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Panie burmistrzu, czas na bi-
lans pierwszej kadencji? Jak 
to było cztery lata temu?
Co się udało zrealizować 
a pozostaje do zrobienia?

– Początki były bardzo trudne. 
Z przykrością muszę stwierdzić, 
że kiedy 4 lata temu obejmowa-
łem Urząd Burmistrza, zasta-
łem puste szuflady. Poprzedni 
burmistrz Ludwik Jagoda nie 
przekazał mi żadnej sprawy, 
a jego zastępcą Jan Podleśny 
przebywał na urlopie. Musiałem 
więc sam wszystko zaczynać 
od nowa. Przypominam, że był 
to czas bezpośrednio po powo-
dzi. Potrzeby były wielkie, ocze-
kiwania również a start niełatwy.

Teraz nie wdając się w szcze-
góły z dumą mogę powiedzieć, 
że nigdy jeszcze w historii Bieru-
nia nie pozyskano tyle pieniędzy 
co za mojej kadencji. 60 mln do-
datkowych pieniędzy dla Bierunia 
pozyskanych i wykorzystanych 
na poprawę życia w naszym mie-
ście – mówi samo za siebie.

Więcej na stronie 2 i 3

BILANS 
KADENCJI
Burmistrz Bernard Pustelnik 
podsumowuje kończącą się 
kadencję i kreśli plany na 

przyszłość: 

Bajkowa Trójka

13
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lokalia

Panie burmistrzu, czas na bi-
lans pierwszej kadencji? Jak 
to było cztery lata temu?
Co się udało zrealizować 
a pozostaje do zrobienia?

– Początki były bardzo trud-
ne. Z przykrością muszę stwier-
dzić, że kiedy 4 lata temu obej-
mowałem Urząd Burmistrza, 
zastałem puste szuflady. Po-
przedni burmistrz Ludwik Ja-
goda nie przekazał mi żad-
nej sprawy, a jego zastępcą 
Jan Podleśny przebywał na 
urlopie. Musiałem więc sam 
wszystko zaczynać od nowa. 
Przypominam, że był to czas 
bezpośrednio po powodzi. Po-
trzeby były wielkie, oczekiwania 
również a start niełatwy.

Teraz nie wdając się w szcze-
góły z dumą mogę powiedzieć, 
że nigdy jeszcze w historii Bie-
runia nie pozyskano tyle pienię-
dzy co za mojej kadencji. 60 mln 
dodatkowych pieniędzy dla Bie-
runia pozyskanych i wykorzy-
stanych na poprawę życia w na-
szym mieście – mówi samo za 
siebie.

– To już ostatnie chwile 
przed wyborami, mamy więc 
festiwal obietnic. Co obiecy-
wał pan w poprzedniej kam-
panii? Ile z tych obietnic 
udało się panu zrealizować? 

– Uważam, że mogę moim 
wyborcom śmiało spojrzeć 
w oczy. Wprawdzie nie mam 
czarodziejskiej różdżki, ale po-
siadam odpowiednie doświad-
czenie i wykształcenie by zre-
alizować obietnice wyborcze. 
Mogę natomiast powiedzieć, 
że w 90 procentach udało mi 
się zrealizować przedwyborcze 
obietnice.

Cztery lata temu, głównym 
hasłem było: bezpieczeństwo 
powodziowe. 

W kończącej się kadencji 
zorganizowano cztery magazy-
ny przeciwpowodziowe wypo-
sażone m.in. w sprzęt do ewa-

kuacji ludności oraz narzędzia 
niezbędne do przeprowadzania 
akcji ratowniczych. Zbudowano 
także trzy place składowe do 
magazynowania piasku o obję-
tości 240 m3. 

Stworzyliśmy SYSTEM SMS. 
Każdy mieszkaniec zarejestro-
wany w systemie otrzymuje na 
bieżąco informacje o ewentual-
nych zagrożeniach lub podej-
mowanych działaniach przez 
odpowiednie służby. Prowa-
dzimy monitoring stanów wód 
w rzekach. Rozbudowano sys-
tem monitoringu stanu wód 
na rzekach stwarzających za-
grożenie powodziowe w mie-
ście o 4 wodowskazy . Zabez-
pieczono rzeki: Wisłę za zapo-
rą Goczałkowice, Przemszę 
w Mysłowicach oraz Gostynię 
i Mleczną w Tychach. Zakupi-
liśmy specjalistyczny sprzęt ra-
towniczy. Zakupiono m.in. po-
jazd amfibijny, agregat prądo-
twórczy o wysokiej mocy, dwa 
małe i dwa średnie wozy stra-
żackie, samochód terenowy 
oraz wiele innych. I rzecz naj-
ważniejsza: wały przeciwpo-
wodziowe. Śląski Zarząd Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych 
wybudował nowe obwałowa-
nia na rzekach: Przemsza, Go-
stynka, Potok Goławiecki o dłu-
gości ponad 5,5 km za prawie 
15 mln zł.

Co uznałby pan za sukces 
tej kadencji?

– Jest wiele takich spraw, 
między innymi to, że Gmina 
Bieruń powiększyła swój ma-
jątek. Pozyskaliśmy grunty od 
Kompanii Węglowej czyli teren 
tzw. Paciorkowców oraz tere-
ny osiedli Węglowa i Granitowa 
a od PKP pozyskaliśmy dwo-
rzec kolejowy. Dużym sukce-
sem jest pozyskanie tak dużych 
pieniędzy z funduszy unijnych 
pomimo tego, ze okres progra-
mowania się kończył i i wiele 

pracy wymagało aby te pienią-
dze udało się pozyskać.

– W kampanii wyborczej 
część radnych chętnie chwa-
li się sukcesami gminy, mó-
wiąc wyborcom: to ja za-
łatwiłem. Jak to wyglądało 
w praktyce?

Powiedziałbym tak: w pierw-
szej mierze są to sukcesy pra-
cowników Urzędu Miasta, któ-
rzy są specjalistami w swoich 
dziedzinach. W drugiej kolej-
ności, jest to sukces burmistrza 
a dopiero w trzeciej kolejności 
są to sukcesy Rady Miasta. 

Przewodniczący Rady Miej-
skiej Przemysław Major kiero-
wał pracami rady z Warszawy, 
gdzie pracował. Nic dziwnego, 
że często nie orientował się 
w sprawach, którymi żył Bieruń 
a sesje były często wielogodzin-
nymi niewiele wnoszącymi dys-
putami. Aby nie być gołosłow-
nym powiem, że przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Przemysław 
Major był nieobecny na około 
pięćdziesięciu posiedzeniach 
komisji. Czyli uśredniając, moż-
na powiedzieć, że około roku 
nie było go na komisjach. Inny 
przykład, wielu radnych przy-
pisuje sobie zasługi w wybu-
dowaniu Przedszkola w Bieru-
niu Starym. Tymczasem, trze-
ba powiedzieć, że Przedszkole 
nie powstałoby gdyby nie dobra 
wola radnych nowobieruńskich, 
którzy kolejny raz zgodzili się 
poczekać aż ich koledzy z Bie-
runia Starego wyrównają dzie-
sieciomilionową dysproporcję 
w wydatkach inwestycyjnych 
miedzy dzielnicami. Tymcza-
sem, mimo pisemnego zobo-
wiązania ze strony przewodni-
czącego Przemysława Majora 
oraz przewodniczącego Komisji 
Finansów – Krystiana Grzesi-
cy, przez 4 lata nie zwrócono 
części nowobieruńskiej należ-
nych jej pieniędzy.

– Jak po czterech latach oce-
niłby pan współpracę z Radą 
Miejską?

– Rada nie była monolitem, 
sporo było w niej osób mło-
dych, które dopiero uczyły się 
pracy radnego. Byli też radni 
bardzo pracowici i skuteczni. 
Nie chciałbym oceniać wszyst-
kich ale chciałbym powiedzieć 
parę słów o tych, którzy kiero-
wali pracami poszczególnych 
komisji. Nieobecność przewod-
niczącego Przemysława Majo-
ra na około 50 komisjach mówi 
sama za siebie. Przewodniczą-
cy Komisji Finansów Krystian 
Grzesica nie mógł się doszu-
kać w budżecie kwoty 406 ty-
sięcy złotych, a powinien zapy-
tać o taką kwotę bo znajdowała 
się w bilansie. Przewodniczą-
cy Komisji Gospodarki – Mar-
cin Nyga przez pierwsze dwa 
lata uczył się pełnienia swojej 
funkcji.

