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Najwczeœniej bo 21 czerw-
ca odby³a siê uroczystoœæ 
zakoñczenia roku szkol-

nego bieruñskich gimnazjali-
stów. w Domu Kultury „GAMA” 
roczystoœæ poprowadzi³a dyrek-
tor Oœrodka Edukacji w Bieru-
niu Krystyna Czajowska. Nato-
miast, Burmistrz Miasta Bierunia 
Bernard Pustelnik, nagrodzi³ 
uczniów III klas gimnazjal-
nych, którzy uzyskali najwy¿sz¹ 
œredni¹ w nauce. Nagrody otrzy-
mali równie¿ gimnazjaliœci, któ-
rzy otrzymali najwy¿szy wynik z 
egzaminu gimnazjalnego.

Z GIMNAZJUM NR 1: Kin-
ga Danek 5,75Edyta Stêch³y 
5,5 oraz II wynik z egzaminu 
gimnazjalnego 88 pkt. Izabela 
Kokot 5,5Magdalena Krzem-
pek 5,12 I wynik z egzaminu 
gimnazjalnego  90 pkt.

Z GIMNAZJUM NR 2: Adam 
Sosna 5,38 III wynik z egzami-
nu gimnazjalnego  85 pkt. Ma-
teusz Nita 5,25 III wynik z eg-
zaminu gimnazjalnego  85 pkt.

Za bardzo dobre wyniki w na-
uce nagrodzeni zostali równie¿ 
uczniowie:

Z GIMNAZJUM NR 1: Saj-
dok Aleksandra, Kowalik Ali-
cja, Biegun Bart³omiej, Cho-
lewa Miros³aw, Dandyk Izabe-
la, Kubera Bart³omiej, Matyja 
Bogdan, Urbañczyk Maciej, 
Kula Izabela, Fatyga Justy-
na, Cofa³a Gabriela, Jurowicz 
Agata, Falandys Tomasz, 
¯urek Sonia.

Z GIMNAZJUM NR 2: Nowak 
Dorota, Habryka Jadwiga, 
B³otny Szymon, Ciep³y Karoli-

na, Drobny Ewa, Drobny Klau-
dia, Ja³ocha Damian, Latocha 
Kinga, Bula Miros³aw, Ró¿ok 
Zofia, Krzyszkowska Katarzy-
na, Noras Marcin, Zagórska 
Anna, Ciep³y Karolina, £apka 
Karolina, Kondla Klaudia, Ba-
jura Sara, Koæwin Maurycy, 

Kozyra Klaudia, Str¹czyñska 
Anna, Nowak Marta, Witoszek 
Paulina, Zyga Linda, Adam-
czyk Anna, Borkowski Jakub, 
Kiecoñ Magdalena, Bula Ka-
tarzyna.

Nagrody ksi¹¿kowe otrzyma-
li tak¿e uczniowie, którzy repre-
zentowali szko³y, zdobywaj¹c 
wysokie lokaty  co najmniej w 
województwie w ró¿nego rodza-

ju konkursach i zawodach spor-
towych.

Uroczystoœæ zakoñczy³ wy-
stêp utalentowanych muzycznie 
absolwentek klas III gimnazjum 
Justyny Fatygi, Izabeli Kuli, 
Bettiny Krzykawskiej i Klau-
dii Drobny.

Wiêkszoœæ przyby³ych uczniów 
œwiêtowa³a razem z rodzi nami. 
Na zakoñczenie uroczystoœci 

Nasi prymusi

Uczniowie ju¿ na wakacjach a my z kronikarskiego 
obowi¹zku podsumujmy zakoñczony rok szkolny. 
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MO¯NA POD£¥CZAÆ

Urz¹d Miejski w Bieruniu in-
formuje, ¿e od dnia 1 lip-

ca 2011r. mo¿na wykonywaæ 
przy³¹cza (z wykorzystaniem 
dostarczonych przez Gminê 
materia³ów) do nowo wybudo-
wanej sieci kanalizacji sanitar-
nej, realizowanej w ramach za-
dania inwestycyjnego pn. „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej 
Bierunia Starego – etap IV”.

Prace przy³¹czeniowe po-
winny zostaæ zakoñczone do 
30 paŸdziernika 2011r. Szcze-
gó³owe warunki wykonania i od-
bioru przy³¹cza nale¿y uzgodniæ 
z Bieruñskim Przedsiêbiorstwem 
In¿ynierii Komunalnej w Bie-
runiu, ul. Jagie³³y 13 (telefon 
kontaktowy: 32 216 27 64 lub 
32 328 96 84). 

GOSPODYNIE 
XXI WIEKU

Kiedy w latach szeœædzie si¹-
tych ubieg³ego wieku w ca³ej 

Polsce powstawa³y kó³ka rolni-
cze i ko³a gospodyñ wiejskich 
– jedno z nich powsta³o w Bie-
runiu. Pierwsz¹ przewodnicz¹ 
by³a Alicja Latocha – dyrek-
torka Banku Spó³dzielczego. 
Dziêki jej staraniom, wybudo-
wano pomieszczenie obok re-
stauracji Stylowa zwane „Prak-
tyczna Pani”. Tam odbywa³y siê 
spotkania, praktyki fryzjerskie, 
kosmetyczne, by³ punkt pod-
noszenie oczek. Ka¿da kobie-
ta mog³a znaleŸæ coœ dla siebie. 
Kilka lat póŸniej, gdy wskutek 
rozbudowy ulicy Chemików bu-
dynek wyburzono, otwarto ko-
lejny oœrodek - tym razem pod 
nazw¹: „Nowoczesna Gospo-
dyni”.

– Za³o¿ono us³ugi krawiec-
kie, kosmetyczne, fryzjerskie, 
odbywa³y siê tutaj kursy jêzyka 
niemieckiego, szycia, robó-
tek rêcznych, gotowania… Tu 
bra³yœmy udzia³ w kursach ra-
cjonalnego ¿ywienia rodzi-
ny – wspomina wieloletnia 

przewodnicz¹ca KGW Teresa 
Kluczka. Wtóruje jej obecna 
przewodnicz¹ca Gra¿yna Zio³a 
i dodaje: tak doczekaliœmy jubi-
leuszu 50-lecia istnienia nasze-
go ko³a. To niecodzienne wyda-
rzenie bieruñskie gospodynie 
uczci³y okolicznoœciowym spo-
tkaniem w „Jutrzence”. 

DRUDZY W POWIECIE

VII Powiatowych Zawodach 
Sportowo-Po¿arniczych 

Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych Powiatu Bieruñsko-Lê-
dziñ skiego odbywaj¹cych siê 
w Bojszowach dnia 11 czerw-
ca dru¿yna z OSP Bieruñ Sta-
ry, zajê³a II miejsce w grupie A 
– seniorzy.

Na zdjêciu od lewej druho-
wie: Bartosz Wolski, Piotr Ku-
czek, Krzysztof Majkut, Artur 
Ruzik, B³a¿ej Tomera, Micha³ 
Kuczek, Artur Habrajski, 
Kamil Kuœ, Krystian Pest-
ka, Bernard Pieszek i Dawid 
Równicki.

NAJLEPSZE W 
WOJEWÓDZTWIE!

Wyniki egzaminu matural-
nego uzyskane przez te-

gorocznych maturzystów Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im. 
Powstañców Œl¹skich w Bie-
runiu s¹ znakomite! WskaŸnik 
zdawalnoœci bieruñskich ma-
turzystów przekroczy³ o ponad 
10 % œredni¹ zdawalnoœæ w li-

ceach ogólnokszta³c¹cych wo-
jewództwa œl¹skiego, i jest lep-
szy o prawie 21 % od ogólne-
go wskaŸnika w województwie 
œl¹skim.

Dziêki temu sukcesowi powiat 
bieruñsko-lêdziñski znalaz³ siê 
na pierwszym miejscu w woje-
wództwie œl¹skim pod wzglêdem 
zdawalnoœci (w kategorii liceów 
ogólnokszta³c¹cych). Bardziej 
nie da³o siê poprawiæ œwietnego 
wyniku ubieg³orocznych matu-
rzystów – w 2010 roku powiat 

bieruñsko-lêdziñski, równie¿ 
dziêki sukcesowi maturzystów 
z bieruñskiego ogólniaka, zaj¹³ 
drugie miejsce w województwie. 

EURO 2012… W 
BIERUNIU

Komenda Powiatowa Poli-
cji w Bieruniu, w trosce o 

bezpieczeñstwo kibiców pod-
czas Euro 2012 uruchomia z 
dniem dzisiejszym specjalna 
zak³adkê EURO 2012 na swojej 
stronie internetowej. Policjan-
ci pragn¹ promowaæ bezpiecz-
ne i kulturalne kibicowanie oraz 
przekazywaæ kibicom praktycz-
ne porady, informacje i przepi-
sy prawne zwi¹zane tematycz-
nie z tym wielkim wydarzeniem 
sportowym. 

Pragniemy w tej zak³adce 
przekazywaæ naszym kibicom 
wszelkie informacje zwi¹zane 
z bezpieczeñstwem rozgry-
wek, obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami prawnymi (tymi aktualny-
mi jak i tymi nowo wdra¿anymi), 
a tak¿e praktyczne informacje 
maj¹ce sprawiæ, ¿e kibicowanie 
bêdzie przyjemne, godne i bez-
pieczne. Zapraszamy naszych 
kibiców do wspó³redagowania 
naszej zak³adki tematycznej 
poprzez przesy³anie nam pytañ, 
w¹tpliwoœci i uwag zwi¹zanych 
tematycznie z bezpieczeñstwem 
Euro 2012.

Czekaj¹c na pierwszy gwizdek 
mistrzostw… mo¿emy ju¿ teraz 
kulturalnie kibicuj¹c zawo³aæ: 
POLSKA GOLA - TAKA JEST 
KIBICÓW WOLA!!!

BURMISTRZ 
MIASTA BIERUNIA

działając na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., informuje, że na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bieruniu został wywie-
szony wykaz, w których opisano nieruchomości przeznaczone 
do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, 

położone w Bieruniu w rejonie ul. Borowinowej:
 działka nr 1049/229 o powierzchni 1335 m2 (obręb Bieruń 

Stary, karta mapy 9),
 działka nr 1051/229 o powierzchni 1230 m2 (obręb Bieruń 

Stary, karta mapy 9),
 działka nr 1053/229 o powierzchni 1096 m2 (obręb Bieruń 

Stary, karta mapy 9),
 działka nr 1055/229 o powierzchni 1212 m2 (obręb Bieruń 

Stary, karta mapy 9).

