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Mamy 17 mln!
S¹ kolejne efekty starañ burmistrza 
Bernarda Pustelnika o pie ni¹dze dla 
Bierunia. 14 marca Gmina Bieruñ 
otrzyma³a pro mesê, która gwarantu-
je wy p³atê œrodków finansowych na 
odbudowê infrastruktury zniszczo-
nej podczas powodzi w wysokoœci 
17 mln z³. Jest to druga gwaran-
cja finansowa. Wczeœniej Bieruñ 
otrzyma³ promesê na 1 mln z³. na 
odbudowê i modernizacjê ul. Ho-
dowlanej, odbudowê zatoki autobu-
sowej w dzielnicy Zabrzeg oraz re-
mont ul. Wiœlanej etap II. 

Pieni¹dze zosta³y przyznane 
przez Ministerstwo Spraw Wew-

nêtrznych i Administracji w ramach 
tzw. „Programu 3 x 200 mln z³” dla 
osiemnastu najbardziej poszkodo-
wanych przez zesz³oroczn¹ powódŸ 
gmin. W województwie œl¹skim, 
oprócz Bierunia s¹ to Czechowice-
Dziedzice i Bielsko-Bia³a.

Do niedawna, œrodki w ramach 
w/w programu okreœlane by³y jako 
wirtualne, gdy¿ poza deklaracjami 
nie by³y w ¿aden sposób formalnie 
zagwarantowane. Rozmowy burmi-
strza Bernarda Pustelnika z przed-
stawicielami Urzêdu Wojewódzkiego 
oraz MSWiA przynios³y skutek. Przy-
znane dofinansowanie w wysokoœci 
17 mln z³ ma zostaæ przeznaczone 
na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:

1. Odbudowa i modernizacja ul. 
Koœcielnej i Majowej – etap I

2. Odbudowa i modernizacja 
dróg gminnych zalanych i znisz-
czonych wodami powodziowymi 
w dzielnicy Kopañ i Bijasowice w 
Bieruniu: ul. ¯ywiczna, ul. Lipco-
wa do ul. ¯ywicznej, ul. Groblana, 
ul. Jagie³³y (od ul. Bijasowickiej do 
wa³ów), ul. Krupnicza, ul. Peryferyj-
na-Bijasowicka – etap II

3. Odbudowa i moder-
nizacja dróg gminnych 
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LOKALIA

24 lutego Rada Miejska w Bieruniu uchwaliła nowe taryfy 
zbiorowego odprowadzania ścieków, które obowiązywać 
będą od 3 kwietnia 2011 r. do 2 kwietnia 2012 r.

 Lp
Taryfowa grupa 

odbiorców
Cena 
netto

VAT  8%
Cena 
brutto

1.

odbiorcy indywidualni - 
odprowadzający ścieki 
bytowe z domów jed-
norodzinnych i wieloro-
dzinnych

5,08 zł/m3 0,41 zł/m3 5,49 zł/m3

2.

podmioty gospodar-
cze - odprowadzające 
ścieki przemysłowe i 
bytowe nie pochodzą-
ce od gospodarstw do-
mowych

5,08 zł/m3 0,41 zł/m3 5,49 zł/m3

Rada Miejska uchwaliła także dopłaty, dzięki którym każdy od-
biorca indywidualny zapłaci o 0,70 zł mniej (za każdy 1m3 odprowa-
dzanych ścieków) od kwoty wskazanej w powyższej tabeli.

Ile za ścieki?

Witam serdecznie, bardzo proszę o poruszenie na łamach Rod-
ni problemu zaśmiecania terenu przy ul. Świerczynieckiej, przy 
przejeździe kolejowym niedaleko � rmy Johnson Controls. Teren 
w zastraszającym tempie zamienia się w śmietnisko. Początkowo 
był on zaśmiecany przez kierowców TIRów zatrzymujących się w 
tutejszej zatoczce a obecnie ludzie masowo podrzucają tam wor-
ki śmieci. Dziś w imieniu � rmy Auto-Hit  napisałyśmy do  władz 
miasta Bieruń i Komendanta Straży Miejskiej, by zajęli się tą 
kwestią gdyż wygląd tego miejsca, przez które codziennie prze-
jeżdża setka aut pozostawia wiele do życzenia i jednocześnie rzu-
tuje na wizerunku okolicznych � rm i całego miasta. Być może 
poprzez wsparcie lokalnej prasy uda nam się szybciej rozwiązać 
problem i wypowiedzieć tym samym wojnę zaśmiecającym.

Od redakcji: Problem zaśmiecania ulicy Świerczynieckiej 
poruszył podczas lutowej sesji Rady Miejskiej – radny Krystian 
Grzesica. Droga te jest administrowana przez powiat i raczej 
do starostwa należałoby kierować ewentualne uwagi.

Listy do redakcji 
– Świerczyniecka

Nie zmarnuj jednego 
procenta

W okrêgu tym bêdzie 
wybrany 1 radny. Po-
wodem przeprowa-

dzenia wyborów jest objêcie 
przez radnego Leszka Krycz-
ka funkcji Zastêpcy Burmi-
strza Bierunia. Jego man-
dat wygasi³a Rada Miejska, 
gdy¿ obowi¹zuj¹ce przepisy 
zabraniaj¹ ³¹czenia funkcji rad-
nego i zastêpcy burmistrza.

Wybory zostan¹ przeprowa-
dzone przez cztery Obwodowe 
Komisje Wyborcze, które bêd¹ 
mia³y siedziby w Powiatowym 
Zespole Szkó³ oraz w Szkole 
Podstawowej Nr 3. 

W gminie Bieruñ jest to pierw-
szy przypadek, od 20 lat od kie-
dy powsta³a samorz¹dna gmi-
na, gdy trzeba przeprowadziæ 
wybory uzupe³niaj¹ce dorady 
miejskiej.

Uwaga Mieszkañcy Osiedli

Wybory uzupe³niaj¹ce
17 kwietnia 2011 r. odbêd¹ siê wybory uzupe³niaj¹ce 
w okrêgu wyborczym nr 3, który obejmuje osie-
dla przy ul. Granitowej i Wêglowej.

Stra¿akom ochotnikom 
jesteœmy wdziêczni za-
wsze. Miniony, tragicz-

ny rok szczególnie dobitnie 
pokaza³, ¿e w trudnych sytu-
acjach mo¿emy na nich liczyæ. 

Dlatego te¿, publikujemy 
apel druhów z OSP, którzy 

pisz¹: jesteœmy Organizacj¹ 
Po¿ytku Publicznego, prosi-
my o wsparcie, byœmy mo-
gli nadali Was wspieraæ. 
Wspomóc nas mo¿ecie 
przekazuj¹c na rzecz naszej 
jednostki 1% podatku. 

Podobnie jak w latach ubieg³ych, równie¿ rozliczaj¹c siê 
za rok 2010 mo¿emy przekazaæ 1% podatku nale¿nego na 
rzecz Organizacji Po¿ytku Publicznego (OPP). Jeœli nie 
chcesz by Twoje pieni¹dze zniknê³y w skarbcu Minister-
stwa Finansów i wolisz by wydano je w Bieruniu wspo-
mó¿  bieruñskie stowarzyszenia, które Twoje pieni¹dze 
zagospodaruj¹ w Twoim mieœcie na coœ z czego i Ty 
bêdziesz móg³ skorzystaæ.

OSP Bieruñ Stary: 
KRS 0000111007 

Nr konta 72 1020 2528 0000 0502 0015 4203

OSP Bieruñ Nowy: 
KRS 0000111823 

Nr konta 94 8435 0004 0000 0000 1948 0001

Za przekazanie 1% Serdecznie dziêkujemy. 
Druhowie z OSP

Mo¿na równie¿ wspomóc 
Stowarzyszenie Mi³oœników 

600-letniego Bierunia: KRS 0000004674
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M A G A Z Y N

W Bieruniu dzia³a blisko 
40 organizacji po za-
rz¹dowych czyli ró¿-

nego rodzaju stowarzyszeñ i fun-
dacji. Jest to wynik dosyæ do-
bry, choæ zdaniem znawców 
tematu, stowarzyszeñ nigdy 
doœæ. W³aœnie dlatego w ostat-
nich dniach pojawi³a siê ciekawa 
oferta dla organizacji oraz osób 
chc¹cych za³o¿yæ stowarzysze-
nia m.in. w Bieruniu. Projekt pt.: 
„Region aktywnych organizacji – 
utworzenie mobilnych centrów in-
formacji i wspierania NGO w woj. 
œl¹skim” jest realizowany przez  
Stowarzyszenie Wspierania Or-
ganizacji Pozarz¹dowych MOST 
i polega na stworzeniu mobilne-
go centrum informacji i wspoma-
gania organizacji pozarz¹dowych. 
Zakoñczenie projektu planowane 
jest na 31.12.2012 r.

Projekt ma na celu wspieranie 
nowych inicjatyw w postaci no-
wych organizacji lub programów 

dzia³ania na obszarach, gdzie 
dzia³alnoœæ organizacji jest defi-
cytowa, jak równie¿ zwiêkszenie 
motywacji i umiejêtnoœci korzysta-
nia ze wsparcia przez organizacje 
ju¿ istniej¹ce. Oferta ta obejmuje 
realizacjê programu indywidual-
nego wsparcia, szkolenia, warsz-
taty i doradztwo w zakresie tema-
tów ogólnych i specjalistycznych 
dotycz¹cych dzia³alnoœci III sekto-
ra w kontekœcie diagnozy potrzeb 
lokalnych, które s¹ adresowane 
do ogó³u organizacji na danym te-
renie.

W ramach projektu 70 organiza-
cji z regionu bêdzie mog³o uzyskaæ 
indywidualne wsparcie coacha, 
który bêdzie prowadzi³ dzia³ania w 
siedzibie organizacji. W programie 
wsparcia znajdzie siê: opracowa-
nie diagnozy i strategii, plan pro-
wadzenia dzia³alnoœci nieodp³atnej 
i odp³atnej oraz promocji, zakup 
us³ug, wypo¿yczenie sprzêtu oraz 
szkolenia i doradztwo.

Wszystkie organizacje bêd¹ 
mog³y korzystaæ ze szkoleñ w za-
kresie nastêpuj¹cych tematów:
* zarz¹dzanie NGO: budo-

wanie zespo³u, planowa-
nie programów, wspó³praca 
miêdzysektorowa, pozyski-
wanie œrodków, wspó³praca 
z wolontariuszami, podstawy 
administracyjno prawne;

* zagadnienia tematyczne, 
w tym: us³ugi pomocy spo-
³ecznej, imprezy i zbiórki pu-
bliczne, spó³dzielczoœæ so-
cjalna, projekty badawcze/
diagnozy, zarz¹dzanie finan-
sami, pozyskiwanie i aktywi-
zacja cz³onków, ewaluacja, 
dzia³alnoœæ odp³atna, promo-
cja, wspó³praca z mediami.

Organizacje bêd¹ mog³y sko-
rzystaæ równie¿ z doradztwa ogól-
nego w zakresie zak³adania or-
ganizacji i podstawowych zasad 
ich dzia³ania, Ÿróde³ finansowa-
nia krajowych i zagranicznych, 
dostêpnych szkoleñ i porad-
nictwa, rekomendacji trenerów 

oraz informacji o wydarzeniach 
dotycz¹cych trzeciego sektora, a 
tak¿e uzyskaæ poradê eksperck¹ 
dotycz¹c¹ m.in. realizacji zadañ 
publicznych i standardów us³ug, 
ksiêgowoœci i sprawozdawczoœci 
finansowej oraz kwestii prawnych, 
takich jak spawy cz³onkowskie, 
pracownicze, statuty.

W ramach projektu przeprowa-
dzone zostan¹ równie¿ dzia³ania 
promuj¹ce aktywnoœæ spo³eczn¹ 
i korzyœci z dzia³alnoœci organi-
zacji pozarz¹dowych - spotkania 
z mieszkañcami i 3 lokalne Tar-
gi NGO. Dodatkowo 10 lokalnych 
wolontariuszy zostanie przygoto-
wanych do kontynuacji bie¿¹cego, 
podstawowego wsparcia dla or-
ganizacji.

