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W samorządowym tygo-
dniku „Wspólnota” (w nu-
merze 27-28 z dnia 14 lip-
ca 2012 roku) ukazał się 
Ranking zamożności sa-
morządów” za rok 2011. 
Nasze miasto zostało oce-
nione w kategorii miast po-
wiatowych i znalazło się na 
35 miejscu w Polsce. Rok 
wcześniej plasowaliśmy się 
na pozycji 39.

O miejscu poszczegól-
nych miast i gmin w rankin-
gu decydowały osiągnię-
te w 2011 roku dochody 
w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Należy za-
uważyć, że Wspólnota pu-
blikuje ranking zamożności 
miast i gmin już od 2001 r. 
Analizując tabelę z wyni-
kami można zauważyć, że 
budżet gminy jest stabilny 
i oparty o regularne i wyso-
kie dochody. Kolejnym do-
wodem na wysoką pozy-
cję Bierunia w rankingu, są 
realizowane w naszym mie-
ście duże inwestycje.

Pierwsze miejsce zajęły 
Polkowice – miasto w któ-
rym znajduje się kopalnia 
miedzi. Z miast wojewódz-
twa śląskiego Bieruń wy-
przedziły tylko: Mikołów, 
Cieszyn i Będzin. Najgor-
sze dla Bierunia były lata 
207, 2008 i 2009 kiedy zaj-
mowaliśmy odpowiednio 
pozycje: 151, 182 i 272.

Prymusi 2012
Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 1
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LOKALIA

Burmistrz Bernard Pustelnik pogratulował wspaniałych suk-
cesów zarówno nagrodzonym uczniom jak i ich rodzicom. 
Jesteśmy z was dumni – powiedział burmistrz dodając, że 

wysokie nakłady finansowe jakie władze Bierunia przeznaczają na 
oświatę sprawiają, że mamy w naszym mieście doskonałe warunki 
do nauki oraz doświadczonych nauczycieli. Wy drodzy uczniowie, 
właśnie tymi wynikami udowodniliście, że potraficie skorzystać ze 
stworzonych wam warunków a własną pracą pokazujecie, że mo-
żecie konkurować z najlepszymi w całym kraju. 

Na uroczystości w „Gamie” wśród nagrodzonych znaleźli się 
uczniowie z najwyższą średnią w nauce oraz ci, którzy uzyskali naj-
wyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego.

Anna Ścierska uczennica Gimnazjum Nr 2 uzyskała najwyższą 
średnią 5,67 i najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego.

Następnie: 
Bobak Paulina G-2 – 5,55, Rogalski Kordian G-1 – 5,39, 
Samulewicz Natalia G-1 – 5,28, Szromek Dawid G-1 – 5,28, 
Ogaza Natalia G-2 – 5,17, Plewniok Kinga G-1 – 5,11, Popiela 
Agata G-1 – 5,11, Domańska Izabela G-1 – 5,11, Kwadrans 
Natalia G-1 – 5,11, Włodarska Katarzyna G-2 – 5,11, Łowiec 
Krzysztof G-2 – 5,10, Łasicki Jakub G-2 – 5,10, Janik Magdalena 
G-1 – 5,06, Bykowski Kamil G-1 – 5,06, Mikulska Aneta G-2 – 
5,05, Drzyzga Wiktoria G-2 – 5,00.

Za bardzo dobre wyniki w nauce nagrodzeni zostali również ucznio-
wie: 
z GIMNAZJUM NR 1: Gozdowska Kinga, Jagoda Dominika, Żołna 
Sonia, Sajdok Szymon, Jasińska Patrycja
z GIMNAZJUM NR 2: Zając Radosław, Nowak Szymon, Sajdok 
Krzysztof, Kostyra Patrycja, Ścierska Joanna, Drob Dominika, Miernik 
Kornelia, Dżandżałowska Kinga, Drosdziok Sara, Giermanek Klau-
dia, Ścierski Tomasz, Pilorz Agnieszka, Skucik Marta, Kula Michał.
Nagrody książkowe oraz kwiaty od burmistrza Bernarda Pustelnika 
otrzymali także uczniowie, którzy reprezentowali szkoły, zdobywa-
jąc wysokie lokaty co najmniej w województwie, w różnego rodzaju 
konkursach i zawodach sportowych.

Uroczystość zakończył występ utalentowanych uczniów naszego 
miasta. Wystąpili: Nicolas Brewczyk z Przedszkola Nr 2, Julia Bia-
duń z Gimnazjum Nr 2 oraz zespół INVICTO z Gimnazjum Nr 1. 

Prymusi 2012
Stało się już tradycją, że w Domu Kultury „GAMA” odbywa się 
uroczystość w czasie której nagrodzeni zostają przez Burmi-
strza Miasta Bierunia najlepsi uczniowie III klas gimnazjalnych. 
W tym roku uroczystość, odbyła się 27 czerwca. 

Podczas szkolenia strażacy 
szkolili się z zakresu ob-
sługi łodzi motorowych dla 

nowych członków OSP, rozwija-
li technikę ratowania ludzi, zwie-
rząt i mienia w sytuacji kryzyso-
wej – takiej jak powódź, doskona-

lili technikę rozwijania armatury 
wodnej a także ćwiczyli przy za-
aranżowanej sytuacji z tonącym. 

Ćwiczenia przebiegały spraw-
nie i zgodnie z założonym pla-
nem, oprócz niespodzianki jaką 
złożył im niezapowiedziany 

gość. Ostatniego dnia wyjazdu 
strażaków odwiedził burmistrz 
Bierunia Bernard Pustelnik, 
który nie tylko z zainteresowa-
niem przyglądał się strażackim 
manewrom, ale również sam 
włączył się w ćwiczenia. Wraz 
z załoga łodzi Marines wyruszył 
by ratować tonącego w zaaran-
żowanej sytuacji. 

– Musimy przyznać, że spisał 
się na medal. Pragniemy podzię-
kować za tak miłą niespodziankę 
i życzymy tyle samozaparcia na 
stanowisku ile miał Pan na łodzi 
– mówią zgodnie ochotnicy.  

Strażackie manewry

Przez trzy dni, od 20 do 23 lipca  strażacy z jednostki OSB 
Bieruń Stary brali udział w wyjeździe szkoleniowym, któ-
rego celem było doskonalenie umiejętności oraz posze-
rzenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego. Kurs od-
bywał się w Międzybrodziu Żywieckim. 

Urząd Miejski w Bieru-
niu wydał nowy plan 
miasta. Można go na-

być w kasie UM (segment B, 
I piętro) w cenie 5 zł. Oprócz 
mapy miasta w skali 1:14000 
znajdują się tam informacje 
o historii i zabytkach, a także 
praktyczny informator z naj-
ważniejszymi adresami in-
stytucji, szkół, banków, hote-
li etc.

Kup plan miasta
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Podczas czerwcowej sesji, Rada Miejska w Bieruniu nie prze-
głosowała uchwały o udzieleniu absolutorium burmi-
strzowi. Za udzieleniem absolutorium głosowało 7 radnych, 

przeciw – 3 radnych, wstrzymało się – 5 radnych. A zatem uchwała 
nie uzyskała bezwzględnej większości głosów (zabrakło 1 głosu).

W lokalnych mediach i nie tylko, pojawiały się wypowiedzi ko-
mentujące fakt nie podjęcia uchwały jako równoznaczne z nie 
udzieleniem absolutorium. 

Czy aby na pewno tak należy rozumieć tę sprawę?
Biorąc pod uwagę uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 2011 r., (oraz RIO w Opolu 
z 2012 r.) dotyczącą analogicznej sytuacji, brak wymaganej bez-
względnej większości głosów ustawowego składu rady gminy za 
udzieleniem absolutorium oznacza jedynie, że nie podjęto uchwa-
ły o udzieleniu absolutorium. Nowelizacją ustawy o samorządzie 
gminnym z 2002 r. (Dz. U.Nr 13 poz 984) skreślono dotychczaso-
wy zapis art. 28b o treści „odrzucenie w głosowaniu o udzieleniu 
absolutorium jest jednoznaczne z przyjęciem uchwały o nie udzie-
leniu absolutorium” W ustawie dot. powiatu ten zapis pozostał. Po-
wyższa zmiana oznacza, że nie można domniemywać (mówić) ,że 
uchwała o treści przeciwnej została podjęta tj. że została podjęta 
uchwała o nie udzieleniu absolutorium. 

Mówiąc prościej – to że nie przegłosowano uchwały o udzieleniu 
absolutorium nie oznacza, że przegłosowano uchwałę o jego nie-
udzieleniu – sprawa po prostu jest nie rozstrzygnięta.

Aby nie udzielić absolutorium burmistrzowi, należało by podjąć 
odrębną uchwałę (nie ma takiej uchwały). Zapewne i w tym przy-
padku, uchwała nie uzyskałaby bezwzględnej większości głosów 
(prawdopodobnie: 3 za, 7 przeciw i 5 wstrzymujących się, taki wnio-
sek by nie przeszedł).

Rada do dnia 30 czerwca nie rozstrzygnęła sprawy absolutorium.
Tak, czy owak, wynik głosowania pokazał, że większość członków 
Rady Miejskiej głosowała za zatwierdzeniem sprawozdania z wy-
konania budżetu gminy Bieruń za 2011r (8 za, 2 przeciw, 5 wstrzy-
mujących się) – uchwała została podjęta.

