10:00 - 17:00 odby³a 

siê kolejna akcja krwiodawstwa. Au-
tokar Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa obs³u¿y³ 50 dawców krwi, 
co jest bardzo dobrym wynikiem 
zw³aszcza, ¿e chêtnych zawsze jest 
wiêcej, lecz z ró¿nych przyczyn czêœæ 
osób jest eliminowana. W sumie w 
powiecie bieruñsko-lêdziñskim w 
tym roku odby³o siê 10 takich ak-
cji (kwiecieñ - paŸdziernik), w któ-
rych uczestniczy³o ok. 350 osób, 
co daje ok. 160 litrów oddanej 
krwi. Organizatorem akcji jest Sto-
warzyszenie Gospodarczo-Ekolo-
giczne „Nasz Region”. w przysz³ym 
roku planowana jest kolejna seria ak-
cji w naszym powiecie.

Zespó³ „Œciernianeczki” we 
wrzeœniu obchodzi³ 15-lecie 
swojego istnienia, dlatego 1-

go paŸdziernika w œwietlicy Szko³y 
Podstawowej w Œcierniach spotka-
li siê obecni, oraz prawie wszyscy 
byli cz³onkowie zespo³u. El¿bieta 
Gawe³czyk i Gertruda Dutka - so-
listki, Teresa Du¿y autorka tekstów 
wielu piosenek, Krystyna Czajow-
ska - kierownik zespo³u, Ma³gorzata 
¯o³neczko - autorka scenariuszy 
obrzêdów wraz z córk¹ El¿biet¹ 
nale¿¹ do zespo³u od czasu jego 
za³o¿enia. Ela zaczê³a przychodziæ 
na próby maj¹c 12 lat, tutaj pozna³a 
swojego mê¿a Bernada Lichotê. 
Obecnie jest on instruktorem muzycz-
nym i wraz z Jerzym Skrzypulcem i 
Emilem tworz¹ kapelê. Wczeœniej 
funkcjê t¹ pe³nili Gerard Miœ i 
W³adys³aw Ordecki. Przy wspól-
nym stole wspominano wystêpy na 
ró¿nego rodzaju przegl¹dach, w pro-
gramie telewizyjnym „Sobota w Byt-
kowie”, nagrania radiowe, a tak¿e 
udzia³ w oficjalnych uroczystoœciach 
jak np. otwarcie fabryki ISUZU w Ty-
chach, czy spotkanie holenderskich 

bankowców w Promnicach. Nagra-
ne przez zespó³ p³yty promuj¹ nasz¹ 
ziemiê pszczyñsk¹ daleko poza gra-
nicami kraju. Najlepsz¹ odtwórczy-
ni¹ ról w obrzêdach by³a Jadwiga 
Dolina, a niezrównan¹ gawêdziark¹ 
Anna Karkoszka. Mêskie role wspa-
niale odgrywaj¹ Jerzy Klekot, Jan 
Drozdek, Konrad Wróbel i Euge-
niusz Krzykawski. 

Zespó³ w swoich programach stara 
siê przekazaæ tradycje i wartoœci œl¹skie. 
Jest zespo³em wielopokoleniowym. Cie-
szy fakt, i¿ tak wiele m³odych osób przy-
chodzi na próby zostawiaj¹c w domu te-
lewizor, czy komputer i œpiewa z ca³ym 
zespo³em „to œl¹skie beranie to na-
sze œpiewanie na tej piêknej ziemi na 
zawsze zostanie”. Spotkanie pomóg³ 
przygotowaæ Jan Hadryan.

Oddawali krew

Bieruñ wysp¹ sukcesu

Bawi¹ nas ju¿ 15 lat
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WYWIAD

: Panie burmistrzu jak oce-
ni³by pan nasze miasto?

Burmistrz Ludwik Jagoda: 
Bieruñ, dziêki prê¿nie rozwijaj¹cym 
siê zak³adom, jest silny ekonomicz-
nie. Na nowych partnerów gospo-
darczych, czekaj¹ przygotowane te-
reny inwestycyjne. Stwarzamy co-
raz to lepsze warunki do obs³ugi 
naszych interesantów. Wprowa-
dzamy lokalne prawo do pomo-
cy przedsiêbiorcom prowadz¹cym 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, miêdzy in-
nymi poprzez zwolnienia z podat-
ku od nieruchomoœci. Staramy siê 
dbaæ o wygl¹d zewnêtrzny miasta, 
budowaæ i modernizowaæ obiekty ko-
munalne.

: £adnie to brzmi ale to tyl-
ko ogólniki. Zacznijmy od pocz¹tku 
czyli sk¹d samorz¹d ma pieni¹dze 
na rozwój naszej gminy?

Ludwik Jagoda: Porównuj¹c lata 
2002 i 2006 trzeba stwierdziæ, ¿e do-
chody bud¿etowe wzros³y w tym cza-
sie o 26,85%. W sposób znacz¹cy 
wzrasta³ te¿ udzia³ dochodów w³as-
nych w dochodach ogó³em. Ponad-
to, nasza Gmina aktywnie i skutecznie 
pozyskuje œrodki z funduszy europej-
skich oraz innych Ÿróde³ na realizacjê 
zadañ inwestycyjnych. Umo¿liwia 
to dynamiczn¹ realizacjê inwestycji. 
Ogó³em w latach 2002-2006 pozyska-
no w ten sposób ponad 13 mln z³. Ozna-
cza to bowiem, ¿e w Gminie nastêpuje 
rozwój.

Pozytywne trendy wynikaj¹ te¿ z fak-
tu, ¿e tempo wzrostu wydatków na in-
westycje jest znacznie wy¿sze od dy-
namiki wydatków bie¿¹cych ponie-
sionych na bie¿¹c¹ obs³ugê infra-
struktury technicznej i spo³ecznej. 
Warto tu wspomnieæ, ¿e w IV kaden-
cji, najwiêkszy udzia³ w wydatkach 
bie¿¹cych stanowi¹ wydatki na oœwiatê 
i wychowanie (przedszkola, szko³y 
podstawowe, gimnazja) które stanowi¹ 
a¿ 40,61% wydatków bie¿¹cych. 

: W takim razie proszê 
powiedzieæ na co id¹ te pieni¹dze?

Ludwik Jagoda: Przede wszystkim 
stale rosn¹ œrodki przeznaczane na in-
westycje. G³ówny nacisk, prowadzo-
nej przez gminê polityki inwestycyj-
nej, zosta³ po³o¿ony na rozbudowê in-
frastruktury technicznej, a mianowicie 
na sieæ kanalizacyjn¹, modernizacjê 
dróg gminnych, budowê parkingów, 
chodników, oœwietlenie uliczne. Zmo-
dernizowano budynki mieszkalne i 
szereg obiektów komunalnych. Gmi-
na przeznaczy³a na te cele ok. 30 % 
swoich dochodów a w roku bie¿¹cym 
prawie 40%. Nie bêdê ju¿ wspomina³ 
o najwiêkszych inwestycjach czyli ko-
mendzie policji i hali przy Gimnazjum 
w Bieruniu Nowym. O pierwszej z nich 
Rodnia pisa³a w poprzednim nume-
rze, a o hali na pewno bêdzie artyku³ 
w bie¿¹cym wydaniu. 

: Mo¿e wiêc trochê szcze-
gó³ów?

Ludwik Jagoda: Obawiam siê, ¿e 
zanudzimy Czytelników. Zaintereso-
wanych odsy³am do szczegó³owych 
opracowañ dostêpnych w Urzêdzie. 
Tu wspomnê jedynie, ¿e w trosce 
o poprawê bezpieczeñstwa i podnie-
sienie komfortu ¿ycia mieszkañców 
miasta wybudowano ³¹czniki ulic Ma-
cieja z Kopcow¹ oraz ulicy Koœcielnej 
z Wêglow¹. Przebudowano i wyre-
montowano 4,47 km dróg gminnych.

Dodam te¿, ¿e corocznie w naszej 
gminie przybywa po ok. 6 km kanali-
zacji sanitarnej. W latach 2002-2005 
skanalizowana zosta³a zachodnia 
czêœæ (od Potoku Stawowego) Bie-
runia Starego i Bijasowice. £¹czny 
koszt inwestycji wyniós³ ok. 15,5 mln z³. 
W chwili obecnej trwaj¹ prace ka-
nalizacyjne obejmuj¹ce teren Bie-
runia Starego w obrêbie ul. £ysino-
wej wraz z ulicami bocznymi oraz te-
ren Bijasowic-Kopani w Bieruniu No-
wym.