Według mnie, to co mu się 
udało zrobić dla miasta, to re-
mont chodnika na ulicy Zdrowia 
przy której mieszka z rodziną 
i wystawy plac malarskich dla 
R. Nygi za granicą. Podobny-
mi dokonaniami może się po-
szczycić przewodnicząca Ko-
misji Oświaty, Zdrowia i Spor-
tu Barbara Panek-Bryła. Mimo 
moich innych propozycji, po-
pierała skierowanie ruchu sa-
mochodowego sprzed własne-
go domu na ulicę Kadłubową, 
którą dzieci chodzą do Szko-
ły Podstawowej. Proponowa-
łem inne rozwiązaniu a radna 
Panek-Bryła popierała to któ-
re jest obecnie. Przewodniczą-
cy Komisji Rolnictwa Sławomir 
Wawrzyniak jest doświadczo-
nym radnym, pomagał naszym 
rolnikom a dzięki jego pomocy 
i inicjatywie w Bieruniu zorgani-
zowaliśmy tak dużą imprezę jak 
Dożynki Województwa Śląskie-
go. Mądrość i rozwaga prze-
wodniczącego Komisji Rewizyj-
nej Konrada Mateji były bar-

60 mln złotych dla Bierunia! Wyremontowana co czwarta droga!  
Zrealizowane przedwyborcze obietnice!

BILANS KADENCJI
Burmistrz Bernard Pustelnik podsumowuje kończącą się kadencję i kreśli plany na przyszłość: 
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wybory

dzo cenne i stabilizowały prace 
gminy. 

Reasumując chciałbym po-
wiedzieć, że sporym sukcesem 
jest to, że mimo nieustannego 
oporu części radnych, udawa-
ło mi się przekonać większość 
z nich do gospodarskiego my-
ślenia. Dlatego też najczęściej, 
w czasie głosowań na sesjach 
radni, popierali moje propozy-
cje. Mówiąc konkretnie: na mój 
wniosek podjęto 419 uchwał 
a tylko 26 zaproponowanych 

przez inne osoby. Wspólnie 
z pracownikami Urzędu musie-
liśmy więc przygotować uchwa-
ły, przedstawić projekty Radzie, 
szukałem większości dla tych 
propozycji a potem musiałem 
przyjęte uchwały realizować. 

Przed jakimi wyzwaniami 
stoi Bieruń w następnej ka-
dencji? Czym chciałby się 
pan zająć po wyborach?

 Moim priorytetem będzie 
kontynuacja remontów dróg 

i chodników. Wprawdzie wyre-
montowaliśmy rekordową ilość 
dróg bo 25,4 km czyli co czwar-
tą drogę w mieście, ale ciągle 
wiele jest do zrobienia. Kolej-
ne sprawy to budowa przed-
szkola w Bieruniu Nowym, bu-
dowa remizy OSP w Bieruniu 
Starym, budowa parku wokół 
Łysiny, zagospodarowanie pa-
ciorkowców, dom dla seniorów, 
dalsze działania prorodzinne. 
Najważniejsze jest jednak, aby 
na realizację naszych planów 

pozyskać jak najwięcej środ-
ków zewnętrznych, między in-
nymi z UE. Już od dwunastu 
lat zajmuję się pozyskiwaniem 
środków unijnych. Jest wielka 
szansa, że również w nowym 
okresie programowania, uda 
się zdobyć pieniądze na dalszy 
rozwój naszego miasta. Chciał-
bym, aby mieszkańcy poszli na 
wybory a zwłaszcza ci miesz-
kańcy którzy mieszkają przy 
wyremontowanych drogach.

PODSUMOWANIE KADENCJI 
2011 – 2014

Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprezentować najważniejsze inwestycje, które zre-

alizowaliśmy w przeciągu ostatnich lat. Wiele się w tym czasie 
zmieniło, powstały nowe obiekty, drogi, zrealizowano wiele cieka-
wych projektów. Na przestrzeni ostatnich czterech lat do budżetu 
naszego miasta z różnych źródeł pozyskaliśmy ponad 60 mln zł 
na inwestycje, modernizacje i remonty.

Minione lata były bardzo intensywne pod względem realizowa-
nych inwestycji i podejmowanych działań. Niejednokrotnie zosta-
ło to zauważone w rankingach i konkursach, gdzie nasze miasto 
zajmowało czołowe lokaty. Tworzymy nowe miejsca pracy, ulep-
szamy infrastrukturę drogową, rozwijamy oświatę, kulturę, posze-

rzamy nowoczesną bazę sportową, a przede wszystkim dbamy 
o  ezpieczeństwo. Jestem przekonany, że nowe inwestycje, stwo-
rzą nowe możliwości rozwoju, z których będziemy mogli wszyscy 
korzystać.

Burmistrz Miasta Bierunia
Bernard Pustelnik

Dziś prezentujemy cz. 2 bilansu kadencji 2011-2014 osiągnię-
cia w dziedzinie: transportu i komunikacji, gospodarki i bezpie-
czeństwa. Część 1 bilansu czyli osiągnięcia w dziedzinie: kultury, 
sportu i edukacji przedstawiliśmy  w  poprzednim wydaniu  Rodni.

Ponad 60 milionów zł pozyskanych w 4 lata

Transport i komunikacja
INFRASTRUKTURA DROGOWA
REMONTY DRÓG
W latach 2011-2014 wyremontowano w Bieruniu około trzydzie-
stu dróg, m.in. ulice: Gołysową, Majową, Zarzyna, Mielęckiego, Ży-
wiczną i Lipcową o łącznej długości 25,4 km oraz most w ciągu ul. 
Wita. Warto nadmienić, że remonty objęły 25% wszystkich dróg w 
naszym mieście.

REALIZACJA INWESTYCJI:  2011 – 2014
KOSZT:     ok. 26,7 mln zł
POZYSKANE ŚRODKI:   ok. 25,7 mln zł

BUDOWA NOWYCH DRÓG
W ostatnich latach w naszym mieście powstały nowe inwestycje 
drogowe: ul. Wiślana o długości 503 m, ul. Ekonomiczna o długości 
1.878 m, ul. Mikołaja o długości 135 m.

REALIZACJA INWESTYCJI:  2013
KOSZT:     ok. 10,5 mln zł
POZYSKANE ŚRODKI:   ok. 8,7 mln zł
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podsumowania

WALKA Z WYKLUCZENIEM CYFROWYM W GMINIE BIERUŃ 
- ETAP II
– to 20 km sieci szerokopasmowego Internetu, do którego w pierw-
szej kolejności zostanie podłączonych 40 gospodarstw domowych 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Ponadto 23 jednostki sekto-
ra publicznego (m.in. szkoły, przedszkola i świetlice) zostaną wypo-
sażone w 55 nowoczesnych zestawów komputerowych, z których 
każdy mieszkaniec będzie mógł korzystać bezpłatnie.

REALIZACJA INWESTYCJI:  2013 - 2015
KOSZT:     6 120 118,40 zł
POZYSKANE ŚRODKI:    6 120 118,40 zł

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA SPOŁECZEŃ-
STWA INFORMACYJNEGO 2011 NA TERENIE GMIN GÓRNE-
GO ŚLĄSKA

Projekt polega na wykonaniu gminnej sieci szerokopasmowej w 
oparciu o bezprzewodową technologię LTE, zapewnieniu dostępu 
do Internetu jednostkom samorządowym, stworzeniu publicznych 
dostępów do Internetu dla mieszkańców (HOT SPOT) oraz zapew-
nieniu infrastruktury dla przesyłania danych z monitoringu gminne-
go.

REALIZACJA INWESTYCJI:  2012 - 2014
KOSZT:     1 232 500,00 zł
POZYSKANE ŚRODKI:    1 047 625,00 zł

CENTRUM MONITORINGU
W Bieruniu powstaje nowoczesne, miejskie centrum monitoringu 
wizyjnego, które będzie zlokalizowane w siedzibie Straży Miejskiej 
przy ul. Jagiełły 1 w Bieruniu. Jednym z jego głównych zadań bę-
dzie zwiększenie szybkości reakcji na incydenty i akty wandalizmu 

PODSUMOWANIE KA DENCJI 2011 – 2014

URUCHAMIAMY I ROZWIJAMY STREFĘ EKONOMICZNĄ
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych oraz Strefy Ekono-
micznej 
Budowa drogi do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to in-
westycja, która ma ogromny wpływ na gospodarkę naszego miasta. 
Poza drogą utworzono też ciąg pieszo-rowerowy, zatoki i przystanki 
autobusowe, oświetlenie i kanalizację. Dzięki temu w Strefie, na te-
renie, który znajduje się w obrębie Bierunia, powstają już dwa duże 
zakłady. Zainteresowanie kolejnych inwestorów jest znaczące, więc 
już niebawem pojawią się tu zapewne siedziby kolejnych firm. 