Jaki był rok 2011? W 2011 r. dochody gminy wyniosły 
85.476.919,65 zł. i były jednymi z najwyższych w dwudziestoletniej 
historii Bierunia. 

Był to też budżet najtrudniejszy, gdyż obejmował realizację rekor-
dowej ilości inwestycji realizowanych dzięki pozyskanym środkom 
powodziowym w wysokości 21 mln zł. Porównując do lat poprzed-

Rekordowa ilość pozyskanych środków zewnętrznych  
(21 mln zł) i brak rozstrzygnięcia w sprawie absolutorium

nich, rekordowy był również stosunek pozyskanych środków ze-
wnętrznych na inwestycje do wydatków majątkowych. 

Tendencję potwierdza również porównanie ilości przetargów na 
roboty budowlane.

Zrealizowane inwestycje obejmowały w dużej części remonty 
dróg. Pod tym względem również ubiegły rok był rekordowy. 

Rekordową ilość zadań zrealizowały również: referat ochrony 
środowiska – 2,5 mln zł (w 2009 r. – 776 tys. zł), referat zarządza-
nia mieniem 767 tys. zł w (2009 r. – 345 tys. zł).

Warto w tym miejscu przypomnieć, że projekt uchwały budże-
towej na rok 2011 został przygotowany jeszcze przez poprzednie 
władze Bierunia. Zakładał on wykonanie 9 zadań ze środków po-
wodziowych. A poprzedni burmistrz powiedział, że środki finanso-
we trzeba dopiero zdobyć. Władze miejskie pod moim, kierownic-
twem, pozyskały środki w takiej wysokości, że wykonaliśmy nie 9 a 

32 zadania powodziowe.
Realizacja tak wielu inwestycji w 2011 r. była moż-

liwa dzięki pozyskanym środkom z budżetu państwa. 
Jednak zanim je otrzymano, gmina musiała wyłożyć 
pieniądze z własnego budżetu. Planowano kredyt w 
wysokości 5 mln zł, a wzięto tylko 3,5 mln zł. Ponad-
to udało się pozyskać kwotę 5,2 mln zł na eliminację 
wykluczenia cyfrowego w Bieruniu. Bez zastosowa-
nia takiego rozwiązania, przepadły by miliony złotych 
tak potrzebnych dla gminy. 

Reasumując, zrobiono najwięcej zadań w historii 
dwudziestoletniego Bierunia i jeszcze zostało około 
10 mln zł (stan na dzień 31.12.2011 r.). 

Bernard Pustelnik
Burmistrz Bierunia
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– Panie dyrektorze, niedaw-
no burmistrz Bierunia zo-
stał oceniony za wykonanie 
ubiegłorocznego budżetu, 
w znacznej mierze zasilone-
go środkami na usuwanie 
skutków powodzi. Z jednej 
strony – słychać pochwa-
ły pod adresem włodarza 
Gminy, z drugiej burmistrz 
nie uzyskał większości gło-
sów radnych wymaganej do 
udzielenia mu absolutorium. 
Jak to wygląda z perspekty-
wy wojewódzkiej, ze strony 
pana jako osoby zajmującej 
się problemami usuwania 
skutków powodzi?

– Nie chciałbym wchodzić 
w lokalne spory bo nie znam 
tamtejszych realiów. Wiem 
jednak, że nie ma specjalnych 
reperkusji dla zarządów gmin, 
które nie uzyskały absoluto-
rium. W województwie była 
niejedna gmina w której wójt, 
burmistrz czy prezydent nie 
mógł uzyskać absolutorium i 
jakoś tam działał. Oczywiście, 
nie jest to komfortowa sytu-
acja, ponieważ wtedy trudno 
jest z realizacją budżetu.

– Jak pana zdaniem władze 
Bierunia realizują zadania 
powodziowe?

– Znakomicie. Nie powiem, 
że jest to najlepsza Gmina, 
bo mamy w województwie kil-
ka takich. Z pewnością Bieruń 
jest w ścisłej czołówce gmin, 
które starają się o środki na 
usuwanie skutków powodzi a 
potem sprawnie te środki wy-
korzystują. Bieruń, biorąc pod 
uwagę jego wielkość, dostał 
chyba najwięcej środków fi-
nansowych. Mówiąc konkret-
nie, ze środków państwa na 
usuwanie szkód w mieniu ko-
munalnym w latach 2011 i 
pierwszej połowy tego roku (z 

różnych tytułów) Bieruń otrzy-
mał prawie 27 mln. złotych. 

– Czy pozyskanie pienię-
dzy jest zasługą burmi-
strza i jego ekipy, czy też 
bez względu na to kto byłby 
burmistrzem, pieniądze do 
Gminy i tak by wpłynęły?

– Pieniądze same do ręki 
nie wpadają. Jak ktoś się nie 
stara, to pieniędzy mieć nie 
będzie. Ale trzeba też powie-
dzieć, że takie starania to ele-
mentarny obowiązek władz 
Gminy. Skuteczność też nie 
jest bez znaczenia. Pracow-
nicy Urzędu Miejskiego z Bie-
runia – kiedy to było potrzeb-
ne – codziennie przyjeżdża-
li do Urzędu Wojewódzkiego 
ze stosami dokumentów a 
współpraca z nimi układała 
się wzorowo. Podobnie bur-
mistrz, który co najmniej raz 
w tygodniu jest u nas a cza-
sem jeszcze dzwoni, by do-
glądać spraw Bierunia. Chcę 
jednak podkreślić, że władze 
wojewódzkie są odporne na 
naciski jeśli chodzi o pozyski-
wanie środków i dzielą je naj-
sprawiedliwiej jak można.

– Czy możliwe było szybsze 
lub bardzie sprawne wyda-
wanie środków powodzio-
wych?

– Nie przy takim systemie 
finansowania jaki mamy: pie-
niądze przychodzą w tran-
szach, na wszystko trzeba 
robić przetargi… Bieruń jest 
bardzo sprawny w zagospo-
darowywaniu przyznanych mu 
środków. Więcej, pieniądze, 
które Bieruń dostał – zostały 
wykorzystane maksymalnie. 
Oni nie oddali ani złotówki. No 
może trochę przesadzam bo 
cudów nie ma, ale nie było ani 
jednego zadania, którego by 

nie wykonali. Sprawność wy-
datkowania środków finanso-
wych i to w tak dużej skali, to 
największy plus Bierunia.

– W Bieruniu pojawiał się 
zarzut, że pierwsze pół roku 
władze przespały i niewiele 
zrobiły.

– Ależ skąd. To się wiąże z 
budżetowym mechanizmem 
przyznawania pieniędzy. Pie-
niądze rządowe przyznawa-
ne są na podstawie ustawy 
budżetowej, która powstaje w 
okolicach lutego. Wtedy, środ-
ki trafiają od ministra spraw 
wewnętrznych. Jego pracow-
nicy dopasowują potrzeby 
województw do możliwości 
budżetowych państwa. Kiedy 
przychodzi pula dla naszego 
województwa, my siadamy do 
roboty. Najczęściej mamy już 
kwiecień a nawet maj. Gmi-
na mając promesę przystę-
puje do procedury przetargo-
wej. Firmy walczą o zlecenia 
więc procedura przetargowa 
się wydłuża. Są zapytania, 
czasem protesty i… robi się li-
piec. To czas kiedy zaczynają 
się roboty w gminach. Widać 
to chociażby na drogach, któ-
re jesienią nagle są wszystkie 
zamknięte, bo wszyscy robią 
remonty. 

– Mienie komunale to jed-
no. Jak Bieruń poradził so-
bie z innym zadaniem po-
wodziowym czyli rozdy-
sponowaniem zasiłków dla 
powodzian?

– Z początku nie szło to naj-
lepiej. Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej, który jest 
przygotowany i przyzwycza-
jony do wydawania zasiłków 
po 100 – 1000 zł, nagle mu-
siał przyznawać zasiłki nawet 
po 145 tysięcy złotych. Po po-

czątkowym szoku, kiedy nikt 
nie był przygotowany na taką 
skalę wypłat, wszystko ruszy-
ło. W sumie przyznano 219 
zasiłków na odbudowe znisz-
czonych budynków mieszkal-
nych. Dla 217 budynków wy-
płacono 11,2 mln złotych, (2 
budynki są jeszcze w trakcie 
odbudowy). Zostało to wy-
konane przez pracowników 
MOPS, którzy mimo maksy-
malnie uproszczonych pro-
cedur i tak musieli wykonać 
ogromną pracę. 

– Jednym z istotnych pa-
rametrów decydujących o 
przydziale środków jest to: 
jak Gmina wydaje otrzyma-
ne pieniądze. Jak to wyglą-
da na przykładzie Bieru-
nia? 

– Pod tym względem jest 
to chyba najlepsza Gmina w 
województwie. Na przykład z 
największej puli 3 x 200 milio-
nów złotych, w naszym woje-
wództwie środki powodziowe 
dostały gminy: Bielsko-Biała, 
Czechowice Dziedzice i Bie-
ruń. Każda z tych gmin miała 
poważne strat ale z wykorzy-
staniem środków finansowych 
najlepiej poradził sobie Bie-
ruń, który również wydał naj-
większa kwotę.

Zbigniew Piksa

Tekst ten ukazał się w nu-
merze 29 Tygodnika Echo. 

