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WYDARZENIA

W wyniku zmian wprowadzonych nowelizacj¹ usta-
wy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu 
czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132 

poz. 622), przedsiêbiorcy odbieraj¹cy odpady komunal-
ne od w³aœcicieli nieruchomoœci s¹ równie¿ zobowi¹zani 
do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych odpa-
dów, tj.: papieru, szk³a, tworzyw sztucznych, metali, odpa-
dów biodegradowalnych, odpadów wielkogabarytowych, 
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego i odpa-
dów z remontów.

W œwietle nowelizacji w/w ustawy, za odbiór i wywóz wszyst-
kich odpadów oraz nieczystoœci ciek³ych p³aci jego wytwórca, 
czyli mieszkaniec. Zobowi¹zano jednoczeœnie mieszkañca do 
udokumentowania korzystania z us³ug gminnej jednostki or-
ganizacyjnej lub przedsiêbiorcy posiadaj¹cego stosowne ze-

Zgodnie z ustaw¹ - gmina nie mo¿e dop³acaæ!

Niestety bêdziemy 
p³aciæ za zbiórkê 
odpadów
Dotar³a do nas przykra wiadomoœæ. Po raz ko-
lejny, pos³owie uchwalaj¹ przepisy, które gmi-
na musi wprowadziæ a mieszkañcy i tak bêd¹ 
mieli o to pretensjê do w³adz gminnych. 

Dziękuję Państwu, 

mieszkańcom Bierunia, za poparcie mojej 
kandydatury na Urząd Burmistrza.
Traktuję to jako poparcie mojej 
dotychczasowej działalności.
W nowej kadencji zamierzam dotrzymać 
złożonych obietnic wyborczych i zmierzyć 
się z nowymi wyzwaniami dotyczącymi 
nas wszystkich, którzy tutaj mieszkamy. 
Zapraszam Państwa do aktywnego 
udziału w życiu publicznym i wspólnego 
budowania przyszłości naszego Miasta. 
Liczę, że o tym, co w najbliższych czterech 
latach zmieni się na lepsze, zadecydujemy 
razem.

Ludwik Jagoda

3 listopada o godzinie 11:00 w budynku Centrum Inicja-
tyw Gospodarczych odby³o siê spotkanie œrodowiska 
rolniczego naszego powiatu z Wiceministrem Rolnictwa 

Krzysztofem Jurgielem. Inicjatorem spotkania by³ Pose³ Aloj-
zy Lysko. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele rolników, 
w³adz Powiatu oraz gmin Powiatu Bieruñsko-Lêdziñskiego z 
Burmistrzem Ludwikiem Jagod¹, dyrektorzy spó³dzielni mle-
czarskich, firmy Danone oraz prezes Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w Czêstochowie Jacek Mokros.

Krzysztof Jurgiel rozpocz¹³ spotkanie przedstawieniem zarysu 
dotychczasowych dzia³añ i planów na najbli¿sze lata zwi¹zane 
rolnictwem. Nastêpnie zebrani goœcie przedstawiali problemy i 
zagadnienia zwi¹zane ze specyfik¹ rolnictwa w naszym powie-
cie. Burmistrz Bierunia Ludwik Jagoda zwróci³ uwagê na nie-
uregulowane sprawy zwi¹zane z gospodark¹ wodn¹ i zabez-
pieczeniem wa³ów przeciwpowodziowych na Wiœle. Proble-
matyczne jest tak¿e uprawianie rolnictwa na terenach górni-
czych, które mog³yby byæ zdaniem burmistrza bardziej doto-
wane z racji trudnoœci, jakie na tych terenach wystêpuj¹. Sta-
rosta Piotr Czarnynoga wskaza³ na brak zainteresowania w³adz 
centralnych inicjatywami lokalnymi, zw³aszcza przy ostatnich 
uroczystoœciach otwarcia Powiatowej Komendy Policji. Piotr 
Sapek stwierdzi³, ¿e zbyt ³atwy dostêp do kupna gruntów rol-
niczych powoduje wiele nieprawid³owoœci, takich jak otrzymy-
wanie dop³at rolniczych przez ludzi nie maj¹cych z rolnictwem 
nic wspólnego. Proceder ten potwierdzi³ Wójt Bojszów Henryk 
Utrata. Przedstawiciele przetwórstwa mlecznego skar¿yli siê na 
brak mleka w regionie. Minister Jurgiel podkreœli³, ¿e wiele pro-
blemów pokrywa siê z problemami w ca³ym kraju. Zapowie-
dzia³, ¿e sprawy wa³ów przeciwpowodziowych oraz rolnictwa 
na terenach górniczych, które jego zdaniem s¹ najwa¿niejsze, 
bêd¹ tematem najbli¿szych sejmowych komisji rolnictwa a 
pieczê nad rozwi¹zaniem tych spraw bêdzie mia³ pose³ Alojzy 
Lysko. Minister zosta³ tak¿e zaproszony do odwiedzenia Powia-
towej Komendy Policji.

Rolnicze spotkanie

zwolenie, poprzez podpisanie umowy i przechowywanie do-
wodów zap³aty za takie us³ugi.

Do koñca bie¿¹cego roku odbiór odpadów segrego-
wanych by³ finansowany przez Urz¹d Miejski w Bieru-
niu. Zgodnie ze zmian¹ przepisów, w paŸdzierniku 2006 
r., gmina nie mo¿e dalej finansowaæ selektywnej zbiór-
ki odpadów. W zwi¹zku z powy¿szym wejd¹ w ¿ycie 
zmiany w zakresie oferowanych us³ug i op³at ponoszo-
nych przez w³aœcicieli nieruchomoœci. Górne stawki 
op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci, w 
drodze uchwa³y, okreœli Rada Miejska w Bieruniu.

Od dnia 1 stycznia 2007 r., zmiany te skutkowaæ bêd¹ 
wprowadzeniem dodatkowych op³at za odbiór i wywóz od-
padów segregowanych.
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MIEJSKIE SPRAWY

U rz¹d Miejski w Bieruniu z dniem 20 listopada b.r. 
uruchamia nowy serwis internetowy e-mapa. Ser-
wis opracowany jest na nowatorskiej technolo-

gii wzorowanych na systemach informacji geograficz-
nej (GIS) i dostosowana do potrzeb internetu. Do pod-
stawy mapy Bierunia (sieæ ulic, terenów zielonych, sieæ 
komunikacyjnej, granice administracyjne oraz ma³ych 
przedsiêbiorstw) u¿ytkownik bêdzie móg³ dodaæ wy-
bran¹ przez siebie warstwê informacyjn¹ prezentuj¹c¹ 
lokalizacje obiektów (restauracje, zabytki, noclegi, 
punkty informacyjne itd.). Istnieje mo¿liwoœæ dowol-
nej rozbudowy iloœci warstw informacyjnych oraz liczby 
punktów i obiektów w ka¿dej z warstw.

System zawiera równie¿ internetowy Informator miej-
ski który jest uzupe³nieniem Interaktywnej Mapy. Prze-
chowywane w nim informacje dotycz¹ lokalizowanych 
na planie obiektów. Struktura Informatora jest identycz-
na ze struktur¹ dzia³ów i tematów Interaktywnego Planu. 
Zmiana struktury danych (dzia³u lub tematu) powoduje 
automatyczn¹ zamianê struktury nawigacyjnej Interak-
tywnej Mapy. Zmiana opisu obiektu w Informatorze po-
woduje automatycznie uaktualnienie tej treœci prezento-
wanej na mapie. Informator pozwala na przeszukiwanie 
bazy wg wybranych przez Internautê pól opisuj¹cych 
obiekt. Lokalizowane na mapie obiekty opisywane s¹ 
informacjami przechowywanymi w Informatorze. Dla 
u³atwienia informacje opisuj¹ce punkt podzielone s¹ 
na dwie czêœci: pierwsza wspólna dla wszystkich wersji 
jêzykowych, druga indywidualna. Edycjê treœci opiso-
wych i jej obróbkê u³atwia bardzo funkcjonalne menu.

Aktualnie system jest na etapie wprowadzania danych 
teleadresowych i powinien staæ siê jednych z podsta-
wowych informatorów dostêpnych w sieci internet dla 
wszystkich zainteresowanych, ale przede wszystkim 
odwiedzaj¹cych nasze miasto.

Dla u³atwienia baza adresowa i elektroniczna mapa 
prezentuje informacje w dwóch wersjach jêzykowych: 
polskim i angielskim. W przypadku du¿ego zaintereso-
wania przez odwiedzaj¹cych, system zostanie wzboga-
cone o kolejne jêzyki.