Ochotniczych Stra¿y Po¿ar- bieruñsko-lêdziñski, równie¿ 
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GOSPODARKA

Obchodz¹ca stulecie firma 
kosmetyczna postanowi³ 
w ramach promocji zor-

ga nizowaæ akcjê: „100 placów 
zabaw, na sto lat Nivea”. To 
sympatyczna i po¿yteczna za-
razem, internetowa zabawa, w 
której udzia³ bior¹ gminy z ca³ej 
Polski. W ramach kampanii prze-
widziana jest nagroda w postaci 
wybudowania nowoczesnego 
placu zabaw w zwyciêskich, stu 
miastach w ca³ym kraju. Rów-
nie¿ Bieruñ przyst¹pi³ do tej ak-
cji. Ustalona lokalizacja w Bieru-
niu to teren przy Filii Szko³y Pod-
stawowej nr 3 (ul. Kamienna 17, 
Œciernie). Zachêcamy wszyst-
kich gor¹co do g³osowania! 

Na razie idzie nam ca³kiem 
nieŸle i zajmujemy 100 miejsce, 
w rankingu 300 zg³oszonych do 
konkursu placów zabaw. Dziêki 
wspólnej mobilizacji mo¿emy 
sprawiæ, ¿e osi¹gniemy zamie-

rzony sukces. A nasze pociechy 
œwietny plac zabaw! Udzia³ w 
g³osowaniu i ewentualna wygra-
na – co najwa¿niejsze, pozwol¹ 
na realizacjê nowej inwesty-
cji, bez anga¿owania œrodków 
gminnych. 

Wszystkim, którzy w³¹czyli 
siê w akcjê, chcemy gor¹co 
podziêkowaæ za udzia³ w g³oso-
waniu! Zachêcamy do odda-
wania g³osów codziennie. 
Szcze gó³y podajemy na plaka-
cie obok.

Place zabaw – najm³odszym 
s³u¿¹ co oczywiste do zabawy 
ale to ca³kiem powa¿ne przed-
siêwziêcie a nawet inwestycja. 
Dlatego udzia³ w konkursie to 
oczywiœcie nie jedyne dzia³ania 
w zakresie rozwoju i rozbudowy 
placów zabaw. Poni¿ej prezen-
tujemy plan modernizacji placów 
zabaw w Bieruniu na najbli¿sze 
lata.

W ramach Ministerial-
nego Programu „Rado-
sna szko³a”, do koñca 
tego roku zostan¹ wy-
budowane 2 nowe pla-
ce zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz 
przy Szkole Podstawo-
wej nr 3. Przewidziany 
koszt jednego placu to 
250 tys. z³. Place zabaw 
bêd¹ posiadaæ sztucz-
ne nawierzchnie oraz 
urz¹dzenia zabawowo-
zrêcznoœciowe dosto-
sowane do ró¿no ro-
dnych gier i zabaw, a 
przede wszystkim ate-
stowane i spe³niaj¹ce 
wszelki wymogi bezpie-
czeñ stwa. 

W zakresie modernizacji ma³ej 
infrastruktury zosta³a przyjêta 
przez Radê Miejsk¹ koncepcja, 
zgodnie z któr¹ docelowo na te-
renie Bierunia ma funkcjonowaæ 
11 placów zabaw zlokalizowa-
nych przy: filiach SP nr 3 w Bi-
jasowicach, Czarnuchowicach, 
Œcierniach, osiedle przy ul. Gra-
nitowej, osiedle przy ul. Chemi-
ków, na terenie przy skateparku, 
w Jajostach, przy ul. Remizo-
wej, przy ul. Hodowlanej (PGR), 

przy ul. Marcina, oraz przy ul. 
Kopañskiej.

Aby zapewniæ sprawn¹ reali-
za cjê zamierzonych celów, 
ka¿dego roku w bud¿ecie mia-
sta bêd¹ zabezpieczane œrodki 
na: doposa¿enie oraz budowê 
2 placów zabaw. W przysz³ym 
roku generalny remont zosta-
nie przeprowadzony na oœ. 
ERG i ul. Remizowej, natomiast 
doposa¿one zastan¹ place przy 
skateparku i ul. Marcina.

Od dnia 1 rozpoczê³a dzia-
³alnoœæ Centralna Ewidencja i 
Informacja o Dzia³alnoœci Go-
spodarczej (CEIDG) prowa-
dzona przez Ministra Gospo-
darki w formie elektroniczne-
go rejestru dostêpnego przez 
Internet (www.ceidg.gov.pl). 
Od 1 lipca do koñca 2011 roku 
bêdzie trwa³o przenoszenie 
danych z ewidencji gminnej 
do CEIDG (wpisy aktualne i 
zawieszone). 

Przedsiêbiorcy figuruj¹cy 
w Ewidencji Dzia³alnoœci 
Gospodarczej prowadzo-

nej przez Burmistrza Miasta Bie-
runia, którzy dokonali wpisu do 
w/w ewidencji przed 1 stycznia 
2008 roku i nie dokonywali po 
tej dacie ¿adnej zmiany w po-
siadanym wpisie – zobowi¹zani 
s¹ pilnie zaktualizowaæ swoje 
zaœwiadczenia o wpisie poprzez 

przeklasyfikowanie przedmiotu 
wykonywanej dzia³alnoœci gospo-
darczej z kodów PKD 2004 na 
kody PKD 2007 oraz podanie nu-
meru NIP. Nie dokonanie przed-
miotowej zmiany wpisu spowodu-
je, ¿e przedsiêbiorca nie zostanie 
przekazany do CEIGD. 

Z uwagi na to, ¿e ewiden-
cja gminna by³a tworzona od 
1989 roku, w oparciu o zmie-
nia j¹ce siê przepisy prawne, 
za chêcamy przedsiêbiorców 
do sprawdzenia i zaktualizowa-
nia swoich wpisów bêd¹cych w 
ewidencji prowadzonej przez 
Burmistrza Miasta Bieruñ, tak 
aby stan wpisu by³ zgodny ze 
stanem faktycznym i prawnym, 
a tak¿e po to, aby Urz¹d móg³ 
przekazaæ do CEIDG dane ak-
tualne i bez b³êdów.

Informujemy, ¿e zmiana wpi-
su nie podlega op³acie , a po-
wiadomienie o zmianie wpi-

su Urzêdu Skarbowego, Sta-
tystycznego, ZUS i KRUS 
spo czywa na organie ewiden-
cyjnym, którym do chwili przeka-
zania przedsiêbiorcy do CEIDG 
jest Burmistrz Miasta Bieruñ. 

Od 1 lipca 2011 roku obo-
wi¹zuje równie¿ nowy formularz 
CEIDG-1 dotycz¹cy rejestra-
cji dzia³alnoœci gospodarczej 
osób fizycznych (publikowany 
w CRD ePUAP i na stronie in-
ternetowej BIP Ministra Gospo-
darki) w miejsce dotychczaso-
wego formularza EDG-1.

Znowelizowane przepisy prze-
widuj¹ z³o¿enie przez przed-
siêbiorcê wniosku o wpisie do 
CEIDG za poœrednictwem for-
mularza elektronicznego do-
stêpnego na stronie interneto-
wej CEIDG przy u¿yciu podpisu 
elektronicznego z kwalifikowa-
nym certyfikatem albo zaufane-
go profilu.

Ustawodawca przewidzia³ te¿ 
mo¿liwoœæ sk³adania wniosków 
osobiœcie przez przedsiêbiorcê 
w formie papierowej w urzê-

dach gmin lub przes³ania wnio-
sku listem poleconym na ad-
res gminy (w³asnorêcznoœæ 
podpisu na wniosku musi byæ 
poœwiadczona przez notariu-
sza). W takim przypadku Gmi-
na przekszta³ci wniosek w 
formê dokumentu elektronicz-
nego i wprowadzi w stosownym 
czasie do CEIDG.

Dziêki nowej, powszechnej 
ewidencji znikn¹ te¿ za œwia-
dczenia wydawane w dotych-
czasowej formie – ich miejsce 
zajm¹ wydruki komputerowe z 
centralnej bazy. Nowa ewiden-
cja jest ogólnodostêpnym re-
jestrem publicznym, w którym 
mo¿na potwierdziæ fakt istnie-
nia przedsiêbiorstwa. Jedynym 
dokumentem wydawanym na 
papierze bêdzie krótkie potwier-
dzenie wpisu do CEIDG. Oso-
by, które bêd¹ realizowaæ pro-
cedury dotycz¹ce dzia³alnoœci 
gospodarczej przez Internet, 
otrzymaj¹ potwierdzenie z CE-
IDG drog¹ elektroniczn¹.

Opracowa³a: E. Myalska 

Jeszcze w tym roku powstan¹ dwa nowe place zabaw

Nie tylko Nivea
Wbrew tytu³owi niniejszy artyku³ nie dotyczy kosmetyków 
tylko… placów zabaw wokó³, których pojawi³y siê pewne 
w¹tpliwoœci.

Nowe zasady rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej

Uwaga przedsiêbiorcy
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HISTORIA
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Najnowsze dzieje nale¿y 
przypomnieæ od wy-
darzeñ z 1975 roku, kie-

dy to reforma spowodowa³a, 
¿e na prawie 16 lat Bieruñ 
– miasto o 600-letniej histo-
rii, zniknê³o z administracyjnej 
mapy Polski. Zabrano nie tyl-
ko w³asn¹ to¿samoœæ, ale rów-
nie¿ nazwê Bieruñ. Od tego 
czasu przez kilkanaœcie lat na-
zwa miasta by³a jedynie drugim 
cz³onem za s³owem Tychy. Po 
w³¹czeniu w granice tego mia-
sta równie¿ innych, oœciennych 
miejscowoœci (Lêdziny, Bojszo-
wy, Wyry, Kobiór) osi¹gnê³o ono 
270 km2. Wielkoœæ ta uczyni³a 
Tychy pi¹tym powierzchnio-
wo miastem w Polsce, z liczb¹ 
mieszkañców oko³o 200 000. To, 
co sta³o siê w wyniku politycz-
nej megalomanii rz¹dz¹cych, 
bola³o mieszkañców Bierunia. 
By³o tak dlatego, ¿e szczegól-
nie w ma³ych miejscowoœciach 
przywi¹zanie do w³asnych ko-
rzeni jest wyj¹tkowo silne. Wie-
lu jednak mieszkañców od 
pierwszych dni nie uznawa³o ty-
skiej hegemonii. Ró¿norodnymi 
dzia³aniami próbowali zmieniæ 
bieg wydarzeñ. Z wielk¹ de-
terminacj¹ pragnêli odzyskaæ 
utracon¹ samodzielnoœæ. Na to 
jednak przysz³o czekaæ 16 lat, 
a pocz¹tkowy okres zmagañ o 
swoje œmia³o mo¿na nazwaæ 
syzyfow¹ prac¹.