Urząd Wojewódzki w Katowicach popiera burmistrza

Powodziowe rozliczenia
Rozmowa z Andrzejem Szczeponkiem wicedyrektorem Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódz-
kiego w Katowicach.
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Tak, to pierwszy raz miało miej-
sce takie zdarzenie w Bieruniu. Brak 
uchwały o udzieleniu absolutorium 
nie ma też uchwały o nie udzieleniu 
absolutorium. Radni tej kwestii nie 
rozstrzygnęli. Pan Podleśny Jan, i jego 

kolega Piskorek Ryszard oraz Przemysław Major, byli prze-
ciwni ażeby udzielić burmistrzowi absolutorium. Więc za-
cznę od największego przeciwnika Jana Podleśnego: otóż 
jest Pan przegranym i to bardzo wielkim, bo jak przegrał 
wybory były burmistrz pan Ludwik Jagoda to się Panu Pod-
leśnemu grunt pod nogami zawalił. Tajemnicą poliszynela 
była wiadomość, że jak wygra wybory na burmistrza Pan 
Ludwik Jagoda to weźmie ze sobą Jana Podleśnego na za-
stępcę i proszę nie „kminić” Panie Podleśny bo jest to śmie-
chu warte jak to mówią „wola Pańska nie rychliwa ale spra-
wiedliwa”.

Panie Podleśny nawet dobrze się stało, żeś Pan został wy-
brany chociaż na radnego w opuszczone miejsce po panu 
Kryczku, przy tej okazji mieszkańcy Bierunia nie tylko do-
wiedzą się coś o Panu ale jakim jest Pan człowiekiem. Otóż 
pozwolę sobie tylko przypomnieć niektóre, zaznaczam nie-
które pańskie wyczyny.

Zajmijmy się teraźniejszością. Nie wiem co o tym jesz-
cze sądzi były burmistrz Jagoda ale dziwię się, że do tematu 
powodzi podszedł tak niefrasobliwie, wiedząc jakiego ma 
zastępcę bo mu o nim wiele razy mówiłem. Mam na myśli 
Zarządzenie nr B-0151/111/2010 z dnia 14-06-2010r., gdzie 
powołał komisję w składzie: Bogusława Miernik – przew.
Jan Podleśny z-ca przew., Danuta Żerdka i inni w sumie 
chyba osiem osób, jednym z punktów stanowił, /zobowią-
zać Komisję do udokumentowania udzielonej pomocy, któ-
rą należy zabezpieczyć i przekazać do archiwum MOPS-u./ 
Wydany również został Regulamin jako załącznik nr.1 do 
tego Zarządzenia i zrobiła w/w komisja nic .W protokole 
NIK-u czytamy, że Gmina nie wie ile otrzymała darów w 
postaci środków pieniężnych i sprzętów różnego rodzaju 
oraz AGD,a Pan Podleśny dostał szczególnej amnezji. Pan, 
który te sprawy nadzorował w dwójnasób. Mam pretensje 
do obecnego burmistrza Pana Bernarda Pustelnika, że pro-
tokół NIK nie skierował do Prokuratury bo może„wielce” 
państwo i pan panie Podleśny przypomnielibyście sobie ile 
tych dóbr otrzymaliście i komu je daliście z tego wniosek, 
że musiało być tego bardzo dużo. Po rozmowie z prokura-
torem pamięć być może Panu wróciła. Chociaż już niektó-
rym nawet członkom Komisji zaczyna pamięć wracać, nie-
którzy mówią o kwocie 1.650.000,00zł. I co najgorsze w tym 
wszystkim jest to,że otrzymywali pieniądze nawet członko-
wie Komisji, którzy nie byli uprawnieni a zatem pytam się 
pana byłego wiceburmistrza i wiceprzewodniczącego,czy to 
była korupcja, czy może coś gorszego a tak pan tym słowem 
szermuje w zdaniu odrębnym.

Pamiętam jak po ostatnich wyborach lamentował pan, że 
Ludwik Jagoda nie został wybrany, na moje zapytanie, kto 
to jest Major i jak się to stało, że otrzymał tyle głosów to bez 
wahania powiedział pan, że kampanię wyborczą zrobił mu 
proboszcz ze Starego Bierunia. Dopiero później się zorien-
towałem jaki to niewdzięcznik ten proboszcz, przecież tyle 
dostał od was pieniędzy na renowację zabytków a później 
trzeba było dopasowywać dokumentację. Uważam, że ten 
proboszcz jest bardzo przyzwoitym człowiekiem i poznał 
się na waszych sztuczkach /piszę o tym nie dlatego, że mam 
jakieś ale – broń Boże, kościół katolicki był zawsze ostoją 
ludzkości a na Śląsku dodatkowo ostoją polskości/

Tyle nieprawidłowości w Urzędzie Miasta jakie były za 
pańskich czasów to już chyba nigdy nie było i nie będzie, 
wy-starczy dodatkowo również przeczytać ostatni protokół 
RIO. A pańskie zachowanie i kolegi Piskorka Ryszarda w 
sprawie samochodu dla Straży to naprawdę żenujący spek-
takl dwóch miernej jakości aktorów. Panie Podleśny jest 
jeszcze wiele spraw do poruszenia na temat pańskich wy-
czynów, myślę, że odpowiednio nimi zajmą się koledzy rad-
ni, wystarczy, że otworzą szerzej oczy . Natomiast odnoszę 
wrażenie, że niektórzy byli radni pomagają pewne rzeczy 
pozamiatać pod dywan, myślę, że się to nie uda. Bo gdzie 
byli jak tyle nieprawidłowości się nagromadziło tylko w 
czasie powodzi i później, czym się zajmowali takie pytanie 
stawiam panu Majorowi, panu Piskorkowi i wielu innym.

Panie Podleśny gdybyś Pan się zajął zgodnie z obietnicą 
wyborczą właściwymi stosunkami na kopalni mam tu na 
myśli przede wszystkim: przeniesienie w inne miejsce skła-
dowania i załadunku grubego węgla wraz z wagą, takie pla-
ny na kopalni były już za dyrektora Mielniczuka. Do tej 
pory nie postawiła kopalnia ochrony przed zapylaniem po-
bliskich bloków, nie zwiększyła w sposób znaczący przyj-
mowania do pracy na kopalnię mieszkańców Bierunia a 
jako „wybitny” specjalista ds. tąpań ograniczeniem w mak-
symalny sposób wstrząsów jakie są odczuwane w pobliżu 
kopalni,nie tylko na osiedlach ale całym Bieruniu.

Reasumując coraz więcej mieszkańców Bierunia zada-
je sobie pytanie, czy nie nadszedł już czas odwołać co naj-
mniej kilku radnych na czele z przewodniczącym który chy-
ba myli pojęcia na czym polega jego rola i żeby nie ośmie-
szał nie tylko siebie ale cały Bieruń, żeby RIO nie musiała 
uchylać uchwal naszych radnych, które były w większości 
podejmowane na wniosek radnego Podleśnego. 

Dlatego tylko niektórych, bo są wśród młodych (nowych) 
radnych osoby bardzo wartościowe i potra� ą wyciągać 
wnioski dla dobra miasta. Pozwolę sobie wymienić Panią 
Gajewską, Pana Wilka, czy Pana Tomasza Nygę.

Ryszard Wróbel z Bierunia.
Do wiadomości i wykorzystania: Echo Tyskie, 

Dziennik Zachodni dodatek tyski, Rodnia. 

Jeszcze o absolutorium
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– w sprawie rozpatrzenia i za-
twierdzenia sprawozdania fi-
nansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu 
gminy Bieruń za 2011 rok.

– w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej w postaci do-
tacji celowej dla miasta Biel-
ska-Białej na dofinansowanie 
działalności Ośrodka Prze-
ciwdziałania Problemom Al-
koholowym w Bielsku-Białej.

W uchwale czytamy: Udziela 
się pomocy finansowej w kwo-
cie 37.900,00 zł (słownie: trzy-
dzieści siedem tysięcy dzie-
więćset złotych) w postaci dota-
cji celowej ze środków budżetu 
miasta Bierunia na rok 2012 
dla miasta Bielska-Białej, na 
dofinansowanie działalności 
Ośrodka Przeciwdziałania Pro-
blemom Alkoholowym w Biel-
sku-Białej w roku 2012.

Dlaczego mamy płacić biel-
skiej Izbie Wytrzeźwień precy-
zuje uzasadnienie do Uchwały 
w którym czytamy m.in.:

Wobec długotrwałego ocze-
kiwania na odpowiedź przed-
stawicieli Izby Wytrzeźwień w 
Tychach i odmowę przyjmo-
wania pacjentów z terenu Bie-
runia, Policja oraz Straż Miej-
ska zaczęły dowozić osoby nie-
trzeźwe do wytrzeźwienia do 
Ośrodka Przeciwdziałania Pro-
blemom Alkoholowym w Biel-
sku-Białej. W ciągu 3 miesię-
cy dowieziono z terenu Bieru-
nia do tej Izby Wytrzeźwień 40 
osób (dane z Policji).

Kierownictwo tej Izby zwró-
ciło się do Burmistrza Bieru-
nia o sformalizowanie współ-
pracy. Zostały przedstawione 
koszty jakie winien ponieść Bie-
ruń, projekt uchwały Rady oraz 
umowy w brzemieniu, w jakim 
zawiera je Izba z innymi gmi-
nami.

