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Odpust w Bieruniu ku 
czci Œw. Walentego to 
tradycja pielêgnowana 

od kilkuset lat. Co roku, 
mieszkañcy gromadz¹ siê 
w „Walencinku”, by gorliwie 
modliæ siê i prosiæ o potrzeb-

ne ³aski. Nastêpnie zwycza-
jem ju¿ odwiedzaj¹ kolorowe, 
wype³nione s³odyczami od-
pustowe kramy. W tym roku 
nowoœci¹ by³ kiermasz rzeczy 
³adnych, zorganizowany przez 
Bieruñski Oœrodek Kultury.

Nabo¿eñstwa z 
okazji obchodów 
dnia Œw. Walen-

tego odbywa³y siê ju¿ w wigiliê 
poprzedzaj¹c¹ 14 lutego, zarów-
no w koœciele Œw. Bart³omieja 
Aposto³a, jak i w zabytkowym, 
drewnianym „Walencinku”. Na-
tomiast g³ówna suma odpusto-
wa z udzia³em zaproszonego 

ks. kardyna³a Stanis³awa Na-
gyego, mia³a miejsce 14 lute-
go. We mszy œw. uczestniczy³ 
równie¿ zastêpca burmistrza 
Bierunia Leszek Kryczek, któ-
ry podziêkowa³ kardyna³owi 
za przybycie oraz 
przewodnicz¹cy RM 
Przemys³aw Major, 
który wrêczy³ kwiaty. 

16

Wspomnienia z ferii 5

Nasze pañstwo nie zdaje egzaminu poprzez 
wywo³ywanie kryzysu w s³u¿bie zdrowia i igrce, 
które wyprawia z lekarzami i farmaceutami. 
Ciê¿ko p³acicie przedstawicielom pañstwa 
i oni musz¹ siê wami opiekowaæ w cierpieniu. 
Zamiast tego, walcz¹ z radiem Maryja, które 
jest zawsze przy ³ó¿ku chorego. Te gorzkie 
s³owa wypowiedzia³ JE ks. Kardyna³ Stanis³aw 
Nagy w naszym mieœcie podczas homilii w 
dniu œw. Walentego. Wskaza³ te¿ na postaæ 
œw. Walentego jako specjalisty od cierpienia 
i przypomnia³, ¿e Bóg pos³a³ swego Syna 
abyœmy nie byli sami w cierpieniu. 

Œwiêto naszego 
Patrona



2 RODNIA · 2 – 2012 r.

LOKALIA

Pracownicy Urzêdu Miej-
skiego w Bieruniu, Kry-
styna Trzoñska, na-

czelnik Wydzia³u £adu Prze-
strzennego i Gospodarki 
Nieruchomoœciami oraz Jan 
Stocki, naczelnik Wydzia³u Go-
spodarki Komunalnej zostali 
uhonorowani br¹zow¹ odznak¹ 
„Za Zas³ugi dla Obronnoœci 
Kraju” nadanej przez Ministra 
Obrony Narodowej. Uroczyste-
go wrêczenia medali dokona³ 

burmistrz Bierunia, Bernard 
Pustelnik. Trzeba przyznaæ, 
¿e wyj¹tkowe wyró¿nienie by³o 
nie ma³¹ niespodziank¹ i za-
skoczeniem dla obojga. Nada-
nie br¹zowych medali stanowi 
uznanie za ogromny trud pra-
cy i aktywn¹ dzia³alnoœæ, któ-
ra przyczyni³a siê do umocnie-
nia obronnoœci kraju, zw³aszcza 
podczas powodzi w 2010 roku, 
która tak dotkliwie dotknê³a 
Bieruñ. 

Jana Knopka znam od 
wielu lat. By³ miêdzy in-
nymi radnym trzech ka-

dencji Rady Miejskiej a ostat-
nio – jest jednym z liderów 
Stowarzyszenia Wspólna Eu-
ropa. Tymczasem dopiero 26 
stycznia dowiedzia³em siê, jak 
bardzo zas³u¿ony dla nasze-
go miasta jest ten skromny 
cz³owiek. Tego dnia, podczas 
II Sesji Rady Miejskiej otrzyma³ 
„Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ 
za Zas³ugi dla Województwa 
Œl¹skiego”. Wrêczenia odzna-
ki dokona³ radny Sejmiku Wo-
jewództwa Œl¹skiego, Piotr 
Czarnynoga. Kwiaty i gratula-

cje z³o¿yli miêdzy innymi bur-
mistrz Bierunia Bernard Pu-
stelnik, przewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej Przemys³aw Major 
oraz Jan Wieczorek. 

Jan Knopek zosta³ uho-
norowany z³ot¹ odznak¹ za 
ca³okszta³t dzia³alnoœci sa mo-
rz¹dowej na rzecz regionu i 
miasta Bierunia oraz prace na 
rzecz komitetów obywatelskich. 
Praca i sta³e zaanga¿owanie 
pana Jana sprawi³y, ¿e spo-
³ecznoœæ lokalna wielokrotnie 
mog³a liczyæ na jego pomoc, 
zw³aszcza w trudnych momen-
tach odzyskiwania autonomii 
administracyjnej Bierunia. 

Zas³u¿ony dla 
województwa

Jeden procent ogromnych możliwości
Coroczne rozliczenie się z urzędem skarbowym to nasz  obowią-

zek. Warto przy okazji pomyśleć o innych –  zwłaszcza, że fiskus 
daje nam prawo do przekazania jednego procenta naszych podat-
ków na rzecz organizacji, które wspierają ludzi potrzebujących po-
mocy i działają dla wspólnego dobra. 

Co roku namawiamy Czytelników Rodni do wspierania organizacji 
z Bierunia. W przypadku naszego miasta, wybór jest dość skromny 
ponieważ z wielu stowarzyszeń tylko cztery mają status organizacji 
pożytku publicznego a tylko takie możemy wspierać swoim podatkiem.
Schemat przekazania 1% naszego podatku jest obecnie bardzo 
prosty. Wystarczy bowiem wypełnić odpowiednią rubrykę w rocz-
nym zeznaniu podatkowym, podając wyłącznie numer wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego organizacji, na rzecz której chcemy 
przekazać nasze środki. W kolejnej rubryce wpisujemy obliczoną 
kwotę 1% podatku należnego, zaokrągloną do pełnych dziesiątek 
groszy w dół. Przekazaniem środków na konto wybranej organiza-
cji, zajmie się w naszym imieniu Urząd Skarbowy. Poniżej podaje-
my numery KRS bieruńskich organizacji i zachęcamy gorąco aby 
wybrać sobie jedną z nich i przekazać 1% naszego podatku. 

W Bieruniu do otrzymania 1% upoważnione są następujące 
organizacje:

Ochotnicza Straż Pożarna Bieruń Stary 
Numer KRS: 0000111007

Ochotnicza Straż Pożarna Bieruń Nowy 
Numer KRS: 0000111823

Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia 
Numer KRS: 0000004674

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” 
Numer KRS: 0000052476

BURMISTRZ MIASTA 
BIERUNIA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997 r., informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Miejskim w Bieruniu został wywieszony wykaz, 
w którym opisano nieruchomość przeznaczoną do 
sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu 
ustnego, położonego przy ul. Krakowskiej 28/1 w 
Bieruniu:

– lokal mieszkalny o powierzchni 30,5 m2 
i przynależnej piwnicy o powierzchni 4,67 m2, 

położony na parterze 
w budynku wielorodzinnym.

Wyróżnieni przez MON
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17.01.2012 r. o godz. 6.55

Na ul. Warszawskiej kierow-
ca sam. osobowego wpadł 

w poślizg i zjechał do rowu 
przydrożnego. Poszkodowany 
nie potrafił wydostać się z sa-
mochodu. Patrol SM wyciągnął 
poszkodowanego z pojazdu, 
udzielił mu pomocy i zabezpie-
czał miejsce zdarzenia.

20.01.2012 r. o godz. 20.45

Na ul. Łysinowej dwóch nie-
letnich zakłócało porządek 

publiczny, rzucali śnieżkami w 
okna i znaki drogowe,  próbo-
wali  zniszczyć baner reklamo-
wy. Patrol SM przywrócił porzą-
dek publiczny, nieletnich odda-
no pod opiekę rodziców.

21.01.2012 r.  o godz. 9.30

Na ul. Domy Polne loka-
tor zakłócał spokój sąsia-

dom bardzo głośno odtwarzaną 
muzyką. Patrol SM upomniał 

uciążliwego lokatora i poinfor-
mował o obowiązujących regu-
lacjach prawnych.

21.01.2012 r. o godz. 23.20

Przy ulicy Krakowskiej na te-
renie SP Nr 1 grupa osób 

urządziła libację alkoholową. 
Patrol SM powiadomiony przez 
Monitoring Miasta o w/w fakcie 
udał się na miejsce, przywrócił 
porządek publiczny, sprawców 
ukarano mandatami karnymi. 

26.01.2012 r. o godz. 20.30

Grupa młodzieży zakłócała 
porządek publiczny. Patrol 

SM przywrócił porządek na bie-
ruńskim rynku, uczestników wy-
legitymowano i pouczono.

2.02.2012 r. o godz. 0.15 

Do jednej z posesji na ul. Ły-
sinowej zapukał  mężczy-

zna, który błądził po okolicy od 
kilku godzin. W związku z niską 

temperaturą mieszkańcy wpu-
ścili w/w  do domu i poprosili 
SM o odwiezienie niespodzie-
wanego gościa do miejsca za-
mieszkania. W związku z tem-
peraturą  zagrażającą życiu i 
zdrowiu (-20 st. C), patrol SM 
odwiózł mężczyznę do domu.

7.02.2012 r. o godz. 17.10

Z terenu kopalni KWK „Piast” 
przerzucono węgiel za 

ogrodzenie, który następnie 
mieszkaniec Oświęcimia usiło-
wał wywieść samochodem oso-
bowym. Patrol SM ujął sprawcę 
na miejscu i przekazał ochronie 
kopalni.

9.02.2012 r. o godz. 20.45

Na klatce schodowej w bloku 
przy ul. Granitowej grupa 

osób zakłócała  porządek pu-
bliczny oraz spożywała napo-
je alkoholowe. Patrol SM przy-
wrócił porządek, sprawców po-
uczono.