Dzia³ania przewidziane w ra-
mach wsparcia rozpoczn¹ siê w 
kwietniu 2011r.

Wiêcej informacji na stronie in-
ternetowej: 
http://www.aktywneorganizacje.pl

Oferta dla pozarz¹dowych

Data, godzina,
miejsce

Podstawowe tematy posiedzenia Charakter spotkania

12.04.2011 r.,  
godz. 16.30

Sala szkoleń UM

Podsumowanie Akcji „Zima”.
Spotkanie z przedstawicielami ARMiR

Komisja Rolnictwa, Le-
śnictwa, Ochrony Śro-
dowiska i Ładu Publicz-
nego

14.04.2011 r.,  
godz. 16.30

Sala szkoleń UM 

Statut Miasta Bieruń.
Sprawozdanie z działalności BOK.
Polityka kulturalna Miasta.
Działalność bibliotek publicznych.
Omówienie przygotowań do Dni Bierunia 2011  
i Dożynek oraz obchodów XX-lecia samorządno-
ści Bierunia.

Komisja Oświaty, 
Kultury, Sportu, Zdrowia  
i Opieki Społecznej

19.04.2011 r.,  
godz. 16.30

Sala szkoleń UM

Odpady komunalne w świetle nowych przepisów.
Transport zbiorowy.

Komisja Gospodarki 
Miejskiej

20.04.2011 r.,  
godz. 16.30

Sala szkoleń UM

Statut Miasta Bieruń.
Informacja o stanie mienia  
komunalnego.

Komisja Finansów  
Rozwoju i Promocji

Na III Sesję Rady Miejskiej która odbędzie się 31. marca o godz. 15.00  
w sali szkoleń UM i poświęcona będzie: Ochronie i bezpieczeństwu prze-
ciwpowodziowemu oraz Działalności górnictwa na terenie miasta. 

Radni zapraszają
Mamy 17 mln!

zalanych i zniszczonych 
wodami powodziowy-
mi w dzielnicy Zabrzeg 

w Bieruniu: ul. Soplicy, ul. 
Budzyñskiej, ul. Zuchowa, ul. 
Starowiœlana

4. Odbudowa ul. Wita oraz 
mostu

5. Odbudowa i moderniza-
cja hali sportowej przy Gimna-
zjum Nr 1 im. Karola Wierzgo-
nia – etap II

6. Odbudowa i modernizacja 
ul. Go³ysowej w Bieruniu. 

Promesa nie okreœla jakie 
kwoty maj¹ byæ przeznaczone 
na poszczególne dzia³ania, dla-
tego podzia³ musi zostaæ prze-
prowadzony przez bieruñski 
Urz¹d. Najpewniej nie jest to ko-
niec wyp³at. Wstêpne deklaracje 
finansowe Ministerstwa Spraw 
Wewnêtrznych i Administracji 
wskazywa³y, ¿e Bieruñ mo¿e w 
sumie otrzymaæ ok. 35 mln z³ z 
puli przeznaczonych dla najbar-
dziej poszkodowanych gmin. 
Obecnie trwaj¹ negocjacje z 
MSWiA w sprawie przyznania 
kolejnych œrodków.

1
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POWÓDŹ

Zaniepokojony powiêksza-
j¹ c¹ siê wyrw¹ na wale 
Wis³y w Bijasowicach, 

burmistrz Bernard Pustelnik, 
zorganizowa³ 25 lutego wizjê 
lokaln¹ na wa³ach oraz pod mo-
stem. Wziêli w niej udzia³ przed-
stawiciele Œl¹skiego Zarz¹du 
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych 
w Katowicach, Regionalnego 
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach oraz przedstawiciel 
wojewody.

Regionalny Zarz¹d Go-
spodarki Wodnej w Gliwi-
cach ju¿ w grudniu ubieg³ego 
roku otrzyma³ pieni¹dze na 
za³atanie wyrwy. Na razie, 

wykona³ jedynie faszynê czyli 
umocnienie brzegu za pomoc¹ 
powi¹zanych ze sob¹ cienkich 
ga³êzi drzew i krzewów. Sta³o 
siê tak dlatego, ¿e administra-
tor wa³u Œl¹ski Zarz¹d Meliora-
cji i Urz¹dzeñ Wodnych w Ka-
towicach nie wyrazi³ zgody na 
wjazd samochodami na koronê 
wa³u by stamt¹d sypaæ ska³ê 
p³onn¹. Administrator wa³u 
oczekuje od dyrektora RZGW 
pisemnej gwarancji o dopro-
wadzeniu wa³u do poprzednie-
go stanu oraz oœwiadczenia, 
¿e na czas wykonywania ro-
bót budowlanych przejmie 
wa³ w zarz¹d i bêdzie ponosi³ 

odpowiedzialnoœæ za jego stan 
techniczny. 

Zdecydowana reakcja burmi-
strza Pustelnika i zorganizo-
wanie spotkania obu stron na 
wale Wisły sprawiły, że Regio-
nalny Zarząd Gospodarki Wod-

nej i Śląskie Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych zawarły po-
rozumienie i RZGW uzyskał po-
zwolenie na wjazd na wały a kie-
dy zakończy się drugi przetarg 
przystąpi do prac przy usuwaniu 
wyrwy.

Spotkanie otworzy³ bur-
mistrz, który wraz z radny-
mi informowali o aktualnych 

pracach i planach zmierzaj¹cych 
do poprawy sytuacji.

Przypomniano o dzia³aniach 
stra¿aków. Oczyœcili oni wszyst-
kie przepusty, które w po³¹czeniu 
z monta¿em kilku nowych klap 
powoduj¹, ¿e urz¹dzenia te 
dzia³aj¹ sprawnie  i s¹ szczelne. 
Po przeprowadzonych konsulta-
cjach uznano, ¿e do obowi¹zków 
ochotniczych stra¿y bêd¹ 
nale¿a³y równie¿ sprawy czysz-
czenia i wykaszania wa³ów, co 
rozwi¹¿e problem powo³ywania 
wa³owego. Zwiêkszono tak¿e 
œrodki na utrzymanie rowów me-

lioracyjnych, którymi zajmuje siê 
Spó³ka Wodna. Na spotkaniach 
ustalono, ¿e prace Spó³ki bêd¹ 
na bie¿¹co monitorowane.

Burmistrz zwraca³ tak¿e 
uwagê na problem ostrze-
gania mieszkañców przed 
zagro¿eniami. Aby mu zaradziæ 
uruchomiono sms-owy system, 
który w porê poinformuje o ewen-
tualnych sytuacjach kryzyso-
wych. Obecnie w systemie za-
rejestrowanych jest blisko 200 
osób. Zabezpieczono równie¿ 
œrodki na zakup syren z komuni-
katami g³osowymi.

W bud¿ecie s¹ te¿ pieni¹dze 
na magazyny przeciwpowo-
dziowe. Zakupione koce, worki, 

³opaty i inne niezbêdne sprzêty 
najprawdopodobniej sk³adowane 
bêd¹ w siedzibach bieruñskich 
jednostek OSP. Planowany 
jest tak¿e zakup wysokowydaj-
nej pompy. Na ten cel przezna-
czono 50 tys. z³. Drugie tyle ma 
przekazaæ Oddzia³ Wojewódz-
ki Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych.

W planach jest równie¿ rozbu-
dowa OSP. Gmina posiada œrodki 
na dokoñczenie projektu rozbu-
dowy OSP w Bieruniu Nowym 
i zakup gruntu pod rozbudowê 
jednostki w Bieruniu Starym. Po-
nadto trwaj¹ prace nad opraco-
waniem kompleksowego planu 
dzia³añ przeciwpowodziowych z 
wykorzystaniem elektronicznych 
map symuluj¹cych poziom zale-
wanych terenów.

Obecnie czekamy na roz po-
czêcie budowy wa³ów na Gostyn-
ce w kierunku Bierunia Starego. 
Choæ plac budowy na tym terenie 
zosta³ przekazany 25 stycznia, 
musimy czekaæ na polepszenie 
pogody. Zamarzniêta ziemia nie 
nadaje siê do budowy tego typu 
obiektów. Prowadzone s¹ rów-
nie¿ prace naprawcze uszkodzo-
nego trzystumetrowego brzegu 
wa³u na rzece Wiœle. Regionalny 
Zarz¹d Gospodarki Wodnej, któ-

ry jest odpowiedzialny za to zada-
nie, niedawno og³osi³ przetarg na 
realizacjê drugiego etapu prac.

Kilka dni temu gmina otrzy-
ma³a promesê w wysokoœci 
1 mln z³ na odbudowê zniszczo-
nej przez powódŸ infrastruktury 
drogowej. Niestety jest to jedy-
nie ma³a czêœæ wczeœniej dekla-
rowanej przez rz¹d kwoty ok. 40 
mln z³. Dlatego trwaj¹ dalsze ne-
gocjacje z Ministerstwem Spraw 
Wewnêtrznych i Administracji 
oraz Wojewod¹ Œl¹skim, aby te 
pieni¹dze otrzymaæ.

Na spotkaniu mieszkañcy rów-
nie¿ zabrali g³os. G³ównie pyta-
li o terminy wykonania poszcze-
gólnych dzia³añ naprawczych, 
remontów dróg, zbiorniki reten-
cyjne oraz odbudowê wa³ów. 
Oprócz spraw powodziowych, 
mieszkañcy poruszali wiele in-
nych kwestii. Temat, któremu 
poœwiêcono wiêcej uwagi, to pro-
blem kolei. Mieszkañcy narze-
kali na ograniczenie po³¹czeñ. 
Byæ mo¿e sprawa ta zostanie 
rozwi¹zana ju¿ niebawem. Ze 
wzglêdu na planowan¹ w tym 
roku przebudowê drogi S1 w 
Tychach w rejonie Pañstwowej 
Stra¿y Po¿arnej i wynikaj¹ce z 
niej powa¿ne utrudnienia w ko-
munikacji w kierunku Fiata, 
rozwa¿ane jest uruchomienie linii 
poci¹gów do Bierunia Starego. 
Problem dotyczy tak¿e innych 
zak³adów pracy, dlatego nowe li-
nie mog¹ byæ uruchomione tak¿e 
w kierunku Oœwiêcimia, Lêdzin i 
Katowic. Rozmowy w tej sprawie 
s¹ w toku.

W remizie nie tylko o powodzi
W poprzednim numerze Rodni zamieœciliœmy relacjê ze spotkañ z mieszkañcami, które odby³y siê 
w Zabrzegu, Czarnuchowicach, Bijasowicach i Bieruniu Starym. Dziœ publikujemy reporterski za-
pis spotkania w œwietlicy œrodowiskowej „Remiza”, które odby³o siê 23 lutego i podobnie jak po-
przednie poœwiêcone by³o tematyce przeciwpowodziowej.

jednostek OSP. Planowany 
jest tak¿e zakup wysokowydaj-

jednostki w Bieruniu Starym. Po-

Jak ustrzec siê zagro¿enia
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Przewodniczący Rady Miasta 
Przemysław Major

LIST OTWARTY
My mieszkańcy dzielnicy Zabrzeg i okolic, którzy zostali poszko-

dowani w wyniku powodzi maj 2010, opierając się na Pańskiej ulotce 
wyborczej, w której opisuje Pan cyt. (...) „Znam skalę tej tragedii pra-
cowałem w sztabie powodziowym i z pierwszej ręki znałem opinie do-
tkniętych tą tragedią mieszkańców...(...)” pytamy się co Pan i cała Rada, 
której jest Pan Przewodniczącym, a jednocześnie odpowiada za kieru-
nek i rozwój oraz bezpieczeństwo miasta, którego jesteśmy mieszkań-
cami ma zamiar poczynić, aby tragedia powodzi nie powtórzyła się, a 
my jako mieszkańcy tego miasta czuli się bezpiecznie.