Biorąc pod uwagę brak za-
interesowania ze strony tyskiej 
na przyjęcie pomocy i brak jed-
nakowego traktowania gmin (od 
gminy Bojszowy została przyję-
ta pomoc, natomiast gminom 
Imielin i Lędziny odmówiono jej 
przyjęcia podobnie jak Bieru-
niowi), konieczne było szuka-
nie innych rozwiązań. Starosta 
nie wykazuje w tej sprawie za-
interesowania, Powiatowa Ko-
menda Policji nie posiada izby 
zatrzymań, więc pozostaje sfor-
malizowanie współpracy z Izbą 
Wytrzeźwień w Bielsku-Białej, 
która nie widzi przeszkód praw-
nych w przyjęciu pomocy przez 
miasto.

– w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu ograniczenia emisji na 
terenie miasta Bierunia – etap 
IV”. Więcej na ten temat w ko-
lejnych numerach Rodni.

– w sprawie zaciągnięcia po-
życzki z WFOŚiGW w Kato-
wicach na realizację „Pro-
gramu ograniczenia emisji 
na terenie miasta Bierunia – 
etap IV”.

– w sprawie wprowadze-
nia zmian do uchwały Nr 

VIII/17/2010 Rady Miejskiej w 
Bieruniu z dnia 30 września 
2010r. w sprawie: trybu prac 
nad projektem uchwały bu-
dżetowej.

– w sprawie nadania tytułu 
„Zasłużony dla Miasta Bie-
runia” Zespołowi Folklory-
stycznemu „Bierunianki”. 

– w sprawie nadania tytułu 
„Honorowy Obywatel Miasta 
Bierunia” Panu Bruno Zim-
mermannowi.

Obydwa honorowe tytuły wrę-
czane są podczas wrześnio-
wych obchodów Dni Bierunia.

Zgodnie z wieloletnią prak-
tyką wnioski o nadanie tytułów 
spływają do Kapituły, która po 
dyskusji przedstawia Radzie 
swoje propozycje. Tym razem 
Kapituła w składzie: Przemy-
sław Major – Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej – Przewodni-
czący Kapituły, Krystian Grze-
sica – Przewodniczący Komisji 
Finansów, Rozwoju i Promo-
cji, Ludwik Jagoda – Zasłużo-
ny dla Miasta Bierunia (2011), 
Norbert Jaromin – Zasłużo-
ny dla Miasta Bierunia (2010)
oraz Alojzy Palowski – Hono-
rowy Obywatel Miasta Bieru-
nia (2011) po rozpatrzeniu zło-
żonych wniosków i przeprowa-
dzeniu dyskusji zaproponowała 
Radzie, a Rada przyjęła nastę-
pujący wniosek o nadanie na-
stępującym kandydatom tytu-
łów:
„Honorowego Obywatela 
Miasta Bierunia” – Panu Bru-
no Zimmermanowi oraz „Za-
służonego dla Miasta Bieru-
nia” – Zespołowi Folklory-
stycznemu „Bierunianki”.

– w sprawie: zmian w budże-
cie gminy Bieruń na 2012 r.

– w sprawie: zmian Wielo-
letniej Prognozy Finansowej 
wraz z prognozą kwoty dłu-
gu i spłat zobowiązań Miasta 
Bierunia na lata 2012-2021

– w sprawie: udzielenia po-
mocy finansowej wojewódz-
twu śląskiemu na realizację 
publicznej komunikacji zbio-
rowej. 

W uchwale tej czytamy: 
Udziela się ze środków budżetu 
gminy Bieruń pomocy finanso-
wej, w formie dotacji celowej na 
II półrocze 2012 r., w wysoko-
ści 123.000,00 zł (słownie: sto 
dwadzieścia trzy tysiące zło-
tych 00/100) województwu ślą-
skiemu, z przeznaczeniem na 
realizację publicznej komunika-
cji zbiorowej na liniach komu-
nikacyjnych organizowanych 
przez KZK GOP w Katowicach, 
wykonywanej poza jego obsza-
rem działania, a przebiegającej 
przez gminę Bieruń. 

Mówiąc wprost: Gmina jest 
zobowiązana do organizowa-
nia komunikacji w ramach swo-
ich granic. U nas od lat realizuje 
ją PPKS Oświęcim. Więcej na 
ten temat pisaliśmy w poprzed-
nich wydaniach Rodni. Tylko 
połączenie z Katowicami jest 
realizowane przez KZK GOP i 
właśnie ta firma zwróciła się do 
Gminy z wnioskiem o pomoc.

– w sprawie: wprowadze-
nia zmian do uchwały Nr 
XIII/17/2011 Rady Miejskiej w 
Bieruniu z dnia 24 listopada 
2011 r.

Zmiany polegają na uzupeł-
nieniu składu Komisji Rolnic-
twa, Leśnictwa, Ochrony Śro-
dowiska i Ładu Publicznego o 
członków: Bogusław Hutek, 
Ryszard Piskorek i Jan Pod-
leśny.

Najwięcej uwagi radni po-
święcili uchwale w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Miasta 
Bierunia absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu na 2011 r. 
Wokół tej uchwały narosło też 
najwięcej kontrowersji i dlatego 
poświęcamy jej więcej miejsca 
w innych artykułach zamiesz-
czonych na łamach tego wyda-
nia Rodni.
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Radni obradowali
28 czerwca odbyła się kolejna X już Sesja 
Rady Miejskiej Bierunia. Obradami kiero-
wał Przewodniczący Rady Miejskiej Prze-
mysław Major. Po wielogodzinnej dyskusji 
Rada podjęła następujące uchwały: 
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Wśród reprezentacji 
niemal wszystkich 
powiatów górnoślą-

skich niezwykle silną grupę 
stanowili przedstawiciele Bie-
runia i Lędzin.

Bieruński radny – Tomasz 
Nyga, którego spotkaliśmy na 
trasie marszu powiedział: Bio-
rę udział w Marszu bo jestem 
Ślązakiem od pokoleń i chcę 
tu na Śląsku czuć się u siebie. 
Trzeba się cieszyć, że nad-
szedł czas kiedy głośno mo-
żemy godać po naszymu, acz-

kolwiek wielu się to ciągle nie 
podoba. Trzeba starać się o 
to, aby zachować naszą trady-
cję, nasza godka. Należy na-
ciskać na to, aby w szkołach 
w większej mierze uczono hi-
storii Śląska. Trzeba dążyć do 
nowoczesnej autonomii, oczy-
wiście autonomii w ramach 
Rzeczypospolitej Polskiej. My 
nie jesteśmy jakąś odosobnio-
ną grupą, to dziś jest proces 
europejski i w wielu krajach 
powraca autonomiczność re-
gionów. 

7 7 – 2012 r.

Nasi w marszu 
autonomistów

Blisko 5 tysiące osób wzięło udział w organi-
zowanym po raz VI Marszu Autonomii w Kato-
wicach. Demonstracja, którą zakończył rodzinny 
piknik, organizowana jest w rocznicę nadania w 
1920 r. przez polski Sejm Ustawodawczy części 
Górnego Śląska autonomii.

RODNIA 

BURMISTRZ MIASTA 
BIERUNIA

działając na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. informuje, że na tabli-
cy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bieruniu zostały wywieszo-
ne wykazy, w którym opisano nieruchomości z przeznaczeniem 
do zbycia w drodze przetargu, położone w Bieruniu, tj.:

działkę nr 384/20 o pow. 398 m• 2, położoną w rejonie 
ul. Oświęcimskiej,

działkę nr 385/20 o  pow. 959 m• 2, położoną w rejonie 
ul. Oświęcimskiej,

działkę nr 636/69 o pow. 105 m• 2, położoną przy 
ul. Władysława Jagiełły.
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W Szopienickim Domu 
Kultury odbył się XV Woje-
wódzki Przegląd Zespołów 
Artystycznych Polskiego 
Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów. W im-
prezie brało udział 16 ze-
społów reprezentujących 
poszczególne regiony na-
szego województwa. 

W ramach projektu unijnego „Wszystkiego co najlepsze na-
uczyłem się w przedszkolu” pracownicy Przedszkola nr 1 
zorganizowali Wielki Rodzinny Piknik Sportowy. Po powi-

taniu przez panią dyrektor Barbarę Nieckarz rozpoczęła się fan-
tastyczna zabawa – dlatego też o 19-tej kiedy piknik miał się za-
kończyć na boisku Unii było jeszcze gwarno i wesoło. Na dzieci 
czekało naprawdę wiele atrakcji: Szczudlarze z Fabryki Marzeń, 
zespół muzyczny p. Targosza, niezawodni bieruńscy Strażacy, Pił-
karze naszej Unii, Panie malujące buźki. Mnóstwo tańca, konku-
rencji sportowych – nie tylko dla dzieci bo i tatusiowie zagrali mecz! 
Była wata cukrowa i kiermasz książki. Każde dziecko otrzymało na-
grody i poczęstunek. I z każdej buźki naszego Przedszkolaka nie 
znikał uśmiech – za co serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM zaan-
gażowanym w to wielkie dzieło. 

Nasi w województwie Ambasadorami naszego 
miasta były życzliwie przyj-
mowane i gorąco oklaski-
wane zespoły Bierunianki 
i Nowobierunianki działają-
ce w ramach Bieruńskiego 
Ośrodka Kultury i niemal 
zawsze uświetniające spo-
tkania seniorów. 