Zamkniêciem tego etapu by³o 
rozporz¹dzenie Prezesa Rady 
Ministrów Tadeusza Mazo-

wieckiego z grudnia 1990 r. Do-
kument ten przywróci³ Bieruñ do 
grona samodzielnych jednostek 
administracyjnych. Od 1991 
roku, a dok³adnie od 2 kwietnia, 
jak przed laty, na mapie Pol-
ski mo¿na by³o dostrzec nazwê 
Bieruñ. Miasto liczy³o 40km2 i 
ponad 16 000 mieszkañców. 
Wszyscy zamieszkuj¹cy w: Bie-
runiu Starym i Nowym, Czarnu-
chowicach i Bijasowicach, Jajo-
stach i Œcierniach, Zabrzegu i 
Kopani mogli mówiæ „jesteœmy 
mieszkañcami Bierunia”.

Mówi¹c o tym po 35 latach 
trudno przywo³ywaæ nazwiska 
tych, którzy w tej walce ode-
grali najwiêksz¹ rolê. Ulotnoœæ 
pamiêci powoduje, ¿e mo¿naby 
kogoœ pomin¹æ, a tym samym 
wyrz¹dziæ mu krzywdê. Trzeba 
jednak podkreœliæ, ¿e w³adze 
odrodzonego Bierunia potrafi³y i 
odda³y najbardziej zas³u¿onym 
na tym polu nale¿ny ho³d. Mia-
sto – gmina jaka powsta³a w 
1991 roku, mocno ró¿ni³o siê od 
tej z lat 70-tych XX wieku. W tym 
czasie Bieruñ by³ ju¿ potê¿nym 
oœrodkiem przemys³owym. 
W jego krajobrazie mo¿na 
by³o widzieæ kopaniê „Piast” 
zatrudniaj¹c¹ 10 000 pracow-
ników czy Zak³ady Mleczarskie 
„Œl¹sk” znane dzisiaj jako Da-
none. W odleg³oœci 300 m od 
Rynku na rdzennie bieruñskich 
ziemiach pracowa³a Fabryka 
Samochodów Ma³olitra¿owych, 
dzisiaj znana jako Fiat Auto Po-
land. Poniewa¿ fabryka ta by³a 

per³¹ polskiej motoryzacji, m.in. 
tego powodu – bieruñskie zie-
mie w³¹czono do Tychów. No-
woczesny zak³ad nie móg³ byæ 
w Bieruniu, musia³ znajdowaæ 
siê w socjalistycznych Ty-
chach. Wspomnieæ nale¿y rów-
nie¿ o Zak³adach Chemicznych 
„ERG” które w krajobrazie tego 
obszaru istania³y ju¿ od ponad 
100 lat.

Mimo tak znacz¹cego po-
tencja³u produkcyjnego odro-
dzone i usamodzielnione mia-
sto cierpia³o na dotkliwy brak 
wa¿nych elementów infrastruk-
tury spo³ecznej i technicznej.

Brakowa³o m.in. wody pit-
nej na nowobieruñskich osie-
dlach, kanalizacji i gazyfika-
cji, placówek kultury i s³u¿by 
zdrowia. Wielkiego doinwe-
stowania wymaga³y placówki 
oœwiatowe. Fatalny by³ stan lo-
kalnych dróg i ulic. Nowe w³adze 
czeka³y wyzwania bardzo pilne, 
a zarazem kosztowne. Pierwsz¹ 
realizowan¹ inwestycj¹ by³a bu-
dowa wodoci¹gu o œrednicy 
600 mm, którym z ujêcia w Go-
czałkowicach doprowadzono 
wodê na osiedla przy kopal-
ni „Piast”. Dalszymi by³y zada-
nia w/w. Ponadto, budowano 
obiekty sportowe i budynki za-
plecza. Modernizowano i rozbu-
dowywano placówki oœwiatowe, 
przy których powsta³y nowocze-
sne hale sportowe, boiska, kryte 
p³ywalnie. W dzielnicach: Czar-
nuchowice, Bijasowice, Œciernie 
i Jajosty powsta³y nowe obiek-
ty, które ³¹czy³y w sobie funk-
cje oœwiatowe z u¿ytecznoœci¹ 
publiczn¹. Kosztem prawie 6mln 
z³ na Œcierniach zbudowano Cen-
trum Inicjatyw Gospodarczych, 
które sta³o siê siedzib¹ wie-
lu instytucji publicznych. By³ to 
pierwszy w Bieruniu obiekt zbu-
dowany w 50% ze œrodków unij-
nych. W s¹siedztwie powsta³a 
Komenda Powiatowa Policji – 
inwestycja ta w 60% sfinazlio-
wana zosta³a ze œrodków gminy 
Bieruñ. Jej powstanie w naszym 
mieœcie wynika³o z chêci popra-
wienia stanu bezpieczeñstwa, 
tak czêsto podnoszonego pod-
czas spotkañ z mieszkañcami. 
Zarówno w czêœci staro- jak i 
nowobieruñskiej powsta³y domy 
przedpogrzebowe (w Bieru-

niu Nowym ³¹cznie z kaplic¹). 
Zrealizowanie tak wielu inwe-
stycji uczyni³o miasto bardziej 
przyjaznym mieszkañcom. 
Jednoczeœnie sprawi³o, ¿e 
Bieruñ sta³ siê bardziej atrakcyj-
nym dla tych, którzy pragn¹ tu 
inwestowaæ b¹dŸ osiedlaæ siê. 
Reasumuj¹c nale¿y podkreœliæ, 
¿e wszystko to poch³onê³o w 
trakcie minionych 20 lat set-
ki mln z³otych z bud¿etu gmi-
ny. Zaœ coroczne wydatki in-
westycyjne stanowi³y 30-40% 
bud¿etu.

Na przestrzeni lat 1991-
2011 miastem kierowali jako 
burmistrzowie: Alojzy Palo-
vski (1991-1998), Ludwik Ja-
goda (1998-2010) a od je-
sieni 2010 Bernard Pu-
stelnik. Podczas 12-lecia 
kierowania gmin¹ przez Ludwi-
ka Jagodê wiceburmistrzem 
pozostawa³ Jan Podleœny. 
W tym okresie w Radzie Miej-
skiej zasiada³o kilkudziesiêciu 
mieszkañców wybieranych na 
kolejne kadencje. Stanowi-
ska przewodnicz¹cych pe³nili: 
Jan Wieczorek w latach 1991-
1998 i 2002-2006, Ryszard Pi-
skorek 1998-2002, Henryk 
Skupieñ 2006-2010. Od jesie-
ni 2010 przewodnicz¹cym jest 
Przemys³aw Major.

Godnoœæ radnego jedni pe³nili 
4, inni 8, 12 a nawet 16 lat (jak 
J.Wieczorek czy H.Skupieñ).

W radzie zasiadali leka-
rze, nauczyciele, prawnicy 
i in¿ynierowie ró¿nych spe-
cjalnoœci, przedsiêbiorcy, rolni-
cy. By³y to osoby zarówno czyn-
ne zawodowo jak i emeryci, 
najczêœciej w wieku 40-60 lat. 
Wyj¹tkowe odm³odzenie i po-
koleniowa zmiana we w³adzach 
nast¹pi³a po jesiennych wy-
borach 2010 r. Aktualnie w 15 
osobowej Radzie – 6 osób za-
siada po raz pierwszy.

Trzy z nich w wieku 20-30 lat, 
a trzy kolejne – licz¹ce niewiele 
ponad 30 lat.

Od 2010r. Bieruñ posia-
da bardzo m³odego prze wo-
dnicz¹cego Rady (34 lata). 
Równie¿ burmistrz miasta, 
maj¹c lat 46, jest przedstawi-
cielem nowego spojrzenia na 
ogrom problemów czekaj¹cych 
na rozwi¹zanie. 

Wêdrówka po 
najnowszych

dziejach Bierunia
(na przestrzeni lat 1975 – 1991 – 2011)

Bie¿¹cy rok – to czas zam-
kniêcia drugiej dekady sa-
modzielnego Bierunia. Z tego 
powodu warto siê pokusiæ 
o przypomnienie istotnych 
faktów z przesz³oœci, jak 
równie¿, chocia¿ skrótowo, 
ukazaæ dorobek „rz¹dzenia 
na swoim” w dwudziestole-
ciu 1991-2011.
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JUBILEUSZE

Dobrze by³oby, gdyby nowa 
w³adza, zarówno uchwa-
³odawcza (Rada) jak i wyko-
nawcza (Burmistrz) bêd¹c 
po³¹czeniem entuzjazmu m³o-
doœci z pokoleniem ¿yciowe-
go doœwiadczenia po trafi³a 
sprostaæ naprawdê bardzo 
trudnym przez mie szkañców 
problemom.

W podsumowaniu minio-
nego 20-lecia nie sposób 
pomin¹æ tak¿e dwóch jak¿ê 
wa¿nych wydarzeñ, które 
mia³y miejsce w Bieruniu. By³y 
to powodzie w lipcu 1997 roku 
i w maju 2010 roku. Pierw-
sze swym niszczycielskim 
dzia³aniem wywo³a³y straty i 
pozostawi³y z pewnoœci¹ na 
bardzo d³ugo traumê wœród 
mieszkañców Czarnucho-
wic. Druga, z maja ub. roku 
mia³a miejsce tam, gdzie po-
zornie nie powinno nigdy do 
tego dojœæ. Ogromna woda 
zala³a i zniszczy³a czwart¹ 
czêœæ Bierunia, od Bijaso-
wic a¿ po Zabrzeg i £êg. Set-
ki mieszkañców w bezsilnoœci 
mog³o tylko patrzeæ, jak w krót-
kim czasie traci dorobek ¿ycia. 
Koszmaru prze¿yæ zapewne ci 
ludzie nie zapomn¹ nigdy.

Wydarzenia z maja ubie-
g³ego roku, z pewnoœci¹ mia³y 
znacz¹cy wp³yw na przebieg 
i wyniki jesiennych wyborów. 
Jednoczeœnie bardzo wy-
soko podnios³y poprzeczkê 
spo³ecznych oczekiwañ przed 
nowymi w³adzami, a burmi-
strzem szczególnie. Jeœli ak-
tualne w³adze z kadencji 2010 
-2014 podo³aj¹ tym wyzwa-
niom, wówczas bêd¹ mog³y 
liczyæ na przychylnoœæ wybor-
ców w 2014 roku.

Spe³nienie wszystkich ocze-
kiwañ mieszkañców, mimo 
przyznania Bieruniowi kilkuna-
stu mln z³ na odbudowê znisz-
czonej infrastruktury, bêdzie 
jednak bardzo trudne. Rów-
nie¿ zapewnienie gminie pe³nej 
gwarancji, ¿e powódŸ ju¿ nigdy 
nie bêdzie mia³a miejsca, bez 
znacznego zaanga¿owania in-
stytucji i œrodków rz¹dowych, 
nie bêdzie mo¿liwe.