Jednocześnie chcemy nadmienić, że dużo rodzin nie jest w stanie 
normalnie funkcjonować z powodu braku środków fi nansowych, co w 
znacznym stopniu utrudnia zamieszkanie we własnych ciepłych ogni-
skach. Wiele rodzin musiało sprzedać swoje samochody, użyć wszyst-
kich oszczędności, zadłużyć się, bo pomoc, jaką uzyskali od Państwa 
nie pokryła szkód majowej powodzi. Oczekujemy zrozumienia Naszej 
trudnej sytuacji i jednocześnie myślimy, że nie zostaniemy bez opieki, 
a Pan i cała Rada rozumiejąc Naszą sytuację, pozyskają środki i pomoc 
dla najbardziej potrzebujących.

Jakie Pan i Rada, której jest Pan Przewodniczącym zamierza poczy-
nić kroki w zakresie:
– poprawy bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego
– planu ewakuacji ludzi i 

zwierząt
– monitoringu poziomu wód 

i jego rejestrowanie
– określenia symulacji kom-

puterowej określającej wiel-
kość zalewiska

– prawidłowego oznaczenia 
miejsc, w których znajdują 
się przepusty

– opracowania systemu po-
wiadamiania zrzutu wód na 
rzece Wiśle

– określenia komórek organizacyjnych, które będą brały udział 
w pracach związanych z powodzią

– wskazania rejonów uzyskania pomocy podczas powodzi
– hospitalizacji osób, które będą tego wymagały
– umacniania wałów przeciwpowodziowych
– naprawy dróg, mostków, które uległy zniszczeniu na skutek 

powodzi
– stworzenia sztabu przeciwpowodziowego
– wprowadzenia nowoczesnych systemów ostrzegania
– ewakuacji ludzi – znakowanie pojazdów, które będą brały czynny 

udział w zaistniałej sytuacji
– stworzenia i lokalizacji magazynów przeciwpowodziowych
– objęcia opieką osób starszych poprzez pomoc psychologiczną
– zorganizowania dzieciom dotkniętym przez powódź wypoczynku, 

sanatorium i innej formy pomocy, aby trauma powodzi jak naj-
szybciej została wymazana z ich pamięci.

Wierzymy, że (...)„ Wszyscy poszkodowani muszą być objęci opieką, 
nie mogą być pozostawieni sami sobie(...)”

Mamy nadzieję, że Pan i cała Rada zrozumie Naszą sytuację i po-
zyska środki, aby Nam pomóc. Byśmy mogli zamieszkać w Naszych 
domach.

Oczekujemy na zajęcie stanowiska z Pana strony i udzielenia od-
powiedzi w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego listu otwartego 

mieszkańców dzielnicy Zabrzeg 
i okolic na adres Naszego Przed-
stawiciela w osobie Pana Kazi-
mierza Chajdas zam. Bieruń 
ul Niedługa 1, jednocześnie za-
praszamy Pana, jako Przewod-
niczącego Rady na spotkanie z 
mieszkańcami dzielnicy Zabrzeg 
i okolic do Restauracji „Dego-
lówka” w dniu 16.03.201lr.

Z poważaniem Mieszkańcy 
dzielnicy Zabrzeg i okolic

Do wiadomości:
1. Burmistrz miasta Bierunia

2. Gazeta Rodnia

Z KWIATAMI U JUBILATKI

Nasz cz³owiek 
w powiecie

£ukasz Odelga 32. letni pra-
cownik Urzêdu Miejskiego naj-
pierw zosta³ radnym powia-
towym na miejsce burmistrza 
Bernarda Pustelnika (który 
obejmuj¹c urz¹d burmistrza 
zrezygnowa³ z man datu radne-
go) a na stêpnie zosta³ nieetato-
wym cz³onkiem Zarz¹du Powia-
tu. Gratulujemy.

11 lutego mieszkanka Bierunia 
Pani Zofia Salamończyk obchodziła 90. urodziny.

Z tej okazji burmistrz Bernard Pu-
stelnik, przewodniczący Rady Miej-
skiej Przemysław Major oraz na-
czelnik Wydziału Spraw Obywatel-
skich Sylwia Orocz złożyli Jubilatce 
wizytę. Oprócz kwiatów, Pani Zo� a 
otrzymała kosz koktajlowy wypeł-
niony po brzegi słodkościami. Sole-
nizantka nie kryła wzruszenia.

Pani Zo� a urodziła się w Bieruniu, 
choć jej rodzice pochodzili z Wa-
dowic. Wraz z mężem wybudowa-
ła dom w Ścierniach, gdzie mieszka 
do dziś z bratankiem Markiem, jego 
żoną Dorotą i dziećmi. Od 1999 r. 
jest wdową. W latach aktywności 
zawodowej pracowała w Zakładach 
Tworzyw Sztucznych ERG przy tzw. 
spłonkach.

Życzymy wiele zdrowia i radości !
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WSPÓLNE SPRAWY

Na posiedzeniu obecni 
byli m.in. zastêpca ko-
mendanta g³ównego 

Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
nadbryg. Janusz Skulich, 
przedstawiciele struktur woje-
wódzkich, powiatowych i gmin-
nych Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych oraz w³adze powia-
towe i gminne z burmistrzem 
Bernardem Pustelnikiem na 
czele.

Zjazd poœwiêcony by³ zarówno 
podsumowaniu ubieg³orocznej 
dzia³alnoœci jednostek OSP w 
naszym województwie, jak i pla-
nom na rok bie¿¹cy. Gen. bry-

gadier Zbigniew Meres pod-
czas wyst¹pienia poinformowa³ 
o zwiêkszeniu bud¿etu na 
2011 r., co znacz¹co wp³ynie na 
poprawê poziomu wyposa¿enia 
jednostek. To z kolei prze³o¿y 
siê na sprawniejsze dzia³anie 
naszych stra¿aków. Na poprawê 
sytuacji wp³yn¹ tak¿e nowe 
rozwi¹zania prawne, u³atwiaj¹ce 
chocia¿by w³¹czanie jedno-
stek OSP do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaœniczego. 
Uznanie i podziêkowanie dla 
stra¿aków wyra¿ono tak¿e w 
przyjêtej uchwale zarz¹du.

Stra¿ackie w³adze 
w Bieruniu
W œwietlicy œrodowiskowej „Remiza” w Bieruniu Nowym 
28 lutego odby³o siê posiedzenie Zarz¹du Oddzia³u Woje-
wódzkiego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rze-
czypospolitej Polskiej, któremu przewodniczy³ senator – 
gen. brygadier Zbigniew Meres, prezes Zarz¹du Oddzia³u.

Uroczyste wrêczenie na-
gród odby³o siê 7 marca 
w siedzibie Pañstwowej 

Stra¿y Po¿arnej w Katowicach-
Szopienicach w obecnoœci 
przedstawicieli struktur woje-
wódzkich OSP i PSP, w³adz 
wojewódzkich oraz miejskich, 
w tym Bierunia. 

Konkurs skierowany by³ dla 
wszystkich jednostek Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych 
dzia³aj¹cych na terenie woje-
wództwa œl¹skiego. Dotyczy³ 
dzia³añ na rzecz ochrony przed 
klêskami ¿ywio³owymi i usuwa-
niu ich skutków ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem zesz³o-
rocznej powodzi. Warunkiem 
przyst¹pienia do Konkursu 
by³o przes³anie do Funduszu 
wype³nionego zg³oszenia do 
30 listopada 2010 roku. W su-
mie wp³ynê³o 117 zg³oszeñ, z 
których wy³oniono 47 laureatów 
i przyznano im nagrody finanso-
we w wysokoœci 10 000, 7000 
i 5000 z³.

Wśród nagrodzonych znala-
zła się również OSP z Bieru-
nia Nowego, która otrzymała 
7000 zł.

Powodem do dumy dla na-
szych stra¿aków jest fakt, ¿e 
Jury Konkursu przed wy³o-
nieniem zwyciêzców zasiêga³o 

opinii ekspertów wydelego-
wanych przez Zarz¹dy OSP i 
PSP. 

Gabriela Lenartowicz – 
prezes WFOŒiGW mówi³a 
stra¿akom, ¿e og³aszaj¹c kon-
kurs i nagradzaj¹c najlep-
szych chciano w ten sposób 
podziêkowaæ za ofiarnoœæ, 
zapa³ i gorliwoœæ w ratowaniu 
¿ycia i mienia ludzi, podczas 
powodzi, jaka wydarzy³a siê 
w naszym regionie. Dziêki za-
prezentowanym w trakcie tego 
konkursu przyk³adom profe-
sjonalnych dzia³añ stra¿aków 
ochotników, jako mieszkañcy 
regionu, mo¿emy czuæ siê bez-
piecznej, i byæ przekonani, ¿e 
wydane na doposa¿enie jedno-
stek stra¿ackich œrodki s¹ po-
trzebne i umiejêtnie wykorzy-
stywane.

Podziêkowania i gratula-
cje dla stra¿aków nagrodzo-
nych w konkursie z³o¿yli tak¿e 
wicemarsza³ek województwa 
œl¹skiego Aleksandra Gajew-
ska-Przydryga, wicewojewo-
da Piotr Spyra oraz prezes 
Zarz¹du Wojewódzkiego OSP 
senator – gen. Zbigniew Me-
res i Zastêpca Œl¹skiego Ko-
mendanta PSP st. bryg. Jeremi 
Szczyg³owski.

Nagrody 
dla bieruñskich OSP
10 tys. z³ – tyle wynios³a g³ówna nagroda, któr¹ otrzyma³a 
OSP w Bieruniu Starym w konkursie Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej pn. 
„PowódŸ 2010”. W imieniu bieruñskiej jednostki nagrodê 
odebra³ naczelnik Bernard Pieszek z r¹k Gabrieli Lenarto-
wicz – prezesa WFOŒiGW.

Wczeœniej, w dniach od 
1 do 17 marca, w ra-
mach prac przygoto-

wawczych zostanie przeprowa-
dzony przez rachmistrzów spi-
sowych obchód przedspisowy. 
Do przeprowadzenia obchodu 
przedspisowego, jak równie¿ 
wywiadów spisowych w terenie 
upowa¿nia rachmistrza identyfi-
kator zawieraj¹cy jego zdjêcie, 
imiê i nazwisko, pieczêæ urzêdu 
statystycznego oraz piecz¹tkê 
imienn¹ i podpis dyrektora 
urzêdu statystycznego, który 
wyda³ identyfikator.

Spis powszechny dostarcza 
najbardziej szczegó³owych infor-
macji o liczbie ludnoœci, jej tery-
torialnym rozmieszczeniu, struk-
turze demograficzno-spo³ecznej i 
zawodowej, a tak¿e o spo³eczno-
ekonomicznej charakterystyce 
gospodarstw domowych i rodzin 
oraz o ich zasobach i warunkach 
mieszkaniowych na wszystkich 
szczeblach podzia³u terytorial-

nego kraju: ogólnokrajowym, re-
gionalnym i lokalnym.

Informujemy, ¿e od 1 mar-
ca w Urzêdzie Miejskim w Bie-
runiu przy ul. Rynek 14 dzia³a 
Gminne Biuro Spisowe, w któ-
rym mo¿na uzyskaæ informacje 
dotycz¹ce Narodowego Spisu 
Powszechnego. 

Wkrótce spis
Na ca³ym  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w dniach od 
1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku zostanie przeprowa-
dzony Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ. 

U

Godziny pracy biura: 
poniedzia³ek 7.30 – 15.30, 

wtorek 7.30 – 15.30,  
œroda 7.30 – 17.00, 

czwartek 7.30 – 15.30 
pi¹tek 7.30 – 14.00. 

Ponadto, dy¿ury telefonicz-
ne po godzinach pracy do 

godz. 20.00 pod nr telefonu 
797 212 877 pe³ni¹: 

Sylwia Orocz 
od 01.03. do 10.04., 

Jerzy Stok 
od 11.04. do 20.05. 