Rodzinny piknik 
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11 c z e r w c a 
na tere-
nie ogrodu 

Przedszkola nr 2 ze-
brały się całe rodziny 
aby wspólnie bawić 
się na pikniku. Impre-
za ta została zorga-
nizowana w ramach 
realizowanego przez 
przedszkole projektu 
unijnego „Wszystkie-
go co najlepsze na-
uczyłem się w przed-
szkolu – bieruńskie 
przedszkola przyja-
zne dzieciom i ich ro-
dzicom”.

Z racji tego, że był 
to piknik sportowy, 
każdy mógł wziąć udział w róż-
nych konkurencjach, np. prze-
ciąganie liny, tor przeszkód. 

Tatusiowie mogli wykazać się 
umiejętnościami sportowymi 
podczas meczu piłkarskiego. 

Nie zabrakło też innych cieka-
wych atrakcji między innymi 
pokaz czarodziejskich baniek 

mydlanych, występy 
Mima, spotkanie z ty-
gryskiem, malowanie 
twarzy, kącik małego 
artysty. Każde dziecko 
otrzymało też, oprócz 
poczęstunku upomi-
nek, który samo mo-
gło wylosować z cza-
rodziejskiego worka.

Mimo tego, że pogo-
da była niepewna na 
pewno był to bardzo 
udany piknik, dzięki 
któremu wszyscy mo-
gli wspólnie wesoło 
spędzić czas. 

Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do 

tego by zapewnić niezapomnia-
ne wrażenia zarówno dzieciom 
jak i dorosłym.

Zabawa w ogrodzie

żarnej w Bieruniu zaprezentowa-
li również sprzęt wykorzystywa-
ny w codziennej służbie. Goście 

Mimo nie najlepszej 
pogody wesoło ba-
wiono się w Bieru-

niu gdzie wiatek i sobotę 
zorganizowano dwa waka-
cyjne festyny. Piątkową za-
bawę na stadionie KS Unia 
Bieruń zorganizowali wspól-
nie Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Bieruniu 
– świetlice wsparcia dzien-
nego o charakterze opiekuń-
czym „Iskierka” i „Nadzieja” 
oraz Komenda Powiatowa 
Policji.

Zabawa w której miesz-
kańcy uczestniczyli dość 
licznie odbywała się pod ha-
słem: „Aktywnym być i zdro-
wo żyć – bez nałogów”. Im-
prezę poprowadził znany w 
dziedzinie tańca i muzyki fi-
nalista programu „You can 
dance”  Rafał Kryla – „Tito”. 
W czasie trwania festynu 
odbyły się liczne gry i za-
bawy dla dzieci i rodziców 
między innymi policyjny tor 
przeszkód, oraz przeciąga-
nie liną radiowozu. Swoje 
umiejętności zaprezentowa-
ła również instruktorka fit-
ness Joanna Poradzisz-Kru-
pa, która zapraszała wszyst-
kich uczestników imprezy do 
wzięcia udziału w aerobiku, 
jako jednej z form zdrowego 
stylu życia. Funkcjonariusze 
bieruńskiej Policji oraz stra-
żacy Ochotniczej Straży Po-

Festynowy Bieruń

mieli okazję zobaczyć pokaz tre-
sury psa policyjnego oraz takty-
ki i techniki interwencji. Mundu-

rowi promowali także kam-
panię „Ostrożny i przezorny 
pieszy w drodze po bezpie-
czeństwo” oraz akcję „Bez-
pieczne wakacje”. Najbar-
dziej aktywni uczestnicy fe-
stynu otrzymali nagrody 
ufundowane przez licznych 
sponsorów.  

Dzień później odbył się 
doroczny „Festyn na Mar-
cina” – impreza o ustalo-
nej już w mieście renomie 
i tradycyjnie organizowana 
przez Bieruński Ośrodek 
Kultury oraz Stowarzysze-
nie Mieszkańców Homera. 
Wśród festynowych atrakcji 
nie zabrakło gier i zabaw dla 
dzieci, wstępu krakowskiej 
grupy teatralnej ze spekta-
klem „Wawelski smok”. Pu-
bliczność entuzjastycznie 
oklaskiwała występ Bettiny 
Krzykawskiej coraz śmie-
lej zdobywającej muzyczną 
scenę oraz popularnej gru-
py „Mamma mia” śpiewają-
cej przeboje ABBY. Wieczór 
zakończyła zabawa tanecz-
na z zespołem „Bieruńskie 
Bajery”.

– Współorganizator im-
prezy Lech Gawin, nie krył 
zadowolenia, że po raz ko-
lejny udało się zorganizo-
wać tak sympatyczną im-
prezę i mimo niepogody 
wzięło w niej udział takie 
wielu mieszkańców. 



10 RODNIA · 7 – 2012 r.

SENIORZY

Jako pierwsza, 4 lipca swój 
jubileusz obchodziła pani 

Wróbel Anna, rodowita Bieru-
nianka, która w wieku 7-15 lat 
mieszkała w Chorzowie. Pani 
Anna w 1945 roku wyszła za 
mąż, a od 1997 jest wdową. Ma 
czworo dzieci, ośmiu wnuków 
i aż siedemnastu prawnuków! 
Nasza Jubilatka przez dwadzie-

ścia lat pracowała w Urzędzie Gminy w Wydziale Finan-
sowym, najpierw przez piętnaście lat w Bieruniu Nowym, 
następnie przez 3 lata w Bieruniu Starym, a później w Ty-
chach skąd w 1997 roku przeszła na emeryturę. Przez pięć 
lat zmuszona była pracować na przymusowych robotach. 
Pani Ania ma sporą kolekcję ręcznie wykonanych robótek, 
ponieważ uwielbia robić na drutach. 

Dzień później 5 lipca świętowała pani Jaromin Łucja, 
która pochodzi z Bojszów, a w 1943 roku wyszła za 

mąż za kolejarza i wyprowadziła się do Bierunia. Mąż sole-
nizantki został wywieziony na Syberię i do domu wrócił do-
piero po 9 miesiącach. Pani Łucja wdową została w 1997 
roku. Ma siedmioro dzieci. Doczekała się również szesna-
stu wnuków i jedenastu prawnuków. Od powodzi w 2010 
roku pani Łucja mieszka wraz z synem Bernardem. Jak 
powiedziała nasza Jubilatka, jest najstarszą z rodzeństwa, 
które również jest długowieczne. Jednym z wyjątkowych i 
oryginalnych prezentów jakie otrzymała na urodziny był jej 
portret namalowany przez brata Czesława. 

W tym samym dniu 5 lipca 
jubileusz obchodziła tak-

że pani Waliczek Marta, która 
od 1950 roku mieszka w Czar-
nuchowicach, dzielnicy Bieru-
nia. Pani Marta ma trzy córki, 
siedmioro wnuków i dziewię-
ciu prawnuków. Od trzydziestu 
siedmiu lat jest wdową. Soleni-
zantka pracowała przez dzie-
więtnaście lat w Spółdzielni 

Wapniowej w Katowicach. Obecnie pani Marta miesz-
ka wraz z córką Teresą. Jest bardzo radosną i aktywną 
osobą, jeszcze dwa lata temu w wieku osiemdziesięciu 
ośmiu lat jeździła na rowerze. 

Czwarta jubilatka Łucja Knopek, świętowała 13 lipca. 
Pani Łucja urodziła się w Bieruniu, Jajostach. Przez 

trzydzieści sześć lat pracowała w łuskowni na Ergu, skąd 
przeszła na emeryturę. Jubilatka była najstarszą z ro-
dzeństwa, obecnie opiekuje się nią najmłodszy brat Jan 
z żoną Marią. Pani Łucja mimo schorowania i niedołęż-
ności, cieszy się z serdeczności i troski jaką obdarzają 
ją najbliżsi.

Dołączając do życzeń, składanych jubilatkom przez 
przedstawicieli bieruńskich władz burmistrza Bieru-
nia Bernarda Pustelnika, zastępcę burmistrza Leszka 
Kryczka, zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej 
Adama Rozmusa i naczelnika Wydziału Spraw Obywa-
telskich Sylwię Orocz my również składamy serdeczne 
pozdrowienia i życzymy dużo zdrowia!

Lipcowe jubilatki!

Swoje jubileuszowe, dziewięćdziesiąte urodziny 
na początku lipca świętowały aż cztery miesz-
kanki Bierunia.
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Szkoła Podstawowa z 
Oddziałami Integracyjnymi 

Nr 1 w Bieruniu

Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego odbyło się 29 

czerwca. Na wstępie prowa-
dząca uroczystość, pani Kata-
rzyna Lenart, przywitała za-
proszonych gości, grono peda-
gogiczne, rodziców i uczniów. 
W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz miasta: 
burmistrz Bernard Pustelnik, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Przemysław Major, dziekan 
dekanatu bieruńskiego Wale-
rian Ogierman i przewodni-
czący Rady Rodziców Dariusz 
Sajdok.

Po wprowadzeniu sztandaru 
i odśpiewaniu hymnu narodo-
wego przez społeczność szkol-
ną, głos zabrała dyrektor szkoły 
pani Anna Knopek. Przywitała 
zaproszonych gości, pracowni-
ków szkoły oraz uczniów. Sło-
wa uznania skierowała do ro-
dziców, dziękując za okazane 
wsparcie i zaangażowanie. W 
sposób szczególny podzięko-
wała przewodniczącemu Rady 
Rodziców panu Dariuszowi 
Sajdokowi za jego 14-letnią 

pracę na rzecz szkoły. W swo-
im wystąpieniu wyraziła po-
dziękowania wszystkim za ca-
łoroczną pracę. Gratulowała 
młodzieży dobrych wyników w 
nauce, wysokich lokat w kon-
kursach na szczeblu krajowym, 
wojewódzkim i rejonowym, a 
także życzyła słonecznych wa-
kacji. Głos zabrał również Bur-
mistrz Miasta pan Bernard Pu-
stelnik, który podziękował za 
pracę wszystkim pedagogom, 
a uczniom gratulował osiągnięć 
i życzył im udanych wakacji i 
wielu pięknych dni.

