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Krzysztof Gryksa 
– laureatem 

Clemensa 2010
35 letni wi tra ¿ownik z Bierunia 
– Krzysztof Gryksa, zosta³ laure-
atem przyznanej po raz dziesi¹ty 
Nagrody Starosty Bieruñsko-
Lêdziñskiego w Dzie  dzinie Kul-
tury. Nagrody zo stan¹ wrêczone 
w marcu podczas uroczystoœci 
w Lêdzinach. 
Wykszta³cenie zdoby³ w pracowni 
ju¿ nie¿yj¹cego mistrza Paw³a Fel-
kla. W latach 1995-1997 by³ kie-
rownikiem dzia³u witra¿y w Wy-
twórni Lamp Mosiê¿nych i Witra¿y 
Z.M. Bobrzeccy w Katowicach. 
W 1997 r. otworzy³ prywatn¹ 
Pracowniê Witra¿y w Bieruniu 
Starym. Jego prace przyozdobi³y 
kilkanaœcie œwi¹tyñ w Polsce. 
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ 
projekty i realizacja witra¿y do 
œwi¹tyñ: Sanktuarium Maryjne 
w Licheniu Starym, Zabytkowy 
Koœció³ œw. Doroty. Projekt i reali-
zacja zespo³u 16. witra¿y, z któ-
rych 12 stanowi cykl opowiadaj¹cy 
historiê cudownego obrazu Matki 
Bo¿ej Licheñskiej. 

– Sanktuarium Matki Bo¿ej 
Œnie¿nej – Opiekunki Rodzin w 
Pilicy Biskupicach przy 
Klasztorze o. Franciszka-
nów. 

10 Bal misiowy 10

O tym œwiêtym Walencinie…
16
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Od teraz, mie-
szkañcy Bierunia 
Nowego nie musz¹ 

udawaæ siê na Rynek 
w Bieruniu Starym by w 
Urzêdzie Miasta spotkaæ 
siê z burmistrzem. Wspól-
nie ze „Stowarzyszeniem 
Mie szkañców przy uli-
cy Granitowej, Warszaw-
skiej i Wêglowej” bur-
mistrz Bernard Pustel-
nik zdecydowa³ siê pe³niæ 
dy¿ury, w czasie których 
przyjmowa³ bêdzie mie-
szkañców. 

Spotkania burmistrza 
Bernarda Pustelnika z 

mieszkañcami organizo-
wane bêd¹ w ka¿dy drugi 
poniedzia³ek miesi¹ca w 
godzinach od 18 do 19 w 
Szkole Podstawowej Nr 3 
w Bieruniu w sali numer 3. 

Najbli¿sze spotkanie 
odbê dzie siê 14 mar-
ca, natomiast kolej-
ne: 11 kwietnia, 9 maja, 
13 czerwca, 11 lipca, 
8 sierpnia, 12 wrzeœnia, 
10 paŸdziernika, 14 li-
stopada i 12 grudnia. 

Zapraszamy 

Wœród 64 jednostek 
samorz¹du, któ-
re otrzyma³y pro-

mesy z r¹k Jerzego Mille-
ra – szefa Ministerstwa Spraw 
Wewnêtrznych i Administra-
cji, by³ samorz¹d wojewódz-
ki, powiaty oraz gminy. Wœród 
dotkniêtych powodzi¹ gmin woj. 
œl¹skiego s¹ trzy (Bieruñ, Cze-
chowice-Dziedzice i Bielsko-
Bia³a) o których wojewoda 
œl¹ski Zygmunt £ukaszczyk 
powiedzia³, ¿e s¹ gminami spe-
cjalnej troski, poniewa¿ znajduj¹ 
siê na liœcie 18 polskich gmin, 
szczególnie dotkniêtych przez 
ubieg³oroczn¹ powódŸ. Dla tych 
samorz¹dów ju¿ w zesz³ym 
roku przeznaczono w sumie do-
datkowe 600 mln z³ z bud¿etu 
pañstwa, œrodków europejskich 
oraz funduszy ekologicznych 
(tzw. program 3 x 200 mln z³). 
Z tego ponad 70 mln z³ przypa-
da na trzy œl¹skie gminy.

Nasze miasto nale¿¹ce do 
najbardziej poszkodowanych 
w regionie, oprócz œrodków 
przyznanych 11 lutego, mo¿e 
liczyæ na pieni¹dze z puli dla 
gmin szczególnie dotkniêtych 
powodzi¹. Bieruñ ma otrzymaæ 
z tej puli blisko 50 mln z³, przede 
wszystkim – jak mówi³ bur-
mistrz Bernard Pustelnik – na 
odbudowê zniszczonych dróg.

Minister Miller zachêca³ 
samorz¹dowców do takiego wy-
dawania œrodków, aby pogodziæ 
jakoœæ wykonywanych prac z 
mo¿liwie nisk¹ cen¹. Zapewni³, 
¿e zaoszczêdzonych œrodków 
nie trzeba bêdzie oddawaæ do 
bud¿etu – gminy i powiaty bêd¹ 
mog³y wykorzystaæ je na inne 
podobne przedsiêwziêcia. Wy-
datkowanie œrodków bêdzie 
nadzorowane i rozliczane na 
poziomie wojewódzkim, aby 
– jak powiedzia³ Miller – by³o 
szybciej, krócej i skuteczniej.

1 mln z³ dla Bierunia

Dziêkujemy i czekamy 
na wiêcej
W pi¹tek 11 lutego, w Urzêdzie Wojewódz-
kim w Katowicach, burmistrz  Bernard Pustel-
nik odebra³ promesê gwarantuj¹c¹ wyp³atê 
œrodków finansowych w wysokoœci 1 mln z³ na 
odbudowê po powodzi. Œrodki te przeznaczone 
bêd¹ na: odbudowê i modernizacjê ul. Hodowla-
nej, odbudowê zatoki autobusowej w dzielnicy 
Zabrzeg oraz remont ul. Wiœlanej etap II.  

Jednoœæ i Rodnia stawiaj¹ p¹czki

P¹czki, jak mawia profesor Blikle ze s³ynnej warszaw-
skiej firmy, bywaj¹ z nadzieniem albo… beznadziejne. 

W tym roku 3 marca œwiêtujemy „T³usty czwartek” 
– dzieñ w którym zapominamy o diecie odchudzaj¹cej 
i jemy ich ca³e mnóstwo. Ciekawym przypominamy, 

¿e jeden p¹czek ma 250 kalorii ;-)
Rodnia wspólnie z SUH „Jednoœæ” po raz kolejny, 

stawiaj¹ p¹czki.
Ka¿dy Czytelnik który przyjedzie do sklepu SUH 

Jednoœæ w Bieruniu Nowym przy ulicy Warszawskiej 
lub w Bieruniu Starym przy ulicy ks. Trochy – w za-

mian za kupon wyciêty z naszej gazety, otrzyma jed-
nego pyyyysznego p¹czka gratis. 
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Kupon upowa¿nia do 
otrzymania bezp³atnie 
1 p¹czka w sklepach 

SUH „JEDNOŒÆ” 
w Bieruniu Nowym 

przy ulicy Warszawskiej 
lub w Bieruniu Starym 

przy ul. ks Trochy. 
W t³usty czwartek – 3 marca 

zostawiaj¹c jeden kupon  
otrzymasz gratisowego p¹czka. 

Zapraszmy!

T³usty czwartek 
– 3 marca

Bliżej do burmistrza
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M A G A Z Y N

HODOWLANA

25 stycznia w Urzêdzie 
Miejskim odby³o 
siê spotkanie mie-

szkañców osiedla na ul. Ho-
dowlanej z przedstawicielami 
Kompanii Wêglowej, Urzêdu 
Miejskiego i œrodowisk dewelo-
perskich.

Zesz³oroczna powódŸ uka-
za³a swoj¹ niszczycielsk¹ si³ê 
nie tylko w rejonach rzek, ale 
tak¿e w miejscach od nich od-
dalonych, które pod wp³ywem 
eksploatacji górniczej osiad³y, 
tworz¹c niecki gromadz¹ce 
wodê. W jednym  z takich 
miejsc znajduj¹ siê budyn-
ki mieszkalne przy ul. Hodow-
lanej. Problemy z podtopie-
niami wystêpowa³y tam ju¿ 
wczeœniej, lecz ostatnia powódŸ 
uniemo¿liwi³a mieszkañcom 
normalne bytowanie. Woda, 
powa¿nie uszkodzi³a budyn-
ki. W zwi¹zku z powy¿szym 
pojawi³y siê plany przesiedle-
nia mieszkañców.

Kompania Wêglowa w po-
rozumieniu z Gmin¹ Bieruñ 
wysz³a z propozycj¹ wyp³aty 
odszkodowañ lub budowy 

mieszkañ zastêpczych. Wa-
runkiem koniecznym do re-
alizacji roszczeñ, jest decy-
zja mieszkañców, czy chc¹ 
skorzystaæ z takich mo¿liwoœci. 
Jasne deklaracje lokatorów i 

podpisanie ugody okreœlaj¹cej 
formê odszkodowania, umo¿li-
wi¹ uruchomienie dalszych 
procedur, jak: opracowanie 
pro jektu budynku mieszkalne-
go, przeprowadzenie przetar-
gu i budowê nowego budynku. 
Wiêkszoœæ podjê³a ju¿ decyzjê. 

Niektórzy jednak wci¹¿ siê wa-
hali.

W celu rozwi¹zania istnie-
j¹cego problemu, z inicja-
tywy burmistrza Bierunia 
Bernarda Pustelnika, w 

Urzêdzie Miejskim spotkali siê 
z mieszkañcami ul. Hodowla-
nej przedstawiciele Kompanii 
Wêglowej, Urzêdu Miejskiego i 
deweloperów.

Pytañ by³o wiele. Mieszkañcy 
mieli w¹tpliwoœci co do stan-
dardu i wykoñczenia nowych 
mieszkañ. Czy kwoty prze-

znaczone na odszkodowa-
nia wystarcz¹ na wykoñczenie 
mieszkañ. Chcieli tak¿e wie-
dzieæ, czy czekaj¹ ich dop³aty 
i kiedy mo¿e ruszyæ budowa. 
Deweloperzy wraz ze specja-
listami budowlanymi zapewni-
li, ¿e nowe mieszkania bêd¹ 
spe³nia³y wszelkie standardy 
wymagane przepisami prawa. 
Szczegó³y zostan¹ przedsta-
wione po wykonaniu projek-
tu. Ostatecznie osi¹gniêto po-
rozumienie: 15 rodzin otrzy-
ma nowe mieszkania, a 8 
zdecydowa³o siê na odszkodo-
wania pieniê¿ne.

Nowy budynek najprawdopo-
dobniej zostanie zlokalizowa-
ny w rejonie osiedla Homera. 
Pocz¹tkowo mieszkañcy wska-
zywali na tereny przy ul. Boro-
winowej. Jednak ze wzglêdu na 
fakt, ¿e Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego nie przewi-
duje na tych terenach zabudo-
wy wielorodzinnej, Urz¹d Miej-
ski wskaza³ inne miejsce, które 
zosta³o zaakceptowane.

ZABRZEG

1 lutego w nowobieruñskiej 
dzielnicy Zabrzeg odby³o 
siê spotkanie w³adz lokal-

nych z mieszkañcami w spra-
wie dzia³añ przeciwpowodzio-
wych.