Ryszard Piskorek
radny Bierunia kadencji 

1998-2006 i 2010-2014

15 czerwca br. delegacja 
z Urzêdu, w sk³adzie: 
Leszek Kryczek 

Zastêpca Burmistrza Bieru-
nia, Adam Rozmus Zastêpca 
Przewodnicz¹cego Rady Miasta 
oraz Sylwia Orocz Naczelnik 
Wydzia³u Spraw Obywatelskich 
z³o¿yli wszystkim solenizant-

kom wizytê. Wszystkie jubilat-
ki z ogromn¹ serdecznoœci¹ 
przywita³y goœci. 

Helena Piwoda ju¿ w 
ubieg³ym roku skoñczy³a 90 lat. 
Jednak z powodu powodzi, któ-
ra równie¿ dotknê³a jej rodzinê 
i domostwo wizyta zosta³a 
prze³o¿ona na ten rok. Pani He-
lena urodzi³a siê 22 maja 1920 
roku we wsi Knia¿e, na Ukra-
inie. Nigdy nie pracowa³a. Do 
Bierunia przyby³a dopiero w 
1945 roku. Obecnie mieszka w 
Bijasowicach wraz z synem Ka-
zimierzem oraz wnukiem Mar-
kiem i jego rodzin¹. Pani Hele-
na wdow¹ zosta³a w 1980 roku. 
Ma czterech synów, 4 wnuki i 
5 prawnuków. Nasza Jubilatka 

jest pogodn¹, radosn¹ osob¹ 
ze wschodnim akcentem, któ-
ry podkreœla jej narodowe ko-
rzenie. 

Druga solenizantka, pani 
Maria Rembierz urodzi³a siê 
8 czerwca 1921 w Chorzowie. 
Do Bierunia przeprowadzi³a 
siê w 1930 roku. Meszka wraz 

z siostrzenic¹ Barbar¹ i jej 
rodzin¹. Wdow¹ zosta³a w 
1987 roku, natomiast jej córka 
Jadwiga zmar³a w 1969 roku. 
Pani Maria od najm³odszych 
lat by³a wybitn¹ uczennic¹ i 
aktywn¹ harcerk¹. Przez 9 lat 
pracowa³a w Urzêdzie Miasta, 
najpierw w biurze meldunko-
wym, nastêpnie jako Referent 
Finansowy. Od 1960 roku, a¿ 
do emerytury pe³ni³a funkcjê kie-
rownika ds. finansów w Gmin-
nej Spó³dzielni Samorz¹dowej. 
Pani Maria posiada wyj¹tkow¹ 
pamiêæ i pogodê ducha. War-
to dodaæ, ¿e biegle w³ada j. nie-
mieckim.

Kolejna jubilatka, pani 
Maria M³ocek jest rodowit¹ 

bieruniank¹. Urodzi³a siê 12 
czerwca 1921 roku. Pani Maria 
jest pann¹ i mieszka sama od 
wielu lat na osiedlu Chemików 
w Bieruniu. Solenizantka ma 
siostrê Helenê i szwagra Marina 
z którymi spêdza wspólny czas. 
Cieszy siê ka¿d¹ chwil¹. Pani 
Maria przez 38 lat pracowa³a 
w Zak³adach Sztucznych na 
Ergu. Ponadto, przez jakiœ czas 
pracowa³a równie¿ na przymu-
sowych robotach – prawdopo-
dobnie w Niemczech. W 1976 
roku, maj¹c 55 lat przesz³a 
na emeryturê. Pani Maria jest 
energiczn¹ i weso³¹ osob¹.

Ostatnia jubilatka Monika 
Seku³a pochodzi z Urbanowic. 
Urodzi³a siê 6 czerwca 1921 
roku w Tychach. Pani Monika 

nigdy nie pracowa³a zawodo-
wo, jednak poœwiêci³a siê wy-
chowaniu dzieci, prowadzeniu 
i pielêgnowaniu domostwa. So-
lenizantka dochowa³a siê wraz 
z mê¿em dwójki dzieci. Wdow¹ 
zosta³a w 1996 roku. Obec-
nie Pani Monika mieszka wraz 
z synem Jerzym, jego ¿on¹ i 
wnuczk¹. Ma 4 wnuków i 6 pra-
wnuków. Nasza jubilatka, mimo 
schorowania, zawsze znaj-
dzie czas dla swoich bliskich i 
odwiedzaj¹cych j¹ goœci. Jest 
wyj¹tkowo ciep³¹ osob¹. 

Do³¹czamy siê do urodzi-
nowych ¿yczeñ i gratulacji. 
Wszystkim naszym Jubilatkom 
¿yczymy du¿o zdrowia i pogo-
dy ducha!

STO LAT to za ma³o
W czerwcu, a¿ cztery mieszkanki Bierunia 
obchodzi³y piêkny jubileusz. Trzy solenizant-
ki œwiêtowa³y swoje 90-te urodziny, natomiast 
czwarta ju¿ 91-sze. Wszystkie panie s¹ jednymi 
z najstarszych kobiet w Bieruniu, a tym samym 
prawdziwymi skarbami naszej gminy!
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WOKÓŁ NAS

Spotkanie mia³o ju¿ cha-
rakter wyborczy bo-
wiem z ust pos³ów 

pada³y s³owa o upadku gór-
nictwa pod rz¹dami premiera 
Tuska, rosn¹cym bezrobociu 
oraz niewykorzystanych przez 

œl¹skie w³adze œrodkach unij-
nych. Zgodnie z dobrym pra-
wem opozycji us³yszeliœmy te¿, 
¿e PiS zapewni bezp³atny prze-
jazd autostradami A1 i A4 w 
aglomeracji œl¹skiej, przywróci 
strategiczn¹ rolê górnictwa ka-

miennego oraz bêdzie wspieraæ 
rozwój oœrodków naukowych w 
naszym województwie.

Beata Kempa powtórzy³a 
opiniê o „piarowskim” dzia³aniu 
rz¹du PO, postraszy³a rodzi-
ców narkomani¹ w szko³ach w 
kontekœcie z³agodzenia usta-
wy o narkomanii, narzeka³a 
na likwidacjê s¹dów rodzin-
nych oraz poinformowa³a, ¿e 
afera hazardowa kosztowa³a 
nas 2,5 mld z³otych. Na koniec 
zapyta³a: czy chcemy mieæ rze-
telnego przywódcê, który bêdzie 
dba³ o nasz¹ to¿samoœæ? 

By³ równie¿ czas na pytania z 
sali. Krystyna D³ubisz z Bieru-

nia Nowego domaga³a siê aby 
opublikowaæ informacjê ile spraw 
s¹dowych wygra³ pose³ Maciare-
wicz, Lech Gawin z osiedla Ho-
mera chcia³ poznaæ program so-
cjalny Prawa i Sprawiedliwoœci. 
Stanis³aw Czerny przyzna³, ¿e 
jest pod wra¿eniem „bia³ej ksiêgi” 
pos³a Maciarewicza i postulowa³ 
by NATO wszczê³o œledztwo w 
sprawie katastrofy smoleñskiej 
w której zginê³o ca³e dowództwo 
polskich si³ zbrojnych. Antoni 
Górnik z Lêdzin zapyta³: dlacze-
go rz¹d prywatyzuje dochodow¹ 
Jastrzêbsk¹ Spó³kê Wêglow¹? 
Natomiast Irena Grabowska z 
Bierunia Starego narzeka³a, ¿e 
spotkanie w „Jutrzence” by³o 
zbyt s³abo rozreklamowane choæ 
przedstawiciele PiS informowali, 
¿e wywiesili ponad piêædziesi¹t 
plakatów. Spotkanie prowadzi³ 
pe³nomocnik powiatowy PiS w 
powiedzie bieruñsko lêdziñskim 
Henryk Paruzel, który zapewni³, 
¿e zaprosi pos³a Antoniego 
Maciarewicza do naszego mia-
sta we wrzeœniu. 

Maciarewicz – innym razem
Mimo, niesprzyjaj¹cej pory – sobota godzina czternasta – z udzia³em ponad piêædziesiêciu 
osób 2 lipca w „Jutrzence” odby³o siê spotkanie z pos³ami Prawa i Sprawiedliwoœci. Ma-
gnesem przyci¹gaj¹cym publicznoœæ w Bieruniu by³ zapowiadany na plakatach Antoni 
Maciarewicz. Ostatecznie jednak do „Jutrzenki” przybyli pos³owie: Beata Kempa, An-
drzej Jaworski i S³awomir Zawiœlak oraz zbli¿ony do PIS radny Sejmiku Œl¹skiego – Piotr 
Czarnynoga.

W sprawie zakresu ro-
bót i sprawnego usu-
wania wyrwy na wale 

burmistrz Bernard Pustelnik wie-
lokrotnie apelowa³ do w³adz wo-
jewódzkich, œci¹ga³ kolejne ko-
misje, organizowa³ wizje lokalne, 
zainteresowa³ spraw¹ premie-
ra Donalda Tuska i wreszcie siê 
uda³o. 7 kwietnia firma „Prisan” 
s.c. z Wojkowic rozpoczê³a prace 
na wale. Po ich zakoñczeniu, ko-

misja sk³adaj¹ca siê z przedsta-
wicieli: RZGW, ŒZMiUW, Urzêdu 
Miejskiego w Bieruniu, Staro-
stwa Powiatowego i wykonawcy, 
odebra³a roboty zwi¹zane z awa-
ryjnym zabezpieczeniem wyrwy 
brzegowej w korycie rzeki Ma³ej 
Wis³y. Konkretnie 300 metrowy 
odcinek wa³u w Bijasowicach w 
rejonie tzw. portu. Wykonawca 
na swoje roboty daje, zgodnie z 
umow¹ 36 miesiêcy gwarancji.

Wa³y z gwarancj¹
Mimo kapryœnej pogody chyba mo¿emy czuæ siê nie-
co spokojniej. 10 czerwca zosta³y zakoñczone prace na 
wale rzeki Wis³y. Przypomnijmy, ¿e ta doœæ prosta w su-
mie sprawa, wskutek sporów kompetencyjnych miêdzy 
Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej a Œl¹skim 
Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych wzbudza³a nie-
pokój mieszkañców Bijasowic.

Nasze miasto powa¿nie 
przygotowuje siê do uru-
chomienia linii kolejowej 

³¹cz¹cej z Tychami. Odby³o siê 
ju¿ szereg spotkañ w tej sprawie. 

W po³owie czerwca podczas 
spotkania burmistrza Bernarda 
Pustelnika z marsza³kiem wo-
jewództwa œl¹skiego Adamem 
Matusiewiczem, omawiano pla-
ny budowy nowej linii kolejowej z 
Tychów do Bierunia. W spotkaniu 
uczestniczy³ równie¿ prezes no-
wej spó³ki Kolei Œl¹skich Marek 
Worach, prezes PKP PLK Kato-
wice Zbigniew Szafrañski, wice-
prezydent Tychów Mieczys³aw 
Podmok³y oraz pose³ RP 
El¿bieta Pierzcha³a.

