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W kwietniu Bieruń otrzy-
mał kolejną promesę z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrz-
nych w wysokości 3 mln zł. 
Dofinansowanie pochodzi 
z programu pomocy dla 18 
gmin najbardziej poszko-
dowanych w wyniku powo-
dzi w 2010 roku. Pieniądze 
zostaną wykorzystane na 
odbudowę i modernizację 
uszkodzonych ulic. 

Przypominamy, że do 
publicznego wglądu wy-
łożono projekt aktualiza-
cji Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego 
miasta Bierunia wraz z 
prognozą oddziaływania 
na środowisko sporzą-
dzoną do tego projektu.

Uwagi do projektu aktuali-
zacji Studium należy skła-
dać na piśmie do Burmistrza 
Miasta Bierunia z podaniem 
imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
9 maja 2012 r. Szczegó-
łowe informacje oraz do-
kumenty do pobrania za-
mieszczone są na stronie 
internetowej um.bierun.pl

Tym razem: 

3 MLN ZŁ 
DLA BIERUNIA!

Przypominamy, że do 

Zagospodarowanie 
przestrzenne

 
poznają folklor 10

Owocowy konkurs 10

Przedszkolaki
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LOKALIA

W związku z planowa-
nym opracowaniem 
Strategii Promocyjnej 

Miasta Bierunia na najbliższe 
lata, UM w Bieruniu zaprasza 
mieszkańców do wzięcia udzia-
łu w tym przedsięwzięciu. Celem 
strategii będzie wyznaczenie 
wyrazistego kierunku promocji 
miasta, określenia działań, któ-
re należy podjąć by uczynić Bie-
ruń lepszym miejscem. 

Na adres promocja@um.bie-
run.pl mieszkańcy mogą nadsy-
łać wszelkie pomysły, sugestie 
i propozycje dotyczące promo-
cji miasta. 

W jaki sposób chcielibyśmy 
promować Bieruń, jak widzimy 
rozwój miasta w najbliższych 
latach, co chcemy w nim zmie-
nić? Co wyróżnić, czego braku-
je? Czekamy na ciekawe po-
mysły! 

Uwaga pasażerowie linii B
Uwzględniając wyniki prowadzonego ustawicznie monitoringu 

wykorzystania oferty przewozowej, sugestie pasażerów oraz ro-
dziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, Urząd Miejski w Bieru-
niu zawiadamia, że od dnia 1 kwietnia 2012 r., wprowadził zmiany 
w kursowaniu mikrobusu linii „B” na trasie Jajosty – „Danone” 
przez Plac Autobusowy przy ul. Chemików.

W ramach kampanii 
Zachowaj Trzeźwy 
Umysł przygotowano 

praktyczne zestawy dotyczące 
współczesnych zagrożeń, m.in. 
materiały profilaktyczne – pla-
katy, ulotki, dyplomy oraz cer-
tyfikaty. Ponadto organizatorzy 
kampanii stawiają na zaanga-
żowanie uczestników m.in. po-
przez kursy edukacyjne oraz 
zadania konkursowe z atrak-
cyjnymi nagrodami. Pod egidą 
kampanii ZTU realizowany jest 
również projekt dla kierowców – 
Odpowiedzialny Kierowca 2012 
oraz platforma edukacyjna dla 
nauczycieli – Akademia Na-
uczyciela. Tegoroczna edycja 
kampanii oscyluje wokół dwóch 
dużych tematów, są nimi: aser-
tywność oraz syndrom wyuczo-
nej bezradności. Jako główne 
cele ZTU 2012 można wymie-
nić: zwiększenie zaradności 

dzieci i młodzieży oraz rozwinię-
cie umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach życio-
wych. Zachowaj Trzeźwy Umysł 
ma także na celu przeciwdziała-
nie bierności i bezradności.

Zapraszamy do współpracy 
wszystkich mieszkańców, liczy-
my na pomysłowość, bogatą 
wyobraźnię oraz życzymy do-
brej zabawy podczas organizo-
wania działań w ramach Kam-
panii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 
– 2012r.”
Koordynator Kampanii: 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bieruniu, ul. Wa-
welska 35 m, 43-155 Bieruń
Tel: (32) 216 - 27 - 88, 
email: gcpu@op.pl, 
gg: 42031559. 
Więcej informacji w internecie: 
www.TrzezwyUmysl.pl, 
www.AkademiaNauczyciela.pl 
www.OdpowiedzialnyKierowca.pl

Jak promować 
Bieruń?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu przystą-
pił do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno 
– edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – ZTU. Zadania 
kampanii w 2012 roku mogą realizować zarówno ucznio-
wie szkół podstawowych, gimnazjów, a także dorośli, a 
więc cała społeczność lokalna. W projekcie bierze udział 
blisko 900 zaangażowanych gmin z całej Polski, podejmu-
jąc aktywną profilaktykę. 

BURMISTRZ
MIASTA BIERUNIA

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych po-
między ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Ty-
chy-Lędziny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Miejską w Bieruniu Uchwały nr IX/4/2011 z dnia 
25 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po-
łożonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji 
Tychy-Lędziny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmia-
ny miejscowego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do zmiany planu należy składać na piśmie na adres 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu przy ulicy Rynek 14, 43-150 Bie-
ruń, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwiesz-
czenia tj. do dnia 16 kwietnia 2012r.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być 
wnoszone w formie:

pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, • 
43-150 Bieruń Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki 
Nieruchomościami 
ustnie do protokołu w Wydział Ładu Przestrzennego i • 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres • 
email: urzad@um.bierun.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres 

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny 
działki), której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
mgr inż. Bernard PUSTELNIK
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STOWARZYSZENIA

Zaproszenie Na Spotkania 
Z Mieszkańcami oraz Wystawę 
Urządzeń Grzewczych

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych serdecznie za-
prasza mieszkańców Bierunia na spotkania dotyczące realizacji 
„Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Bieruń” 
szczególnie w przyszłych latach.

Spotkania odbędą się:
24 kwietnia 2012r. (wtorek), o godzinie 19.00 w Domu Kultury  
Gama, przy ul. Chemików 45
25 kwietnia 2012 r. (środa), o godzinie 18.00 w Świetlicy  
Środowiskowej, przy ul. Remizowej 19

Na spotkaniach omówione zostaną szczegóły dotyczące moderniza-
cji kotłowni, montażu kolektorów słonecznych, sprawy związane z finan-
sowaniem zadania, dokumentami potrzebnymi do wykonania zadań i 
inne. Nowością będzie możliwość montażu kolektorów fotowoltaicznych 
oraz pomp ciepła.

Zapraszamy również na wystawę urządzeń grzewczych, która odbę-
dzie się dnia 19 maja 2012 r. (sobota) w godzinach 10.00 – 16.00 na 
parkingu przy budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu. 

Wystawa jest częścią „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”, a jej 
głównym celem jest przedstawienie osobom zainteresowanym budowy 
i zasad działania ekologicznych kotłów węglowych, gazowych oraz od-
nawialnych źródeł energii. Ponadto wystawa ma uświadomić potrzebę 
dbania o środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji do powie-

trza atmosferycznego substancji szkodliwych.

Po przedstawieniu sto-
sowanych sprawozdań: 
z działalności, finanso-

wego oraz komisji rewizyjnej, 
rozpoczęło się to na co wszy-
scy czekali: wybory władz Sto-
warzyszenia. Zawiedli się jed-
nak ci, którzy w kuluarach 
liczyli na wstrząs lub zasad-
nicze zmiany. Wprawdzie na-
dal jest to największe ugrupo-
wanie w naszym mieście ale 
wydaje się, że przeżywa nie-
łatwe chwile. Z 70 członków 
tej organizacji, na sali obec-
nych było 39 co wystarczyło 
aby obrady były prawomocne 
ale… Takich ale jest więcej. 
Widać było brak osób związa-
nych z Przemysławem Majo-
rem – tej „stowarzyszeniowej 
młodzieży”, o której nie wiado-
mo do końca: czy jest jeszcze 
w sześćsetleciu czy już poza 
nim? W tej sytuacji, na zebra-
niu przygniatającą większość 
stanowiło pokolenie 50 plus. 