Urszula Graca 
od 21.05. do 30.06.
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Spotkanie sk³ada³o siê z 
dwóch czêœci. Pierwsza 
to prelekcja na temat: 

„Przemilczane ludobójstwo 
na Kresach”. Czas jaki ksi¹dz 
móg³ przeznaczyæ na omówie-
nie tematu – sprawi³, ¿e pre-
legent ograniczy³ siê do kilku 
ogólnych stwierdzeñ, szerzej 
udokumentowanych w ksi¹¿ce 
jego autorstwa wydanej pod 
tym samym tytu³em. Drug¹ 
czêœæ spotkania wype³ni³a se-

ria pytañ i odpowiedzi. Pytania 
dotyczy³y zarówno ludobójstwa 
Polaków na kresach wschod-
nich, najnowszej ksi¹¿ki Jana 
Tomasza Grossa „Z³ote 
¿niwa”, ksi¹¿ki Romana Gra-
czyka „Cena przetrwania? SB 
wobec Tygodnika Powszech-
nego” oraz ksi¹¿ki „Ksiê¿a wo-
bec bezpieki na przyk³adzie ar-
chidiecezji krakowskiej” autor-
stwa Tadeusza Isakowicza 
Zaleskiego.

Spotkanie w remizie
Ksi¹dz Tadeusz Isakowicz Zaleski – historyk, publicysta, 
dzia³acz na rzecz osób niepe³nosprawnych – jest postaci¹ 
kontrowersyjn¹ a przez to niezwykle ciekaw¹. Nic wiêc 
dziwnego, ¿e na zorganizowane przez powiatowe ko³o PIS 
– spotkanie w Œwietlicy Œrodowiskowej przy ulicy Remi-
zowej w Bieruniu przyby³o niemal piêædziesi¹t osób.

RODNIA · MARZEC 2011 r.

Wniosek o przyzna-
nie p³atnoœci rol-
nicy  mog¹ z³o¿yæ  

od 15 marca do 16 maja 
br. Podobnie jak w latach 
ubieg³ych dopuszczalne jest 
tak¿e z³o¿enie wniosku w 
terminie 25 dni kalendarzo-
wych po tym terminie czy-
li do 10 czerwca w takim 
wypadku za ka¿dy dzieñ 
opóŸnienia nale¿na rolniko-
wi dop³ata bêdzie pomniej-
szana o 1 procent. 

Tegoroczny nabór wnio-
sków jest ju¿ ósmym z kolei 
w którym rolnicy bêd¹ mo-
gli ubiegaæ siê o p³atnoœci 
bezpoœrednie bêd¹ce g³ó-
wnym instrumentem Wspól-
nej Polityki Rolnej realizowa-

nej przez Unie Europejsk¹. 
W ramach dop³at za 2011 
rok polscy rolnicy otrzymaj¹  
w sumie ok. 3,34 mld euro. 

W 2011 roku po raz pierw-
szy od chwili wst¹pienia do 
Unii Europejskiej polscy rolni-
cy bêd¹ mogli sk³adaæ wnio-
ski o dop³aty bezpoœrednie 
zarówno na formularzach 
papierowych jak i przez In-
ternet. Oczywiœcie wniosek o 
przyznanie p³atnoœci mo¿na 
równie¿ przygotowaæ w for-
mie papierowej i z³o¿yæ go w 
biurze powiatowym ARiMR 
w³aœciwym ze wzglêdu na 
miejsce zamieszkania lub 
siedzibê wnioskodawcy, 
albo wys³aæ go poczt¹. 

Uwaga rolnicy!
Od 15 marca br. mo¿na sk³adaæ w ARiMR 
wnioski o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich, 
ONW i rolnoœrodowiskowych za 2011 r.

 
   
 
  Dyrekcja Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieruniu informuje, że zapisy na rok szkolny 2011/2012 będą przyjmowane  
             w terminie od 04 maja do 10 czerwca 2011r w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30.       
             Zgodnie z zasadami rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieruniu do klasy pierwszej przyjmuje się: 

• z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, 
• na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum,                        

w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. 
• Informacje dotyczące organizacji i warunków nauczania znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „REKRUTACJA” 
• Wypełniając podanie należy wskazać wybór drugiego (poza angielskim) języka obcego (niemiecki, francuski, hiszpański) oraz 

deklarację przystąpienia do klasy integracyjnej (dla zainteresowanych) 

 

Druk podania można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać na stronie internetowej www.gimnazjum1.bierun.pl.                        
Po zakończeniu roku szkolnego należy donieść do 27 czerwca br. oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej, 
zaświadczenie przystąpienia do sprawdzianu wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 
         
 

imnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w 
Bieruniu 
43-155 Bieruń ul. Warszawska 294 tel./fax 032 216-21-38 e-mail: gim1bierun@interia.pl  www.gimnazjum1.bierun.pl 

imnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia 
w Bieruniu

43-155 Bieruń ul. Warszawska 294 tel./fax 032 216-21-38 
e-mail: gim1bierun@interia.pl www.gimnazjum1.bierun.pl

Dyrekcja Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieruniu 
informuje, że zapisy na rok szkolny 2011/2012 będą przyjmo-
wane w terminie od 04 maja do 10 czerwca 2011r w sekre-
tariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Zgodnie z zasadami rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 1 im. 
Karola Wierzgonia w Bieruniu do klasy pierwszej przyjmuje się:
• z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszka-

łych w obwodzie gimnazjum,
• na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów 

szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimna-
zjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miej-
scami.

Informacje dotyczące organizacji i warunków nauczania znaj-
dują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „REKRUTA-
CJA”

Wypełniając podanie należy wskazać wybór drugiego (poza 
angielskim) języka obcego (niemiecki, francuski, hiszpański) 
oraz deklarację przystąpienia do klasy integracyjnej (dla zainte-
resowanych)

Druk podania można odebrać w sekretariacie szkoły lub po-
brać na stronie internetowej www.gimnazjum1.bierun.pl. Po za-
kończeniu roku szkolnego należy donieść do 27 czerwca br. 
oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej, zaświad-
czenie przystąpienia do sprawdzianu wydane przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną.
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30 grudnia 1920 roku 
Komisja Międzyso-
jusznicza zatwier-

dziła regulamin plebiscytowy 
Na jego podstawie prawo do 
głosowania miały osoby, które 
1 stycznia 1921 roku ukończyły 
20 lat, urodziły się i zamieszka-
ły na Górnym Śląsku, jak rów-
nież osoby urodzone na nim, 
lecz nie mieszkające. Prawo 
do głosowania miały również 
osoby uro dzone poza obrębem 
Górnego Śląska (nie rodowi-
te), zamieszkałe na obszarze 
plebiscytowym nie później niż 
1 stycznia 1904 roku. Ostatnia 
kategoria osób uprawnionych 
do głosowania to urodzeni lub 
zamieszkali na Górnym Ślą-
sku przed 1 stycznia 1904 roku, 
którzy zostali wydaleni przez 
władze niemieckie z obszaru 
plebis cytowego.

Regulamin potwierdził pra-
wo udziału w plebiscycie emi-
grantów, czyli osób urodzo-
nych, a nie zamieszkałych od 
wielu lat na Górnym Śląsku. 
Było to powodem masowej ak-
cji protestacyjnej ludności pol-
skiej. Natomiast Niemcy liczyli 
na swoje zwycięstwo poprzez 

sprowa dzenie jak największej 
ilości osób z głębi Niemiec, to-
też wciągnięto do współpracy 
niemieckie organizacje kobie-
ce oraz Czerwony Krzyż. Pobyt 
przybyłych głosujących na tere-
nie plebiscytowym mógł trwać 
naj wyżej 10 dni i w tym czasie 
zapewniono im zakwaterowa-
nie wraz z utrzymaniem.

14 stycznia 1921 roku w 
Pszczyńskim rozpoczęły dzia-
łalność ośmioosobowe lokalne 
komitety parytetyczne składa-
jące się po czte ry osoby z pol-
skiej i niemieckiej strony. Do ich 
zadań należało sporządzenie 
list osób uprawnionych do gło-
sowania, utworzenie lokalu wy-
borczego, zorganizowanie sa-
mego głosowania oraz nadzór 
nad jego przebiegiem.

Do pracy w tych Komitetach 
kierowano osoby znające bie-
gle w mowie i piśmie język nie-
miecki, a przy tym patriotów od-
danych sprawie polskiej, Cha-
rakterystyczne jest to, że strona 
niemiecka nie we wszystkich 
miejscowościach miała swoich 
rdzennych przedsta wicieli. Dla-
tego w komisjach reprezento-
wani byli nieraz przez członków 
z odległych miejscowości.

Akcją plebiscytową kierował 
Jan Waja – naczelnik Urzędu 
Okrę gowego a w gminie na-
czelnik Bartłomiej Jaromin.

Pomoc powstańcom oka-
zali Augustyn Hajduga i Lu-
dwik Michałek. Pierwszy z 
nich był od 1 marca nauczycie-
lem Szkoły Katolickiej w Bieru-
niu Nowym. Przekazywał ko-
mendzie powstańczej poufne 
zarzą dzenia inspektoratu szkol-
nego, ułatwiające działalność 
powstańcom. Drugi był naczel-
nikiem poczty i przekazywał 
ważne dla plebiscytu i postania 
informacje wojskowe. 

Plebiscyt

20 marca 1921 roku był 
dniem plebiscytu. Mieszkańcy 
Bierunia Nowego i okolicy licz-
nie stawili się do urn wybor-
czych. Wielu z nich przybyło ca-
łymi rodzinami w odświętnych 
strojach ludowych, a Polacy z 
biało-czerwonymi sztandarami. 
Procentowe wyniki plebiscytu 
za Polską w interesującym nas 
rejonie przedstawiały się nastę-
pująco:

Bieruń Nowy .................58,1 %
Bijasowice (dwór)  ........58,8 %
Bijasowice  ...................86,8 %
Solec Porąbek (dwór) ..59,7 %
Czarnuchowice  ............95,5 %
Powiat pszczyński  .......73,9 %
Ściernie  .......................89,1 %
Górny Śląsk  .................40,4 %

Według Karola Straucha 
akcja plebiscytowa była bar-
dzo trudna ze względu na to, 
że Bieruń Nowy położony był 
na granicy. Znajdo wało się tu-
taj przejście kolejowe, dro-
gowe, duża stacja kolejowa, 
urząd celny, szkoła, poczta, 
tartak oraz pośrednictwo pra-
cy dla ro botników rolnych wy-
jeżdżających na roboty do Nie-
miec. Stąd wśród głosujących 
było wielu Niemców mieszkają-
cych w Bieruniu Nowym na sta-
łe. Mimo to, większość głosów 
oddano za Polską.

W powiecie pszczyńskim za 
Polską opowiedziało się 73,9% 
głosujących, a za Niemcami 
25,7% wyborców. Uważa się 
powszechnie, że w całym Gór-
nym Śląsku plebiscyt wypadł 
na niekorzyść Polski. Za Polską 
głosowało 40,4 % uprawnionych 
do głosowania. 0 przewadze 
głosów niemieckich zadecydo-
wali emigranci. Niemcy posia-
dali w swo ich rękach admini-
strację państwową i ekonomicz-
ną. Również trzeba pa miętać o 
wieloletnim Kulturkampfie i in-
nych formach germanizacyjne-
go ucisku. Niemniej uzyskanie 
przez Polskę ponad 40 % gło-
sów, stanowi dowód patrioty-
zmu śląskich Polaków, który 
wzmógł się w latach powstań i 
w okresie plebiscytowym.

Zbliża się 85. rocznica plebiscytu na Górnym Śląsku. Z tej okazji zamiesz-
czamy artykuł Gerarda Misia przybliżający nam przebieg plebiscytu na 
ziemi bieruńskiej. 