W czasie trwania tej kadencji wy-
konano szereg remontów i moder-
nizacji obiektów kubaturowych, 
poprawiaj¹c ich stan techniczny. 
Przeznaczono na ten cel œrodki 
z bud¿etu gminy w wysokoœci ok. 
4 mln z³. Przeprowadzono kapitalny 

remont budynków przy ul. Wawel-
skiej 35 i 31, podnosz¹c ich stan-
dard, podobnie przy ul. Chemików 
37 i 45, 125 - 127, Wawelskiej, Bo-
rowinowej, czy wreszcie Soleckiej 
gdzie wybudowano Dom Przedpo-
grzebowy.

Gmina stworzy³a mieszkañcom 
warunki do uprawiania sportu i re-
kreacji. Oprócz wspomnianej hali, 
w roku bie¿¹cym podjêto dzia³ania 
maj¹ce na celu budowê œcie¿ki ro-
werowej, ³¹cz¹cej Bieruñ Nowy i Sta-
ry oraz budowê skateparku w Bieru-
niu Nowym. W trakcie realizacji jest 
równie¿ budowa boisk sportowych 
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bie-
runiu Starym.

: Bieruñ to jednak nie tylko 
same inwestycje...

Ludwik Jagoda: Oczywiœcie, o 
wielu innych równie wa¿nych za-
daniach Gminy mówi³em w po-
przedniej czêœci tego wywiadu. Te-
raz chcia³bym jeszcze wspomnieæ, 
¿e nasz samorz¹d pamiêta tak¿e o 
najubo¿szych mieszkañcach . Z roku 
na rok na cele spo³eczne z bud¿etu 
miasta przeznacza siê coraz wiêksze 
kwoty. W 2002 r. przeznaczono œrodki 
finansowe w wysokoœci powy¿ej 
3 mln z³, a w 2006 r. osi¹gnê³y one 
wysokoœæ ok. 6,5 mln z³. Udziela-
my miêdzy innymi pomocy: oso-
bom niepe³nosprawnym, maj¹cym 
problem z nadu¿ywaniem alkoholu, 
za¿ywaniem narkotyków czy prze-
moc¹ w rodzinie, korzystaj¹cym z 
zaliczki alimentacyjnej oraz potrze-
buj¹cym dofinansowania do czynszu 
mieszkaniowego.

: Panie burmistrzu, musimy 
ju¿ koñczyæ...

Ludwik Jagoda: Mam nadziejê, ¿e 
nie zanudziliœmy Czytelników, orga-
nizm miejski jest jednak bardzo skom-
plikowany i nie sposób w telegraficz-
nym skrócie omówiæ wszystkich zga-
daniem. Dlatego osoby zainteresowa-
ne szczegó³ami zapraszam do indywi-
dualnej rozmowy. 

Kadencja – próba bilansu
Mija kolejna, IV kadencja samorz¹du gminy. Kontynuujemy 
rozpoczêt¹ w poprzednim numerze rozmowê z burmistrzem Lu-
dwikiem Jagod¹ pod roboczym tytu³em: Kadencja próba bilansu
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G³osy bêdzie mo¿na oddaæ na kan-
dydatów ró¿nych list.

O mandaty do Rady Powiatu ubie-

ga siê 36 kandydatów z 4 komitetów 
wyborczych, czyli na statystyczny 

mandat przypada 6 kandydatów. Do 
Sejmiku Województwa Œl¹skiego za-
rejestrowanych zosta³o dwóch kan-

dydatów mieszkañców 
Bierunia.

Wracaj¹c na moment 
do kandydatów na rad-
nych Rady Miejskiej na-
le¿y stwierdziæ, ¿e o po-
nowny wybór ubiega siê 
17. Poza tym na listach 
zarejestrowanych jest 7 
by³ych radnych i kilku 
kandydatów, którym siê 
nie powiod³o.

Tekst niniejszego arty-
ku³u oddano do druku 
przed up³ywem terminu 
do rejestracji kandyda-
tów na Burmistrza, który 
up³ynie 18 paŸdziernika o 
godz. 24.00. Na dzieñ 
przed up³ywem terminu 
zosta³ zarejestrowany 
Ludwik Jagoda obecny 
burmistrz. Zarejestrowa-
nie kandydatów zapo-
wiedzia³y jeszcze dwa 
komitety. 

Dla przypomnienia o 
stanowisko Burmistrza 
obecnej dobiegaj¹cej koñ-
ca IV kadencji ubiega³o 
siê 6 kandydatów. 

Kolejn¹ garœæ informa-
cji o wyborach jeszcze 

przed ich przeprowadzeniem poda-
my w nastêpnym numerze RODNI.

WYBORY

Po podjêciu pracy przez 
Komisjê, ten sam Komi-
sarz dokona³ trzech zmian. 

Wynika³y one z potrze-
by dostosowania sk³adu 
do wymogów ordynacji 
wyborczej oraz w jed-
nym przypadku rezygna-
cji z pracy w Komisji. Re-
jestracja list kandydatów 
na radnych trwa³a niemal 
do ostatniej chwili, mimo 
¿e pe³nomocnicy komite-
tów wyborczych mieli n a 
to dwa tygodnie. Osta-
tecznie Miejska Komisja 
Wyborcza zarejestrowa³a 
71 kandydatów na rad-
nych. Dokonali tego pe³-
nomocnicy 11 komitetów 
wyborczych. Rejestracji 
dokonali pe³nomocnicy 
9 komitetów, które za-
rejestrowa³ Wojewódzki 
Komisarz oraz 2 komite-
tów, które zarejestrowa³y 
partie polityczne w 
Pañstwowej Komisji Wy-
borczej. W 4 okrêgowych 
wyborczych o manda-
ty radnych ubiegaæ siê 
bêdzie odpowiednio: 
okrêg nr 1 - 15 kandyda-
tów, okrêg nr 2 - 19 kan-
dydatów, okrêg nr 3 - 19 
kandydatów, okrêg nr 4 - 
18 kandydatów. Przypominamy, ¿e 
w poszczególnych okrêgach jest 
do zdobycia odpowiednio w pierw-
szym 3 mandaty, a w pozosta³ych 
trzech po 4 mandaty, czyli ³¹cznie 
15 mandatów. Oznacza to o 6 man-
datów mniej ni¿ w obecnej kaden-
cji. O statystyczny mandat ubiegaæ 
siê bêdzie prawie 5 kandydatów. 
Porównanie rejestracji kandydatów 
ubiegaj¹cych siê o mandaty V ka-
dencji z obecn¹ IV kadencją jest 
ma³o miarodajne, gdyż zbli¿aj¹ce 
siê wybory odbêd¹ siê przy za-
stosowaniu innego systemu przy-
znawania mandatów. O 21 manda-
tów w IV kadencji ubiega³o siê 136 
kandydatów, czyli ponad 6, o jeden 
mandat. G³osowano jednak na listy 
7 komitetów wyborczych. Jedyne 
podobieñstwo to niemal taki sam 
podzia³ miasta na 4 okrêgi wybor-
cze. Obecnie wiêksza bêdzie jed-
nak reprezentacja mieszkañców na 
mandat z uwagi na mniejsz¹ liczbê 
radnych. Tym razem g³osowaæ 
bêd¹ mieszkañcy na konkretnych 
kandydatów, maksymalnie tylu 
ile przypada mandatów na okrêg. 

ABC wyborów 
samorządowych (3)

PROŒBA DO MIESZKAÑCÓW BIERUNIA DOTYCZ¥CA 
„PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W MIEŒCIE 

BIERUÑ” W 2006 R.

Operator - Bieruñska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych zwra-
ca siê z proœb¹ do mieszkañców Bierunia, którzy uczestnicz¹ w 
Programie w 2006 r., a do chwili obecnej nie maj¹ zawartej umo-
wy na modernizacjê kot³owni, aby najpóŸniej do dnia 25.10.2006 r. 
zg³osi³y siê do Fundacji w celu zawarcia umowy.

Bieruñska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, przypomina 
wszystkim zakwalifikowanym do „Programu Ograniczenia Ni-
skiej Emisji w Mieœcie Bieruñ” w 2006 r., ¿e wszystkie inwesty-
cje zwi¹zane z Programem powinny byæ ukoñczone do dnia 
30.11.2006 r.

Telefon kontaktowy (032) 324 - 25 - 08. 
Adres: 43-155 Bieruñ ul. Turystyczna 1

Bernard Pustelnik

Uwaga Mieszkañcy! 