REALIZACJA INWESTYCJI:  2013
KOSZT:     9 003 604,56 zł
POZYSKANE ŚRODKI:    7 571 777,67 zł

Poszerzamy Strefę Ekonomiczną
Decyzją Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. kolejne 42 hek-
tary terenów położonych na terenie Bierunia zostały włączone do 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W wyniku podjętych 
działań obszar strefy został powiększony dwukrotnie. Obszary ob-
jęte strefą położone są w rejonie ul. Oświęcimskiej. Już niebawem 
mogą tu powstać następne zakłady pracy. 

Gospodarka

Dobry kurs w przyszłość

REAKTYWACJA KOLEI
Od 2011 roku Gmina Bieruń przy współpracy PKP Polskich Linii Ko-
lejowych SA rozpoczęła działania mające na celu przywrócenie linii 
kolejowej na trasie: Tychy Lodowisko – Bieruń Stary – Bieruń Nowy 
– Oświęcim. Planowana jest realizacja projektu przy wykorzystaniu 
środków unijnych. Do tej pory wykonano remont nawierzchni kole-
jowej na odcinku Tychy – Górki Ściernie za kwotę ponad 17 mln zł 
oraz kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Staromłyńskiej, 
której koszt wyniósł 100 tys. zł. Ponadto planowane jest, przy wy-
korzystaniu środków unijnych, stworzenie centrów przesiadkowych 
na terenie stacji kolejowych w Bieruniu Starym i Bieruniu Nowym 
oraz remont dróg i parkingów w bezpośrednim sąsiedztwie. 

REALIZACJA INWESTYCJI:  2011 – 2020

DWORZEC AUTOBUSOWY
Zmodernizowane Centrum Przesiadkowe to odnowione przystanki 
autobusowe, oświetlenie i nowoczesny system monitoringu. Grun-
towny remont przeszła nawierzchnia, chodniki i krawężniki, powsta-
ła także kanalizacja deszczowa. Dzięki temu Bieruń posiada nowo-
czesny punkt, w którym przyjemnie rozpoczynać i kończyć podróż.

REALIZACJA INWESTYCJI:  2011
KOSZT:     1 470 129,07 zł 
POZYSKANE ŚRODKI:   1 290 070,22 zł
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podsumowania

PODSUMOWANIE KA DENCJI 2011 – 2014

Bezpieczeństwo

MAGAZYNY PRZECIWPOWODZIOWE
Zorganizowano cztery magazyny przeciwpowodziowe wyposażo-
ne m.in. w sprzęt do ewakuacji ludności oraz narzędzia niezbędne 
do przeprowadzania akcji ratowniczych. Zbudowano także trzy pla-
ce składowe do magazynowania piasku o objętości 240 m3.
Magazyny zlokalizowano przy: 
– Oczyszczalni Ścieków przy zakładach Nitroerg S.A. 
– Kółku Rolniczym przy ul. Bijasowickiej

– Remizie OSP w Czarnuchowicach przy ul. Mielęckiego
– Hostelu „Erg” przy ul. Chemików

REALIZACJA INWESTYCJI:  2011
KOSZT:     306 913,44 zł 

SYSTEM SMS
Każdy mieszkaniec zarejestrowany w systemie otrzymuje na bie-
żąco informacje o ewentualnych zagrożeniach lub podejmowanych 
działaniach przez odpowiednie służby. Szczegółowe informacje 
o sposobie rejestracji w systemie dostępne są na stronie interneto-
wej naszego Urzędu Miejskiego - www.bierun.pl

MONITORING STANÓW WÓD W RZEKACH
Rozbudowano system monitoringu stanu wód na rzekach stwarza-
jących zagrożenie powodziowe w mieście o 4 wodowskazy i stację 
bazową w UM. Zabezpieczono rzeki: Wisłę za zaporą Goczałkowi-
ce, Przemszę w Mysłowicach oraz Gostynię i Mleczną w Tychach. 

 SPECJALISTYCZNY SPRZĘT RATOWNICZY
Zakupiono m.in. pojazd amfibijny, agregat prądotwórczy o wysokiej 
mocy, dwa małe i dwa średnie wozy strażackie, samochód tereno-
wy oraz wiele innych.

WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wybudował nowe 
obwałowania na rzekach: Przemsza, Gostynka, Potok Goławiecki 
o długości ponad 5,5 km za prawie 15 mln zł.

oraz poprawa bezpieczeństwa. Centrum będzie skupiało sygnał 
z 50-ciu kamer obejmujących swym zasięgiem większość dziel-
nic w mieście. Będą to wszystkie kamery zamontowane przy miej-
scach użyteczności publicznej (m.in. halach sportowych, boiskach, 
centrum przesiadkowym, osiedlach itd.). Centrum będzie działało 
przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

REALIZACJA INWESTYCJI:  2014
KOSZT:     55 tys. zł

ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W MIE-
ŚCIE BIERUŃ
Głównym celem projektu było rozwijanie e-usług poprzez platfor-
mę ePUAP i SEKAP. W ramach projektu zakupiono sprzęt kom-
puterowy oraz wdrożono nowoczesne systemy informatyczne w                                                     
skład których weszły elektroniczny obieg dokumentów oraz jego in-
tegracja z Platformą ePUAP oraz Regionalną Platformą SEKAP w 
Urzędzie Miejskim w Bieruniu. 

REALIZACJA INWESTYCJI:  2012 - 2013
KOSZT:     142 530,00 zł 
POZYSKANE ŚRODKI:    119 790,50 zł
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społeczeństwo

3 listopada w Sali Kolum-
nowej Sejmu RP odby-
ła się konferencja 

„Zrównoważony rozwój 
społeczno-gospodar-
czy jednostek samorzą-
du terytorialnego”, pod-
czas której ogłoszono 
wyniki dorocznego Ran-
kingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Sa-
morządu Terytorialne-
go. Według tego rankin-
gu Bieruń znalazł się na 
trzecim miejscu najlepiej 
rozwiniętych gmin w Pol-
sce. 

Dyplom za to niezwy-
kłe wyróżnienie odebrał 
Burmistrz Bierunia Ber-
nard Pustelnik.

Organizatorem konferencji 
jest Komisja Samorządu Tery-

torialnego i Polityki Regional-
nej Sejmu RP, Wydział Admini-
stracji i Nauk Społecznych Po-
litechniki Warszawskiej oraz 
Fundacja Polskiego Godła Pro-
mocyjnego „Teraz Polska”. Ran-
king Zrównoważonego Rozwoju 
JST, przygotowywany pod kie-

runkiem prof. Eugeniusza Sob-
czaka z Wydziału Administracji 
i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej, powstaje w opar-
ciu o analizę 16 wskaźników, 
obejmujących trzy obszary roz-
woju: gospodarczy, społeczny 
oraz ochrony środowiska. Ran-

king opracowany jest 
na podstawie niezależ-
nych danych Głównego 
Urzędu Statystycznego 
i obejmuje swym zakre-
sem wszystkie jednost-
ki samorządowe w Pol-
sce, w podziale na gminy 
miejskie, miejsko-wiej-
skie, wiejskie oraz miasta 
na prawach powiatu.

Wśród laureatów w ka-
tegorii „Gminy Miejskie” 
znalazły się także: Kryni-
ca Morska, Karpacz, Bił-
goraj, Sucha Beskidzka, 
Łeba, Pruszcz Gdański, 
Limanowa, Lubawa oraz 
Żywiec.

Certyfikaty potwierdzają 
pozytywny wynik proce-
dury akredytacyjnej, któ-

rej celem jest badanie skutecz-
ności i efektywności działań sa-
morządów w dziedzinie lokalnej 
polityki oświatowej. Gościem 
honorowym uroczystości finało-
wej IV edycji Programu „Samo-
rządowy Lider Edukacji” był prof. 
Jan Miodek, dyrektor Instytu-
tu Filologii Polskiej Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, który przed-
stawił wykład – gawędę pt. „We 
Wrocławiu na Śląsku”. W spo-
tkaniu wziął także udział prezy-
dent Wrocławia Rafał Dutkie-
wicz, laureat I edycji Programu 
„Samorządowy Lider Edukacji”. 