Kiedy po podliczeniu gło-
sów okazało się że do pięcio-
osobowego Zarządu weszli: 
Józef Berger, Jerzy Bar-
cik, Jan Janik i Franciszek 
Mrzyk prawdopodobnym stało 
się, że przełomu nie będzie, a 

zasłużone Stowarzyszenie Mi-
łośników 600 letniego Bierunia 
pójdzie utartym szlakiem. Je-
dynie o piąte miejsce w Zarzą-
dzie, rozegrała się walka po-
między Krystianem Grzesi-
cą w którym niektórzy widzą 
przyszłość Stowarzyszenia a 
nestorem – Janem Wieczor-
kiem. Jednym głosem wy-
grała młodość z doświadcze-
niem. Ostatecznie, przewodni-
czącym Zarządu został Józef 
Berger a wieloletniemu Prze-
wodniczącemu Janowi Wie-
czorkowi podziękowano na-
dając Mu tytuł: Honorowego 
Przewodniczącego Stowarzy-
szenia. 

Podobnie jak wszystkim 
działającym w naszym mie-
ście organizacjom, także – 
Stowarzyszeniu Miłośników 
600 letniego Bierunia – życzę 
jak najlepiej. Józef Berger, 
który w Zarządzie był „od za-
wsze”, jest również współau-
torem sukcesów tej organiza-
cji. Jako reprezentant średnie-
go pokolenia, daje nadzieję, 
że zachowując z dorobku to 
co najlepsze, otworzy Stowa-
rzyszenie na nowe idee i za-
chęci do wstąpienia młodzież. 

Podczas dorocznego zgro-
madzenia podjęte zosta-
ły najważniejsze decy-

zje, absolutorium dla zarządu 
oraz plany działań na najbliższy 
rok. Prezes Janina Kaczyńska 
przedstawiła również sprawoz-
danie budżetowe za 2011 rok. 

W planach stowarzyszenia 
znalazło się spotkanie przyja-
ciół Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Będzie to okazja 
do podziękowania wolontariu-
szom, sponsorom i wszystkim, 
którzy aktywnie pomagali w ak-
cji. W tym roku zebrano ponad 
47 tys. zł. Stowarzyszenie pla-
nuje również organizację kolej-
nego finału w tym roku, będzie 

to już dwunasta edycja. Wiel-
ki finał trwa w Bieruniu już od 
11 lat i jak do tej pory przyniósł 
kwotę ponad 400 tys. zł. 

Kolejnym zamierzeniem „Na-
szego Regionu” jest organiza-
cja akcji „Sprzątanie powiatu na 
sportowo” – będzie to przedsię-
wzięcie łączące zbiórkę śmieci 
na terenie naszego regionu oraz 
udział w rozgrywkach i konku-
rencjach sportowych. Do akcji 
zostaną zaproszone również 
inne organizacje pozarządowe. 
Członkowie stowarzyszenia wy-
rażają również chęć organizacji 
akcji krwiodawstwa na terenie 
naszej gminy oraz rozbudowę 
własnej strony internetowej. 

Przełom? Kontynuacja? 
Jedno i drugie?

W restauracji Stylowa 30 marca obradowało 
V Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Członków Stowarzyszenia Miłośników 600-Let-
niego Bierunia.

W Domu Kultury „Gama” odbyło się walne zgromadzenie 
Stowarzyszenia Nasz Region. 

Obradował „Nasz Region”
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GOSPODARKA

W spotkaniu wzięli również 
udział: wicewojewoda 
Stanisław Dąbrowa, 

dr Antoni Bojarski z Politechni-
ki Krakowskiej, dyrektor Wydzia-
łu Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Andrzej Szczepo-
nek, przedstawiciel RZGW, staro-
sta bieruńsko-lędziński Bernard 
Bednorz i wójt Chełmu Śląskiego 
Stanisław Jagoda. 

Celem spotkania było omówie-
nie koncepcji budowy polderu w 
Bijasowicach, warunkach środo-
wiskowych i kosztach jakie po-
chłonie. Otwierając spotkanie bur-
mistrz Bierunia przybliżył zakres 
dotychczas wykonanych prac w 
zakresie ochrony przeciwpowo-
dziowej. Przypomniał o pozyska-
nych środkach finansowych dzię-

ki którym możliwe było zrealizo-
wanie w ubiegłym roku 32 zadań. 
Zwrócił również uwagę na prace, 
które muszą zostać wykonane 
oraz kwestię wpływu górnictwa na 
osiadanie terenu w Bieruniu. Miej-
sce na którym miałby powstać po-

lder jest naturalną niecką, która 
powstała ze względu na oddziały-
wanie górnictwa.  

Następnie, dr Antoni Bojarski, 
jeden z autorów „Programu ochro-
ny przed powodzią w dorzeczu 
górnej Wisły” przybliżył wszystkim 
koncepcję budowy polderu oraz 
sytuację hydrotechniczną terenu. 

Podczas dyskusji, wojewoda 
Zygmunt Łukaszczyk poinfor-
mował, iż prace nad dokumenta-
cją projektu polderu trwają, a ich 
łączny koszt wyniesie ok. 300 – 
400 tys. zł. Potwierdził to również 
wiceminister Gawłowski, który 

zapewnił, że środki na koncep-
cję są zabezpieczone. Jeśli prace 
projektowe pomyślnie zakończy-
łyby się w 2014 roku, wówczas w 
2015 rozpocznie się budowa po-
lderu.

Po zakończeniu spotkania 
wszyscy zgromadzeni udali się 
w teren, by na własne oczy zo-
baczyć miejsce na którym miałby 
powstać polder. Po wizycie w Bie-
runiu, odbyło się jeszcze spotka-
nie w Goczałkowicach, gdzie tym 
razem rozmawiano o powiększe-
niu zdolności retencyjnej zbiorni-
ka Goczałkowice. 

Ze względu na roboczą formę 
zebrania oraz omawianie wstęp-
nych założeń koncepcji, spotka-
nie w Bieruniu miało charakter za-
mknięty. 

Bezpieczeństwo Bierunia, któ-
re dla nas jest najważniejsze, 
dla władz centralnych jest tylko 
drobnym fragmentem  ogólnopol-
skiego systemu.  Polder w Bija-
sowicach powstanie jeśli będzie 
potrzebny dla bezpieczeństwa 
obszaru górnej Wisły. Spotkanie 
było kolejnym krokiem na drodze 
aby tak się stało.

Na tegoroczną imprezę tar-
gową złożą się prezentacje 

wystawców, konkurs o statuet-
kę „Złotego Liścia” i dwudnio-
wy festyn z atrakcjami dla dzie-
ci i dorosłych. Pośród planowa-
nych imprez towarzyszących 
targom znajdują się m.in.: po-
pularna zbiórka elektrośmieci z 
nagrodami oraz forum poświę-
cone fotowoltanice i handlowi w 
Internecie. 

Kiedy w 2003 roku uroczy-
ście otwierano pierwsze Targi 
Przedsiębiorczości i Ekologii w 
Imielinie, tylko najwięksi optymi-
ści spodziewali się tego, że na 
trwałe wpiszą się one do kalen-
darza śląskich przedsięwzięć 
wystawienniczych, zdobędą 
uznanie dalece poza naszym 
powiatem i województwem i 

zbiorą laury w krajowej edycji 
Europejskich Nagród Przedsię-
biorczości.

– Tegoroczne targi rokują na-
der obiecująco, oprócz stałych 
punktów programu przygoto-
wujemy trochę niespodzianek. 
Imielińska impreza będzie tra-
dycyjnie nie tylko wydarzeniem 
gospodarczym, ale również ra-
dosnym festynem dla dorosłych 
i dzieci z futbolową nutą. Gorą-
co zapraszam przedsiębiorców 
i publiczność do udziałuw IX 
Powiatowych Targach Przed-
siębiorczości i Ekologii 2012 – 
rekomenduje starosta Bernard 
Bednorz.

Bezpośredni organizatorzy 
targów – Wydział Promocji Sta-
rostwa Powiatowego we współ-
pracy z Urzędem Miasta Imielin 

– przygotowują atrakcyjny pro-
gram imprez towarzyszących: 
blok zabaw dla najmłodszych 
i ich rodziców, imprez estrado-
wych, sobotni występ „Gwiazdy 
Wieczoru”. Czynny będzie ogró-
dek gastronomiczny. Szczegóły 
zostaną przedstawione na afi-
szach, powiatowej stronie in-
ternetowej, w lokalnej prasie, 
radiu, telewizji. Wstęp na tar-
gi i udział w imprezach będzie 
bezpłatny. Wiele atrakcji czekać 
będzie także na stoiskach po-
szczególnych wystawców. Na-
płynęły już zgłoszenia od firm 
samochodowych, od firm oferu-
jących szeroką gamę wyrobów 
dla domu i ogrodu, różnego ro-
dzaju usługi.

Nie zmieniają się tego 
roku warunki na jakich wy-

stawcy mogą wziąć udział 
w targach. Dla przedsiębiorców 
z terenu powiatu cena wynajmu 
metra kwadratowego 

powierzchni w hali wyno-
si 30 zł, a na terenie otwartym 
10 zł (netto). Dla podmiotów 
spoza powiatu odpłatność wy-
niesie odpowiednio 60 i 20 zł 
(netto).