Po uroczystych przemówie-
niach, pani dyrektor szkoły wrę-
czyła uczniom świadectwa z 
wyróżnieniem oraz nagrody za 
bardzo dobre wyniki w nauce 
i wzorowe zachowanie. Świa-
dectwa z wyróżnieniem otrzy-
mali uczniowie, którzy uzyskali 
średnią ocen co najmniej 4,75 
oraz bardzo dobre lub wzoro-
we zachowanie. Byli to: Marze-
na Porwit 5,64; Aleksandra 
Dzik 5,55; Patryk Hudzikow-
ski 5,54; Joanna Łopuszyń-
ska 5,45; Julia Piwowarska 
5,45; Jakub Płoszczyca 5,45; 
Marta Kowalczyk 5,36; Paweł 
Kulski 5,36; Jan Lorenc 5,36; 
Barbara Knopek 5,27; Klau-
dia Kielar 5,18; Krzysztof 
Grzesica 5,18; Dalia Wojtas 
5,09; Daria Blacha 5,09 Mar-
cin Sowa 5,09; Agata Janik 
5,09; Patrycja Ochlik 5,09; To-
masz Strączyński 5,0; Jakub 
Wadas 5,00; Anna Szymań-
ska 4,91; Aleksandra Szydlik 
4,82; Kinga Golus 4,82; Ka-
mila Kwiatkowska 4,82; Alek-
sandra Łowiec 4,82; Paulina 
Sapek 4,82. 

Dyplomy i nagrody otrzyma-
li także uczniowie za wybitne 
osiągnięcia sportowe, mate-
matyczne, pracę w Samorzą-
dzie Uczniowskim oraz repre-
zentowanie szkoły w poczcie 
sztandarowym. Dwoje uczniów 
klas szóstych Marzena Porwit 
i Dawid Cichy otrzymało spe-
cjalne nagrody dla najlepszych 

sportowców ufundowane i wrę-
czone przez Burmistrza Miasta 
pana Bernarda Pustelnika.

W dalszej części uroczysto-
ści dyplomy z podziękowaniem 
otrzymali rodzice uczniów, któ-
rzy otrzymali świadectwo ukoń-
czenia szkoły z wyróżnieniem 
oraz rodzice, którzy wyróżni-
li się w pracy na rzecz szkoły 
działając w Radzie Rodziców.

Po części oficjalnej i wypro-
wadzeniu pocztu sztandarowe-
go nastąpiła część artystyczna 
uroczystości zakończenia roku 
szkolnego, którą przygotowa-
li uczniowie klas 5a i 5b wraz 
z nauczycielami: Agatą Pary-
sz-Urbaś i Katarzyną Weso-
łowską. Akademię uświetnił 
także występ chóru szkolne-
go prowadzonego przez panią 
Agatę Parysz-Urbaś oraz ze-
społu tanecznego prowadzo-

nego przez nauczycielki Danu-
tę Nygę. Nad całością czuwał 
pan Krzysztof Watoła – opera-
tor dźwięku. Uczniowie zapre-
zentowali program na wesoło. 
Artyści w sposób szczególny 
zwrócili się do kolegów, któ-
rzy opuszczali szkolne mury. 
Ponadto wszyscy absolwenci 
szkoły otrzymali na pożegnanie 
drobny upominek. 

W zakończeniu części arty-
stycznej wystąpili uczniowie 
klas szóstych. Podziękowa-
li dyrekcji szkoły, gronu peda-
gogicznemu za trud pracy dy-

daktyczno-wychowawczej, ro-
dzicom za wsparcie i opiekę 
oraz młodszym kolegom i kole-
żankom za wspólnie spędzony 
szkolny czas. Na zakończenie 
zadedykowali wszystkim pio-
senkę pt. „To już jest koniec”.

Szkoła Podstawowa nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Orła Białego w Bieruniu.

29 czerwca 2012 r. o godzi-
nie 9.00 w SP-3 odbyło 

się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2011/2012. Wśród 
zaproszonych gości znaleź-
li się Burmistrz Miasta Bierunia 
– p. Bernard Pustelnik, Prze-
wodniczący Rady Rodziców p. 
Adam Rozmus, przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Miesz-
kańców Osiedli I i II, gość spe-
cjalny, przyjaciel szkoły p. Jan 

Podleśny oraz licznie zgroma-
dzeni rodzice. 

Podsumowania roku szkol-
nego dokonała p. dyrektor Mał-
gorzata Berger-Kutera. Przy-
pomniała o najważniejszych 
wydarzeniach, jakie miały miej-
sce w „Trójce” – pierwsze ob-
chody Dnia Patrona, akademie 
okolicznościowe z udziałem 
społeczności lokalnej, wyjazd 
uczniów na Ukrainę w ramach 
międzynarodowej wymiany 
a także o realizacji projektów 
unijnych: wybudowanie placu 
zabaw oraz indywidualizacje 

W tym numerze Rodni dużo miejsca poświęcamy szkołom ale koniec roku szkolnego jest wyjątko-
wą okazją by nagrodzić i wyróżnić tych, którzy od września pracowali solidnie na swoje sukcesy.

ŻEGNAJ SZKOŁO…
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procesu nauczania dla uczniów 
klas I –III.

Nie zabrakło również informa-
cji o licznych sukcesach i osią-
gnięciach uczniów. 13 uczniów 
klas IV –VI zostało laureatami 
konkursów ogólnopolskich, wo-
jewódzkich, rejonowych i powia-
towych. Uczniowie ci osiągnęli 
sukcesy nie tylko w jednym kon-
kursie, ale często w kilku przed-
miotowych. Na uwagę zasługu-
ją także wysokie lokaty uczniów 
w dziedzinie sportu oraz osią-
gnięcia artystyczne zespołów 
 p. Justyny Pociennik i p. 
Iwony Rogalskiej. Sukce-
sem szkoły jest także promo-
cja wszystkich uczniów do kla-
sy programowo wyższej. Szko-
łę z wyróżnieniem ukończyło 23 
uczniów.

Promowanych z wyróż-
nieniem w klasach IV – V 50 
uczniów, w klasach I – III nagro-
dy otrzymało 87 uczniów.

Najwyższe średnie na pozio-
mach klas uzyskali:
Borys Detnerski kl. IVc 
– średnia 5,55
Okatawia Kacała kl. Vd 
– średnia 5,78
Aleksandra Biolik kl. VIb 
– średnia 5,91

Tytuł Najlepszego Absol-
wenta uzyskała Aleksandra 
Biolik, która otrzymała spe-
cjalną nagrodę pieniężną. 
Fundatorem nagrody dla naj-
lepszego absolwenta są od lat 
Państwo Irena i Jan Podleśny. 
Najlepszymi sportowcami, któ-
rzy reprezentowali szkołę w roku 
2011/2012 w grach drużynowych
 i lekkiej atletyce zostali: Alek-
sandra Biolik i Michał Sa-

łęga. Wśród wyróżnionych 
uczniów znaleźli się również 
tacy, którzy nie opuścili ani jed-
nej godziny, wykazali się 100% 
frekwencją. Za wielkie zaanga-
żowanie w życie szkoły podzię-
kowania otrzymali z rąk p. dy-
rektor rodzice, Stowarzysze-
nie Mieszkańców Osiedli I i II 
za wieloletnią współpracę i po-
moc, a także za serce okazane 
dzieciom poprzez organizację 
wakacyjnych wycieczek oraz 

wsparcie finansowe imprezy z 
okazji Dnia Dziecka, p. Rafał 
Borkowy za oprawę muzyczną 
uroczystości szkolnych i współ-
pracę z zespołem folklorystycz-
nym. Akademię zakończyła 
barwna część artystyczna. 