– Certyfikaty „Samorządowy 
Lider Edukacji” trafiły do jed-
nostek samorządu terytorial-
nego, które – w opinii eksper-
tów reprezentujących środo-
wiska naukowe – wyróżniają 
się osiągnięciami w dziedzinie 
rozwoju oświaty, propagowa-
niu wysokich standardów edu-
kacyjnych i budowaniu podstaw 
gospodarki opartej na wiedzy – 
powiedział prezydent Wrocła-
wia Rafał Dutkiewicz.

Program „Samorządowy Li-
der Edukacji” realizowany jest 
od 2011 roku,a Certyfikaty „Sa-
morządowy Lider Edukacji” 
przyznaje Komisja Certyfikacyj-
na złożona z naukowców repre-

zentujących ośrodki akademic-
kie z całej Polski. Komisja pra-
cuje pod przewodnictwem prof. 
dr. hab. Dariusza Rotta, wykła-
dowcy Uniwersytetu Śląskiego, 
do 2013 roku członka prezydium 
Rady Głównej Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, a zasiada-
ją w niej m.in. prof. Krzysztof 
Czekaj (Uniwersytet Pedago-

giczny w Krakowie), prof. Ma-
ciej Mitręga (Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach), prof. 
Zbigniew Widera (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach), 
prof. Piotr Wilczek (Uniwersy-
tet Warszawski) i prof. Michał 
Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła 
Humanitas w Sosnowcu). 

III miejsce w rankingu zrównoważonego rozwoju

Bieruń znajduje się na trzecim miejscu najlepiej rozwinię-
tych gmin w Polsce według ogólnopolskiego Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju 2014. Tak wysokie miejsce za-
jęliśmy już drugi raz, ponieważ o czym już informowali-
śmy, rok temu również zajęliśmy tak wysokie III miejsce. 

Jesteśmy Liderem Edukacji

W czwartek 30 października w Auli Leopoldyńskiej Uni-
wersytetu Wrocławskiego odbyło się uroczyste spotkanie 
podsumowujące IV edycję Ogólnopolskiego Programu 
Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej. 
W jego trakcie 56 samorządów z całej Polski otrzymało 
certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji”. W gronie lau-
reatów znalazło się także miasto Bieruń.
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gospodarka

PERŁA JAKOŚCI QI

Bieruń jako jedno z 24 miast w całej Polsce został wyróżniony 
w 2013 roku Perłą Jakości – przyznaną za nieustanny rozwój, dzia-
łania proinwestycyjne i wysoki poziom usług świadczonych w urzę-
dzie. Nagroda przyznawana jest w ramach Ogólnopolskiego Pro-
gramu Najwyższa Jakość i patronuje jej Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Wśród nagrodzonych jednostek samorządu terytorialnego oprócz 
Bierunia znalazły się Starostwa Powiatowe: w Kłodzku, Nowym Są-
czu i Świdnicy oraz miasta m.in. takie jak: Kraków, Opole, Często-
chowa czy Zabrze.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QUALITY INTERNATIONAL 2011-2013

Bieruń od 2011 r. jest nagradzany Złotym Godłem Najwyższej Ja-
kości Quality International w kategorii QI Order: Zarządzanie Naj-
wyższej Jakości. Najwyższa Jakość QI to największy w Polsce pro-
gram projakościowy organizowany przez ForumBinesu.pl i jego ga-
zetowy odpowiednik w Dzienniku Gazecie Prawnej. Realizowany 
jest pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu 
Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości.

SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI 2012 – 2013

Bieruń posiada certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” uzyskany 
dwukrotnie w ramach I i II edycji Programu Certyfikacji Gmin i Po-
wiatów Rzeczypospolitej Polskiej. Certyfikat przyznawany jest sa-
morządom lokalnym realizującym samodzielnie lub we współpra-
cy z partnerami społecznymi ciekawe projekty edukacyjne adreso-
we do uczniów, studentów, nauczycieli oraz posiadające znaczące 
osiągnięcia w zakresie wspierania rozwoju naukowego, sportowe-
go i kulturalnego młodzieży. Konkurs organizowany pod patrona-
tem Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącego Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczpospolitej Pol-
skiej.

MEDAL REGIONALNEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Gliwicach przyznała 
w 2013 roku Medal dla burmistrza

Bierunia Bernarda Pustelnika za osiągnięcia na polu gospodar-
czym. 7 września 2013 r. odbyło się uroczyste rozdanie nagród 
przez Jerzego Buzka. Wśród nagrodzonych znaleźli się również 
m.in. Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Politechnika Śląska 
czy Telewizja Polska SA Oddział Katowice. Nagroda RIPH przy-
znawana jest od 1996 roku osobom posiadającym znaczący wkład 
na rzecz współpracy gospodarczej Śląska oraz charakteryzujące 
się etyką i rzetelnością postępowania. 

LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO

Bieruń w 2013 r. znalazł się w zaszczytnym gronie laureatów 
i otrzymał tytuł „Lidera Rozwoju Regionalnego 2013”. Nasze miasto 
otrzymało nagrodę za rozwój gospodarczy i ekonomiczny, zwłasz-
cza pod względem zaawansowanych działań związanych ze Strefą 
Ekonomiczną. Bieruń został doceniony na tle innych miast za czo-
łową działalność gospodarczą i podejmowane działania, mające na 
celu dobro mieszkańców i wielopłaszczyznowy rozwój miasta.

CERTYFIKAT „AKTYWNE MIASTO”

Bieruń jest laureatem II edycji konkursu „Aktywne Miasto” w ka-
tegorii miast do 30 tys. mieszkańców. Wyróżnił się największym 
potencjałem sportowym. Zostaliśmy docenieni i wyróżnieni na tle 
innych miast za bogatą infrastrukturę sportową, wysoki standard 
i najwyższą jakość obiektów, porównywalną z najlepszymi ośrod-
kami sportowymi w Europie.

NOMINACJA W KONKURSIE „TERAZ POLSKA”

Bieruń jako jedna z 14 gmin w całej Polsce został nominowany do 
Polskiego Godła Promocyjnego w Konkursie „Teraz Polska”, jed-
nego z najbardziej prestiżowych konkursów w Polsce, który ma 
na celu promowanie w kraju oraz za granicą lokalnych produktów, 
usług i miast. Mimo, iż w tym roku, nie udało się uzyskać tytułu lau-
reata, to sama nominacja naszego miasta jest niezwykle prestiżo-
wym wyróżnieniem. Cieszy nas, że Bieruń na tle ponad 100 miast 
z całej Polski, znalazł się w samej czołówce.

CERTYFIKAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008

Urząd Miejski w Bieruniu od 2010 roku posiada Certyfikat Zarzą-
dzania Jakością ISO 9001:2008 wydany przez międzynarodową, 
niezależną jednostkę certyfikującą Dekra Certification. Otrzymany 
dokument świadczy o zachowanych standardach określonych wy-
mogami normy. 

RANKING NAJLEPSZYCH INTERNETOWYCH STRON 
SAMORZĄDOWYCH

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Pismo 
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz krakowskie studio 
Edisona - strona internetowa Bierunia znalazła się w dwudziestce 
najlepszych serwisów internetowych administracji publicznej w Pol-
sce. W badaniu wzięło udział blisko 400 urzędów (miast wojewódz-
kich, miast na prawach powiatu), a głównym celem było pokazanie 
dobrych praktyk tworzenia urzędowych serwisów. Strony zostały 
poddane audytowi użyteczności, który określa, jak bardzo przyja-
zny dla użytkowników jest serwis. 

DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Przez dwa dni 24 i 25 sierpnia 2013 roku nasze miasto stało się 
centrum wyjątkowego świętowania – Dożynek Województwa Ślą-
skiego. Gospodarzami Dożynek Województwa Śląskiego byli: bur-
mistrz Bierunia Bernard Pustelnik, marszałek woj. śląskiego Miro-
sław Sekuła oraz prezes Śląskiej Izby Rolniczej Roman Włodarz. 
Do Bierunia przyjechało wielu znamienitych gości, samorządow-
ców, rolników i mieszkańców z całego regionu m.in. Przedstawiciel 
Prezydenta RP, przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Wojewoda Śląski, Przewodniczący Sejmiku Śląskiego, posłowie 
i senatorowie woj. śląskiego, radni wojewódzcy, eurodeputowani, 
duchowieństwo, władze samorządowe, powiatowe, rolnicy z woj. 
śląskiego i wielu innych. Uroczystość odbyła się w pięknej i roz-
ległej scenerii gospodarstwa państwa Ewy i Tomasza Turów na 
Solcu. 