Pakiet dla mikrowystawcy 
zamknie się w zryczałtowanej 
kwocie 60 zł (netto). Do powyż-
szych cen należy doliczyć 23% 
podatku VAT. Jak co roku wy-
stawcy będą mogli zaprezento-
wać firmę w „Katalogu wystaw-
ców”. 

Do przedsiębiorców trafiły za-
proszenie do udziału w imie-
lińskich targach, zawierające 
zgłoszenia uczestnictwa, które 
wypełnione zainteresowani wy-
stawcy  powinni dostarczyć oso-
biście lub przesłać pocztą na 
adres: Starostwo Powiatowe, 
43-155 Bieruń,  ul. św. Kingi 1.

Informacje targowe i druki 
zgłoszeń znajdują się ponad-
to na stronie internetowej www.
powiatbl.pl w zakładce: Powia-
towe Targi Przedsiębiorczości 
i Ekologii. 

O polderze w Bijasowicach 
W świetlicy środowiskowej „Remiza” w środę 18 kwiet-
nia odbyło się spotkanie wiceministra środowiska Stani-
sława Gawłowskiego, wojewody śląskiego Zygmunta Łu-
kaszczyka i burmistrza Bierunia Bernarda Pustelnika, w 
sprawie koncepcji budowy polderu w Bijasowicach. 

Imielińskie targowanie po raz IX
Trwają przygotowania do dziewiątej edycji powiatowej wystawy gospodarczej, która 
odbędzie się 16 i 17 czerwca (sobota – niedziela), tradycyjnie w Imielinie, na terenie  
PHU „Metale” SA, przy ul. Hallera 39. Zarówno wielcy jak i nieco mniejsi przedstawicie-
le bieruńskiego biznesu uczestniczą w tej imprezie od samego początku prezentując 
swój dorobek, nawiązując cenne kontakty oraz zdobywając liczne nagrody. Dlatego po-
niżej prezentujemy materiał przygotowany przez organizatorów i zachęcamy wszystkich  
(nie tylko przedsiębiorców) do udziału w tej imprezie.  
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KOMUNIKATY

BURMISTRZ
MIASTA BIERUNIA

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów położonych w rejonie ul. Rędzinnej” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały nr II/6/2010 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 25 lutego 2010r., a także stosownie do art. 
39, 54 ustawy z dnia 5 października 2008r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.)

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Rędzin-

nej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 10 kwietnia 2012 r. do 14 maja 2012r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, Rynek 14, 43-150 Bieruń, 
(segment A, piętro II, pokój nr 17), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 kwietnia 
2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu (segment B, 
piętro II, pok. Nr 23) o godz.15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyję-
te w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do 
Burmistrza Miasta Bierunia z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 28 maja 2012r.

Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 5 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zm.) uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą 
być wnoszone w formie:

pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, • 
43-150 Bieruń Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki 
Nieruchomościami

ustnie do protokołu w Wydziale Ładu Przestrzennego • 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres • 
email: urzad@um.bierun.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2012r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewiden-
cyjny działki), której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
mgr inż. Bernard PUSTELNIK

 4 – 2012 r.

BURMISTRZ
MIASTA BIERUNIA

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, 

Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską i ul. Bohaterów We-
sterplatte” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały nr II/7/2010 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 25 lutego 2010r., a także stosownie do art. 
39, 54 ustawy z dnia 5 października 2008r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późń. zm.)

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejo-
wą, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską i ul. Bohaterów 
Westerplatte” wraz z prognozą oddziaływania na środo-

wisko

w dniach od 10 kwietnia 2012r. do 14 maja 2012r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, Rynek 14, 43-150 Bieruń, 
(segment A, piętro II, pokój nr 17), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany pla-
nu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 
kwietnia 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
(segment B, piętro II, pok. Nr 23) o godz.1630.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyję-
te w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do 
Burmistrza Miasta Bierunia z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 28 maja 2012r.

Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 5 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zm.) uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą 
być wnoszone w formie:

pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, • 
43-150 Bieruń Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki 
Nieruchomościami

ustnie do protokołu w Wydziale Ładu Przestrzennego i • 
Gospodarki Nieruchomościami Urząd Miejskiego w Bieruniu, 
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres • 
email: urzad@um.bierun.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2012r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewiden-
cyjny działki), której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
mgr inż. Bernard PUSTELNIK
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BURMISTRZ
MIASTA BIERUNIA

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go w rejonie ul. Licealnej, Słowackiego, Kopcowej i rzeki 
Mlecznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
oraz Uchwały Nr IV/5/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 
marca 2011r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ul. Licealnej, Słowackiego, Kopcowej i rzeki 
Mlecznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 10 kwietnia 2012 r. do 14 
maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 
14, (segment A, piętro II, pokój nr 17), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 kwietnia 
2012 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieru-
niu, (segment B, piętro II, pokój nr 23).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyję-
te w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwa-
gi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 28 maja 2012r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227 z późn. zm.) w publicznie dostępnym wykazie zawie-
rającym informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczo-
no dane:

o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania • 
przestrzennego w rejonie ul. Licealnej, Słowackiego, 
Kopcowej i rzeki Mlecznej, o prognozie oddziaływania na 
środowisko ww. planu,
o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu.• 
Zgodnie z art. 40 i 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227 z późn. zm.) uwagi do prognozy oddziaływania na 
środowisko mogą być wnoszone w formie:

pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, • 
43-150 Bieruń Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki 
Nieruchomościami
ustnie do protokołu w Wydziale Ładu Przestrzennego • 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres • 
email: urzad@um.bierun.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2012r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres 

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna z aktualnym nu-
merem ewidencyjny działki), której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
mgr inż. Bernard PUSTELNIK

BURMISTRZ
MIASTA BIERUNIA

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów poło-
żonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terena-
mi łąk nad potokiem Bijasowickim, z włączeniem rejonu 
ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w Bieruniu wraz z pro-

gnozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bieruniu Uchwały 
nr XII/1/2011 z dnia 27 października 2011r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. War-
szawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowic-
kim, z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w 
Bieruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienio-
nej zmiany miejscowego planui prognozy oddziaływania na śro-
dowisko.

Wnioski do zmiany planu należy składać na piśmie na ad-
res Urzędu Miejskiego w Bieruniu przy ulicy Rynek 14, 43-150 
Bieruń, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ob-
wieszczenia tj. do dnia 16 kwietnia 2012r.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być 
wnoszone w formie:

pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, • 
43-150 Bieruń Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki 
Nieruchomościami 
ustnie do protokołu w Wydział Ładu Przestrzennego i • 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres • 
email: urzad@um.bierun.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres 

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewiden-
cyjny działki), której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
mgr inż. Bernard PUSTELNIK

Przypominamy, że w dniach 23 – 24 kwietnia na terenie na-
szego miasta odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego. Zapraszamy mieszkańców 
do uczestnictwa i możliwości pozbycia się zbędnych urządzeń! 
Celem akcji jest szerzenie edukacji ekologicznej oraz kształto-
wanie pozytywnych więzi ze środowiskiem przyrodniczym i od-
powiedzialności za jego stan.

Organizatorem jest Urząd Miejski w Bieruniu oraz 
Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i 

Energetyki Odnawialnej „MASTER”.
Sprzęt będzie zbierany przez dwa dni:

23 kwietnia br. rejon Bierunia Starego: parking przy ul. Li-
cealnej od 10.30 do 14.00 oraz pętla przy NITROERG 

(ul. Chemików) od 14.30 do18.00.
24 kwietnia br. rejon Bierunia Nowego: pętla autobusowa 

Zabrzeg od 10.30 do 14.00 oraz parking przy markecie Lidl od 
14.30 do 18.00. 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
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Uwagi lub nowe propozycje nazw można składać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:urzad@um.bieruń.pl do dnia 15 maja 2012r.