Zgodnie z zapowiedzi¹ przedstawia-
my mieszkañcom kolejny pakiet informa-
cji dotycz¹cych zbli¿aj¹cych siê wyborów 
samorz¹dowych. W dniu 13 paŸdziernika o 
godz. 24.00 min¹³ termin do rejestrowania 
przez Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ list kan-
dydatów na radnych do Rady Miejskiej w 
Bieruniu oraz list kandydatów na radnych 
do Rady Powiatu Bieruñsko-Lêdziñskiego. 
T¹ ostatni¹ czynnoœæ dokonywa³a Powia-
towa Komisja Wyborcza. Listy kandyda-
tów do Sejmiku Województwa Œl¹skiego 
rejestrowa³a Wojewódzka Komisja Wybor-
cza. Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ powo³a³ 
Komisarz Wyborczy w Katowicach w 
sk³adzie 7 osobowym czyli w minimalnym 
sk³adzie.
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SPORT

Reprezentacja IBF 
Polska (Internatio-
nal Budo Federatio-

n),której przedstawicielem 
w naszym kraju jest Stowa-
rzyszenie Big Budo Polska, 
w pocz¹tku paŸdziernika 
wziê³a udzia³ w Otwartych 
Mistrzostwach Œwiata IBF 
w Kijowie (Ukraina). W 
zawodach uczestniczy³o 
ok. 130 zawodników 11 
pañstw: Ukrainy, Rosji, 
Mo³dawii, Bia³orusi, Polski, 
Niemiec, Holandii, Belgii, 
Wêgier, Szkocji i Anglii.

Dru¿ynê Polski repre-
zentowa³o 25 zawodników, 
którzy zdobyli w sumie 8 

medali: 4 z³ote, 3 srebrne 
i 1 br¹zowy. 

Na liœcie medalistów 
znaleŸli siê: Sylwester Czar-
nota - 2 z³ote medale - kata 
i kata z broni¹, Anna Bacik 
- 1 z³oty medal- kata z bro-
ni¹ , 1 srebrny medal - kata, 
Mateusz Bigos - 1 srebrny 
medal - kata z broni¹, Mo-
nika Pocz¹tek - 1 br¹zowy 
medal - kata z bronia, Anna 
Rostek - 1 z³oty medal - wal-
ki semi kontakt - kategoria 
kobiet -75 kg, Micha³ Cze-
czótka - 1 srebrny medal 
walki semi kontakt - katego-
ria mê¿czyzn - 65 kg. W cza-
sie zawodów zosta³ równie¿ 

wrêczony puchar najlepsze-
go technika który otrzyma³a 
Aleksandra Wysota.

Równie¿ wœród sêdziów tych 
presti¿owych zawodów byli 
Sêdziowie z Polski posiadaj¹cy 
licencje sêdziego kategorii A: 
Franciszek Kamiñski - 5 Dan, 
Bo¿ena Bigos - 3 Dan, Jacek 

Sobczyk - 3 Dan, Wojciech 
Miko³ajec - 5 Dan i Remigiusz 
Bednorz - 1Dan.

Mi³ym akcentem zawo-
dów by³o potwierdzenie 
Wies³awowi Bigos stopnia 
8 Toan/Dan. 

Gratujemy. 

130 zawodników z 11 pañstw

8 medali dla bieruniaków!!!

Kinga Mucha - obecnie najlepsza z chodziarek 
UKS „Maraton - korzeniowski.pl” w Bieruniu znów 
dostarczy³a powodów do zadowolenia. W Mi-

strzostwach Polski M³odzików, które odby³y siê w dniach 
30.09 - 1.10 br w Siedlcach zajê³a 9 lokatê w chodzie na 
dystansie 3 km. Zawodniczka debiutowa³a w zawodach 
tej rangi i jak okaza³o siê wypad³a w nich ca³kiem nieŸle. 
Kinga ma ju¿ na swoim koncie zdobycie z³otego meda-
lu podczas czerwcowych Mistrzostw Œl¹ska M³odziczek 
w Czêstochowie oraz srebrnego w Mistrzostwach 
Miêdzywojewódzkich (wrzesieñ - Czêstochowa). 

Brawa dla Kingi!!!
Na hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 - 8 

paŸdziernika odby³y siê XIII Mistrzostwa Bie-
runia w Badmintonie. Zawody rozgrywane w 

nastêpuj¹cych kategoriach: dzieci, kobiety, ama-
torzy, oldboje, seniorzy i juniorzy. W rozgrywkach 
uczestniczy³o 62 zawodników - w tym 32 zawod-
ników z powiatu bieruñsko-lêdziñskiego. Pozosta-
li sportowcy przyjechali z Czêstochowy, Katowic, 
D¹browy Górniczej, Rybnika, Myœlenic, Oœwiêcimia 
i £azisk. Poni¿ej publikujemy wyniki zmagañ: 

GRY POJEDYNCZE: Kobiety: 1. El¿bieta Olszewska, Old-
boje 1. Pawe³ Gasz, Dzieci: 1/Kevin P³aszczyca, Juniorzy i 
Seniorzy: Maciej Ociepa, Amatorzy: 1/Robert Kopczyñski

GRY PODWÓJNE: Kobiety: 1. Olszewska El¿bieta - Wilk 
Olga, 2. Hamerla Iwona - Trecka Arlena, 3. Kaps Agniesz-
ka - Dro¿d¿ok Aleksandra, Oldboje: 1. Gasz Pawel I - Gasz 
Pawe³ II, 2 Jaromin Adam - Trecka Arlena,3. Smajek Grze-
gorz - Latawski Krzysztof I 4. Myalski Krzysztof - W¹sowicz 
Roman, Seniorzy: I Juniorzy 1/ Ociepa Maciej - Palikij Woj-
ciech , 2/Radecki Grzegorz - Wato³a Piotr, 3/ Knapik Rafa³ - 
Ociepa Marcin I 4/ Proszek Tomasz - Pytlik Bogdan.

Nagrody i puchary zwyciêzcom wrêcza³ Burmistrz Miasta 
Bieruñ Ludwik Jagoda, który podziêkowa³ wszystkim za-
wodnikom za tak liczny udzia³ w Mistrzostwach. 

Najm³odszy uczestnik turnieju Wiktor Trecki mia³ 5 lat i 
otrzyma³ od Burmistrza Ludwika Jagody puchar i dyplom. 
Nagrody zosta³y zakupione przez Urz¹d Miasta Bieruñ oraz 
Starostwo Powiatowe. Ka¿dy zawodnik otrzyma³ kanap-
ki sponsorowane przez firmê „HOSTEL ERG” oraz ciasto 
przez Cukierniê Adam Jaromin. 

Mistrzostwa Bierunia 
w Badmintonie 

Zarz¹d KS „UNIA” Bieruñ Stary pragnie gor¹co 
podziêkowaæ Staroœcie Bieruñsko - Lêdziñskiemu i Bur-
mistrzowi Miasta BIERUÑ za patronat i zakup tak licznej 
iloœci nagród na XIII Mistrzostwa Bierunia W Badminto-
nie oraz pani prezes „HOSTEL -ERG” Bernadecie Cichoc-
kiej i Adamowi Jarominowi za ufundowanie tak dobrego 
poczêstunku.
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BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
zaprasza PAŹDZIERNIK - LISTOPAD

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
26 października godz. 12.00 – Uroczysta Sesja Rady Powiatu 

27 października godz. 12.30 – „Pan Twardowski” – przedsta-

wienie dla SP -1 (klasy 1-4)

27 października godz. 17.00 – Spotkanie Stowarzyszenia 

Mieszkańców Bierunia

3 listopada godz.18.00 – Spotkanie z posłem Alojzym Lysko

4 listopada – Eliminacje – VII Festiwal i Dzieci i Młodzieży 

„Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka”

11 listopada godz. 17.00 – „Ku wolności” – wieczór teatralno 

– poetycki poświęcony rocznicy 11 listopada

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
28 października godz. 9.00 – Turniej SKATA – rozgrywki III Liga

30 października godz. 9.00 – Kiermasz odzieżowy  „Premium 

Europa”

Miejska Biblioteka Publiczna ul. Chemików 45
26 października godz. 10.00 – Konkurs czytelniczy dla gru-

py „Słoneczka” z P1 pod hasłem „Czy znasz wiersze Jana 

Brzechwy”
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... pod dachy Pary¿a, z nad Mlecznej nad Sekwanê - 
tak¹ muzyczn¹ podró¿ zafundowa³ nam Bieruñski Oœrodek 
Kultury. Wszystko to za spraw¹ spektaklu „Barbara - Brel”, 
który 7 paŸdziernika mogliœmy obejrzeæ w Kino -Teatrze 
„Jutrzenka”. Wprawdzie by³ to koncert piosenki francu-
skiej ale trzeba przyznaæ, ¿e Jadwiga Kowalik i Janusz 
Zbiegie³ potrafili wyczarowaæ z tego ca³y spektakl. Ró¿ne 

klimaty, nastroje, namiêtnoœci wszystko to sprawi³o, ¿e 
czuliœmy siê jak w kawiarniach Montmartu. Szkoda tylko, 
¿e tak niewiele osób skorzysta³o z bezp³atnej mo¿liwoœci 
wys³uchania ekspresji indywidualnoœci znad Sekwany. W 
zalewie amerykañskiej pop kultury, rodem murzyñskiego 
getta, œpiewane po francusku piosenki s¹ uczt¹ dla ucha. 
Widaæ mieliœcie drodzy Czytelnicy inne zajêcia w ten sobot-
ni wieczór, bo - nie wierzê, ¿e w naszym mieœcie, tak ma³o 
jest mi³oœników piosenki francuskiej. By³a to rzadka okazja 
do pos³uchania i....chyba nie prêdko siê powtórzy. 