Postanowiono o podpisaniu 
porozumienia wszystkich stron. 
Po drugie, okreœlono wstêpny 
koszt realizacji po³¹czenia z Ty-
chów do Bierunia Starego, któ-
re bêdzie wynosiæ oko³o 8 mln 
z³otych. Zdecydowano, ¿e re-
montem sygnalizacji œwietlnej i 
torów zajmie siê spó³ka PKP PLK. 
Ca³a infrastruktura musi zostaæ 

przystosowana zarówno do ru-
chu osobowego, jak i towarowe-
go, tak by poci¹gi transportuj¹ce 
samochody mog³y poruszaæ siê 
szybciej. Na pocz¹tku dzia³ania 
linii, poci¹gi bêd¹ posiada³y 
napêd spalinowy.

Podczas dyskusji, rozwa¿ano 
partycypacjê kosztów Bierunia w 
budowie (dworca, peronów, wia-
duktu oraz trakcji). Okreœlono rów-
nie¿ roboczy rozk³ad jazy – osta-
teczna wersja ma byæ gotowa na 8 
grudnia br. Wiadomo równie¿, ¿e 
poci¹gi maj¹ jeŸdziæ co 30 minut.

Wszystkie strony s¹ zaanga-
¿owane w jak najszybsze uru-
chomienie nowej linii kolejowej 
m.in. z powodu utrudnieñ drogo-
wych jakie czekaj¹ mie szkañców 
regionu. Wiceprezydent Tychów 
potwierdzi³ bowiem rozpoczêcie 
robót drogowych na S1, któ-
re spowoduj¹ wyd³u¿enie tra-
sy przejazdu z Tychów do Bie-
runia o oko³o 40 minut (prze³om 
paŸdziernika i listopada).

Kilka dni póŸniej – 22 czerw-
ca burmistrz Bernard Pustel-

Garœæ szczegó³ów

Pociągiem do Tychów…  
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WYDARZENIA

Tegoroczne Targi Przed-
siê biorczoœci i Ekologii 
odby³y siê 11 i 12 czer-

wca, tradycyjnie na terenie 
P.H.U. „Metale” S.A. w Imieli-
nie. Powiatowej wystawie go-
spodarczej towarzyszy³o Fo-
rum Przedsiêbiorców, gie³da 
ofert pracy, zbiórka zu¿ytego 
sprzêtu elektronicznego i elek-
trycznego konkurs z nagrodami 
dla jej uczestników oraz pokazy 
rzemios³ wymieraj¹cych i daw-
no zapomnianych. Dwudniowy 
festyn i tradycyjny konkurs tar-
gowy o statuetkê Z³otego Liœcia 
dope³ni³y ca³oœci. Tym razem, w 

rywalizacji o statuetkê „Z³otego 
Liœcia” nie powiod³o siê ¿adnej 
z bieruñskich firm. Uznanie tar-
gowego jury zyska³y: P.P.H.U 
„Rafa³” Imielin, Laser Spec s.c. 
Lêdziny i Lifepolska Sauny & 
Balie Ogrodowe Imielin.

W Targach wziêli równie¿ 
udzia³ wystawcy z Republiki 
Czeskiej oraz tym razem jako 
zwiedzaj¹cy przedstawiciele 
w³adz miasta Ostróg z Ukrainy 
z przewodnicz¹cym Rady Miej-
skiej Miko³ajem Dobrowol-
skim, którzy ze szczególnym 
zainteresowaniem ogl¹dali sto-
iska bieruñskich firm i instytucji. 

Cz³onkowie i sym-
patycy „Por¹bka” 
udali siê na  wy-

cieczkê w malowniczy i boga-
to rzeŸbiony, krajobraz juraj-
ski. W pierwsz¹ sobotê czerw-
ca  udali siê na wycieczkê do 
Leœniowa, Mirowa i Bobolic. 
Po drodze zwiedzili  Sanktu-
arium B³ogos³awieñstw Ro-
dzinnych w Leœniowie z prze-

piêkn¹ figurk¹ Matki Bo¿ej 
Leœniowskiej – Patronki Ro-
dzin. Sanktuarium jest czêœci¹ 
zespo³u klasztornego ojców 
paulinów, po³o¿onego  na 
przed mieœciu ¯arek. Tereny 
te w³¹czone s¹ do Parku Kra-
jobrazowego Orlich Gniazd. Z 
Leœniowa  uczestnicy wyciecz-
ki udali siê do Mirowa, aby 
zobaczyæ ruiny jednego z naj-

starszych zamków na szlaku 
Orlich Gniazd usytuowanego 
w malowniczej okolicy, gdzie 
rozpoœcieraj¹ siê ska³y Grzêdy 
Mirowskiej. Nastêpnie z  Miro-
wa przeszli  szlakiem do od-
budowanego zamku w Bobo-
licach zwiedzaj¹c po drodze  
miêdzy innymi Jaskiniê Staj-
nia, w której znalezione zosta³y 
szcz¹tki neandertalczyka.

Przedszkole nr 2 zorga ni-
zowa³o w Bijasowicach 
piknik rodzinny. Ca³a 

uro czystoœæ zaczê³a siê od 
wystêpów przedszkolaków w 
poszczególnych grupach, po-
przedzona zabawami i grami z 
klaunem. Po czêœci artystycz-
nej rozpoczê³o siê piknikowa-
nie na placu przedszkolnym. 
Po raz kolejny rodzice nie za-
wiedli i stanêli na wysokoœci 
zadania przygotowuj¹c cia-
sta, sma¿¹c kie³baski na gril-

lu i organizuj¹c  wspania³e 
niespodzianki dla naszych 
milusiñskich, za co serdecz-
nie dziêkuje personel przed-
szkola. Dzieci mog³y zje¿d¿aæ 
na dmuchanej zje¿d¿alni, 
bawiæ siê w dmuchanym zam-
ku i podskakiwaæ na trampoli-
nie. Mia³y równie¿ kontynuacjê 
ró¿nych gier i zabaw pod okiem 
weso³ych klaunów. Pogoda tego 
dnia wyj¹tkowo dopisa³a, wiêc 
zabawa mia³a iœcie s³oneczny 
nastrój. 

Tegoroczne Targi Przed- rywalizacji o statuetkê „Z³otego 

Ukraiñcy poznaj¹ 
bieruñskie firmy

Rodzinna zabawa

Bobolice zdobyte!nik spotka³ siê z dyrektorem 
przemys³owym firmy Danone w 
Bieruniu, Milanem Jerabkiem. 
Celem wizyty by³o omówienie 
projektu i udzia³u firmy Danone w 
reaktywacji linii kolejowej na tra-
sie Tychy – Bieruñ Stary. 

Jak wynika z rozmów, dyrek-
tor Danone wyrazi³ aprobatê w 
stosunku do projektu oraz chêæ 
wspó³pracy. Jest to niezwykle za-
sadne, z uwagi na potrzeby pra-
cowników Danone, którzy podob-
nie jak pracownicy Fiata i innych 
firm, bêd¹ korzystaæ z przewo-
zów kolejowych. Uczestnictwo 
firmy w uruchomieniu linii kolejo-
wej bêdzie opieraæ siê na party-
cypacji w kosztach remontu i do-
prowadzenia do prawid³owego 
stanu u¿ytkowania przystanku 
znajduj¹cego siê przy Danone. 
Wspó³uczestnictwo firmy Danone 
w projekcie i realizacja inwestycji 
bêdzie mo¿liwa, po zaakcepto-
waniu i podpisaniu przez wszyst-
kie strony porozumienia. Obecnie 
trwaj¹ dyskusje i akceptacja treœci 
umowy przez ka¿d¹ ze stron.
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Nawet niepewna i ka-
pry œna pogoda – w 
pi¹tek 24 czerwca nie 

zniechêci³a nas do wspólnej 
zabawy nad Wis³¹ w ramach 
XII Nocy Œwiêtojañskiej. 
Nic dziwnego bowiem 
Bieruñski Oœrodek Kultu-
ry jak zwykle przygotowa³ 
na ten wyj¹tkowy wieczór 
nie lada atrakcje. Impre¿e 
otworzyli lubiani miejsco-
wi artyœci: zespó³ folklory-
styczny „Nowobierunian-
ki”, Betina Krzykawska i 
laureat Festiwalu Piosen-
ki Zaczarowanej Krzysztof 
Szymaszek. W³adze gmi-
ny skorzysta³y z okazji by 

Widz przychodzi do teatru a te-
atr wychodzi do widza – ta dewiza 
przyœwieca organizatorom przegl¹du 

teatralnego „Uliczka 2011” organizowanemu 
w naszym mieœcie. Wieczorem 18 czerwca 
zazwyczaj spokojna uliczka Spi¿owa przy ki-
noteatrze „Jutrzenka” sta³a siê scen¹, na któ-
rej odby³a siê promocja m³odych niezale¿nych 
twórców teatralnych. Bieruñska publicznoœæ 
obejrza³a cztery spektakle oraz monodram. 
Jako pierwszy zaprezentowa³ siê Jakub Za-

Wieczorne Spotkanie Teatralne

Uliczka 2011

Noc œwiêtojañska nad Wis³¹
Prze¿yjmy to jeszcze raz 

uhonorowaæ osiemnasto-
latka, który zwyciê¿aj¹c 
w ogól nopolskim festiwa-
lu rozs³awia nasze miasto. 
Burmistrz Bernard Pustel-
nik na œwiêtojañskiej scenie 
wrêczy³ Krzysztofowi Szy-
maszkowi list gratulacyjny 
i profesjonalny mikrofon o 
wartoœci 1500 z³, z ¿yczenia-
mi kolejnych sukcesów wo-
kalnych. 

