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Na zaproszenie 
Krystiana Grze-
sicy – Burmistrza 

Miasta Bierunia i Janu-
sza Chwieruta – Prezy-
denta Miasta Oświęcim 
odpowiedzieli posłowie 
na Sejm RP, radni wo-
jewódzcy, starostowie, 
burmistrzowie i wójto-
wie gmin, przez które 
ma przebiegać plano-
wana trasa S 1. W spo-
tkaniu udział wzięli tak-
że przedstawiciele Ge-

neralnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad 
na czele z Wojciechem 
Żurkiem – dyrektorem 
Oddziału GDDKiA w Ka-
towicach, która koordy-
nuje prace planistyczne 
i projektowe. Spotkanie 
miało na celu przedsta-
wienie obecnego stanu 
prac i harmonogramu 
najbliższych działań.

W słowach powita-
nia podziękował zgro-
madzonym za przyjęcie 

zaproszenia i przybycie 
do Bierunia, a następ-
nie przypomniał dotych-
czasowe działania władz 
samorządowych.

„Sprawa budowy drogi 
ekspresowej S-1 Kosz-
towy – Bielsko-Biała, 
nie jest dla nas nowym 
tematem. Starania o jej 
powstanie, spokojnie 
mogłyby zapisać spo-
rą ilość stronic różnych 
dokumentów i opraco-
wań. Widnieje ona, jak 
na razie, tylko w mate-
riałach planistycznych. 
Władze samorządowe 
miast i gmin, niejedno-
krotnie zabierały 
głos w tej sprawie 
i formowały swo-
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W piątek, 10 kwietnia z inicjatywy Burmistrza 
Miasta Bierunia i Prezydenta Miasta Oświęci-
mia w Urzędzie Miejskim w Bieruniu odbyło się 
spotkanie informacyjne dotyczące dotychcza-
sowych działań oraz obecnego stanu prac nad 
inwestycją „S 1 Kosztowy – Bielsko-Biała”.

W wyborach 10 maja kandydują:
1) BRAUN Grzegorz Michał, lat 48, wykształcenie 
wyższe w zakresie filologii polskiej, wykonujący za-
wód reżysera i publicysty, zamieszkały w Warsza-
wie, nie należy do partii politycznej;
2) DUDA Andrzej Sebastian, lat 42, wykształce-
nie wyższe prawnicze, poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego, zamieszkały w Krakowie, członek Prawa 
i Sprawiedliwości;
3) JARUBAS Adam Sebastian, lat 40, wykształ-
cenie wyższe historyczne, wykonujący zawód wyż-
szego urzędnika samorządowego, miejsce pracy: 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzy-
skiego, zamieszkały w Błotnowoli gmina Nowy Kor-
czyn, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;
4) KOMOROWSKI Bronisław Maria, lat 62, wy-
kształcenie wyższe historyczne, Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, 
nie należy do partii politycznej;
5) KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 72, wy-
kształcenie wyższe filozoficzne, poseł do Parla-
mentu Europejskiego, zamieszkały w Józefowie, 
członek Kongresu Nowej Prawicy;
6) KOWALSKI Marian Janusz, lat 50, wykształ-
cenie podstawowe, będący osobą bezrobotną, za-
mieszkały w Lublinie, członek Ruchu Narodowego;
7) KUKIZ Paweł Piotr, lat 51, wykształcenie śred-
nie, wykonujący zawód muzyka i publicysty, miej-
sce pracy: samodzielna działalność gospodarcza, 
zamieszkały we Wrocławiu, nie należy do partii po-
litycznej;
8) OGÓREK Magdalena Agnieszka, lat 36, wy-
kształcenie wyższe historyczne, wykonująca za-
wód nauczyciela akademickiego, miejsce pra-
cy: Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla 
w Krakowie, zamieszkała w Warszawie, nie należy 
do partii politycznej;
9) PALIKOT Janusz Marian, lat 50, wykształcenie 
wyższe filozoficzne, poseł na Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej, zamieszkały w Lublinie, członek Two-
jego Ruchu;
10) TANAJNO Paweł Jan, lat 39, wykształcenie 
wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący za-
wód doradcy do spraw przedsiębiorców, miejsce 
pracy: partia polityczna Demokracja Bezpośred-
nia, zamieszkały w Warszawie, członek Demokracji 
Bezpośredniej;
11) WILK Jacek, lat 40, wykształcenie wyższe 
prawnicze, wykonujący zawód adwokata, miejsce 
pracy: indywidualna kancelaria adwokacka, za-
mieszkały w Warszawie, członek Kongresu Nowej 
Prawicy.

Kandydaci na 
Prezydenta RP 

Zmiana numeru 
rachunku bankowego UM 

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że od 1 maja 2015 r. w Urzędzie 
Miejskim w Bieruniu będą obowiązywały nowe numery kont bankowych.

Konto podstawowe:

46 1050 1399 1000 0090 3049 8563 – bank ING S.A.

Konto dotyczące opłaty śmieciowej:
44 1050 1399 1000 0090 3058 4735 – bank ING S.A.
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W dniach 18 i 19 
kwietnia zorga-
nizowano dwa 

Rodzinne Pikniki Eko-
logiczne: w sobotę przy 

Regionalnym Centrum 
Kulturalno Gospodar-
czym w Bieruniu Nowym 
a w niedzielę na Rynku 
w Bieruniu Starym. 

W programie obok 
pokazu ekologicznych 
urządzeń grzewczych, 
bezpłatnych porad eks-
pertów oraz prelekcji 
wystawców na temat 
niskiej emisji znalazło 
się wiele wy-
darzeń kultu-
ralnych i edu-
k a c y j n y c h . 
Były wśród 
nich między 
innymi kon-
certy Kwarte-
tu „Ponticello” 
i zespołu Duo 
Stars, a dla 
dzieci konkurs 
na biodegra-
dowalne ma-
lowanki i dino-
zaury z recyklingu oraz 
teatrzyk ekologiczny. 

– Jak nam powiedział 
Grzegorz Plewniok Na-
czelnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska i Gospo-
darki Odpadami Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu: 
Celem programu „Kaw-
ka” jest zmniejszenie za-
nieczyszczeń powietrza 
w strefach, w których 
występują znaczące 
przekroczenia dopusz-
czalnych i docelowych 
poziomów stężeń pyłów 
i benzo-a-pirenu. W ra-

mach programu można 
starać się o dofinanso-
wanie do: wymiany źró-
deł ciepła z pieców wę-
glowych na węglowe 
ekologiczne, gazowe, 
pompy ciepła, montaż 

kolektorów słonecznych 
we współpracy z kotłem 
węglowym. Nie można 
jednak realizować za-
dań związanych z foto-
woltaiką, ani wymieniać 
kotłów gazowych na ga-
zowe czy też inne, ani 
montować kolektorów 
słonecznych we współ-
pracy z kotłami gazowy-
mi itp. Dofinansowanie 
można uzyskać w wy-
sokości minimum 35% 
z pożyczki i maksymal-
nie 45% z dotacji.

Do programu z „KAW-
KA” na rok bieżący prze-
widziana jest realizacja 
164 inwestycji, w tym 84 
związanych z wymianą 
źródła ciepła (łącznie z 4 
pompami ciepła) oraz 80 

instalacji solarnych. Po-
ziom dotacji wyniesie 
w przypadku moderni-
zacji kotłowni nie więcej 
niż 9 480 zł, do zabudo-
wy pompy ciepła do kwo-
ty 23 700 zł i wykonania 
instalacji solarnej do kwo-
ty 11 850 zł.