Z notatnika 
miejskiego Strażnika
Bieruński patrol Straży Miejskiej na przeło-
mie stycznia i lutego interweniował w kilku 
sprawach. Poniżej prezentujemy szczegóły.

Głównym tematem było 
omówienie wyników 
bie ruńskiej Policji za rok 

ubiegły. Sprawozdaniu z uwa-
gą przysłuchiwał się zastęp-
ca burmistrza Bierunia Leszek 
Kryczek. Nic dziwnego, wszak 
sprawy bezpieczeństwa w na-
szym mieście – również tego o 
które troszczy się Policja – są 
dla bieruńskich władz sprawą 
priorytetową. 

Komendant Powiatowy Policji 
podinsp. Mariusz Dziadek po-
ruszył problematykę związaną 
ze sprawami kadrowymi. Omó-
wił także stan dyscypliny wśród 
podległych policjantów. 

W Komendzie służbę pełni 
106 funkcjonariuszy, wspoma-
ganych pracownikami cywilny-
mi. Dysponują oni 18 pojazda-
mi służbowymi, w tym moto-
cyklem marki Honda. Służbę 
patrolowo-obchodową wspo-
magają 2 przewodnicy z psami 
służbowymi. Swoim zasięgiem 
odpowiedzialności służbowej 
bieruńska Komenda obejmuje 
3 miasta (Bieruń, Imielin i Lę-
dziny) oraz 2 gminy (Bojszo-
wy i Chełm Śląski). Łącznie za-
mieszkuje na tym terenie około 
60 tysięcy mieszkańców. 

Naczelnicy poszczególnych 
Wydziałów Komendy Powia-
towej Policji w Bieruniu minio-

ny rok przedstawili w oparciu o 
przygotowane zestawienia sta-
tystyczne. Nie sposób w krót-
kiej relacji przedstawić wszyst-
kich działań zrealizowanych w 
ostatnim okresie. 

Zapytany w tej sprawie pod-
inspektor Waldemar Prietz 
mówi do dużych sukcesów w 
pracy policyjnej ostatnich lat 
możemy zaliczyć między inny-
mi: udaną akcję przejęcia kil-
ku kilogramów narkotyków, li-
kwidację nielegalnej wytwórni i 
hurtowni podrabianego alkoho-
lu, ujawnienie plantacji prawie 
400 krzaczków kopii indyjskich, 
ujęcie grupy przestępczej wy-
łudzającej doładowania telefo-

niczne (wartość strat – kilka-
dziesiąt tysięcy), uratowanie in-
ternetowego samobójcy, który 
chciał pokazać swoje samobój-
stwo w sieci, fałszywy alarm o 
podłożeniu bomby w podziemiu 
kopalni, którego sprawca został 
zatrzymany w kilka godzin po 
zgłoszeniu czy ujęcie seryjnego 
podpalacza w Bojszowach. 

Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Katowicach 
insp. Ryszard Leśniewski 
podziękował władzom samo-
rządowym za dotychczasową 
współpracę, a także podzięko-
wał policjantom za pracę i osią-
gnięte wyniki.

Kończąc odprawę, Komen-
dant Powiatowy Policji w Bieru-
niu podinsp. Mariusz Dziadek 
pokreślił, że w dalszym ciągu 
działania tutejszej Policji zmie-
rzać będą do poprawy poziomu 
bezpieczeństwa mieszkańców 
naszego powiatu.

Po pierwsze  bezpieczeństwo
Doroczna odprawa bieruńskiej Komendy Powiatowej Policji odbyła się 13 lutego w na-
szym mieście. Gościem samorządowców gmin naszego regionu byli: zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Ryszard Leśniewski oraz przedstawi-
ciele kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.
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Spotkanie rozpocz¹³ Pre-
zes BLIPH – Grzegorz 
Nowak od przywita-

nia przyby³ych goœci ¿ycz¹c 
wszystkim szczêœcia, zdrowia 
oraz wszelkiej pomyœlnoœci 
i sukcesów w Nowym 2012 
roku – aby by³ on zarówno w 
sferze biznesowej jak i osobi-
stej bardzo udany. W dalszej 
kolejnoœci przedstawi³ „Spra-
wozdanie z dzia³alnoœci Izby za 
rok 2011” oraz zaprezentowa³ 
„Program dzia³ania BLIPH” na 
rok bie¿¹cy.

Burmistrz Bierunia Ber-
nard Pustelnik w krótkim 
wyst¹pieniu wymieni³ g³ówne 
ubieg³oroczne osi¹gniêcia in-
westycyjne miasta. Pisaliœmy o 
nich ju¿ wielokrotnie wspomnij-
my wiêc tylko o remoncie Cen-
trum Przesiadkowego, ul. Wita, 
ul. Go³ysowej, wykorzystaniu w 
pe³ni œrodków powodziowych 
oraz dalszym ich pozyskiwaniu 
czy chocia¿by wybudowaniu 
3 magazynów powodziowych, 
zapewnieniu ³¹cznoœci Stra¿y 
Po¿arnej czy zakupie 2 czujni-
ków poziomu wód.

Przedsiêbiorcy z uwag¹ wy-
s³uchali informacji burmistrza 
o planach i projektach inwesty-
cyjnych na rok bie¿¹cy. W tej 
czêœci wyst¹pienia burmistrz 
wspomnia³ miêdzy innymi o sie-
ci œwiat³owodowej, sieci bez-

przewodowej, modernizacji 
ba senu, remoncie ul. £ysino-
wej, planowanym uruchomie-
niu po³¹czenia kolejowego 
Tychy-Bieruñ. Bernard Pustel-

nik zaprosi³ przedsiêbiorców 
do udzia³u w przetargach 
og³aszanych przez Urz¹d. 
Chocia¿ ustawa nak³ada na 
administracjê gminy obowi¹zek 
organizowania przetargów ale 
nic nie stoi na przeszkodzie aby 
startowa³y w nich firmy z nasze-
go regionu. Samorz¹dowców 
bardzo cieszy³by fakt, gdyby 
okoliczne przedsiêbiorstwa, w 
uczciwe rywalizacji wygrywa³y 
przetargi i mog³y uczestniczyæ w 
realizacji planowanych zadañ. 

Burmistrz Pustelnik poin for-
mowa³ przedsiêbiorców o przy-
gotowaniu uchwa³y korzystnej 

dla przedsiêbiorców bêd¹cych 
w lokalnej strefie ekonomicznej.

W spotkaniu uczestniczy³ rów-
nie¿ wiceprzewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej Adam Rozmus.

Z kolei radny Sejmiku Woje-
wódzkiego – Piotr Czarnynoga, 
przedstawi³ informacje na temat 
prac samorz¹du wojewódzkie-
go, podkreœli³ niskie bezrobo-
cie Powiatu (na drugim miej-
scu po powiecie poznañskim), 
korzystn¹ dzia³alnoœæ Stowa-
rzyszenia Atlantyda z Bieru-
nia na forum Województwa, a 
tak¿e poinformowa³ o sytuacji 
finansowej Szpitala Wojewódz-
kiego oraz wyjaœni³ obawy z 
tym zwi¹zane. 

W spotkaniu wziêli udzia³: 
Starosta Powiatu Bieruñsko-
Lêdziñskiego Bernard Bed-

norz, Wicestarosta Henryk 
Barcik oraz Przewodnicz¹cy 
Rady Powiatu Józef Berger. 

Spotkanie przedsiêbiorców 
by³o równie¿ okazj¹ do uro-
czystego przyjêcia nowego 
cz³onka Bieruñsko-Lêdziñskiej 
Izby Przemys³owo-Handlowej 
firmy EKOREC Spó³ka z o.o. z 
siedzib¹ w Lêdzinach. Prezes 
Grzegorz Nowak serdecznie 
powita³ nowego cz³onka Izby 
reprezentowanego przez Pre-
zesa Mieczys³awa ¯urka, któ-
ry przedstawi³ zak³ad i wymieni³ 
jego g³ówne osi¹gniêcia.

Firma poleca swoje us³ugi 
w zakresie prac zwi¹zanych z 
gospodark¹ odpadami, letnim 
i zimowym utrzymaniem tere-
nów wokó³ nieruchomoœci oraz 
utrzymaniem i zagospodarowa-
nie terenów zielonych. Posiada 
profesjonalny sprzêt do kosze-
nia trawników, wycinki drzew i 
frezowania pni po wycince, do 
mechanicznego odœnie¿ania i 
likwidacji go³oledzi oraz sprzêt 
do robót na wysokoœciach. 
EKOREC jest spó³k¹ gminn¹, 
która od ponad 15 lat œwiadczy 
z powodzeniem w/w us³ugi na 
terenie gminy Lêdziny oraz 
gmin oœciennych.

Po wyst¹pieniach zaproszo-
nych goœci rozpoczê³a siê czêœæ 
towarzyska. Podczas uroczy-
stej kolacji cz³onkowie Izby 
mieli okazjê wymieniæ pogl¹dy 
i podyskutowaæ o nurtuj¹cych 
ich problemach z w³adzami 
samorz¹dowymi jak i pomiêdzy 
sob¹.

Spotkanie przedsiêbiorców i samorz¹dowców
Dnia 20 stycznia w ZajeŸdzie „Jajosty” odby³o siê tradycyjne noworoczne spotkanie 
cz³onków i sympatyków Bieruñsko-Lêdziñskiej Izby Przemys³owo-Handlowej. W spotka-
niu obok 30 cz³onków  Izby zrzeszaj¹cej przedsiêbiorców ziemi bieruñsko-lêdziñskiej 
udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych.

Kategoria: uczniowie szkó³ 
podstawowych.

Trzy równorzêdne nagro-
dy: Patryk Hudzikowski lat 
12, Julia Piwowarska lat 12 i 
Anna Siwiñska lat 10 wszyscy 
ze Szko³y Podstawowej Nr 1 w 
Bieruniu. Wyró¿nienia: Marty-
na Minik lat 10 Szko³a Pod-

stawowa Nr 1 Bieruñ, Agata 
Janik lat 12 Szko³a Podsta-
wowa Nr 1 Bieruñ, Aleksan-
dra Szydlik lat 13 Œwietlica 
opiekuñcza „Nadzieja”, Da-
wid Hudzikowski lat 9 Szko³a 
Podstawowa Nr 1 Bieruñ, Jo-
anna Balura lat 11 Szko³a 
Podstawowa Nr 3 Bieruñ, Do-

minik Skrobisz lat 8 Szko³a 
Podstawowa Nr 3 Bieruñ oraz 
Martyna Skrobisz lat 6 Przed-
szkole Bieruñ.
Kategoria: uczniowie szkó³ 
gimnazjalnych. 