l.p. Wykaz dróg Proponowana nazwa

Wykaz numerów 
budynków objętych 
ewentualną zmianą 

numeracji

1.
Boczny odcinek ul. Marcina, biegnący przy posesji nr 42 do toru prób 
FIAT AUTO POLAND S.A. 

ul. Mikołaja 0

2. Boczny odcinek ul. Łysinowej, biegnący przy posesji nr 14 ul. Myśliwska
ul. Łysinowa 16, 20
ul. Słowiańska 3

3.
Boczny odcinek ul. Bohaterów Westerplatte, biegnący pomiędzy posesją 
nr 81 i 83

ul. Słowików 0

4. Boczny odcinek ul. Wspólnej, biegnący pomiędzy posesją nr 16 i 18 ul. Wodna ul. Wspólna 18a

5. Odcinek łączący ul. Nasypową z ul. Solecką ul. Sokolska 0

6. Odcinek łączący ul. Nasypową z ul. Sokolską ul. Bażancia 0

7. Odcinek łączący ul. Nasypową z ul. Sokolską ul. Jastrzębia 0

8.
Odcinek łączący ul. Piaskowcową 
z ul. Bazaltową

ul. Marmurowa ul. Piaskowcowa 20,28

9.
Boczny odcinek ul. Szlaku Solnego (przedłużenie już istniejącej 
ul. Modrzewiowej)

ul. Modrzewiowa ul. Szlaku Solnego 24

10 Boczny odcinek ul. Krakowskiej, biegnący pomiędzy posesją 53 i 55 ul. Pod Groblą
ul. Krakowska 53a, 
55a, 63, 63a, 63b

11 Boczny odcinek ul. Słonecznej ul. Tęczowa ul. Bojszowska 64

12 Boczny odcinek ul. Szlaku Solnego ul. Brzozowa 0

13 Boczny odcinek ul. Bojszowskiej ul. Miła 0

14 Boczna ul. Bojszowskiej – prowadząca do bramy nr 3 zakładu NITROERG
ul. Aleksandra Władysła-
wa Królikowskiego

0

Informuje, że została rozpoczęta procedura zmierzająca 
do nadania nazw odcinkom dróg położonym na terenie gmi-
ny Bieruń, według niżej zamieszczonych propozycji. Dodatko-

wych informacji udziela Wydział Ładu Przestrzennego i Go-
spodarki Nieruchomościami (segment A, II piętro, pokój nr 17) 
tel. 32 324 24 28.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

Place zabaw zlokalizo-
wane będą w Bieruniu 
Starym: ul. Kopańska, 

oś. ERG, ul. Marcina, ul. Ho-
dowlana oraz w Bieruniu No-
wym przy ul. Królowej Jadwi-
gii, Granitowej, Remizowej 
oraz w dzielnicach: Ściernie, 
Bijasowice, Jajosty i Czarnu-
chowice. 

Pozostałe place zabaw będą 
funkcjonować do czasu otrzy-
mywania pozytywnej opinii po-
wiatowego inspektoratu nad-
zoru budowlanego i specjalisty 
konstrukcyjno-budowlanego 
dotyczącej prawidłowego stanu 
technicznego zamontowanych 
urządzeń zabawowych. Oczy-
wiście gruntowej modernizacji 

będą wymagały place zabaw 
zlokalizowane przy naszych 
przedszkolach.

Do tej pory przeprowadzono 
częściową modernizację 5 pla-
ców, a w zeszłym roku powsta-
ły dwa dodatkowe, wybudowa-
ne w ramach programu „Rado-
sna Szkoła” przy SP nr 1 i SP 
nr 3 za kwotę ok. 500 000 zł. 

W roku bieżącym w budże-
cie BOSiR zaplanowane zasta-
ły środki finansowe w wysoko-
ści 300 000 zł. na modernizację 
kolejnych terenów oraz wydat-
ki związane z bieżącym utrzy-
maniem (konserwacja urzą-
dzeń, sprzątanie, koszenie) i 
wymianą piasku w piaskowni-
cach. Niezależnie prowadzone 
są prace związane z naprawą 
urządzeń, w związku z ich złym 
stanem technicznym oraz „cen-
tralizacją placów”, tzn zosta-
ły zdemontowane pojedyncze 
urządzenia (kosze do koszy-
kówki oraz stoły do ping-pon-
ga). Oczywiście sprawne urzą-
dzenia zostaną ponownie za-
montowane. 

Dyrektor Bieruńskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Adam Duczmal

Place zabaw na terenie Bierunia
W związku z licznymi zapytaniami związanymi z pracami prowadzonymi na 
placach zabaw na terenie Bierunia informuję, że zgodnie z przyjętym wnio-
skiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z 2008 r. 
(zaakceptowanym przez obecną Radę Miejską), na terenie Bierunia mają po-
wstać nowoczesne, bezpieczne, spełniające wszystkie warunki oraz polskie 
normy place zabaw. 
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JJak już informowaliśmy 22 
marca podczas sesji Rady 
Powiatu Bieruńsko-Lędziń-

skiego w sali widowiskowo-ki-
nowej „Piast” w Lędzinach Bie-
ruński Ośrodek Kultury został 
uhonorowany Nagrodą Staro-
sty Bieruńsko-Lędzińskiego za 
wspieranie inicjatyw na rzecz kul-
tury i ochrony jej dóbr CLEMENS 
Pro Publico Bono. Nagrodę z rąk 
starosty Bernarda Bednorza 
odebrała dyrektor BOK – Zofia 
Łabuś. Wśród składających tego 
dnia gratulacje byli dostojnicy ko-
ścielni, posłowie, samorządowcy, 
twórcy i działacze kultury. Kwia-
ty, życzenia i gratulacje złożyli 
na ręce pani dyrektor burmistrz 
Bierunia Bernard Pustelnik, za-
stępca burmistrza Leszek Kry-
czek oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Przemysław Major.

Nagrodę przyznano za wielo-
letnią aktywną działalność kul-
turalną na rzecz mieszkańców 
Bierunia, powiatu bieruńsko-
lędzińskiego i wspólnot lokal-
nych z regionu historycznej zie-
mi pszczyńskiej oraz za ochronę 
niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego.

Kapituła doceniła szczególnie 
te wysiłki Bieruńskiego Ośrodka 
Kultury, które twórczo wykorzy-
stywały zasoby niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego tej zie-
mi, inspirując sąsiednie instytucje 
kultury do podobnych przedsię-
wzięć. Dostrzeżono także god-
ne upowszechnienia działania na 
rzecz ochrony duchowego dzie-
dzictwa zwłaszcza tych wartości, 
które wzmacniają w społeczno-

ściach lokalnych poczucie wła-
snej tożsamości i ciągłości kultu-
rowej. Ponadto Kapituła wyróżni-
ła Bieruński Ośrodek Kultury za 
szereg inicjatyw poszerzających 
jego własną ofertę kulturalną, na-
dających jej wymiar regionalny i 
ogólnopolski. Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych, Uliczka Te-
atralna – to ważne wydarzenia 
artystyczne na trwałe wpisane w 
kalendarze imprez.

Adam Radosz – dyrektor My-
słowickiego Ośrodka Kultury wy-
głaszając laudację na cześć Bie-
ruńskiego Ośrodka Kultury po-
wiedział między innymi:

Powstał w 1992 roku w celu 
upowszechniania, propagowania 
kultury, organizowania życia kul-
turalnego w Bieruniu. Tworzył w 
tym czasie warunki dla rozwoju 
amatorskiego ruchu artystyczne-
go rozbudzał i zaspokajał potrze-

by kulturalne społeczności lokal-
nej. Na BOK składają się: Kino-
Teatr Jutrzenka”, Dom Kultury 
„Gama”, Świetlica Środowisko-
wa w Nowym Bieruniu, Miejska 
Biblioteka Publiczna nr 1 w Bie-
runiu Starym, Miejska Bibliote-
ka Publiczna nr 2 w Bieruniu No-
wym. Do lutego 2003 roku funk-
cję dyrektora pełniła pani Irena 
Grabowska zaś od marca tego 
roku do dziś pełni tę funkcję pani 
mgr Zofia Łabuś. Stworzyły One 
instytucję kultury na wskroś no-
woczesną tak w upowszechnia-
niu kultury, jak również (a może 
przede wszystkim) w ochronie 
duchowego dziedzictwa, wzmac-
niając w społecznościach lokal-
nych poczucie własnej tożsamo-
ści, zaś w młodym pokoleniu sza-
cunek dla swych korzeni, otwartą 
na wszelkie przejawy społecz-
nych inicjatyw artystycznych.