Lista uczestników pro-
gramu jest cały czas 
otwarta – można w dal-
szym ciągu składać swo-
je wnioski na wspomnia-
ne inwestycje – dodaje 
Grzegorz Plewniok.

społeczeństwo

Urząd Miejski w Bieruniu oraz Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich w Katowicach zapraszają do sko-
rzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie 
dostępny dla wszystkich zainteresowanych w dniu 11 maja 
2015 r., w Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych 
w Sali konferencyjnej (I piętro), ul. Turystyczna 1, 43-155 Bie-
ruń, w godzinach 9.00 – 14:00 (przerwa 11:30 – 12:00).

Mobilne Punkty Informacyjne to nowa usługa dostępna dla 
mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów Informa-
cyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw Fun-
duszy Europejskich będą udzielać bezpłatnych konsultacji 
w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii 
Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Aktualne informacje na temat Mobilnych Punktów Informa-
cyjnych organizowanych na terenie województwa śląskiego 
publikowane są na stronach internetowych: 

www.efs.slaskie.pl/www.rpo.slaskie.pl

Urząd Miejski w Bieruniu serdecznie zaprasza w szczegól-
ności organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców do za-
poznania się z możliwościami jakie daje nowa perspektywa 
finansowa Unii Europejskiej. 
Zaleca się wcześniejsze uzgodnienie godziny konsultacji 
pod numerem telefonu /32/ 324 24 33 w Biurze Funduszy Ze-
wnętrznych Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Kawka w Bieruniu

Gmina Bieruń uczestniczy w ogólnopolskim 
programie ekologicznym „Kawka” w ramach 
którego z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej można uzyskać dotacje 
na programy ograniczenia niskiej emisji.
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Walczymy o S-1
je stanowiska. Przypomnę tyl-
ko rok 2006 – mówił burmistrz – 
kiedy samorządy gmin i powia-
tów podjęły uchwały, w których 
zwracały uwagę na szybką po-
trzebę budowy trasy S-1. Upły-
nęło prawie 10 lat, a drogi S-1 
nie widać” – dodał burmistrz 
Bierunia. W swoim wystąpie-
niu burmistrz mówił, jak ważne 
są społeczne oczekiwania, aby 
S-1 powstała. Przypomniał do-
tychczasowe protesty organi-
zowane przez lokalne stowa-
rzyszenia na terenie Bierunia, 
wskazując na okoliczność, że 
powoli wszystkim, a szczegól-
nie mieszkańcom zaczyna bra-
kować zrozumienia dla faktu, 
że droga ekspresowa S-1 oraz 
obwodnice Bierunia nadal znaj-
dują się tylko na papierze.

Przypomnijmy, że powstało 
pięć wariantów przebiegu tra-
sy a kolejni politycy zbijali kapi-
tał obiecując, że w 2015 poje-
dziemy nową drogą. Poszcze-
gólne warianty przebiegu trasy 
oznaczano kolejnymi literami 
alfabetu od A do E. Każdy miał 
swoje wady i zalety i nie miej-
sce tu by pisać o zastrzeże-
niach UNESCO w sprawie stref 
ochronnych obozu w Oświęci-
miu, ekologów w sprawie naru-
szeń programu „Natura 2000” 
czy górnictwa w sprawie ewen-
tualnych szkód górniczych lub 
zamknięcia atrakcyjnych złóż 
węgla. 

W czasie prezentacji, którą 
prowadził przedstawiciel Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Tomasz Kałwa do-
wiedzieliśmy się, że: budowa 
jakże potrzebnej drogi S-1 wy-
maga między innymi: wycięcie 
od 64 do 86 hektarów lasów, 
postawienie od 17 do 20 kilo-
metrów ekranów akustycznych, 
wydanie na budowę ok. 3,5 mld 
złotych. Według szacunków po 
nowej drodze ma jeździć 50 ty-
sięcy pojazdów na dobę.

Na razie pod wybrano wa-
riant budowy drogi ekspreso-
wej S-1 od węzła Kosztowy II 
w Mysłowicach do węzła Suchy 
Potok w Bielsku-Białej. Dro-
ga ma mieć około 40 km dłu-
gości i kosztować 3,5 mld zło-

tych. – Uważamy, że wykracza-
nie w tej chwili poza wariant „E” 
spowoduje kolejne perturbacje 
– mówi Wojciech Żurek, dyrek-
tor katowickiego oddziału Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad.

Wariant „E”, uwzględnia in-
teresy większości zaintereso-
wanych: samorządów, miesz-

kańców i przedsiębiorstw gór-
niczych. Ważną informacją 
dla mieszkańców Bierunia jest 
fakt, że na terenie miasta, dro-
ga ta jest planowana w prze-

biegu, które określa studium 
kierunków rozwoju i zagospo-
darowania przestrzennego mia-
sta (przez ul. Krupniczą) oraz, 
że droga krajowa 44 (obecnie 
ul. Warszawska) będzie prze-
biegała planowaną południo-
wą obwodnicą Bierunia i drogą 
ekspresową S-1.

W dyskusji, która odbyła się 
po prezentacji GDDKiA udział 
wzięli m.in. poseł Marek Wój-
cik, posłanka Ewa Kołodziej, 
posłanka Dorota Niedziela, rad-
ny województwa Piotr Czarny-

noga, prezydent Oświęcimia 
Janusz Chwierut, wójt gminy 
Miedźna Bogdan Taranowski 
oraz dyrektor GDDKiA O/Ka-
towice Wojciech Żurek. Po-
ruszono między innymi kwe-
stie realności przedstawione-
go harmonogramu działań oraz 
zabezpieczenia środków finan-
sowych na budowę S-1, które 

według wstępnych szacunków 
wyniosą ok. 3,5 mld zł.

Rozgoryczony Piotr Czarny-
noga przypomniał, że słyszeli-
śmy wiele obietnic, a budowa 

drogi z drugiego miejsca Pro-
gramu Budowy Dróg Krajo-
wych spadła na listę rezerwo-
wą – co oznacza, że nie ma na 
nią pieniędzy. Z kolei prezydent 
Chwierut w słowie: „Co by się 
stało gdyby tej obwodnicy nie 
było?” mówił, że do Muzeum 
Auschwitz przyjeżdża co roku 
1,5 mln osób. Jest to najbardziej 
odwiedzane muzeum w Polsce. 
Jeśli droga nie powstanie, spo-
ra część odwiedzających bę-
dzie przejeżdżać przez Bieruń, 
a obecne korki na bieruńskich 

drogach są niczym w porówna-
niu z tym co nas czeka. 

Szczyptę optymizmu dodał 
poseł PO, Marek Wójcik mó-
wiąc: Liczę na to, że po bar-
dzo intensywnym lobbingu ze 
strony posłów koalicji rządzą-
cej jednak ta droga znajdzie 
się na podstawowym frag-
mencie Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014-
2023. Spodziewamy się decy-
zji w tej sprawie w ciągu najbliż-
szych kilku tygodni. Myślę, że to 
będzie informacja gwarantująca 
realizację – dodał poseł Wójcik 
i ogłosił, że zakłada się z rad-
nym Czarnynogą o butelkę do-
brego wina z winiarni bojszow-
skiej, że tak się stanie.

Burmistrz Bierunia podsu-
mowując spotkanie powie-
dział: „Nie chcemy czekać kolej-
nych lat. Chcemy widzieć efekty 
naszej pracy i zaangażowania. 
Liczę, że to spotkanie, przynie-
sie efekt i prace nad trasą S-1 
przyśpieszą, a dokumenty pla-
nistyczne staną się dokumen-
tami inwestycyjnymi, na podsta-
wie których już wkrótce zauwa-
żymy prace w terenie. Dlatego 
proponuję, abyśmy przyjęli dwa 
stanowiska, które przekażemy 
do wszystkich instytucji, odpo-
wiedzialnych za to, by droga 
ekspresowa S-1 mogła powstać 
jak najszybciej, w kształcie od-
powiadającym nam wszyst-
kim, w wariancie hybrydowym 
E wraz z obwodnicami Bierunia 
i Oświęcimia.”