Dwie równorzêdne nagro-
dy: Martyna Moroñ lat 15 
Œwietlica opiekuñcza „Nadzie-

ja” oraz Krystian Wilisowski 
lat 15 Œwietlica opiekuñcza 
„Nadzieja”.
Kategoria: uczniowie szkó³ 
ponadgimnazjalnych i 
doroœli. 

Dwie równorzêdne nagro-
dy: Natalia Ostrowska lat 25 
i Magdalena Kiecoñ Liceum 
Ogólnokszta³c¹ce.

Og³oszenie wyników nast¹-
pi³o 14 podczas Jarmarku 
Walentynkowego. Wszystkim 
uczestnikom dziêkujemy a 
laureatom serdecznie gratulu-
jemy. 

Podsumowanie konkursu plastycznego
W dniu 10 lutego jury w sk³adzie: Ks. Jerzy Bzdyl, Mateusz Krawczyk oraz Beata Plewniok, 
dokona³o oceny prac plastycznych nades³anych na konkurs og³oszony przez Bieruñski 
Oœrodek Kultury pod has³em „Œwiêty Walenty Patronem Bierunia”. Na konkurs nades³ano 
45 prac. Jury nagrodzi³o nastêpuj¹cych autorów:
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SPOŁECZEŃSTWO

Przez okr¹g³y tydzieñ 
wypoczywa³a w Kar-
paczu grupa naszej 

m³odzie¿y. Wyjazd mia³ miej-
sce w mroŸny sobotni  pora-
nek 4 lutego. Pobyt w Karpa-
czu jest wyjazdów wypoczyn-
kowych organizowanych przez 
Bieruñsk¹ Fundacjê Inicjatyw 
Gospodarczych dla dzieci z ro-
dzin, które ucierpia³y w wyni-
ku powodzi w 2010 roku.  Tym 
razem równie¿ BFIG umo¿liwi³  
dzieciom wyjazd  na ferie zimo-
we do Karpacza, po³o¿onego u 
stóp góry Œnie¿ki w Karkono-
szach. Grupkê wyje¿d¿aj¹cej 

m³odzie¿y po¿egna³a wicepre-
zes Fundacji, pani Danuta Lem-
pa. Przez okr¹g³y tydzieñ, do 11 
lutego m³odzi bierunianie  wy-
poczywali na obozie rekreacyj-
no - przygodowym w Oœrodku 
„Skarbnik”.

Przypominamy, ¿e Funda-
cja jako organizacja non profit 
pozyska³a w 2010 roku œrodki 
finansowe od sponsorów z ca³ej 
Polski. Czêœæ z nich zosta³a 
przeznaczono na nowe piece 
do ogrzewania domów, które 
zosta³y zalane w czasie powo-
dzi. Pozosta³e œrodki wykorzy-
stano na wyjazdy dla dzieci. 

Wspomnienia z ferii

W konstytucji przyjętej w 
1948 roku Światowa 
Organizacja Zdrowia 

(WHO) określiła w swojej kla-
sycznej definicji zdrowie jako 
„stan pełnego, dobrego samo-
poczucia fizycznego, psychicz-
nego i społecznego, a nie tylko 
jako brak choroby lub zniedo-
łężnienia”. 

Tak więc zdrowie to nie jedy-
nie brak choroby lub niepełno-
sprawności, ale pozytywny stan 
fizyczny, umysłowy i społeczny  
oraz adaptacja do warunków 
zmieniającego się środowiska, 
jak również  radzenie sobie z tymi 
zmianami w różnych warunkach. 
Zgodnie z powyższym można 
wywnioskować, że nie ma zdro-
wia bez zdrowia psychicznego. 
Mimo wielu uprzedzeń do tego 
tematu, zdrowie psychiczne za-
czyna być traktowane jako nie-
odłączny składnik zdrowia i co-
raz więcej pojawia się informa-

cji na jego temat. Należy żywić 
nadzieję, że zyska zrozumie-
nie i będzie przekonywać do 
działania na rzecz zasadniczej 
zmiany podejścia wobec zwią-
zanych z nim problemów. 

Istotny jest fakt, że ogólna 
kondycja zdrowotna coraz bar-
dziej zależna jest od jego do-
brostanu psychicznego. Zdro-
wie psychiczne i dobra kondycja 
stanowią fundamenty wysokiej 
jakości życia, mobilizują ludzi 
do szukania doświadczeń, czy-
nią ich kreatywnymi i aktywny-
mi. Zmiany społeczne i eko-
nomiczne dogłębnie wpływają 
na stan zdrowia psychicznego 
społeczeństwa. Brak odporno-
ści psychicznej rozwija poczu-
cie bezradności i osamotnienia, 
pozbawia nadziei na lepszą 
przyszłość, rozwija negatywne 
i wyczerpujące mechanizmy ra-
dzenia sobie, skutkujące zwięk-
szoną fizyczną i psychiczną za-

chorowalnością i patologią ży-
cia społecznego. 

Słabe zdrowie psychiczne 
może ujawnić się w każdym 
momencie życia - u ludzi w róż-
nym wieku, obu płci, w rozma-
itych kulturach i bez względu na 
status społeczny. Zaburzenia 
psychiczne stanowią ogromne 
obciążenie dla poszczególnych 
osób i rodzin, mogą zmniejszać 
zatrudnienie, wydajność pracy, 
zwiększać ryzyko przestępczo-
ści, wypadków, przemocy do-
mowej, patologii społecznych 
czy samobójstw. 

Niestety nadal zbyt wielka 
rolę odgrywają w naszym spo-
łeczeństwie stereotypy, które 
nadają zjawisku zdrowia psy-
chicznego negatywne odczucia 
obojętności, przerażenia czy 
niechęci. Często osoby z zabu-
rzeniami psychicznymi są na-
piętnowane przez społeczeń-
stwo, spotykają się z wyklucze-

niem bądź odrzuceniem, nie są 
należycie traktowane. Wciąż 
nie ma odpowiedniej ilości pla-
cówek zajmujących się tym pro-
blemem, udzielana pomoc czę-
sto jest niewystarczająca i nie 
dostatecznej jakości; warunki, 
w jakich znajduje się pacjent 
bywają niegodne, drugorzędne 
a nawet poniżające. 

By temu zaradzić, koniecz-
ne jest wprowadzenie szeregu 
zmian w świadomości społe-
czeństwa, tzn. stworzenie m.in. 
warunków do nabycia niezbęd-
nej w tym temacie wiedzy, a 
także umiejętności, które po-
zwolą w pełni osiągnąć dobre 
samopoczucie psychiczne, jak i 
przezwyciężyć ciężkie sytuacje 
życiowe, które często bywa-
ją przyczyną ludzkiej bezrad-
ności, zniechęcenia, rezygna-
cji. Konieczne jest unowocze-
śnienie opieki psychiatrycznej, 
powinna ona być szeroko do-
stępna, rozwinięta i godna, by 
zachęcała pacjentów do lecze-
nia, a także wspomagała cho-
rych i ich rodziny oraz dawała 
oparcie. 

Zdrowie psychiczne powinno 
stać się istotną wartością, wie-
dza na jego temat powinna być 
na tyle duża i rozpowszechnio-
na, by kolejne pokolenia mogły 
z tej wiedzy korzystać i dzięki 
niej zapobiegać zaburzeniom 
psychicznym oraz zapewniać 
odpowiednią jakość życia.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego, ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy 
administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. 
W związku z powyższym powołano Uchwała nr 133/2011 Zarządu Powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego  z dnia 25 maja 2011 r. Zespół Koordynujący 
Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
Jednym z działań tego zespołu jest opracowanie cyklu artykułów, które 
będą się ukazywać w lokalnych gazetkach powiatu. Poniżej zamieszczamy 
pierwszy artykuł.

Zdrowie psychiczne jako nieodłączny składnik 
naszego zdrowia
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktuali-
zacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Bierunia 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 130 
poz. 871), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: 
projektu

aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Bierunia wraz z prognozą od-

działywania na środowisko sporządzoną do tego projektu, 

w dniach od 5 marca 2012r. do 18 kwietnia 2012r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, 
(segment A, piętro II, pokój nr 17), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie aktualizacji 
Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 marca 2012r. 
w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, 
o godzinie 1500, w dużej sali szkoleń nr 15.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wno-
sić uwagi do projektu aktualizacji studium.

Uwagi do projektu aktualizacji Studium należy składać na pi-
śmie do Burmistrza Miasta Bierunia z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 9 maja 2012r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 tej ustawy w 
Biuletynie Informacji Publicznej będą zamieszczone informacje 
o dokumentach:

projekt aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zago- 
spodarowania przestrzennego miasta Bierunia,
prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona do pro- 
jektu aktualizacji Studium.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, wyżej wymieniony projekt aktualizacji Studium 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, 
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko stosownie do przepisu art. 54 ust. 
3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko – należy wnosić do Burmi-
strza Miasta Bierunia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
9 maja 2012r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz 
Miasta Bierunia. 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
mgr inż. Bernard PUSTELNIK

Szanowni Państwo
Urząd Miejski w Bieruniu informuje, że uchwałą Rady Miej-

skiej w Bieruniu Nr XIII/9/2011 z dnia 24.XI.2011r wprowadzo-
no opłatę od posiadania psów w 2012 r. w wysokości 60,00 zł 
od jednego psa, maksymalnie 100,00 zł od posiadanych dwóch 
lub więcej psów. 

Termin wnoszenia opłaty – 31 marca 2012 r.

Opłata ciąży na właścicielach psów z wyłączeniem:
1) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawno-

ści w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytu-
łu posiadania jednego psa,

2) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) – z tytułu posiadania 
psa asystującego,

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie 
gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa,

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z ty-
tułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu lub na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu 

Nr 26 8435 0004 0000 0000 6158 0001.