Spod dachów 
Bierunia...
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 SZTANDAR, 
PATRON i HALA

KULTURA

1

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
Poniedziałki: Godz. 16.00 – „TUPTUSIE” - zajęcia taneczne dla naj-
młodszych prowadzone przez p. Aleksandrę Parysz, Godz. 17.00 
-  „HOORAY”- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży prowadzone 
przez p. Aleksandrę Parysz
Wtorki: Godz. 14.30 – Zajęcia TEATRALNE dla dzieci i młodzieży 
prowadzone przez p. Katarzynę Lenart, Godz. 16.30 – Zajęcia BRE-
AK DANCE dla młodzieży, Godz. 19.00 – AEROBIK dla dorosłych
Środy: Godz. 16.00 – Chór „POLONIA” prowadzony przez p. Janu-
sza Muszyńskiego, Godz. 18.00 – „KROPA” - zajęcia plastyczne dla 
dorosłych, Czwartki: Godz. 16.00 – „BIERUNIANKI” – próby zespo-
łu folklorystycznego prowadzone przez p. Magdalenę Miernik, Godz. 
18.30 – Zajęcia FOTOGRAFICZNE prowadzi p. Agnieszka Wyder-
ka-Dyjecińska, Piątki: Godz. 15.30 - „EPIDEMIA” – zajęcia teatralne 
prowadzone przez p. Michała Sabata

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
Poniedziałki: Godz. 15.30 – Zajęcia TEATRALNE prowadzone przez 
p. Wiesławę Putek, Godz. 17.15 - „NOWOBIERUNIANKI” - zespół 
prowadzony przez p. Józefa Wadasa, Wtorki: Godz. 16.30 – Zajęcia 
TANECZNE dla dzieci prowadzone przez p. Iwonę Rogalską, Godz. 
19.00 – „GAUDEAMUS” - próby zespołu wokalnego prowadzo-
ne przez p. Rafała Borkowego, Środy: Godz. 15.00 – Kółko TURY-
STYCZNE dla dzieci do lat 10, Godz. 16.00 – Kółko TURYSTYCZNE 
dla dzieci powyżej lat 10 prowadzone przez p. Elżbietą Kurzydem
Godz. 17.00 – „HARMONIA” - próby chóru prowadzone przez p. An-
drzeja Kojdeckiego, Czwartki: Godz. 15.00 – KURS TAŃCA TOWA-
RZYSKIEGO dla dzieci prowadzony przez p. Urszulę Wolak, spotka-
nie organizacyjne 12.10 br. 

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
ZAJĘCIA TANECZNE prowadzone przez p. Urszulę Wolak
Kurs Tańca Towarzyskiego I stopnia, zajęcia 10 godz./mieś. 
Odpłatność 30zł/m-c, wtorki godz.19.00-20.00 i czwartki 
godz.18.00 - 19.30
Kurs Tańca Towarzyskiego II stopnia, zajęcia 10 godz./mieś. 
Odpłatność 30zł/m-c, wtorki godz.20.00 - 21.00 i czwartki  
godz.19.30 -21.00
Klub Tańca Towarzyskiego „Junior”, zajęcia 6 godz./mieś. 
Odpłatność 10zł /m-c, wtorki godz. 16.30 - 17.15 - grupa 
młodsza, godz. 17.15 - 18.00 - grupa starsza
ZESPOŁY MUZYCZNE
„WD 40” - MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ MUZYCZNY - piątki 
godz.18.00 – 21.00
„WSZYSTKO JASNE” – MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ MUZYCZ-
NY - poniedziałki godz.16 - 19
SEKCJA GITAROWA prowadzona przez p. Jolantę Grześlak 
- czwartki godz. 17.00-18.00
„SAXBANDFOLK” instrumentalny zespół muzyczny wykorzy-
stujący w swoich aranżacjach instrumenty dęte piątki godz. 
18.30 – 21.30 - zespół prowadzi Krzysztof Myalski
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
klawiszowych i gitarze w godz. 12.00 -20.00, zajęcia 8 x 1/2 
godz. /mieś. Odpłatność  60zł./m-c, zajęcia prowadzi p. Jo-
lanta Grześlak
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
poniedziałki: -  godz.17.00 - 19.00
czwartki:  - godz. 16.00 - 18.00  zajęcia prowadzi p. Krysty-
na Bobak
ZAJĘCIA TEATRALNE GRUPY „FANTOM”
wtorki godz. 16.00-18.00, zajęcia prowadzą : p. Bożena Nir-
Nowak i p. Joanna Lorenc.
ZAJĘCIA TEATRALNE grupy kabaretowej dla młodzieży
poniedziałki godz. 16.00-18.00, zajęcia prowadzi p Danu-
ta Nyga

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
zaprasza na zajęcia stałe

Proboszcza Bartoszka z parafii Œ w. Barbary, dokona³ 
poœwiêcenia pomieszczeñ hali. Nastêpnie dyrektor szko³y 
Grzegorz Bizacki poprosi³ zebranych goœci o przejœcie na 
p³ytê sali gdzie odby³a siê dalsza czêœæ uroczystoœci.

Jak zwykle przy tego typu okazji wyg³oszono szereg 
przemówieñ. G³ówne, przypominaj¹ce pokrótce historiê po-
wstania hali sportowej wyg³osi³ burmistrz Ludwik Jagoda. 

Przypomnijmy, ¿e nowobieruñska hala sportowa to nowo-
czesny budynek, obok którego znajduje siê kompleks bo-
isk o sztucznej nawierzchni (koszykówka, siatkówka i pi³ka 
rêczna). Ca³y koszt budowy obiektu to ponad 14mln z³. 
Wydatek ten pokry³a w ponad 65% Gmina Bieruñ. Resztê 
dop³aci³o Ministerstwo Sportu w ramach Funduszu Rozwo-
ju Kult. Fizycznej - 2,5mln z³ oraz Urz¹d Marsza³kowski w 
ramach Funduszu Na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokal-
nej - 2mln z³. Sama hala to 25 737m szeœciennych kubatury. 
Wysokoœæ wynosi 10m, a powierzchnia p³yty boiska wynosi 

24m x 44m. na widowni mo¿e zasi¹œæ ok. 300 osób. Hala za-
wiera 6 zespo³ów szatniowych z szafkami na ubrania, sala do 
æwiczeñ korekcyjnych o powierzchni 190m kwadratowych, 
si³ownia, magazyny, ubikacje i inne. P³yta boiska znajduje siê 
kilka metrów poni¿ej powierzchni otaczaj¹cej j¹ ziemi.

Z wielu przemówieñ wyg³oszonych tego dnia na szczególn¹ 
uwagê zas³uguj¹ fragmenty dwóch wypowiedzi. Starosta 
Piotr Czarnynoga powiedzia³: Panie burmistrzu Jagoda, ten 
obiekt jest symbolem wielkoœci Bierunia oraz pana jako gospo-
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darza tego miasta. Dru-
gim zwracaj¹cym uwagê 
wyst¹pieniem by³ frag-
ment przemówienia Nor-
berta Jaromina - preze-
sa Stowarzyszenia 
Mi³oœników Ziemi 
Bieruñskiej „Por¹bek”, 
który bez ogródek 
stwierdzi³: jestem dumny 
z tej hali. Ma to swoj¹ 
wymowê, zwa¿ywszy na 
wczeœniejsze niejedno-
krotne zastrze¿enia 
wyg³aszane przez 
cz³onków „Por¹bka” 
zwi¹zane z budow¹ hali.

Kiedy umilk³y podziê-
kowania pod adre-
sem inwestora, projek-
tantów i wykonawców 
uczniowie przedstawi-
li prezentacjê multime-
dialn¹ przypominaj¹c¹ 
sylwetkê patrona szko-
³y Karola Wierzgo-
nia przygotowan¹ pod 
kierunkiem pani Ewy 
Judy i pani Gra¿yny 
Wyle¿uch.

Nastêpnie chwytaj¹ce 
za serce wyst¹pienie, 
mia³a córka Karola 
Wierzgonia pani Ewa 
Wierzgoñ - d³ugoletnia 
nauczycielka tej szko³y. 
Przyzna³a, ¿e z trudem 
przysz³o jej siê zgodziæ 
na to, by ojciec by³ patro-
nem szko³y. Pamiêta bo-
wiem, ¿e nigdy nie 
uwa¿a³ siê za cz³owieka, 
który dokona³ czegoœ 
wyj¹tkowego i zawsze robi³ to co Jego zdaniem nale¿a³o robiæ.