Trudna akcja w Bieruniu Nowym
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– Jako stra¿acy uczest-
niczymy w ró¿nych zda-
rzeniach takie jak po¿ary, 
wypadki drogowe, usuwa-
nie szerszeni – powiedzia³ 
przedstawicielowi Echa Da-
riusz Dudziak – naczelnik 
OSP Bieruñ Nowy.

Jednak najwiêkszym dzia³a-
niem naszej jednostki w ubie-
g³ym roku by³a powódŸ, która 
zaskoczy³a nas 17 maja ubieg³ego 
roku. Pocz¹tkowo by³y to lokal-
ne podtopienia w Che³mie Ma³ym 
ale ju¿ w nocy 17/18 maja zastêp 
z punktu przeciwpowodziowego 

otrzyma³ informacje o przerwa-
niu wa³u na rzece Gostyñ. Wte-
dy te¿ natychmiast przyst¹piliœmy 
do informowania mieszkañców o 

zaistnia³ym zagro¿eniu i przygoto-
waniu siê do ewakuacji. Wiele tru-
du i poœwiêcenia w³o¿yliœmy przez 
kolejne dni by zminimalizowaæ 
straty i pomó¿ poszkodowanym – 
doda³ naczelnik.

W czasie dyskusji stra¿acy wy-
kazywali wiele problemów z któ-
rymi zetknêli siê w czasie akcji 
ratunkowej: brakowa³o ³¹cznoœci, 
pieniêdzy na zakup szczepionek, 
ubrañ przeciwdeszczowych, ter-
mosów na ciep³e napoje oraz wie-
le innego sprzêtu, który powinien 
znajdowaæ siê na wyposa¿eniu 
jednostek. Oczywiœcie sporo 
sprzê tu pojawi³o siê – szkoda tyl-
ko, ¿e dopiero w trakcie i po po-
wodzi – mówili rozgoryczeni dru-
howie.

Nowe w³adze OSP BN
Skupiaj¹ca 68 cz³onków nowobieruñska Ochotnicza 
Stra¿ Po¿arna 12 marca dokona³a wyboru nowych w³adz. 
Stra¿acy ochotnicy spotkali siê 12 marca na dorocznym 
zebraniu sprawozdawczym, które tym razem mia³o tak¿e 
wyborczy charakter.
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Nowo wybrany 
Zarz¹d OSP Bieruñ Nowy 

przedstawia siê nastêpuj¹co:

prezes – Arkadiusz ¯urek, 
naczelnik – Dariusz Dudziak, 
zastêpca naczelnika – Zbigniew 
Goc, 
skarbnik – £ukasz Chronowski, 
sekretarz – Micha³ Szczygie³, 
gospodarz – Wojciech Górkiewicz, 

cz³onkowie zarz¹du – Joanna 
Dudziak, Czes³aw Wieczorek 
i Bogdan Świerkosz. 
Komisjê rewizyjn¹ tworz¹: 
przewodnicz¹ca – Agnieszka 
Kawecka, 
zastêpca – Józef Budny 
i cz³onek komisji – Rajmund 
Moczala. 
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21.02.2011r.
STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLI I i II PRZY 
ULICACH GRANITOWEJ, WARSZAWSKIEJ, WĘGLOWEJ W 
BIERUNIU.
Adres do korespondencji:
Szkoła Podstawowa nr 3
Ul. Węglowa 11
43-155 Bieruń.
KRS 0000096089
Tel. 504745341
 669959966

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna 

ul. Sadowa 4 
43-100Tychy

Zarząd Stowarzyszenia protestuje przeciwko złej organizacji usu-
wania uszkodzeń na rurociągu wody pitnej w Bieruniu.

W dniach 12-13. 02.2011 RPWiK prowadził prace na sieci rurocią-
gu wody pitnej.

Po pierwsze: o prowadzonych pracach RPWiK wiedziało dużo 
wcześniej. Ogłoszenia dla mieszkańców poprzylepiano na małych 
kartkach i porozwieszano na kilku słupach ogłoszeniowych. Olbrzy-
mia większość mieszkańców nie mogła wiedzieć o planowanej pracy 
przez RPWiK oraz o braku wody. Należało z większym wyprzedze-
niem powiadomić Zarządcę osiedli, który poprzez swoich pracowni-
ków powiadomiłby mieszkańców .

Po drugie: po zakończeniu robót naprawczych wodę z zanieczysz-
czeniami puszczono do miejskiej sieci wodociągowej. Przez kilka go-
dzin z naszych kranów lała się woda koloru mocnej kawy, a później 
mocnej herbaty. Woda pozostawiona w szklanym pojemniku po kilku 
chwilach odstania pozostawiała na dnie naczynia grubą warstwę szla-
mu.

Wpuszczenie zanieczyszczonej wody do wewnętrznej sieci 
budynków spowodowało całkowite zabrudzenie liczników, których 
jesteśmy właścicielami.

Przypominamy, że na naszych osiedlach jest bardzo dużo mieszkań, 
które mają 4 liczniki do wody. Wymiana zanieczyszczonych liczni-
ków, z których nie można odczytać stanu licznika jest dużym wydat-
kiem dla poszczególnych właścicieli mieszkań.

Dlaczego my mamy płacić za błędy pracowników RPWiK”?????
Dlaczego po zakończeniu prac na sieci nie wypuszczono wody z 

zanieczyszczeniami poprzez hydranty? Dlaczego nie odpowietrzono 
sieci wodociągowej z powietrza, które było pchane przez wodę na-
pełniającą sieć wodociągów? Co powoduje rozbieganie się liczników 
głównych i powoduje większe różnice między wskazaniami liczników 
głównych, a sumą liczników w mieszkaniach.

Po trzecie: Dlaczego odpuszczanie wody poprzez hydranty rozpo-
częło się dopiero w kilka dni po zakończeniu robót na sieci wodocią-
gowej? Dlaczego odpuszczano wodę z hydrantów do kanalizacji, gdy 
woda w naszych mieszkaniach była już dużo czystsza od wody, którą 
wpuszczono zaraz po zakończeniu robót? Dlaczego mieszkańcy mają 
płacić za złą organizację pracy w RPWiK (zniszczone wodomierze, 
spuszczanie zbyt późno brudnej wody, wpuszczanie powietrza do wo-
domierzy głównych, szkody na zdrowiu z zanieczyszczonej wody)??

Z powyższym pismem zwracamy się do Burmistrza Bierunia, Rady 
Miejskiej i lokalnej prasy o przeprowadzenie rozmów wyjaśniających 
z RPWiK. 

 Przewodniczący Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedli w Bieruniu

 Andrzej Bibrzycki

Niedawno na rynku 
ksiêgar skim ukaza³a siê 
interesuj¹ca publika-

cja historyczna IPN „Migaw-
ki z przesz³oœci. Opowieœci 
œwiadków historii”. Zosta³a ona 
opracowana na podstawie prac 
finalistów ogólnopolskiego kon-
kursu i projektu edukacyjne-
go „Opowiem Ci o wolnej Pol-

sce. Spotkania m³odzie¿y ze 
œwiadkami historii”, realizowa-
nego przez IPN wraz z Centrum 
Edukacji Obywatelskiej i Mu-
zeum Powstania Warszawskie-
go. Wœród wybranych fragmen-
tów relacji œwiadków historii z 
lat 1939-1989 znalaz³y siê do-
konania uczniów Gimnazjum nr 
1 w Bieruniu. W roku szkolnym 

2008/2009 brali oni udzia³ w 
projekcie „Opowiem Ci o wol-
nej Polsce”, realizuj¹c w³asne 
przedsiêwziêcie nt. strajku gór-
ników KWK „Piast” w grudniu 
1981r., zatytu³owane „Ostatnia 
szychta”. M³odzie¿y, pod kierun-
kiem pani El¿biety Ma³eckiej, 
uda³o siê wówczas dotrzeæ do 
przywódcy strajku Wies³awa 

Opowieœci œwiadków historii Zawadzkiego, spisaæ jego rela-
cje na ten temat oraz znakomi-
cie udokumentowaæ ten prze-
kaz interesuj¹cym materia³em 
ikonograficznym. 

Umieszczenie fragmen-
tów pracy uczniów w niniej-
szym opracowaniu jest wiel-
kim wyró¿nieniem dla szko³y, 
a jednoczeœnie na grod¹ za do-
tychczasowe wysi³ki w edukacji 
historycznej m³odzie¿y.

El¿bieta Ma³ecka
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W tym roku do fina³u za-
kwalifikowali siê Jo-
anna Liszka (II a), 

Hubert Mamok (I f) oraz Mar-
cin Sklorz (III e). Razem z 
25 pozosta³ymi uczestnikami 
z ca³ego Œl¹ska m.in. z Kato-
wic, Chorzowa, Wodzis³awia 
Œl¹skiego, Rybnika, Bytomia, 
Woli, Tarnowskich Gór czy 
Istebnej byli oceniani przez jury 
w sk³adzie prof. dr hab. Helenê 

Synowiec, dr Danutê Krzy¿yk, 
dr Miros³¹wê Siuciak, prof. 
dr hab. Jacka Lyszczynê – 
wyk³adowców Uniwersytetu 
Œl¹skiego w Katowicach. 

Poziom tegorocznego kon-
kursu, jak podkreœli³ wieloletni 
organizator imprezy Grzegorz 
Zarzycki – polonista tamtej-
szego liceum, by³ bardzo wyso-
ki. Tym bardziej cieszy fakt , ¿e 
Marcin Sklorz „rozprowiaj¹c o 

Porozprowio³ o ministrantach

17 marca w IV LO im. M. Curie-Sk³odowskiej w Chorzowie 
odby³ siê jubileuszowy XX Regionalny Konkurs Recytacji 
w Gwarze Œl¹skiej. LO im. Powstañców Œl¹skich w Bieru-
niu ma bardzo dobre tradycje zwi¹zane z tym konkursem, 
bowiem ju¿ kilkakrotnie bieruñscy licealiœci byli jego lau-
reatami. 

W dniu 10 marca 2011 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Bieruniu odby³ siê konkurs 
recytatorski pod has³em „Wiersze Da-

nuty Wawi³ow”. Konkurs mia³ na celu wy³onienie 
talentów recytatorskich. Udzia³ bra³o 12 uczniów 
z klas I – III. Dzieci prezentowa³y bardzo wyso-
ki i wyrównany poziom. Jury pod przewodni-
ctwem dyr. Urszuli Stolorz wy³oni³o zwyciêzców. 
Pierwsze miejsce spoœród klas pierwszych 
zdoby³a Iwona Jarczyk, wœród klas drugich 
Michalina Sosna a najlepszym w klasach trzecich 
okaza³ siê Bart³omiej Blacha. Czêœæ artystyczn¹ 
przygotowa³a klasa 2c. Konkurs przygotowa³y pa-
nie R. Liszka, B. Ryszka, A. Strze¿yk-Dorynek 
i M. Wykrêt.

RODNIA · MARZEC 2011 r.

szpasach ministrantów” zdoby³ 
wyró¿nienie i znalaz³ siê wœród 
najlepszych „godaj¹cych” w 
regionie Œl¹ska. Przygotowa-
niem uczniów oraz napisaniem 

tekstów zajê³a siê polonistka 
bieruñskiego liceum Dagma-
ra Kupczyk, ich redakcj¹ zaœ 
regionalista, promotor kultury 
œl¹skiej Alojzy Lysko. 

W Gimnazjum nr 1 w Bie-
runiu 3 marca 2011 
roku odbył się X Re-

jonowy Konkurs Biblijny”, któ-
rego hasło przewodnie brzmia-

ło „Będę im Bogiem, oni zaś 
będą Mi ludem”. Zadania opar-
te na księdze Jeremiasza roz-
wiązywało 28 uczniów, którzy 
przyjechali z szkół powiatu bie-

ruńsko- lędzińskiego i Tychów. 
Kiedy uczestnicy konkursu na-
pisali test, zostali poczęstowa-
ni pączkami, a następnie zoba-
czyli przedstawienie zatytuło-

wane „Pamiętajcie o ogrodach”, 
przygotowane przez gimnazjali-
stów pod opieką p. Anny Ka-
sperczyk i p. Bożeny Mosler-
Gajdzik. 