Uwaga rolnicy
Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa 
organizuje cykl dzia³añ informacyjno-promocyjnych 

dla rolników na temat 
„P³atnoœci bezpoœrednie 2012 r”.

Naszych rolników zapraszamy do siedziby 
Starostwa Powiatowego w Bieruniu 

ul. Œw. Kingi 1, 
w œrodê 29 lutego na godzinê 10.00. 

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH 
– DLA KAŻDEGO

Wraz z tegoroczną informacją podatkową, Urząd Miejski w 
Bieruniu wysyła również do każdego mieszkańca informację 
dotyczącą zapisywania się do gminnej bazy tj. SMS-owego 
Systemu Powiadamiania o Zagrożeniach. Mając w pamięci za-
grożenia takie jak powódź chcielibyśmy, aby mieszkańcy Bie-
runia jak najszybciej dowiadywali się o tego typu sytuacjach, 
co w znacznym stopniu zwiększy bezpieczeństwo i umożliwi 
szybką reakcję. Wystarczy wypełnić formularz znajdujący się 
na urzędowej stronie i wysłać drogą elektroniczną lub tradycyj-
ną. Usługa jest darmowa. 
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WOKÓŁ NAS

W naszym mieœcie, po 
raz pierwszy od kil-
ku lat wszyscy chêtni  

mogli poœlizgaæ siê na lodowej 
tafli. Na pocz¹tku ferii szkolnych 
Bieruñski Oœrodek Sportu i Re-
kreacji zaprosi³ dzieci i m³odzie¿ 
do korzystania z lodowisk, któ-
re zosta³y otwarte przy Klubie 

Sportowym „Piast” oraz przy 
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w 
Bieruniu. Niestety lodowisko 
przy LO zosta³o nieco naruszo-
ne przez wandali, co opóŸni³o 
jego otwarcie. Korzystanie z lo-
dowisk by³o bezp³atne, w godzi-
nach od 9.00 do 17.00, codzien-
nie, siedem dni w tygodniu. 

Wbrew pozo-
rom nie by³o to 
takie oczywiste 
a sprawa zorga-
nizowania lodo-
wiska ci¹gnê³a 
siê przez kil-
ka lat. Trzy lata 
temu, ówczesna 
Rada Miejska 
postanowi³a siê 
zmierzyæ z tym 
powa¿nym pro-
blemem ale osta-
tecznie stanê³o 

na tym, ¿e dzieciaki z osiedla 
Homera ze œniegu uformowa³y 
bandy a stra¿acy z OSP wylali 
wodê i …jakoœ to by³o.

W obecnej kadencji, radna 
Natalia Gajewska ju¿ w sierp-
niu wystosowa³a do burmistrza 
pismo w tej sprawie. I uda³o siê. 
Zakupiono bandy, korzystaj¹c 

z mroŸnej aury zamro¿ono 
wodê i tak powsta³y dwa lodo-
wiska. Istnieje mo¿liwoœæ wy-
konania lodowiska – poprzez 
zamra¿anie tafli przy pomo-
cy agregatów ch³odz¹cych. 
Jest to jednak rozwi¹zanie, 
wi¹¿¹ce siê z ponoszeniem wy-
sokich kosztów jego utrzyma-
nia (konserwacja lodu, zu¿ycie 
wody, pr¹du). Jeœli radni siê na 
to zdecyduj¹, to w przysz³ym 
roku sezon ³y¿wiarski mo¿e byæ 
znacznie d³u¿szy.

Ale nawet wariant oszczê-
dnoœciowy nie jest wbrew po-
zorom tani. Koszt urz¹dzenia 
dwóch lodowisk wyniós³ ponad 
100 tys. z³. Maj¹c na uwadze 
jak wiele dzieci skorzysta³o z 
obu lodowisk oraz to, ¿e ban-
dy pos³u¿¹ kilka sezonów  z 
pewnoœci¹ s¹ to dobrze wyda-
ne pieni¹dze. 

Mimo trzaskaj¹cych na 
zewn¹trz mrozów na po-
kaz przyby³a grupa ponad 

30 osób, dla których istotne jest 
aktywne spêdzanie wolnego cza-
su. Prócz czêœci cz³onków TTA 
obecno œci¹ swoj¹ zaszczycili nas 
m.in. przedstawiciele bratnich 
stowarzyszeñ dzia³aj¹cych w Ty-
chach, Oœwiêcimiu czy Przecie-
szynie. Pokaz, zgodnie z planem, 
rozpocz¹³ siê retrospektyw¹ na-
szych zesz³orocznych tzw. wyjaz-
dów planowych, czyli jedno, dwu 
i trzydniowych wycieczek, zarów-
no po najbli¿szej okolicy, jak i 

po bardziej odleg³ych zak¹tkach 
naszego kraju i krajów naszych 
s¹siadów (Czechy, S³owacja). 
Nastêpnie podsumowano zor-
ganizowany przez TTA w czerw-
cu ubieg³ego roku I Bieruñ Bike 
Maraton, przy okazji nawi¹zuj¹c 
ju¿ do kolejnej, planowanej w 
tym roku drugiej edycji. Przed 
przerw¹ zrelacjonowano jesz-
cze dwie wysokogórskie rowero-
we wyprawy, tj. przeprawê przez 
Alpy od Salzburga do Verony 
oraz Transalp – czyli przejazd Al-
pami od austriackiego Sankt An-
ton am Arlberg przez Szwajcariê 

po fina³ nad w³oskim jeziorem 
Garda. W drugiej czêœci poka-
zu, po pysznym ciastowo-ka-
wowym poczêstunku, przyszed³ 
czas na kolejne rowerowe 
wra¿enia: wyprawê brzegiem 
Ba³tyku, wyprawê do S³owenii 
i trzytygodniow¹ rowerow¹ 
wyprawê z Bierunia do Barcelony. 
Kilkugodzinny pokaz zakoñczy³ 
siê krótkim omówieniem planów 
TTA na rok bie¿¹cy.

Plany na najbli¿sze miesi¹ce 
przewiduj¹ miêdzy innymi: 25 
marca ROZPOCZÊCIE SEZO-
NU i æwiczenie silnej woli na Woli, 
w tym samym miesi¹cu TOPIE-
NIE MARZANNY NA GICHCIE 
organizowanym jak co roku przez 
Klub Turystyki Kolarskiej PTTK 
„WANDRUS” w ¯orach. Wyjazd 

1 kwietnia do LIPNICY MU-
ROWANEJ na 54 Konkurs Lip-
nickich Palm i Rêkodzie³a Arty-
stycznego. 22 kwietnia kolejny 
wyjazd do Ojcowskiego Par-
ku Narodowego który zamierza-
my pokonaæ w poprzek: Dolina 
D³ubni, ruchome Ÿród³a, klasztor 
w Imbramowicach, koœció³ obron-
ny w Wysocicach. 28 kwietnia – 
3 maja BIEBRZAÑSKI PARK 
NARODOWY gdzie odwiedzi-
my w sezonie lêgowym ptaków 
(to chyba najwiêksza atrakcja), 
ponadto: Supraœl, Tykocin, Oso-
wiec, Bia³owie¿a.13 maja BE-
SKID ŒL¥SKI: Szczyrk, Salmo-
pol, Barania Góra, Stecówka, Za-
meczek Prezydencki. Kilka dni 
póŸniej 18 – 20 maja MORA-
VSKI KRAS: przepaœæ Macocha, 
zamek Pernštejn, zamek Veveøí, 
zamek Rájec, Brno.

27 maja 2012 BESKID 
ŒL¥SKI: Szczyrk, Koœció³ na Gór-
ce, Klimczok, B³atnia oraz 27 maja 
PIELGRZYMKA MÊ¯CZYZN DO 
PIEKAR ŒL¥SKICH. Ten wy-
jazd to ju¿ nasza kilkuletnia tra-
dycja. Wyjazd o godzinie 6.15 z 
rynku w Bieruniu Starym lub (do 
wyboru) spod poczty w Bieruniu 
Nowym (musieliœmy nietypowo 
zastosowaæ tutaj podzia³ dzielni-
cowy Bierunia dla u³atwieñ komu-
nikacyjnych). £¹czymy siê w Kosz-
towach. Jedziemy oczywiœcie bez 
wzglêdu na pogodê zapewniaj¹ 
organizatorzy!!!

rom nie by³o to 
takie oczywiste 
a sprawa zorga-
nizowania lodo-
wiska ci¹gnê³a 
siê przez kil-
ka lat. Trzy lata 
temu, ówczesna 
Rada Miejska 
postanowi³a siê 
zmierzyæ z tym 
powa¿nym pro-
blemem ale osta-
tecznie stanê³o 

Wspomnienia i plany 
rowerzystów

W pi¹tek, 3 lutego w Restauracji „AXEL” odby³ siê pokaz 
zdjêæ, zorganizowany przez Towarzystwo Turystki Aktywnej 
w Bieruniu. Pokaz ten (tegoroczny by³ ju¿ czwartym) na sta³e 
wpisa³ siê w kalendarz imprez naszego stowarzyszenia.

By³y lodowiska
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W
KULTURA

W dniach 26 i 27 grudnia 
ubiegłego roku, ze-
spół Rafał Borkowy i 

Przyjaciele wyruszył, by podzie-
lić się ze spragnionymi ducho-
wych, a przede wszystkim wo-
kalnych przeżyć mieszkańcami 
warszawskiej dzielnicy Wawer. 
Pierwszy koncert miał miejsce w 
Międzylesiu, drugi koncert odbył 
się w nieodległej dzielnicy Anin 
– w bardzo uroczystych oko-
licznościach, gdzie w asyście 
wojska i przedstawicieli Urzędu 
Miasta stołecznego Warszawy 
wspominano ofiary mordu wa-
werskiego. Temu wszystkiemu 
towarzyszyła muzyka zaaranżo-
wana przez lidera zespołu Rafa-
ła Borkowego, który wraz z ze-
społem – specjalnie na tę okazję 
– przygotował projekt o tematy-
ce bożonarodzeniowej pt. „Ci-
che cuda” – Najpiękniejsze kolę-
dy i poezje bożonarodzeniowe. 
Warto podkreślić, że to już ko-
lejny koncert w dorobku zespo-

łu. Grupa koncertowała ponadto 
m.in. w Rzeszowie – koncert z 
okazji intronizacji relikwii błogo-

sławionego Jana Pawła II, we 
Wrocławiu – koncert z okazji fe-
stiwalu „Tata roku”, Katowicach, 

Będzinie, Tychach. Muzyka ze-
społu w połączeniu z teksta-
mi Karola Wojtyły stanowi inte-
gralną całość, nie jest ona tylko 
akompaniamentem, lecz niejako 
dopełnieniem słowa. 