Grzegorz D³ugajczyk
Wiêcej informacji na stronie www.bierun.pl

Internetowa mapa Podziękowanie

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia 
Miłośników 600 letniego Bierunia
oraz własnym pragnę gorąco i z całego 
serca podziękować Mieszkańcom Bierunia,
którzy podczas wyborów poparli i 
oddali swoje głosy na kandydatów 
rekomendowanych przez nasze 
Stowarzyszenie na stanowisko burmistrza, 
do Rady Miasta, Rady Powiatu i do 
Sejmiku Województwa Śląskiego.
Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Stowarzyszenia
Jan Wieczorek  

Szanowni Mieszkańcy Bierunia!
Składamy serdeczne podziękowanie za otrzymane 
od Państwa poparcie w wyborach samorządowych 
12 listopada 2006 r. Kandydując do Rady Miasta 
Bieruń z ramienia Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” Stowarzyszenia 
Mieszkańców Osiedli nr I i II przy ul. Granitowej 
ul. Warszawskiej i ul. Węglowej oraz Prawa i 
Sprawiedliwości otrzymaliśmy od Państwa głosy 
uprawniające do uzyskania mandatu radnego 
miasta Bieruń. Dziękujemy za okazane nam 
zaufanie i zobowiązujemy się działać wspólnie dla 
dobra mieszkańców naszego miasta.

Andrzej Bibrzycki
Anna Bogucka-Lysko

Jerzy Juda
Leszek Kryczek

Czesław Matyjasik
Józef Penczek

Henryk Skupień
Sławomir Wawrzyniak

Franciszek Zawisza
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W dniu 12 listopada br. odby-
ły się wybory samorządowe, 
podczas których wybierano 47 

tys. przedstawicieli do 2826 rad gmin, 
miast, powiatów i sejmików wojewódz-
kich, 1.590 wójtów, 781 burmistrzów i 
107 prezydentów. Były to wybory na V 
kadencję do rad gmin. Pozostałe szcze-
ble samorządu mają krótszy rodowód i 
będzie to dla nich III kadencja. 

W Bieruniu o funkcję Burmistrza 
ubiegało się trzech kandydatów, czyli 
mniej niż w poprzednich wyborach na 
to stanowisko. Uprawnionych do gło-
sowania było 15.633 mieszkańców. 
Karty do głosowania wydano 6.520 
wyborcom, czyli frekwencja wynio-
sła 41,71 %. Była niższa od krajowej, 
gdzie według informacji Państwowej 
Komisji Wyborczej w wyborach wzię-

Prawie wszystko o wynikach wyborów samorządowych w Bieruniu

Tak wybraliśmy!!!

Lp. Nazwisko i imię OKW Nr 1
LO

OKW Nr 2
LO

OKW Nr 3
SP Ściernie Razem

1 2 3 4 5 6
1. Losko Bernadeta, 24 lata 132 52 17 201
2. Hadryan Jan, 58 lat 39 37 135 211
3. Babiuch Andrzej, 39 lat 8 40 7 55
4. Bogucka-Lysko Anna, 46 lat 290 140 38 468
5. Kulski Sebastian, 35 lat 190 81 23 294
6. Major Przemysław, 29 lat 216 251 40 507
7. Kozub Grzegorz, 33 lata 131 60 7 198
8. Ciołek Waldemar, 35 lat 6 33 0 39
9. Zdunek Józef, 39 lat 11 5 2 18

10. Swachta Ineza, 43 lata 2 36 0 38
11. Długoń-Kaczyńska Janina, 47 lat 168 55 8 231
12. Bujas Adam, 34 lat 127 25 4 156
13. Duży Teresa, 48 lat 47 11 142 200
14. Błażek Maria, 44 lata 201 56 0 257

OKRĘG NR 1 – Wybory do Rady Miejskiej

Lp.
Nazwisko 

i imię

OKW
Nr 1
LO

OKW
Nr 2
LO

OKW
Nr 3
SP

Ściernie

OKW
Nr 4
SP 1

OKW
Nr 5
SP 1

OKW
Nr 6
PZS

OKW
Nr 7
PZS

OKW
Nr 8
SP 3

OKW
Nr 9
SP 3

OKW
Nr 10
G 1

OKW
Nr  11

G 1
Razem

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Jagoda Ludwik 653 371 168 911 588 184 160 170 113 356 352 4.026

2. Piecha Ireneusz 31 32 8 59 37 18 44 32 17 21 15 314

3. Skupień Henryk 67 43 73 119 90 159 238 139 199 510 403 2040

Tabela nr 1: WYBORY BURMISTRZA BIERUNIA 12.11.2006 ROKU

Lp. Nazwisko i imię OKW Nr 4
SP Nr 1

OKW Nr 5
SP Nr 1 Razem

1 2 3 4 5
1. Nowak Kazimierz, 60 lat 187 135 322
2. Konieczny Grażyna, 43 lat 101 71 172
3. Kowal Renata, 23 lat 45 60 105
4. Wieczorek Jan, 73 lata 284 210 494
5. Sapek Piotr, 58 lat 259 53 312
6. Knopek Jan, 52 lata 237 114 351
7. Ficek Sylwester, 44 lata 308 116 424
8. Baron Andrzej, 56 lat 160 206 366
9. Rogalski Eugeniusz, 59 lat 105 188 293

10. Piecha Ireneusz, 38 lat 68 28 96
11. Mesjasz Piotr, 24 lata 82 9 61
12. Grabowski Roman, 50 lat 29 49 78
13. Matoszko Marek, 56 lat 42 95 137
14. Olej Lucyna, 45 lat 86 45 131
15. Klaja Gabriel, 40 lat 118 45 160
16. Habryka Celina, 41 lat 161 79 240
17. Markowski Piotr, 36 lat 27 52 79
18. Podedworny Kornelia, 36 lat 64 20 84

OKRĘG NR 2 – Wybory do Rady Miejskiej

Szanowni Państwo!

Pragnę Państwu serdecznie 

podziękować, za zaufanie, 

którym mnie obdarzyliście, 

ponownie powierzając mi 

obowiązki radnej Rady 

Miasta Bieruń

Anna Bogucka Lysko
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ło udział 45,86 % uprawnionych. Zbli-
żona była natomiast do frekwencji wo-
jewódzkiej. W porównaniu do kraju 
gdzie od lat nie notowano tak wyso-
kiej frekwencji w naszym wojewódz-
twie, zainteresowanie w korzystaniu z 
tego prawa było najniższe. Wracając 
do wyboru Burmistrza poszczególni 
kandydaci otrzymali następującą licz-
bę głosów ważnych:
JAGODA LUDWIK - 4.026 63,1 %
PIECHA IRENEUSZ - 314 4,8 %
SKUPIEŃ HENRYK - 2.040 31,9 %

Mimo, że sposób dokonywania wybo-
ru był oczywisty, to odnotowano aż 139 
głosów nieważnych z ważnych kart do 
głosowania, z czego 26 gdy postawio-
no znak X obok nazwiska dwóch kandy-
datów, a 113 z powodu niepostawienia 
znaku X obok nazwiska żadnego kan-
dydata. Liczba głosów stanowiąca po-
nad połowę głosów ważnych wymagana 
dla wyboru burmistrza wyniosła 3.191. W 
Bieruniu rozstrzygnięcie nastąpiło w I 
turze. Rozstrzygnięcia dotyczące wybo-
ru prezydentów, burmistrzów i wójtów w 

I turze miały miejsce w wielu gminach, w 
tym również sąsiednich naszego powia-
tu. Stanowi to dowód zaufania i akcep-
tacji dla dotychczasowej działalności go-
spodarzy gmin. Z punktu widzenia eko-
nomicznego rozstrzygnięcie wyborów w 
I turze to duża oszczędność, zwłaszcza 
w dużych miastach. Największymi wy-
datkami wyborczymi są diety członków 
komisji i druk kart do głosowania. To jak 
głosowali wyborcy w poszczególnych 
obwodach prezentuje Tabela nr 1. 

Wybory do Rady Miejskiej prze-
prowadziło 11 Obwodowych Komi-
sji Wyborczych w 4 okręgach. Wyni-
ki wszystkich kandydatów prezentuje 
zestawienie. Nazwiska 15 wybranych 
radnych zostały przetłuszczone
Z przedstawionego zestawienia wyni-
ka, że najwięcej głosów otrzymali: 
Skupień Henryk - 563, Penczek Józef 
– 511 oraz Major Przemysław – 507.