Będę im Bogiem… 

Iwona, Michalina 
i Bartek
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Lekcja, w których uczestni-
czyli zaproszeni goœcie: dy-
rektor Delegatury Bielskiej 

Œl¹skiego Kuratorium Oœwiaty 
El¿bieta Adamowska, przed-
stawiciel Kuratorium w Katowi-
cach Dariusz Boruta, dyrek-
tor Oœrodka Edukacji w Bie-
runiu Krystyna Czajowska, 
nauczyciele informatyki z powia-
tu bieruñsko-lêdziñskiego i Ty-
chów, prowadzi³ twórca Baltie-
go, Czech Bohumir Soukup. 

W ramach projektu szko³y 
uczestnicz¹ce w nim otrzymaj¹ 
bezp³atn¹ licencjê dla dzieci 
i nauczycieli na u¿ytkowanie 
programu Baltie do koñca roku 
2011.

Realizacja projektu ma 
przebiegaæ w dwóch etapach: 
pierwszy to przeszkolenie na-
uczycieli i wy³onienie liderów pro-
jektu, drugi to zaanga¿owanie 
uczniów w dzia³ania pro-
gramistyczne oraz udzia³ w 
miêdzynarodowych konkursach 
programistycznych.

Z programu Baltiego korzy-
staj¹ ju¿ uczniowie w 70 pañ-
stwach: min. w Czechach, 
S³o wacji, Holandii. Ukrainie, 
Bia³orusi, Hiszpanii, Niemczech. 
Miejmy nadziejê, ¿e i w naszej 
szkole zdobyta u mistrza wie-
dza zaowocuje zarówno u na-
uczycieli jak i u uczniów nowy-
mi umiejêtnoœciami i pasj¹ two-
rzenia.

Baltie w Trójce
23 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Or³a Bia³ego 
z Oddzia³ami Integracyjnymi Œl¹skie Kuratorium w Ka-
towicach zorganizowa³o warsztaty wprowadzaj¹ce w 
miêdzynarodowy pilota¿owy projekt ,,Informatyka twór-
cza z Baltie”.

Na hali sportowej przy ulicy 
Licealnej 15 lutego odby³ 

siê Miejski Turniej Pi³ki Rêcznej 
Ch³opców zorganizowany przez 
Szko³ê Podstawow¹ nr 1 w Bie-
runiu. Szko³ê Podstawow¹ nr 3 
reprezentowali: Maciej Wiel-
gus, Maciej Mrowiec, Da-
riusz Zub, Adrian Zientek, 
Micha³ Podsiedlik, Maksymi-
lian Momot, Szymon Nagi, 
Piotr Kozio³ek, Piotr ¯onecz-
ko, Micha³ Sa³êga, Grzegorz 
Pociennik i  Kacper Grzy-
wa. Podczas turnieju rozegrany 
zosta³ jeden mecz 2 x 20 minut, 
który zakoñczy³ siê wynikiem 

8:7 dla SP3. Bramki dla naszej 
dru¿yny strzelili: Maciej Wiel-
gus (7) i Maciej Mrowiec (1).
Nasza szko³a zajê³a I miejsce.

18 lutego SP nr 3 w Bieruniu 
wziê³a udzia³ w III edycji 

Biegu Sztafetowego ku pamiêci 
Józefa Noyego w Oœwiêcimiu. 
Zajêliœmy bezkonkurencyj-
nie I miejsce. Nasz¹ szko³ê 
reprezentowa³a dru¿yna przy-
gotowywana przez pana An-
drzeja Balona: Dawid Bernaœ, 
Mateusz Duda, Micha³ Sa³êga, 
Adam Dudziak, Pawe³ Ro-
mek, Agata Pociennik.

Tydzieñ rozpocz¹³ konkurs 
dla klas drugich przygo-
towany przez p. Annê 

Blachê pt: „Jeden z dziesiêciu”. 
Najlepszymi okazali siê Jakub 
£asicki 2C, Anna Œcierska 2A 
i Natalia Ogaza 2A.

We wtorek 8 lutego swoj¹ 
wiedz¹ mogli pochwaliæ siê 
specjaliœci od chemii w kon-
kursie przygotowanym przez 
p. Teresê Kowalczyk „Maria 
Curie-Sk³odowska – ¿ycie i do-
konania naukowe”. Najwiêcej 
o naszej s³ynnej noblist-
ce wiedzia³a i zdoby³a pierw-
sze miejsce Martyna Skucik 
3A, drugie Julia Chorzew-
ska 1A oraz trzecie Kinga 
D¿andza³owska 2D, Klaudia 
Giermanek 2D, Karina Uszok 
3A.Tego samego dnia ucznio-
wie w konkursie przygotowa-
nym przez p. Mariê Wawrzy-
czek: „Cudze chwalicie, swe-
go nie znacie... – miasta Polski” 
odgadywali miasta Polski, które 
zosta³y przygotowane na pre-
zentacji multimedialnej. Pierw-
sze miejsce zdoby³ Jakub Bor-
kowski 3E, drugie miejsce 
Anna Œcierska 2A, trzecie 
miejsce Anna Fortuna 2C. 

Tydzieñ matematyczno-przy-
rodniczy nie odby³ by siê bez 
logicznego konkursu „Sudo-
ku”, który zorganizowa³ i prze-
prowadzi³ p. Adam Œleziona. 
Konkurs ten zawsze gromadzi 
spor¹ grupê uczniów. W tym 
roku najlepsi i najszybsi oka-
zali siê: Imiejsce – Krzysztof 
£owiec 2C, II miejsce – Doro-
ta Nowak 3A, III miejsce – Pa-
trycja Brzeskot 1A.

Mi³oœnicy roœlin i zwierz¹t 
te¿ mogli powalczyæ o nagro-
dy w konkursie przygotowanym 
przez p. Agnieszkê Wadas. 
Najlepsza okaza³a siê Katarzy-
na Kula z kl. 3E.

Podczas ca³ego tygodnia nie 
zabrak³o zadañ z fizyki. Zadba³a 
o to p. Marzena Œleziona, któ-
ra przygotowa³a na ka¿dy dzieñ 
zadania w konkursie „Z fizyk¹ 
za pan brat” . Wygra³a Katarzy-
na Stachoñ 1A.

Wiele zainteresowañ wœród 
uczniów i nauczycieli wzbudzi³y 
„Dziwne wynalazki” wywie-
szane na obrazkach w ci¹gu 
ca³ego tygodnia . By³ to konkurs 
przygotowany przez p. Annê 
Adamek. Zwyciêzc¹ w konkur-
sie okaza³ siê uczeñ Bartosz 
¯urawski z klasy 3B.

Pani Katarzyna Du¿y wy-
bra ³a najlepsz¹ prezentacjê 
multimedialn¹ wœród uczniów 
naszego gimnazjum bior¹cych 
udzia³ w konkursie: „Najlep-
sza prezentacja multimedial-
na z matematyki” Autorkami 
by³y: Agata Musio³, Adrianna 
Brzozowska oraz Katarzyna 
Stachoñ z kl. 1A.

Tradycj¹ siê ju¿ sta³o, ¿e w 
tygodniu nauk matematycz-
no-przyrodniczych ucznio-
wie wyklejaj¹ lub tworz¹ ró¿ne 
przedmioty z bry³ przestrzen-
nych. W tym roku by³y to przed-
mioty zwi¹zane z krain¹ œniegu, 
gdy¿ tydzieñ odbywa³ siê zim¹. 
Konkurs przygotowa³a p. Mag-
dalena Goraus. Najlepsze i 
najbardziej okaza³e „bry³y” to: 
Pingwin (I miejsce – Klau-
dii Kondli 3D), Eskimos (II 
miejsce Krystiana Kondli 1B) 
oraz Ba³wan (III miejsce We-
roniki Ca³kosiñskiej i Moniki 
K¹tny. 3D).

W pi¹tek odby³a siê uro czy-
stoœæ podsumowuj¹ca obchody 
Tygodnia Przedmiotów Mate-
matyczno-Przyrodniczych oraz 
konkurs dla klas pierwszych: 
„Co dwie g³owy to nie jedna”. 

mkszulc

Tydzieñ Przedmiotów 
Matematyczno

–Przyrodniczych

Sportowe sukcesy Trójki

W dniach 7-11 lutego, po raz kolejny w Gimnazjum Nr 2 
w Bieruniu obchodziliœmy Tydzieñ Przedmiotów Matema-
tyczno-Przyrodniczych. W ramach tego tygodnia ucznio-
wie brali udzia³ w konkursach sprawdzaj¹cych wiedzê 
z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, 
techniki i informatyki.
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MAGAZYN SZKOLNY

3 lutego w Rudzkim Inkuba-
torze Przedsiêbiorczoœci 
rozegra³ siê fina³ okrêgu 

katowickiego, w którym 
wziê³o udzia³ 36 uczestników, 
wy³onionych spoœród ponad 500 
uczniów województwa œl¹skiego 
i opolskiego, wœród nich 
znalaz³o siê a¿ piêciu uczniów 
bieruñskiego PZS-u. Z roku na 

rok w konkursie INTERSIEÆ 
bierze udzia³ coraz wiêksza 
liczba uczniów, w tej edycji 
przekroczy³a ona 13 tysiêcy. 

W finale okrêgu uczniowie 
mieli za zadanie rozwi¹zanie te-
stu z zakresu m.in. technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
sprzêtu i oprogramowania, pro-
gramowania, technologii mobil-

nych. Oto nazwiska finalistów z 
bieruñskiego PZS-u: Damian 
Kaczmarczyk, Dawid Garus, 
Arkadiusz Górnik, Sebastian 
Mo¿d¿eñ i Dawid Latusek. 

Gratulujemy i ¿yczymy sukce-
su w finale ogólnopolskim, któ-
ry zostanie rozegrany 18 marca 
2011r. w Rudzkim Inkubatorze 
Przedsiêbiorczoœci w Rudzie 
Œl¹skiej. 

Damian Kaczmarczyk 
w finale
Maturzysta z technikum informatycznego Powiatowe-
go Zespo³u Szkó³ w Bieruniu Damian Kaczmarczyk, 
zakwalifikowa³ siê do ogólnopolskiego fina³u VIII edycji 
Konkursu Informatycznego INTERSIEÆ 2010/2011. 

Zespó³ redakcyjny bieruñ-
skiego PZS-u zabra³ siê 
do pracy jak prawdziwi 

dziennikarze, 24 lutego zorgani-
zowali konferencjê inauguruj¹c¹ 
projekt, przedstawili swój 
pomys³ na portal i opowiedzie-

li jak planuj¹ tego wszystkie-
go dokonaæ. Temat portalu „KL 
Auschwitz i Twoja historia” wy-
brali nieprzypadkowo, bowiem 
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Bie-
runiu od wielu lat wspó³pracuje 
w Pañstwowym Muzeum Au-

schwitz-Birkenau, uczniowie 
pracuj¹ na terenie muzeum 
wraz z rówieœnikami ze szko³y 
przyzak³adowej Volkswagena, 
uczestnicz¹ regularnie w lek-
cjach historii w archiwum muze-
alnym. Goœciem szczególnym 
spotkania by³ znany aktor Au-
gust Kowalczyk, by³y wiêzieñ 
obozu, który opowiedzia³ 
uczniom pasjonuj¹c¹ historiê 
swojej ucieczki z Auschwitz. 
Historiê szczególnie blisk¹ 
dla mieszkañców tej okoli-
cy, bowiem przez kilka tygo-
dni ukrywa³ siê u rodzin we wsi 
Bojszowy i jak podkreœli³ swoje 
¿ycie zawdziêcza w³aœnie im. 