Ostatnio, zespół ze swoim 
materiałem wystąpił również 
podczas Jarmarku Walentyn-
kowego organizowanego przez 
BOK z okazji odpustu św. Wa-
lentego obchodzonego w na-
szym mieście. Muzyka pana 
Rafała zabrzmiała dla publicz-
ności spragnionej ciepłych 
dźwięków rozgrzewających – w 
to zimowe popołudnie – bieruń-
skie serca 

Niebawem ukaże się dru-
ga część albumu skompono-
wanego do słów poematu Ka-
rola Wojtyły „Pieśń o Bogu 
ukrytym”. Po więcej informa-
cji dotyczących zespołu Rafał 
Borkowy i Przyjaciele zapra-
szamy na stronę internetową 
http://www.rafalborkowy.com

W
Koncertowa trasa Borkowego

Jeden z bieruńskich zespołów wokalno-instru-
mentalnych działających przy Bieruńskim 
Ośrodku Kultury, którym od lat, kieruje Rafał 
Borkowy, miał okazję do  reprezentowania na-
szego miasta w stolicy.
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Zazwyczaj niełatwo jest 
wypełnić publicznością 
po brzegi salę prezen-

tując tomik poezji, prace ma-
larskie czy koncert muzyki kla-
sycznej. Tymczasem Grzego-
rzowi Plewniokowi udało się 
to już kilka razy. 

Lutowy koncert był połącze-
niem muzyki i słowa. Recyto-
wano i śpiewano poezję z to-
miku „W krainie niejasności” 
Grzegorza Plewnioka, któ-
ry również jest autorem muzy-
ki. Wszystkich gości zachwyci-
ła bojszowska Orkiestra Kame-
ralna „Ponticello” pod dyrekcją 
Roberta Koźbiała, który jest 
również autorem aranżacji. 
Gromkie brawa zebrali również 
wykonawcy Agnieszka Sobas, 
Łukasz Kostka oraz recytujący 
Kamil Kuźnik. 

Grzegorz Plewniok jest kie-
rownikiem Referatu, Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa oraz radnym Powiatu Bie-
ruńsko-Lędzińskiego czyli czło-
wiekiem na co dzień zdawałoby 
się dość odległym od aktywno-
ści w sferze kultury. Tymcza-

sem, Grzegorz Plewniok to 
osoba o nieprzeciętnych zdol-
nościach i szerokich zaintere-
sowaniach: pisze, maluje, rzeź-
bi, komponuje… I zawsze udaje 
mu się wzbudzić zaintereso-
wanie publiczności, nie tylko 
w rodzinnym Bieruniu. Głośna 
była chociażby zorganizowana 

przed kliku laty w Oleśnie „Wy-
stawa Prac Plastycznych Grze-
gorza Plewnioka” gdzie autor 
zaprezentował nie tylko swoją 
twórczość plastyczną, ale tak-
że inne hobby, którym jest po-
zyskiwanie nowych odmian ro-
ślin ozdobnych. Również teraz, 
w czasie bieruńskiego koncertu 

publiczność miała okazję zoba-
czyć wystawę prac Grzegorza 
Plewnioka, wykonanych w róż-
nych technikach plastycznych. 

Zapytany skąd czerpie inspi-
racje odsyła do swojej książ-
ki „W krainie niejasności” gdzie 
czytamy: „Już od najmłodszych 
lat tworzyłem. Nigdy jednak nie 
brałem mojego tworzenia na po-
ważnie. Przecież to nie zajęcie 
dla mężczyzny – tłumaczyłem 
sobie. Po pewnym, niestety dłu-
gim czasie, zrozumiałem skąd 
takie moje myślenie, chyba pod-
świadome – my Ślonzoki, to do 
roboty, a nie do tworzenia. Póź-
niej doszedłem do wniosku, że 
nie koniecznie tyczy się to tylko – 
nos, Ślonzokow (choć w szcze-
gólności tak), lecz wszystkich. 
Jeśli masz talent, choćby Ci się 
zdawało, że malusieńki – trzeba 
go rozwijać i nadto pokazywać 
światu, choćby tylko najbliższym 
z rodziny, przyjaciołom.”

Jak się dowiedzieliśmy, w 
planach autora są kolejne ar-
tystyczne przedsięwzięcia, na 
które już dzisiaj czekamy. 

Zbigniew Piksa

W krainie słowa

W krainie słowa i muzyki mieli okazję gościć 
uczestnicy koncertu, według poezji Grzegorza 
Plewnioka, który 10 lutego mimo mroźnej po-
gody odbył się w bieruńskiej „Remizie”. 
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BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W MARCU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
Bieruński Ośrodek Kultury uprzejmie informuje, że w związku z 
przeprowadzoną Ekspertyzą więźby dachowej budynku KT „Ju-
trzenka” przy ul. Spiżowej 4” przez Zakład Usługowo Handlo-
wy „LGC-INFO” Zabrzegu, zleconą przez UM Bieruń i negatywny-
mi wnioskami końcowymi – Burmistrz Miasta z uwagi na zagroże-
nie stabilności i wytrzymałości więźby dachowej – nakazał wyłączyć 
budynek z eksploatacji z dniem 2 sierpnia 2011 r.

Planowane imprezy zostały przeniesione 
do Domu Kultury „Gama”.

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
26 lutego godz. 18.00 – Koncert zespołu „Iskierki Bożej 
Miłości” poświęcony Krystynie Bochenek ph. „Dla Ciebie 
Krysiu” – wstęp wolny

1 marca godz. 16.30 – Wystawa pszczelarzy – otwarcie

8 marca godz. 15.00 – Dzień Kobiet dla PZERiI

10 marca – Maraton SKATA

15 marca godz.10.00 – „Wyzwolenie z przeciętności” 

– rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego

22 marca – Cykl przedstawień teatralnych dla SP 1

22 marca godz. 19.00 – Kabaret Młodych Panów – impreza 
biletowana

DNI TEATRU

23 marca godz. 17.00 – Występ teatru „Fantom”

24 marca godz. 17.00 – Występ teatrów: „Epidemia” i 
„Fabryka marzeń”

25 marca godz. 18.00 – „Jedyna miłość Oskara” 
– komedia małżeńska. Teatr „Wit-Wit” – impreza biletowana

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
3 marca godz. 19.00 – Babski Comber – impreza biletowana

6 marca godz. 13.30 – Dzień Kobiet dla PZERiI

10 marca – Walne zebranie OSP

Bieruński Ośrodek Kultu-
ry mimo, iż po zamknię-
ciu „Jutrzenki” działa w 

niełatwych warunkach – tętni 
życiem a jego pracownicy są 
pełni entuzjazmu i nowych po-
mysłów. W poprzednim wyda-

niu Rodni zamieściliśmy czte-
rostronicowy kalendarz imprez 
i zajęć stałych zaplanowanych 
na ten rok. Nowością, był Jar-
mark Walentynkowy zorgani-
zowany przy okazji niedaw-
nego odpustu. Liczymy, że 

Clemens dla BOK!!! ta nowa inicjatywa będzie się 
rozwijać i służyć promocji mia-
sta i jego Patrona. Aktywność 
dyrektora BOK – Zofii Ła-
buś, wszystkich pracowników 
a przede wszystkim członków 
licznych zespołów i grup ar-
tystycznych zyskała uznanie  
Kapituły Nagrody Clemensa. 

Jak się dowiedzieliśmy 
Bieruński Ośrodek Kultury, 
Czesław Ślosarczyk – arty-
sta malarz rodem z Bojszów 
oraz Orkiestra Dęta KWK 
„Ziemowit” i jej długoletni 
dyrygent i kierownik Bro-
nisław Latocha zostali lau-
reatami Nagrody Starosty 
Bieruńsko-Lędzińskiego w 
Dziedzinie Kultury za rok 
2011.

Nagrodą Clemensa wy-
różnia się artystów i zespo-
ły szczególnie zasłużone na 
polu kultury i sztuki, honoru-
je się nią animatorów, działa-
czy i stowarzyszenia krzewią-
ce kulturę oraz tych, którym 
na sercu leży dobro kultury i 
jej ochrona. 

2 lutego kapituła nagrody w 
składzie: Józef Berger, Ber-
nard Bednorz, Roman Jo-
chymczyk, Alojzy Lysko, 
Grzegorz Plewniok i Magda-
lena Szafron wybrała te kan-
dydatury spośród nominowa-
nych i przyznała im Clemensy. 
Nagrody i statuetki Clemensa 
zostaną wręczone laureatom 
w marcu podczas uroczysto-
ści w Lędzinach. 

NZOZ Eskulap w Bieruniu 
poszukuje do współpracy 

lekarza internistę
Szczegółowe informacje 

tel.: 602 37 32 80
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– zmian w bud¿ecie gminy 
Bieruñ na 2012 r.,

– zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej wraz z 
prognoz¹ kwoty d³ugu i sp³at 
zobowi¹zañ Miasta Bierunia 
na lata 2012-2021

– planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli szkó³, prowa-
dzonych przez gminê Bieruñ 
oraz ustalenia maksymal-
nej kwoty dofinansowania 

op³at za kszta³cenie pobie-
rane przez szko³y wy¿sze i 
zak³ady kszta³cenia nauczy-
cieli na rok 2012

– zatwierdzenia taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w 
wodê dla mieszkañców gmi-
ny Bieruñ, ustalonej przez 
Rejonowe Przedsiêbiorstwo 
Wodoci¹gów i Kanaliza-
cji w Tychach S.A., na 
okres od 12.03.2012 r. do 
11.03.2013 r.

– zbycia w drodze przetargu 
nieograniczonego nierucho-
moœci po³o¿onej w Bieruniu, 
stanowi¹cej w³asnoœæ gminy 
Bieruñ.

– wyra¿enia zgody na za-
warcie umów najmu loka-
li u¿ytkowych, bêd¹cych 
w³asnoœci¹ gminy Bieruñ.