Na spotkaniu obecny by³ bur-
mistrz miasta Bernard Pustel-
nik wraz z zastêpc¹ Leszkiem 
Kryczkiem, przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Przemys³aw 
Major, czêœæ radnych miej-
skich oraz Kazimierz Chajdas 
– radny powiatowy i inicjator 
spotkania.

Burmistrz Bernard Pustel-
nik przybli¿y³ dotychczasowe 
dzia³ania w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej podjête 
od pocz¹tku trwania kadencji. 
Wymieni³ tu przede wszystkim 
rozpoczête prace polegaj¹ce 
na odbudowie i umocnieniu po-
nad 300-metrowego odcinka 
brzegu Wis³y w Bijasowicach 

Spotkania powodziowe
Ubieg³oroczna tragedia sprawi³a, ¿e jesteœmy szczególnie wyczule-
ni na zagadnienia zwi¹zane z usuwaniem skutków powodzi, rozliczenia 
odszkodowañ a przede wszystkim zabezpieczenie na przysz³oœæ. Ten oczy-
wisty priorytet mieszkañców zdecydowa³, ¿e do nowych w³adz miejskich 
wybrano osoby najsilniej akcentuj¹ce walkê z powodzi¹ w swoich progra-
mach. Burmistrz i spora grupa radnych ws³uchuj¹ siê w g³osy mieszkañców, 
przedstawiaj¹ co ju¿ zrobiono i jakie s¹ najbli¿sze plany w tym zakresie. 
Jednym ze sposobów kontaktu z mieszkañcami s¹ spotkania organizo-
wane w poszczególnych czêœciach miasta. Dziœ zamieszczamy relacjê, ze 
spotkañ z mieszkañcami ulicy Hodowlanej, Zabrzega i Bijasowic. Relacjê, 
ze spotkania w Jutrzence, które odbêdzie siê 18 lutego o godz. 17:00 oraz 
w Œwietlicy Œrodowiskowej przy ul. Remizowej, które zaplanowano na 
23 lutego o godz. 18:00 zamieœcimy w nastêpnym numerze.
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(rejon tzw. „portu”), który 
niedawno uleg³ uszkodze-

niu. Ponadto OSP Bieruñ Nowy 

oczyœci³a i udro¿ni³a wszystkie 
przepusty wa³owe na rzece 
Gostynce, Wiœle i Przemszy. 
Uzupe³niono tak¿e brakuj¹ce 
klapy przepustowe.

Burmistrz poinformowa³, ¿e 
25 stycznia Regionalny Zarz¹d 
Melioracji i Urz¹dzeñ Wod-
nych (instytucja zarz¹dzaj¹ca 
wa³ami) przekaza³ plac budo-
wy na wa³ach rzeki Gostyn-
ki. Za kilka dni, specjalistycz-
na Firma rozpocznie tam prace 
umacniaj¹ce na kilometrowym 
odcinku w kierunku Tychów.  

Oprócz tego jest wykonany 
projekt rozbudowy OSP w Bie-
runiu Nowym oraz plany za-
kupu gruntu pod stra¿ w Bie-
runiu Starym. Burmistrz chce 
równie¿ doposa¿yæ jednostki w 
wysokowydajn¹ pompê.

Stale zbierane s¹ dane 
niezbêdne do opracowania Pla-
nu Ochrony Przed Powodzi¹. 
Bêd¹ w nim wykorzystane in-
formacje i uwagi pozyskane za-
równo od s³u¿b bior¹cych udzia³ 
w zesz³orocznych akcjach ra-
towniczych, jak i mieszkañców. 
Plan ten bêdzie  zweryfikowa-
ny podczas æwiczeñ tereno-
wych tak, abyœmy byli pewni ¿e 
sprawdzi siê w trakcie kryzysu 
- zapewnia³ burmistrz.

Urz¹d Miejski otworzy³ tak¿e 
system SMS-owego powia-
damiania mieszkañców o za-
gro¿eniach powodziowych (pi-
szemy o nim w innym miejscu 
Rodni). W po³¹czeniu z sieci¹ 
syren wydaj¹cych komunikaty 
g³osowe oraz elektronicznymi 

mapami umo¿liwiaj¹cymi wy-
konanie symulacji zatopieñ te-
renu, bêdzie skutecznym spo-

sobem na wczesne ostrzega-
nie i reakcjê mieszkañców oraz 
s³u¿b ratowniczych. S¹ tak¿e 

zabezpieczone pieni¹dze na 
wyposa¿enie magazynów prze-
ciwpowodziowych.

Po wyst¹pieniu burmistrza, 
g³os zabrali mieszkañcy. Wielu 
skar¿y³o siê na dzia³ania  Miej-
skiego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej. Podnoszono tak¿e 
wiele problemów zwi¹zanych 
z powodzi¹, m.in.: lokalnych 
podtopieñ na ul. Skowronków 
i Bohaterów Westerplatte, pod-
niesienie mostu na rzece Go-
stynce, wyprostowania zako-
la Wis³y oraz czyszczenia ko-
ryta rzeki, braku dojazdu do 
posesji przy ul. Wiœlanej, pra-
cy Spó³ki Wodnej, odbudo-
wy ul. Starowiœlanej zniszczo-
nej podczas powodzi, napra-
wy zniszczonych mostów przy 
ul. Budzyñskiej i £êg, pomo-

cy spo³ecznej dla dzieci po-
wodzian oraz zorganizowa-
nia bezp³atnego szkolenia dla 
mieszkañców na temat m.in. 
odgrzybiania zalanych budyn-
ków.

Obecni, oprócz spraw po-
wodziowych, zwracali uwagê 
tak¿e na wiele innych kwe-
stii, m.in.: osiadania terenu, 
przyjêcia do pracy na kopal-
ni dla mieszkañców Bierunia, 
koszty dotycz¹ce zmiany nazw 
ulic – do 30 czerwca bezp³atna 
wymiana dokumentów, spra-
wa przejazdu kolejowego, pro-
pozycja remontu drogi w Kop-
ciowicach jako awaryjnej, Ÿle 
wykonywana kanalizacja na 
ul. Bohaterów Westerplat-
te, Skowronków, czyszcze-
nie ul. Warszawskiej, wyko-
nanie oœwietlenia przy skrêcie 
do Czarnuchowic, remont ka-
pliczki na Zabrzegu oraz z³e 

oœwietlenie drogi g³ównej na 
Zabrzegu.

Wszystkie problemy zosta³y 
zaprotoko³owane. Burmistrz 
zapewni³, ¿e wszystkie zostan¹ 
rozpatrzone. 

BIJASOWICE

11 lutego w filii SP 3 w 
Bijasowicach odby³o 
siê kolejne spotkanie 

z mieszkañcami, którego tema-
tem wiod¹cym by³y dzia³ania 
przeciwpowodziowe realizowa-
ne w mieœcie. Na pocz¹tku bur-
mistrz przedstawi³ dotychcza-
sowe dzia³ania, które wykona³ 
w trakcie trwaj¹cej od grud-
nia kadencji. Pokaza³ tak¿e 
promesê – dokument, który w 
tym samym dniu otrzyma³ z r¹k 
ministra Millera gwarantuj¹cy 
1 mln z³ na odbudowê infra-
struktury. Na kolejne pieni¹dze 
czekamy.

W czasie spotkania poru-
szano nastêpuj¹ce problemy: 
opracowanie sprawnego syste-
mu komunikacji na ul. Jagie³³y 
w trakcie naprawy wa³ów, aby 
nie uszkodziæ drogi, pytano 
kiedy bêdzie opracowany pro-
gram przeciwpowodziowy – ok. 
3 miesi¹ce, z³o¿ono wniosek o 
mo¿liwoœæ otrzymania od MOP-
SU orygina³ów rachunków do 
zwrotu VAT-u i gwarancji na za-
kupione produkty, pytano czy 
bêdzie wapno dla rolników – 
sprawa w toku – ma byæ, wska-
zywano na zaroœniête rowy 
wzd³u¿ ul. Jagie³³y, niedro¿ny 
przepust na ul. Por¹bek, zalewi-
sko na ul. Por¹bek, brak dostaw 
mediów na koñcu ul. Lipcowej, 
pytano kiedy bêdzie odbudowa-
na ul. Groblana i Majowa – jesz-
cze w tym roku jeœli otrzyma-
my kolejne promesy, jeœli nie to 
póŸniej, mo¿liwoœæ zwolnienia 
z podatku za zalane grunty rol-
ne, które s¹ teraz nieu¿ytkami 
oraz wprowadziæ wiêkszy nad-
zór nad spó³k¹ wodn¹ i pracami 
oczyszczania wa³ów.

3
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: Strona internetowa 
Stowarzyszenia Mi³oœni ków 
Ziemi Bieruñskiej „Por¹bek” 
korzystnie wyró ¿nia siê wœród 
stron internetowych bieruñ-
skich stowa rzy szeñ. Jak 
dosz³o do jej powstania? Kto 
by³ pomys³o dawc¹ tej strony? 
Kto j¹ przygotowa³?

Jerzy Juda: Pomys³ utworze-
nia witryny internetowej stowa-
rzyszenia pojawi³ siê w czerw-
cu 2009 roku. Wizjê strony 
przedstawi³ mi ówczesny prezes 
stowarzyszenia Norbert Jaro-
min. Projekt mia³ w zamierzeniu, 
zaprezentowaæ w przystêpnej 
formie informacje o dzia³alnoœci 
„Por¹bka”. Przygotowanie stro-
ny przypad³o, na nieco luŸniejszy 
dla mnie okres wakacji. U¿y³em 

doœæ popularnego w Polsce, 
a w szczególnoœci w Bieruniu 
(Powiatowy Zespó³ Szkó³, Sto-
warzyszenie M³odzi Aktywni) 
narzêdzia, wspomagaj¹cego 
proces tworzenia i administra-
cji stron internetowych „Joomla”. 
Uda³o siê przygotowaæ serwis, 
który pozwala na komunikacjê 
miêdzy cz³onkami, a tak¿e 
wszystkimi zainteresowanym 
dzia³alnoœci¹ stowarzyszenia. 
Dziêki ¿yczliwoœci ówczesne-
go burmistrza Ludwika Jago-
dy, strona znalaz³a siê na ser-
werach urzêdu miasta, obok 
podobnych tego typu inicjatyw. 
Dzia³aj¹cy portal to nie koniec 
tylko pocz¹tek codziennej pracy 
moderowania i aktualizacji, która 
trwa do dziœ. A tak¿e motywacja 

do kontynuowania m³odzieñczej 
pasji – fotografii.

: Jest Pan cz³onkiem 
Zarz¹du „Por¹bka” odpowie-
dzialnym za prowadzenie tej 
strony. Proszê powiedzieæ 
czytelnikom Rodni pod jakim 
adresem mog¹ j¹ znaleŸæ i ja-
kie informacje s¹ tam za-
mieszczone?

Jerzy Juda: Nasz¹ stronê 
www.porabek.bierun.pl ³atwo 
mo¿na znaleŸæ, wpisuj¹c w do-
wolnej wyszukiwarce (np. Go-
ogle) s³owo kluczowe „Por¹bek”. 

Œledzimy na bie¿¹co wyda-
rzenia istotne dla mieszkañców 
miasta. Staramy siê promowaæ 
inicjatywy kulturalne i posta-
ci wa¿ne dla ziemi bieruñskiej. 
Rok 2010 zdominowa³a oczy-
wiœcie tragiczna w swych skut-
kach powódŸ. Staraliœmy siê na 
bie¿¹co informowaæ o mo¿liwoœci 
ofiarowania b¹dŸ otrzymania po-
mocy. Maj przy niós³ wyraŸnie 
zwiêkszone zainteresowania 
stron¹. Wszyscy poszukiwaliœmy 
precyzyjnych informacji, pomocy 
i odpowiedzi na pytanie co dalej. 
Dla wielu powodzian to pytanie 

pozostaje nadal aktualne. Na te-
mat bezpieczeñstwa powodzio-
wego powsta³a odrêbna strona 
www.powodzbierun.pl, której pa-
tronuje „Por¹bek”.