Propozycja Burmistrza Bie-
runia została poparta przez 
Prezydenta Oświęcimia i na 
koniec spotkania podjęto 
dwa stanowiska: pierwsze, 
aby drogę ekspresową S-1 
Kosztowy – Bielsko-Biała re-
alizować w wariancie hybry-
dowym „E” i włączyć ją na 
listę podstawową zadań in-
westycyjnych Programu Bu-
dowy Dróg Krajowych na 
lata 2014-20123 oraz drugie 
stanowisko, aby uwzględnić 
budowę południowej obwod-
nicy Oświęcimia wraz z mo-
stem na Sole w ramach reali-
zacji drogi ekspresowej S-1 
Kosztowy – Bielsko-Biała.

1
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– Gratuluję objęcia stanowi-
ska Komendanta Straży Miej-
skiej w Bieruniu. Jest pan 
człowiekiem znanym w na-
szym mieście, przez wiele lat 
szefował pan Komendzie Po-
wiatowej Policji w Bieruniu.

– W roku 1991 rozpoczą-
łem pracę w Policji w Pszczy-
nie a w 1998 roku po ukoń-
czeniu Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie otrzymałem oficer-
skie szlify. Kolejne kilka lat spę-
dziłem w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach. 
Objęcie przeze mnie stanowiska 
Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Bieruniu było poprzedzone 
wieloletnią służbą ukierunkowa-
ną na zwalczanie przestępczo-
ści kryminalnej. 

– Do naszego miasta trafił 
pan w 2006 roku kiedy to zo-
stał pan najmłodszym w Pol-
sce komendantem nowopow-
stającej wówczas Komendy 
Powiatowej Policji w Bieruniu. 

– Była to jednostka, którą stwo-
rzyłem od podstaw i z bardzo do-
brym efektem. Na ówczesne cza-
sy była nie tylko oceniana jako 
jedna z najnowocześniejszych 
ale i najlepszych w kraju. Równie 
wysokie oceny artykułował samo-
rząd Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego oraz samorządowcy miast 
i gmin. Pracę w resorcie zakoń-
czyłem jako Komendant Powia-
towy Policji w Bieruniu w stopniu 
mł. Inspektora.

– Jak pan wspomina czas 
spędzony w Bieruniu?

– Czas spędzony w Bieruniu, 
to czas ogromnego nakładu mo-
jej pracy oraz sposobność, aby 
dowiedzieć się, że nieprawdą 
jest, że nie da się uczciwie, go-
spodarnie, a przede wszystkim 
rozsądnie dysponować środkami 
publicznymi. Wiem o czym mó-
wię, gdyż jestem przygotowany 
również do pracy samorządowej. 
Ukończyłem studia magisterskie 
na Akademii Świętokrzyskiej na 

Wydziale Zarządzania i Admi-
nistracji w zakresie społeczno 
– samorządowym oraz Zarzą-
dzanie i Menadżerstwo na Wy-
dziale Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu Śląskiego. Dlatego 
też po zakończeniu pracy w Poli-
cji naturalna dla mnie była droga 
do pracy w samorządzie. Podją-
łem więc pracę w Urzędzie Mia-
sta w Lędzinach początkowo na 
stanowisku doradcy burmistrza 
a ostatnio jako Komendant Stra-
ży Miejskiej. 

– Proszę powiedzieć coś 
o sobie od strony bardziej 
prywatnej.

– Mieszkam na Woli, mam 45 
lat, pochodzę z Ropienki, ma-
łej bieszczadzkiej miejscowości. 
Z domu rodzinnego wyniosłem 
przykład pracowitości i wielkiej 
odpowiedzialności. Jestem żo-
naty od niemalże 20 lat i wraz 
z żoną wychowujemy 17. letnie-
go syna. Lubię aktywny wypo-
czynek, a najbardziej górskie wę-

drówki, jazdę na rowerze i jazdę 
na nartach. Interesuję się histo-
rią, jestem zafascynowany świa-
tem przyrody, a w wolnym czasie 
lubię podróżować, czytać i słu-
chać muzyki.

– Zarówno w Lędzinach 
jak i w Bieruniu słyszał pan 
z pewnością pogląd, że Straż 
Miejską należy zlikwidować. 
Co zamierza pan zrobić by 
przekonać władze i mieszkań-
ców, że jest to formacja po-
trzebna?

– Bezapelacyjnie straż miej-
ska jest w mieście potrzebna. My 
zajmujemy się tym, czym nigdy 
nie zajmie się policja. Pilnujemy 
przestrzegania prawa lokalnego. 
Dbamy o ład i porządek w miej-
scach publicznych. I o spokój. 
Staramy się zapobiegać dewa-
stacji mienia, drobnym wykrocze-
niom i przestępstwom. Musimy 
jednak pamiętać, że nigdy, żad-
ne służby, ani Policja, ani Straż 
Miejska, nie będą działać tak 
sprawnie, aby patrole były wszę-
dzie i o każdej porze. Ale na pew-
no mamy wpływ na ograniczenie 
niebezpiecznych zdarzeń. 

Rozmawiał Zbigniew Piksa

Formacja potrzebna?

Jak już informowaliśmy, 
z dniem 30 marca Bieruń 
przystąpił do Stowarzysze-

nia Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Pszczyńska”. Przypo-
mnijmy, że Lokalna Grupa Dzia-
łania „Ziemia Pszczyńska” jest 
stowarzyszeniem, które łączy 
podmioty gospodarcze, samo-
rządy, organizacje pozarządowe 
oraz osoby fizyczne we wspól-
nym działaniu na rzecz rozwo-
ju lokalnego. Należą do niej Ko-

biór, Pszczyna, Goczałkowi-
ce-Zdrój, Miedźna, Pawłowice 
i Suszec, a ostatnio również Boj-
szowy, Wyry, Orzesze i Bieruń.

Celem stowarzyszenia jest 
między innymi stworzenie wa-
runków wspierających budo-
wanie aktywnych i odpowie-
dzialnych postaw społeczności 
lokalnych a co ważniejsze za-
wiązywanie partnerstwa między 
lokalnymi podmiotami, które-
go rezultatem będzie zwiększe-

nie możliwości realizacji nowych 
projektów. Po prostu razem jest 
łatwiej. 

W środę 15 kwietnia w sali 
konferencyjnej Centrum Inicja-
tyw Gospodarczych w Bieruniu, 
odbyło się wstępne spotkanie 
informacyjno-konsultacyjne dla 
mieszkańców. Spotkanie miało 
na celu zapoznanie mieszkań-
ców z dotychczasowymi działa-
niami Stowarzyszenia. Była to 

również dobra okazja do konsul-
tacji związanych z nowym okre-
sem programowania, w ramach 
którego LGD jest obecnie na eta-
pie przygotowania nowej Strate-
gii Rozwoju na lata 2016-2022, 
obejmującej swym terenem tak-
że nasze miasto. Wszystkich 
zainteresowanych działalnością 
Lokalnej Grupy Działania „Zie-
mia Pszczyńska” zapraszamy 
do odwiedzenia strony interneto-
wej www.ziemiapszczynska.pl.

Bieruń dołączył do LGD „Ziemia Pszczyńska” 

Urząd Miejski serdecz-
nie zaprasza mieszkań-
ców Bierunia na wyjazd 
do partnerskiego miasta 
– Moravsky’ego Berouna 
na „Bieg pod Górę”.

W zawodach organizo-
wanych od kilku lat 
przez czeskich przy-

jaciół może wziąć udział każdy, 

bez względu na wiek czy umie-
jętności sportowe. Do pokonania 
jest dystans o dł. 190 m, biegną-
cy pod wzniesienie o wysokości 
35 m. Trasę można przebiec lub 
przejść, liczy się przede wszyst-
kim dobra zabawa. Przygotowa-
no kilka kategorii wiekowych dla 
dzieci, młodzieży, kobiet, męż-
czyzn, burmistrzów miast, a tak-
że specjalną dla gości z zagrani-

cy. Na wszystkich czekają cen-
ne nagrody!