– udzielenia pomocy finan-
sowej powiatowi bieruñsko-
lêdziñskiemu na realizacjê 
zadania w zakresie wspiera-
nia osób niepe³nosprawnych, 
bêd¹cych mieszkañcami 
gminy Bieruñ

– udzielenia pomocy finanso-
wej województwu œl¹skiemu 
na realizacjê publicznej ko-
munikacji zbiorowej

– zmiany uchwa³y nr 
XII/2/2010 Rady Miejskiej w 
Bieruniu z dnia 14 grudnia 

2010 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Burmi-
strza Miasta Bierunia.

Czytelników zainteresowa-
nych szczegó³owymi rozwi¹-
zaniami ujêtymi w poszcze-
gólnych uchwa³ach odsy³amy 
na strony internetowe Urzêdu: 
um.bierun.pl gdzie s¹ opubli-
kowane uchwa³y w pe³nym 
brzmieniu. My wybraliœmy 
kilka, które zdaniem redak-
cji mog¹ byæ interesuj¹ce dla 
wiêkszej grupy Czytelników 
Rodni: podwy¿ka cen wody, 
dofinansowanie do komuni-
kacji miejskiej oraz pomoc dla 
niepełnosprawnych. Tym te-
matom poœwiêcamy osobne 
publikacje zamieszczone w 
na kolejnych stronach Rodni. 
Zachêcamy do lektury.

Ostatnio widzia³em rysunkowy dowcip. 
Wœród opró¿nionych butelek le¿y 
dwóch pijaczków. Pierwszy mówi: 

s³ysza³eœ, ¿e podnieœli cenê wody? Na to 
drugi – no wreszcie dobrali siê do abs-
tynentów. 

Teraz, ju¿ powa¿nie. Co jakiœ czas 
(bywa, ¿e nawet co roku) radni w ca³ej 
Polsce przechodz¹ przez ten sam 
¿a³osny proces. Mianowicie zostaje im 
przedstawiona do zaopiniowana nowa 
taryfa. Po co? 

Nie trzeba byæ szczególnie przeni-
kliwym by stwierdziæ, ¿e s¹ przeciwni 
podwy¿szaniu op³at za wodê. Dlaczego? 
Po pierwsze nikt nie lubi p³aciæ wiêcej. Po 
drugie po serii spotkañ z mieszkañcami 
radni i burmistrz maj¹ kolekcjê s³oików 
i butelek wype³nionych p³ynem z kranu, 
który tylko z nazwy przypomina wodê. 
Po trzecie blisko 50 procent wody do-
starczanej do naszego miasta, gdzieœ 
siê traci. Wodoci¹gi pompuj¹ nam nie-
mal dwa razy wiêcej wody ni¿ przecho-
dzi przez nasze liczniki.

Mimo to radni, kiedy ju¿ wypowiedz¹ 
swoje ¿ale i pretensje pod adresem 
wodoci¹gów, ostatecznie g³osuj¹ za 
podwy¿k¹ ceny wody. Robi¹ tak gdy¿ 

wiedz¹, ¿e zgodnie z przepisami nawet jeœli 
odrzuc¹ zaproponowan¹ przez wodoci¹gi 
podwy¿kê to po 3 miesi¹cach i tak bêdzie 
na obowi¹zywaæ. Takie s¹ ogólnokrajowe 
przepisy. 

Po burzliwej dyskusji doty cz¹cej jakoœci 
us³ug œwiadczonych przez RPWIK w Tychach, 
która mia³a miejsce na Komisji Gospodarki 
Miejskiej, Rada Miejska Bierunia zatwierdzi³a 
na styczniowej Sesji now¹, wy¿sz¹ o 8 gr net-
to w stosunku do poprzedniej, taryfê za wodê. 
Dla gospodarstw domowych wyniesie ona 
6,43z³ z VAT i bêdzie obowi¹zywa³a od 12 
marca 2012 do 11 marca 2013. W roku 2011 
podwy¿ka wynosi³a 10 gr netto.

Bieruñscy radni i tak nieŸle potrafi¹ 
negocjowaæ gdy¿ spoœród oko³o 10 gmin za-
opatrywanych w wodê przez RPWIK w Ty-
chach, Bieruñ utrzymuje siê wœród trzech 
gmin, o najni¿szej stawce za wodê. Wg stro-
ny internetowej RPWIK Tychy taniej ni¿ bie-
runianie p³ac¹ tylko mieszkañcy Tychów i 
Kobióra, dro¿ej natomiast ci z £azisk Gór-
nych, Lêdzin, Czechowic Dziedzic, Orzesza, 
Brzeszcz i Wyr.

Szkoda, ¿e za rok najprawdopodobniej sy-
tuacja siê powtórzy. Szansa na lepsz¹ wodê 
by³aby gdyby gmina przejê³a bieruñsk¹ czêœæ 
maj¹tku RPWiK w Tychach. Nie bêdzie to jed-
nak ani ³atwe ani szybkie rozwi¹zanie.

Radni obradowali

Druga Sesja Rady Miejskiej obradowa³a 26 stycz-
nia 2012. Radni podjêli nastêpuj¹ce uchwa³y 
– w sprawie: 

Woda 
znów dro¿sza
Aby nie laæ zbytnio wody powiedz-
my wprost w przypadku taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodê 
ZMIANA TARYFY = PODWY¯KA. 

RODNIA  2 – 2012 r.
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POMAGAMY 
NIEPE£NOSPRAWNYM

Bieruñsko-bojszowskie 
Sto warzyszenie na rzecz 
osób niepe³nosprawnych 

Radoœæ ¯ycia skupia 75 osób z 
naszego miasta z orzeczeniem 
niepe³nosprawnoœci. Wspiera-
nie osób niepe³nosprawnych 
jest zadaniem w³asnym po-
wiatu, dlatego pomoc dla osób 
niepe³nosprawnych z terenu na-
szej gminy mo¿e nast¹piæ je-
dynie poprzez udzielenie po-
mocy finansowej – dotacji do 
starostwa powiatu bieruñsko-
lêdziñskiego. Œrodki te wykorzy-
stane s¹ na pokrycie kosztów 
zwi¹zanych z prowadzeniem 
œwietlicy terapeutycznej, reha-

bilitacji leczniczej, hydroterapii, 
dogoterapii, organizacjê imprez 
sportowo-rekreacyjnych, kul-
turalnych i okolicznoœciowych 
oraz spotkañ integracyjnych. 
Rehabilitacja jest prowadzo-
na przez Stowarzyszenie na 
rzecz osób niepe³nosprawnych 
„Radoœæ ¯ycia”.

Nic dziwnego, ¿e radni po krót-
kiej dyskusji w której koncentro-
wali siê na tym: czy aby pomoc 
dotrze do wszystkich bieruñskich 
potrzebuj¹cych zdecydowali siê 
na podjêcie stosownej uchwa³y. 
Czytamy w niej: udziela siê ze 
œrodków bud¿etu gminy Bieruñ 
pomocy finansowej, w formie 
dotacji celowej na 2012 r., w 
wysokoœci 40.000,00 z³ (s³ownie: 

czterdzieœci tysiêcy z³otych) po-
wiatowi bieruñsko-lêdziñskiemu, 
z przeznaczeniem na realizacjê 
zadania w zakresie wspiera-
nia osób niepe³nosprawnych, 
bêd¹cych mieszkañcami gminy 
Bieruñ.

RATUJEMY 
AUTOBUSY

Wiêcej kontrowersji 
wzbu dzi³a sprawa au-
tobusów ale i tu radni 

nie mieli specjalnych mo¿liwoœci 
manewrowania. Bieruñ zdecydo-
wa³ siê udzieliæ pomocy finanso-
wej, w formie dotacji celowej na 
pierwsze pó³rocze 2012 r, woje-
wództwu œl¹skiemu na realizacjê 
publicznej komunikacji zbiorowej 
na liniach komunikacyjnych or-
ganizowanych przez KZK GOP 
w Katowicach. Gmina Bieruñ 
bêdzie p³aci³a wy³¹cznie za ki-
lometry przejechane przez auto-
busy na terenie Bierunia.

Nowa ustawa o publicznym 
transporcie zbiorowym nak³ada 
na Marsza³ków wojewódzkich 
obowi¹zek organizowania wo-
jewódzkich linii autobusowych. 
Mimo i¿ ustawa nak³ada na nich 
nowe obowi¹zki, nie posz³y za 

ni¹ dodatkowe pieni¹dze dla 
jednostek samorz¹du terytorial-
nego. Nic dziwnego, ¿e zaczê³y 
siê przepychanki. Jak stwierdzi³ 
radny Bogus³aw Hutek: Kolej-
ny raz, rz¹d uchwali³ ustawê nie 
daj¹c pieniêdzy na jej realizacjê. 
Zgodnie z nowymi przepisami, 
za komunikacjê miêdzygminn¹ 
odpowiada Powiat a przypad-
ku linii autobusowych, których 
trasa przebiega przez dwa lub 
wiêcej powiatów organizatorem 
komunikacji jest Województwo 
czyli w³aœnie – Marsza³ek 

W interesuj¹cym przypad-
ku interesuj¹cym mieszkañców 
powiatu bieruñsko lêdziñskiego 
okaza³o siê, ¿e Marsza³ek nie 
ma œrodków by dalej utrzymywaæ 

liniê 931 prowadz¹c¹ z Katowic 
przez Mys³owice, Lêdziny do Bie-
runia oraz liniê 995 z biegn¹c¹ z 
Mys³owic przez Imielin, Lêdziny 
do Bierunia. Marsza³ek wys³a³ 
wiêc Monikê Warmuz – dyrekto-
ra Wydzia³u Publicznego Trans-
portu Zbiorowego aby nazbiera³a 
pieniêdzy na zagro¿one linie. 
Wiadomo, ¿e ka¿da gmina chce 
zapewniæ swoim mieszkañcom 
dojazd do szkó³, pracy czy oœro-
dków zdrowia. Wystarczy³o wiêc 
odpowiednio przedstawiæ temat, 
aby postawionym w sytuacji bez 
wyjœcia radnym, zaczê³y miêkn¹æ 
serca i otwieraæ siê portfele. 