¯ywio³owe tañce indiañskie 
i skoczna muzyka country 
porwa³y bieruñsk¹ publicznoœæ 

pozwalaj¹c zapomnieæ, ¿e ba-
wimy siê w rytm wa³brzyskiego 
zespo³u „Cotawba” i stworzyæ iluzjê 
indiañskiej wioski.
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wadzki z poruszaj¹cym monodramem „Toksy-
ny”. Po chwili przerwy na scenie zagoœci³ teatr 
dramatyczny „Creatorium” z Katowic ze spekta-
klem „CV”, opowiadaj¹cym o brutalnych zasa-
dach jakie panuj¹ na rynku pracy. Po wystêpie 
goœci przyszed³ czas na rodzimy teatr z Bierunia 
„Epidemiê” M³odzi aktorzy przygotowali plenero-
wy pokaz „Judasze” utrzymany w konwencji te-
atru fizycznego, mimu, opowiadaj¹cy o zdradach 
tych ma³ych i tych du¿ych. Mimo zmiennej aury 
i kilku kropli deszczu, uliczne spotkania trwa³y 
nadal a na scenie zaprezentowa³ siê kolejny te-
atr tym razem z Mys³owic „Dawka œmiertelna” z 
widowiskiem „Reaktor 4”. Na zakoñczenie tego-
rocznej „Uliczki” wyst¹pi³ kolejny bieruñski teatr: 
„Imagnarium” który zaprezentowa³ widowisko 
plenerowe z elementami ognia „Edison” 

Najkrótsza noc w roku, 
zwana noc¹ œwiêtojañsk¹ 
jest co roku okazj¹ do od-
prawiania ró¿nych obrz¹-
dków, wró¿b i czarów. Naj-
bardziej znanym sobótko-
wym obrzêdem jest palenie 
ogni œwiêtojañskich. Nie 
inaczej by³o tak¿e w Bie-
runiu, gdzie biesiadowano 
nad Wis³¹, a dziewczêta 
wrzuca³y do rzeki wianki z 
zapalonymi œwieczkami. 
Wszystko to pod czujnym 
okiem stra¿aków, którzy za-
bezpieczali równie¿ kolejny 
punkt programu czyli przed-
stawienie „Prometeusze” w 

wykonaniu dzia³aj¹cej w 
BOK-u grupy „Promediate-
am” po³ykacze ognia i tañce 
z pochodniami sprawi³y, ¿e 
niejednemu z obserwato-
rów, mocniej zabi³o ser-
ce. Tymczasem scen¹ i 
publicznoœci¹ zaw³adn¹³ 
cho rzowski zespó³ PIN. 
Grupa Andrzeja Lamper-
ta dwukrotnego laureata 
szansy na sukces, w³aœnie 
od Bierunia rozpoczê³a 
trasê koncertow¹ po na-
szym regionie. Zespó³ swy-
mi najwiêkszymi hitami na 
dobre rozgrza³ uczestni-
ków festynu. Wydawa³o 

siê, ¿e imprezowe emo-
cje siêgnê³y zenitu gdy 
z g³oœników zabrzmia³y 
dŸwiêki kantaty „Carmi-
na Burana” Carla Orffa ze 
s³ynnym „O fortuna”. By³a 
to jednak tylko przejmuj¹ca 
ilustracja muzyczna do roz-
palonego przez stra¿aków 
ogromnego ogniska i kilku-
nastominutowego pokazu 
ogni sztucznych. 

Kulminacj¹ wieczoru by³ 
mu zy czny show w wyko-
naniu grupy Blue Cafe. Po-
pularny niegdyœ zespó³, 
obecnie prze¿ywa drug¹ 
m³odoœæ a przebój „Bu-

ena” nuci ca³a Polska. Równie¿ na 
bieruñskiej nocy œwiêtojañskiej nie 
mog³o wiêc zabrakn¹æ: „…alto Ce-
dro voy para Mar Cané(..)” Dwie 
gwiazdy na jednym koncercie 
sprawi³y, ¿e nad Wis³¹ bawili siê 
nie tylko bierunianie a zgromadzo-
na publicznoœæ wype³ni³a szczel-
nie wype³ni³a przestrzeñ pomiêdzy 
wa³ami. Uczestnicy imprezy poza 
doznaniami kulturalnymi mogli 
zakosztowaæ ciasta serwowanego 
przez Stowarzyszenie „Porąbek”, 
kie³basek z grilla, a doroœli równie¿ 
z³ocistego napoju.



10 RODNIA · LIPIEC 2011 r.

KULTURA

Du¿ym zainteresowaniem 
cieszy³ siê zorganizowa-
ny 8 czerwca w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Bieruniu 
II Miêdzynarodowy Piknik Ro-
dzinny. 

W czasie trwania festynu 
mo¿na by³o podziwiaæ wystêpy 
muzyczne goœci z Ostroga. Festyn 
uatrakcyjni³y popisy zespo³ów ta-
necznych  szko³y, spektakl Te-
atru Ruchu pod tytu³em „Mario-
netki”, popisy uczniów ogniska 
muzycznego. W trakcie trwania 

imprezy rodzicie uczniów roze-
grali emocjonuj¹ce mecze: pi³ki 
no¿nej i siatkowej. W punkcie 
medycznym ka¿dy chêtny móg³ 
zmierzyæ sobie ciœnienie i zbadaæ 
poziom cukru we krwi. Mo¿na 
by³o zapoznaæ siê z ciê¿k¹ i nie-
bezpieczna prac¹ stra¿aków i 
zobaczyæ widowiskowy pokaz 
gaszenia po¿aru, wykazaæ siê ta-
lentem muzycznym uczestnicz¹c 
w karaoke. W kawiarence ser-
wowano pyszn¹ kawê z expre-
su i ciasto domowego wypie-

Piknik w Trójce ku. Rodzice piekli smaczne 
kie³baski, szasz³yki, krupnioki na 
grillu. Najwiêkszym powodze-
niem cieszy³y siê jednak grillo-
wane pianki i chleb ze smalcem. 
Nie zabrak³o tak¿e atrakcji dla  
najm³odszych: skoki na trampo-
linie, dmuchane zje¿d¿alnie, gry 
na konsoli Playstation oraz ma-
lowanie barwnymi kolorami buzi. 
Najwiêksze emocje towarzyszy³y 
jednak przy losowaniu g³ównych 
nagród ufundowanych przez 
sponsorów. 

KURS SAMOOBRONY
Zapraszamy 

od 4 lipca do 26 sierpnia
4-15 lipiec, 1-12 sierpień: 

Hala Sportowa 
przy G-2 Bieruń Stary

18-30 lipiec, 15-26 sierpień: 
Hala Sportowa 

przy G-1 Bieruń Nowy

Koszt kursu – 30 zł 
(cena obejmuje: 6 zajęć 

po 90 minut, ubezpieczenie, 
opłatę instruktora). 

Zajęcia: 
poniedziałek, środa, piątek 

w godz. 10.00-11.30
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OGŁOSZENIA

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 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 tak-
że stosownie do art. 39, 54 ustawy z dnia 5 października 2008r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz.1227 z późń. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po-
łożonych w rejonie ul. Rędzinnej” wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko
w dniach od 27 czerwca 2011r. do 29 lipca 2011r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego 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 13 lipca 2011r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Bieruniu (segment B, piętro II, pok. Nr 23) o godz.1600.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Burmistrza Mia-
sta Bierunia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2011r.
Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 5 października 2008r. o udo-
stępnianiu 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 Nieru-

chomościami 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 22 sierpnia 2011r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny – 
mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
mgr inż. Bernard PUSTELNIK

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów przemysłowych położonych w rejonie ul. Chemików 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu 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 o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w 
Bieruniu Uchwały nr II/5/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych 
położonych w rejonie ul. Chemików wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego pla-
nu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski do planu należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
przy ulicy Rynek 14, 43-150 Bieruń, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniej-
szego ogłoszenia tj. do dnia 18 lipca 2011r.
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 Nierucho-

mościami Urząd 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, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny – mapa ewiden-
cyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
mgr inż. Bernard PUSTELNIK

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Soleckiej, ul. Sadowej, linii 
kolejowej i ul. Wawelskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu 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 o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miej-
ską w Bieruniu Uchwały nr II/10/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w rejonie ul. Soleckiej, ul. Sadowej, linii kolejowej i ul. Wawelskiej wraz z prognozą od-
działywania na środowisko.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego pla-
nu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski do planu należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
przy ulicy Rynek 14, 43-150 Bieruń, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniej-
szego ogłoszenia tj. do dnia 18 lipca 2011r.
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 Nierucho-

mościami Urząd 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, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny - mapa ewiden-
cyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
mgr inż. Bernard PUSTELNIK

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią 
kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską i ul. Bohaterów Wester-
platte” 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 tak-
że stosownie do art. 39, 54 ustawy z dnia 5 października 2008r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz.1227 z późń. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położo-
nego pomiędzy linią kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską i ul. 
Bohaterów Westerplatte” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 27 czerwca 2011r. do 29 lipca 2011r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Bieruniu, Rynek 14, 43-150 Bieruń, (segment A, piętro II, pokój 
nr  7), w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 lipca 2011r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Bieruniu (segment B, piętro II, pok. Nr 23) o godz.1500.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Burmistrza Mia-
sta Bierunia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2011r.
Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 5 października 2008r. o udo-
stępnianiu 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 Nierucho-

mościami 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 22 sierpnia 2011r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny - 
mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
mgr inż. Bernard PUSTELNIK
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MIEJSKIE SPRAWY

Ju¿ po raz czternasty w 
niedzielê 12 czerwca na 
placu przy koœciele Naj-

œwiê tszego Serca Pana Jezu-
sa odby³ siê Kiermasz parafial-
ny z którego dochód przezna-
czony bêdzie na dofinansowanie 
wyjazdów ewokacyjnych dzie-
ci i m³odzie¿y. Wspóln¹ zabawê 
rozpocz¹³ ksi¹dz proboszcz Jan 
D¹bek a potem mieliœmy kon-
certowe popo³udnie przeplata-
ne œl¹skimi opowieœciami Mar-
ka Szo³tyska. Wst¹pili miêdzy 
innymi chór „Harmonia”, zespo³y: 
„Invicto”, „Nowobierunianki” oraz 
grupa Rafa³a Borkowego. Dzie-
ci mog³y skorzystaæ ze zje¿d¿alni 

i przeja¿d¿ki zabytkowym samo-
chodem, m³odzie¿y podziwia³a 
super motocykle, które zjecha³y 
na tutejszy parking oraz poka-
zy sprawnoœci stra¿aków z OSP 
Bieruñ Nowy. £asuchów najbar-
dziej interesowa³ konkurs „S³odka 
blach” ze smako³ykami przygoto-
wanymi przez utalentowane pa-
rafianki. Warto te¿ by³o przejœæ 
siê miêdzy straganami na których 
³atwo by³o upolowaæ prawdzi-
we rarytasy zupe³nie za bezcen. 
Ksi¹¿ki, roœliny ozdobne, bibeloty 
szybko znajdowa³y szczêœliwych 
nabywców. Zabawê przy piêknej 
pogodzie zakoñczy³ koncert 
zespo³u „Prawdziwe per³y”.

W dniach 4 - 11 czerwca  
grupa 10-ciu uczniów 
z Gimnazjum nr 2 w 

Bieruniu, wraz z nauczycie-
lem j. francuskiego  Agnieszk¹ 
Jagod¹ oraz wychowawc¹ kla-
sy  Katarzyn¹ Du¿y, wziê³a 
udzia³ w miêdzynarodowej wy-
mianie z francuskim Coll?ge de 
Gaston Couté w partnerskim 
mieœcie Meung sur Loire.

Warto podkreœliæ, ¿e wy-
prawa nie by³a jedynie zwyk³¹ 
wycieczk¹ krajoznawcz¹, lecz 

przede wszystkim wymian¹ 
doœwiadczeñ i wiedzy, 
podpart¹ wspania³¹ zabaw¹. 
Program pobytu uwzglêdnia³ 
poznanie przez uczniów obu 
narodowoœci kultury, historii, 
zwyczajów i ¿ycia codzienne-
go w œrodowiskach miast part-
nerskich, a tak¿e doskonalenie 
umiejêtnoœci jêzykowych. Prio-
rytetem przedsiêwziêcia by³a 
integracja m³odzie¿y oraz wza-
jemne uczenie siê i poznawanie 
zwyczajów. 