Jako kolejny g³os zabra³ Jan Wieczorek - przewodnicz¹cy 
Rady Miasta, który odczyta³ Uchwa³ê Rady Miejskiej o nada-
niu Gimnazjum nr 1 w Bieruniu imienia Karola Wierzgonia. 

W dalszej czêœci uroczystoœci pos³owie Józef Berger i 
Alojzy Lysko w imieniu Ministra Kultury udekorowali bratan-

ka Karola Wierzgonia 
- Józefa Wierzgonia 
mieszkaj¹cego na Zaol-
ziu, odznak¹ „Zas³u¿o-
nemu dla Kultury Pol-
skiej” za dzia³alnoœæ 
propaguj¹ca kulturê 
Polsk¹.

Potrójne szkolne uro-
czystoœci uœwietni³ boga-
ty program artystyczny 
oraz mecz siatkówki ko-
biet pomiêdzy dru¿ynami 
Wis³y Kraków a absol-
wentkami Gimnazjum 
Nr1 w którym zwyciê¿y³y 
bieruñskie absolwentki. 
Zaœ wspomniany wcze-
œniej program artystycz-
ny to miêdzy innymi: le-
gendarny spektakl „No-
wobieruñskie wesele 
pszczyñskie” - per³a w hi-
storii osi¹gniêæ szko³y 
podstawowej w Bieruniu 
- dzie³o wspania³ych na-
uczycieli W³adys³awa 
Smo³uchy i Janiny Kaj-
toch.

Kolejni wykonawcy to 
grupa akrobatyczna 
„Tajfun” trenowana pod 
czujnym okiem Kata-
rzyny Œleziony i Wal-
demara Ma³eckiego, 
Krzysztof Szymaszek, 
grupa cheelleaderek 
„Awangarda” prowa-
dzona przez Katarzy-
nê Œlezionê oraz gru-
pa „Snerolki” przygo-
towana przez Paw³a 
Lorensa prezentuj¹ca 

tanecznie ró¿ne dyscypliny sportowe.
Tak oto, potrójna szkolna impreza dobieg³a koñca. Te-

raz czas, by pokazaæ, ¿e warto by³o, ¿e tak wspania³y 
obiekt, bêdzie nie tylko gigantyczn¹ sal¹ gimnastyczn¹ 
- ale rzeczywiœcie miejscem s³u¿¹cym ca³ej bieruñskiej 
spo³ecznoœci. 
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BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny - licytację na:

1. Sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Bijasowickiej, zapisanych w księdze wieczystej nr 20694 Sądu Rejonowe-
go w Tychach, jako własność Gminy Bieruń. Zgodnie z obowiązującym zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenów położonych w rejonie ul. Bijasowickiej i Lipcowej (Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 54, poz. 1510 z dnia 9 maja 2006r.) działki prze-
znaczone są pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

l.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia 
w m2

Przeznaczenie 
nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości

w zł

Wadium
 w zł

1.
nr działki 637/29

obręb Bieruń Nowy, karta mapy 3
KW 20694 SR Tychy

1029
Tereny pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną 
z usługami towarzyszącymi. 

Dopuszcza się realizację 
obiektów usługowych 
handlu, gastronomii i 

rzemiosła usługowego, za 
wyjątkiem handlu hurtowego, 

spełniających wymagania 
ochrony środowiska określone 

w przepisach odrębnych.
Na działkach 637/29, 

638/29 i 639/29 znajdują się 
kamienne fundamenty. 

Wzdłuż działek 
640/29 i 641/29 przebiega 

napowietrzna linia 
energetyczna EN 20kV.

W strefie uciążliwości linii 
energetycznej (po 8m od 

osi linii) istnieją ograniczenia 
w ich zagospodarowaniu.

26.800 
+ 22% VAT zł 2.700 zł

2.
nr działki 638/29

obręb Bieruń Nowy, karta mapy 3
KW 20694 SR Tychy

918 25.700 zł
+ 22% VAT zł 2.600 zł

3.
nr działki 639/29

obręb Bieruń Nowy, karta mapy 3
KW 20694 SR Tychy

919 24.000 zł 
+ 22% VAT zł 2.400 zł

4.
nr działki 640/29

obręb Bieruń Nowy, karta mapy 3
KW 20694 SR Tychy

920 15.700 zł
+ 22% VAT zł 1.600 zł

5.
nr działki  641/29

obręb Bieruń Nowy, karta mapy 3
KW 20694 SR Tychy

921 15.700 zł
+ 22% VAT zł 1.600 zł

6.
nr działki 642/29 i 643/29

obręb Bieruń Nowy, karta mapy 3
KW 20694 SR Tychy

1009 30.300 zł 
+ 22% VAT zł 3.000 zł

l.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia w m2 Przeznaczenie 
nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości

w zł

Wadium
 w zł

1.
nr działki 261/27

obręb Bieruń Nowy, karta mapy 2
KW 21127 SR Tychy

800 Tereny pod zabudowę 
mieszkaniową jednoro-
dzinną z usługami to-

warzyszącymi. Dopusz-
cza się realizację obiek-
tów usługowych handlu, 
gastronomii i rzemiosła 
usługowego, za wyjąt-

kiem handlu hurtowego, 
spełniających wymaga-
nia ochrony środowiska 
określone w przepisach 

odrębnych. 

22.500 zł 
+ 22% VAT zł 2.250 zł

2.
nr działki 262/27

obręb Bieruń Nowy, karta mapy 2
KW 21127 SR Tychy

798 22.400 zł 
+ 22% VAT zł 2.250 zł

3.
nr działki 263/27

obręb Bieruń Nowy, karta mapy 2
KW 21127 SR Tychy

952 26.700 zł
+ 22% VAT zł 2.700 zł

4.
nr działki 264/27

obręb Bieruń Nowy, karta mapy 2
KW 21127 SR Tychy

741 20.800 zł
+ 22% VAT zł 2.100 zł

2. Sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Lipcowej i ul. Bijasowickiej, zapisanych w księdze wieczystej nr 21127 
Sądu Rejonowego w Tychach, jako własność Gminy Bieruń. Zgodnie z obowiązującym zapisem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Bijasowickiej i Lipcowej (Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 54, poz. 1510 z dnia 9 maja 2006r.) 
działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo-usługową

Nieruchomości te są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Do cen nieruchomości osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2006r., o godz. 900 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14.
2.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium nie później niż do dnia 24 listopada 2006r. do godz. 1500 w kasie 

Urzędu Miejskiego lub w formie przelewu bankowego na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 26 8435 0004 0000 6158 0001.
3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
4. Wadium należy wnosić w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
5. Wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty przetargu, bez odsetek.
6. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium 

wniesione w innej formie niż w pieniądzu, podlega zwrotowi  niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
8. Wylicytowaną cenę za nieruchomość wraz z podatkiem VAT należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
9. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. 

Rynek 14 (II piętro, pokój nr 18), tel.: (032) 324-24-28.
10. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.
11. Adres internetowy: http://www.um.bierun.pl
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Tyszanom - nie wystar-
czy³o tr¹bienie i para-
da kilkudziesiêciu ró¿-

nych pojazdów oraz koszul-
ki i plakietki. W tyskiej prasie 
urzêdowej u¿yto nazwy Bie-
runia w celu kpienia sobie z 
s¹siadów, wstawiaj¹c j¹ do 
loga produktów: piwa i ser-
ków topionych oraz do na-
zwy klubu hokejowego GKS. 
W swej kampanii medialnej 
w³adze tyskie wykorzysta³y 
postaæ Mariusza Czerkaw-
skiego. Bulwersuj¹ce by³o 
wykorzystanie przez prasê 
tysk¹ nazwiska Kardyna³a 
Stanis³awa Nagyego dla 
kpienia sobie z Bierunia, czy 
nazwiska przewodnicz¹cego 
Rady Jana Wieczorka w po-
dobnym celu.