BOK tworzy sprzyjające wa-
runki wyzwolenia potencjału kre-
atywności artystycznej w mło-
dym pokoleniu. Sprawuje opiekę 
i finansuje działalność zespołów 
folklorystycznych takich jak „Bie-
runianki”, „Nowobierunianki”, 
„Ściernianeczki”, chórów: „Har-
monia”, „Polonia” „Gaudeamus”, 
grup wokalnych, muzycznych, 
plastycznych, rytmicznych, te-
atralnych: „Epidemia”, „Fabryka 
Marzeń”, „Fantom”, „Chimera”, 
wspiera wydawnictwa, finansuje 
gazetę lokalną „Rodnia”, prowa-
dzi Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku. Jest aktywnym inicjatorem 
szeregu działań propagujących 
swoją ofertę kulturalną poza ob-
szar lokalny, nadając im rangę 
regionalnych i ogólnopolskich. 
Przykładem mogą być: Regional-
ny Przegląd Zespołów Folklory-
stycznych, Regionalny Przegląd 
Kolęd i Pastorałek, Przegląd Mu-
zyki Klasycznej, Przegląd Przed-
szkolnych Zespołów Artystycz-
nych. Kreatywność artystyczną 
wspiera poprzez organizowanie 
różnorodnych konkursów literac-
kich, poetyckich, muzycznych, 
plastycznych i czytelniczych.

Bieruń teatrami stoi. Z inicja-
tywy Teatru Poszukiwań Twór-
czych „Epidemia” i Teatru „Fa-
bryka Marzeń”, działających 
przy BOK, zaistniał i wpisał się 
trwale w krajobraz kulturalny 
miasta Przegląd „WIECZOR-
NE SPOTKANIA TEATRALNE 
– ULICZKA” w nowoczesnej i 
atrakcyjnej formule te-
atru ulicznego. 
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Bieruński Ośrodek Kultu-
ry oraz Liceum Ogólno-
kształcące im. Powstań-

ców Śląskich organizują i za-
praszają młodzież w wieku 
od 13 do 19 lat do wzięcia 
udziału w VI Woje-
wódzkim Konkursie 
Twórczości Foto-
graficznej Młodzieży 
Szkolnej pt. „Piel-
grzymując po Ślą-
sku”. Honorowym  
patronem konkursu 
jest Arcybiskup Metropoli-
ta Katowicki, Wiktor Skworc.

Warunkiem uczestnictwa jest 
nadesłanie od 3 do 6 foto-
grafii, które będą najdoskona-
lej ukazywać charakter, piękno 
czy też tajemniczość jednego 

z kościołów ziemi śląskiej. 
Uczniowie muszą wykazać się 

nie tylko doskonałą znajo-
mością fotografowa-

nego obiektu, ale 
również tech-
nik fotograficz-
nych (zdjęcia w 
świetle dzien-
nym i sztucz-
nym, zdjęcia pa-

noramiczne i ma-
kro, itp.).

Prace należy przysyłać 
do dnia 22 maja 2012 roku na 
adres: Liceum Ogólnokształ-
cące im. Powstańców Ślą-
skich, ul. Licealna 17, 43-150 
Bieruń z dopiskiem: KON-
KURS FOTOGRAFICZNY 
„Pielgrzymując po Śląsku”.

Uczniowie klas I – III 
Szkoły Podstawowej 
Nr 1 biorą udział w ak-

cji „Owoce w szkole” oraz reali-
zują program „5 porcji warzyw, 
owoców lub soku”. Uczą się jak 
należy się zdrowo odżywiać. 
Swoją bogatą wiedzą dzieci 

podzieliły się na apelu szkol-
nym przygotowanym przez kla-
sę III c, która na wesoło – pio-
senką, tańcem i wierszem za-
chęcała do jedzenia warzyw i 
owoców. Uczniowie wzięli rów-
nież liczny udział w konkursie 
plastycznym na plakat z ha-

słem promującym zdrowe od-
żywianie.  

Nagrody i wyróżnienia przy-
znano następującym uczniom: 
Klasa I: I miejsce Natalia We-
sołowska 1a, II miejsce Lau-
ra Boryczka 1d i III miejsce 
Małgorzata Oswald 1b. Wy-
różnienia: Anna Duczmal 1e, 
Natalia Łuka 1d, Kinga Ba-
kłażec 1e. Nikola Konieczna 

1d, Fabian Dyka 1d. Klasa II: 
I miejsce Natalia Oćwieja 2d, 
II miejsce Szymon Grupa 2c, 
III miejsce Agnieszka Gaw-
lik 2c. Wyróżnienie: Zofia Pi-
wowarska 2c. Klasa III: I miej-
sce Dawid Hudzikowski 3c, 
II miejsce Zofia Kostyra 3a i   
III miejsce Emilia Greguła 3c. 
Wyróżnienia: Weronika Ko-
styra 3a, Michalina Bizacka 
3c, Klaudia  Świerkosz 3b.

W Świetlicy Środowisko-
wej przy ulicy Remi-
zowej dzieci z Przed-

szkola nr 2a spotkały się z Ze-
społem Nowobierunianki. W 
Świetlicy dzieci mogły w trochę 
inny sposób niż, na co dzień w 
przedszkolu na zajęciach  dy-
daktycznych i zabawach pozna-
wać nasz region. Tu chcieliby-
śmy podziękować pani Urszuli 
Stęchły za udostępnienie nam 
sali na spotkanie z zespołem. 
Zespół przybył na spotkanie w 

odświętnych strojach śląskich, 
co bardzo podniosło wartość 
spotkania  i wzbudziło wie-
le zaciekawienia wśród dzieci. 
Pani Anna Początek z zespo-
łu Nowobierunianki pokrótce 
przedstawiła historię zespołu. 
Omówiony został strój śląski, 
z czego się składa. Pani Anna 
Początek w bardzo dostępny 
sposób, dostosowany do moż-
liwości dziecka  rozmawiała z 
przedszkolakami na temat re-
gionu, tradycji, strojów. Dzieci 

w aktywny sposób uczestniczy-
ły w rozmowie. Jednak najwięk-
szą radość sprawiła dzieciom 
wspólna zabawa w kole razem 
z zespołem pt. „Tańcz”. Gdy 
wszystkie trzy grupy mogły po-
bawić się razem z zespołem, a 
przygrywał nam pan Edward  
Socha.

Dzieci były zachwycone tak 
miłym spotkaniem. Włączały się 
również do śpiewania piosenek 
śląskich „Poszła Karolinka”, czy 

„Koło mego ogródeczka”. Na 
koniec spotkania dzieci wrę-
czyły wszystkim członkom ze-
społu własnoręcznie wykonane 
kwiaty oraz podziękowanie na 
ręce pani Małgorzaty Berkop. 
Składamy serdeczne podzięko-
wania za spotkanie. Możliwość  
dziecięcych kontaktów z żywą 
muzyką  ludową, poznania folk-
loru, tradycji i strojów. Spotka-
nie to pozostanie na długo w 
naszej pamięci i będzie miało 
wpływ na budowanie większej 
świadomości narodowej i przy-
należności do regionu wśród 
naszych wychowanków.

Przedszkolaki poznają folklor1

1
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Owocowy konkurs

Pielgrzymując po Śląsku

ców Śląskich organizują i za-
praszają młodzież w wieku 
od 13 do 19 lat do wzięcia 
udziału w VI Woje-
wódzkim Konkursie 
Twórczości Foto-
graficznej Młodzieży 

sku”. Honorowym  
patronem konkursu 

mością fotografowa-
nego obiektu, ale 

noramiczne i ma-
kro, itp.).

Prace należy przysyłać 

Do stałych 
i najważniej-
szych zda-
rzeń w kalen-
darzu rocz-
nym BOK 
należą: do-
żynki, festy-
ny rodzinne, 
spotkania au-
torskie, „Dni 
Teatru”, Bie-
siady Śląskie, 
„Babskie Combry”, „Dzień Dziec-
ka” i imprezy okolicznościowe.

W roku 2011 BOK był realiza-
torem projektu „Opowiem wam o 
mojej ziemi na terenie Bierunia”, 
współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Progra-

mu Opera-
cyjnego Wo-
jewództwa 
Ś l ą s k i e g o 
na lata 2007 
– 2013 Zło-
żyły się na 
niego: Spo-
tkanie z 
U t o p c e m , 
XIV Regio-
nalny Prze-
gląd Ze-

społów Folklorystycznych „A my 
momy się ku sobie” i tradycyjne 
bieruńskie dożynki.

Pragnę z całego serca pogra-
tulować tak prestiżowej nagrody 
i życzyć wielu cennych inicjatyw 
i sukcesów w służeniu kulturą 
dobru społecznemu – zakończył 
Adam Radosz. 

Do stałych 
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BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W MAJU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
Bieruński Ośrodek Kultury uprzejmie informuje, że w związku z prze-
prowadzoną Ekspertyzą więźby dachowej budynku KT „Jutrzen-
ka” przy ul. Spiżowej 4” przez Zakład Usługowo Handlowy „LGC-
INFO” Zabrzegu, zleconą przez UM Bieruń i negatywnymi wnioska-
mi końcowymi – Burmistrz Miasta z uwagi na zagrożenie stabilności 
i wytrzymałości więźby dachowej – nakazał wyłączyć budynek z eks-
ploatacji z dniem 2 sierpnia 2011 r.