Jak nas poinformował Adam 
Kondla z Wydziału Komunika-
cji Społecznej wyjazd odbędzie 
się w sobotę, 9 maja o godz. 
5:45 z parkingu przy ul. Kossa-
ka oraz o godz. 6:00 z parkingu 
przy ul. Chemików (przy domu 
przedpogrzebowym).

Zapraszamy nie tylko spor-
towców, ale także rodziny 
z dziećmi, które chcą wybrać 
się do naszego partnerskiego 
miasta w Czechach – doda-
je Adam Kondla. Po zawodach 
organizatorzy zapraszają na 
zwiedzenie wystawy ekspona-
tów miasta. 

Koszt przejazdu 10 zł  
(transport + ubezpieczenie).

ZAPISY: Wydział 
Komunikacji Społecznej,  

tel.: 32 324-24-18. 

Bieg pod Górę

Rozmowa z Janem Słoninką nowym Komendantem Straży Miejskiej
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10 kwietnia przypadła 
5. rocznica katastro-
fy prezydenckiego sa-
molotu Tu-154M w Smo-
leńsku. W 2010 r. w tra-
gicznym wypadku zginął 
prezydent Lech Kaczyń-
ski, jego małżonka Maria 
oraz kilkadziesiąt najważ-
niejszych osób w kraju. 
Na pokładzie rządowego 
tupolewa było 96 osób. 

pamiętamy

Pamiętamy o smoleńskiej katastrofie

Wydawca: BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY; ISSN 1233-4987
Redaktor naczelny: Zbigniew Piksa; Foto: Lech Gawin;  

Adres redakcji: ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń, tel. 216-40-16; rodnia@gazeta.pl;  
Nakład: 1100 egzemplarzy; Realizacja: Agencja Reklamowa Borgis

Poglądy wyrażane na łamach Rodni są opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają punkt widzenia redakcji.
Za treść ogłoszeń, redakcja nie odpowiada. Niezamówionych materiałaów redakcja nie zwraca. Zastrzega też 

sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów.
MAGAZYN SPOŁECZNO –  KULTURALNY B IERUN IA

Dla upamiętnienia tych wydarzeń 
w kościele pw. Matki Bożej Różańco-
wej w Lędzinach odbyła się uroczysta 
Msza Święta, której przewodniczył Ks. 
Proboszcz Krzysztof Sontag, koncele-
brował Ks. Bogusław Matuła. W uro-

czystościach wzięli udział: Senator 
Czesław Ryszka, członkowie koła 
Prawa i Sprawiedliwości powiatu Bie-
ruńsko-Lędzińskiego, sympatycy Pra-
wa i Sprawiedliwości oraz mieszkańcy 
powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

W sierpniu ubiegłego 
roku Kompania Wę-
glowa oddała władzom 

Bierunia za darmo teren „Pacior-
kowców” czyli ponad 30 ha grun-
tu z hałdami, usypanymi przez 
kopalnię „Piast”. Miasto cieszy 
się z przejęcia hałd, które zamie-
rza zmienić w strefę rekreacji. 
Zresztą nawet całkiem surowe 
pogórnicze „Paciorkowce” przy-
ciągają już amatorów ekstremal-

nej rozrywki. Niedawno mistrzo-
wie świata w jeździe na żużlu 
– Jarosław Hampel i Maciej Ja-
nowski urządzili na hałdach kar-
kołomny wyścig pod górę.

W piątek 10 kwietnia w sali 
Regionalnego Centrum Kultu-
ralno-Gospodarczego „Remiza” 
przy ul. Remizowej 19 w Bieru-
niu, odbyły się warsztaty konsul-
tacyjne dla mieszkańców doty-
czące wypracowania koncepcji 

zagospodarowania terenu „Pa-
ciorkowców”. Ciekawe czy skła-
dowisko skały płonnej, stanie się 
w końcu: parkiem, stokiem nar-
ciarskim, dekanalną kalwarią 
czy może jeszcze czymś innym? 

„Obecnie trwają prace nad 
koncepcją zagospodarowania 

terenu Paciorkowców, uwzględ-
niające także pomysły miesz-
kańców. Efekt tych prac zoba-
czymy jesienią 2015 r. kiedy 
zostanie ona przedstawiona rad-
nym i mieszkańcom” – poinfor-
mował „Rodnię” burmistrz Bieru-
nia Krystian Grzesica.

Paciorkowce – temat do dyskusji
Na granicy Bierunia z Chełmem Śląskim, przy uczęsz-
czanej drodze wojewódzkiej do Oświęcimia znajdują się 
hałdy zwane „Paciorkowcami”. Wiele lat temu kopalnia 
„Piast” zobowiązała się zrekultywować nieużytki: zasypać 
glebą i posadzić park ze ścieżkami rowerowymi i placami 
zabaw. Niestety, kiedy hałdy już stały, kopalnia wycofała 
się z porozumienia, a góry kamieni stały się problemem 
dla kolejnych ekip rządzących Bieruniem. 
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gospodarka

Spółdzielnia Usługowo-
-Handlowa „Jedność”, 
którą kieruje prezes Bar-

bara Kałamała, mocno wpisa-
ła się w krajobraz gospodar-
czy Bierunia i Lędzin. Mimo 
zmieniającej się sytuacji go-
spodarczej rozwija się i unowo-
cześnia, dobrze radzi sobie na 
niełatwym rynku. Stale 
pozyskuje nowych klien-
tów chwalących sobie 
jakość towarów i niskie 
ceny, dobrą, kompetent-
ną i serdeczną obsługę. 
To przede wszystkim za-
sługa wspaniałej załogi 
oraz dobrej współpracy 
z Radą Nadzorczą kiero-
waną przez przewodni-
czącą Marię Latocha.

TRADYCJA

Formalnie obecna 
spółdzielnia powsta-
ła 1 stycznia 1976 roku 
z połączenia Gminnych 
Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Lędzinach, 
Imielinie, Wyrach i Bieru-
niu – miast i gmin znaj-
dujących się owym cza-
sie w granicach miasta 
Tychy. Największą i naj-
starszą z nich była zare-
jestrowana 13 maja 1945 
roku Gminna Spółdziel-
nia Samopomoc Chłop-
ska w Lędzinach – pierw-
sza w województwie, od 
której datuje się rodo-
wód Jedności. Połączo-
ne spółdzielnie przyję-
ły w 1976 roku nazwę 
Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska 
w Bieruniu Starym.

Nowo powstały pod-
miot zrzeszał ok. 10.000 człon-
ków i zatrudniał ok. 1.500 pra-
cowników. Była to wówczas 
największa spółdzielnia Sa-
mopomocy Chłopskiej w kra-
ju! W 1990 roku spółdzielnia 
W latach 1990-1991, wsku-
tek zmian ustrojowych, podzia-
łu administracyjnego, powsta-
nia nowych samorządów miast 

i gmin, nastąpił kolejny podział 
a spółdzielnia zmieniła nazwę 
na Spółdzielnia Usługowo-Han-
dlowa „Jedność”. 