: Jak czêsto aktuali-
zowana jest wasza strona? 
Jak jest popularna ? Ile macie 
wejœæ na stronê?

Jerzy Juda: W okresie 1,5 
roku funkcjonowania serwisu 
zanotowaliœmy 1600 unikalnych 
u¿ytkowników, z których ponad 
po³owa wykaza³a zainteresowa-
nie treœci¹. Witryna notuje sys-
tematyczny wzrost liczby wejœæ 
na dzieñ, z nag³ym acz chwilo-
wym wzrostem w okresie wy-
borów. U¿ytkowników regular-
nie odwiedzaj¹cych stronê jest 
oko³o 40. Ogromna wiêkszoœæ 
ruchu jest generowana przez 
Bierunian. Strona aktualizowana 
jest w miarê potrzeb, wprost pro-
porcjonalnie do intensywnoœci 
¿ycia spo³ecznego w Bieruniu.

: Ilu cz³onków liczy 
„Por¹bek” … czy kontaktuje-
cie siê miêdzy sob¹ za 
poœrednictwem Internetu?

Por¹bek 
w necie
Rozmowa z Jerzym Jud¹ cz³onkiem 
Zarz¹du Stowarzyszenia Mi³oœników 
Ziemi Bieruñskiej „Por¹bek” – auto-
rem strony internetowej.

: Zbli¿amy siê do 
dziesi¹tej rocznicy istnienia 
Stowarzyszenia Mieszkañców 
Osiedli I i II przy ulicy Granito-
wej, Warszawskiej, Wêglowej. 
Proszê powiedzieæ czym zaj-
muje siê wasze Stowarzysza-
nie – z tym pytaniem zwra-
cam siê do prezesa – Andrze-
ja Bibrzyckiego

Andrzej Bibrzycki: Przez 
tak d³ugi czas uzbiera³o siê tego 
ca³kiem sporo. Wymieniê wiêc tyl-
ko te najwa¿niejsze. Z pewnoœci¹ 
nale¿y do nich: uruchomie-
nie sprzeda¿y mieszkañ dzier-
¿awionych od Nadwiœlañskiej 
Spó³ki Mieszkaniowej. Zorga-
nizowaliœmy bezp³atne wyciecz-
ki dla dzieci szkó³ podstawo-
wych i gimnazjum a ponadto 

sponsorowaliœmy dni dziecka w 
przedszkolu i Szkole Podstawo-
wej nr 3. Interweniowaliœmy w 
RPWIK (wodoci¹gi) i w Urzêdzie 
Miejskim w sprawie ró¿nic wy-
stêpuj¹cych pomiêdzy liczni-
kami g³ównymi a sum¹ liczni-
ków w mieszkaniach. Dziêki 
naszej interwencji bêdzie budo-
wane osobne zasilanie w wodê 
do kopalni gdy¿ dotychczas ko-
palnia podpiêta jest do osie-
dli. Prowadziliœmy rozmowy w 
sprawie budowy parkingu na 
terenie kopalni dla 210 samo-
chodów osobowych pracowni-
ków kopalni, co przyczyni siê do 
zwolnienia miejsc parkingowych 
na osiedlach. Parking, zgod-
nie z obietnicami w³adz górni-
czych, ma byæ gotowy w 2011r. 

Rozbudowa placów zabaw na 
osiedlach i remonty chodników 
i dróg na osiedlach Granitowa 
i Wêglowa – to kolejny temat. 
W ramach troski o stan estety-
ki i poprawê bezpieczeñstwa 
doprowadziliœmy do zwiêkszenia 
zazielenienia osiedli poprzez na-
sadzenia drzew i krzewów oraz 
naprawy oœwietlenie przejœcia 
podziemnego przy rondzie. 
Bra liœmy udzia³ w uzgodnie-
niach w sprawie wymiany 
lamp na ul. Warszawskiej oraz 
zainicjowaliœmy budowê œwiate³ 
wzbudzanych na przejœciu ko³o 
„Biedronki”. 

Kiedy w roku ubieg³ym nawie-
dzi³a nas tragiczna powódŸ, 
cz³onkowie naszego Stowa-
rzyszenia od razu ruszyli z 
pomoc¹. Zorganizowaliœmy po-
moc poszkodowanym w po-
wodzi mieszkañcom Bierunia 
miêdzy innymi ze sk³adek Sto-
warzyszenia zakupiliœmy pro-
dukty ¿ywnoœciowe dla powo-
dzian a ponadto uzyskaliœmy 
pomoc dla powodzian od: Li-
dla, Biedronki, Reala, Tesco, 
Obi oraz Zwi¹zków Zawodo-
wych Kopalni. Chcia³bym przy 

okazji podkreœliæ, ¿e sporo z 
tych dzia³añ Stowarzyszenie 
Mieszkañców realizowa³o w cza-
sie kiedy prezesem by³a pani Ha-
lina Ga³ka. Obecny Zarz¹d Sto-
warzyszenia tworz¹: prezes 
Andrzej Bibrzycki, zastêpca 
prezesa Zbigniew Jencza³a, 
skarbniczka Ewa Zimnoch, 
sekretarz Eugieniusz Œwierc, 
cz³onkowie zarz¹du: Katarzy-
na Kowalik, Leszek Kryczek, 
Jaros³aw £opatowski.

: A tak w skrócie, co 
uwa¿acie za najwiêkszy suk-
ces waszego Stowarzyszenia?

Andrzej Bibrzycki: Gdy dro-
ga DK44 by³a w tragicznym 
stanie, Stowarzyszenie pro-
wa dzi³o korespondencjê po-
miê dzy w³aœcicielem drogi 
DK44 – Generaln¹ Dyrekcj¹ 
Dróg Krajowych i Autostrad, 
Wojewod¹ Œl¹skim, minister-
stwami. Korespondencja ta 
mia³a wymusiæ naprawê g³ównej 
drogi przebiegaj¹cej przez ca³y 
miasto. Gdy  koresponden-
cje i rozmowy nie przynios³y 
efektów zmobilizowaliœmy 
mieszkañców do czynnego 

Dla osiedli 
to także 
dla Bierunia
to także 
dla Bierunia

7
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BUDŻET

: 27 stycznia Rada 
Miejska Bierunia przyjęła Bu-
dżet Miasta na rok 2011. Za 
przyjęciem budżetu głosowa-
ło 10 radnych, przeciw był je-
den a 3 wstrzymało się od 
głosu. Proszę podać szcze-
góły tegorocznego budżetu. 

Burmistrz Bierunia Ber-
nard Pustelnik: Opracowanie 
budżetu wymaga dostosowa-
nia wydatków do możliwości fi-
nansowych gminy, kompromisu 
miedzy celami bliższymi i dal-
szymi, wyważenia i pogodze-
nia racji poszczególnych grup 
mieszkańców i radnych. Budżet 
jako najważniejszy dokument 
finansowy gminy powinien być 
wynikiem racjonalnego plano-
wania. 

Budżet Bierunia w bieżącym 
roku wyznaczają następujące 
pozycje: dochody w wysokości 
87.643 tys zł, wydatki w wyso-
kości 93.875 tys zł, przycho-
dy w wysokości 10.064 tys zł 
oraz rozchody w wysokości 
3.832 tys zł. Podział wydatków 
budżetu przedstawia tabela za-
mieszczona obok.

: Już od razu widać, 
że rosną dochody miasta.

Bernard Pustelnik: Two-
rząc projekt budżetu, oparto się 
na wskaźnikach makroekono-
micznych, jakie zostały przyję-
te do projektu ustawy budżeto-
wej państwa na 2011 rok oraz 
wstępnych informacjach prze-
kazanych przez Ministerstwo 
Finansów o wysokości sub-
wencji (która w porównaniu do 
roku poprzedniego wzrosła) i 
szacowanych wpływach z tytu-
łu udziału gminy w podatku do-
chodowym od osób fizycznych, 
które też w porównaniu do 2010 
wzrosły. 

Opracowanie projektu bu-
dżetu poprzedzone zostało ob-
liczeniami w zakresie możliwo-
ści pozyskiwania dochodów 
do budżetu gminy, jak rów-
nież przeprowadzono analizę 
stanu realizacji dochodów, z 
uwzględnieniem przewidywa-
nego wykonania 2010 roku. 
Uchwałą Rady Miejskiej w Bie-
runiu na 2011r. przyjęto wzrost 
o 2,5 % stawek z podatku od 
nieruchomości oraz podwyż-
szono opłaty.

W dochodach majątkowych 
uwzględniono 22.382.000,00 zł 
na odbudowę infrastruktury 
zniszczonej w wyniku powo-
dzi, jaka miała miejsce w maju 
2010r., czego nie było w bu-
dżecie 2010r.

: Równocześnie z 
dochodami rośnie deficyt. 
Dlaczego tak się dzieje?

Burmistrz Pustelnik: De-
ficyt nie występuje kiedy 
wszystkie wydatki zostaną 
pokryte dochodami. W na-
szym przypadku deficyt wy-
stąpił, gdyż wydatki zostały 
pokryte przychodami tj. wol-
nymi środkami pochodzącymi 
z nadwyżki środków pienięż-
nych na rachunku bieżącym 
budżetu wynikającej z rozli-
czeń kredytów i pożyczek z 
lat ubiegłych, kredytami i po-
życzkami. 

Chciałbym jednak uspoko-
ić Czytelników Rodni. Defi-
cyt w uchwale budżetowej na 
2011r. wynosi 6,2 mln zł, na-
tomiast w projekcie budżetu 
na rok poprzedni wynosił nie-
mal 7,5 mln złotych. 

: Zadłużenie Gminy 
na dzień 1 stycznia bieżą-

cego roku wyniosło niemal 
19 mln zł. Przyzna pan, że to 
dość niepokojące?

Bernard Pustelnik: Zaczął-
bym od tego, że w latach 2006 i 
2007 gmina zaciągnęła kredyty 
inwestycyjne w Banku Gospo-
darstwa Krajowego a w roku 
2010 kolejny w Banku Śląskim, 
których częściowa spłata przy-
pada w tym roku. W projekcie 
budżetu została więc zaplano-
wana spłata tych pożyczek i 

kredytów w łącznej wysokości 
niemal 4 mln zł. 

Finansowanie w bieżącym 
roku zaplanowanych wydatków 
majątkowych, w tym również 
tych, które nie znajdują pokry-
cia w planowanych dochodach 
budżetowych oraz występują-
cego deficytu budżetowego za-
mierzamy pokryć przychodami 
pochodzącymi z: kredytu w wy-
sokości 5 mln zł oraz pożyczek 
z WFOŚiGW w wysokości po-
nad 1 mln zł. Kredyt zaciągamy 
na realizację zadań inwestycyj-
nych, natomiast pożyczki mie-
dzy innymi na: realizację usu-
wania azbestu w gminie, ter-
momodernizację hali sportowej 
przy Gimnazjum nr 2 oraz dzia-
łania związane z ograniczeniem 
niskiej emisji. 

: Władze gminy, za-
równo burmistrz jak i radni 
mogą mieć wizję rozwoju 
miasta, jednak musi się ona 
mieścić w ramach budżetu. 