Planowane imprezy zostały przeniesione 
do Domu Kultury „Gama”.

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
3 maja godz. 12.00 – Złożenie kwiatów na Bieruńskim Rynku
14 maja godz. 18.00 – Grupa MoCarta – koncert. 
 Impreza biletowana.

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
3 maja godz. 12.00 – Złożenie kwiatów 
– pomnik przy ul. Wawelskiej
12 maja godz. 10.00 – II Dziecięcy Plener Malarski „Magiczny 
park pełen barw”
15 maja godz. 13.30 – Dzień Matki dla PZERiI
17 maja godz. 15.00 – Spotkanie PZERiI
26 maja godz. 17.00 – NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NAD WISŁĄ – 
impreza plenerowa

KULTURA

Miłośnicy sztuki teatral-
nej doskonale wiedzą, 
że w marcu obchodzi-

my Światowy Dzień Teatru i z 
tej okazji w naszym mieście tak 
jak i w wielu innych odbywają 
się przedstawienia i popisy ar-
tystyczne. Bieruński Ośrodek 
Kultury tradycyjnie przygotowu-
je ucztę dla wszystkich miłośni-
ków sztuki spod znaku Melpo-
meny i Terpsychory. Tym ra-
zem, publiczność miała okazję 
zobaczyć etiudę „Olimpiada” 

oraz sztukę pantomimy w wy-
konaniu  bieruńskiej „Fabryki 
marzeń” i „Epidemii”, premierę 
„Gwałtu, co się dzieje!” – w wy-
daniu rewelacyjnej grupy „Fan-
tom” oraz sztukę profesjonalną 
„Jedyna miłość Oskara” gliwic-
kiego teatru Wit-Wit. 

Pierwszy teatralny wieczór 
należał do grupy teatralnej 
„Fantom”, prowadzonej przez 
Joannę Lorenc, która zapre-

zentowała publiczności pre-
mierę spektaklu „Gwałtu, co 
się dzieje!”. Trzeba przyznać, 
że młodzi aktorzy znakomicie 
poradzili sobie z tekstem Alek-
sandra Fredry i przedstawili pu-
bliczności niebanalną komedię, 
wypełnioną groteską i absurdal-
nym humorem. O tym jak kobie-
ty przejmują władzę zmuszając 
swoich mężów do przebieranek 
i zamiany ról, o chaosie i nawią-
zaniu do współczesnych pro-
blemów tożsamości płciowej. 

Dzień później sceną i serca-
mi publiczności zawładną nie-
zmordowany Michał Sabat a 
właściwie jego podopieczni roz-
tańczeni aktorzy z „Fabryki ma-
rzeń” i „Epidemii”. Przedstawi-
li oni etiudę „Olimpiada” oraz 
sztukę „Judasze” w konwencji 
teatru pantomimy Henryka To-
maszewskiego. Młodzi artyści 
zmierzyli się z trudnym tema-
tem życia codziennego, a mia-

nowicie ze zdradą. Jak co roku, 
nieprzerwanie sztuka pantomi-
my przyciąga przed scenę licz-
ną publiczność.

Niedzielny wieczór w Domu 
Kultury „Gama” tym razem 
należał do aktorów z Teatru 
„Wit-Wit”. Spektakl „Jedyna 
miłość Oskara”, to przeza-
bawna historia, komediofarsa 
ukazu jąca codziennie proble-
my z życia młodej pary, 

podczas po dróży poślubnej. 
Znakomite przedstawienie za-
pre zentowane przez śląskich 
aktorów Beatę Deutschman 
(Małgorzata) i Jarosława 
Tyrana (Oskar) rozbawiło do 
łez każdego widza.

Brawa niemilknące długo po 
każdym z przedstawień ozna-
czają tylko jedno: bieruńska pu-
bliczność oczekuje kolejnych 
przedstawień.

Teatralne święto
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W kursie prowadzonym 
przez Yacht Club 
„Opty” uczestniczy 

10 uczniów bieruńskich gim-
nazjów. Zajęcia odbywają się 
nad Zalewem Dziećkowice wg 
standardów szkoleniowych Pol-
skiego Związku Żeglarskiego 
w wymiarze 80 godzin lekcyj-
nych szkolenia praktycznego 
i 20 godzin lekcyjnych szkole-
nia teoretycznego. Nad właści-
wym poziomem zajęć czuwa 
doświadczony żeglarz a zara-
zem kierownik wyszkolenia że-
glarskiego Marek Stec. Mło-
dych podopiecznych Neptuna 
spotkaliśmy w Ośrodku Yacht 
Clubu „OPTY” nad zalewem 
Dzieckowice II na terenie Gmi-
ny Chełm Śląski. 

Chcielibyśmy aby uczestni-
cy kursu opanowali wiedzę i 
umiejętności praktyczne umoż-

liwiające bezpieczne prowa-
dzenie jachtu żaglowego w za-
kresie uzyskiwanych uprawnień 

– mówi Szymon Nyga opiekun 
pedagogiczny kursantów. Po 
zakończeniu szkolenia zosta-
nie przeprowadzony egzamin 
państwowy na stopień żeglarza 
jachtowego, po zaliczeniu któ-
rego uczestnicy otrzymają pa-
tent. 

– W ramach projektu uczest-
nicy mają zapewniony trans-
port, ciepły posiłek, podręcznik, 
zestaw szkoleniowy oraz sfi-
nansowany egzamin wraz z pa-
tentem twierdzi Anna Urbań-
czyk koordynator projektu z 
ramienia Urzędu Miejskiego w 
Bieruniu i dodaje: Projekt jest w 
100% współfinansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Prio-
rytet IX. Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty, Poddziała-
nie 9.1.2. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edu-
kacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych.

Jak mówią żeglarze: „ludzi 
można podzielić na dwa rodza-
je na tych którym nie trzeba tej 
pasji tłumaczyć i na tych którym 
się jej nie wytłumaczy”. Zanim 
młodzi bierunanie wyruszą na 
morza i oceany najpierw muszą 
trochę powkuwać teorii a potem 
sprawdzić się na zalewie Dzieć-
kowickim. Bakcyla już złapali 
teraz życzymy im aby również 
udanie łapali wiatr w żagle.

WOKÓŁ NAS
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Do tragicznego w skut-
kach wypadku drogowego 
doszło w piątek 13 kwietnia 
w nocy w Bieruniu. Kieru-
jący  samochodem Suzu-
ki na prostym nieoświetlo-
nym odcinku drogi potrącił 
ze skutkiem śmiertelnym 
pieszego. Bieruńscy poli-
cjanci wyjaśniają przyczy-
ny i okoliczności zdarze-
nia. Do wypadku doszło 13 
kwietnia około 23.10 w Bie-
runiu – mówi mł. asp. Bar-
bara Baran z Komendy Po-

wiatowej Policji w Bieruniu. 
Z wstępnych ustaleń poli-
cjantów wynika, że 22- let-
ni kierujący pojazdem Su-
zuki jadąc ul. Turyńską w 
kierunku Oświęcimia, na 
prostym nieoświetlonym 
odcinku drogi potrącił 55- 
letniego bierunianina, któ-
ry szedł jezdnią w kierunku 
Oświęcimia. Pieszy poniósł 
śmierć na miejscu. Obec-
nie policjanci wyjaśniają 
przyczyny i okoliczności 
zdarzenia. 

Śmierć pod kołami

Szkoła pod żaglami

W sobotę 14 kwietnia bieruńscy gimnazjaliści rozpoczęli swoją żeglar-
ską przygodę . Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Akademia Suk-
cesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej a konkretnie 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. 
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MAGAZYN SZKOLNY

W zmaganiach, których 
tematem przewodnim 
była „Matematyka jest 

piękna”, uczestniczyli ucznio-
wie wszystkich gimnazjów po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego. 

Zadania konkursowe doty-
czyły liczby i wszystkiego, co 
z nią związane. Uczniowie ob-
liczali, jaką drogę przebywa w 
zegarze koniec wskazówki mi-
nutowej, sekundowej i godzino-

wej, pole tęczówki i źrenicy oka 
ludzkiego, powierzchnię raba-
tek kwiatowych, pojemność ter-
mosu oraz innych naczyń uży-
wanych w życiu codziennym. W 
niektórych zadaniach uczestni-

cy konkursu musieli wykazać 
się umiejętnością szybkiego 
wyszukiwania informacji w tek-
ście, jak również musieli sami 
coś zmierzyć lub oszacować, 
co spowodowało, że zadania 
stały się bardziej autentyczne. 