BIERUŃ W SPOCIE „10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ”

Z okazji 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej został na-
kręcony oficjalny spot rządowy, w którym obok zdjęć z Warszawy 
czy Gdańska ukazały się również kadry z Bierunia. Organizato-
rem ogólnopolskiej akcji promocyjnej było Ministerstwo Infrastruk-
tury i Rozwoju. Głównym założeniem filmu było pokazanie korzyści 
związanych z obecnością Polski w Unii Europejskiej i pozytywnych 
zmian, które nastąpiły w ciągu minionych 10 lat. 

MISTRZOWIE ŚWIATA W ŻUŻLU NA BIERUŃSKICH HAŁDACH

Na bieruńskich hałdach została zorganizowana wielka akcja pro-
mocyjna firmy Red Bull, w której wzięli udział Wicemistrz Świata 
Jarosław Hampel i Mistrz Świata Juniorów Maciej Janowski. Żuż-
lowcy podjęli wyzwanie i ścigali się pod górę na bieruńskiej hałdzie! 
Na co dzień sportowcy jeżdżą po terenie płaskim z prędkością oko-
ło 120 km/h, a wyścig na wzniesieniu był wyzwaniem podjętym po 
raz pierwszy. Akcja miała pozytywny oddźwięk wśród odbiorców 
z całej Polski. 

WŚRÓD NAJLEPSZYCH
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Drodzy Mieszkańcy Bierunia

W dniu Święta Zmarłych oraz w Dzień Zaduszny /1 i 2 listo-
pada/ Hospicjum św. Kaliksta I z Tychów po raz pierw-
szy w naszym mieście zorganizowało kwestę listopado-

wą, z której dochód, jak co roku, zostanie w całości przeznaczony 
na budowę stacjonarnego domu hospicyjnego w Tychach przy ul. 
Żorskiej 17. Kwesta ta już od kilkunastu lat organizowana jest na 
tyskich cmentarzach, a ponieważ Hospicjum tyskie swoją opieką 

obejmuje również osoby z Bierunia i okolic, postanowiliśmy włą-
czyć w tą akcję nasze miasto i tym sposobem zapoczątkować szla-
chetną tradycję, która przynosi korzyści wielu pacjentom. Całe to 
przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez ogromnego wsparcia ludzi 
dobrej woli, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w tą ak-
cję. Z tego więc miejsca pragniemy bardzo serdecznie podzięko-
wać Księdzu Januszowi Kwapiszewskiemu, proboszczowi para-
fii św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu, za możliwość zorganizowa-
nia kwesty na bieruńskim cmentarzu. Słowa podziękowania ślemy 
też w kierunku Pani Anny Knopek, dyrektor szkoły podstawowej 
nr 1 w Bieruniu Starym, która udostępniła pomieszczenia szkoły, 
gdzie mogliśmy zorganizować centrum zarządzania akcją. Kolej-
ne podziękowania należą się Pani Grażynie Kubicy, dyrektor gim-
nazjum nr 2 w Bieruniu Starym za włączenie uczniów gimnazjum, 
którzy z wielkim zaangażowaniem przeprowadzili kwestę. Łącz-
nie w dniu 1 listopada kwestowało 21 uczniów gimnazjum, którzy 
w ciągu sześciu godzin zebrali sumę 4526,61 zł. Następnego dnia, 
w niedzielę 2 listopada, kwestowali już tylko wolontariusze Hospi-
cjum. Suma, którą udało się zebrać w ciągu tych dwóch dni wynio-
sła 5128,94 zł. Wszystkim, którzy wspomogli dzieło budowy Ho-
spicjum pragniemy w imieniu pacjentów oraz zarządu Hospicjum 
serdecznie podziękować. Mamy nadzieję, że ta szlachetna akcja 
stanie się coroczną tradycją w naszym mieście. Zainteresowanych 
tematem odsyłamy do strony internetowej Hospicjum: www.hospi-
cjum.tychy.pl

Danuta Bajura, Monika Początek

kultura

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W LISTOPADZIE

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
11 listopada godz. 18.00 – Koncert – „Zakazane piosenki” – 
muzyczno-patriotyczny wieczór. Występ kwartetu smyczkowego 
Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki śląskiej. 
Soliści: Sabina Mańkowska, Łukasz Łoboda. Wstęp wolny.
20 listopada godz. 15.00 – Wieczór wspomnień PZERiI
24 listopada godz. 17.00 – Wystawa prac uczniów Gimnazjum 
nr1 i Gimnazjum nr 2  „Bieruń – miasto przyjazne środowisku”.
25 listopada godz. 17.30 – Koncert uczniów ogniska 
muzycznego.
26 listopada godz. 18.30 – Spotkanie Stowarzyszenia 
Wspólna Europa

27 listopada godz. 18.00 – Wieczór andrzejkowy PZERiI

29 listopada godz. 10.00 – Śląskie eliminacje do XV Ogólno-

polskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana 

Wojdaka”

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
11 listopada godz. 9.00 – GRAND PRIX SKAT – rozgrywki 

okręgu tyskiego

22 listopada godz. 20.00 – Zabawa Andrzejkowa – impreza bi-

letowana

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
22 listopada godz. 16.00 – Jubileusz 60 – lecia chóru „HAR-

MONIA”

Dziękujemy za wpłaty na Hospicjum
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nasze sprawy

Pierwsza sprawa dotyczy 
zarzutów mieszkańców, 
że działalność górnicza 

jest prowadzona na terenach 
o szczególnym zagrożeniu po-
wodziowym. Autor uważa, że 
Samorządowe Kolegium Od-
woławcze podejmując Decyzję 
z dnia 22.10.2014r uwzględni-
ło ten fakt, orzekając o nieważ-
ności decyzji środowiskowej Nr 
OŚRL-7624/1/6-18/09 z dnia 
13 listopada 2009r wydanej 
przez Burmistrza Miasta Bie-
runia L. Jagodę o środowisko-
wych uwarunkowaniach, bę-
dącej podstawą do udzielenia 
koncesji na wydobywanie wę-
gla przez KWK „Piast”. 

Z całą stanowczością należy 
stwierdzić, że jest to niepraw-
da, gdyż w przedmiotowej de-
cyzji SKO „nie orzeka co do 
istoty sprawy”, a jedynie kon-
troluje czy postępowanie zosta-
ło prawidłowo przeprowadzone 
pod względem formalno - praw-
nym. Należy wyjaśnić, że pod 
względem merytorycznym za-
rzut ten na wniosek m.in. Jana 
Penczka, był wcześniej rozpa-
trywany przez następujące in-
stytucje zajmujące się zagro-
żeniem powodziowym, bez-
pieczeństwem: Wójta Gminy 
Chełm Śląski, Burmistrza Mia-
sta Bierunia, Starostę Bieruń-
sko-Lędzińskiego, Dyrekto-
ra Regionalnego Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach, Okręgowy 
Urząd Górniczy w Katowicach, 
Wyższy Urząd Górniczy w Ka-
towicach, Prokuratora Okrę-
gowego w Katowicach łącznie 
z Ministrem Środowiska, które 
jednoznacznie stwierdziły brak 
występowania zagrożenia po-
wodziowego ze względu na 
działalność górniczą oraz na-
ruszenia prawa w tym zakresie. 
Potwierdza to sam autor Michał 
Kucz w wydaniu czerwcowo-lip-
cowym „GŁOS-u BIERUNIA”, 
w swoim artykule pt. „Piast” – 
dlaczego fedruje na terenach 
zagrożonych powodzią”. 