Podział budżetu
Wydatki ogółem    93.874.708,00 

w tym 
bieżące     53.400.966,00• 
majątkowe   40.473.742,00• 

W niektórych działach podział środków przedstawiał się następująco:
dział 600 – transport i łączność  
bieżące       3.075.292,00• 
majątkowe    16.700.000,00• 
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 
bieżące     2.753.000,00• 
majątkowe    7.600.000,00• 
dział 750 – administracja publiczna  
bieżące     7.923.217,00• 
majątkowe    1.444.100,00• 
dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa
bieżące     2.041763,00• 
majątkowe       200.000,00• 
dział 800 – oświata i wychowanie 
bieżące     18.685.030,00• 
majątkowe    3.594.000,00• 
dział 852 – pomoc społeczna 
środki z budżetu gminy  1.833.030,00• 
środki z budżetu wojewody    2.948.329,00• 
dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
bieżące     5.953.877,00• 
majątkowe    7.688.642,00• 
dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
bieżące     1.619.140,00• 
dział 926 – kultura fi zyczna 
bieżące     3.510.978,00• 
majątkowe    2.747.000,00• 

To dobry budżet
Budżet gminy to roczny plan wszystkich 
jej dochodów i wydatków oraz przychodów 
i rozchodów, stanowi on upoważnienie dla 
Burmistrza do dokonywania wydatków i za-
ciągania zobowiązań.
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BUDŻET

Wszyscy pamiêtamy ze-
sz³oroczn¹ powódŸ, 
która nawiedzi³a Bieruñ. 

Tra gedia ta na zawsze po zostanie 
w naszej pamiêci, a spustosze-
nie, jakiego do kona³a, odczuwaæ 
bêdziemy jeszcze przez wiele 
miesiêcy.

Chcielibyœmy, aby w przy-
sz³oœci mieszkañcy w porê do-
wiadywali siê o takich sytuacjach, 
co w znacznym stopniu zwiêkszy 
bezpieczeñstwo i umo¿liwi 
szybk¹ reakcjê.

W zwi¹zku z powy¿szym, Urz¹d 
Miejski w Bieruniu uruchamia 
system szybkiego powiadamia-
nia mieszkañców o sytuacjach 
kryzysowych przy u¿yciu telefo-
nu komórkowego. Dziêki niemu, 

za pomoc¹ wiadomoœci SMS, 
bêdziemy mogli informowaæ o 
wystêpuj¹cych zagro¿eniach 
i dzia³aniach podejmowanych 
przez Gminê i inne s³u¿by.

Osoby zainteresowane proszo-
ne s¹ o wype³nienie formularza 
zg³oszeniowego i przekazanie 
go do Punktu Informacji i Obs³ugi 
Mieszkañca Urzêdu Miejskiego w 
Bieruniu lub przes³ania go poczt¹ 
na adres: Urz¹d Miejski w Bieru-
niu, ul. Rynek 14. 

Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ 
przes³ania formularza poczt¹ 

e-mail na adres 
sms@um.bierun.pl  

– wniosek do pobrania na 
stronie www.bierun.pl 
Us³uga jest darmowa.

SMS o niebezpieczeñstwach
URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

DO SMS-owego  SYSTEMU SZYBKIEGO POWIADAMIANIA MIESZKAOCÓW   

O ZAGROŻENIACH POWODZIOWYCH. 
 

IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………………………………………………………………  

ADRES……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

NR TELEFONU KOMÓRKOWEGO ……………………………………………………………………………………………………….. 

      

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji SMS oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Urząd Miejski w Bieruniu dla potrzeb powiadamiania mieszkaoców, zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), oraz ustawą z dnia 18 lipca 
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).   

    

PODPIS     …………………………………………………………………. 

 

 

Nie od dziś wiadomo, że 
tak krawiec kraje, jak mu 
materii staje. Dlatego se-
sja budżetowa jest uzna-
 wana za jedną z najważ-
niejszych w roku. 

Burmistrz Bierunia: 
Zgadzam się z tym stwier-
dzeniem. Budżet miasta 
jest właściwą strategią 
rozwoju. Dokument jakim 
jest Strategia rozwoju mia-
sta jest ważny ale cóż po 
tym dokumencie, kiedy nie 
będzie pieniędzy na re-
alizację zawartych w nim 
zadań. Dlatego budżet, 
jest taką roczną strategią 
miasta. Chciałbym jed-
nak podkreślić – to nie jest 
mój budżet ani budżet tej 
Rady Miejskiej – tylko bu-
dżet wypracowany przez 
poprzedniego Burmistrza 
i Radę poprzedniej kaden-
cji. Moją wolą było tylko 
przesunięcie kwoty 500 ty-
sięcy złotych na zabezpie-
czenie przed powodzią.

Dziwi mnie jednak, że w 
czasie Sesji w ogóle nie 
rozmawialiśmy o 9 mln 
złotych na przedszkole, o 
budżetach oświaty, kultu-
ry… przecież to była oka-
zja by powiedzieć w któ-
rą stronę chcemy iść. Nie 
rozmawialiśmy o szkolnic-
twie, które konsumuje 25 
procent budżetu a może 
dałoby się tu coś uspraw-

nić, zmienić lub uszczel-
nić. Natomiast dyskusja 
koncentrowała się wo-
kół planowanego zakupu 
pompy dla OSP Bieruń 
Stary oraz o tym czy da 
się uszczknąć z kwoty 500 
tys. zł na powiadamianie 
w razie powodzi i zmniej-
szyć to do kwoty 100tys 
zł. Czyli w budżecie liczą-
cym niemal 90 mln złotych 
to rozmowa a nawet bój 
toczył się o 1 procent wy-
datków.

: Na zakończe-
nie, proszę powiedzieć 
jak pan ocenia budżet, 
który będzie pan realizo-
wał w roku bieżącym?

Bernard Pustelnik: 
Ogólnie mówiąc to dobry 
budżet. Zastanowił bym 
się jedynie nad poszu-
kaniem oszczędności a 
przede wszystkim na po-
szukiwanie środków ze-
wnętrznych. Budżet to 
plan sporządzony na pod-
stawie różnorodnych ana-
liz. Nie ma gwarancji, że 
kwoty wpisane w budżet w 
pełni zostaną zrealizowa-
ne. Ponadto trwają inten-
sywne rozmowy w sprawie 
pozyskania obiecanych 
środków na odbudowę in-
frastruktury po powodzi. 
Gmina też nie ma 100% 
pewności ich otrzymania.

Por¹bek w necie
Jerzy Juda: Liczba cz³onków 

„Por¹bka”, to niespe³na 70 osób. 
Przy wymianie informacji, pomiêdzy 
cz³onkami Zarz¹du korzystamy z 
skrzynek e-mailowych. Choæ udo-
stêpniona zosta³a mo¿liwoœæ komuni-
kowania siê z poziomu strony to jed-
nak korzystanie z tej formy komuni-
kacji na razie siê nie przyjê³o. 

: „Por¹bek” ma swoich 
radnych. Czy mieszkaniec Bieru-

nia mo¿e za poœre dni ctwem wa-
szej strony skon taktowaæ siê z 
jakimœ radnym, podzieliæ swoimi 
spostrze¿e niami, zadaæ pytanie? 

Jerzy Juda: Ka¿dy kto odwiedzi 
stronê mo¿e wejœæ na link „Kontakt” i 
wys³aæ e-maila na skrzynkê o adresie 
porabekbierun@wp.pl, do której mają 
dostêp wszyscy cz³onkowie zarz¹du i 
radni „Por¹bka”. Jest to te¿ miejsce, 
gdzie czekamy na wszelkie sugestie 
i uwagi. 

5

Dla osiedli to także...5

protestu poprzez zablokowanie dro-
gi krajowej. Blokady odnios³y skutek. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad wyremontowa³a DK44 za 
oko³o 34.5 miliona z³otych. Drugim 
najwiêkszym sukcesem to doprowa-
dzenie do uruchomienia sprzeda¿y 
mieszkañ w 2011, bêd¹cych we 
w³adaniu przez Nadwiœlañsk¹ 
Spó³kê Mieszkaniow¹. 

: Praktycznie, cz³on ka mi 
waszego Stowarzyszenia s¹ mie-
szkañcy osiedli górniczych przy 
ulicach Granitowej, Warszawskiej, 
Wê glowej. Czyli dzia³acie na rzecz 
tej osiedlowej spo³e cznoœci?

Andrzej Bibrzycki: Mie szkañ-
cy osiedli s¹ pe³no prawnymi mie-
szkañcami Bierunia i dzia³aj¹c na 
rzecz lokalnego œrodowiska, na rzecz 
konkretnych osiedli, dzia³amy na rzec 
Bierunia. Has³owo powiedzielibyœmy: 
„nic o nas bez nas”. Mamy swoich 

przedstawicieli w Radzie Miejskiej i 
Radzie Powiatu. Ogólnie mówi¹c w 
planach na rok bie¿¹cy mamy udzia³ 
w spo³ecznym dzia³aniu na rzecz 
miasta i jego mieszkañców. Tradycj¹ 
sta³a siê, organizowana co roku jed-
nodniowa bezp³atna wycieczka dla 
dzieci szkó³ podstawowych i gimna-
zjalnych. Liczymy, ¿e tak¿e w tym 
roku uda nam siê tak¹ wycieczkê 
zorganizowaæ.

Na zakoñczenie chcia³bym przy-
pomnieæ Czytelnikom Rodni, ¿e w 
ka¿dy poniedzia³ek roku szkolne-
go zarz¹d Stowarzyszenia oraz rad-
ni pe³ni¹ dy¿ur od godziny 16.00  
do 18.00 dla mieszkañców Bieru-
nia (Szko³a Podstawowa nr 3, sala 
nr 3 ). Dodatkowo w uzgodnione dni 
wraz z zarz¹dem na mieszkañców 
oczekiwaæ bêd¹ w Szkole Podstawo-
wej Pan Burmistrz Bernard Pustel-
nik oraz  zastêpca prezesa Z.U.H. 
HONORATA  Pani Gra¿yna Kubica. 
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KULTURA

Ch o æ 
czêsto 
pojêcie 

„zespó³ folk-
lorystyczny” 
najczêœciej ko-
jarzy siê nam 
ze œpiewem 
i tañcem re-
gionalnym, to 
grupa „Fami-
lijo” specjali-
zuje siê w for-
mach teatralnych. Ostatniej nie-
dzieli zafundowa³a bieruñskiej 
publicznoœci dwugodzinny ma-
raton œmiechu. Barwne stro-
je, doskonale dobrane teksty, 
to tylko niektóre z atutów tego 
wystêpu.

Spektakl oparto o komediê 
Miko³aja Gogola pt. „O¿enek”. 
„Zolyty” to dwuaktowy musi-
cal, grany wierszem i w gwarze 

œl¹skiej. Opo-
wiada zabawn¹ 
historiê starych 
kawalerów, któ-
rzy zalecaj¹ siê 
do podstarza³ej 
panny. Libretto 
napisa³ Marian 

Makula – znany satyryk i artysta 
estradowy, wystêpuj¹cy m.in. w 
kabarecie „RAK”. Muzykê z ko-
lei stworzy³ Czes³aw Œpiewok, 
co w po³¹czeniu ze œl¹sk¹ 
gwar¹ sprawia, ¿e publicznoœæ 
mog³a liczyæ na fantastyczn¹ 
zabawê. I tak rzeczywiœcie by³o. 
Salwy œmiechu wœród widzów 
wybucha³y co chwilê.