B¹dŸmy mi³osierni

Gimnazjaliœci we Francji

Od zeszłorocznej, tragicz-
nej powodzi, która nawie-
dziła województwo ślą-

skie, w tym Bieruń – minął już po-
nad rok. Jak wygląda obecny stan 
wałów na Wiśle i koryto rzeki oraz 
czy istnieje ryzyko zagrożenia 
powodzią przekonali się wczo-
raj uczestnicy spływu kajakowe-
go organizowanego przez Śląski 
Urząd Wojewódzki z miejscowo-
ści Góra (niedaleko Goczałko-
wic), aż do Bierunia Nowego.  

W spływie udział wzięli: wo-
jewoda śląski Zygmunt Łu-
kaszczyk, Bernard Pustel-
nik Burmistrz Bierunia, Andrzej 
Szczeponek wiceszef Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego ŚUW, inni samo-
rządowcy i dziennikarze. 

Poprzedzeniem spływu, była 
konferencja dot. „Polityki infor-
macyjnej w sytuacji kryzyso-
wej na przykładzie powodzi w 
2010r.”, która odbyła się w sie-
dzibie Górnośląskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów w Goczał-
kowicach.

Jak informuje ŚUW – „Głów-
nym tematem konferencji było 
przybliżenie założeń Programu 
Wisła oraz znaczącej roli zbior-
nika Goczałkowice w kształtowa-
niu się fali powodziowej w maju 
i wrześniu 2010 roku. Przypo-
mniano przebieg powodzi tysiąc-
lecia – jaką był kataklizm na te-
renie Bielska-Białej i Czecho-
wic-Dziedzic, prezentując obszar 
zniszczeń, wyrządzonych przez 
Wisłę w województwie śląskim. 
Kilkukrotnie powracano do zało-
żeń programu ochrony terenów 
znajdujących się w dorzeczu 

górnej Wisły. Program uwzględ-
nia: zabezpieczenia przeciwpo-
wodziowe oraz sporządzenie 
prewencyjnych planów ograni-
czenia zagrożenia powodziowe-
go przez zmiany w zagospoda-
rowaniu przestrzennym połączo-
nym z ochroną naturalnej retencji 
i środowiska przyrodniczego.” 

Następnie, około godz. 11.00 
odbył się spływ kajakowy, pod-
czas którego sprawdzano stan 
infrastruktury wałów na Wiśle. W 
sześcioosobowych łódkach har-
cerskich wszyscy uczestnicy kon-
ferencji, wraz z załogą WOPR-u 
wyruszyli w kierunku Bierunia. 

Jak raportują dziennikarze bio-
rący udział w spływie – „W rze-
ce widać konary połamanych 
drzew, które w przypadku po-

wodzi mogą stanowić zagroże-
nie dla mostów, osadzając się na 
przęsłach. Po drodze widzieliśmy 
również naprawione po ubiegło-
rocznej powodzi wały. Jest jed-
nak wciąż trochę do zrobienia – 
pod mostem drogowym w Bieru-
niu niebezpiecznie wyglądające 
spiętrzenie.”

Efektem wizytacji w terenie 
ma być poprawa bezpieczeń-
stwa mieszkańców na terenach 
zagrożonych powodzią, według 
założeń Programu Wisła. Pod-
czas spotkania przypominano o 
zniszczeniach, przerwanych wa-
łach oraz zalanych terenach na 
terenie gmin Skoczów, Strumień, 
Czechowice-Dziedzice, Kanió-
wek Dańkowski, Bieruń i Chełm 
Śląski. Wspomniano również o 
kwestii budowy zbiornika Bijaso-
wice, który zbierałby wody z do-
pływów Wisły i Gostynki.

Sprawdzanie stanu 
wałów na Wiśle 
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MAGAZYN SZKOLNY

wszyscy zgromadzeni mogli 
obejrzeæ artystyczny wystêp, 

przygotowany przez uczniów.

SZKO£A PODSTAWOWA  
Z ODDZIA£AMI 

INTEGRACYJNYMI NR 1 

Uroczyste zakoñczenie roku 
szkolnego odby³o siê 22 czerw-
ca. Na wstêpie prowadz¹ca 
uroczystoœæ, pani Katarzy-
na Lenart, przywita³a zapro-
szonych goœci, grono peda-
gogiczne, rodziców i uczniów. 
W uroczystoœci wziêli udzia³ 
przedstawiciele w³adz miasta: 
burmistrz Bernard Pustelnik, 
zastêpca burmistrza Leszek 
Kryczek, przewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej Przemys³aw Major, 
przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty 
Barbara Panek-Bry³a, dyrek-
tor Oœrodka Edukacji Krystyna 
Czajowska, dziekan dekanatu 
bieruñskiego Walerian Ogier-
man i przewodnicz¹cy Rady Ro-
dziców Dariusz Sajdok.

Po wprowadzeniu sztandaru i 
odœpiewaniu hymnu narodowe-
go przez spo³ecznoœæ szkoln¹, 
g³os zabra³a dyrektor szko³y 
pani Anna Knopek, która 
gratulowa³a m³odzie¿y dobrych 
wyników w nauce, wysokich 
lokat w konkursach na szcze-
blu krajowym, wojewódzkim 
i rejonowym, a tak¿e ¿yczy³a 
s³onecznych wakacji. 

Po uroczystych przemówie-
niach, pani dyrektor szko³y 
wrêczy³a uczniom œwiadectwa 
z wyró¿nieniem oraz nagrody 
za bardzo dobre wyniki w na-
uce i wzorowe zachowanie. 
Œwiadectwa z wyró¿nieniem 
otrzymali uczniowie, którzy 

uzyskali œredni¹ ocen co naj-
mniej 4,75 oraz bardzo dobre 
lub wzorowe zachowanie. Byli 
to: Kinga Œcierska 5,6; Nata-
lia Matyszkiewicz 5,5; Karoli-
na Kiecoñ 5,4; Marta Gregu³a 
5,3; Julia Kula 5,2; Martyna 
Kocurek 5,2 ; Marceli Koæwin 
5,1; Daniel Chrzanowski 5,1; 
Magdalena Skucik 5,1; Kamil 
Kulski 5,1; Anna M³oczek 5,0; 
Mateusz Goj 5,0; Aleksandra 
Kalka 5,0; Jakub Cygler 4,9; 
Sonia Nieckarz 4,9; Joanna 
Jasiewicz 4,9; Sonia Kosma-
la 4,9; Martyna Markowska 

4,9; Paulina Laby 4,9; Ewa 
Böhm 4,8; Tomasz Zagórski 
4,8; Jakub Krzykawski 4,8.

Dyplomy i nagrody otrzy-
mali tak¿e uczniowie za wy-
bitne osi¹gniêcia sportowe, 
matematyczne, dzia³alnoœæ 
charytatywn¹ oraz reprezento-
wanie szko³y w poczcie sztan-
darowym. Dwoje uczniów klas 
szóstych Bart³omiej Parysz i 
Martyna Majkowska otrzyma³o 
specjalne nagrody dla najlep-
szych sportowców ufundowane i 
wrêczone przez Burmistrza Mia-
sta pana Bernarda Pustelnika.

W dalszej czêœci uroczystoœci 
dyplomy z podziêkowaniem 
otrzymali rodzice uczniów, któ-

rzy otrzymali œwiadectwo ukoñ-
czenia szko³y z wyró¿nie niem 
oraz rodzice, którzy wyró¿nili 
siê w pracy na rzecz szko³y 
dzia³aj¹c w Radzie Rodziców.

Po czêœci oficjalnej i wypro-
wadzeniu pocztu sztandarowe-
go nast¹pi³a czêœæ artystyczna 
uroczystoœci zakoñczenia roku 
szkolnego. 

SZKO£A 
PODSTAWOWA NR 3 
IM OR£A BIA£EGO

Tego samego dnia na uroczy-
stej akademii zakoñczyliœmy i 
podsumowaliœmy rok szkolny 
2010/2011 w Sp 3. Wœród zapro-
szonych goœci znaleŸli siê bur-
mistrz Bierunia pan Bernard Pu-
stelnik, przewodnicz¹cy Rady 
Miasta pan Przemys³aw Ma-
jor, dyrektor Oœrodka Edukacji 
pani Krystyna Czajowska, pan 
Jan Podleœny, przewodnicz¹cy 
Rady Rodziców pan Adam 
Rozmus, wiceprzewodnicz¹ca 
Rady Rodziców pani Wiolet-
ta Bogucka, prezes Stowarzy-
szenia Mieszkañców Osiedli I i 
II pan Zbigniew Jencza³a. By³o 
wiele podziêkowañ, gratulacji i 
nagród. 

Swoj¹ sumienn¹ prac¹, wzoro-
wym zachowaniem i najwy¿ sz¹ 
œredni¹ na poziomie poszcze-
gólnych klas zas³u¿yli na szcze-
gólne wyró¿nienie: w klasach 4: 
Oktawia Kaca³a z klasy 4b ze 
œredni¹ 5,7, w klasach 5: Alek-
sandra Biolik z klasy 5b ze 
œredni¹ 5,5, w klasach 6: Szy-
mon Kantor z kl. 6a i Paulina 
Frymer z kl.6b ze œredni¹ 5,54.

Szymon Kantor jest zdo-
bywc¹ pierwszego miejsca w 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Przed miotowej z Jêzyka Pol-
skiego, pierwszego miejsca w X 
Powiatowym Konkursie „Œwiat 
Przyrody”, pierwszego miej-
sca w XI Powiatowym Konkur-

sie Przyrodniczym „Œwiat Przy-
rody”. Reprezentowa³ szkolê w 
licznych konkursach plastycz-
nych osi¹gaj¹c wysokie loka-
ty. Jest uczniem z najwiêkszym 
dorobkiem i osi¹gniêciami 
w naszej szkole, dlatego te¿ 
otrzyma³ z r¹k pana Jana 
Podleœnego nagrodê dla naj-
lepszego absolwenta. Trzeba 
przypomnieæ, ¿e pañstwo Irena 
i Jan Podleœny od wielu lat s¹ 
fundatorami tej nagrody, w ten 
sposób przyczyniaj¹ siê do pro-
mocji m³odych talentów.

Paulina Frymer z klasy 6b, 
która równie¿ uzyska³a œredni¹ 
5,54 otrzyma³a nagrodê ufundo-
wan¹ przez Radê Pedagogiczn¹ 
SP nr3.

Najlepszymi sportowcami w 
tym roku szkolnym zostali Aga-
ta Pociennik – uczennica kl.6a i 
Maciej Wielgus – uczeñ kl.6c.