Druga kwestia dotyczy uchy-
bień formalno-prawnych stwier-
dzonych przez SKO w decyzji 
środowiskowej wydanej przez 
Burmistrza Bierunia L. Jago-
dę w dniu 13 listopada 2009r, 
z którymi Kopalnia „Piast” się 
nie zgadza i w najbliższym ter-
minie złoży wniosek o ponow-
ne ich rozpatrzenie. Do cza-

su zakończenia postępowania 
przez SKO w Katowicach, su-
gestie Michała Kucza o zanie-
dbaniach urzędniczych, a tym 
bardziej o braku odpowiednie-
go nadzoru ze strony obecne-
go Burmistrza Miasta Bernarda 
Pustelnika są całkowicie nie-
uzasadnione. 

Pomimo tych przekłamań, 
należy jednak oddać honor Mi-
chałowi Kuczowi, ponieważ od-
ważył się postawić pytanie, na 
które każdy mieszkaniec Bie-
runia i Chełmu Śląskiego po-
winien sobie odpowiedzieć „Co 
stanie się, jeżeli KWK „Piast” 
wstrzyma działalność górniczą, 
a ponad 5500 pracowników ko-
palni utraci pracę?” 

Jak z tego powodu może 
zmienić się życie mieszkańców 
Bierunia i Chełmu Śląskiego? 

Jakie perspektywy na przy-
szłość mają młodzi mieszkańcy 
tych miejscowości?

Dariusz Bieroński

Stanowisko Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” 
w sprawie decyzji środowiskowej, będącej podstawą 

do wydania koncesji na wydobywanie węgla.
W wydaniu październikowo-listopadowym „GŁOS-u BIE-
RUNIA” ukazał się artykuł Michała Kucza pt. „Czy kopalnia 
„Piast” straci koncesję wskutek zaniedbań urzędniczych”, 
w którym autor w sposób odbiegający od prawdy stara się 
połączyć ze sobą dwie różne sprawy.

Przekazanie placu budowy odbędzie się 
w jeszcze listopadzie, natomiast rozpoczę-
cie robót przewidywane jest na grudzień 

bieżącego roku.
Zaprojektowany budynek przedszkola o po-

wierzchni ponad 1400 m2 przeznaczony będzie 
dla około 195 dzieci. Zaprojektowano w nim 8 
sal dydaktycznych z niezależnymi węzłami sani-
tarnymi oraz magazynami sprzętu podręcznego. 
W obrębie poszczególnych części zgrupowano 
pomieszczenia biurowo-administracyjne, gospo-
darczo-techniczne, szatnie, salę wielofunkcyjną, 
kuchnię wraz z zapleczem. Inwestycja obejmo-
wać będzie także parking, dwa wydzielone pla-
ce zabaw oraz teren zieleni wokół przedszkola.

Umowny termin zakończenia realizacji inwe-
stycji to połowa 2016 r.

Takie będzie Przedszkole nr 2 w Bieruniu Nowym

RUSZA BUDOWA
Burmistrz Bierunia Bernard Pustelnik podpisał umowę z Przedsiębior-
stwem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. Z o.o. z siedzibą w Olszty-
nie dotyczącą budowy Przedszkola nr 2a przy ulicach Nasypowej i Barbór-
ki w Bieruniu Nowym.
Koszt całej inwestycji to ok. 7,5 mln zł.

1
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nasze sprawy

Deklaracja dalszej 
woli współpracy 
Samorządów po-

zwoli na podejmowanie 
kolejnych kroków w celu 
odbudowy linii kolejo-
wych oraz aplikowania 
o środki Unii Europejskiej 
w ramach perspektywy fi-
nansowej na lata 2014 
– 2020, natomiast PKP 

PLK S.A. poprzez swój 
udział w tak ważnym do-
kumencie podkreśla tym 
samym wolę współpracy 
w przygotowaniu przed-
sięwzięcia do realizacji.

Przypomnijmy, że we 
wrześniu 2011 roku zo-
stał podpisany pierwszy 
List intencyjny pomiędzy 
Województwem Śląskim, 

Kolej coraz bliżej

W piątek 7 listopada podpisano List intencyjny 
w sprawie poprawy stanu technicznego i reak-
tywacji przewozów kolejowych na trasie Orze-
sze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast 
– Nowy Bieruń – Oświęcim. Spotkanie odby-
ło się w Urzędzie Miejskim w Bieruniu i wzię-
li w nim udział: Burmistrz Miasta Bierunia Ber-
nard Pustelnik, Pełniący Funkcję Prezydenta 
Miasta Oświęcim Janusz Chwierut, Zastępca 
Prezydenta Miasta Tychy Mieczysław Podmo-
kły, Burmistrz Miasta Orzesze Andrzej Szafra-
niec, Zastępca Burmistrza Miasta Łaziska Gór-
ne Jan Ratka, Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł 
oraz Pełnomocnik ds. kolei przy Urzędzie Miej-
skim w Bieruniu Elżbieta Kaczmarzyk.

Miastem Tychy, Miastem Bieruń, Ko-
lejami Śląskimi Sp. z o.o. oraz PKP 
PLK S.A. w Warszawie, w którym 
Strony wyraziły wolę wspólnej realiza-
cji przedsięwzięcia oraz zadeklarowa-
ły gotowość współdziałania w zakre-
sie prac planistycznych, projektowych 
i realizacyjnych na rzecz przedmioto-
wego połączenia kolejowego.

Od tego czasu PKP Polskich Linie 
Kolejowe S.A. wykonały remont na-
wierzchni kolejowej linii 179 na odcin-
ku Tychy – Górki Ściernie za kwotę 
ponad 17 mln zł oraz remontu kładki 
dla pieszych nad linią kolejową przy 
ul. Staromłyńskiej za kwotę około 
100 tys. zł.

Oznacza to, że od 1 
stycznia przyszłego 
roku MZK w Tychach 

kompleksowo obsługiwał bę-
dzie komunikację w 16 gmi-
nach: w Tychach, Lędzinach, 
Mikołowie, Kobiórze, Wyrach, 
Łaziskach Górnych, Orzeszu, 
Ornontowicach, Bojszowach 
(które porozumienie podpisa-
li już wcześniej) oraz w Bieru-
niu, Imielinie, Chełmie Śląskim, 
Pszczynie, Miedźnej i gminie 
i mieście Oświęcimiu.

Liczba kursów znacznie się 
zwiększy i będzie obsługiwana 
przez linie:
 686 – Oświęcim – Bieruń – 

Tychy
 54 – Imielin – Chełm Śląski 

– Tychy
 274 – Bieruń – Bojszowy – 

Tychy
 251 – Bieruń – Bojszowy – 

Miedźna
 181 – Bieruń – Bojszowy – 

Pszczyna

Warto dodać, że rozmowy 
dotyczące rozszerzenia poro-
zumienia trwały od kilku miesię-
cy, rozpoczęto je po pojawiają-
cych się informacjach o poważ-
nych problemach finansowych 
PKSiS Oświęcim. Gminy ob-
sługiwane przez nieistnieją-
cą już firmę z Małopolski, roz-
poczęły poszukiwanie nowego 
przewoźnika – od 1 stycznia 
2015 roku będzie nim PKM Ty-
chy, a organizatorem transpor-
tu – Miejski Zarząd Komunikacji 
w Tychach.

Porozumienie wymaga także 
zmian w Przedsiębiorstwie Ko-
munikacji Miejskiej – będą po-
trzebne nowe autobusy i nowi 
kierowcy.

„Przygotowujemy się do tego 
intensywnie, szacujemy, że po-
trzebujemy ok.15 pojazdów 
i ok. 30 nowych kierowców. Je-

steśmy w trakcie przeprowa-
dzania naborów na te wolne 
stanowiska, 12 osób już przy-
jęliśmy do pracy” – powiedział 
Andrzej Kowol – prezes PKM 
Tychy.

Według szacunków MZK Ty-
chy obsługa pięciu nowych linii 
będzie kosztowała ok. 6 milio-
nów złotych. 1/3 tej kwoty bę-
dzie pokrywana z wpływów ze 
sprzedaży biletów, a pozostała 
część zostanie sfinansowana 
przez gminy, a każda z nich za-
płaci za kilometry „przejechane” 
na swoim terenie.

„Komunikacja miejska w Bie-
runiu od nowego roku będzie 
miała zupełnie nową jakość 
i pożegnamy się na dobre z do-
tychczasowymi problemami” – 
podkreślił Burmistrz Bernard 
Pustelnik.

Bieruń i inne Gminy podpisały porozumienie  z MZK

Od stycznia nowa jakość komunikacji! 