W Bieruniu ze względu na liczbę miesz-
kańców wynoszącą poniżej 20.000, gło-
sowano na kandydatów imiennie w czte-
rech okręgach wybierając tylu radnych 
ile mandatów przypadało na okręg. Kan-
dydatów zgłosiły komitety wyborcze, któ-
rymi były stowarzyszenia, partie politycz-
ne oraz komitety mieszkańców. 
Do Rady Miejskiej wprowadziły swych 
przedstawicieli odpowiednio: 
u KW – 600 Letniego Bierunia - 6 rad-

nych
u KW „Porąbek” - 6 radnych
u KW PiS - 1 radnego
u KW Stowarzyszenie Mieszkańców 

Bierunia - 2 radnych
Wśród wybranych radnych zadebiu-

tują w Radzie Kryczek Leszek, Matyja-
sik Czesław i Penczek Józef. Po przerwie 

Lp. Nazwisko i imię OKW Nr 6
PZS

OKW Nr 7
PZS

OKW Nr 8
SP Nr 3

OKW Nr 9
SP Nr 3 Razem

1 2 3 4 5 6 7
1. Topała Adrian, 29 lat 23 43 27 14 117
2. Matyjasik Czesław, 48 lat 59 62 99 70 290
3. Bibrzycki Andrzej, 54 lata 118 109 49 58 334
4. Kryczek Leszek, 52 lata 91 115 92 79 377
5. Matuszek Bogdan, 53 lata 57 65 24 22 168
6. Gałka Piotr, 24 lata 26 32 56 22 136
7. Jurecki Stanisław, 42 lata 63 142 32 37 274
8. Juda Jerzy, 48 lat 54 66 101 81 302
9. Rozmus Adam, 30 lat 37 32 41 25 135

10. Tabaka Karol, 57 lat 35 31 12 61 139
11. Hutek Bogusław, 44 lata 53 71 53 64 241
12. Komoń Barbara, 54 lata 66 113 37 27 243
13. Piskorek Ryszard, 63 lata 88 81 54 65 288
14. Żmija Leszek, 27 lat 42 27 75 41 185
15. Pytel Ireneusz, 48 lat 0 4 9 3 16
16. Dziudziel Ryszard, 53 lata 28 40 17 16 101
17. Szczepaniak Jarek, 37 lat 3 5 4 1 13
18. Bazowska Krystyna, 55 lat 40 46 17 47 150
19. Bulanda Andrzej, 29 lat 26 32 8 8 74

OKRĘG NR 3 – Wybory do Rady Miejskiej

OKRĘG NR 4 – Wybory do Rady Miejskiej

Lp. Nazwisko i imię
OKW Nr 10
Gimnazjum 

Nr 1

OKW Nr 11
Gimnazjum 

Nr 1
Razem

1 2 3 4 5
1. Przytulska Janina, 49 lat 158 161 319
2. Parusel Damian, 26 lat 42 70 112
3. Szulc Małgorzata, 52 lata 46 55 101
4. Szymutko Henryk, 48 lat 77 38 115
5. Ramski Arkadiusz, 44 lat 32 25 57
6. Mańka Krzysztof, 50 lat 51 138 189
7. Skupień Henryk, 57 lat 281 282 563
8. Penczek Józef, 52 lata 157 354 511
9. Zawisz Franciszek, 65 lat 327 150 477
10. Wawrzyniak Sławomir, 42 lata 165 231 396
11. Mateja Konrad, 53 lata 143 189 332
12. Kula Wiesław, 51 lat 55 33 88
13. Wróbel-Fedec Ewa, 29 lat 48 28 76
14. Chajdas Kazimierz, 44 lata 182 67 249
15. Bańbuła Ryszard, 36 lat 7 17 24
16. Pytel Urszula, 49 lat 10 8 18
17. Przyłucka Małgorzata, 44 lata 4 11 15
18. Liszka Ewelina, 19 lat 16 11 27

Szanowni Państwo!

Zaufanie, którym mnie  
Państwo obdarzyliście w 
wyborach do Rady Miasta 
Bierunia, oddając na mnie 
swój cenny głos sprawia, 
że jestem wdzięczny i 
zobowiązany do aktywnej 
pracy w Radzie. 

Serdecznie dziękuję 
Sebastian Kulski
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trwającej jedną kadencję powrócili do Rady Juda Jerzy i Za-
wisz Franciszek. Obecny system głosowania na osoby dawał 
szansę mniejszym skupiskom do wybrania swego kandydata. 
Z szansy takiej skorzystała społeczność Czarnuchowic, wycią-
gając wnioski z poprzednich wyborów samorządowych. Miesz-
kańcy Bijasowic tym razem powierzyli mandat innemu niż do 
tej pory kandydatowi. Ściernie nie będą w Radzie miały swego 
przedstawiciela, gdyż o mandat walczyło dwóch kandydatów, 
czyli głosy się rozłożyły. Przedstawiciel Jajost mimo dobrego 
wyniku uzyskał zbyt mało głosów, aby zdobyć mandat. W Ja-
jostach mieszka mało mieszkańców, więc aby odnieść sukces 
potrzebne było istotne poparcie innych mieszkańców okręgu.

W Bieruniu głosowano na nazwiska osób znanych w 
swych środowiskach. Świadczą o tym wyniki poszczegól-
nych kandydatów. Warto zwrócić uwagę na fakt braku wy-
starczającego poparcia dla przedstawicieli kandydatów 
młodzieży na osiedlach przy kopalni. Była szansa, aby w 
Radzie znalazł się kolejny przedstawiciel z osiedli z grona 
młodzieży lecz wyborcy zadecydowali inaczej.

W wyborach do 17 osobowej Rady Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego Bieruń był okręgiem, z którego wybierano 6 rad-
nych. Samodzielnym 5-cio mandatowym okręgiem były Lędzi-
ny. Pozostałe gminy powiatu, czyli Imielin, Chełm Śląski i Boj-
szowy tworzyły jeden okręg, z którego wybrano 6 radnych.

Wyniki wyborów z okręgu bieruńskiego przedstawia ze-
stawienie. Nazwiska osób, które uzyskały mandaty powięk-
szono i pogrubiono.

KWW PWS
1. Czarnynoga Piotr   - 470 głosów
2. Jaromin Norbert   - 242
3. Siemianowska Jolanta  - 209
4. Pustelnik Bernard  - 295
5. Barcik Jerzy   - 147
6. Cichocka Bernadeta Maria  - 238
7. Bigos Wiesław   - 354
8. Stylok Andrzej   - 103
9. Czajowska Krystyna  - 236
10. Wyderka-Dyjecińska Agnieszka - 118
11. Początek Anna Maria  - 139
12. Kantor Zdzisław   -  57
Na listę oddano 2.608 ważnych głosów.

KW Stowarzyszenia Mieszkańców Bierunia
1. Kubica Grażyna Anna  - 306
2. Łopatowski Rafał Grzegorz  -  60
3. Świerc Urszula Małgorzata  - 47
4. Rochowiak Zdzisław Andrzej - 30
5. Szulc Dariusz Tomasz  - 91
6. Bednarczyk Dawid Tomasz  - 58

7. Urbańczyk Helena Małgorzata - 42
8. Podleśny Jan Antoni  - 523
9. Plewniok Grzegorz Antoni - 507
10. Iwański Edward Jerzy  - 73
11. Grabowski Henryk Jan  -  89
12. Łabuś Zofia Maria  - 237
Na listę oddano 2.163 ważne głosy.

KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Paruzel Henryk Józef  - 379 
2. Krzysztof Władysław  - 103
3. Urbanek Maria Renata  - 158
4. Limański Marian Leon  - 101
Na listę oddano 741 głosów.

KW Nasz Region
1. Czech Maciej Jacek  - 47
2. Dembkowski Feliks  - 68
3. Jaromin Stanisław   - 61
4. Kondla Adam   - 113
5. Kurzydem Roman Kazimierz - 109
6. Ryba Tadeusz   - 33
7. Tatoj Antoni   - 118
Na listę oddano 549 głosów.

Należy zwrócić uwagę, że w głosowaniu na radnych po-
wiatu w pierwszej kolejności decydowała liczba głosów od-
danych na poszczególne listy. W następnej kolejności, po 
ustaleniu udziału list w podziale mandatów decydowała 
liczba głosów, którą otrzymali poszczególni kandydaci.

Dla uzupełnienia tej części informacji podajemy nazwiska 
pozostałych kandydatów, którzy uzyskali mandaty do Rady 
Powiatu z pozostałych gmin.