– Mamy jasno okreœlony 
cel, chcemy przekazaæ wie-
dzê na temat Auschwitz-
Birkenau m³odym ludziom 
– powiedzia³ w czasie kon-
ferencji Mateusz, pe³ni¹cy 
w zespole redakcyjnym rolê 
dziennikarza – wykorzystuj¹c 
najnowoczeœniejsze formy prze-
kazu pragniemy, by to miejsce i 
ludzie z nim zwi¹zani zostali w 
pamiêci kolejnych pokoleñ. 

W za³o¿eniach autorów por-
talu, maj¹ siê w nim znaleŸæ 
wywiady z by³ymi wiêŸniami, 
mapa obozu z opisami miejsc 
szczególnych opatrzona archi-
walnymi opisami œwiadków i zi-
lustrowana wspó³czesnymi fo-
tografiami. Ciekawostk¹ bêd¹ 
z pewnoœci¹ nagrania audio-re-
lacje œwiadków, czytane po an-

gielsku przez tzw. native spe-
akerów. Ka¿dy, kto do swo-
jej przegl¹darki wpisze has³o 
www.twojahistora.czwartawla-
dza.edu.pl bêdzie móg³ równie¿ 
aktywnie uczestniczyæ w two-
rzeniu portalu poprzez forum 
u¿ytkowników. Prace maj¹ byæ 
ukoñczone w po³owie kwiet-
nia, w maju doœwiadczeni eks-
perci w dziedzinie mediów 
bêd¹ oceniaæ efekty, najlepsze 
zespo³y redakcyjne w nagrodê 
wyjad¹ do Wielkiej Brytanii. 

W spotkaniu inauguruj¹cym 
wziêli udzia³ Henryk Bar-
cik, Wicestarosta Bieruñsko-
Lêdziñski, Teresa Wodzicka, 
dyrektor M³odzie¿owego Domu 
Kultury w Tychach, przedstawi-
ciele samorz¹dów uczniowskich 
gimnazjów powiatu bieruñsko-
lêdziñskiego ze swymi opieku-
nami. Pañstwowe Muzeum Au-
schwitz-Birkenau, które meryto-
rycznie wspiera  twórców portalu 
reprezentowa³ dr Wojciech 
P³osa – kierownik archiwum. W 
przedsiêwziêcie zaanga¿owali 
siê jako sponsorzy lokal-
ni przedsiêbiorcy-pracodawcy 
uczniów Powiatowego Zespo³u 
Szkó³ w Bieruniu. 

Sk³ad zespo³u redakcyjnego: 
Agata Bartosz, Dawid Garus, 
Damian Jarz¹bek, £ukasz 
Mikos, Piotr Kubecko, Ma-
teusz Pilch. Dokumentacjê 
fotograficzn¹ wykonuje Ma-
teusz Kamiñski.

Koncern medialny 

Grupa szeœciu aktywnych uczniów z Powiatowego 
Zespo³u Szkó³ w Bieruniu pod kierunkiem S³awomira 
Binka, nauczyciela fizyki przyst¹pi³a do II edycji projek-
tu „Czwarta w³adza z klas¹. Szkolny koncern medialny”. 
Przedsiêwziêcie realizowane jest przez Wy¿sz¹ Szko³ê 
Europejsk¹ im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie pod nad-
zorem Ministerstwa Edukacji Narodowej, partnerem jest 
m.in. Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rze-
szowie, bior¹ w nim udzia³ szko³y z trzech województw 
po³udniowej Polski. Obejmuje cykl szkoleñ dla uczest-
ników, kursy e-learningowe, warsztaty z dziennikarzami, 
najwa¿niejsz¹ czêœci¹ projektu jest konkurs na najlepszy 
szkolny koncern medialny. 
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Turniej rozegrany by³ w 
dniach 19 – 20 luty w 
hali sportowej przy Gim-

nazjum nr 2 w Bieruniu Sta-
rym. W zawodach udzia³ wziê³o 
12 dru¿yn ³¹cznie 155 osób: 
AKS Kojbud Zdrowia, Centrum 
Bieruñ, SMJ Bieruñ, Home-
ra, FHU Marsal, KKS Kopcio-
wice, Zabrzeg, Grom D¿ónior, 
Bieruñ Stawy, Bang Bus, Grom 
Œwierczyniec i Czarnuchowice.

W pierwszym dniu odby³y siê 
rozgrywki grupowe. Dru¿yny 
zosta³y podzielone na dwie gru-
py po 6 zespo³ów. Mecze roz-
grywane by³y systemem ka¿dy 
z ka¿dym. Mecz trwa³ 1x 12 mi-
nut. Do fina³u awansowa³y po 3 

najlepsze zespo³y z ka¿dej gru-
py. W drugim dniu turnieju me-
cze równie¿ rozgrywane by³y 
systemem ka¿dy z ka¿dym lecz 
czas gry zosta³ wyd³u¿ony do 
2 x 10 minut.

Miejsce drugie zajê³a dru¿yna 
Centrum Bieruñ a miejsce trze-
cie zespó³ SMJ Bieruñ. Kró-
lem strzelców zosta³ zdobyw-
ca 7 bramek, gracz Homera – 
Wies³aw Grzejszczak. 

Organizator Bieruñski 
Oœrodek Sportu i Rekreacji 
dziêkuje wszystkim za udzia³, 
za walkê fair play i zaprasza-
my na kolejny turniej „Powita-
nie wiosny” który odbêdzie siê 
19 – 20 marca.

KOJBUD tryumfuje
W VIII Turnieju Halowej Pi³ki No¿nej Dru¿yn Nie-
zrzeszonych O Puchar Burmistrza Miasta Bieru-
nia zwyciêstwo odnios³a dru¿yna AKS KOJBUD 
ZDROWIA. 

W rozgrywkach udzia³ 
wziê³y 3 dru¿yny: 
Gimnazjum nr 2 w 

Bieruniu, Gimnazjum Che³mie 
Œl¹skim oraz gospodarz zawo-
dów Gimnazjum w Bojszowach. 
Gimnazjum nr 2 w Bieruniu w 
sk³adzie: Bajura Sara, Krzysz-
kowska Katarzyna, No-
wak Marta, Zdunek Justyna, 

£apka Karolina, Idziak Kor-
nelia, Nowak Dorota, Pilorz 
Agnieszka, Adamczyk Anna, 
Jaworska Karolina, Kostyra 
Patrycja, Moroñ Magdalena 
trenowana przez pana Dariu-
sza Szulc zajê³a 3 miejsce w 
turnieju. Zwyciêzc¹ zawodów 
zosta³o Gimnazjum w Che³mie 
Œl¹skim.

Nasze siatkarki
W Hali Sportowej przy Gimnazjum w Bojszo-
wach 10 lutego odby³ siê Powiatowy Turniej 
Szkó³ Gimnazjalnych w Siatkówce Dziewcz¹t. 

Ju¿ po raz 
ósmy 12 lu-
tego w So-

bótce odby³ siê 
Œlê¿añski turniej 
badmintona w ka-
tegorii senior i ju-
nior m³odszy. Za-
wodnicy „UKS 
Unia Bieruñ” 
po raz kolejny spisali siê bar-
dzo dobrze. W kategorii junior 
m³odszy w grze podwójnej duet 
Kornelia Koptoñ UKS Unia 
Bieruñ/Kornelia Marczak UKS 
Plesbad Pszczyna wywalczy³ 
pierwsze miejsce a Paulina 
Koptom/ Karina Uszok UKS 
Unia Bieruñ miejsce drugie.

Natomiast w 
kategorii senior, 
w grze pojedyn-
czej mê¿czyzn 
tryumfowa³ Woj-
ciech Palikij – 
UKS Unia Bieruñ 
z d o b y w a j ¹ c 
pierwsze miej-
sce. W grze po-

dwójnej nasz zawodnik zaj¹³ 
wspólnie z Adamem Sow¹ – 
BKS Kolejarz Czêstochowa – 
miejsce trzecie. Równie¿ trze-
cie miejsce w grze mieszanej 
zaj¹³ duet Andrzej Krawczyk 
– UKS Unia Bieruñ / Weronika 
Str¹k – UKS Plesbad Pszczy-
na.

1

1

Sukcesy 
badmintonistów

 

Dziewiêæ zespo³ów stanê³o 
do walki w ramach pierw-
szego Turnieju Halowej 

Pi³ki No¿nej Dru¿yn Klubowych 
– ¯aki rozgrywanego w naszym 
mieœcie 26 lutego. Tryumfowa³y 
zespo³y: Jadwiga Kraków przed 
GKS Katowice i BKS Bielsko 
Bia³a. Nasi reprezentanci – za-
wodnicy Unii Bieruñ Stary – 
zajêli w tym doborowym gronie 

miejsce pi¹te. Dzieñ póŸniej, 
na tym samym boisku w hali 
przy Gimnazjum nr 2, zmierzy³y 
siê cztery dru¿yny trampkarzy. 
Tu nasi zawodnicy wywalczyli 
miejsce drugie ustêpuj¹c jedy-
nie reprezentacji MKS Lêdziny 
a wyprzedzaj¹c zespo³y Czar-
nych Sosnowiec i Akademii 
Pi³karskiej z Oœwiêcimia. 

Turnieje pi³karskiej 
m³odzie¿y

W hali sportowej przy 
Gimnazjum Nr 2 odby³ 
siê Powiatowy Turniej 

Szkó³ Gimnazjalnych w Pi³ce 
Koszykowej Ch³opców. W roz-
grywkach udzia³ wziê³o 6 dru¿yn: 
Gimnazjum Nr 1 w Lêdzinach, 
Gimnazjum Nr 2 w Lêdzinach, 
Gimnazjum Nr 1 Bieruniu, Gim-
nazjum w Che³mie Œl¹skim, 
Gimnazjum w Imielinie a tak¿e 
Gimnazjum nr 2 w Bieruniu. 
Dru¿yna gospodarzy w sk³adzie: 
Kamil Bandura (kapitan), Mau-
rycy Koæwin, Kamil Chmielec-
ki, Adrian Chy¿ewski, Bartosz 
Bundyra, Waldemar Maœlanka, 
Rafa³ Szromek, Szymon Zmar-
lak trenowana przez pana Da-
riusza Szulca odnios³a 4 zwy-
ciêstwa czym zapewni³a sobie 
pierwsze miejsce w zawodach 
oraz prawo do reprezentowania 
naszego powiatu w zawodach 
rejonowych. 

W dniu 15 lutego w Gimna-
zjum nr 2 w Bieruniu odby³y siê 
Powiatowe Zawody Badminto-
na Dziewcz¹t i Ch³opców. Gim-
nazjum nr 2 w Bieruniu repre-
zentowane by³o przez Karinê 
Uszok, Agatê Iskrê, Krzysztofa 

£owca i Waldemara Maœlankê. 
Dru¿ynowo zarówno ch³opcy jak 
i dziewczêta zajêli pierwsze miej-
sca, a w klasyfikacji indywidual-
nej czo³owe lokaty uzyskali rów-
nie¿ nasi gimnazjaliœci Karina 
Uszok i Waldemar Maœlanka.

Dzieñ póŸniej 16 lutego w hali 
sportowej przy Gimnazjum Nr 2 
w Bieruniu odby³ siê Powiato-
wy Turniej Szkó³ Gimnazjalnych 
w Siatkówce Ch³opców. W roz-
grywkach udzia³ wziê³o 6 dru¿yn: 
Gimnazjum nr 3 w Lêdzinach, 
Gimnazjum nr 1 w Bieruniu, Gim-
nazjum w Bojszowach, Gimna-
zjum w Che³mie Œl¹skim, Gim-
nazjum w Imielinie a tak¿e Gim-
nazjum nr 2 w Bieruniu. Dru¿yna 
gospodarzy w sk³adzie: Maury-
cy Koæwin (kapitan), Patryk 
Blacha, Wróblewski Dawid, 
Michna Jaros³aw, Kochanow-
ski Dawid, Król Krzysztof, Ma-
tejko Mateusz, B³otny Szy-
mon, Bula Miros³aw, Chmie-
lecki Kamil, Sosna Adam, 
Zmarlak Szymon, Rumiñski 
Krystian trenowana przez pana 
Dariusza Szulc zajê³a 3 miejsce 
w turnieju. Zwyciêzc¹ zawodów 
zosta³o Gimnazjum z Imielina.