To nie by³ debiut grupy „Fami-
lijo”. W zesz³ym roku artyœci pre-
zentowali publicznoœci z naszego 
regionu „Pomstê czyli Zemstê po 
Œl¹sku” ciesz¹c¹ siê ogromnym 
powodzeniem. Zespó³ dzia³a 

3 lata. W jego sk³ad wchodz¹ 
mieszkañcy  wsi Szczejkowice. 
Kultywuje gwarê, obrzêdy i tra-
dycje Górnego Œl¹ska. Uczest-
niczy w uroczystoœciach na te-
renie gminy i miasta Czerwion-
ka-Leszczyny oraz poza jej 
granicami, bior¹c udzia³ w fe-
stynach, do¿ynkach, biesiadach 
oraz przegl¹dach zespo³ów folk-
lorystycznych. Z ich udzia³em 
mo¿na tak¿e obejrzeæ: „Szop-
ka Œl¹sko”, „Bojka o Kapturku”,  
„Romeo i Julia – Jo ci przaja, 
Ty mi przajesz”  oraz „Ostatnio 
Œl¹sko Wieczerzo”.

Randkowanie po œl¹sku
24 stycznia w DK „GAMA” wyst¹pi³ Zespó³ Folklory-
styczny „Familijo” ze Szczejkowic, z musicalem „Zolyty 
to piykno jest rzecz”.

Zespó³ osi¹gn¹³ suk-
cesy, którymi mo¿na 
by obdzieliæ znacz-

nie wiêksze grono artystów. 
Dwadzieœcia wydanych p³yt 
(3 LP, 2 DVD i 15 CD), nagra-

nia z amerykañskimi gwiazdami 
bluesa jak m.in. Charlie Mussel-
white czy Louisiana Red, kon-
certy poprzedzaj¹ce wystêpy 
bluesowych legend: B.B. Kin-
ga (Warszawa 1996) czy Blues 

Brothers (Norymberga 1989) – 
mówi¹ same za siebie. 

Tysi¹ce koncertów w Polsce,  
praktycznie w ca³ej Europie a 
nawet w Zimbabwe i wreszcie 
w niedzielê  30 stycznia  mu-
zyczna wizyta w Bieruniu. W  
wype³nionej po brzegi sali Domu 
Kultury „ Gama” wys³uchaliœmy 
koncertu wirtuoza harmonij-
ki i jego wspania³ego zespo³u.   
Szósta zero dwie”, „Blues 
mieszka w Polsce”, „John Lee 
Hooker” czy „Chory na blu-
esa” – to utwory, którymi artyœci 
potrafi¹ porwaæ ka¿dego.

Choæ zaczynali jako orto-
doksyjni bluesmani, w trak-

cie blisko 30 lat dzia³alnoœci, 
S³awek i jego zespó³ wykre-
owali w³asny, niepowtarzalny 
styl bazuj¹cy na akustycznym 
instrumentarium a bêd¹cy fuzj¹ 
bluesa, folku, jazzu i piosen-
ki autorskiej. Był to wspania³y 
koncert za który pracownikom 
Bieruñskiego Oœrodka Kul-
tury nale¿¹ siê szczere bra-
wa. Rzadko goœcimy w Bieru-
niu a równie¿ w okolicznych 
miejscowoœciach, zespo³y, któ-
re s¹ bohaterami hase³ w ency-
klopediach muzycznych a na 
ich temat powstaj¹ prace licen-
cjacie i magisterskie! 

Legenda w „Gamie”
Nie ka¿dy musi czuæ bluesa ale ka¿dy, kto ma jakieœ 
pojêcie o muzyce musi przyznaæ, ¿e S³awek Wierzchol-
ski i stworzona przez niego 28 lat temu Nocna Zamiana 
Bluesa – to absolutna szpica tego gatunku muzycznego 
w Polsce i œcisła europejska czo³ówka.

œl¹skiej. Opo-
wiada zabawn¹ 
historiê starych 
kawalerów, któ-
rzy zalecaj¹ siê 
do podstarza³ej 
panny. Libretto 
napisa³ 

Zespó³ osi¹gn¹³ suk- nia z amerykañskimi gwiazdami 
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KULTURA

: Pani dyrektor, 
mamy nowy rok, nowe plany 
propozycje, czym w 2011 
roku zaskoczy nas bieruń-
ska placówka kultury?

Dyrektor BOK: Witam, na po-
czątku życzenia dla mieszkań-
ców miasta, aby ten rok 2011 
był dobrym czasem dla wszyst-
kich, przepełnionym radością, 
spokojem i spełnionymi marze-
niami. A co w BOK-u?

Rok 2011 to przede wszyst-
kim inauguracja Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Uniwersytet działa w „Ju-
trzence” i „Remizie” gdzie odby-
wają się zajęcia i wykłady. Bie-
ruńscy studenci uczą się języ-
ka angielskiego, niemieckiego, 
chodzą na gimnastykę, zaję-
cia informatyczne, artystyczne 
oraz wykłady. 

: Kto był inicjatorem 
powstania UTW/

Dyrektor BOK: Nasza placów-
ka wyszła naprzeciw potrze-
bom bieruńskich seniorów, któ-
rzy często goszczą w BOK-u

: Na jakich zasadach 
działa tego typu forma?

Dyrektor BOK: Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Bieruniu 
to porozumienie zawarte mię-
dzy miastem, burmistrzem mgr 
inż. Bernardem Pustelnikiem, 
a Górnośląska Wyższą Szko-
łą Pedagogiczną im. Kardynała 
Augusta Hlonda reprezentowa-
ną  przez rektora doc. dr. Miro-
sława Wójcika. Na uroczystej 
inauguracji, która odbyła się 19 
stycznia w „Jutrzence” gości-
liśmy rektora tej uczelni wraz 
z gronem wykładowców. Była 
uroczysta przysięga, zostały 
rozdane indeksy. Rozpoczął się 
nowy rok akademicki dla Bie-

runia. Wyższa szkoła, z którą 
współpracujemy, to doskona-
ła kadra pedagogiczna, opieka 
merytoryczna i metodyczna.

: Jaki jest cel istnie-
nia UTW w Bieruniu?

Dyrektor BOK: Uniwersytet 
ma zachęcać do rozwoju inte-
lektualnego, ćwiczenia pamięci, 
kreatywności. To także element 
konsolidujący społeczeństwo, 
poprawiający samopoczucie – 
wspólne spotkania, rozmowy, 
powód do wyjścia z domu, bycie 
z innymi ludźmi. Mamy nadziej-
że również seniorzy będą czę-
ściej korzystać z naszej oferty 
kulturalnej i zwiększą grono od-
biorców.

: Na co pani Zofio 
warto przyjść do BOK-u?

Dyrektor BOK: Za nami świet-
ny koncert „Nocnej Zmiany Blu-
esa” w Gamie, a przed „Dni Te-
atru”. W marcu zapraszamy na 
spotkanie ze sztuką sceniczną, 
z teatrem profesjonalnym – „Gru-
pą Rafała Kmity” w widowisku 
„Wszyscyśmy z jednego szyne-
la” oraz Teatrem „Epidemia” i 
„Fabryką Marzeń”- zaprezentu-
ją ciekawe sztuki, premiery- „Ju-
dasze” i „Opowieść o ołowianym 

żołnierzyku”. Cały plan imprez, 
kalendarz wydarzeń kultural-
nych można znaleźć w tejże ga-
zecie oraz na naszej stronie. Co-
dziennie również zapraszamy na 
zajęcia stałe, cykliczne – taniec, 
rękodzieło, malowanie, robótki 
ręczne, teatr, muzyka, ceramika.

: Dziękuję i czego ży-
czyć bieruńskiej placówce?

Dyrektor BOK: Oczywiście do-
brej pogody i zabawy w czasie 
imprez plenerowych, dużej fre-
kwencji na każdym wydarzeniu 
kulturalnym oferowanym przez 
naszą instytucję. 

: To wszystkie życze-
nia?
Dyrektor BOK: Oczywiście jak 
w piosence „ABBY” – „Money, 
money”. Problemy z pieniędz-
mi. Wszyscy, którzy zajmowa-
li się działalnością kulturalną 
byli zwolnieni z podatku VAT. 
Obecnie po zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług 
(z dnia 29.10.2010) sytuacja 
diametralnie się zmieniła, np. 
kupując od agencji artystycznej 
zespół muzyczny lub przedsta-
wienie musimy płacić dodatko-
wo 23 % podatku.

: Dziękuję

Nie tylko o uniwersytecie…

Zapraszam Państwa 
na spotkanie z Panią 
Zofią Łabuś, dyrek-
torem Bieruńskiego 
Ośrodka Kultury

9RODNIA · LUTY 2011
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KULTURA

Bieruński Ośrodek Kultury 
zaprasza w lutym i marcu

Kinoteatr „Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4

17 lutego godz. 18.00 – Wieczorek taneczny dla PZERiI

26 lutego godz. 8.00 – Maraton skatowy

DNI TEATRU 

26 marca godz. 18.00 – sztuka „Judasze” w wykonaniu teatru 
„Epidemia” oraz sztuka „Opowieść o ołowianym żołnierzy-
ku” w wykonaniu teatru „Fabryka marzeń”

27 marca godz. 19.00 – sztuka „Wszyscyśmy z jednego szy-
nela” w wykonaniu teatru „Grupa Rafała Kmity”

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19

5 marca godz. 19.00 – Babski Comber – impreza biletowana

Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 45

15 lutego godz. 11.00 – Cykl spotkań teatralnych dla Gimna-
zjum nr 2 – Teatr Edukacji Kraków

16 lutego godz. 17.00 – Dyskoteka dla Gimnazjum nr 2

26 lutego godz. 20.00 – Zabawa karnawałowa dla miesz-
kańców

Krzysztof Gryksa 
– laureatem Clemensa 2010

1

Razem z panem Krzysztofem 
nagrody Clemensa otrzymaj¹: 
Rafa³ Bula – dokumentalista, hi-
storyk-amator, autor ksi¹¿ek o 
przesz³oœci naszej ziemi (przede 

wszystkim Lêdzin i Che³mu 
Œl¹skiego) oraz Zygmunt Fol-
ta – dyrektor Centrum Badañ 
i Dozoru Górnictwa Podziemne-
go w Lêdzinach.

Gimnazjaliœci stwo-
rzyli niepowtarzaln¹ 
atmosferê podczas 

wystêpu. Piêkny œpiew i teksty 
literackie, którym towarzyszy³ 
obraz ukazywa³y ludzi w 
ró¿nych sytuacjach ¿yciowych 
podczas œwi¹t, sk³ania³y do 
przemyœleñ i dostarczy³y wie-
lu wzruszeñ. Osoby, dziêki któ-
rym mogliœmy prze¿yæ chwi-
le pe³ne wzruszeñ to: P. Bo-
bak, E. Drobny, K. Tomala, 
N. Chmaj, P. Majer, J. £asic-
ki, A. Sosna, K. Tomala, K. 

Latocha, K. £owiec, D. Drob, 
K. Karbowiak, J. Stencel, C. 
Stelmaczonek, B. Krzykaw-
ska, K. Drobny, M. Kiecoñ, P. 
Blacha, K. Rumiñski.

Uczniowie pracowali pod 
kierunkiem nauczycieli: A. 
Œcierskiej, W. Pagie³y, K. Bo-
bak i B. Durkalec.

Na koniec spotkania ucznio-
wie zaprosili widzów do wspól-
nego kolêdowania i znowu 
wróciliœmy pamiêci¹ do minio-
nych Œwi¹t Bo¿ego Narodze-
nia.