NOWOCZESNOŚĆ

Nowa firma pozostała spół-
dzielnią średniej wielkości, jed-

nak o nadal znaczącym poten-
cjale, na który składają się: trzy 
sklepy ogólnospożywcze (w Ty-
chach-Urbanowicach, Bieruniu 
i Lędzinach), sklep piekarni-
czo-spożywczy i sklep tekstyl-
ny w Bieruniu, sklep wielobran-
żowy w Lędzinach (artykuły go-
spodarstwa domowego, farby, 
artykuły instalacyjne), Zakład 

Piekarniczo-Ciastkarski w Ty-
chach-Urbanowicach i piekar-
nia w Lędzinach. Ponadto spół-
dzielnia prowadzi usługi najmu 
placówek handlowych, maga-
zynowych, biurowych i nieru-
chomości gruntowych (w su-
mie to ponad 150 umów najmu 
i dzierżawy). „Jedność” zatrud-

nia 48 pracowników oraz sku-
pia 92 członków. 

Mimo ostrej konkurencji ryn-
kowej, spowolnienia gospodar-
czego, bezrobocia itp. „Jedność„ 
osiąga relatywnie dobre wyni-
ki gospodarcze. Główne wysiłki 
kierowane są na modernizacje 
i nowoczesne wyposażenie pla-
cówek handlowych, co podwyż-

sza wartość majątku Spółdziel-
ni. Niemniej ważne jest dobre 
zaopatrzenie, zgodne z potrze-
bami i upodobaniami klientów.

WYRÓŻNIENIA

Praca bieruńskiej spółdziel-
ni jest doceniana przez Krajo-

wą Radę Spółdzielczą 
w Warszawie, o czym 
świadczą przyznane wy-
różnienia Menedżer – 
Spółdzielca 2010 oraz 
Prymus 2013. Spółdziel-
nia otrzymała także m.in. 
w 2008 r. Certyfikat Ślą-
skiego Znaku Jakości 
za wyrób – chleb pszen-
ny. W 2010 r. za wyroby 
ciastkarskie „ciastecz-
ka francuskie cynamo-
nowe” i „całuski bieruń-
skie”, w 2011 za ciasto 
drożdżowe z budyniem 
i posypką. Dwukrotnie 
w 2004 i 2009 roku otrzy-
mała na powiatowych 
Targach Przedsiębior-
czości i Ekologii w Imie-
linie najwyższą nagrodę 
– statuetkę złotego liścia 
za oryginalną aranża-
cję ekspozycji. W 2012 
roku Kapituła Śląskiego 
Znaku Jakości podczas 
14 edycji konkursu „Ślą-
ski Znak Jakości” doceni-
ła wysoką jakość chleba 
żytniego tradycyjnego, 
co miało wpływ na podję-
cie decyzji o przystąpie-
niu do programu Jakość-
-Tradycja. W dniu 27 
czerwca 2013 roku Pre-
zes Spółdzielni Barbara 
Kałamała odebrała cer-
tyfikat Jakość – Tradycja 

13 maja spółdzielnia 
obchodzić będzie jubileusz 
70-lecia. Życzymy, aby pra-
cownicy, członkowie oraz sym-
patycy powitali go pełni optymi-
zmu i nadziei na dalszy rozwój 
swojej firmy. Będzie to okazja 
do kolejnego wielopokolenio-
wego spotkania spółdzielców 
z Tychów, Bierunia, Lędzin 
i okolicy. 

70. lat bieruńskiej „Jedności”

Najważniejszy jest klient
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komunikaty

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA 

z dnia 2 kwietnia 2015  roku 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.–Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bierunia podaje do 

publicznej wiadomości informację: o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  komisji  wyborczych, w tym o lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,  a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 

pełnomocnika w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, mogą w terminie          
do dnia 4 maja 2015 r. złożyć do Burmistrza Miasta Bierunia wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 
Wyborca wpisany do rejestru wyborców miasta Bierunia może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być 
zgłoszony przez wyborcę  do dnia 27 kwietnia 2015 r.  
Wszystkie lokale OKW dostosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, równocześnie są właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego. 
Głosowanie odbywać się będzie w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych w godzinach od 700 do 2100. 

 
 
Burmistrz Miasta Bierunia 

 
(-) Krystian Grzesica 
 

Numer 
Obwodu 

 

Granice obwodu 

Siedziba 
Obwodowej Komisji  

Wyborczej 

1 

Ulice: Adama,  Andrzeja, Ekonomiczna,  Gajowa,  Hejnałowa,  Homera  7 – 13, Jerzego, 
Kadłubowa, Kamieniczna, Kolumba, Kopcowa, Krótka, Księdza Kudery, Księdza  
Macierzyńskiego,  Księdza Trochy, Kusocińskiego,  Latochy, Lędzińska, Licealna, Macieja, 
Marcina, Mikołaja, Mleczna, Oświęcimska 336A, 336B, 342, 346, 360-388, od 404 do końca, 
Pilnikowa, Ratuszowa, Rynek, Sekretna,  Słowackiego,  Spiżowa, Spyry, Turyńska,  Wylotowa  

Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich, 
w Bieruniu, ul. Licealna 17 

2 
 

Ulice:  Domy Polne,   Lokalna, Łowiecka, Łysinowa, Myśliwska, Onufrego, Osiedle Wygoda, 
Polna, Rycerska, Słowiańska,  Szarych Szeregów, Szostka, Szymanowskiego, Szynowa,  
Świerczyniecka, Świerklowa, Wrześniowa, Wrzosowa, Za Kopcem, Żwirki i Wigury 
 
 
 

Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich, 
w Bieruniu, ul. Licealna 17 

 
3 Ulice: Homera od  14 do końca , Oświęcimska   400 -  400a  

Gimnazjum Nr 2 
w Bieruniu, ul. Licealna 17a 

 
 

 
 
 

4 Ulice: Chemików  od 35 do końca, Plac Alfreda Nobla Dom Kultury „Gama”w 
Bieruniu, ul. Chemików 45 

5 
Ulice: Bursztynowa, Chemików  10 - 30, Fałata, Klasztorna, Krakowska, Księżycowa, Perłowa, Plac 
Św. Walentego, Rędzinna, Romera, Rubinowa, Schillera, Skrajna, Solidarności, Solskiego, 
Sowińskiego, Spacerowa, Sportowa, Staromłyńska, Wita, Zdrowia 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Bieruniu, 

ul. Krakowska 28 

6 
 

Ulice: Aleksandra W. Królikowskiego, Barańcowa,  Baryki, Bojszowska, Bratków,  Brzozowa, 
Gołysowa, Jana, Jodłowa,  Kocyndra, Kolejowa,  Konarskiego, Kopańska,  Kryształowa, Miła, 
Modrzewiowa, Narcyzów, Skrzetuskiego, Słoneczna, Sosnowa, Szlaku Solnego, Tęczowa, Torowa 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Bieruniu, 

ul. Krakowska 28 
 

7 

Ulice: Bazaltowa, Bogusławskiego, Borowinowa, Dębowa, Dojazdowa, Dolomitowa, Działkowców, 
Grafitowa, Hodowlana, Kamienna, Kolonia Leśna, Krzemowa, Leśna, Marglowa, Okrężna, 
Peryferyjna, Piaskowcowa, Potokowa, Pszenna, Skalna, Szybowa, Św. Kingi, Turystyczna, 
Wapienna, Warszawska  13-139, Wodna, Wspólna, Zarzyna 

Filia Szkoły Podstawowej 
 nr 3 w Ścierniach 
ul. Kamienna 17 

 

8 
 Ulica: Granitowa  5- 27,  29-54, od 57 do końca numery nieparzyste 

Powiatowy Zespół  Szkół 
w Bieruniu, ul. Granitowa 130 

 
 
 

 

9 Ulica:  Granitowa 28 - 28c parzyste, 55 - 56, od 58 do końca numery parzyste  Powiatowy Zespół  Szkół 
w Bieruniu, ul. Granitowa 130 