Nagrody za stuprocentow¹ 
frekwencjê otrzymali: Klaudia 
Szymañczyk, Sandra D³ugosz, 
Kinga Dyba, Kacper Deja, Bar-
tosz Woœ, Agata Bromboszcz, 
Beata Matyja, Paulina Bie-
gun, Krzysztof Klenczar i Da-
riusz Zub. Za sumienn¹ pracê w 
Samorz¹dzie Szkolnym nagrody 
odebrali: Daria Krzak, Patrycja 

Gonsiorczyk i Patryk K³akus. 
Natomiast Klaudia Budka i 
Martyna Wierzba zosta³y na-
grodzone za aktywn¹ pracê i po-
moc w bibliotece szkolnej.

Pani dyrektor Ma³gorzata 
Berger-Kutera podsumowa³a 
ca³y rok szkolny, który obfitowa³  
w wiele sukcesów i radosnych 
uroczystoœci w ¿yciu szko³y. 

Akademiê zakoñczy³ program 
artystyczny tryskaj¹cy dowci-
pem i humorem przygotowany  
przez pani¹ Danutê Gajewsk¹, 
Dorotê Gust, Iwonê Rogalsk¹, 
Justynê Pociennik i  Joannê 
Œwierczek. Tym mi³ym akcen-
tem powitaliœmy wakacje. Do 
zobaczenia we wrzeœniu.

Nasi prymusi

1
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W dniach od 23 do 26 
czerwca dru¿yna 
UKS-u Unia Bieruñ 

doskonali³a swoje umiejêtnoœci 
gry w badmintona w Hambur-
gu. Na zaproszenie Iwony i 
Brunona Rduch, trenerów 
BC 68 Hamburg w wyjeŸdzie 
wziê³o udzia³ 12 zawodników 
wraz z trenerami – Wojcie-
chem Palikiem oraz Szymo-
nem Kostk¹.

Podczas ca³ego pobytu 
dru¿yna odby³a trzy intensywne 

treningi. Zosta³ równie¿ roze-
grany oficjalny mecz pomiêdzy 
UKS Unia Bieruñ, a BC 68 
Hamburg, który zakoñczy³ siê 
wygran¹ UKS – w stosunku 16 
do 8.

Dziêki staraniom gospoda-
rzy zawodnicy wziêli udzia³ w 
rejsie statkiem po porcie oraz 
zwiedzaniu centrum Hambur-
ga. Jak wynika z obserwacji 
trenerów, najwiêksz¹ atrakcj¹ 
dla m³odzie¿y by³a zabawa 
na olbrzymim placu zabaw, w 

Drugiego lipca odby³y siê 
Otwarte Mistrzostwa Euro-
py Federacji WMAA-ROC 

w Formach Sztuk Walki. W kon-
kurencjach wystartowa³o ponad 
100 zawodników z 5 pañstw: 
Czech, Niemiec, Polski, Bel-
gii i Holandii. Zawody rozgrywa-
ne by³y z podzia³em na katego-
rie wagowe (walki semi-kontakt) 
i wiekowe w konkurencjach: kata, 
tai-chi, kata z broni¹, kata syn-
chroniczne oraz kata synchro-
niczne z broni¹.

Wyniki zawodników Stowarzy-
szenia BIG BUDO POLSKA: Ka-
tarzyna Stompor (2 z³ote meda-
le, jeden srebrny medal), Mate-
usz Saternus (1 z³oty medal, 2 
srebrne medale), Anna Myalska 
(2 z³ote medale), Barbara Szy-
mik (2 srebrne medale), Zyg-
fryd Szymik (z³oty medal), Ma-
ria Ob³ój (z³oty medal) £¹cznie 
reprezentacja BIG BUDO POL-
SKA zdoby³a 7 z³otych, 5 srebr-
nych medali. Trenerem wszyst-

kich zawodników jest Wies³aw 
Bigos 10 Dan.

Stowarzyszenie BIG BUDO 
POLSKA serdecznie dziêkuje 
burmistrzowi Bierunia panu Ber-
nardowi Pustelnikowi za po-
moc w organizacji wyjazdu.

Wczeœniej – 18 czerwca z Det-
mold, w Niemczech odby³o siê Se-
minarium, na którym stu nomino-
wanych mistrzów z ca³ego œwiata 
zosta³o uhonorowanych dyploma-
mi i orderami smoka. Wœród nich 
znaleŸli siê bieruñscy mistrzowie 
Big Budo: Wies³aw Bigos (za 
bardzo du¿e osi¹gniêcia trener-
skie oraz propagowanie Sztuk 
Walki na œwiecie), Angelika Bi-
gos (za 8-krotny tytu³ Mistrzyni 
Œwiata), Mateusz Bigos (5 krotny 
Mistrz Œwiata) oraz Maria Ob³ój 
(br¹zowa medalistka MŒ). Ordery 
wrêcza³ mnich Klasztoru Shaolin 
Shi Yan Rui w obecnoœci jedne-
go z przedstawicieli Organizacji 
MAA zrzeszaj¹cej 164 pañstwa z 
ca³ego œwiata Bernd Höhle.

Chyba nawet najbardziej 
optymistycznie nasta-
wieni cz³onkowie TTA nie 

spodziewali siê a¿ takiego za-
interesowania I edycj¹ Bieruñ 
Bike Maratonu. W biurze zawo-
dów na  „£ysinie” w pogodny so-
botni poranek stawi³o siê pra-
wie 90 ¿¹dnych wra¿eñ rowe-
rzystów. Byli wœród nich i tacy, 
dla których taki wyœcig to rzec 
by mo¿na codzienny chleb, byli i 
nowicjusze. Wœród startuj¹cych 
byli przedstawiciele Bierunia, Ty-
chów, Oœwiêcimia, Lêdzin, Ka-
towic, Gliwic, Mys³owic, Osielca, 
Bêdzina, Miko³owa, Woli, Sie-
mianowic Œl¹skich.

Jako pierwsi wystartowali za-
wodnicy i zawodniczki na nieco 
mniej wymagaj¹cej trasie tury-
stycznej. Oko³o 12-kilometro-

wy dystans najszybciej pokona³ 
Jacek Górka z Rados³awic; 
wœród pañ najszybsza by³a 
Ma³gorzata Jankowska z Bie-
runia. Jednak prawdziwe emo-
cje czeka³y nas na oko³o 20-ki-
lometrowej trasie MTB. W czte-
rech kategoriach mêskich oraz 
jednej kobiecej wystartowa³o w 
sumie 67 zawodniczek i zawod-
ników. W najbardziej obleganej 
kategorii mêskiej M2 (19-30 lat) 
zwyciê¿y³ ze znakomitym cza-
sem 32 m 38 s Przemys³aw 
Pawlik z Oœwiêcimia. W klasyfi-
kacji rodzinnej wszystkie miejsca 
na „pudle” zajêli bieruniacy: na 
pierwszym miejscu uplasowa³a 
siê rodzina pañstwa Jankow-
skich, tu¿ za nimi pañstwo Kar-
wat, trzecie miejsce przypad³o 
rodzinie pañstwa Rozmus. 

Badmintoniœci 
w Hamburgu 
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przepiêknym parku w centrum 
miasta.

Najlepszym podsumowaniem 
wyjazdu jest opinia jednej z za-
wodniczek, pytanej po powro-

cie do domu przez swoj¹ mamê 
jak jej siê podoba³o „Wszystko 
by³o super mamo, tylko szkoda, 
¿e tak krótko”.  

Dwanaœcie medali Nowa impreza rowerowa

Emocji nie brakowało
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SPORT



  „Projekt w
spółfinansow

any przez U
nię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozw

oju Regionalnego  
w

 ram
ach Regionalnego Program

u O
peracyjnego W

ojew
ództw

a Śląskiego na lata 2007 - 2013” 

 
W

spólnoty m
ieszkaniow

e nieruchom
ości przy ul. W

ęglow
ej 117 – 

125; W
ęglow

ej 45 - 47; C
hem

ików
 49 - 49a; G

ranitow
ej 28 – 28 A

-C
;  

G
ranitow

ej 108-114; G
ranitow

ej 60 - 70, 60 A
-C

;  
W

arszaw
skiej 232, 234, 236; W

arszaw
skiej 242, 244, 246;  

 

otrzym
ały dofinansow

anie  

z E
uropejskiego Funduszu R

ozw
oju R

egionalnego 

na realizację projektu 

 

„K
om

pleksow
e zastępow

anie azbestow
ych elem

entów
 z elew

acji dziesięciu 
budynków

 m
ieszkalnych, w

ielorodzinnych w
 B

ieruniu w
raz z utylizacją azbestu 

oraz odtw
orzeniem

 ocieplenia budynków
” 

O
siem

 W
spólnot M

ieszkaniow
ych z terenu G

m
iny B

ieruń, w
 im

ieniu których, na skutek porozum
ienia 

w
nioskow

ał Zarządca - Zakład U
sługow

o – H
andlow

y „H
O

N
O

R
ATA” Spółka z o.o. otrzym

ało dofinansow
anie 

z 
Europejskiego 

Funduszu 
R

ozw
oju 

R
egionalnego 

w
 

ram
ach 

R
egionalnego 

Program
u 

O
peracyjnego 

W
ojew

ództw
a Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 6. Zrów

now
ażony rozw

ój m
iast, D

ziałanie 6.2. 

R
ew

italizacja obszarów
 zdegradow

anych, Poddziałanie 6.2.2. R
ew

italizacja – m
ałe m

iasta.  

Kw
ota 

otrzym
anego 

dofinansow
ania 

w
ynosi 

5 375 726,06 
zł, 

co 
stanow

i 
85%

 
kosztów

 

kw
alifikow

anych całej inw
estycji. Przedm

iotem
 dofinansow

anego projektu jest kom
pleksow

e zastąpienie 

azbestow
ych elem

entów
 z elew

acji dziesięciu budynków
 m

ieszkalnych, w
ielorodzinnych w

 Bieruniu w
raz  

utylizacją azbestu oraz odtw
orzeniem

 ocieplenia budynków
 m

ateriałam
i m

niej szkodliw
ym

i dla zdrow
ia 

m
ieszkańców

. C
elem

 projektu jest rew
italizacja obszarów

 m
ieszkalnictw

a oraz popraw
a jakości środow

iska 

naturalnego na terenie G
m

iny Bieruń. W
 ram

ach projektu w
 odniesieniu do w

szystkich budynków
 łącznie 

przew
iduje się: likw

idację istniejących płyt elew
acyjnych cem

entow
o – azbestow

ych, ocieplenie budynków
, 

ścian zew
nętrznych w

 celu dostosow
ania ich do aktualnych w

ym
agań w

 zakresie izolacyjności term
icznej 

w
raz z robotam

i tow
arzyszącym

i, m
ocow

anie płyt styropianow
ych, w

ykonanie w
arstw

y zbrojnej siatką  

z w
łókna szklanego oraz w

ykonanie w
arstw

y elew
acyjnej. 

 

 