Wigilijne wspomnienia
Wieczornica poetycko-kolêdowa pt.” Wigilijne wspomnie-
nia” przygotowana przez uczniów Gimnazjum nr 2 w Bie-
runiu odby³a siê 12 stycznia w kinoteatrze Jutrzenka.. Ju¿ 
po raz dziesi¹ty uczniowie mogli zaprezentowaæ siê przed 
bieruñsk¹ publicznoœci¹ z repertuarem obejmuj¹cym 
tematykê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

G

Wigilijne wspomnienia
Wieczornica poetycko-kolêdowa pt.” Wigilijne wspomnie-
nia” przygotowana przez uczniów Gimnazjum nr 2 w Bie-
runiu odby³a siê 12 stycznia w kinoteatrze Jutrzenka.. Ju¿ 
po raz dziesi¹ty uczniowie mogli zaprezentowaæ siê przed 
bieruñsk¹ publicznoœci¹ z repertuarem obejmuj¹cym 
tematykê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Ju¿ po raz drugi Przed-
szkole nr 1 zorganizowa³o 
Przegl¹d Kolêd i Pasto-

ra³ek. Udzia³ wziê³o 9 dzie-
ci, które zosta³y przygotowane 
przez swoje wychowawczynie. 
Dzieci ocenia³o jury: Krysty-
na Czajowska, Barbara Niec-
karz, Barbara Bry³a oraz Pan 
Bajura i Przemys³aw Ma-
jor. Poziom wykonawców by³ 
bardzo wyrównany ale serca 
i s³uch jurorów podbi³y: 3-let-

nia Zosia Lorenc i Joasia Po-
dedworny. Zosta³ wyró¿niony 
równie¿ Mateusz Kocurek, 
który nie tylko œpiewa³ ale i sam 
sobie akompaniowa³. Uczestni-
cy otrzymali wspania³e nagrody, 
które zosta³y ufundowane przez 
sponsorów: Pañstwo Barbarê 
i Szymona Bry³a, Danutê 
i Piotra Bajura oraz Joannę i 
Adama Karkut. Dziêkujemy i 
jeszcze raz gratulujemy wszyst-
kim wykonawcom!

Przedszkolaki kolêduj¹
Tradycyjnie jak co roku 

w Przedszkolu nr 1 w 
Bieruniu odby³ siê bal 

przebierañców dla dzieci z nasze-
go miasta nieuczêszczaj¹cych 
do przedszkola. Dzieci zosta³y 
zaproszone do zabaw w Misio-
landii, gdzie czeka³o na nie mnó-
stwo atrakcji. Razem z opieku-
nami nasi mali goœcie weso³o siê 

bawili w rytm misiowych przebo-
jów, poznali przedszkolne sale 
i spróbowali swoich si³ na przy-
gotowanym torze przeszkód. Na 
zakoñczenie dzieci otrzyma³y 
pami¹tkowe dyplomy, koloro-
wanki i s³odkie upominki. 

Serdecznie pozdrawiamy na-
szych Ma³ych Przebierañców!

Bal misiowy1



11RODNIA · LUTY 2011 r.

SPOŁECZEŃSTWO

Badania wykonywane bêd¹ w godzinach 
od 9:00 do 17:00, tak¿e wszystkie panie 
mog¹ wybraæ najbardziej dogodny dla sie-

bie termin. Osoby które chcia³aby wykonaæ ba-
danie w mammobusie powinny dokonaæ rejestra-
cji pod numerami telefonów: 0-801 08 00 07 lub 
(58) 666 2 444.

Mammografiê powinny regularnie wykonywaæ 
wszystkie kobiety po 35 roku ¿ycia. Panie w gru-
pie wiekowej 50-69 lat maj¹ mo¿liwoœæ wykonania 
bezp³atnej mammografii w ramach ogólnopolskiego 
programu przesiewowego. W mammobusie wyko-
nywane s¹ tak¿e badania prywatne dla pañ spoza 
skryningu – wtedy wymagane jest za œwiadczenie 
od lekarza o braku przeciwwskazañ do wykonania 
mam mografii, a koszt badania wynosi 80 z³.

„Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi skierowany jest do wszystkich ubez-

Bezpłatna mammografia 
w Bieruniu 
Mammobusy firmy FADO regularnie odwiedzaj¹ miej-
scowoœci w województwie œl¹skim. Od 15 do 17 lutego 
badania odbywaæ siê bêd¹ w Bieruniu, przed Starostwem 
Powiatowym. 

pieczonych kobiet w wieku 50-
69 lat, które przez ostatnie 2 lata 
nie mia³y wykonywanej mammo-
grafii w ramach tego Programu” 
– mówi lek. med. Ma³gorzata 
Cymerman, specjalista ra-
diologii i diagnostyki obrazo-
wej, lekarz z doœwiadczeniem 
w zakresie mammografii. „Ko-
biety obci¹¿one genetycz-
nie, czyli je¿eli w pierwszej li-

nii pokrewieñstwa (u matki sio-
stry lub córki) wystêpowa³ rak 
piersi, maj¹ zagwarantowan¹ 
bezp³atn¹ mammografiê po 
up³ywie 12 miesiêcy. Mammo-
grafia skryningowa przezna-
czona jest dla grupy Pañ bez 
jakichkolwiek niepokoj¹cych 
objawów w piersiach, dla ko-
biet, które nie chorowa³y na 
raka piersi.
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SESJA

Radni obradowali

Data, godzina,
miejsce

Podstawowe tematy posiedzenia Charakter spotkania

15.03., godz. 14.30 
Sala szkoleń UM 

1. Spotkanie z przedstawicielami kół wędkarskich działającymi na te-
renie Bierunia. 
2. Kąpieliska i łowiska w okresie wakacyjnym. 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Ładu Pu-
blicznego

17.03., godz. 14.30 
Świetlice środowiskowe 
Sala szkoleń UM 

1.Przegląd świetlic środowiskowych – część wyjazdowa. 
2. Działalność MOPS w Bieruniu. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Opieki Społecznej

22.03., godz. 16.30 
Sala szkoleń UM 

1. Remonty i inwestycje związane z likwidacją szkód spowodowanych 
przez powódź oraz bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. 
2. Górnictwo a bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. 
3. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w zabezpieczeniu prze-
ciwpowodziowym. 

Komisja Gospodarki Miejskiej

23.03., godz. 16.30 
Sala szkoleń UM

Polityka oświatowa w mieście
Komisja Finansów Rozwoju i Pro-
mocji

31.03. godz. 15.00 
Sala szkoleń UM 

1. Ochrona i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. 
2. Działalność górnictwa na terenie miasta. 

Trzecia SESJA Rady Miejskiej 

Radni zapraszają
Na II Sesję Rady Miejskiej  która odbędzie się 24.lutego o godz. 15.00 w sali szkoleń UM i poświę-
cona będzie zadaniom  inwestycyjnym i remontowym:  wykonanie w roku ubiegłym i harmonogram 
realizacji na rok bieżący.

Oprócz uchwa³y bud¿etowej, któr¹ szerzej 
prezentujemy w rozmowie z burmistrzem, 
Rada na styczniowej sesji przyjê³a uchwa³y 
w sprawie: wieloletniej prognozy finanso-
wej, planu dofinansowania form dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli, zatwier-
dzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodê, wyra¿enia zgody na najem lokalu 
u¿ytkowego, pomocy finansowej Powiato-
wi na wspieranie osób niepe³nosprawnych 
bêd¹cych mieszkañcami Bierunia, pomo-
cy finansowej na utrzymanie zwierzêcia w 
ZOO, miesiêcznych diet radnych, nieograni-
czania zakresu zadañ realizowanych przez 
S¹d Rejonowy w Tychach, przyst¹pienia 
Gminy do realizacji projektu „Angielska 
motywacja” oraz okreœlenia warunków i try-
bu finansowania sportu w Gminie Bieruñ.
Treœæ przyjêtych uchwa³ mo¿na znaleŸæ na 
stronach internetowych Urzêdu Miasta oraz 
w biurze Rady Miejskiej.

UWAGA ROLNICY

W Centrum Inicjatyw Gospodarczych przy uli-
cy Turystycznej1 – 9 marca o godzinie 10.00 

rozpocznie siê spotkanie informacyjno – promocyjne 
dotycz¹ce VIII kampanii przyjmowania wniosków ob-
szarowych, ONW i rolnoœrodowiskowych w Bieruniu. 
Wszystkich rolników serdecznie zapraszamy.

KGHM przej¹³ NITROERG

W œrodê 2 lutego ostatecznie zakoñczy³ siê pro-
ces przejêcia spó³ki Nitroerg przez KGHM Pol-

ska MiedŸ. Tego dnia, pomiêdzy Skarbem Pañstwa 
a spó³k¹ KGHM Polska MiedŸ S.A. zosta³a zawarta 
umowa sprzeda¿y 85 proc. akcji Nitroergu nale¿¹cych 
do Skarbu Pañstwa za ponad 120 mln z³. 

Przypomnijmy, ¿e Nitroerg rozpocz¹³ dzia³alnoœæ 
1 grudnia 2006, po fuzji Zak³adów Tworzyw Sztucz-
nych ERG-Bieruñ oraz Zak³adów Tworzyw Sztucz-
nych Nitron w Krupskim M³ynie. Firma jest producen-
tem materia³ów wybuchowych i œrodków strza³owych 
przeznaczonych do u¿ytku cywilnego. Jej dzia³alnoœæ 
obejmuje tak¿e produkcjê szerokiej gamy wyrobów z 
tworzyw sztucznych oraz dodatku do paliw.
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To by³o naprawdê histo-
ryczne wydarzenie. W 
66 rocznicê wyzwolenia 

obozu KL Auschwitz-Birkenau 
Bronis³aw Komorowski – 
Prezydent RP, Christian Wulff 
– Prezydent Niemiec, byli 
wiêŸniowie KL Auschwitz, m.in. 

W³adys³aw Bartoszewski, Au-
gust Kowalczyk spotkali siê z 
m³odzie¿¹ w Miêdzynarodowym 
Domu Spotkañ M³odzie¿y w 
Oœwiêcimiu.

Na osobiste zaproszenie Chri-
stopha Heubnera, Wiceprezy-
denta Komitetu Oœwiêcimskiego, 

uczniowie Powiatowego Zespo³u 
Szkó³ w Bieruniu znaleŸli 
siê w elitarnym gronie osób 
uczestnicz¹cych w tym spo-
tkaniu. By³o ono jednoczeœnie 
inauguracj¹ obchodów 25-lecia 
powstania Miêdzynarodowego 
Domu Spotkañ M³odzie¿y w 
Oœwiêcimiu, z którym Powia-
towy Zespó³ Szkó³ w Bieruniu 
wspó³pracuje od prawie 15 lat, 
realizuj¹c wspólny projekt edu-
kacyjny polsko-niemieckiej wy-
miany m³odzie¿y „Nauka po-
przez spotkanie”.

G³ównym punktem programu 
by³a debata pod has³em „Co 
pozostaje w pamiêci ...Histo-
ria Europy, nadzieja Europy”. 
M³odzi ludzie dzielili siê swoimi 
osobistymi doœwiadczeniami, 
refleksjami na temat tego, jak 
poznanie prawdy o Auschwitz 
wp³ynê³o na ich postrzeganie 
œwiata i œwiadomoœæ historii.