Rywalizacja między drużyna-
mi była bardzo zacięta, jednak 
na miano zwycięzców zasłużyły 
tylko trzy z nich: I miejsce – Gim-
nazjum nr 2 w Bieruniu (Anna 
Ścierska, Krzysztof Sajdok), 
II miejsce – Gimnazjum w Imie-
linie (Ewa Ciesielska, Małgo-
rzata Hali) i III miejsce – Gim-
nazjum w Bojszowach (Karol 
Bednarz, Klaudia Bula).

Można jednak powiedzieć, że 
poziom był bardzo wyrównany 
oraz, że uczniowie wspaniale 
radzą sobie z zastosowaniem 
matematyki w otaczającym nas 
świecie.

Kibic fair 

30 marca odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu 
„Kibicuję z piosenką” zorganizowany w ramach kampanii re-

alizowanej przez Wojewodę Śląskiego – pana Piotra Uszoka i Ślą-
skiego Kuratora Oświaty – pana Stanisława Fabera. 

W turnieju Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieruniu 
reprezentował zespół muzyczny „Invicto” w składzie: Daniel Te-

cław, Szymon Lisok, Robert Sornek, Tomasz Plażuk i Dominik 
Pierzga. Gimnazjaliści zajęli 1. miejsce, wykonując piosenkę pt. 
„Kibic fair”, do której tekst napisała pani pedagog, Aleksandra Ku-
sak, a muzykę skomponował pan Marek Reguła, nauczyciel mu-
zyki. Występowi wokalnemu towarzyszył układ taneczny, w którym 
wystąpiły uczennice: Justyna Wilkosz, Daria Jędryczko, Monika 
Golasik, Patrycja Piekacz, Katarzyna Mędrela, pracujące pod 
kierunkiem pani Joanny Poradzisz-Krupy prowadzącej w naszej 
szkole zajęcia taneczne. Gratulujemy! 

Sukces ekoludków 

Uczniowie naszego gimnazjum – Kordian Rogalski i Krzysz-
tof Szromek zajęli III miejsce w XII Międzypowiatowym Konkursie 
Ekologiczno-Sozologicznym, zorganizowanym przez Gimnazjum 
nr 4 w Tychach. Gimnazjaliści pracowali pod bacznym okiem na-
uczyciela biologii, pani Janiny Dudy. 

Mistrzyni ortografii 
Kinga Plewniok została laureatką 1. miejsca w Powiatowym 

Konkursie Ortograficznym zorganizowanym przez Powiatowy Ze-
spół Szkół w Bieruniu w dyktandzie indywidualnym. Opiekun – p. 
Beata Przypalińska.

Natomiast w dyktandzie drużynowym, które pisały: Kinga Plew-
niok, Sonia Nowak i Patrycja Jasińska, gimnazjalistki zajęły 3. 
miejsce. Nauczyciele prowadzący – Beata Przypalińska, Bożena 
Mosler-Gajdzik, Grzegorz Gretka. 

Za nami finały konkursów 
przedmiotowych w których 

zwyciężyli uczniowie Gimna-
zjum Nr 2 w Bieruniu. Laure-
atami finału konkursu przed-
miotowego z matematyki zo-
stali Wiktoria Drzyzga i Jakub 
Łasicki z klasy 3c przygotowy-

wani przez panią Katarzynę 
Duży. 

Natomiast finalistami konkur-
su przedmiotowego z geografii 
są Anna Ścierska z klasy 3a. 
Uczennica przygotowywała się 
pod kierunkiem pani Joanny 
Gawor. Warto podkreślić, że 

zdobycie tytułu laureata wiąże 
się ze zwolnieniem z egzaminu 
gimnazjalnego w odpowiedniej 
jego części (tu matematyczno-
przyrodniczej). Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów w nauce.

Festyn Zdrowia

W Gimnazjum nr 2 – 1 
czerwca odbędzie się 

dzień profilaktyki pod hasłem” 
Czas na zdrowie”, zakończony 
Festynem Zdrowia, który bę-
dzie trwał od 13.00 do 15.00 
w Hali Sportowej przy Gimna-
zjum. W ramach festynu będzie 
można uzyskać informacje i po-
rady dotyczące zdrowia ,wła-
ściwego odżywiania i dbania o 
sprawność fizyczną.

Atrakcyjna matma

W Gimnazjum nr 2 odbył się VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny „Matematy-
ka w zastosowaniach”. Celem konkursu było przekonanie młodzieży, iż matema-
tyka nie jest nauką martwą i występuje w każdej dziedzinie życia codziennego: 
„W każdej rzeczy jest tyle prawdy – ile matematyki” (Kant).

Sukcesy Gimnazjum nr 1

Laureaci z Gimnazjum nr 2
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Pomimo niesprzyjających 
prognoz pogodowych, 
organizator wraz zarzą-

dem Narodowej Ligi Paintbal-
lowej p odjęli decyzję o roze-
graniu pierwszego w Bieruniu 
turnieju w przyjętym wcześniej 
terminie. Dzięki temu, 1 kwiet-
nia na bocznym boisku trenin-
gowy KS Unia rozpoczęły się 
zmagania NLP3. Turniej zakoń-
czył się zwycięstwem drużyny 
Yamaksi, drugie miejsce przy-
padło RBMK-1000, na trzecim 
miejscu zakończyli udział za-
wodnicy z Bagera Highlanders 
a tuż za podium uplasowała się 

zambrowska ekipa NexXTe-
aM. Bieruński drużyny: Zimna 
krew i Zimna krew 2 zajęły od-
powiednio 15 i 18 miejsce. Po 
raz pierwszy w tym roku zosta-
ła przyznana nagroda dla naj-
bardziej wartościowego gracza 
turnieju, którym został Krystian 
Kubień z drużyny Bagera High-
landers. Zawodnik prezentował 
solidną, rozsądną i dobrą tech-
nicznie grę przez cały turniej, 
oraz bezpośrednio przyczynił 
się do zdobycia trzeciego miej-
sca przez swoją drużynę.

Wsparcie Urzędu Miasta Bie-
runia, wyśmienity catering oraz 
perfekcyjna organizacja spowo-
dowały, że wydarzenie można z 
czystym sumieniem zaliczyć do 
udanych mimo okazjonalnych 
zamieci śnieżnych.

Paintball na każdą pogodę

26 drużyn, ponad 100 zawodników, 80 meczy rozegrano w ramach orga-
nizowanych po raz pierwszy w Bieruniu zawodów Narodowej Ligi Paint-
ballowej. 

CO SOBOTĘ: BIEGAM, BO LUBIĘ!

W każdą sobotę w godz. 9.30 na boisku przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Bieruniu, odby-
wa się sportowe spotkanie miłośników bie-

gania w ramach ogólnopolskiej akcji „Biegam, bo 
lubię”. Pierwsze, wspólne ćwiczenia odbyły się 21 
kwietnia. Nowoczesna tartanowej bieżnia, pozytyw-
nie zaskoczyła uczestników łatwością i lekkością 
biegania. Przez ok. 45 minut mieszkańcy ćwiczyli 
pod czujnym okiem profesjonalnego trenera, Ireny 
Iskry – nauczycielki wychowania fizycznego z bie-
ruńskiego liceum. 

Akcję prowadzi Fundacja Bieganie słynne-
go lekkoatlety Pawła Januszewskiego, Radio-
wa Trójka, portal bieganie.pl oraz Stowarzy-
szenie Razem dla Bierunia. Partnerem są Bie-
ruński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz NZOZ 
Galen. 

Z tygodnia na tydzień organizatorzy spodzie-
wają się coraz większej liczby chętnych osób! 
Zachęcamy do uczestnictwa!
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PLAN  IMPREZ  SPORTOWYCH 
kwiecień, maj, czerwiec – 2012 

 
 

Narodowa Liga Paintballowa 
♦ 1  kwiecień – obiekt sportowy, Bieruń ul. Chemików 40 
♦ organizator – BOSiR 

Wielkanocny Turniej Skata 
♦ 1  kwiecień – pawilon KS „UNIA”, Bieruń ul. Chemików 40 
♦ organizatorzy – Sekcja Skata KS „UNIA”, BOSiR 

I Mistrzostwa Miasta w Bowlingu 
♦ 14-15 kwiecień – hala sportowa przy G-1, Bieruń ul. Warszawska 294 
♦ organizator – BOSiR 
♦ zapisy do 9.04.2012r. 