10 
Ulice: Kościelna, Letnia, Św. Barbary, Warszawska  140-240,  242 - 254 parzyste,  
Węglowa 11- 57, Wiosenna 
 

Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Bieruniu,  ul. Węglowa 11 

 
11 Ulica:  Węglowa od  61 do końca           Szkoła Podstawowa Nr 3 

w Bieruniu,  ul. Węglowa 11 

12 
Ulice: Barbórki, Bażantów, Dąbrówki,  Jastrzębia, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Mieszka I, 
Nasypowa, Prywatna, Sadowa, Sokolska, Solecka, Warszawska 241 - 249 nieparzyste, 256-277, 
Wawelska  
 
 
 
 

Gimnazjum Nr 1 
w Bieruniu, 

ul. Warszawska 294 

13 
 Ulice: Budzyńskiej, Diamentowa, Jedwabna, Korfantego, Kossaka, Kosynierów, Majora 
Sucharskiego, Niedługa, Ofiar Oświęcimskich, Patriotów, Piastowska, Remizowa, Satynowa, 
Soplicy, Starowiślana, Warszawska od  280 do końca,  Zabrzeg, Zuchowa 

Gimnazjum Nr 1 
w Bieruniu, 

ul. Warszawska 294 

14 Ulice: Bijasowicka, Groblana, Krupnicza, Lipcowa, Majowa, Porąbek, Wiślana, Władysława 
Jagiełły, Żywiczna 

Gimnazjum Nr 1 
w Bieruniu, 

ul. Warszawska 294 
15 
 

Ulice: Bohaterów Westerplatte, Dyrdy, Mielęckiego, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Powstańców Śląskich, 
Promienna, Przecznica, Przyjaźni, Równoległa, Skowronków, Słowików, Tatarakowa 

Gimnazjum Nr 1 
w Bieruniu, 

ul. Warszawska 294 
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www.lobierun.edu.pl www.lobierun.edu.pl www.lobierun.edu.pl
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Powiatowy Zespól Szkól
w Bieruniu

DZIEŃ
OTW

ARTY

8 M
A
JA

KSZTAŁCIMY ZAWODOWO

www.pzsbierun.pl     www.facebook.com/BierunPZSwww.pzsbierun.pl     www.facebook.com/BierunPZS

TECHNIK

MECHANIK

TECHNIK

INFORMATYK

ELEKTROMECHANIK
TECHNIK

ŻYWIENIA

ŚLUSARZ
TECHNIK

ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK

ELEKTRYK

TECHNIK

EKONOMISTA

TECHNIK

HANDLOWIEC

RZEMIEŚLNIK

rozmiar formatu 190x265 mm

BIERUŃ

Granitowa 130
tel. 32 216 29 81
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Tak jest między in-
nymi w przypad-
ku Międzynarodo-

wej Grupy Artystycznej 
RAR w skład której wcho-
dzą Roman Nyga, Arne 
Bernd-Rhaue i Romu-
ald Jeziorowski. W mar-
cu przez 10 dni artyści 
malowali nowe obrazy 
w bieruńskim warsztacie. 
Powstał jeden duży ob-
raz jako wspólne dzieło, 
a także dziewięć obrazów 
na kartonach.

Przypomnijmy, że grupa RAR 
powstała w Morawskiej Ostra-
wie w roku 2002. Od lat związa-
na z Bieruniem. Grupa otrzymała 
w roku 2012 w Książu koło Wał-
brzycha Nagrodę Kulturalną Ślą-
ska Kraju Dolnej Saksonii i Na-
grodę Specjalną Marszałka Wo-
j ewództwa 
D o l n o ś l ą -
skiego. 

R o m a n 
Nyga, Arne 
B e r n d -
-Rhaue i Ro-
muald Je-
z i o r o w s k i 
pokazywali 
swoje obra-
zy w Polsce, 
C z e c h a c h 

i Niemczech, między innymi 
w takich miastach jak: Morawska 
Ostrawa, Opole, Berlin oraz Bie-
ruń. Obecnie jak poinformował 
nas Roman Nyga grupa przygo-
towuje się do nowych wystaw, 
ale jeszcze za wcześnie by po-
dawać szczegóły.

Podczas uroczystości, 
zgodnie z utartym zwy-
czajem wręczono kwiaty 

wszystkim, którzy w pierwszej 
połowie roku obchodzili rocz-
nice urodzin. Szczególne wy-
różnienie: Dużą Złotą Odznakę 
Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów przy-
znawaną przez Zarząd Główny 

otrzymał Henryk Jarosz, prze-
wodniczący Koła Kopciowice, 
które wchodzi w skład oddzia-
łu bieruńskiego. Wyróżnienie 
zostało przyznane w dowód 
uznania za piętnastoletnią dzia-
łalność koła i pana Henryka. 
W części artystycznej Świato-
wego Dnia Inwalidy, na scenie 
zaprezentowały się niezawodne 

„Bierunianki” oraz Ślązak Roku 
z Rudy Śląskiej – Marek Jon. 

Gośćmi seniorów byli przed-
stawiciele władz gminy i powia-
tu: burmistrz Krystian Grzesi-
ca i wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Barbara Panek Bry-
ła oraz starosta Bernard Bed-
norz i przewodnicząca Rady 
Powiatu Anna Kubica. Obecni 
byli również: dyrektor BOK Zo-
fia Łabuś, przedstawiciel Za-
rządu Wojewódzkiego PZERiI- 
Marian Mucik oraz przewodni-
cząca Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej Krystyna Wróbel. 

– Mam wiele szacunku dla 
tego, co robicie i jestem pod 

wrażeniem państwa działal-
ności – mówił burmistrz Bieru-
nia Krystian Grzesica składa-
jąc seniorom najserdeczniejsze 
życzenia. Z kolei starosta Ber-
nard Bednorz apelował o walkę 
z samotnością. – Chciałbym ży-
czyć wam, abyście nie dali się 
samotności, bo to może być 
największa trudność w normal-
nym funkcjonowaniu człowieka. 
Również Zofia Łabuś dyrektor 
Bieruńskiego Ośrodka Kultury, 
która zawsze chętnie gości se-
niorów – w swoim wystąpieniu 
wyraziła radość ze spotkania 
oraz życzyła seniorom zdrowia 
i pogody ducha.

Światowy Dzień Inwalidy

– Dzisiejsze święto umożliwia spotkanie większej grupie 
osób, wymianę poglądów, rozmowę o swoich radościach 
i problemach – powiedziała Krystyna Wilk przewodniczą-
ca bieruńskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów otwierając 16 kwietnia uroczystość 
zorganizowaną z Okazji Światowego Dnia Inwalidy. Spo-
tkanie, w którym uczestniczyło 130 osób, odbyło się jak 
zwykle w gościnnej „Jutrzence”. 

Powstają kolejne prace RAR

Artyści zazwyczaj tworzą w odosobnieniu, w ciszy swej 
pracowni, od czasu do czasu konfrontują się z z pub-
licznością. Są jednak i tacy, którzy znajdują również czas 
by tworzyć wspólnie.



R E K L A M A

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W MAJU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
12 maja godz. 16.00 – Dzień matki dla KGW

28 maja godz. 15.00 – Dzień Matki dla PZERiI

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
30 kwietnia godz. 19.00 – „Mayday” przedstawienie teatralne grupy 
„Fantom”. Wstęp 10 zł. (uczniowie i studenci  wstęp wolny).

18 maja godz. – Konkurs piosenki ukraińskiej

20 maja godz. 9.00 – Cykl spektakli dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych w ramach profilaktyki uzależnień.