– Bycie w tym miejscu, poœród 
rzeczywistych œwiadków piek³a 
holocaustu to dla mnie ogromne 
prze¿ycie – mówi³a Anna Jaki-
miec, uczennica bieruñskiego 
PZS-u, uczestniczka wymiany 
polsko-niemieckiej w 2009r. – to 
wyró¿nienie, ale i zobowi¹zanie 
dla nas m³odych do bycia czuj-
nym. To bardzo wa¿ne, co 
powiedzia³ pan Prezydent Ko-
morowski, ¿e nigdy nie mo¿emy 
byæ pewni przysz³oœci, a fakt, 
¿e jesteœmy m³odzi nie zwalnia 
nas z obowi¹zku wiedzy.

Po spotkaniu delegacja Po-
wiatowego Zespo³u Szkó³ w 
Bieruniu oraz partnerskiej 
szko³y Volkswagena z Wolfs-
burga z³o¿y³a symboliczny wie-
niec pod Œcian¹ Œmierci.

Foto : Anna Jakimiec 
zabiera g³os w debacie 

tekst: Bogumi³a Stachura

MAGAZYN SZKOLNY

W Szkole Podstawowej 
nr 1 podczas ferii zimo-
wych zosta³o zorgani-

zowane zimowisko. W dwóch 
turnusach w zajêciach bra³o 
udzia³ 198 uczniów. Uczestnicy 
korzystali z basenu, sali gimna-
stycznej, sali gier i zabaw, sal-
ki korekcyjnej i hali sportowej. 
Brali udzia³ w przedstawieniu 
teatralnym, konkursach biblio-
tecznych, plastycznych, sporto-
wych i muzycznych, realizowa-
li równie¿ w³asne pomys³y na 
spêdzenie wolnego czasu.

Nad bezpieczeñstwem ucze-
stników czuwa³y panie: Ka-
tarzyna Æwika³a, Izabela 
Trzcionka, Dorota Dworakow-
ska, Irena Dobiczek, Klemen-

tyna Ficek, Alina Czerwiñska, 
Barbara Kisielewska, Re-
nata Sobanik, Nina Stacho-
wicz, Agata Parysz-Urbaœ, 
Anna Strze¿yk-Dorynek i 
Ma³gorzata £opuszyñska. Za 
organizacjê zimowiska odpo-
wiedzialna by³a pani Pelagia 
Trzcionka, a opiekê medyczn¹ 
sprawowa³a pielêgniarka pani 
Anna Karwat. Sponsorami zi-
mowiska byli rodzice, parafia 
œw. Bart³omieja i Firma Dano-
ne. Wszystkie dzieci korzysta³y 
z obiadów. Na zakoñczenie tur-
nusu ka¿dy uczestnik otrzyma³ 
nagrody za udzia³ w kon-
kursach. Jak co roku du¿a 
iloœæ chêtnych potwierdzi³a 
atrakcyjnoœæ zajêæ.

Ferie w SP1

4 lutego w LO w Bieruniu 
uczniowie drugiej klasy 
przyrodniczej zorganizo-

wali wielk¹ akcjê „Mam haka na 
raka”. W ramach IV edycji pro-
gramu Œwiatowego Dnia Walki z 
Rakiem licealiœci od ponad tygo-
dnia zbierali zabawki, maskotki, 
które przewiezione zostan¹ do 
onkologicznych oddzia³ów szpi-
tali dzieciêcych. W³¹czaj¹c siê 
zaœ w pi¹tek w Ogólnopolsk¹ 
Akcjê IV edycji licealiœci przepro-
wadzali ankiety, promowali zdro-

wy tryb ¿ycia oraz badania pro-
filaktyczne s³u¿¹ce szybkiemu 
wykrywaniu nowotworów. 

G³ównym celem akcji by³o jed-
nak zebranie wpisów na listê 
osób popieraj¹cych profi laktykê, 

uœwiadamianie i edu kacjê o no-
wotworach. Klasa 2c i „hakowi-
cze” zbierali podpisy zarówno w 
szkole, jak i wœród mieszkañców 
Bierunia – ³¹cznie uda³o siê 
uzyskaæ 724 podpisy! Co jak 
stwierdzili organizatorzy wraz 
opiekunem pani¹ Aleksandr¹ 
Stachoñ, jest ogromnym sukce-
sem. Akcja skierowana by³a bo-
wiem nie tylko do uczniów ale i 
Bierunian. Licealiœci ca³y dzieñ 
spêdzili na rynku bieruñskim, 
propaguj¹c profilaktykê badañ 

nowotworowych, informuj¹c o 
sobotnich bezp³atnych bada-
niach w Katowicach. 

Dagmara Kupczyk 
przy wspó³ pracy 

Jakuba Bodzionego.

Dzieñ Hakowicza

Uczniowie z prezy denta mi
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W godzinach 9.00 – 
13.00  o Puchar Bur-
mistrza Miasta Bie-

runia rywalizowa³y cztery 
dru¿yny: Dinozaury Bojszowy, 
Oldboy Bieruñ, LKS Studzie-
nice oraz FC Puchov. Ka¿dy 
mecz trwa³ 30 minut bez zmia-
ny stron. Dru¿yny gra³y syste-
mem „ka¿dy z ka¿dym” w 5-cio 
osobowych sk³adach – zmia-
ny lotne. Zwyciêzc¹ turnieju 
zosta³a dru¿yna FC Puchov ze 
S³owacji, pokonuj¹c w efektow-
nym stylu wszystkie zespo³y. 
Miejsce drugie zajêli zawodnicy 
ze Studzienic a miejsce trzecie 
Bojszowianie. S³owacki zespó³ 
jest sta³ym goœciem impre-

SPORT

Zawody rozgrywane by³y 
z podzia³em na katego-
rie wagowe (walki semi-

kontakt) i wiekowe w konkuren-
cjach: kata, kata z broni¹, kata 
synchroniczne oraz kata syn-
chroniczne z broni¹. Przyznano 
tytu³y: najlepszego zawodnika 
i zawodniczki w konkurencjach 
kata, kata z broni¹, kata syn-
chroniczne, walki semi-contact 

w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. 

Puchar i tytu³ najlepszej za-
wodniczki wywalczy³y: w kate-
gorii wiekowej do 8 lat – Pau-
lina Wojtala oraz Wiktoria 
Pocz¹tek (Big Budo Polska), 
w kategorii wiekowej do 10 lat 
Paulina Kula (Big Budo Pol-
ska), w kategorii wiekowej do 
16 lat – Karolina Kula (Big 

Budo Polska) oraz w katego-
rii wiekowej Kobiet – Katarzy-
na Stompor (Big Budo Polska) 
i Izabela Pa³ka (Szko³a Sztuk 
Walki I Samoobrony). Puchar 
i tytu³ najlepszego zawodni-
ka zdobyli: w kategorii wieko-
wej do 8 lat – Kacper Urba-
nek (Wojownik Tychy), w kate-
gorii wiekowej do 16 lat – Piotr 
Buczek (Wojownik Tychy), w 
kategorii wiekowej Mê¿czyzn 
– Tadeusz Tarnowski (Asa-
hi Rybnik). Puchar dla najlep-
szego technika w walkach semi 
kontakt  w kategorii juniorów 
zdoby³: Daniel ¯ukowski (UKS 
Budo Paw³owice) natomiast 
Puchar dla najlepszego tech-
nika w walkach semi kontakt w 
kategorii seniorów zdobyli: Ka-

mil Kuœ (Mê¿czyŸni – Big Budo 
Polska) i Izabela Pa³ka (Kobie-
ty – Szko³a Sztuk Walki I Samo-
obrony.)

£¹cznie zawodnicy Big Budo 
Polska prowadzeni przez mi-
strzów Wies³awa Bigosa (10 
Dan), Mateusza Bigos (3 Dan) 
Angelikê Bigos (2 Dan) i Ka-
mila Kuœ (1 Dan) zdobyli: 34 
medale w tym: 15 z³otych, 9 
srebrnych i 10 br¹zowych.

Sêdzi¹ g³ównym zawodów 
by³ Eugeniusz Nawrot (2 
Dan). Prezes Stowarzyszenia 
Big Budo Polska Wies³aw Bi-
gos (10 Dan) dziêkuje za po-
moc w zorganizowaniu imprezy 
sponsorom: Urzêdowi Miasta 
Bieruñ oraz firmie Trofea Spor-
towe AC Pokale.

W ostatni¹ sobotê stycznia rozegrano  XIV Grand Prix Bie-
runia o Puchar  Burmistrza Miasta Bieruñ w Formach Sztuk 
Walki. W poszczególnych konkurencjach wystartowa³o 
150 zawodników.

Poza podium

34 medale!!!

W rozgrywanych 30 stycz-
nia w Lubomii zawo-

dach z cyklu Grand Prix Polski 
2011, do skatowych stolików 
zasiada³a rekordowa iloœæ za-
wodników. Reprezentuj¹cy 
KS Unia Bieruñ  Czes³aw 
Piekorz wœród 540 skaci-

stów, zaj¹³ drugie miejsce  
zdobywaj¹c 3107 pkt. Nasze-
go reprezentanta wyprzedzi³ 
jedynie Bogumi³ Pora z klu-
bu Jordan Koñczyce nato-
miast miejsce trzecie zaj¹³ 
Henryk Polaczek z klubu Si-
lesia Tarnowskie Góry.

Brawo panie Czes³awie!

zy, któr¹ corocznie organizuje 
Bieruñski Oœrodek Sportu i Re-
kreacji. Mecze dostarczy³y wie-
le emocji i sportowych wra¿eñ.

Tytu³ króla strzelców zapewni³ 
sobie zawodnik dru¿yny LKS 
Studzienice Jacek Puchalik 

zdobywaj¹c 10 bramek. Na-
grody wrêczyli: burmistrz Bie-
runia Bernard Pustelnik wraz 
z zastêpc¹ Leszkiem Krycz-
kiem.

Na zdjęciu: 
Dru¿yna FC Puchov

Bardzo „goœcinni” byli zawodnicy naszej dru¿yny – „Old-
boy Bieruñ” oddaj¹c goœciom wszystkie miejsca na po-
dium, dru¿ynom goœci. 22 stycznia w hali sportowej przy 
Gimnazjum nr 2 w Bieruniu odby³ siê XV Miêdzynarodowy 
Turniej Halowej Pi³ki No¿nej Oldboy.
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Kto w Bieruniu nie zna 
Wies³awa Bigosa? Zaryzykujê 
twierdzenie, ¿e nie ma takiej 
osoby. Sympatyczny i za-
wsze uœmiechniêty pan Wie-
siek, nie tylko sam jest uta-
lentowanych sportowcem 
ale równie¿ wychowawc¹ 
sportowych pokoleñ dzie-
ci i m³odzie¿y. Ponadto, jest 
znanym w Polsce i Europie 
dzia³aczem sportowym. Jak-
by tego by³o ma³o, od kliku 
kadencji dba o rozwój nasze-
go regionu jako radny Powia-
tu Bieruñsko-Lêdziñskiego.     

Ju¿ z tego pobie¿nego wylicze-
nia wynika, ¿e tylko kwesti¹ cza-
su jest kiedy pan Wies³aw zosta-
nie uhonorowanych przez w³adze 
pañstwowo. I oto sta³o siê.

Wies³aw Bigos – mieszka-
niec Bierunia – mistrz wschod-
nich sztuk walki zosta³ od-
znaczony Srebrnym Krzy¿em 
Zas³ugi za dzia³alnoœæ na 
rzecz spo³ecznoœci lokalnej, 
zw³aszcza w dziedzinie spor-
tu. Uroczystoœæ wrêczenia 
odznaczeñ odby³a siê 3 lute-
go w Urzêdzie Wojewódzkim w 
Katowicach.