W najtrudniejszej sytuacji w 
powiecie znalaz³y siê Lêdziny. 
Dlatego wiceburmistrz tego mia-
sta Marek Bania wspólnie z 

pani¹ dyrektor War-
muz podczas Se-
sji Rady Miejskiej 26 
stycznia, apelowali do 
bieruñskich radnych 
o wspó³finansowanie 
wojewódzkich linii au-
tobusowych 931 i 
995, które zaczynaj¹ i 
koñcz¹ swoje kursy na 
terenie Centrum Prze-
siadkowego w Bieru-
niu przy ul. Chemików.

Dyskusja, nie by³a 
³atwa, choæ jej wy-
nik by³ od pocz¹tku 
przes¹dzony. Rad-
ny Marcin Nyga 
powiedzia³, ¿e œciera 
siê tutaj wymiar eko-
nomiczny w wymia-
rem ludzkim. Bardziej 
dosadnie okreœli³ to 
radny Ryszard Pisko-

rek mówi¹c, ¿e finansowanie nie 
swojego zadania „rozwali” gmin-
ny bud¿et i byæ mo¿e trzeba 
bêdzie zrezygnowaæ z czegoœ, 
co ju¿ obiecano mieszkañcom . 

Ostatecznie, zainteresowa-
ne utrzymaniem linii autobuso-
wych gminy Lêdziny i Bieruñ 
musia³y udzieliæ dotacji celo-
wej na to zadanie. Komunikacja 
autobusowa zosta³a uratowa-
na a problem odsuniêty o pó³ 
roku. Jeœli nie zmieni¹ siê prze-
pisy lub samorz¹d wojewódz-
ki nie znajdzie odpowiednich 
œrodków finansowych, za kil-
ka miesiêcy sytuacja mo¿e siê 
powtórzyæ i znów us³yszymy o 
„dojeniu gminy: i „stawianiu rad-
nych po murem”.

I jak tu odmówiæ?
Nikt, nie lubi p³aciæ za kogoœ. Tymczasem, co jakiœ 
czas na Sesji Rady Miejskiej, pojawia siê wniosek o 
sfinansowanie czegoœ, co tak naprawdê nie jest za-
daniem gminy. Zazwyczaj, kryje siê za tym wy¿sza 
koniecznoœæ i radni po mniej lub bardziej burzliwej 
dyskusji, w koñcu ulegaj¹. Na styczniowej sesji by³y 
a¿ dwa takie zadania: pomoc niepe³nosprawnym i 
komunikacja miejska.
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„Baltie” (Mały Czarodziej) jest 
programem komputerowym 
stworzonym do nauki progra-
mowania dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Co roku, w ramach 
programu odbywa się konkurs 
informatyczny z nauki progra-
mowania. W najnowszej edy-
cji międzynarodowego konkur-
su Baltie Junior 2011, zwy-
cięzcą został Daniel Boruta, 

uczeń klasy 2d bieruńskiego Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Powstańców Śląskich. Konkurs 
trwał od stycznia do grudnia 
ubiegłego roku a jego uczestni-
cy z całej Europy rozwiązywali 
zadania i umieszczali na odpo-
wiednim serwerze. W konkur-
sie uczestniczyło ponad tysiąc 
osób.

Wyniki wyborów kandy-
data na patrona (gło-
sowały trzy grupy): 

Nauczyciele i pracownicy szko-
ły: Święty Walenty. Rodzice 
i społeczność lokalna: Maria 
Skłodowska-Curie. Ucznio-
wie: Błogosławiony Jan Pa-
weł II, Święty Walenty i Wil-
liam Shakespeare. 

W dniu 27 lutego br. odbędą 
się ogólnoszkolne, tajne wybo-
ry patrona szkoły. Uczestniczyć 
w nich będą uczniowie, nauczy-
ciele, pracownicy, rodzice, i spo-

łeczność lokalna. Nad procedu-
rą głosowania czuwać będzie 
Samorząd Uczniowski wraz z 
opiekunami oraz koordynator 
projektu pani Zuzanna Bizacka 
i zespół koordynujący. Wszy-
scy uprawnieni do głosowania 
będą oddawać głosy do przy-
gotowanej urny w godzinach:
od 09.00 do 12.00 – ucznio-
wie, nauczyciele, pracowni-
cy szkoły w świetlicy szkolnej,
od 16.00 do 17.30 – rodzice, 
pracownicy szkoły, społecz-
ność lokalna w holu szkoły.

Do klasy pierwszej Gimna-
zjum przyjmuje się na wniosek 
rodziców (prawnych opieku-
nów)  absolwentów szkół pod-
stawowych zamieszkałych poza 
obwodem Gimnazjum, gdy 
szkoła dysponuje wolnymi miej-
scami. Decyzję o przyjęciu po-
dejmuje Dyrektor, uwzględnia-
jąc wyniki ucznia za I semestr 
klasy szóstej szkoły podstawo-
wej, jego osiągnięcia i ocenę                    
zachowania.

Druk podania można ode-
brać w sekretariacie szkoły lub 
pobrać na stronie internetowej.

Do podania należy dołączyć: 
oceny z I semestru klasy szóstej 
potwierdzone przez szkołę, opi-
nię wychowawcy o uczniu, kse-
rokopie dyplomów i zaświad-
czeń potwierdzające osiągnię-
cia ucznia. Następnego dnia 
po zakończeniu roku szkolne-
go donieść: świadectwo ukoń-
czenia Szkoły Podstawowej, 

zaświadczenie przystąpienia 
do sprawdzianu wydane przez 
Okręgową Komisję Egzamina-
cyjną. Po pozytywnym rozpa-
trzeniu podania przez Komisję 
Rekrutacyjną do 15 września 
należy donieść: kartę zdrowia 
ucznia oraz kartę uodpornie-
nia (szczepień), jedno zdjęcie 
(o wymiarach 30 x 42 mm) do 
wychowawcy.

Rodzice uczniów z obwo-
du szkoły otrzymają druk po-
dania na zebraniach rodziców 
w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Bieruniu. Listy uczniów przyję-
tych do klas pierwszych gimna-
zjum ogłoszona będzie 5 lipca o 
godz. 10.00.

Szczegółowe informacje o 
ofercie naszej szkoły będzie 

można znaleźć na naszej 
stronie internetowej 

www.gimnazjum2.bierun.pl 
w miesiącu marcu.

Zapisy do Gimnazjum
Gimnazjum nr 2 w Bieruniu informuje, że zapisy 
uczniów na rok szkolny 2012/2013 będą przyj-
mowane w terminie od 04 maja do 11 czerwca 
2012r. w sekretariacie szkoły.

Patron coraz bliżej

W wyniku zakończenia I etapu, nadania imie-
nia Gimnazjum nr 2 w Bieruniu, wybrano pię-
ciu potencjalnych kandydatów, zgłoszonych 
przez uczniów, nauczycieli, rodziców i spo-
łeczność lokalną.  

Daniel Boruta zwycięzcą 
międzynarodowego 

konkursu

Programowaniem zajmuję się od 
pierwszej klasy Gimnazjum kiedy 
zetknąłem się językiem C++, póź-
niej poznałem język PHp, teraz 
tworzę różnego rodzaju systemy i 
strony internetowe mówi Daniel 

Boruta, który swą przyszłość 
najprawdopodobniej zwią-

że z informatyką.
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Bieruńskie liceum ogólno-
kształcące, jako jedyne 
zaprezentowało się w 12 

edycji konkursu Mishmash aż w 
4 językach. Finał Regionalne-
go Konkursu Języków Obcych 
odbył się w tyskim DK Tęcza. 
Ideą konkursu, jak sama nazwa 
wskazuje, jest przedstawienie 
dowolnego występu w języku 
obcym.

Spektakularny sukces Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 

Powstańców Śląskich pole-
ga nie tylko na tym, że w naj-
silniejszym składzie weszło do 
finału. W kategorii teatr I miej-
sce zajęła bieruńska drużyna 
anglojęzyczna w składzie: Ka-
tarzyna Stompor, Aleksan-
dra Pacwa, Karolina Niesy-
to, Jadwiga Habryka, Marcin 
Noras, Łukasz Kapek, Jakub 
Bodziony. Pełną humoru ame-
rykańską wersję Kopciuszka 
grupa przygotowała pod opieką 

Pod takim hasłem odbywa 
się VI Ogólnopolski Kon-
kurs Wiedzy o Niemczech 

i Języku Niemieckim organizo-
wany przez Wielkopolskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. W tym 
roku w szkolnym etapie zmagań 
wzięły udział 
dwie uczen-
nice z klasy 
3 gb: Karo-
lina Waw-
rzyniak i 
Agnieszka 
Skwarek.

Obydw ie 
świetnie po-
radziły so-
bie z testem, 
jednak re-
s t r ykcy jne 

wymogi organizatora sprawiły, 
że na ogólnopolskie elimina-
cje pojedzie tylko jedna z nich: 
Karolina Wawrzyniak. Obu 
dziewczętom i mgr Ewie Lysko 
serdecznie gratulujemy, życząc 
jednocześnie powodzenia 24 
marca w Warszawie.

Pijalnia czekolady – szko-
da, że tylko wirtualna – to 
pomysł na własny biznes 

uczniów Powiatowego Zespołu 
Szkół w Bieruniu. Gdyby udało im 
się go rzeczywiście zrealizować 
z pewnością wzbogacili by ofertę 
gastronomiczną bieruńskiej sta-
rówki a rynek, zweryfikowałby czy 
akurat takiego lokalu bierunianie 

potrzebują. Na razie przedsię-
biorcza grupa, po dokładnej anali-
zie rynku lokalnego, założyła wir-
tualną „Pijalnię czekolady” czyli 
miejsca, w którym – jak twierdzą 
– można miło spędzić czas w do-
brym towarzystwie.

Młodzi przedsiębiorcy znaleź-
li ciekawy sposób, aby przybliżyć 
wszystkim swój pomysł na biznes 

– zaprezentowali oryginalną wer-
sję popularnej bajki pt. „Czekola-
dowa historia Czerwonego Kap-
turka”. 

Wszystko to odbyło się w ra-
mach Dnia Przedsiębiorczości, 
wieńczącego realizację unijne-
go projektu „Bądź przedsiębior-
czym”. W jego ramach, przez 
ostatnie kilka miesięcy, 33-osobo-

wa grupa uczniów drugich i trze-
cich klas technikum uczestniczyła 
w tradycyjnych i e-learningowych 
szkoleniach na temat podejmo-
wania działalności gospodar-
czej. W dniu kończącym realiza-
cję projektu, młodzież zebrana w 
auli szkolnej miała również okazję 
wziąć udział w quizie sprawdzają-
cym wiedzę ekonomiczną. 