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
5 maja godz. 14.00 – PZERiI – spotkanie klubowe

8 maja godz. 15.00 – MOPS – festyn dla podopiecznych

10 maja godz. 10.00 – V Plener malarski „Magiczny park pełen barw”

11 maja godz. 16.00 – Wykład UTW mgr Bożeny Bierońskiej

„Współczesne trendy i możliwości w zakresie pielęgnacji zdrowia i urody”

19 maja godz. 14.00 – PZERiI – spotkanie z okazji Dnia Matki

23 maja godz. 17.00 – „Hip-Hop Stacja Nowy Bieruń” – koncert

25 maja godz. 16.00 – Wykład UTW ks dr Wacława Królikowskiego 
„Charakterystyczne cechy duchowości ignacjańskiej”

IMPREZY PLENEROWE
23 maja godz. 17.00 – „Hip-Hop Stacja Nowy Bieruń” – koncert

24 maja godz. 16.00 – Zielone Świątki – festyn na Jajostach

31 maja godz. 14.00 – Dzień Dziecka na Bieruńskim Rynku
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Na forum Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Bieru-
niu odbył się IX przed-

szkolny konkurs pt. „Bezpiecz-
ny przedszkolak”. W konkursie 
wzięły udział dzieci sześcio-
letnie z grupy „Biedronki”, „Ty-
gryski” oraz „Misie”. Starszaki 
odpowiadały na pytania i roz-
wiązywały zadania dotyczące 
szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa. Dzieci wykazały się 
dużą wiedzą dotyczącą bezpie-
czeństwa i podstawowych za-
sad ruchu drogowego. 

Wszyscy zaproszeni do za-
siadania w jury goście przyjęli 
zaproszenia i rzetelnie wspie-

rali konkurs swoim sędziowa-
niem. Dodatkowo funkcjona-
riusz policji wygłosił pogadankę 
nt. bezpieczeństwa i podstawo-
wych zasad ruchu drogowego.

 Pierwsze miejsce w konkur-
sie zdobyli reprezentanci grupy 
„Biedronki”, II miejsce zajęli re-
prezentanci grupy „Misie” oraz 
„Tygryski”. Wszystkie zwycię-
skie grupy otrzymały nagrody 
i dyplomy oraz okolicznościowe 
upominki. Natomiast koleżan-
ki i koledzy z grup „Biedronki” 
i „Misie”, które z wielkim zapa-
łem dopingowały wszystkie dru-
żyny otrzymały słodkie niespo-
dzianki.

Konkurs zorganizowały 
i przeprowadziły nauczycielki 
z Przedszkola nr 2 w Bieruniu 

Agnieszka Krzemień i Jolanta 
Gałka- Klęczar.

AK, JG-K

W Gimnazjum nr 2 im. 
św. Walentego od 
września rozpoczę-

to realizować międzynarodowy 
projekt dotyczący mediów w ra-
mach programu Erasmus +. Ty-
tuł projektu: ,,What’s new on the 
news?”, który można przetłu-
maczyć: „ Co nowego w wiado-
mościach?” Projekt ma na celu 
zachęcić uczniów do śledzenia 
w mediach bieżących wiado-
mości z regionu i świata. Róż-
norakie ćwiczenia mają pomóc 
uczniom dobrze rozumieć prze-
kazywane w mediach informacje 
oraz kształtować postawę kry-
tycznego obserwatora zacho-
dzących wydarzeń, który nie boi 
się ich otwarcie komentować. 

Koordynatorem całego 
przedsięwzięcia jest szkoła 
hiszpańska w Ferrol nad Atlan-
tykiem. To właśnie do tej szko-
ły 22 marca udało się kilkoro 
uczniów wraz z opiekunkami, 
pracujących nad projektem. In-
nymi uczestnikami tego projek-
tu są szkoły z Palermo na Sy-
cylii i z miasteczka Beius w za-
chodniej Rumunii oraz szkoła 
w mieście Yalova nad M. Mar-
mara w Turcji i szwedzka 
z Kungsbacki koło Göteborga. 

Projekt potrwa trzy lata. Każ-
dy rok ma swoje przewodnie 
hasło. Najpierw szczególną 
uwagę młodzież zwróciła na 
radio i TV, następnie na gaze-
ty, a ostatni rok będzie poświę-
cony internetowi. Na co dzień 
współpraca odbywa się za po-
mocą poczty elektronicznej 
i bloga, ale uczestnicy projektu 
odwiedzą także wszystkie kraje 
partnerskie. W czasie spotkań 
międzynarodowych uczniowie 
będą wykonywać różne ćwicze-

nia związane z prawidłowym 
odbiorem i interpretacją wia-
domości medialnych. Odwie-
dzą też stacje radiową i telewi-
zyjną, redakcję gazety i portalu 
internetowego. Nad wszystkimi 
działaniami czuwają dwie na-
uczycielki pani Joanna Gawor 
i pani Magdalena Goraus.

Efekty wspólnych działań bę-
dzie można oglądać na projek-
towym blogu (http://whatsne-
wonthenews-erasmusproject.
blogspot.com/2014_10_01_ar-
chive.html) oraz w publikowa-
nej co roku cyfrowej gazecie re-
dagowanej przez uczniów. Pro-
jekt współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej. 

Wojciech Cichy i Mar-
cin Bik, uczniowie II kla-
sy technikum elektryczne-

go Powiatowego Zespołu Szkół 
w Bieruniu w dniu 1 czerwca 2015 zasiądą 
w ławach parlamentarzystów jako posło-
wie na XXI sesję Sejmu Dzieci i Młodzie-
ży. Ich autorski projekt pt. „Telewizja przy-
jechała” został bardzo wysoko oceniony 
przez komisję konkursową wyznaczoną 
przez Fundację Centrum Edukacji Obywa-
telskiej. Projekt był wpisany w temat prze-
wodni tegorocznej sesji, czyli „Miejsca 
młodych – jakiej przestrzeni publicznej po-
trzebuje młodzież?”, składał się z dwóch 

części – przeprowadzenia badania w lo-
kalnym środowisku, a następnie zapropo-
nowania możliwych do wdrożenia zmian 
w swojej okolicy. W tym roku do projektu 
przystąpiło aż 525 zespołów z całej Polski. 
Konkurencja była wyjątkowo duża. 

Wojtek: – Zdecydowałem się wziąć 
udział w projekcie, ponieważ interesu-
ję się polityką i jestem zaangażowany 
w problemy społeczności lokalnej. Chce-
my wspólnie pokazać, młodym ludziom, 
że warto mieć marzenia i dążyć do ich re-
alizacji. Muszę dodać, że w naszej pra-
cy wspierało nas wiele osób i instytucji, 
wszyscy, do których się zwracaliśmy, 

Bezpieczny przedszkolak

Gimnazjaliści rozwijają żagle

PZS w Bieruniu ma dwóch posłów na sejm 

13
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Dwie sześcioosobowe 
grupy uczniów Gimna-
zjum Nr 1 im. Karola 

Wierzgonia w Bieruniu pod kie-
runkiem pani Elżbiety Małec-
kiej realizowały od października 
2014 r. do marca 2015 r. projekt 
edukacyjny pt. „Jesteśmy de-
tektywami przeszłości”. Celem 
projektu, który miał charakter 
pracy badawczej, było odtwo-
rzenie, w oparciu o dokumenty 
i relacje świadków historii, dzie-
jów kamienicy Graupego w Bie-
runiu Nowym oraz historii dwu, 
związanych z tym budynkiem 
rodzin: Graupe i Tichauerów. 
Trudność przedsięwzięcia po-
legała na tym, że uczniowie 
musieli dotrzeć najpierw do źró-
deł pisanych i świadków histo-
rii, a następnie dokonać analizy 
i weryfikacji ok. 400 zebranych 
dokumentów. Było to dla nich 
dużym wyzwaniem, ale jedno-

cześnie interesującą przygodą 
badawczą, którą można porów-
nać do pracy detektywa. Stąd 
wziął się zresztą tytuł projektu. 
Owocem pracy gimnazjalistów 
była wystawa ukazująca dzieje 
kamienicy Graupego od przeło-
mu XIX i XX wieku do dnia dzi-
siejszego oraz prezentacja mul-
timedialna pt. „Historia rodzin: 
Graupe i Tichauerów”

Projekt ten był już prezento-
wany w szkole przed uczniami 
i zaproszonymi gośćmi, ale ze 
względu na duże zaintereso-
wanie tematem w lokalnym śro-
dowisku, będzie przedstawio-
ny tym razem w świetlicy śro-
dowiskowej w Bieruniu Nowym 
11 maja br. o godz. 17. 