We wtorek 4 listopada w siedzibie MZK Tychy Burmistrz Bie-
runia Bernard Pustelnik wraz z innymi przedstawicielami 
gmin podpisał porozumienie o organizacji transportu publicz-
nego, które wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku. Przystą-
piły do niego także: Imielin, Chełm Śląski, Pszczyna, Miedź-
na oraz gmina i miasto Oświęcim. W podpisaniu porozumie-
nia nie uczestniczyli przedstawiciele starostwa powiatowego 
mimo, że to właśnie Powiat powinien organizować komunika-
cję między gminną.
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ludzie

Obchody Międzynarodowego Miesią-
ca Bibliotek Szkolnych w SP nr 3 or-
ganizowano od początku październi-

ka. Ich celem było propagowanie czytelnic-
twa wśród uczniów. Dla klas I-III odbywały 
się lekcje biblioteczne, na których panie bi-
bliotekarki czytały wybrane fragmenty naj-
piękniejszych bajek i utworów literatury dzie-
cięcej. 

29 października cała społeczność szkoły, 
dyrekcja i wychowawcy przybrali postaci bo-
haterów znanych bajek. W tym dniu w szko-
le królowały księżniczki i książęta, straszyły 
czarownice i czarowały dobre wróżki. Pre-
zentacja strojów odbywała się na forum 
szkoły podczas przedstawień. Niezwykła at-
mosfera tego dnia zostanie przedstawiona 
na wystawie fotograficznej po zakończeniu 
obchodów. Nagrodą dla wszystkich uczniów 
klas I-III, którzy brali udział w obchodach 
tego święta było przedstawienie zatytuło-
wane „Jak to smok zrobił niefortunny krok” 
teatru z Krakowa. Starsi uczniowie obejrzeli 
spektakl profilaktyczny pt. „Złodziejaszek” . 

W sobotę 4 październi-
ka odbył się XVII Rajd 
Jesienny organizowa-

ny przez tyski oddział PTTK. 
W rajdzie tym wzięła udział licz-
na reprezentacja uczniów na-
szej szkoły. W dziewięciu dru-
żynach rajdowych było łącznie 
87 uczniów klas 4 – 6 pod opie-
ką nauczycieli z naszej szkoły. 
W rajdzie wzięły udział drużyny: 
Bieruńskie Orły – p. Mirosła-
wy Kubickiej, Czarne Stopy – 
p. Katarzyny Lenart, Młodzi 
Wędrowcy – p. Aliny Czer-
wińskiej, Obieżyświaty – p. 
Ewy Górki, Sokoły – p. Kle-
mentyny Ficek, Traperzy – p. 
Doroty Dworakowskiej, Włó-
czykije – p. Edyty Piekorz, 
Zdobywcy – p. Marka Mazu-
ra oraz Żbiki – p. Beaty Ma-
ślanki. 

Zbiórka o godzinie 7.20 nie 
przeraziła nikogo – stawili się 
wszyscy. Rano była całkiem 
niezła pogoda, więc w dobrych 
humorach wsiedliśmy do au-
tokarów. Podjechaliśmy nimi 
do Mikuszowic i stamtąd, pod 

opieką przewodników, ruszy-
liśmy w góry. Nasza trasa bie-
gła czerwonym szklakiem z Mi-
kuszowic, aż do Rogacza, skąd 
ruszyliśmy kierując się zielo-
nymi znakami, aby dotrzeć na 
Magurkę Wilkowicką. Niestety, 
większość wędrówki odbywa-
ła się w gęstej mgle – nie mo-
gliśmy się cieszyć widokami. 
Na mecie rajdu przy schronisku 
PTTK wzięliśmy udział w kon-
kursie turystycznym i konkursie 
pierwszej pomocy. Po trudach 
wędrówki mogliśmy usiąść i od-
począć w schronisku, a potem 
ogrzać się przy ognisku. Każdy 
z uczestników mógł sobie upiec 
kiełbaskę na ognisku. Tym ra-
zem przedstawiciele drużyny 
SOKOŁY okazali się bezkon-
kurencyjni w konkursie pierw-
szej pomocy i pokonali 17 dru-
żyn (w tym kilka gimnazjalnych) 
zajmując pierwsze miejsce! Po 
podsumowaniu ogólnej punkta-
cji okazało się, że nasze druży-
ny nie zajęły miejsc na podium, 
ale SOKOŁY, WŁÓCZYKIJE 
i TRAPERZY otrzymali nagrody 

pocieszenia, ponieważ do po-
dium bardzo niewiele im brakło. 
Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy dyplom. Wracali-
śmy zmęczeni, ale zadowoleni, 
że wszystkim bez trudu udało 
się pokonać całą trasę. Oczywi-
ście wybierzemy się na kolejny 
rajd – tym razem wiosenny, któ-

rego trasa będzie biegła między 
skałkami na Jurze Krakowsko-
-Częstochowskiej. 

Uczestnicy drużyny SOKO-
ŁY, którzy zajęli pierwsze miej-
sce w konkursie PIERWSZEJ 
POMOCY: Zofia Piwowarska 
(5c), Daria Lach (5a), Jakub 
Józefczuk (5a). 

Bajkowa Trójka

Bieruńskie Sokoły – najlepsze!
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edukacja

Kolejny rajd integracyj-
ny klas pierwszych prze-
szedł już do historii na-

szej szkoły. 24 września br. 
62 uczniów klas pierwszych 
Gimnazjum nr 1 im. K. Wierz-
gonia wraz z wychowawca-
mi: p. Anną Pawelą-Sztu-
bą, p. Beatą Przypalińską, 
p. Anną Grudzińską-Ciok 
oraz opiekunami p. Grażyną 
Wyleżuch, p. Anną Kasper-
czyk i szkolnym pedagogiem 
Violettą Jasińską-Chodór 
przemaszerowało sprawdzoną 
i malowniczą trasą jury. 

Wyruszyliśmy w środę o 8 
rano, był to jedyny dzień tygo-
dnia z piękną i słoneczną po-
godą. Wraz z licencjonowa-
nym przewodnikami jurajskim 
p. Michałem Demelem odwie-
dziliśmy: Pustynię Siedlecką, 
skąd niektórzy uczniowie i na-
uczyciele zabrali na pamiątkę 
trochę piasku w butach, Ja-
skinię na Dupce, do której nie 
wchodzili uczniowie z powodu 
wcześniejszych opadów desz-
czu, Dolinę Wiercicy z krysta-
licznie czystą wodą, Mirów 
i Bobolice, dwa zamki mie-

dzy którymi jest jaskinia, gdzie 
przewodnik zapoznał nas z le-
gendą o dwóch braciach, oraz 
Górę Zborów, tam udało nam 
się oprócz podziwiania wspa-
niałych widoków spotkać sta-
do kóz. 

Tradycyjnie uczniom i wycho-
wawcom w Podlesicach zapro-
ponowano udział w kilku wspól-
nych zabawach. Konkurs geo-

graficzny został rozszerzony 
o pytania dotyczące poprawne-
go zachowania w lesie i górach, 
niestety okazał się dosyć trudny 
dla ochotników wytypowanych 
przez klasy. 

Wspólne śpiewanie piosenki 
pt. „Gdzie strumyk płynie z wol-
na” okazało się bardzo proste 
i roznosiło się echem daleko po-
nad skałkami. Wiele pozytyw-

nych emocji wzbudziło wspólne 
budowanie ruchomej maszyny 
i bitwa na papierowe kule, któ-
ra stała się także okazją do po-
sprzątania po sobie zielonego 
terenu. Pierwsze miejsce zajęły 
klasy 1a i 1b. Drugie przypadło 
klasie 1c. Wszystkim gratuluje-
my i zachęcamy do wspólnych, 
pieszych wędrówek. 

Rajd na Jurę Krakowsko-Częstochowską

Takie informacje często 
napływały od przedsta-
wicieli Ostroga podczas 

kontaktów, które utrzymywa-
ne są na bieżąco. W związku 
z tym, z inicjatywy pracowników 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
zorganizowano zbiórkę pienię-
dzy na rzecz pomocy dla na-
szych wschodnich sąsiadów.

W akcję, którą przeprowa-
dzono na początku październi-
ka, oprócz pracowników Urzę-
du, włączyli się także pracow-
nicy jednostek podległych: 
Bieruńskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji, Bieruńskiego 

Ośrodka Kultury, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz Ośrodka Edukacji wraz 
z pracownikami szkół podsta-
wowych i gimnazjów. 