XIX  mem. im. Henryka Dobielińskiego w Szachach 
♦ 21 kwiecień – pawilon KS „UNIA”, Bieruń ul. Chemików 40 
♦ organizatorzy – Sekcja Szachowa KS „UNIA”, BOSiR  

 

Grand Prix Śląska w Szachach - III liga Juniorów i Seniorów 
♦ 28-29 kwiecień – hala sportowa przy G-2, Bieruń ul. Licealna 17a 
♦ współorganizator – BOSiR, Sekcja Szachowa KS „UNIA” 

BUDO CAP 
♦ 28  kwiecień – hala sportowa przy G-1, Bieruń ul. Warszawska 294 
♦ organizator – Stowarzyszenie Big Budo Polska 
♦ współorganizator – UM Bieruń, BOSiR 

IV Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody 
♦ 12-13 maj – stadnina koni LKJ „Solec”, Bieruń ul. Solecka 
♦ organizatorzy – LKJ „Solec”, BOSiR 

 

V Otwarte Mistrzostwa Bierunia w Piłce Siatkowej   
♦ 19 maj – hala sportowa przy G-1, Bieruń ul. Warszawska 294 
♦ organizator – BOSiR  
♦ zapisy do dnia 14.05.2012r. 

II Turniej Skata o Puchar Burmistrza Miasta    
♦ 26 maj – Dom Kultury „Gama” 
♦ organizator – BOSiR  

Mistrzostwa Bierunia w Pływaniu 
♦ 16 czerwiec – pływalnia kryta przy SP-1, Bieruń ul. Krakowska 28 
♦ organizator – BOSiR 

Mistrzostwa Bierunia w Lekkoatletyce 
♦ 20, 21, 22 czerwiec – boiska sportowe przy hali sportowej G-1, Bieruń  

ul. Warszawska 294 
♦ organizator: BOSiR, UKS „Maraton-Korzeniowski.pl”, UM Bieruń 
♦ informacje szczegółowe: www.uksmaraton.bierun.pl 

BIKE Maraton MTB 
♦ 23 czerwiec – parking zb. wodny „Łysina” 
♦ organizatorzy – TTA, BOSiR 

 

Turniej Skata „Puchar Lata 2012”  
♦ rozgrywki w każdy czwartek (od 14 czerwca do 16 sierpnia) od godziny 1600 
♦ tel. kontaktowy 32 / 216-40-75 Franciszek Mrzyk 
♦ organizator – Sekcja Skata KS „UNIA”, BOSiR 

 
Zapisy na XIII Rodzinny Rajd Rowerowy 4 sierpień 
- Centrum Inicjatyw Gospodarczych ul. Turystyczna 1(II p., pok. 37) 
- od 7 maja do 30 lipca  
 
 
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 

- tel. 32 / 324-25-29 
- www.bosir.bierun.pl 
- e-mail: sport@bosir.bierun.pl 

Czechy: Wzgórza Oderskie – 6 maj

Wyjazd 5:30 (stylowa). Zwiedzanie Opavy, Zamek Radun, Plat-
forma widokowa parku Hradec nad Moravicą, Zamek nad Mo-
rawicą. Czas marszu ok 3 h. Planowany powrót do Bierunia ok. 
21:00. 

Czechy: Jesenik Niski – 16 czerwiec

Wyjazd 7:00 (stylowa). Klasztor w Złotych Horasch, skamieliny w 
Hyncicach, Zamek w Linchartovie, Miasto Krnov, wejście na Cvi-
lin - kościół pokutny, wieża widokowa. Czas marszu ok. 4h. Pla-
nowany powrót do Bierunia ok. 22:00. 

Słowacja: Niżne Tatry (Dombier, Chopok) – 30 czerwiec

Wyjazd 4:00 (stylowa). Dolina Demianowska – czas wolny 9:00 – 
20:30. Planowany powrót do Bierunia ok. 24:00.

Czechy: Beskid Śląsko-Morawski – 1 lipiec

Wyjazd 7:00 (stylowa). Centrum informacyjne Zwonice, przejście 
wzgórzem Setyńskim, Czarak – wieża widokowa. Czas marszu 
ok. 5 h. Planowany powrót do Bierunia ok. 22:00. 

Słowacja: Tatry Zachodnie (Rochacze) – 8 lipiec

Wyjazd 4:00 (stylowa). Dolina Żarska – czas wolny 9:00 – 21:00. 
Planowany powrót do Bierunia ok. 24:00.

Polska: Tatry Wysokie (wokół Miedzianego) – 21 lipiec

Wyjazd 4:00 (stylowa). Palenica Białczańska – czas wolny 8:00 – 
20:00. Planowany powrót do Bierunia ok. 24:00. 

Słowacja: Tatry Wysokie (Polski Grzebień) – 12 sierpień

Wyjazd 4:00 (stylowa). Palenica Białczańska, odjazd Stary Smo-
kowiec – czas wolny 8:00 – 20:30. Planowany powrót do Bieru-
nia ok. 24:00. 

Czechy: Masyw Śnieżnika – 25 sierpień

Wyjazd 6:00 (stylowa). Wejście na Śnieżnik, Stare Mesto, mia-
steczko Branna. Czas marszu ok 6h. Planowany powrót do Bie-
runia ok. 21:00. 

Słowacja: Tatry Wysokie (Jagnięcy Szczyt) – 2 wrzesień 

Wyjazd 4:00 (stylowa). Dolina Biała Woda Kieżmarska, odjazd 
Tatrzańska Łomnica - czas wolny 9:00 – 20:30. Planowany po-
wrót do Bierunia ok. 24:00. 

Wycieczki na gorące źródła:

Beszenowa – 15 lipiec
Tatralandia – 19 sierpień
Bukowina Tatrzańska – 16 wrzesień 
Koszt: 30 zł + wejście na basen

Dodatkowe informacje:
BOSiR tel. 32/324-25-29, www.bosir.bierun.pl

PLAN WYCIECZEK NA 2012 r.



„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” 

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. WAWELSKIEJ 

I UL. SKOWRONKÓW ORAZ DZIELNICY CZARNUCHOWICE 

 

GMINA BIERUŃ 

Wartość projektu:   11.921.813,86 zł 

Wartość dofinansowania:   8.048.876,84 zł 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 - 2013” 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie  

www.rpo.silesia-region.pl 

Wspaniale wypadli nasi 
reprezentanci na 
Otwartych Mistrzo-

stwach Holandii Juniorów i Se-
niorów w Formach Sztuk 
Walki Federacji IBF w Dal-
fsen. W zawodach uczestni-
czyło około 1000 zawodni-
ków w dyscyplinach Sambo, 
Judo i karate z następują-
cych państw: Algierii, Au-
strii, Belgii, Czech, Francji, 
Wielkiej Brytanii, Węgier, 
Indii, Litwy, Holandii, Polski, 
Niemiec, Szkocji, Słowacji, 
RPA, Szwajcarii, Ukrainy 
oraz USA. Zawody rozgry-
wane były z podziałem na 
kategorie wagowe (walki 
semi-kontakt) i wiekowe w 
konkurencjach: kata, kata z 
bronią, kata synchroniczne.
IBF Polska (Stowarzysze-
nie Big Budo Polska) repre-
zentowała ekipa 19 osobo-
wa, którzy zdobyli: 4 złote 
medale, 7 srebrnych meda-

li i 1 brązowy medal. Podajemy 
wyniki naszych reprezentan-
tów, wśród których większość 
to mieszkańcy Bierunia. Ange-

lika Bigos (Bieruń) w konku-
rencji kata 1 miejsce, w konku-
rencji kata z bronią 1 miejsce, 
Katarzyna Stompor (Bojszo-

wy) w konkurencji kata z bro-
nią 2 miejsce, Karolina Kula 
(Lędziny) – 1 miejsce w konku-
rencji kata z bronią, Mateusz 

Chajdas (Bieruń Nowy) – 
w konkurencji kata 2 miej-
sce, w konkurencji kata z 
bronią 2 miejsce, Dawid 
Wilk (Bieruń) w konkuren-
cji kata z bronią 3 miejsce; 
Roksana Tomera (Bieruń) 
w konkurencji kata z bronią 
2 miejsce; Mateusz Sater-
nus (Chełm Sląski) w kon-
kurencji kata z bronią 2 
miejsce; Mateusz Bigos 
(Bieruń) w konkurencji kata 
z bronią 1 miejsce; Krzysz-
tof Banasik (Lędziny) wal-
ki semi-contact +90 kg 2 
miejsce oraz Karol Nawrot 
(Bieruń) walki semi kontakt 
- 90 kg 2 miejsce. Trene-
rem wszystkich medalistów 
jest Wiesław Bigos, vice-
Prezydent Federacji IBF 10 
Dan.

Nasi zwyciężają w Holandii