Gimnazjum nr 1 
im. Karola Wierzgonia

29 czerwca w Gimna-
zjum nr 1 im. Karola 

Wierzgonia w Bieruniu odbyło 
się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2011/2012. Po mszy 
św. w Kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Bieru-
niu, w hali sportowej odbyła się 
główna część uroczystości z 
udziałem zaproszonych gości: 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Bieruniu pana Przemy-
sława Majora, Wiceburmistrza 
Miasta Bierunia pana Leszka 
Kryczek, Dyrektora Ośrodka 
Edukacji w Bieruniu pani Kry-
styny Czajowskiej, Zastępcy 
Dyrektora ds. Pracy p. Adama 
Poznańskiego z Kopalni Wę-
gla Kamiennego KWK Piast 
Oddział w Bieruniu, Przewod-
niczącej Rady Rodziców pani 
Honoraty Dzidy, Sekretarza 
Rady Rodziców pana Krzysz-
tofa Sajdok, Skarbnika Rady 
Rodziców pana Andrzeja Ta-
tar, rodziców wyróżnionych 
uczniów. Dyrektor szkoły pan 
Grzegorz Bizacki po powi-
taniu gości przedstawił wyniki 
uczniów w zakończonym roku 
szkolnym 2011/2012. Bardzo 
dobre wyniki szkoła osiągnęła z 
egzaminu gimnazjalnego. Są to 
wyniki wyższe od średniej wo-
jewódzkiej, jak i krajowej. Naj-
lepiej wypadł egzamin z języka 
polskiego, języka angielskiego 
oraz matematyki. Bardzo cieka-
we wnioski można wyciągnąć 
po klasyfikacji ogólnoszkolnej. 
W roku szkolnym 2011/2012 
do gimnazjum uczęszczało 239 
uczniów, z których tylko jeden 
nie otrzymał promocji, natomiast 
9 przystąpi w sierpniu do egza-
minów poprawkowych. Biorąc 
pod uwagę statystykę ocen z 
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przedmiotów jak i ocen zacho-
wania są to jedne z najlepszych 
wyników w historii szkoły. Na-
grodę dla ucznia z najwyższą 

średnią w szkole 5,39 z rąk 
zastępcy dyrektora ds. Pracy 
pana Adama Poznańskiego 
z Kopalni Węgla Kamiennego 
KWK Piast Oddział w Bieruniu 
odebrał uczeń Kordian Rogal-
ski z kl. 3 a . Jak co roku nagro-
dą tą jest ufundowana przez dy-
rekcję Kopalni Węgla Kamien-
nego KWK Piast rzeźba „sowy” 
z węgla, symbolu z loga szko-
ły. Nagrodę dyrektora szkoły 
za drugą średnią 5,38 odebrała 
uczennica kl. 2 c Joanna Mu-
cha, nagrodę Przewodniczącej 
Rady Rodziców za trzecią śred-
nią 5,31 odebrała uczennica 
klasy 2 b Oliwia Drozdek.

Najwyższe wyniki egzaminów 
gimnazjalnych uzyskali nastę-
pujący uczniowie: Kurzydem 
Emilia 3 a, Domańska Izabe-
la 3 c, Plewniok Kinga kl. 3 a, 
Rogalski Kordian 3 a, Szro-
mek Dawid 3 a, Pierzga Do-
minik 3 b, Adrian Michał 3 d.

Uczniowie, którzy mieli na eg-
zaminie 100% z danego przed-
miotu: Janik Magdalena kl. 3 a 
historia i WOS, Plewniok Kin-
ga kl. 3 a język polski, Popiela 
Agata kl. 3 a język polski, Ro-
galski Kordian kl. 3 a historia 
i WOS, Samulewicz Natalia kl. 
3 a język polski, Szromek Da-
wid kl. 3 a przedmioty przyrod-
nicze, Kurzydem Emilia kl. 3 a 
język polski, Błaszczyk Grze-
gorz kl. 3 c język polski, Do-
mańska Izabela kl. 3 c historia 
i WOS, Koczur Marek kl. 3 c 
język polski, język angielski roz-
szerzony oraz Wilczek Patryk 

kl. 3 d język niemiecki podsta-
wowy.

Następnie wszyscy wysłu-
chali wspaniałego programu ar-

tystycznego przygotowanego 
przez panią Reginę Pastuchę, 
panią Annę Kasperczyk, pana 
Marka Reguły oraz wycho-
wawców klas drugich. Potem 
już tylko odebranie świadectw i 
zasłużone wakacje.

Gimnazjum nr 2 w Bieruniu 

W piątek 29 czerwca za-
kończyliśmy uroczyście 

kolejny rok szkolny 2011/2012. 
W tym roku mury Gimnazjum 
Nr 2 w Bieruniu opuściło 105 
absolwentów, z czego 26 otrzy-
mało świadectwa z wyróżnie-
niem. Uczniowie z najwyższy-
mi średnimi z klas trzecich to 
Anna Ścierska (5,67), Paulina 
Bobak (5,55), Katarzyna Wło-

darska (5,11), Natalia Ogaza 
(5,17), Szymon Nowak i Ra-
dosław Zając (4,88), Krzysz-

tof Sajdok (4,77), Patrycja 
Kostyra (4,83), Joanna Ścier-
ska (4,78), Krzysztof Łowiec i 
Jakub Łasicki (5,10), Domini-
ka Drob (4,89), Kornelia Mier-
nik (4,94), Wiktoria Drzyzga 
(5,00), Kinga Dżandżałowska 
(4,94), Sara Drosdziok (4,83), 
Klaudia Giermanek i Michał 
Kula (4,78), Aneta Mikul-
ska (5,05), Tomasz Ścierski 
(4,89), Agnieszka Pilorz (4,83) 
oraz Marta Skucik (4,78). 

W klasach drugich wyróżnie-
nie uczniowie to: Musioł Aga-
ta (5,10), Stachoń Katarzyna 
(5,00), Brzozowska Adrian-
na (4,94), Brzeskot Patry-
cja (4,81), Brzeskot Kinga 

(4,75), Tomczok Sebastian 
i Myalski Mateusz (5,00), Ja-
necka Aleksandra i Dumalski 
Mateusz (4,81), Berger Fran-
ciszek (4,75), Ogaza Arka-
diusz (4,94).

Świadectwa z czerwonym 
paskiem w klasach pierwszych 
otrzymali Martyna Kocurek 

(5,00), Greguła Marta (4,79), 
Ścierska Kinga (5,36), Ma-
tyszkiewicz Natalia (5,00), 
Kiecoń Karolina (5,14), Kalka 
Aleksandra (4,86), Krzykaw-
ski Jakub (4,86), Laby Pauli-
na (4,79), Skucik Magdalena 
(5,00), Trzciński Błażej i Bu-
niewicz Szymon (4,86), Mło-
czek Anna (4,78). 

Absolwentami Roku zosta-
li Anna Ścierska z klasy 3a 
i Jakub Łasicki z klasy 3c. 
Najlepszymi sportowcami roku 
szkolnego 2011/2012 byli Na-
talia Chorzewska z klasy 2c 
i Dawid Kochanowski z kla-
sy 3d. Coroczną tradycją Gim-
nazjum Nr 2 jest również wy-

bór Nauczyciela Roku i w tym 
roku została nią pani Agniesz-
ka Ścierska – opiekun szkolnej 
biblioteki. Wszystkim serdecz-
nie gratulujemy a absolwen-
tom życzymy wielu sukcesów w 

szkołach po-
nadgimnazjal-
nych, w któ-
rych rozpocz-
ną naukę już 
we wrześniu. 
Tymczasem 
w s z y s t k i m 
uczniom i na-
uczyc ie l om 
życzymy spo-
kojnych wa-
kacji.

Od redakcji: 
Artykuł został 
przygotowany 
przez nauczy-
cieli z wymie-
nionych wyżej 
szkół. Redak-

cja nie ponosi odpowiedzialno-
ści z ewentualne uchybienia w 
tekście.

szkołach po-
nadgimnazjal-
nych, w któ-
rych rozpocz-
ną naukę już 
we wrześniu. 
Tymczasem 
w s z y s t k i m 
uczniom i na-
uczyc ie l om 
życzymy spo-
kojnych wa-
kacji.

Artykuł został 
przygotowany 
przez nauczy-
cieli z wymie-
nionych wyżej 
szkół. Redak-
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wpisowe 10 PLNZapisy do dnia 12 sierpnia 2012 r. 
Szczegółowe informacje: www.bosir.bierun.pl, tel: 32/324 25 29

Konkurencje: 
• Waga bokiem – 2 x 18 kg

• Przetaczanie opony 105 kg 
+ spacer z ciężarem na barkach 150 kg

• Trzymanie walizek na platformie – 2 x 70 kg
• Wyciskanie sztangi leżąc 120kg 

• Wyciskanie hantli Kettlebell 24 kg 
• Napełnianie wodą pojemnika 200 L
• Zegar 130 kg 

KĄPIELISKO „ŁYSINA”

W dniach 13 i 15.06.12r. w ramach Mistrzostw Bierunia w Lek-
kiej Atletyce odbyła się kolejna edycja Festiwalu Biegowego 
o „Puchar Burmistrza” m. Bierunia. Impreza organizowana 

jest od lat przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz UKS „Mara-
ton-Korzeniowski.pl” (Katarzyna Śleziona, Waldemar Małecki). Te-
goroczne zawody odbyły się tym razem w bardzo skromnej obsadzie. 
Uczestnikami byli jedynie uczniowie bieruńskich szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zawody miały miejsce na terenie 
obiektu Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Warszaw-
skiej 294. W zależności od kategorii wiekowej zawodnicy mieli do po-
konania dystanse: 600 m, 800 m i 1000 m.

Wyniki zawodów: 
Szkoły gimnazjalne: Klasy I, 600 m, dz: 1. Kinga Ścierska, 

Gimn. Nr 2; 2Martyna Kocurek, Gimn. Nr2; 3. Weronika Jaromin, 
Gimn. Nr 1;. Klasy I, 800 m, ch: 1. Michał Podsiedlik, Gimn. Nr 1;, 
2. Paweł Romek, Gimn. Nr 1; i 3. Michał Bargiel, Gimn. Nr 1; Klasy 
II, 600 m, dz: 1. Kinga Żuchowicz, Gimn. Nr 1;, 2. Katarzyna Kusaj, 
Gimn. Nr 2; i 3. Katarzyna Wloka, Gimn. Nr 1;. Klasy II, 1000 m, ch: 
1. Oskar Sosna, Gimn. Nr 2; 2. Damian Rogalski, Gimn. Nr 1; i 3. 
Maciej Szalonek, Gimn. Nr 1; Klasy III, 600 m, dz: 1. Klaudia Kocu-
rek, Gimn. Nr 2; i 2. Klaudia Giermanek, Gimn. Nr 2; Klasy III, 1000 
m, ch: 1. Rafał Habrajski, Gimn. Nr 1;, 2. Karol Liszka, Gimn. Nr 2; 
i 3. Krystian Wylisowski, Gimn. Nr 3.