Sportowe sukcesy 
Gimnazjum nr2
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Nazwa „maraton” nie jest 
przypadkowa. Mi³oœnicy 
karcianej gry przez po-

nad 8 godzin rywalizowali, 
rozgrywaj¹c  po 48 rozgrywek 
w 3 seriach. Do karcianego sto-
lika z nadziej¹ na zwyciêstwo 
zasiad³o 110 zawodników m.in. 
z: Cieszyna, Lubliñca, Chorzo-

wa, Zabrza, Pszczyny, Lêdzin, 
Tychów, Woli i Bierunia. W 
otwarciu zawodów uczestniczy³ 
burmistrz Bernard Pustelnik a 
jako goœæ honorowy na turniej 
zawita³ Adam Ko³odziejczyk – 
Mistrz Œwiata w skacie. W roz-
grywkach uczestniczy³a jedyna 
kobieta Lida Segeth z Lêdzin 

zajmuj¹c 72 miejsce. Rywa-
lizacja by³a zaciêta, walczo-
no o ka¿dy punkt, a sêdziowie: 
Franciszek Mrzyk i Gerard 
Przypaliñski bacznie obser-
wowali, by wszystko odby³o 
siê zgodnie z sportowymi prze-
pisami. Ostatecznie, pierw-
sze miejsce zdoby³ Krzysz-
tof Ko³odziejczyk z Lêdzin 
zdobywaj¹c 4101 punktów. Tra-
dycyjnie g³ówn¹ nagrod¹ by³o 
pó³ œwiniaka – tym razem, by³a 
to jednak œwinka plastikowa i 
500 z³ w gotówce. Poniewa¿ w 
sumie by³o 35 nagród rzeczo-

wych, wiêc co trzeci uczestnik 
turnieju wraca³ z maratonu z 
nagrod¹. 

Bieruñski maraton skatowy 
po raz 17. zorganizowa³a Sek-
cja Skatowa Klubu Sportowe-
go „Unia” i jej kierownik Franci-
szek Mrzyk. 

Wœród goœci wrêczaj¹cych 
nagrody obecni byli: wicebur-
mistrz Bierunia Leszek Kry-
czek, przewodnicz¹cy Rady 
Powiatu – Józef Berger oraz 
radny Sejmiku Œl¹skiego – 
Piotr Czarnynoga.

(pik)
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Skatowy maraton
Wygra³ co trzeci – tak mo¿na podsumowaæ skatowy ma-
raton w Bieruniu, który w sobotê 26.lutego rozegrano w 
Kinoteatrze „Jutrzenka”. 



ZAKOŃCZONO PROJEKT NA
1,5 MILIONA ZŁOTYCH 
DOTYCZĄCY BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ
DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH.

Projekt „Samorządowa Akademia umiejętności” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie 
potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania 
w administracji samorządowej.

W okresie 01.03.2009-28.02.2011r. Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodar-
czych była realizatorem projektu szkoleniowego pn. ”Samorządowa Akademia 
umiejętności”, współ� nansowanego przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.
W projekcie wzięło udział 446 pracowników administracji samorządowej w 
tym pracownicy Urzędu Miasta w Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Tychach, Mi-
kołowie, Mysłowicach, Oświęcimiu, Urzędu Gminy w Bojszowach, a także pra-
cownicy Starostwa Powiatowego w Bieruniu i Oświęcimiu.
Głównym celem projektu była poprawa jakości pracy pracowników jednostek 
samorządowych.
W ramach projektu zrealizowano wsparcie szkoleniowe, w łącznej ilości 4.406 
godzin szkoleniowych, w postaci: 
a) szkoleń ogólnych, m.in.:
 Profesjonalna obsługa komputera (egza-

min ECDL);
 Techniki komunikacyjne – obsługa syste-

mu telekonferencyjnego;
 Zarządzanie treścią i gra� ką na stronach 

www – systemy CMS;
 Rozwój osobisty – Autoprezentacja;
 Rozwój osobisty – Techniki Pracy;
 Zarządzanie czasem i organizacja stano-

wiska pracy;
 Zarządzanie jakością;
 Zarządzanie zasobami;
 Teczka urzędnika, zarządzanie dokumen-

tacjami i archiwizacja;

b) szkoleń specjalistycznych, m.in.:
 Administracja publiczna;
 Prawodawstwo wspólnotowe i krajowe;
 Gospodarka � nansowa w JST;
 Kontrola i audyt w JST;
 Zamówienia publiczne i pomoc publiczna;
 Public relations;
 Profesjonalna obsługa klienta;
 Współpraca z organizacjami pozarządo-

wymi i partnerami społecznymi;
 Prawo pracy;
 Ochrona danych osobowych i innych ta-

jemnic prawnie chronionych;
 Finansowanie i prowadzenie inwestycji 

przez samorządy;
 Lokalne strategie rozwoju.

Urz¹d Miejski w Bieruniu informuje, ¿e przyst¹piono do 
oczyszczania pozimowego dróg z materia³u u¿ytego do 
przeciwdzia³ania œliskoœci. Na nasze drogi zosta³o wysypa-
nych ok. 200 ton soli i ok. 800 ton piasku, dlatego sukce-
sywnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem kolejne uli-
ce naszego miasta odzyskaj¹ wizerunek sprzed d³ugiej i 
wymagaj¹cej wielu interwencji s³u¿b miejskich zimy.

Jednoczeœnie przypominamy Mieszkañcom, ¿e zgodnie z 
regulaminem obowi¹zuj¹cym na terenie gminy Bieruñ oraz 
art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku 
w gminach w³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹ utrzyma-
nie czystoœci i porz¹dku przez uprz¹tniêcie b³ota, œniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeñ (w tym m.in. piasku, ¿u¿la) z 
chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci.

Sprawmy razem, by nasza miejscowoœæ 
by³a czysta i zadbana.

Urz¹d Miejski w Bieruniu informuje, ¿e przyst¹piono do 

KOMUNIKAT

: Pani prezes, proszê 
przedstawiæ Czytelnikom 
Rodni swoj¹ Spó³dzielniê.

Prezes Spó³dzielni Barba-
ra Ka³ama³a: Mówi¹c najkró-
cej najwa¿niejszym wyzwaniem 
dla Spó³dzielni jest sprostanie 
wymogom coraz trudniejszego 
rynku. Promujemy spó³dzielczy 
system gospodarowania i kon-
tynuujemy tradycje Spó³dzielcze 
oraz jesteœmy wierni jej zasa-
dom i wartoœciom. Dziœ, w wa-
runkach gospodarki rynko-
wej, prowadzimy dzia³alnoœæ 
handlow¹, produkcyjn¹ oraz 
us³ugow¹ na terenie, miast: Ty-
chy, Bieruñ i Lêdziny. Zatrud-
niamy 59 pracowników oraz 2 
pracowników m³odocianych do 
przyuczenia w zawodach pie-
karz i sprzedawca oraz zrze-
szamy 79 cz³onków. 

: Wiem, ¿e Zarz¹d 
Spó³dzielni podejmuje stale 
nowe wyzwania w celu utrzy-
mania liczby placówek han-
dlowych, stanu zatrudnienia i 
osi¹gniêcia jak najlepszych 
wyników ekonomicznych. 
Jak pañstwo sobie rodzicie w 
dobie ekspansji supermarke-
tów i rozwoju handlu deta-
licznego?

Prezes Barbara Ka³ama³a: 
Nie jest to ³atwe, ale poma-

ga nam wieloletnie doœwia-
dczenie, wiernoœæ klientów, a 
przede wszystkim – nieustan-
ne dbanie o wysok¹ jakoœæ pro-
dukcji i us³ug. Ca³y czas posze-
rzamy i dostosowujemy asorty-
ment artyku³ów spo¿ywczych 
i przemys³owych do potrzeb i 
upodobañ klientów. Stosuje-
my bonifikaty, organizujemy 
degustacje, pokazy, prowadzi-
my program lojalnoœciowy dla 
klientów.

Naszym klientom polecam 
nowy asortyment pieczywa tj. 
chleb ¿ytni pytlowy 500 g wypro-
dukowany na naturalnym kwa-
sie chlebowym, m¹ki ¿ytniej typ 
720, dro¿d¿y, soli i wody .

: Spó³dzielnia jest rze-
telnym, godnym i solidnym 
partnerem. Laureatem wielu 
nagród i wyró¿nieñ Miêdzy na-
rodowe Targi przed siê bior-
czoœci w Kielcach, Powiatowe 
Targi Przedsiê bior czoœci Eko-
logii w Imielinie, Œl¹ski Znak 
Jakoœci, Ogólnopolski Tytu³ 
„Mened¿era – Spó³dzielcy” 
udzia³ w programie „Rzetelna 
Firma” – to tylko niektóre wa-
sze laury…

Barbara Ka³ama³a: Wszy stkie 
osi¹gniêcia w naszej Spó³dzielni 
by³yby niemo ¿li we, gdyby nie 
postawa i za anga¿owanie ca³ej 
za³ogi oraz dobra wspó³praca z 
Rad¹ Nadzorcz¹, której prze-
wodnicz¹c¹ jest Maria Lato-

cha. Przy okazji pragnê z³o¿yæ 
podziêkowanie i gratulacje 
wszystkim Szanownym Osobom 
ze mn¹ wspó³pracuj¹cym.

: Z czym Zarz¹d idzie 
na najbli¿sze Walne Zgroma-
dzenie?

Prezes SUH „Jednoœæ”: 
Mówi¹c ogólnie poinformujê 
cz³onków Spó³dzielni, o sytu-
acji finansowej Spó³dzielni , o 
realizacji kierunków dzia³ania 
przyjêtych przez Walne Zgro-
madzenie Cz³onków odbyte w 
dniu 13 maja 2010 r. oraz za-
daniach zatwierdzonych przez 
Radê Nadzorcz¹ w rocznym pla-
nie gospodarczo-finansowym. 
Mimo nie³atwej sytuacji gospo-
darczej uda³o nam siê osi¹gn¹æ 
dodatni wynik finansowy czy-
li osi¹gn¹æ zysk, a z podzia³u 

nadwy¿ki bilansowej cz³onkom 
wyp³acimy dywidendy .

: A jakie plany macie 
pañstwo na rok bie¿¹cy?

Prezes Spó³dzielni Bar-
bara Ka³ama³a: Zamierza-
my kontynuowaæ modernizacjê 
obiektów Spó³dzielni ,doskonaliæ 
strategiê marketingow¹ na rzecz 
lokalnej spo³ecznoœci ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na: 
sprzeda¿ art. spo¿ywczych i 
przemys³owych dobrej jakoœci i 
w cenach konkurencyjnych oraz 
promocjê pieczywa i wyrobów 
ciastkarskich. 

Korzystaj¹c z okazji pragnê 
zaprosiæ w³aœcicieli sklepów 
spo¿ywczych na wiosenne 
„DNI OTWARTE", które odbêd¹ 
siê 13 kwietnia w godzinach od 
10.00 do 16.00 w Zak³adzie Pie-
karniczo-Ciastkarskim w Urba-
nowicach przy ulicy G³ównej 
29. Bêdzie mo¿liwoœæ zwie-
dzenia piekarni oraz degusta-
cji wyrobów piekarniczo-ciast-
karskich.

dziêkujê za rozmowê
Zbigniew Piksa

Spółdzielnia w gospodarce rynkowej
Spó³dzielnia Us³ugowa Handlowa „Jednoœæ” w Bieruniu  szczy-
ci siê szeœædziesiêcioszeœcioletni¹ tradycj¹. Niebawem, odbêdzie 
siê kolejne Walne Zebranie Cz³onków tej znanej nie tylko w na-
szym mieœcie firmy. 