Dzia³ania w³adz tyskich 
zmierza³y do zainteresowa-
nia mieszkañców tematem 
oraz zachêcenie ich do 
udzia³u w konsultacjach. Na 
stronach internetowych 
tego miasta zaproszono do 
g³osowania za jedn¹ ze 
stron sporu oraz do wypo-
wiadania siê w forum dysku-
syjnym. Mimo, ¿e liczba 
mieszkañców Tychów jest 
ponad 6-cio krotnie wiêksza 
od liczby mieszkañców Bie-
runia, to wynik tego nie od-
zwierciedla³. Konsultacje z 
mieszkañcami przeprowa-
dzono w oparciu o system 
ankietowy oparty o domnie-
mania. Zanim do niego 
dosz³o Prezydent wys³a³ list 
do ka¿dego doros³ego 
mieszkañca Tychów. Zaape-
lowa³ do udzia³u w konsulta-
cjach uzasadniaj¹c sw¹ 
proœbê, cyt.: „...Nie zgadza-
my siê na zmianê granic. 
Uwa¿amy, ¿e dzia³ania Bie-
runia mog¹ przynieœæ 
szkodê naszemu miastu i 
nam - jego mieszkañcom. 

W przypadku uznanie 
roszczeñ s¹siadów, Tychy 
utraci³yby wp³ywy z po-
datku od nieruchomoœci w 
wysokoœci prawie 10 mln.z³ 
rocznie. To ogromna kwo-
ta - niewiele mniej w tym 
roku wydajemy na wszyst-
kie remonty, czy utrzyma-
nie szkó³ i przedszkoli. 

Za te pieni¹dze mo¿na wy-
budowaæ dziesi¹tki miesz-

kañ, wyremontowaæ wszyst-
kie ulice, wybudowaæ trzy 
du¿e ronda. Podejmijmy za-
tem wszystkie mo¿liwe kro-
ki, aby udaremniæ starania 
Bierunia...”. 

W liœcie prezyden-
ta znalaz³y siê informa-
cje mijaj¹ce siê z prawd¹. 
W przypadku uwzglêdnienia 
wniosku Bierunia, Tychy 
utraci³yby wp³ywy z podatku 
w wysokoœci 6 mln z³, a nie 
10 mln, gdy¿ wniosek do-
tyczy m.in. powierzchni ok. 
60 % terenu fabryki. Dla Ty-
chów ta kwota na pocz¹tku 
roku oznacza³a 1,9 % do-
chodów, a po zmianach 

bud¿etu polegaj¹cych na 
wzroœcie dochodów obec-
nie ok. 1,7 %. Powstaje py-
tanie ilu mieszkañców uwie-
rzy³o prezydentowi, który 
zadeklarowa³, ¿e za tak nie-
wielk¹ kwotê mo¿e wykonaæ 
tak wiele w mieœcie.

W tekœcie ankiety udo-
stêpnionej mieszkañcom Ty-
chów znalaz³y siê równie¿ in-
formacje o utracie docho-
dów przez Tychy w kwocie 
10 mln z³, czyli wy¿szej. 
Nale¿y uznaæ, ¿e by³o to 
œwiadome i celowe wywie-
ranie wra¿enia na miesz-
kañców.

Konsultacje tyskie prze-
prowadzono odmiennie ni¿ 
w Bieruniu. W zamian za za-
liczenie praktyk studenc-
kich 33 studentom Wy¿szej 

Szko³y Zarz¹dzania i Nauk 
Spo³ecznych w Tychach 
wyposa¿ono w druki ankiet 
i stroje s³u¿bowe, aby ³atwo 
ich by³o rozpoznaæ, gdy 
zachêcali do oddania g³osu 
za Tychami pod supermar-
ketami lub w innych miej-
scach, gdzie mo¿na spotkaæ 
wiêksz¹ liczbê osób. Uchwa³a 
Rady Miasta Tychy dotycz¹ca 
konsultacji przewidywa³a mo-
¿liwoœæ zebrania opinii rad 
osiedli i ich zarz¹dów, czyli 
formy, której nie przewiduje 
ustawa o samorz¹dzie gmin-
nym 2 uchwa³y Rady Miasta 
Tychy, któr¹ przyjêto wyniki 
konsultacji.

Za poœrednictwem stu-
dentów socjologii zebrano 
18.851 ankiet. Na tak, czy-
li za Tychami g³osowa³o 
17.927 osób, a na nie, czy-
li za Bieruniem 761 osób. 
Rady Osiedli przekaza³y 
7.320 ankiet z g³osami 
wa¿nymi, z czego za Tycha-
mi g³osowa³o 7.121 osób, a 
na nie - 199. £¹cznie odda-
no 25.008 wa¿nych g³osów. 
Na tak g³osowa³o 26.048 
osób (96,3 %), na nie - 
960 (3,7 %). Nale¿y zwróciæ 
uwagê, ¿e uzupe³niony przez 
stronê bieruñsk¹ wniosek 
we wszystkich trzech wyty-
kach aparatu urzêdniczego 
Wojewody wymaga opi-
nii prezydenta Tychów. W 
sprawie nie by³o zastoju, 
co martwi³o tysk¹ prasê 

urzêdow¹ lecz trwa³y prace 
geodety. W³adze tyskie rów-
nie¿ wykaza³y aktywnoœæ 
polega³a ona na przekona-
niu Prezesa Zarz¹du Fiat 
Auto Poland S.A. pana En-
rico Pavoniego, aby sym-
patyzowa³ ze stron¹ tysk¹ i 
przekona³ do tego Ministra 
MSWiA Ludwika Dorna.

By³o to dzia³anie, któ-
re nie mieœci siê w jakich-
kolwiek ramach. Podjêto 
dzia³anie maj¹ce na celu 
wywarcie presji na mini-
strze, aby nie opiniowa³ po-
zytywnie wniosku Bierunia. 
Uczyniono to w sytuacji, 
kiedy trwa³y prace zwi¹zane 
z uzupe³nieniem wniosku. 
Mo¿na odnieœæ wra¿enie, 
¿e prezydent Tychów oba-
wia siê rozstrzygniêcia. 
Nie wszyscy znaj¹ siê na 
tyskich ¿artach i muzy-
ce trêbaczy. Tekst wniosku 
zosta³ przeredagowany i 
uwzglêdnia zastrze¿enia 
aparatu urzêdniczego Wo-
jewody. 

Zawarto w nim jeden wa-
riant zmiany granicy zgodny z 
uwagami wojewódzkich s³u¿b 
geodezyjnych, czyli nieznacz-
nie ró¿ni¹cy siê od historycz-
nego, przy zrównowa¿eniu 
powierzchni. Dyrekcjê Fabry-
ki zostawiono w Tychach, a 
np. zbiorniki Wojewódzkie-
go Przedsiêbiorstwa Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji zapropo-
nowano, aby by³y w³¹czone 
do Bierunia, mimo ¿e teren 
ten nie nale¿a³ w przesz³oœci 
do Bierunia.

Pod podany wariant 
zosta³a opracowana do-
kumentacja geodezyjna 
oraz inne dokumenty, któ-
re przes³ano na pocz¹tku 
sierpnia br. prezydento-
wi Tychów do zaopiniowa-
nia. W przypadku odmo-
wy wydania decyzji, gry 
na czas lub innych dzia³añ 
maj¹cych na celu wstrzy-
manie biegu wniosku, czy-
li przes³ania go Wojewo-
dzie, a nastêpnie Ministro-
wi MSWiA, podjête bêd¹ 
stosowne kroki prawne, o 
czym bêdziemy informo-
wali mieszkañców Bieru-
nia. Ta sprawa na pewno 
bêdzie mia³a ci¹g dalszy.

TERENY WOKÓŁ FIATA

CI¥G DALSZY 
NAST¥PI (2)

W dniu 5 maja br. na rêce Burmistrza Ludwika Ja-
gody wp³ynê³o pismo z Biura Dyrektora General-
nego Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego, którym 
zwrócono siê z proœb¹ o uzupe³nienie wniosku 
Rady Miejskiej w Bieruniu o dokonanie zmiany gra-
nic administracyjnych pomiêdzy gminami Bieruñ i 
Tychy. W poprzednim numerze rozpoczêliœmy 
publikacjê obszernego artyku³u przypominaj¹cego 
istotê sporu. Dziœ zamieszczamy dokoñczenie 
artyku³u sprzed dwóch tygodni. Autorem obu 
czêœci jest Sekretarz Miasta - Jerzy Stok.
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SESJA

Podczas sesji podjête zosta³y 
nastêpuj¹ce uchwa³y:

- w sprawie wprowadzenia zmian 
do Uchwa³y Nr IX/2/2004 Rady Miej-
skiej w Bieruniu z dnia 3.09.2005 r. 
w sprawie uchwalenia statutu Miej-
skiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej 
w Bieruniu.

Zmiany wprowadzone do statutu 
MOPS-u zwi¹zane by³y ze zmianami w 
obowi¹zuj¹cych przepisach.

- w sprawie zbycia w drodze przetar-
gu nieograniczonego nieruchomoœci 
po³o¿onych w Bieruniu stanowi¹cych 
w³asnoœci gminy Bieruñ.