Lędziny:
Marek Bania   - 317 głosów
Henryk Barcik  - 310 głosów
Wiesław Stambrowski - 706 głosów
Andrzej Bryjok  - 306 głosów
Krzysztof Pawlas  - 395 głosów

Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin:
Bernard Bednorz  - 814 głosów
Czesław Kłyk   - 561 głosów
Helena Magiera-Molenda - 527 głosów
Maria Janota   - 599 głosów
Walenty Goczoł  -  1.039 głosów
Andrzej Malorny  - 820 głosów

W wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego Bie-
ruń wchodził w skład II Okręgu, w którym zarejestrowanych 
było 141 kandydatów z 12 komitetów wyborczych, w tym 
dwóch mieszkańców Bierunia: Olek Jerzy, który otrzymał 
w powiecie łącznie 1.927 głosów startując z KW Platforma 
Obywatelska RP, co było drugim wynikiem w powiecie oraz 
Żelazko Henryk, który otrzymał 78 głosów, a startował z KW 
Polskiej Partii Pracy. Do Sejmiku z naszego okręgu wybie-
rano 7 radnych. Najwięcej mandatów do Sejmiku uzyskały 
Platforma Obywatelska – 21, PiS – 16 i PSL – 3.
Najwięcej głosów wyborcy oddali na Antoniego Piechnicz-
ka - 35.292, Piotra Spyra – 27.734 oraz Ludgardę Buzek 
– 24.321.

Jerzy Olek uzyskał w okręgu łącznie 2.916 głosów, co na-
leży uznać za bardzo dobry wynik, lecz najwięcej głosów moż-
na było otrzymać między innymi w dużych miastach naszego 
okręgu takich jak: Katowice, Tychy, czy Mysłowice.

Dziękuję Szanownym Wyborcom

Mieszkańcom Bierunia 
za oddanie na mnie głosu 

w wyborach do Rady Miasta

Maria Błażek
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WOKÓŁ NAS

Szanowni Państwo!

Wszystkim mieszkańcom osiedli, którzy 
w ostatnich wyborach samorządowych 
oddali na mnie swój głos, składam serdeczne 
podziękowania

Ryszard Piskorek 

Wybory samorz¹dowe odby³y siê równie¿ w s¹siednich 
Czechach. 1 listopada - w naszym partnerskim 

mieœcie Moravskym Berounie, po przeprowadzonych wy-
borach samorz¹dowych, ukonstytuowa³y siê nowe w³adze. 
Burmistrzem Miasta (Starosta mesta) zosta³ Ing. Tomaš Fe-
ranec a jego zastêpc¹ (Mistostarosta) zosta³ Jan Brenkus. 
Cz³onkami zarz¹du rady (Èlen Rady Mesta) zostali: Blanka 
Doubravova, Jana Ferancova i Libor Vitek.

¯yczymy naszym przyjacio³om wielu sukcesów w realiza-
cji zamierzonych celów.

24 l i s t o -
p a d a 

o godz.19.00 
w restauracji 
„Ambros ia” 
w Bieruniu, 
odbêdzie siê 
kolejny, szó-
sty ju¿ wie-
czór muzycz-
ny. Tym ra-
zem koncert 
bêdzie nosi³ 
tytu³: „Kon-
cert Andrzej-
kowy” - arie 
operowe, du-
ety operetko-
we... i pieœni 
z dawnych 
lat, w wyko-
naniu arty-
stów scen 
œ l ¹ s k i c h . 
Wyst¹pi¹: Lucyna Wurzel - sopran, Adam Zaak - baryton, 
Sylwester Targosz-Szalonek - tenor oraz Mateusz Lasa-
towicz - fortepian. W II czêœci wieczoru do tañca i wspólnej 
zabawy zaprasza Henryk Handy.

Koncert w Ambrosii 

25 paŸdziernik to wycze-
kiwany dzieñ przez 

wszystkich zerówkowiczów 
z Przedszkola nr-1.Gru-
pa „Gruszek” z p. Czem-
pas, „Jab³uszek”z p. Wal¹ 
i „Truskawki” z p. Wróbel 

zaplanowa³y wyjazd do Re-
zerwatu ¯ubrów w Jankowi-
cach. Dzieci oprócz ¿ubrów 
mog³y zobaczyæ przygo-
towan¹ audycje multime-
dialn¹ i cieszyæ siê przyrod¹ 
podziwiaj¹c niezwyk³e ga-

tunki drzew, w towarzystwie 
pana leœniczego, który opro-
wadzi³ nas œcie¿k¹ eduka-
cyjn¹. 

O wielkim zainteresowa-
niu dzieci przyrod¹ i losem 
zwierz¹t œwiadczy liczny udzia³ 
dzieci w akcji zbierania ¿o³êdzi 
i kasztanów zorganizowanej 
przez wychowawców grup.

Mariola Wróbel

Przedszkolaki na wycieczce

Nowe w³adze w Czechach

Góra grosza

Ju¿ po raz trzeci dzie-
ci z Przedszkola Nr2 w 
Bieruniu, wziê³y udzia³ 

w ogólnopolskiej akcji na 
rzecz dzieci z domów dziec-
ka pod has³em „Góra Gro-
sza”. G³ównym organiza-
torem akcji jest Towarzy-
stwo „Nasz Dom” pod pa-

tronatem Ministra edukacji. 
Podczas zbiórki pieniêdzy, 
która odby³a siê w dniach 
16-27 paŸdziernika zebra-
no kwotê 218,07 z³. co jest 
nie lada wyczynem, gdy¿ 
zbierano jedynie monety o 
nomina³ach do 50 gr. 
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KULTURA
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Konkursy Recytator-
skie i Literackie 
odbywaj¹ siê w 

ca³ym kraju i ktoœ móg³by 
powiedzieæ , po co tworzyæ 
kolejny. Jednak organiza-
torzy - polonistki Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego pa-
nie Dagmara Kupczyk 
i Dagmara Jezierska 
wychodz¹c naprzeciw myœli 
œw. Augustyna, uzna³y, ¿e 
uczenie piêkna literatu-
ry i jej bogactwa nie mo¿e 
nie iœæ w parze z rozwija-
niem wra¿liwoœci estetycz-
nej, bezpoœrednim kontak-
tem z dzie³em, wreszcie z 
w³asnym zaanga¿owaniem 
w tworzenie poezji. Przez 
10 lat w ramach Tygodnia 
Humanistycznego w na-
szym liceum odbywa³y 
siê imprezy o w/w charak-
terze. Jednak w tamtym 
roku z inicjatywy wymie-
nionych polonistek po raz 
pierwszy konkurs nabra³ 
ram powiatowych. A oka-
zja by³a przednia 150 rocz-
nica œmierci Adama Mic-
kiewicza. W tym roku II Po-
wiatowy Konkurs Recytator-
ski i Poezji Œpiewanej odby³ 
siê pod has³em „Lirycy i 
przeœmiewcy” i poœwiêcony 
by³ po czêœci twórczoœci 
Wis³awy Szymborskiej , któ-
ra 10 lat temu odebra³a Lite-

rack¹ Nagrodê Nobla. Kon-
kursem towarzysz¹cym w 
projekcie by³y zmagania 
m³odych talentów literac-
kich , którzy nades³ali prace 
na temat „Œwiat w krzywym 
zwierciadle”.

Wspó³organizatorami im-
prezy byli Powiat Bieruñsko-
Lêdziñski i BOK Jutrzen-
ka. To w³aœnie w tym miej-
scu 13 listopada zebrali siê 
m³odzi mi³oœnicy poezji, by 
wzi¹æ udzia³ w uczcie kul-
turalnej. O tytu³ najlepsze-
go recytatora stara³o siê 
19 uczestników konkur-
su z PZS w Lêdzinach i li-
ceum bieruñskiego. Jury 
w sk³adzie: przew. Zbi-
gniew Piksa - red. na-
czelny Rodni, Magdale-
na Klyta - kierownik Ju-
trzenki, Zofia Dudek - po-
lonistka PZS Lêdziny, Dag-
mara Kupczyk - organiza-
tor imprezy, nie mia³o ¿ad-
nych w¹tpliwoœci w wybo-
rze najlepszych. Bezapela-
cyjnie wygra³a Ma³gorzata 
Sieñczewska (LO Bieruñ), 
która otrzyma³a równie¿ 
Grand Prix ca³ej imprezy. 
Miejsce drugie w tej katego-
rii przypad³o, tak¿e œwietnie 
siê prezentuj¹cej Natalii 
Myalskiej (LO Bieruñ), zaœ 
trzecie Justynie Kœciuk 
(PZS Lêdziny).