Szkoły ponadgimnazjalna: Klasy I, 600 m, dz: 1. Małgorzata 
Fuchs, LO; 2. Ola Piekorz, LO; 3. Daria Pędrys; Klasy I, 1000 m, 
ch: 1. Jakub Borkowski, LO; 2. Dawid Moroń, Pow. ZSzk; 3. Adam 
Sosna, LO; Klasy II, 1000 m,ch 1. Roman Beker, LO; 2. Przemy-
sław Hajduk, LO; 

26 czerwca 2012 roku 
na strzelnicy spor-
towej w Bieru-

niu Nowym odbył się FINAŁ 
SZKOLNEJ LIGI STRZELEC-
KIEJ na szczeblu wojewódz-
kim. Zespół Gimnazjum Nr 2 
w Bieruniu w składzie Liszka 

Karol, Kapała Patrycja, Drzy-
zga Wiktoria, Pilorz Agnieszka, 
Nowak Szymon zajęła drugie 
miejsce w klasyfikacji drużyno-
wej, czym potwierdziła bardzo 
dobre przygotowanie do całe-
go sezonu. Opiekunem grupy 
był p. Dariusz Szulc. 

Festiwal Biegów 
o „Puchar Burmistrza”

Finał Szkolnej Ligi 
Strzeleckiej 

Homer liderem półmetka

Nieprzerwanie, od kilkuna-
stu lat toczą się rozgryw-
ki Amatorskiej Ligi Pił-

ki Nożnej, które wpisały się na 
stałe do kalendarza cyklicznych 
i całorocznych imprez sporto-
wych organizowanych w po-
wiecie bieruńsko-lędzińskim. 
Liga z roku na rok cieszy się 
coraz większa popularnością 
o czym świadczy liczba 15-stu 
zgłoszonych do rozgrywek dru-
żyn oraz duże zainteresowa-
nie kibiców. Jeżeli policzymy, 
że w każdej drużynie jest zgło-
szonych średni ok. 20 piłkarzy, 
średnio w każdym meczu bie-
rze udział 13 zawodników danej 
drużyny to daje nam liczbę ok. 
200 osób, które w każdą nie-
dzielę czynnie uprawiają sport.
Aktualnie dobiegła końca run-
da wiosenna rozgrywek Ama-
torskiej Ligi Piłki Nożnej w któ-
rej najlepszą drużyną półmetka 
została HOMERA. Przed run-
dą rewanżową lider ma tylko 

kilku bramkową przewagę nad 
drugą w tabeli drużyną Wzgó-
rza Hołdunów co zapowiada 
emocjonującą walkę o mistrzo-
stwo ALPN w sezonie 2012. 
Także, wprowadzona w tym 
sezonie nowa formuła turnie-
ju finałowego w którym zagrają 
drużyny z miejsc 1-6 gwarantu-
je emocje do ostatniej kolejki li-
gowej, ponieważ nawet drużyny 
z dolnej części tabeli mają cią-
gle realne szansę na awans do 
pierwszej szóstki i gry w „Wiel-
kim Finale” Serdecznie zapra-
szamy kibiców na nasze mecze! 
Zobacz jaka jest nasza liga i jak 
wysoki poziom sportowy prezen-
tuje! Przekonaj się, że w każdą 
niedzielę wspólnie w świetnej 
atmosferze potrafimy się bawić 
i jednocześnie rywalizować na 
boisku w duchu zasad fair-play!
Wszelkie informacje o rozgryw-
kach znajdziesz na oficjalnej 
stronie ligi: 

www.ligapowiatowa.pl
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W drugim dniu za-
wodów odbył 
się chód spor-

towy kobiet i mężczyzn 
na dystansie 5 km.

Wśród startujących 
znaleźli się m.in. przed-
stawiciele UKS „Mara-
ton – Korzeniowski.pl” w 
Bieruniu; Katarzyna Śle-
ziona (29:41.95), Adam 
Śleziona (27:17.73) 
i Waldemar Małecki 
(26:53.64), dla których 
był to bardzo udany wy-
stęp, zakończony pełnym 
zwycięstwem nad swoimi 
rywalami uzyskując tytuł 
mistrzowski w swoich ka-
tegoriach wiekowych. 

Ogólnie w zawodach 
udział wzięło 251 lekko-
atletów w tym 20 lekarzy 
oraz kilkadziesiąt repre-
zentantów z Austrii, Bia-
łorusi i Wielkiej Brytanii.

Ustanowiono 1 re-
kord Europy (Marian-
na Biskup – skok w dal 
– 5:30, kategoria K55), 
22 rekordy Polski (w tym 
RP w kategorii M55 w 
chodzie na 3 km – Miro-
sław Łuniewski – wy-
nik 14:44.09 – Konradia 
Gdańsk), 45 rekordów 
Mistrzostw Polski i jeden 
wyrównano.

Gratulujemy!

SPORT

Dnia pierwsze-
go piątek odbyły 
się dwie konku-

rencje karabin pneuma-
tyczny juniorów i karabin 
sportowy juniorek i mło-
dzieżowców leżąc. W 
pneumatyku brał udział 
Paweł Piaścik, zaś w 
leżaku Magdalena Ad-
rian, Bernadetta Migas 
i Joanna Frank. I tu ku 
naszemu zadowoleniu 
Joanna Frank zdoby-
ła drugie miejsce wśród 

młodzieżowców z wyni-
kiem 586 pkt. W sobo-
tę nasze zawodniczki: 
Joanna Frank, Berna-
detta Migas i Magda-
lena Adrian zmierzyły 
się z najtrudniejszą kon-
kurencją karabin spor-
towy trzy postawy, czy-
li 20 strzałów leżąc, 20 
klęczą c i 20 stojąc. Do 
tego panował nieziem-
ski upał, który dał się we 
znaki wielu zawodnicz-
kom gdyż ubranie strze-

leckie jest bardzo grube 
i nie przepuszcza powie-
trza. Nasze zawodniczki 
choć nie zdobyły meda-
lu dały z siebie wszystko 
i wylały cały pot – oczy-
wiście  z poświęceniem. 
W ostatni dzień chłopcy: 
Marcin Adrian, Łukasz 
Dzidek, Piotr Grubka, 
Michał Radowiecki brali 
udział w konkurencji ka-
rabin dowolny 60 leżąc. 
W śród juniorów na dru-
gim miejscu do finału za-

kwalifikował się Marcin 
Adrian z wynikiem 586 
pkt. Po bardzo ładnym fi-
nale 101,8 pkt utrzymał 
2 miejsce. Zaś Berna-
detta Migas i Magda-
lena Adrian zmierzyły 
się w konkurencji kara-
bin pneumatyczny 40. 
Niestety na hali pneu-
matycznej żar lał się z 
nieba, a właściwie sufi-
tu co przyczyniło się do 
zasłabnięć wielu zawod-
niczek. Warto dodać, 

że oprócz vice mistrzów 
Marcina Adrian i Joan-
ny Frank, którzy zdoby-
li pierwsze klasy sporto-
we Magdalena Adrian, 
Łukasz Dzidek i Mi-
chał Radowiecki popra-
wili swoje rekordy życio-
we. Mamy nadzieję, że 
wróży to same sukcesy i 
miejmy nadzieję iż same 
miejsca medalowe na-
szych zdolnych młodych 
strzelców.

Strzeleckie medale na Mistrzostwach Polski

W dniach 29 czerw ca do 1 lipca 2012 roku zawodnicy klubu KSS 
„Piast” Bieruń brali udział w Mistrzostwach Polski Juniorów i 
Młodzieżowców w Wrocławiu.

Nasi chodziarze 
Mistrzami Polski

Na przełomie czerwca i 
lipca, na stadionie MO-
SiR w Białymstoku od-
były się XXII Między-
narodowe Mistrzostw 
Polski Weteranów i po 
raz pierwszy Lekarzy 
w Lekkiej Atletyce.



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna  
odpowiedź na realne potrzeby 

 
 
 
 

GMINA BIERUŃ  

 

realizuje projekt pn.: 

Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym  
I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika Łysina) 

 

 
 

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet VII 

Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2 

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Kwota 

dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 2 649 526,61, co stanowi 85 % 

kosztów kwalifikowanych całej inwestycji.  
Celem projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu 

wspomagającego kluczową sieć dróg na terenie gminy Bieruń, a także poprawa warunków 

ruchowych i podniesienie bezpieczeństwa pieszych. Projekt przewiduje przebudowę ul. Łysinowej 

na odcinku o długości ok. 824 m. Zakres prac związanych z rozbudową i przebudową  

ul. Łysinowej obejmuje: 

- zmianę konstrukcji nawierzchni na bitumiczną; 

- budowę chodników; 

- budowę kanalizacji deszczowej; 

- przebudowę sieci i kabli teletechnicznych; 

- rozbudowę sieci elektrotechnicznej oraz oświetlenia ulicznego. 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 