Rada postanowi³a zbyæ kilka dzia³ek 
odpowiednio:
a/ przy ul. Go³ysowej czterech o po-

wierzchniach odpowiednio 776 m2, 
710 m2, 1109 m2 oraz 1050 m2,

b/ przy ul. Rubinowej - 
czêœci dzia³ki,

c/ przy ul. Oœwiêcimskiej o 
pow. 2240 m2,

d/ przy ul. Krakowskiej 
czêœci dzia³ki.

Najwiêksza dyskusja 
towarzyszy³a podejmowa-
niu uchwa³y dotycz¹cej 
zbycia dzia³ki przy ul. Kra-
kowskiej, znajduj¹cej siê 
w s¹siedztwie restauracji 
„Stylowa”.

- w sprawie nieodp³atnego 
przejêcia na rzecz Gminy 
Bieruñ prawa u¿ytkowania 
wieczystego nieruchomoœci 
stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.

Rada postanowi³a przej¹æ dzia³kê 
o pow. 193 m2 przy ul. Sowiñskiego, 
bêd¹ce w u¿ytkowaniu wieczystym 
Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców z sie-
dzib¹ w Warszawie. Decyzja Rady ma 
na celu porz¹dkowanie stanu prawne-
go tej drogi.

- w sprawie nabycia na rzecz 
gminy Bieruñ dzia³ki o pow. 85 m2 
stanowi¹c¹ drogê dojazdow¹ przy 
ul. Kolejowej

Rada postanowi³a nabyæ dzia³kê o 
pow. 85 m, stanowi¹c¹ drogê dojaz-
dow¹ przy ul. Kolejowej od osoby fi-
zycznej. Decyzja Rady mia³a na celu 
porz¹dkowanie stanu prawnego tej 
drogi.

- w sprawie przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów po³o¿onych w 
rejonie ul. Turyñskiej.

Celem uchwa³y jest wprowadze-
nie zmian do miejscowego pla-
nu umo¿liwiaj¹cych zbycie gruntów 
znajduj¹cych siê w s¹siedztwie Fabry-
ki Fiata.

- w sprawie przyst¹pienia do zmian 
„Studium uwarunkowañ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bierunia”

Rada postanowi³a przyst¹piæ do 
zmian Studium, które uchwali³a w 
2002 roku.

- w sprawie zmiany Uchwa³y Nr 
VIII/13/2005 Rady Miejskiej w Bieru-
niu z dnia 28.07.2006 r.

Wprowadzona zmiana polega³a na 
uzupe³nieniu wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym za-
sobom gminy Bieruñ, zawieraj¹cego 
wykaz budynków, w których loka-
le mieszkalne przeznaczone zostan¹ 
na lokale socjalne o budynkach przy 
ul. Borowinowej 43. W budynku tym 
3 lokale mieszkalne bêd¹ przez 2 lata 
mieszkaniami socjalnymi.

- w sprawie procedury opracowania 
i uchwalania bud¿etu gminy Bieruñ

Rada postanowi³a przyj¹æ procedurê 
uchwalania bud¿etu gminy, uchylaj¹c 
przyjêt¹ poprzedni¹ w 2001 r.

Decyzj¹ Rady uporz¹dkowano 
postêpowanie dostosowuj¹c je do obec-
nie obowi¹zuj¹cego stanu prawnego. 
Usuniêto miêdzy innymi zapisy, które 
regulowa³y kompetencje Zarz¹du Mia-
sta, które obecnie realizuje Burmistrz. 

- w sprawie zmian bud¿etu
Rada postanowi³a zwiêkszyæ do-

chody i wydatki bud¿etowe. Wpro-
wadzone zmiany zawarto w dwóch 
za³¹cznikach. 

Realizuj¹c ustalenia wyników kon-
sultacji z mieszkañcami w sprawie 
zmian nazw ulic oraz opiniê komisji, 
Rada podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y:

- w sprawie nadania nazwy bocz-
nej ul. Bojszowskiej na wysokoœci 
klasztoru ze „Spectr¹” - ul. Jana.

- w sprawie nadania nazwy dro-
dze biegn¹cej od ul. Warszaw-
skiej do ogródków dzia³kowych - 
ul. Dzia³kowców.

W obu przypadkach mieszkañcy 
wiêkszoœci¹ g³osów opowiedzieli siê 
za propozycj¹ zmiany.

- w sprawie nadania nazwy ³¹cznikowi 
ul. Koœcielnej i Wêglowej - ul. Œw. Barbary.

Przy ³¹czniku obecnie nikt nie miesz-
ka lecz docelowo tereny te s¹ grunta-
mi przeznaczonymi pod budownictwo 
mieszkaniowe.

- w sprawie nadania nazwy bocz-
nej ul. Bojszowskiej od ul. Bojszow-
skiej do k³adki nad torami kolejowy-
mi - ul. Szlaku Solnego.

W tym przypadku mieszkañcy byli 
przeciwni podczas konsultacji wpro-
wadzeniu nazwy. Osoby przeciw-
ne mieszkaj¹ na pocz¹tku ulicy lecz 
problem dotyczy du¿ego obsza-
ru dla uporz¹dkowania przestrzeni, 
zw³aszcza w odniesieniu do osób, 

które w przysz³oœci bêd¹ 
w tym terenie budowa³y.

- w sprawie podania na-
zwy ³¹cznikowi ul. Macieja 
i Kopcowej - ul. Jerzego.

Wyniki konsultacji z 
mieszkañcami nie przy-
nios³y w tym przypadku 
rozstrzygniêcia taka sama 
liczba osób by³a za i prze-
ciw zmianie. Decyzja Rady 
ma na celu uporz¹dkowanie 
tematu.

- w sprawie zmiany 
Uchwa³y Nr III/3/2006 
Rady Miejskiej w Bieruniu 
z dnia 30 marca 2006 r.

Rada uzupe³ni³a Regulaminu sprze-
da¿y komunalnych lokali mieszkal-
nych stanowi¹cych w³asnoœæ gmi-
ny dodaj¹c zapis mówi¹cy, ¿e pierw-
sza op³ata za u¿ytkowanie wieczyste 
u³amkowej czêœci gruntu wyniesie 15 % 
ceny gruntu.

- w sprawie uchwalenia wielo-
letniego planu rozwoju i moderni-
zacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i 
urz¹dzeñ kanalizacyjnych na terenie 
gminy Bieruñ na lata 2007 - 2011.

Rada zatwierdzi³a wieloletni plan mo-
dernizacji sieci i urz¹dzeñ wodoci¹-
gowych bêd¹cych w³asnoœci¹ Rejono-
wego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i 
Kanalizacji w Tychach Spó³ka Akcyjna 
po³o¿ona na terenie gminy Bieruñ. 
Uchyli³a jednoczeœnie w³asn¹ uchwa³ê, 
któr¹ w czerwcu przyjê³a poprzedni 
program na lata 2006 - 2009. Nowy 
plan zawiera korzystniejsze zapisy od 
poprzedniego. 

Opracowa³ 
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

Radni obradowali
W dniu 28.09.2006 r. odby³a siê przed-
ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miej-
skiej. Tym razem sesja nie ma³a tematu 
wiod¹cego. Mo¿na jednak stwier4dziæ, 
¿e w pe³nym zakresie porz¹dkowa³a 
ró¿ne tematy.
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ROZMAITOŚCI

Uwaga 
komitety wyborcze!

Trwa samorz¹dowa kampania wyborcza. Piszemy na 
ten temat wiêcej w innym miejscu tego wydania Rodni. 
Do czasu wyborów, oprócz bie¿¹cego numeru uka¿¹ 
siê jeszcze dwa wydania Rodni. W czasie kampanii wy-
borczej - zgodnie ze swym harmonogramem, nasza ga-
zeta uka¿e siê jeszcze 3 listopada. 

Ponadto 6 lub 7 listopada uka¿e siê specjalne wyda-
nie RODNI WYBORCZEJ

Bêdzie to wydanie bezp³atne, sfinansowane przez kan-
dydatów startuj¹cych w wyborach samorz¹dowych. 

Gor¹co zachêcamy Pañstwa do korzystania z tej oka-
zji i zaprezentowania siê Czytelnikom - mieszkañcom 
Bierunia na naszych ³amach. 

Jesteœmy gotowi na wszelkie - dopuszczone przez 
prawo - formy wspó³pracy ze wszystkimi zaintereso-
wanymi komitetami i kandydatami. Umo¿liwiamy za-
równo publikacjê gotowych materia³ów dostarczonych 
do naszej redakcji jak i - na ¿yczenie - opracowanie 
artyku³ów spe³niaj¹cych oczekiwania zamawiaj¹cego. 
Oczywiœcie, uwzglêdniaj¹c przepisy ordynacji wybor-
czej i prawa prasowego.