Wies³aw Bigos posiada 10 
DAN – jeden z najwy¿szych 
stopni mistrzowskich na œwiecie 
we wschodnich formach sztuki 
walki. Pe³ni funkcje m.in.: pre-
zesa i za³o¿yciela Stowarzy-
szenia Big Budo Polska, wi-
ceprezydenta Federacji IBF, 
prezydenta IBF Polska, przed-
stawiciela stylu na Polskê San 
Jitsu Ryu i wielu innych.

Od lat uczy i wychowuje w 
duchu sportowym setki dzie-
ci, m³odzie¿ oraz doros³ych. 
Zorganizowa³ wiele edycji 
Grand Prix Bierunia w formach 
sztuk walki, Miêdzynarodowych 
Otwartych Mistrzostw Bieru-
nia IBF, Mistrzostw Europy 

Juniorów IBF, Otwartych Mi-
strzostw Polski Juniorów IBF, 
Mistrzostw Œwiata Federacji 
IBF, Mistrzostw Œwiata Federa-
cji WMAA-ROC i wielu innych. 
Jego dokonania by³y wielokrot-
nie zauwa¿ane i nagradzane. 
Zawodnicy prowadzeni przez 
Wies³awa Bigosa zdobyli na 
Mistrzostwach Œwiata  ró¿nych 
Federacji 36 z³otych, 23 srebrne 
i 18 br¹zowych medali. Ponad-
to, osi¹gnêli dziesi¹tki pozycji 
medalowych na Mistrzostwach 
Europy oraz wiele tytu³ów na 
Miêdzynarodowych zawodach 
w Niemczech, Czechach, Bel-
gii, Holandii i na Ukrainie

Bieruñska dru¿yna wygra³a 
w efektowny sposób 
wszystkie mecze. W roz-

grywkach równie¿ wziêli udzia³: 
KS „PIAST” Bieruñ Nowy, LKS 
„Sokó³” Wola oraz LKS Radzie-

chowy. Turniej, którego organi-
zatorem by³ Bieruñski Oœrodek 
Sportu i Rekreacji, zosta³ rozegra-
ny 5 lutego w Hali Sportowej przy 
Gimnazjum  Nr 2 w Bieruniu Sta-
rym. Mecze rozgrywano w dwóch 

piêtnastominutowych po³owach 
systemem „ka¿dy z ka¿dym”. 
Dru¿yny liczy³y piêæ osób.

Tytu³ króla strzelców (4 bram-
ki) zdobyli zawodnicy KS „UNIA” 

Bieruñ Stary: Czapiewski Da-
riusz i ¯ukowski Marcin.

Puchary wrêczy³ burmistrz Bie-
runia Bernard Pustelnik.

Puchar Burmistrza dla Unii
X Turniej Halowej Pi³ki No¿nej Dru¿yn Klubowych o Puchar Burmistrza Miasta Bierunia 
zakoñczy³ siê bezapelacyjnym zwyciêstwem KS „Unia” Bieruñ Stary.

500

 
SERDECZNIE ZAPRASZA SZKACIORZY 

NA OTWARTY CYKLICZNY TURNIEJ SKATA 
BIERUŃ 

 

 
W dniu26.02.2011r. (Sobota) godz. 10.00               3x48 

W „Kino Jutrzenka” ul. Spiżowa 4 w Bieruniu 
Wpisowe 30 złotych w terminie do22.02.2011 w tym: posiłek, nagrody 

żywnościowe i rzeczowe, chleb ze smalcem i inne łakocie 

TRADYCYJNIE GRAMY O: WIEPRZKA „KITY TYLNE  
Turniej sponsorowany – przewidziane NIESPODZIANKI 

Gramy wg regulaminu PZ SKAT 

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

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 

Gratulujemy mistrzu!!!



 
 
 
 
 

X Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Drużyn 
Klubowych - SENIORZY 
♦ 5 luty – hala sportowa przy G-2,  

Bieruń ul. Licealna 17a 
♦ organizatorzy – BOSiR, K.S. „UNIA” 

♦ rozpoczęcie godz. 9:00 
 

III Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Drużyn 
Klubowych - JUNIORZY 
♦ 12  luty – hala sportowa przy G-2,  

Bieruń ul. Licealna 17a 
♦ organizatorzy – BOSiR, K.S. „UNIA” 
♦ rozpoczęcie godz. 9:00 
 
 

VIII Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Drużyn 
Niezrzeszonych (pow. 16 lat) 
♦ 19-20  luty – hala sportowa przy G-2,  

Bieruń ul. Licealna 17a 
♦ organizator – BOSiR 
♦ zapisy do dnia: 14.02.2011r. 
♦ uczestnicy: mieszkańcy Bierunia, zawodnicy ALPN 

 
 
Spotkanie organizacyjne ALPN 
luty – hala sportowa przy G-1,  
Bieruń ul. Warszawska 294 
 
 
 

PLAN  IMPREZ  SPORTOWYCH 
luty, marzec – 2011 

 
Maraton  Skatowy  
♦ 19 luty – Kino-Teatr „Jutrzenka” 
♦ organizatorzy – BOSiR, Sekcja Skata KS „UNIA”  
♦ tel. kontaktowy 798 878 594  
 
 
 
I Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Drużyn 
Klubowych - ŻAKI 
♦ 26 luty – hala sportowa przy G-2,  

Bieruń ul. Licealna 17a 
♦ organizatorzy – BOSiR, K.S. „UNIA” 
♦ rozpoczęcie godz. 9:00 

 

II Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Drużyn 
Klubowych - TRAMPKARZE 
♦ 27 luty – hala sportowa przy G-2,  

Bieruń ul. Licealna 17a 
♦ organizatorzy – BOSiR, K.S. „UNIA” 
♦ rozpoczęcie godz. 9:00 

 

Krajowy Turniej Seniorów i Juniorów 
Młodszych w Badmintonie 
♦ 5 marzec – hala sportowa przy G-2,  

Bieruń ul. Licealna 17a 
♦ organizatorzy – BOSiR, UKS „UNIA Bieruń” 
 
 
 

 
 
 
 

Wojewódzki Turniej Młodzików  
i Juniorów Młodszych w Badmintonie 
♦ 6 marzec – hala sportowa przy G-2,  

Bieruń ul. Licealna 17a 
♦ organizatorzy – BOSiR, UKS „UNIA Bieruń” 

 
XII Turnieju Halowej Piłki Nożnej 
Gimnazjalistów 
♦ 13 marzec – hala sportowa przy G-2,  

Bieruń ul. Licealna 17a 
♦ grupy wiekowe: klasy 1-2, 3 
♦ zapisy do dnia: 07.03.2011r. 
♦ organizator – BOSiR 
 

III Turnieju Halowej Piłki Nożnej „Powitanie 
Wiosny” dla Drużyn Niezrzeszonych (pow. 16 lat) 
♦ 19 - 20 marzec – hala sportowa przy G-2,  

Bieruń ul. Licealna 17a 
♦ zapisy do dnia: 14.03.2011r. 
♦ organizator – BOSiR 
 
 
 
Zapraszamy na zajęcia stałe 
organizowane przez BOSiR. 

Szczegółowe informacje:  
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 

- tel. 32 / 324 – 24 – 27  
- www.bosir.bierun.pl 
- e-mail: sport@bosir.bierun.pl 

Czczony u nas 
od pond 400 
lat œwiêty 

Walenty – od siedmiu lat, jest pa-
tronem ca³ego miasta. Przypomnij-
my, ¿e sta³o siê to decyzj¹ Stoli-
cy Apostolskiej, któr¹ wówczas 
og³osi³ Abp. Metropolita Katowic-
ki Damian Zimoñ. Ustanowienie 
œw. Walentego patronem Bierunia, 
by³o spe³nieniem oczekiwañ bie-
runian, popartych wyst¹pieniami 
Rady Miasta i przedstawicieli wie-
lu stowarzyszeñ.

Now¹ tradycj¹ sta³a siê 
Msza Œwiêta odprawiana w 
rocznicê ustanowienia pa-
tronatu w koœciele p.w. œw. 
Bart³omieja a nastêpnie pro-
cesja ze œwiecami, do koœcio³a 
p. w. Œw. Walentego gdzie od-
mówiono litaniê i pod pomnik 
gdzie z³o¿ono kwiaty.

Oczywiœcie g³ówne uro czy-
stoœci odpustowe, liczne msze 
i adoracje odby³y siê jak zwy-
kle – 14 lutego w obu staro 
bieruñskich œwi¹tyniach. Tego 

dnia sumê odpustow¹ 
w koœciele p.w. œw. 
Bart³omieja, odprawi³ 

nasz wielki krajan, J.E. ks. Pro-
fesor kardyna³ Stanis³aw Nagy, 
który w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ 
siê beatyfikacj¹ Jana Paw³a II, 
przypomnia³ homilii swe zwi¹zki z 
tym Œwiêtym Cz³owiekiem apeluj¹c 
by sta³ siê On dla nas wzorem na 
ca³e chrzeœcijañskie ¿ycie. 

W nabo¿eñstwie tym uczestniczyli: 
liczni przedstawiciele du chowieñstwa 
nie tylko z naszego dekanatu, radni, 
reprezentanci w³adz samorz¹dowych 
miasta z przewodnicz¹cym RM 
Przemys³awem Majorem i burmi-
strzem Bernardem Pustelnikiem, 
który powita³ Kardyna³a z bukietem 
kwiatów od mieszkañców, w³adze 

powiatu ze starost¹ Bernardem Bedno-
rzem oraz t³umy wiernych nie tylko z Bie-
runia. 

Wprawdzie jak co roku suma odpusto-
wa odbywa³a siê w koœciele œw. Bart³omieja 
ale koœció³ œw. Walentego ani przez chwilê 
nie by pusty. T³umy wiernych modli³y siê 
podczas kolejnych mszy i na kolanach 
adorowa³y wokó³ o³tarza. 

Odpust ma równie¿ œwieck¹ tradycjê han-
dlu, tak wiêc – wielu mieszkañców i goœci 
naszego miasta, udawa³o siê ku budom i 
straganom by kupiæ pyszne ciasteczka, pier-
nikowe serca lub zabawkê dla dziecka. 

O tym œwiêtym Walencinie…

Msza Œwiêta odprawiana w 
rocznicê ustanowienia pa-
tronatu w koœciele p.w. œw. 
Bart³omieja a nastêpnie pro-
cesja ze œwiecami, do koœcio³a 
p. w. Œw. Walentego gdzie od-
mówiono litaniê i pod pomnik 
gdzie z³o¿ono kwiaty.

stoœci odpustowe, liczne msze 
i adoracje odby³y siê jak zwy-
kle – 14 lutego w obu staro 
bieruñskich œwi¹tyniach. Tego 

nasz wielki krajan, J.E. ks. Pro-
fesor kardyna³ 
który w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ 
siê beatyfikacj¹ 
przypomnia³ homilii swe zwi¹zki z 
tym Œwiêtym Cz³owiekiem apeluj¹c 
by sta³ siê On dla nas wzorem na 
ca³e chrzeœcijañskie ¿ycie. 

liczni przedstawiciele du chowieñstwa 
nie tylko z naszego dekanatu, radni, 
reprezentanci w³adz samorz¹dowych 
miasta z przewodnicz¹cym RM 
Przemys³awem Majorem
strzem 
który powita³ Kardyna³a z bukietem 
kwiatów od mieszkañców, w³adze 
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