Elżbieta Małecka
koordynator projektu

byli otwarci na współ-
pracę. 

Marcin: – We 
czwartek, 16 kwietnia, z niecier-
pliwością czekaliśmy na oficjal-
nie wyniki konkursu, które mia-
ły być opublikowane na stronie 
Centrum Edukacji Obywatel-
skiej, chwila, która trwała wiecz-
ność – i… jesteśmy! Jako je-
dyna ponadgimnazjalna szko-
ła z powiatu zakwalifikowaliśmy 
się do XXI sesji Sejmu Dzieci 
i Młodzieży. 

„Jesteśmy detektywami przeszłości”

Kamienica Graupego (widok współczesny)Elżbieta Tichauer

Leopold Tichauer Małgorzata Tichauer Herbert Tichauer

czwartek, 16 kwietnia, z niecier-

12

O szczepieniach 
lisów

Śląski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii informuje, że od 
24 kwietnia do 3 maja na tere-
nie woj. śląskiego będzie pro-
wadzona akcja szczepienia li-
sów przeciwko wściekliźnie. 
Akcja zakłada wyłożenie po-
nad 200 tys. szczepionek przy 
użyciu samolotów lecących na 
wysokości 200 m. Obejmie ob-
szar 10 tys. km2 terenów le-
śnych, łąk i ogródków działko-
wych w całym woj. Śląskim.
Szczepionka zatopiona jest 
w przynęcie w postaci małych 
brunatnych kostek o zapachu 
mocno zepsutej ryby. Śląski 
Wojewódzki Lekarz Weteryna-
rii apeluje do mieszkańców wo-
jewództwa o niepodnoszenie 
szczepionek z ziemi, gdyż „za-
pach ludzki” odstrasza i znie-
chęca lisy do zjedzenia przynęty.
W związku z prowadzoną ak-
cją obowiązuje zakaz wpro-
wadzania zwierząt domo-
wych na tereny niezabudo-
wane przez okres dwóch 
tygodni od zakończenia akcji.
Sama przynęta nie jest nie-
bezpieczna dla człowieka. Je-
żeli dojdzie jednak do kontak-
tu z zawartością kapsułki ze 
szczepionką znajdującą się we-
wnątrz przynęty, należy nie-
zwłocznie umyć bieżącą wodą 
z mydłem ręce oraz inne czę-
ści ciała skontaktować się z le-
karzem medycyny lub właściwą 
terytorialnie placówką służby 
zdrowia.

Tego typu akcje prowadzone 
są od 1995 r. dwa razy do roku 
i oceniana jest jako najsku-
teczniejsza metoda zwalczania 
wścieklizny w Europie.
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Na odpowiedzi czekamy do 10 maja. Prosimy o nadsyłanie ich na 
adres: Bieruński Ośrodek Kultury Redkacja Rodni, 43-150 Bieruń, 

ul. Spiżowa 4, lub mailem: rodnia@gazeta.pl.
Wsród autorów nadesłanych prawidlowych odpowiedzi rozlosujemy 

nagrody książkowe ufunduwane przez BOK.
Nagrodę otrzymuje pani Kystyna Goczoł z Bijasowic. Gratulujemy.

KRZYŻÓWKA

1 2 3 4 5 6 7 8

Rozwiązanie – nazwa miasta w Rosji.

X Halowe Mistrzostwa Eu-
ropy Weteranów w Lek-
kiej Atletyce, które odbyły 

się w Toruniu obfitowały w wie-
le znakomitych rezultatów. Po-
twierdziło się to m.in. w konku-
rencjach chodziarskich, które 
przeprowadzono na dystansie 
3 km oraz 5 km w ostatnim dniu 
zawodów. Łącznie polscy cho-
dziarze wywalczyli 12 medali 
indywidualnie i drużynowo.

Wśród tej grupy nie zabrakło 
zawodników UKS „Maraton – 
Korzeniowski.pl” z Bierunia.

Na dystansie 5 km w konku-
rencji drużynowej złotą meda-
listką w kategorii W 35 zosta-

ła Katarzyna Śleziona (wynik 
28:46.7) zdobywając również, 
indywidualnie brązowy medal.

Adam Śleziona (wynik 
26:14.6) podobnie w chodzie 
drużynowym w kategorii M 35 
zdobył medal złoty, natomiast 
Waldemar Małecki z wynikiem 
25:19.0, został srebrnym me-
dalistą konkurencji drużynowej 
(M55) i brązowym indywidual-
nie. Zajął on również 6 miejsce 
na dystansie 3 km. 

W klasyfikacji drużynowej 
wszystkich startujących krajów 
Polska zajęła wysokie 3 miej-
sce.

We wtorek 8 na kompleksie boisk sporto-
wych „Orlik” przy Liceum Ogólnokształ-
cącym w Bieruniu Starym odbył się Finał 

Powiatowy w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gim-
nazjalnych

W rozgrywkach udział wzięły 4 zespoły: Gimna-
zjum nr 2 im. św. Walentego w Bieruniu, Gimna-
zjum nr 1 w Bieruniu, Gimnazjum w Bojszowach, 
Gimnazjum nr 1 w Lędzinach. 

Zwycięzcą tegorocznych zmagań okazała się 
drużyna Gimnazjum nr 2 z Bierunia pokonując w fi-
nale swoich kolegów z gimnazjum nowobieruńskie-
go dopiero po serii rzutów karnych. Dzięki temu 
triumfowi gimnazjaliści z Bierunia Starego zagrają 
w zawodach rejonowych. Skład drużyny G2 Bie-
ruń: Kasprzyk Dawid (kapitan). Duraj Patryk (bram-
karz), Dobrzyń Karol, Kołaciak Łukasz, Olszewski 
Bartłomiej, Cichy Dawid, Knopek Krystian, Józefus 
Krzysztof, Bednorz Janusz, Kuczak Ariel i Dębski 
Bartłomiej. Opiekun zespołu: mgr Dariusz Szulc.

Mamy europejskich 
medalistów

Najlepsi w powiecie



BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń”

Serdecznie zapraszam mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty 
mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz wszystkich 

zainteresowanych do konsultacji społecznych projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń”

Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, 
ul. Rynek 14 w Biurze Funduszy Zewnętrznych (parter, pokój nr 6), w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Odpadami (parter, pokój nr 7), w dniach i godzinach urzędowania, 
w terminie od dnia 27.04.2015 r. do dnia 18.05.2015 r. oraz na stronie internetowej  
www.bierun.pl 

Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii w formie pisemnej na 
formularzu dostępnym w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu (parter) oraz na stronie 
internetowej www.bierun.pl. 

Formularz należy:

– złożyć w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu  
(ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń) z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt PGN”, lub

– przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres urzędu lub z pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres: urzad@um.bierun.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne 
– projekt PGN”.

W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób, które będą miały trudności w wypełnieniu 
formularza, stosownych wyjaśnień udzieli pracownik Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu oraz na stronie internetowej miasta w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Zachęcam do czynnego udziału, ponieważ prowadzone działania mają nie tylko charakter 
informacyjny ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym 
Planie gospodarki niskoemisyjnej.

Informacje o projekcie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bieruń” znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej www.bierun.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Bieruniu,  

ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń,  
tel. (32) 324 24 33, 324 24 10, fax (32) 216 47 77,  

e-mail: urzad@um.bierun.pl.