Mamy równie¿ mo¿liwoœæ przygotowania i drukowa-
nia wszelkich materia³ów wyborczych po konkurencyj-
nych cenach. Obok zamieszczamy cennik og³oszeñ i 
zapraszamy do wspó³pracy.

Uwaga Czytelnicy Rodni!
Wszystkie materiały wyborcze ukazujące się na ła-

mach naszej gazety, będą  specjalnie oznakowane, aby   
można by je było odróżnić od zwyczajnych artykułów, 
które w tym czasie będziemy zamieszczać i w których 
(czego nie można wykluczyć) również będą się poja-
wiać osoby kandydujące w najbliższych wyborach sa-
morządowych. 

Szczegółowych informacji udzielamy 
telefonicznie: 601 48 54 48 

lub pocztą mailową:  rodnia@gazeta.pl.
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OGŁOSZENIA
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Pierwszaki siê integruj¹

W ubieg³ym roku szkolnym Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Bieru-
niu wygra³ konkurs tyskiego Echa na najlepsz¹ szko³ê w re-

gionie. W zwi¹zku z tym szko³a ta zosta³a zaproszona do wziêcia 
udzia³u w eliminacjach do programu „Nie tylko szko³a przetrwa-
nia”, organizowanego przy wspó³pracy telewizji publicznej.

Dyrekcja PZS podjê³a w tym roku po raz pierwszy inicjatywê 
maj¹c¹ na celu integracjê uczniów klas pierwszych i na tej drodze 
wy³onienia najlepszego wœród zespo³ów klasowych 14 wrzeœnia 
odby³ siê rajd integracyjny uczniów i wychowawców klas pierw-
szych. Pani pedagog Agata Ziêba i bibliotekarka Maria Szczud³o 
przygotowa³y szereg niezwyk³ych zadañ, które mia³y wykonaæ po-
szczególne zespo³y klasowe dzielnie maszeruj¹ce ró¿nymi szlaka-
mi Bierunia i okolic. Pod czujnym okiem wychowawców uczest-
nicy rajdu musieli podj¹æ siê realizacji zadañ, polegaj¹cych m.in. 
na stworzeniu maskotki klasowej, identyfikatorów, zredagowa-
niu reklamy danej klasy. Na stadionie, który by³ miejscem zbiór-
ki, organizatorzy przygotowali szereg konkurencji sportowych. 
Uczniowie brali udzia³ w zbieraniu grudek z³ota, rzucie beretem, 
bieganiu w workach, przeci¹ganiu liny, rzutach do kosza, a nawet 
strzelaniu do celu. Po tak wyczerpuj¹cych zadaniach i emocjach 
zwi¹zanych z rywalizacj¹ uczestnicy imprezy mogli siê posiliæ 
pysznymi kie³baskami z grilla. Tego dnia dopisa³a pogoda i humo-
ry. Wszyscy, zarówno nauczyciele i uczestnicy, mimo ogromnego 
zmêczenia zaliczyli tê imprezê do wyj¹tkowo udanych. Zwyciêska 
klasa, któr¹ okaza³a siê byæ pierwsza informatyczna w nagrodê ju¿ 
27 wrzeœnia wyje¿d¿a na wycieczkê do oœrodka regionalnego Te-
lewizji Polskiej w 
Katowicach.

Mimo, i¿ po-
dobny rajd by³ 
organizowany 
w PZS po raz 
pierwszy, to na 
pewno nie by³ 
on ostatni¹ tego 
typu imprez¹, 
podczas której 
bêd¹ mogli siê 
wspólnie bawiæ 
uczniowie i na-
uczyciele.
Katarzyna Polak

PASOWANIE NA GIMNAZJALISTÊ

14 wrzeœnia uczniowie klas pierwszych zostali uroczyœcie 
przyjêci w poczet gimnazjalistów. Uroczystoœæ przy-

gotowana przez samorz¹d uczniowski, wymaga³a od 
najm³odszych uczniów naszej szko³y specjalnego przygoto-
wania. W poniedzia³ek 11 wrzeœnia klasy musia³y przygotowaæ 
plakat na temat: „Bieruñ w oczach gimnazjalisty”, we wto-

rek, jako ¿e s¹ najm³odsi w naszej szkole, musieli przebraæ 
siê za niemowlaki. Stroje niektórych uczniów wzbudzi³y za-
chwyt wœród oceniaj¹cych ich pomys³owoœæ-zaowocowa³o 
to maksymaln¹ iloœci¹ punktów w tej konkurencji. W œrodê 
sprawdzaliœmy umiejêtnoœci muzyczne naszych pierwsza-
ków. Ka¿da klasa musia³a przygotowaæ w³asny utwór muzycz-
ny sk³adaj¹cy siê z co najmniej trzech zwrotek i refrenu. Pio-
senka musia³a posiadaæ w³asny, stworzony przez poszczegól-
ne klasy, tekst oraz podk³ad muzyczny. Dodatkowym atutem tej 
prezentacji by³y instrumenty wykonane przez uczniów. By³y one 
ró¿norodne: od puszek pe³nych grochu, papieru œciernego, po-
krywek wykradzionych z kuchni, grzebienia, na klasycznej gi-
tarze koñcz¹c. Po prezentacjach nagrodzonych przez drugo i 
trzecioklasistów brawami nast¹pi³o przyrzeczenie, jakie musie-
li z³o¿yæ nasi gimnazjaliœci, powtarzaj¹c tekst przysiêgi za sw¹ 
starsz¹ kole¿ank¹, w koñcu Pani Dyrektor uroczyœcie pokropi³a 
wod¹ nowych gimnazjalistów. Uczniowie dostali plakietki 
przygotowane specjalnie na chrzest i skosztowali pysznych 
przek¹sek przygotowanych przez ich starszych kolegów. Na 
zakoñczenie uroczystoœci pierwszoklasiœci wraz z wychowaw-
cami musieli zatañczyæ na p³ycie boiska. Pani dyrektor jeszcze 
raz serdecznie powita³a uczniów klas pierwszych w naszym 
gronie i pogratulowa³a zgrania i zaanga¿owania w przygotowa-
nia do chrztu. Serdecznie Was witamy w Gimnazjum nr 2!

SPRZ¥TAMY ŒWIAT

Tradycyjnie ju¿ nasza szko³a wziê³a udzia³ w akcji Sprz¹tanie 
Œwiata. Œwiadomi potrzeby dbania o roœlinnoœæ, œrodowisko, 

potrzeby segregacji i zbierania œmieci, uczniowie naszej 

Powiatowy Zespół Szkół

szko³y pod opiek¹ nauczycieli wziêli udzia³ w pi¹tkowej ak-
cji. W przeddzieñ akcji na lekcjach wychowawczych poru-
szano problematykê ekologii i potrzebê dbania o najbli¿sze 
œrodowisko. Sprz¹taliœmy najbli¿sze okolice szko³y oraz okolice 
£ysiny. Ka¿dy uczeñ otrzyma³ od organizatora akcji niezbêdne 
rêkawiczki, uczniowie wyposa¿eni zostali równie¿ w worki na 
œmieci. Dziêki takim akcjom nasza okolica staje siê nie tylko 
czyœciejsza i przyjemniejsza, budzi siê równie¿ œwiadomoœæ eko-
logiczna m³odych ludzi.



W kinoteatrze Jutrzenka odby³o siê spotkanie na-
uczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pod-
czas uroczystoœci Barbara Sosna otrzyma³a 

Nagrodê Kuratora Oœwiaty. Ponadto wizytator Kuratorium 
Oœwiaty w Katowicach - Agata Boryka 36 nauczycielom 
wrêczy³a akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. 

Do wielu serdecznych s³ów, wypowiadnych tego dnia 
pod adresem naszych pedagogów, burmistrz Ludwik Ja-
goda do³¹czy³ Nagrody Burmistrza Miasta, które w tym 
roku otrzymali: 
Przedszkole Nr 1: Barbara Nieckarz i El¿bieta Wo³dziñska,
Przedszkole Nr 2: Ma³gorzata Dziedzioch,
Szko³a Podstawowa Nr 1: Anna Knopek, Antoni Berger i 
Alina Czerwiñska,
Szko³a Podstawowa Nr 3: Maria B¹k, Anna Chojowska i 
Justyna Pociennik,
Gimnazjum Nr 1: Grzegorz Bizacki, Stanis³awa S³ociñska, 
Janina Duda, Stanis³awa Furtak i Agnieszka Wyderka-
Dyjeciñska,

Nagrody dla nauczycieli

Gimnazjum Nr 2: Gra¿yna Kubica, Tomasz Weso³owski, 
Katarzyna Æwiêka³a i Jolanta Jaromin-Suzdalcew.

W czêœci artystycznej wyst¹pi³ kabaret „Antyki” prezen-
tuj¹cy tradycyjny humor œl¹ski.