W kategorii „Wywiedzione ze 
s³owa” zwyciêstwo przypad³o 
Annie Bortel (LO Bieruñ).

Najwiêcej problemów przy-
sporzy³a trzecia katego-
ria „Piosenka kabaretowa”. 
Zespo³y bior¹ce w niej udzia³ 
ró¿norodnie j¹ zinterpretowa³y 
i tak jury oraz zgromadzona 
publicznoœæ mogli podziwiaæ 
twórczoœæ satyryczn¹ , kaba-
retu absurdu ale i kabaretu li-
terackiego.

Ostatecznie zwyciê¿yli EF 
Kompany a wystêpuj¹cy w 

KULTURA

Poetycka Jutrzenka
„Cz³owiek nie mo¿e niczego nauczyæ 
drugiego cz³owieka, mo¿e mu tylko 
dopomóc w wyszukiwaniu prawdy 
we w³asnym sercu, je¿eli j¹ posiada„
    Augustyn z Hippony

nim £ukasz Drobik zosta³ 
osobowoœci¹ sceniczn¹. Miej-
sce drugie zaj¹³ posiadaj¹cy 
ju¿ w swym dorobku parê 
nagród zespó³ Kalos kagha-
tos , zaœ trzecie - zespó³ Boys 
4 you. Wszystkie zespo³y 
reprezentowa³y nasze liceum. 
Jak zgodnie podkreœla³o jury, 
poziom by³ dobry, choæ jak 
mo¿na by³o zauwa¿yæ nie-
których w œwietle reflekto-
rów na scenie zjada³a trema. 
Jednak spêdzony czas oka-
za³ siê byæ mi³¹ rozrywk¹ dla 
widowni i szans¹ zaprezento-
wania swego talentu szerszej 
publicznoœci dla uczestników.

Przy okazji tego spotkania 
wrêczono tak¿e nagrody w 

Konkursie Literackim, któ-
rym wziê³o udzia³ 13 uczest-
ników naszego powiatu. W 
kategorii: „Poezja” pierw-
sze miejsce zajê³a Agniesz-
ka Wagstyl, wyró¿nienie 
zaœ przypad³o Katarzynie 
Rynkiewicz. W kategorii: 
„Proza”, zwyciê¿y³a Joan-
na £atka, zaœ wyró¿nienie 
otrzyma³a Ewelina Wysoc-
ka. Wszystkie laureatki s¹ 
uczennicami naszego li-
ceum. 

Organizatorki ju¿ myœl¹ o 
trzeciej edycji konkursu. Jak 
widaæ cieszy siê on du¿ym 
zainteresowaniem, a ju¿ 
samo to œwiadczy o tym, ¿e 
jest potrzebny.                D.K.

Têczowe œpiewanie 

4 listopada o godz. 10.00 zaczêliœmy now¹ tradycjê w sali 
Kino-Teatr „Jutrzenka” - œl¹skie eliminacje do konkursu 

ogólnopolskiego „VII Festiwalu Dzieci i M³odzie¿y Têczowe 
Piosenki Jana Wojdaka”. Zg³osi³y siê do nas dzieci od 5 do 
17 lat, z Bielawy, Olkusza, Oœwiêcimia, Tychów... Wszyst-
kie zaciêcie walczy³y o przejœcie do fina³u. „Têczowe Pio-
senki” to ogólnopolski festiwal, przez który corocznie prze-
wija siê kilka tysiêcy dzieci i m³odzie¿y. Pocz¹tkowo by³ to 
festiwal obejmuj¹cy zasiêgiem Ma³opolskê, jednak zain-
teresowanie chêtnych do wziêcia udzia³u w nim, jak rów-
nie¿ oœrodków kultury chêtnych do organizacji z ró¿nych 
stron Polski, wymusi³o na inicjatorze rozszerzenie go na 
ca³y kraj. W ten sposób zrodzi³ siê w Krakowie ogólnopol-
ski festiwal dla dzieci i m³odzie¿y. Jan Wojdak spe³nia ma-
rzenia tych m³odych ludzi. Wprowadza ich w œwiat 
¿ycia artystycznego: pracê w studio, nagrywanie pio-
senek, organizowanie koncertów, sesji zdjêciowych. 
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KULTURA

Szanowni Państwo!
Bardzo dziękuję mieszkańcom Bierunia, 
którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem 
i oddali na mnie swój głos w wyborach do 
Rady Miasta

Bernadeta Cichocka

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
zaprasza 

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
24 listopada godz. 15.00 - Andrzejki KGW

25 listopada godz. 19.00 - Biesiada Śląska 

30 listopada godz. 17.00 - Zabawa andrzejkowa PZERiI

3 grudnia godz. 16.00 - Spotkanie mikołajkowe, w progra-
mie „Wesołe historie” przedstawienie Teatru Lalki i Aktora 
„ATENEUM”

4 grudnia godz. 8.30 - Koncert Świętych Mikołajów  dla SP-1

7 grudnia godz. 8.00 - Konferencja zorganizowana przez 
Centrum Pomocy Rodzinie

8 grudnia - opłatek pracowników Ośrodka Edukacji

9 grudnia - opłatek Stowarzyszenia „Radość życia”

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
21 listopada godz. 17.00 - Spotkanie Andrzejkowe dla PZERiI

22 listopada godz. 18.00 - Msza św. w NSPJ i spotkanie 
okolicznościowe dla chórów z okazji Święta św. Cecylii

24 listopada godz. 16.00 - Spotkanie Andrzejkowe dla KGW - Bieruń 

25 listopada - Biesiada dla ZZG KWK „Piast”

28 listopada godz. 19.00 - Wieczór Andrzejkowy – Kabaret 
Starszych Panów w wykonaniu Kółka Teatralnego i Zespołu 
„Gaudeamus”

10 grudnia   godz. 17.30 - Spotkanie z Mikołajem dla dzieci

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
29 listopada godz. 16.00 - Dyskoteka dla Gimnazjum Nr 2

2 grudnia godz. 17.00 - Rodzinne muzykowanie 

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1, ul. Chemików 45
23 listopada godz. 10.00 - Światowy Dzień Pluszowego Mi-
sia - dla przedszkola

30 listopada godz. 16.00 - Wieczór wróżb andrzejkowych

12 grudnia godz. 11.00 - Spotkanie autorskie z Markiem 
Szołtyskiem - dla uczniów SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 2

16 grudnia - Wyjazd do teatru Polskiego w Bielsku Białej na 
sztukę „MAYDAY”

Miejska Biblioteka Publiczna Nr 2, ul. Jagiełły 1
23 listopada godz. 10.00 - Światowy Dzień Pluszowego Misia 
- dla grupy przedszkolaków Nr 2

12 grudnia godz. 13.00 - Spotkanie autorskie z Markiem 
Szołtyskiem dla uczniów SP Nr 3 i Gimnazjum Nr 1
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KULTURA

Serdecznie dziękuję 

Mieszkańcom Bierunia za oddane na 
mnie głosy, okazane zaufanie i wielką 
życzliwość. 

Bogusław Hutek   

Bieruñ - Gelsenkirchen.
W dniach od 18 do 25 

paŸdziernika tego roku, Gim-
nazjum Nr1 w Bieruniu, goœci³o 
uczniów zaprzyjaŸnionego nie-
mieckiego Leibniz Gymnasium z 
Gelsenkirchen. Jest to ju¿ trzecia 
wymiana uczniów, która narodzi³a 
siê przypadkowo podczas wizyty 
zarz¹dcy FC SCHALKE 04  - pana 
Gerarda Rehberga w bieruñskim 
gimnazjum w marcu 2005 roku. 
Tradycyjnie niemieccy uczniowie 
zakwaterowani byli u rodzin swoich 
kolegów i kole¿anek z Polski, nato-
miast opiekunowie u nauczycieli.

Szkolnym koordynatorem tego przedsiêwziêcia jest dy-
rektor - Grzegorz Bizacki oraz nauczyciel jêzyka niemiec-
kiego - Izabela Koziorz, którzy wraz z uczniami przygotowa-
li dla goœci wiele atrakcji. M.in.: zwiedzanie szko³y, wizytê w 
Urzêdzie Miasta, wyprawê do parku linowego w Ustroniu, 
zwiedzanie Muzeum Auschwitz, zajêcia na hali sportowej, 
wyjazd do Krakowa oraz Wieliczki, wycieczkê do zamku w 
Pszczynie, zwiedzanie fabryki filmów animowanych Bolka i 
Lolka, dyskotekê po³¹czona z pieczeniem kie³basek, pro-
gram artystyczny przygotowany przez naszych gimnazjali-
stów i wiele innych.