Słodki biznes

MISHMASH po bieruńsku anglistek. W tej samej katego-
rii liceum zdobyło 2 wyróżnie-
nia – dla grup reprezentujących 
język rosyjski (Mały Książę) i 
język niemiecki (skecze zwią-
zane z odwiecznymi różnica-
mi w pojmowaniu życia pomię-

dzy kobietami a mężczyznami i 
zabawnymi sytuacjami, jakie z 
tych różnic wynikają). Ponadto, 
w kategorii muzyka 2 miejsce 
zdobył duet – Aneta Czyrwik i 
Łukasz Kostka w hiszpańskiej  
piosence „Te Traigo Flores”. 

Niemcy – bez tajemnic
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XV Grand Prix Bie-
runia o Puchar 
Burmistrza Mia-

sta Bierunia w Dalekowschod-
nich Sztukach Walki rozegra-
no 28 stycznia W zawodach 
wystartowa³o oko³o 100 zawod-

ników z Polski i Czech. Zawody 
rozgrywane by³y z podzia³em 
na kategorie wagowe (walki se-
mi-kontakt) i wiekowe w konku-
rencjach: kata, kata z broni¹, 
kata synchroniczne oraz kata 
synchroniczne z broni¹.

Przyznano tytu³y: najlepszego 
zawodnika i zawodniczki w kon-
kurencjach kata, kata z broni¹, 
kata synchroniczne, walki se-
mi-contact w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. 

Puchar i tytu³ najlepszej za-
wodniczki: w kategorii wiekowej 
do 8 lat – Anna Waszyñska, w 
kategorii wiekowej do 10 lat – 
Paulina Kula, w kategorii wie-
kowej do 15 lat Karolina Kula 
oraz w kategorii wiekowej Ko-

biet – Katarzyna Stompor. 
Puchar i tytu³ najlepszego za-
wodnika: w kategorii wiekowej 
do 8 lat – Igor Nowak, w kate-
gorii wiekowej do lat 10 – Kac-
per Urbanek, w kategorii wie-
kowej do 15 lat – Dawid Sza-

laty oraz w kategorii wiekowej 
Mê¿czyzn – Zygfryd Szymik. 
Puchar dla najlepszego techni-
ka w walkach semi kontakt  w 
kategorii juniorów zdobyli: Ka-
tarzyna Brzeziñska i Daniel 
¯ukowski. Natomiast Puchar 
dla najlepszego technika w wal-
kach semi kontakt  w kategorii 
seniorów zdobyli: Beata Jasny 
i Robert Piasecki.

Prezes Stowarzyszenia Big 
Budo Polska Wies³aw Bigos 
(10 Dan) dziêkuje za pomoc 
w zorganizowaniu w/w impre-
zy sponsorom: BOSiR Bieruñ, 
Urzêdowi Miasta Bieruñ oraz  
Trofea Sportowe AC POKALE.

Z okazji XV Jubileuszowego 
Grand Prix Bierunia Wies³aw 
Bigos zosta³ uhonorowany li-
stem gratulacyjnym od Bur-
mistrza Miasta Bierunia Pana 
Bernarda Pustelnika.

Jubileuszowe Grand Prix

W sobotê 11 lutego ro-
zegrano ju¿ XI edycjê 
Turnieju Halowej Pi³ki 

No¿nej Dru¿yn Klubowych – 
Seniorzy o Puchar Burmistrza 
Miasta Bierunia na hali spor-

towej przy Gimnazjum nr 1. 
Wygran¹ okaza³a siê dru¿yna 
z KS „Piast”. W turnieju wziê³o 
udzia³ 6 dru¿yn: KS „Unia”, LKS 
Sokó³ Wola, LKS Radziecho-
wy, LKS Astra Spytkowice, LKS 

Sygna³ W³osienica i KS „Piast”. 
Rozegrano ³¹cznie 15 meczy 
systemem „ka¿dy z ka¿dym”, 
a ka¿dy mecz trwa³ 2 x 10 min. 
Podczas ca³ego turnieju strze-
lono 75 goli, a królem strzelców 

zosta³ zawodnik K.S. „PIAST” 
Kamieñski Daniel z 9 trafienia-
mi. Ka¿da dru¿yn otrzyma³a dy-
plom, a za miejsca 1-3 dodat-
kowo puchar. Król strzelców 
otrzyma³ dyplom i statuetkê. 

PIAST najlepszy w hali
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SERDECZNIE ZAPRASZA SZKACIORZY 

NA OTWARTY CYKLICZNY TURNIEJ SKATA 
BIERUŃ 

 

 
W dniu 10.03.2012r. (Sobota) godz. 10.00               3x48 

W Klubie „GAMA” ul. Chemików  w Bieruniu (naprzeciw boiska KS UNIA) 
Wpisowe 30 złotych w terminie do 08.03.2012 w tym: posiłek, nagrody 

żywnościowe i rzeczowe, chleb ze smalcem i inne łakocie 

TRADYCYJNIE GRAMY O SKARBONKĘ WIEPRZKA  

Turniej sponsorowany – przewidziane NIESPODZIANKI 

Gramy wg regulaminu PZ SKAT 

 
Telefony kontaktowe: 32/ 216-40-75, kom.:798 878 594 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 



Nie zabrak³o równie¿ sta-
rosty powiatu bieruñsko-
lêdziñskiego, bieruñskich rad-
nych oraz licznie zgromadzo-
nych mieszkañców. Mimo, 
i¿ g³ówne nabo¿eñstwo i 
wiêkszoœæ mszy odbywa³y siê 
w koœciele Œw. Bart³omieja 
Aposto³a, w „Walencinku” przez 
ca³y czas gromadzili siê wierni.

Do tradycji zwi¹zanej z odpu-
stem nale¿y równie¿ odwiedza-
nie pobliskich kramów, na któ-
rych mieszkañcy mog¹ zakupiæ 
s³odkoœci lub te¿ zabawki dla 

swoich pociech. Po raz pierw-
szy mieliœmy równie¿ okazjê 
do nabycia artystycznie wyko-
nanych wyrobów z ceramiki i 
pami¹tek zwi¹zanych z mia-
stem. Wszystkie te cudeñka 
dostêpne by³y na kiermaszu 
Bieruñskiego Oœrodka Kultu-
ry. W miêdzy czasie og³oszone 
zosta³y wyniki konkursu pla-
stycznego „Œwiêty Walenty Pa-
tronem Bierunia”. 

Przypomnijmy, ¿e kult 
Œw. Walentego w Bieruniu 
zrodzi³ siê wraz z pocz¹tkiem 

istnienia drewnianego koœció³ka 
Œw. Walentego, zwanego 
przez wszystkich mieszkañców 
„Walencinkiem”. To jeden z 
najwa¿niejszych zabytków w 
naszym mieœcie, pochodz¹cy 
z pocz¹tku XVII wieku. W swo-
im wnêtrzu kryje cenne obra-
zy z wizerunkiem Œwiêtego. Za 
spraw¹ bieruñskiego „Walencin-
ka” kult œwiêtego znany jest rów-
nie¿ na ca³ym Œl¹sku. Corocznie 
tysi¹ce wiernych przybywaj¹ by 
odwiedziæ to niezwyk³e miesjce. 
Mieszkañcy Bierunia przypisuj¹ 
Œwiêtemu szczególn¹ rolê, jest 
bowiem patronem miasta od 
2003 roku.

 
                               

 

                                   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Ośrodek Edukacji w Bieruniu 
ogłasza nabór na zajęcia popołudniowe dla 50 dzieci 

nie uczęszczających do przedszkola 

Projekt „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu 

-bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom” 

realizowany jest od sierpnia 2011r.do lipca 2013r. Zapraszamy chętne dzieci  

w wieku od 3 do 5 lat na zajęcia popołudniowe do przedszkoli. 

                          W ramach projektu dzieci poza opieką przedszkolną wezmą udział w : 

 zajęciach adaptacyjnych, innowacyjnych warsztatach, zajęciach sportowych, 

 zajęciach dodatkowych :język angielski, rytmika, 

  zajęciach specjalistycznych: gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna, terapia 
psychologiczno-pedagogiczna, hipoterapia, 

Projekt przewiduje dla rodziców: 

 warsztaty  

 konsultacje specjalistyczne  

Rekrutacja od 1 marca 2012roku 

do 31 marca 2012roku. 

Informacji udziela: 

                   Biuro Projektu                  Przedszkole nr 1                    Przedszkole nr 2 
                Ośrodek Edukacji                ul. Chemików 33                   ul. Warszawska 230 
                 ul.Chemików 39                   tel.(32) 216-17-26                  tel.(32) 216-29-71 
                tel.(32) 216-16-35 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

                               Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 Ośrodek Edukacji w Bieruniu 

zaprasza do udziału w projekcie  

 
Projekt realizowany od sierpnia 2011r.do lipca 2013r. ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych, 

rozszerzenie oferty przedszkoli oraz zwiększenie ilości miejsc w placówkach. 

                          W ramach projektu dzieci poza opieką przedszkolną wezmą udział w : 

 innowacyjnych warsztatach: plastycznych, muzycznych, teatralnych, ekologicznych, 
przyrodniczych, patriotycznych, regionalnych, pierwszego  kontaktu ze służbą zdrowia, 
równości szans, 

 zajęciach dodatkowych :język angielski, rytmika ,zajęcia sportowe, atrakcyjne wycieczki, 
  zajęciach specjalistycznych: gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna, terapia 

psychologiczno-pedagogiczna, hipoterapia.                                             

Projekt przewiduje również:                                                                                 Biuro Projektu 
 spotkania adaptacyjne dla dzieci                                                       Ośrodek Edukacji 
 warsztaty dla rodziców                                                                         ul. Chemików 39 
 pakiet szkoleń dla nauczycieli                                                              tel. (32) 216-16-35 
 konsultacje specjalistyczne dla rodziców i nauczycieli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œwiêto naszego PatronaŒwiêto naszego PatronaŒwiêto naszego PatronaŒwiêto naszego Patrona1