Udało się zebrać 5.767 zł., 
które zgodnie z sugestią strony 
ukraińskiej w całości przezna-
czono na zakup ubrań, śpiwo-
rów oraz leków pierwszej po-
trzeby. 

W dniu 4 listopada br. zorga-
nizowano transport w/w darów 
w celu przekazania ich miesz-
kańcom Ostroga. Na miejsce 
przekazania wspólnie ustalono 
teren tuż przy granicy w Kor-
czowej po stronie Ukraińskiej. 
Dary osobiście odebrał bur-
mistrz Ostroga Aleksander 
Shiker wraz ze swoim zastęp-
cą Witalijem Undirem, którzy 
w imieniu mieszkańców prze-
kazali serdeczne podziękowa-
nia podkreślając, że jest to dla 
nich bardzo ważny gest. Dele-
gację z Bierunia reprezentował 
sekretarz miasta Jerzy Stok.

Pomoc dla przyjaciół z Ukrainy

Od dłuższego czasu stale napływają do nas niepokojące 
informacje, dotyczące konfliktu na Ukrainie. Pomimo, że 
najtrudniejsza sytuacja występuje na wschodzie, problem 
dotyczy całego kraju – także mieszkańców naszego Part-
nerskiego Miasta – Ostroga. 
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sport

W tym roku szkol-
nym w Gimna-
zjum nr 1 im. 

K. Wierzgonia w Bieru-
niu otwarto po raz kolej-
ny klasę integracyjną. 
Chcąc przybliżyć uczniom 
i nauczycielom, proble-
my osób poruszających 
się na wózkach, posta-
nowliśmy nawiązac  kon-
takt z ludźmi, którzy na 
co dzień pracują z nie-
pełnosprawnymi lub sami 
korzystają z wózków. 
Nasze zaproszenie na 
przeprowadzenie takie-

go spotkania wraz z in-
teraktywnymi warsztata-
mi przyjęła pani rehabili-
tant Marta Wadelik wraz 
z instruktorami z Funda-
cji Aktywnej Rehabilitacji. 

Udział w tym spotkaniu 
poszerzył nasze hory-
zonty na temat tego, jak 
wygląda świat z punk-
tu widzenia osoby nie-
pełnosprawnej oraz po-
budził do refleksji, jakie 
trudności pokonują w co-
dziennym życiu ludzie 
poruszający się na wóz-
kach. 

Tegoroczna jesień jest 
niezwykle udana dla 
naszych chodziarzy. 

Niedawno zakończyła się 7 
edycja Międzynarodowego 
Mityngu w chodzie sporto-
wym na Słowacji w miejsco-
wości Bacuch. Impreza za-
tytułowana: „Chodza na Ba-
cuchu” była zwieńczeniem 
tegorocznego International 
Race Walking Tour w kate-
gorii seniorów i weteranów. 
Wcześniej zawody z w/w cy-
klu odbyły się 12 kwietnia 

w Podebradach (Czechy) 
oraz 13 września w Katowi-
cach.

W zawodach tych po raz 
kolejny startowali chodzia-
rze z UKS „Maraton – Korze-
niowski.pl” w Bieruniu. We-
terani: Katarzyna Śleziona 
(zwyciężczyni na 5 km) upla-
sowała się na 1 miejscu zdo-
bywając łącznie 22 punkty 
w klasyfikacji natomiast Wal-
demar Małecki (3 w mityngu 
na 5 km) zajął ostatecznie 4 
miejsce z sumą 13 pkt.

W sobotę 4 października w rozgrywkach 
Ligi Okręgowej drużyna Skat Klub LE-
ŚNA  Bieruń III awansowała do III Ligi 

rozgrywek Polskiego Związku Skata. W skład 
zespołu wchodzili: Bogdan Hernas, Grze-
gorz Koziorz, Grzegorz Owsiany, Stanisław 
Skrzypulec, Mirosław Kaczmarczyk oraz 
Emanuel Janosz. Blisko sukcesu był również 
nasz pierwszy zespół który już w tym sezonie 
uczestniczył w rozgrywkach III A Ligi. Niestety 
ostatecznie zajął 4 miejsce i zabrakło 2 pkt. do 
awansu do II Ligi.  Oczywiście Sekcja Skata LE-
ŚNA Bieruń zaprasza wszystkich sympatyków i 
wielbicieli gry w skata na turnieje sekcyjne któ-
re odbywają się w każdą środę o godz. 16:00 
w CAFE BAR LEŚNA ul. Za Kopcem 28 w Bie-
runiu.

Międzynarodowe sukcesy chodziarzy

Aktywna Rehabilitacjia

 Skat LEŚNA w III lidze
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Jak co roku w Przedszkolu 
nr 1 obchodziliśmy Ogól-
nopolski Dzień Przedszko-

laka. Już od rana we wszyst-
kich salach panowała radosna 
atmosfera. Dzieci ubrane były 
odświętnie. W każdej sali przy-
gotowano słodki poczęstunek 
i niespodzianki w postaci kon-
kursów i zabaw.

Z tej okazji zaprosiliśmy do 
naszego przedszkola burmi-
strza Bernarda Pustelnika, 
skarbnika Danutę Żerdka, 
dyrektora Ośrodka Edukacji 
Krystynę Czajowską, prze-
wodniczącą Komisji Oświa-
ty, Kultury, Sportu, Zdrowia 
i Opieki Społecznej – Barba-
rę Panek-Bryła oraz przed-

stawiciela Rady Rodziców 
Joannę Polis.

W tym uroczystym dniu, dzie-
ci ze starszych grup wiekowych 
przygotowały przedstawie-
nie pt.: „Jeżykowy kabarecik”, 
w którym nasi goście razem 
z dziećmi, stworzyli prawdzi-
wą leśną orkiestrę. Po występie 
w ramach akcji „Ja też czytam 

dziecku książkę” nasi honorowi 
goście przeczytali przedszkola-
kom bajeczkę pt.: „Jak kolcza-
tek szukał mieszkania na zimę”.

„Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka” zakończono słodką 
niespodzianką wręczoną dzie-
ciom przez burmistrza Bernar-
da Pustelnika.

Dnia 7 października 
w Przedszkolu nr 2 przy 
ulicy Warszawskiej 

292 obchodziliśmy dzień 
Jabłuszka. Wszystkie dzie-
ci w tym dniu przyszły do 
przedszkola ubrane w ko-
lorach jabłuszek. Celem 
zajęć i wspólnej zabawy 
była integracja wszystkich 
dzieci oraz zachęcanie ich 
do spożywania owoców, 
a w szczególności jabłek 
i to pod różnymi postacia-
mi z powodu jego walorów 
zdrowotnych i odżywczych. 

Dzieci wszechstronnie 
poszerzały wiedzę o jabł-
ku. Poznawały różne ga-
tunki jabłek, rozpoznawa-

ły kształt, zapach, kolor, smak. 
Zdobywały wiadomości na te-

mat potraw i przetworów z ja-
błek. Tego dnia również śpie-
waliśmy wspólnie piosenki o ja-
błuszku, zatańczyliśmy również 
„jabłkowy” taniec. Dzieci pró-
bowały musu jabłkowego, ja-
dły jabłka surowe i suszone, 
piły sok z jabłek, wykonywa-

ły szaszłyki z owoców, rozwią-
zywały zagadki, oraz uczestni-
czyły w konkursach grupowych. 
Były również okazje do wyko-
nania zadań matematycznych 
typu przeliczanie jabłek, porów-
nywanie wielkości. Każda gru-
pa wykonała pracę plastycz-

ną przedstawiającą jabłko 
oraz książeczkę na temat 
„Dnia Jabłuszka”, którą 
starannie pokolorowano. 
Prace te dzieci zabrały do 
domu. Bardzo dziękuje-
my mamie Kacpra z gru-
py „Jeże”, która upiekła 
na ten dzień pyszne ciasto 
z jabłkami. 

To był bardzo ciekawy 
dzień w przedszkolu. Za-
jęcia i zabawy przeprowa-
dzone właśnie w taki spo-
sób zachęcają dzieci do 
sięgania po owoce i wa-
rzywa oraz promują zdro-
wy styl życia. B.K.

Dzień jabłka świętujemy
Zielone, czerwone, okrągłe i pachnące, a jako przekąska 
niezwykle sycące. 
Jabłko – pełne witaminek dla chłopaków i dziewczynek. 
Wszyscy jabłka chętnie jemy

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka