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
zaprasza na kolejny 

PRZEDŚWIĄTECZNY JARMARK, 
który w bieżącym roku odbędzie się w dniu 

10 grudnia 2006 (niedziela) 
w godz. 11.00 – 18.00 na parkingu przed 

Świetlicą Środowiskową przy ul. Remizowej 19. 

Chętni do sprzedaży swoich wyrobów proszeni 
są o zgłaszanie się osobiste lub telefoniczne

u w Bieruńskim Ośrodku Kultury przy ul. Spiżowej 4 
- tel. (032) 216 40 16 

u lub do Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej 19 
- tel. (032) 216 21 18 do dnia 5.12.2006 r.

Têczowe œpiewanie 
Umo¿liwia swoim finalistom dotkniêcie tej materii. 
W wielu przypadkach s¹ wœród nich uczniowie licz-

nych szkó³ muzycznych, dla których te doœwiadczenia s¹ 
bezcenne, gdy¿ nie mieliby mo¿liwoœci nabycia ich na 
zajêciach szkolnych. To poszerza horyzonty tych m³odych 
ludzi, wyrabia odpowiedni ogl¹d spraw zwi¹zanych z pro-
dukcjami p³ytowymi, nagraniami w studio. M³odzie¿ pod 
okiem Jana Wojdaka kszta³ci swoj¹ osobowoœæ, uczy siê 
opanowywaæ tremê, pracy przed kamer¹, sposobu udzie-
lania wywiadów, zarówno radiowych i telewizyjnych, ma 
mo¿liwoœæ brania udzia³u w warsztatach muzycznych. W 
tym roku Bieruñ zosta³ zaproszony do wspó³pracy, organi-
zacji œl¹skich eliminacji do „VII Festiwalu Dzieci i M³odzie¿y 
Têczowe Piosenki Jana Wojdaka”. Celem eliminacji by³o 
wyszukanie i promowanie talentów, a tym zajê³o siê sza-
cowne grono jurorów: przewodnicz¹cy Antoni Krupa (re-
daktor Radia Kraków - Ma³opolska), Sylwia Wojdak (muzy-
kolog), Wac³aw Krupiñski (kierownik dzia³u kulturalnego w 
„Dzienniku Polskim”). Po przes³uchaniu solistów i zespo³ów 
jury postanowi³o zakwalifikowaæ do Koncertu Fina³owego, 
który odby³ 11listopada 2006 r. w Nowohuckim Centrum 
Kultury w Krakowie nastêpuj¹cych uczestników: w katego-
rii I (do 7 lat) - Martyna Krawczyk, w kategorii II ( 8-12 lat) - 
Jagoda Klimek, Patrycja Mizerska, Anna Morañda nato-
miast w kategorii III (13-17 lat) - Patrycja Patrykiewicz.

W nastêpnym roku znów bêdziemy goœciæ m³odych i zdol-
nych wokalistów, szczególnie mamy nadziejê ¿e z Bierunia!

9
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MAGAZYN SZKOLNY

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuje wszystkim 
Mieszkańcom Bierunia, którzy 
oddali na mnie swój głos w 
wyborach do Rady Miejskiej 
w dniu 12 listopada 2006 r. 
Kolejny raz obdarzyli mnie 
Państwo swoim zaufaniem. 
Postaram się jak najlepiej 
potrafię pracować dla dobra 
całej Społeczności Bierunia i 
wzorowo wykonywać mandat 
radnego. 

Przemysław Major

Sportowe sukcesy Jedynki

10 paŸdziernika w lêdzinach odby³y siê sztafetowe bie-
gi prze³ajowe na szczeblu rejonowym. Dru¿yna 

ch³opców naszej szko³y (w sk³adzie K. Wilisowski 4b, P. 
Wieczorek 4b, S. Popieliñski 5a, P.Jastrzêbski 5d, D.Fa-
bisiak 6d, P.Szczepanik 6d) zajeli II miejsce. I miejsce zajeli 
uczniowie Sp Bojszowy - którzy wywalczyli mistrzostwo wo-
jewództwa œl¹skiego. II miejsce zajêli uczniowie z SP Tychy.

14 paŸdziernika w Pszczynie-Porêba odby³ siê XIII bieg 
Œw. Huberta organizowany przez Ko³o £owieckie 

Cyranka. Uczniowie naszej szko³y na dystansie 1000 m 
zajêli wysokie lokaty spoœród 40 uczestników biegu w ka-
tegorii dziewcz¹t oraz ch³opców. Ch³opcy: I miejsce Pawe³ 
Szczepanik 6d, IV miejsce Sebastian Popieliñski 5a, 
VI miejsce Daniel Fabisiak 6d i VII Krystian Wilisow-
ski 4b. Natomiast w kategorii dziewcz¹t:VII miejsce Mag-
da Moroñ 4d i VIII miejsce Martyna Moroñ 4d. Uczniów 
przygotowywa³y nauczycieli wychowania fizycznego: K. Fi-
cek i K. Weso³owska

6 listopada 2006 roku uczniowie naszej szko³y (40 uczniów z 
klas II, III, IV i V) w Turnieju Gier i Zabaw na szczeblu powia-

towym zdobyli I miejsce awansuj¹c do zawodów rejonowych. 
10 listopada uczniowie zdobyli II miejsce na szczeblu rejo-
nowym przegrywaj¹c z SP 10 Tychy, którzy awansowali do 
Pó³fina³u Wojewódzkiego. Uczniów przygotowywa³y nauczy-
cielki wychowania fizycznego E.Górka i K.Weso³owska.

Z ¿ycia Trójki

10 paŸdziernika zosta³ zorganizowany i przeprowadzo-
ny przez pani¹ Monikê Mysiak i Annê Chojowsk¹ 

konkurs czytelniczy pt. „Harry Potter i Czara Ognia”. Magicz-
ny wystrój czytelni przygotowa³y dziewczynki z Kó³ka Czy-
telniczego. Uczniowie wykonywali równie¿ prace plastycz-
ne zwi¹zane tematycznie z „Harrym Potterem”. W konkur-
sie pierwsze miejsca zajê³y uczennice: Paulina Tuszyñska 
VI c, Wiktoria Klaja V d, drugie miejsca zajêli uczniowie: 
£ukasz Stanek V d i Dorota Zawadzka IV c natomiast 
trzecie miejsce zajê³a Weronika Rutkowska V d 

20 paŸdziernika odby³ siê w Lêdzinach Turniej Pi³ki Siat-
kowej z okazji Œwiêta Edukacji Narodowej. O Pu-

char Starosty Powiatu Bieruñsko - Lêdziñskiego walczy³y 
reprezentacje nauczycieli Bierunia Nowego, Lêdzin, Bieru-
nia Starego, Che³mu Œl¹skiego i Imielina. Szko³y Bierunia 
Nowego reprezentowali: Justyna Pociennik, Anna Cho-
jowska, Marek Pociennik, Krystian Karkoszka, Andrzej 
Balon, Mariusz Meroñ, Szczepan Œcis³owicz. Dru¿yna 
zajê³a III miejsce.

23 paŸdziernika w SP-3 obchodzono Œwiêto Bibliote-
ki Szkolnej, które ju¿ na sta³e wesz³o do kalenda-

rza uroczystoœci naszej szko³y. Panie bibliotekarki Anna 
Chojowska i Monika Mysiak przygotowa³y Konkurs fo-
tograficzny pn. „Rozpoznaj swojego nauczyciela” By³o to 
nie³atwe zadanie. Rozpoznanie nauczyciela na fotografii z 
wczesnego dzieciñstwa sprawia³o trudnoœæ nauczycielom 
i uczniom bior¹cym udzia³ w zabawie. Uczniowie uczest-
niczyli równie¿ w konkursie plastycznym, rozwi¹zywali 
krzy¿ówki. Dzieñ ten up³yn¹³ w przyjemnej atmosferze, by³y 
nagrody, s³odycze i ¿yczenia. 

W zdrowym ciele...

W Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu - po wielotygo-
dniowym remoncie, który przeprowadziła firma Car-

bud - uroczyście otwarto halę sportową i siłownię.

Powiatowy Zespół Szkół
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Dziękuję serdecznie 

za okazane mi zaufanie w 
wyborach samorządowych 
i głosy oddane na moją 
kandydaturę w  wyborach 
do Rady Miasta Bieruń

Kazimierz Chajdas

Liceum Ogólnokształcące

Sukcesy sportowe

W Lêdzinach odby³y siê powiatowe biegi prze³ajowe 
szkó³ gimnazjalnych w sztafecie dziewcz¹t i ch³opców. 

Dru¿yny przygotowywane przez pani¹ Zuzannê Bizack¹ 
i pana Tomasza Weso³owskiego zajê³y najwy¿sze miej-
sca. Sw¹ doskona³¹ kondycjê sportow¹ nasi ucznio-
wie mogli potwierdziæ w rejonowych sztafetowych bie-
gach prze³ajowych, które odby³y siê 10 paŸdziernika. 
Dru¿yna w sk³adzie: Szymon Œcierski, Pawe³ Laby, Adrian 
Kopczyñski, Robert Wróbel, Marcin Damaschk, Patryk 
Pilorz, Adrian Natkaniec wywalczy³a pierwsze miejsce w re-
jonie. Dru¿yna dziewcz¹t wywalczy³a zaœ trzecie miejsce. W 
sk³adzie tej dru¿yny znalaz³y siê: Angelika Bigos, Anna Ja-
nik, Marta Zakrzewska, Karolina Gêbo³yœ, Marzena Sta-
chura, Lucyna Jarosz, Barbara Kozakiewicz. 

Gimnazjaliœci na rajdzie

Uczniowie naszej szko³y uczestniczyli w rajdzie, którego 
organizatorem by³ PTTK w Tychach. Trasy wytyczono 

w Beskidzie Œl¹skim, meta, na której spotkali siê wszyscy 
uczestnicy, znajdowa³a siê na Stecówce. Nasi gimnazjaliœci 
wêdrowali najd³u¿sz¹ tras¹ - z Kamesznicy na Barani¹ Górê 
i nastêpnie na Stecówkê. Na mecie rajdu ka¿da dru¿yna 
mia³a zaprezentowaæ piosenkê, sprawdzano wyposa¿enie 
dru¿yn w niezbêdne dla turystów przedmioty: apteczkê, 
mapê, przewodniki i kompas. Zorganizowano te¿ konkursy: 
pierwszej pomocy i wiedzy turystycznej. Reprezentantki na-
szego gimnazjum: Barbara Rososiñska, Ma³gorzata My-
szor, i Sabina Kania zajê³y pierwsze miejsce w konkursie 
pierwszej pomocy, a ca³a dru¿yna III miejsce w ogólnej kla-
syfikacji rajdu. Nad gimnazjalistami podczas rajdu czuwa³y 
panie: Joanna Gawor i Maria Kukie³ka.

Œwiêto Szko³y

Tegoroczne Obchody  Œwiêta Szko³y przypad³y na 3 listo-
pada i jak tradycja nakazuje rozpoczê³y siê Msz¹ œwiêt¹ 

w koœciele parafialnym pod wezwaniem œw. Bart³omieja.
W koncelebrze wziêli udzia³ ks. dr Dariusz Walencik, absol-

went naszego liceum, ks. £ukasz Jarek, a przewodniczy³ jej 

Dzięki zaangażowaniu przez władze powiatu bieruńsko-
lędzińskiego ogromnych środków finansowych młodzież 
może teraz korzystać z bardzo pięknego i dobrze wyposa-
żonego obiektu sportowego.

O uroczyste przecięcie wstęgi dyrektor szkoły Teresa Horst 
poprosiła starostę Piotra Czarnynogę, przewodniczącego 
komisji sportu – Wiesława Bigosa oraz swojego poprzednika 
- dyrektora Mieczysława Zimirskiego. W swoim przemówie-
niu dyrektorka szkoły podkreśliła m.in., że ważnym wyzwa-
niem dla szkoły jest zapewnienie warunków do harmonijne-
go rozwoju zarówno intelektualnego ,jak i fizycznego. 

Katarzyna Polak 

ks. Dariusz Gadomski. Licznie zgromadzona m³odzie¿ mog³a 
z ust swego katechety - ks. £ukasza - us³yszeæ , jak wa¿na 
jest ich obecnoœæ w spo³ecznoœci uczniowskiej, jak wiele 
znaczy ich konkretny czyn dla szko³y, któr¹ sami tworz¹. 

Po uroczystej Eucharystii przedstawiciele spo³ecznoœci 
szkolnej: dyrekcja, grono pedagogiczne i samorz¹d szkol-
ny wraz z uczestnicz¹cym w uroczystoœci pos³em na 
Sejm RP, panem Józefem Bergerem, przedstawicielami 
w³adz samorz¹dowych m. in. burmistrzem Bierunia Lu-
dwikiem Jagod¹, zaproszonymi goœæmi i po raz pierw-
szy uczestnicz¹cym w naszym œwiêcie, Komendantem Po-
wiatowej Komendy Policji w Bieruniu, panem nadkomisa-
rzem Janem S³onink¹, z³o¿yli pod Pomnikiem Powstañców 
Œl¹skich wi¹zankê kwiatów i zapalili znicz.

Dalsza czêœæ imprezy odby³a siê ju¿ w szkole, a nad jej 
przebiegiem czuwa³ pe³ni¹cy obowi¹zki dyrektora mgr Ro-
muald Kubiciel. Jak zwykle uroczystoœci rozpoczê³y siê 
od odœpiewania hymnu pañstwowego. Nastêpnie swoje 
œlubowanie, z³o¿y³y klasy pierwsze, a póŸniej nast¹pi³o uro-
czyste przekazanie sztandaru w rêce nowego pocztu i prze-
kazanie symboli w³adzy samorz¹du uczniowskiego nowej ra-
dzie SU. Z podziêkowaniem za dotychczasow¹ wspó³pracê 
wyst¹pi³a pani Prorektor WSZiNS w Tychach dr Barbara Da-
nowska-Prokop, która wspomnia³a o mo¿liwoœciach konty-
nuowania i zacieœnienia tej wspó³pracy.

Wielkim wydarzeniem dla ca³ej spo³ecznoœci szkolnej by³ 
fakt, ¿e w tym dniu goœciliœmy mi³ych goœci. Poœród osiem-
nastu goœci, którzy przyjêli nasze zaproszenie, wielu to ab-
solwenci naszej szko³y.  Spotkania z m³odzie¿¹ nie odmó-
wi³, do niedawna dyrektor naszej szko³y, pose³ na Sejm RP 
pan mgr Józef Berger. Nasi goœcie reprezentowali uczelnie 
wy¿sze z ca³ego kraju m.in. Uniwersytet Œl¹ski w Katowi-
cach, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnikê Œl¹sk¹ w 
Gliwicach, Akademiê Ekonomiczn¹ w Katowicach, Wy¿sz¹ 
Szko³ê Zarz¹dzania i Nauk Spo³ecznych w Tychach, Uni-
wersytet Jagielloñski w Krakowie, Kolegium Jêzyków Ob-
cych w Tychach i okolicznych zak³adów pracy. Forma zajêæ 
wyk³adowych po raz drugi w historii Liceum wype³nia ob-
chody Œwiêta Szko³y i jak mówi¹ zgodnie nauczyciele i 
uczniowie œwietnie siê sprawdza. M³odzie¿ ma bezpoœredni 
kontakt z pracownikami wy¿szych uczelni, mo¿e pog³êbiæ 
swoj¹ wiedzê z ró¿nych dziedzin nauki, rozwijaæ zaintereso-
wania, a przede wszystkim poczuæ siê prawie jak studenci. 
Jak mo¿na by³o sprawdziæ frekwencja uczniów w tym dniu 
by³a ponadprzeciêtna, co œwiadczy tylko o ich dojrza³ej po-
stawie ,pewnie i po czêœci wynikaj¹cej z tego, ¿e potrakto-
wano ich jak intelektualistów, którzy w przysz³oœci poszerz¹ 
grono inteligencji naszego kraju.
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Dzień Seniora i Wieczór Wspomnień

Zaduszki w naszej tradycji to czas szczególny. Czas 
modlitwy, wspomnień i zadumy. Doskonale wpisał się 
w ten nastrój Bieruński Ośrodek Kultury, który 16 listo-

pada w Domu Kultury „GAMA” zorganizował koncert pieśni 
zaduszkowych. 

W chwilę zadumy nad życiem i jego sensem wprowadził 
nas zespól estradowy” Imienin” wykonując utwory z „Gale-
rii piosenki Jerzego Muskały” Głębokiej treści pieśniom to-
warzyszyła nastrojowa scenografia.

Zaduszkowe granie
Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów bardzo często spotykają się by wspólnie w 
miłej atmosferze spędzić czas. Ostatnio odbyły się dwa ta-
kie spotkania. Jedno zorganizowane z okazji Dnia Seniora 
i drugie pod tytułem „Wieczór Wspomnień”. Obie uroczy-
stości uświetnił występ zespołu „Bierunianki”. Gośćmi na-
szych Seniorów byli przedstawiciele władz miejskich z bur-
mistrzem Ludwikiem Jagodą. Wśród spieszących z życze-
niami i bukietem kwiatów była dyrektor BOK – Zofia Łabuś. 
Nie zabrakło tradycyjnego „Sto lat”, które cała sala odśpie-
wała wszystkim obchodzącym w ostatnim czasie „okrągłe” 
rocznice urodzin. 
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Kolejny Jubilat osi¹gn¹³ wspania³y wiek. Tym razem, jest to 
pan Jan Norek, który 10 listopada obchodzi³ 90 rocznicê 

urodzin. Pan Jan, zanim zacz¹³ odpoczywaæ na emeryturze, 
wiód³ pracowite ¿ycie - 35 lat pracowa³ na kopalni Ziemowit 
a po pracy dorabia³ jako murarz. W sumie, w co a¿ trudno 
uwierzyæ, wybudowa³ 86 domów. 

Nasz Jubilat jest jednoczeœnie bardzo rodzinnym cz³owiekiem 
ma 5 córek: Helenê, Mariê, Irenê, Teresê i Danutê. Dziœ 
serdecznoœci¹ otacza go tak¿e 9 wnuków i 12 prawnuków. Mimo 
zaawansowanego wieku, pan Jan jeŸdzi na rowerze, jest zdrowy i 
pogodny. ̄ yczymy Mu, aby tak by³o jeszcze przez wiele, wiele lat. 

Zgodnie z bieruñsk¹ tradycj¹, dostojnego Jubilata odwiedzi-
li przedstawiciele w³adz miejskich: burmistrz Ludwik Jagoda i na-
czelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich Agnieszka Adamczyk, by 
w imieniu ca³ej 
spo³ecznoœci 
n a s z e g o 
miasta,z³o¿yæ  
najserdecz-
niejsze ¿ycze-
nia oraz wrê-
czyæ kwiaty i 
kosz koktajlo-
wy wype³niony 
upominkami. 
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Szanowni Mieszkańcy Bierunia!
Składamy serdeczne podziękowanie za otrzymane 
od Państwa poparcie w wyborach samorządowych 
12 listopada 2006 r. Kandydując do Rady Miasta 
Bieruń z ramienia Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” Stowarzyszenia 
Mieszkańców Osiedli nr I i II przy ul. Granitowej 
ul. Warszawskiej i ul. Węglowej oraz Prawa i 
Sprawiedliwości otrzymaliśmy od Państwa głosy 
uprawniające do uzyskania mandatu radnego 
miasta Bieruń. Dziękujemy za okazane nam 
zaufanie i zobowiązujemy się działać wspólnie dla 
dobra mieszkańców naszego miasta.

Andrzej Bibrzycki
Anna Bogucka-Lysko

Jerzy Juda
Leszek Kryczek

Czesław Matyjasik
Józef Penczek

Henryk Skupień
Sławomir Wawrzyniak

Franciszek Zawisza

Dziękuję za poparcie, 
jakie otrzymałem w wyborach do Rady 
Powiatu. Wynik, który uzyskałem, 
zobowiązuje! Postaram się nie zawieść 
pokładanego we mnie zaufania działając 
na rzecz dobra Bierunia i całego naszego 
powiatu.

Jan Podleśny

Szanowni Państwo!
Dziękuję wszystkim Mieszkańcom 
Bierunia, którzy oddali na mnie głos 
w wyborach samorządowych do Rady 
Miasta Bierunia. Dołożę wszelkich starań 
aby nie zawieść Państwa zaufania.

Sylwester Ficeks

KS “UNIA” Bieruń Stary zorganizowała na swoim sta-
dionie II Powiatowy Turniej Piłkarski “Dzikich Drużyn 

Trampkarzy” o Puchar Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego  w 
którym  wzięło udział 6 drużyn. Ostatecznie w meczu o III 
- IV  miejsce: KRÓLEWSCY  pokonali MANIUSIE 2:1, nato-
miast w meczu finałowym FC PISZCZAŁKI zwyciężyły PO-
GOŃ BYDŁO 5:2. Królem strzelców w tych zawodach został 
Daniel Fabisiak kapitan drużyny Piszczałki zdobywając 12 
bramek za co otrzymał statuetkę oraz piłkę firmy ADIDAS. 
Z kolei najlepszym piłkarzem  turnieju został wybrany  Pa-
weł Szczepaniak.

Piszczałki górą!

Aż 38 zawodników sekcji skatowej KS Unia Bieruń Stary 
12 listopada wzięło udział w turnieju zorganizowanym 

z okazji Święta Niepodległości.  Tym razem najlepsi oka-
zali się: Zyga Bogdan(2531),Góralczyk Jerzy(2489),Har-
nas Bogdan(2389), Malina Leon (2237), Zalewa Władysław 
(2231)i Kocurek Grzegorz(2077). Turniej prowadził i sędzio-
wał Mrzyk Holdek.

Skat niepodległości

Sto lat to za ma³o...



Wnioski z³o¿y³y 34 osoby lecz nie wszyscy spe³nili 
wymogi regulaminu. Burmistrz przyzna³ stypen-
dia tylko tym osobom, których dokumentacjê 

zweryfikowa³a powo³ana przez niego komisja oraz kon-
trola wewnêtrzna Urzêdu. Mniejsza liczba wniosków 
nie uwzglêdnionych, w porównaniu z rokiem, ubieg³ym 
œwiadczy o tym, ¿e osoby ubiegaj¹ce siê o stypendia same 
dokonuj¹ obliczenia œredniej ocen, czy dochodu na cz³onka 
w rodzinie przewiduj¹c, ¿e kontrola dokumentacji przecho-
dzi przez kilka szczebli. Rada Miejska uzna³a, ¿e listê osób, 
którym przyznano stypendia nale¿y og³osiæ w prasie lokal-
nej i w internecie, co wzorem lat ubieg³ych czynimy.
Oto nowi stypendyœci i kwoty miesiêcznych stypendiów, 
które otrzymuj¹:
Faustyna Szyja (150 z³), Justyna Liszka (150 z³), £ukasz 
Klenczar (150 z³), Barbara Klenczar (150 z³), Judyta 
Hachu³a (150 z³), Ewelina Kupczyk (150 z³), Anna Kulska 
(200z ³), Barbara Kulska (200 z³), Anna Stencel (200 z³), 
Anna Sporysz (200 z³), Barbara Jagoda (200 z³), Anna 
Kotlorz (200 z³), Klaudia Gajewy (200 z³), Karolina Sajdok 
(200 z³), Tomasz S³onka (300 z³), Gabriela S³onka (300 
z³), Ewelina Matyjasik (300 z³), Justyna Matyjasik (300 
z³), Monika Kocurek (300 z³), Weronika Drozdek (400 
z³), Tomasz Drozdek (400 z³), Bart³omiej Gardas (400 z³), 
Marcin Wilczak (400 z³), Katarzyna Wilczak (400 z³), Arle-
ta Szmigielska (400 z³), Maciej Porwit (400 z³), Weronika 
Tuszyñska (400 z³), Tomasz Godziek (400 z³).

Podobnie jak w latach ubieg³ych, wœród stypendystów 
jest kilka rodzeñstw. Tegoroczni stypendyœci studiuj¹ na 
kilkunastu wy¿szych uczelniach, z czego najwiêcej osób 
na Uniwersytecie Œl¹skim, Uniwersytecie Jagielloñskim, 
Politechnice Œl¹skiej oraz Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach. Niemal wszyscy studiuj¹ na studiach dziennych.

28 stypendystów
Ju¿ czwarty rocznik studentów, otrzymuje po-
moc finansow¹ ze strony gminy. Burmistrz 
Bierunia Ludwik Jagoda zawar³ 4 listopada 
umowy z 28 studentami, którym przyzna³ sty-
pendia.

Kieruję 
podziękowania do 
mieszkańców Bierunia 
– ludzi, których stać 
na bardzo wiele, za 
to, że wzięli udział w 
wyborach oraz za to, 
że oddali swój cenny 
głos na moją osobę.
Bernard Pustelnik


