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Dzień nauczycielaZAPROSZENIE
Burmistrz Bierunia, Przewod-

niczący Rady Miejskiej oraz 
Radni zapraszają do uczestnic-
twa w spotkaniach władz miasta 
z Mieszkańcami Bierunia. Pod-
czas dorocznych spotkań będą 
omawiane istotne sprawy doty-
czące funkcjonowania naszego 
miasta. Wszystkie spotkania za-
czynają się o godzinie 17.00. Poni-
żej podajemy kalendarz spotkań.

BIJASOWICE
23.10.2012 r. Wtorek

Budynek Przedszkola nr 2, 
ul. Bijasowicka 58 – Kopań

JAJOSTY
24.10.2012 r. Środa

Zajazd „Jajosty”, 
ul. Bojszowska 214

ŚCIERNIE
29.10.2012 r. Poniedziałek
Filia SP3, ul. Kamienna 17

BIERUÑ NOWY
30.10.2012 r. Wtorek

(dla starej części miejscowości)
Świetlica Środowiskowa

ul. Remizowa 19

BIERUÑ NOWY
05.11.2012 r. Poniedziałek
(dla mieszkańców osiedli)

SP 3, ul. Węglowa 11

BIERUÑ STARY
06.11.2012 r. Wtorek

DK „GAMA”, ul. Chemików 45

CZARNUCHOWICE
07.11.2012 r. Środa

Remiza OSP, ul. Mielęckiego 1a

5

Biało-czerwona flaga symbol naszego kraju, patriotyzmu, nieprzeciętności. Przywołuje emo-
cje, dumę i pamięć o trudnych dziejach Polski. Dzisiaj flaga towarzyszy nam zarówno w świą-
tecznych, wyjątkowych momentach, jak i chwilach tragicznych. 

Wkrótce, 11 listopada będziemy obchodzić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Z tej właśnie okazji Urząd Miejski w Bieruniu zaprasza mieszkańców do nabycia bez-
płatnej flagi narodowej (o wymiarach 70 x 110 cm). 

Flagę można odebrać w Referacie Promocji Miasta i Współpracy z Zagra-
nicą (segment B, III piętro, pok. 28) od 23 października br. 

w godzinach pracy Urzędu oraz w świetlicy środowisko-
wej „Remiza” w godzinach 8.00 – 16.00. 

Akcja ma na celu przypomnienie o dobrym zwyczaju, 
a zarazem powinności wieszania flagi, która przypo-

mina o naszej narodowej tożsamości. 
Odbierz i wywieś flagę! Niech dumnie powiewa 

w wyjątkowe dni! 

Flagę można odebrać w Referacie Promocji Miasta i Współpracy z Zagra-
nicą (segment B, III piętro, pok. 28) od 23 października br. 

w godzinach pracy Urzędu oraz w świetlicy środowisko-
wej „Remiza” w godzinach 8.00 – 16.00. 

Akcja ma na celu przypomnienie o dobrym zwyczaju, 
a zarazem powinności wieszania flagi, która przypo-

mina o naszej narodowej tożsamości. 

BĄDŹ PATRIOTĄ! 
ODBIERZ I ZAWIEŚ FLAGĘ 

11 LISTOPADA!
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LOKALIA

O nowoczesnych urzą-
dzeniach wykorzysty-
wanych w sytuacjach 

kryzysowych oraz olbrzymiej 
roli komunikacji - rozmawiano 
w czasie konferencji, która od-
była się 27 września na rynku 
naszego miasta. Organizato-
rem spotkania był Urząd Miej-
ski w Bieruniu oraz Fundacja 
Rozwoju Miasta Bielska - Bia-
łej. Honorowy patronat objęło 
m.in. Ministerstwo Gospodarki, 
Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego, Marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego.

Konferencja „Nowe techno-
logie komunikacji dla biznesu. 
Współpraca instytucji powiato-
wych i miejskich oraz firm w ob-
liczu zagrożeń ekologicznych 
i katastrof” dedykowana była 
przede wszystkim służbom cy-
wilnym, policji, wojsku, strażom 
pożarnym, osobom zajmującym 

się zarządzaniem kryzysowym i 
bezpieczeństwem.

Głównym celem wydarze-
nia była prezentacja urządzeń 
z obszaru nowoczesnych tech-
nologii, oprogramowania i naj-
nowszych rozwiązań telekomu-
nikacyjnych jak np. transmisje z 
powietrza wysokiej rozdzielczo-
ści obrazów i danych za pomo-
cą kamer, telefonów czy bezza-
łogowych pojazdów latających. 
Producenci w sposób przystęp-
ny przedstawiali zaawanso-
wane technicznie urządzenia 
i technologie oraz pokazywali 
jak świadomie z nich korzystać 
w sytuacjach wymagających 
szybkich reakcji.

Uczestnicy mieli okazję zo-
baczyć premierę filmu z tego-
rocznych Dni Bierunia, zare-
jestrowanego przez specjalne 
urządzenie latające jednego z 
prelegentów. 

Urząd Miejski w Bieruniu 
po raz kolejny został lau-
reatem programu Naj-

wyższa Jakość Quality Interna-
tional 2012. Program organizo-
wany jest przez redakcję Forum 
Biznesu, pod patronatem Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalne-
go, Klubu Polskie Forum ISO 
9000 i Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Corocznym 
celem programu jest wyróżnia-
nie firm, instytucji, organizacji 
charakteryzujących się wysoką 
jakością zarządzania i usług.

Bieruński urząd działa zgod-
nie z wprowadzonym w 2010 r. 

systemem zarządzania jakością 
ISO 9001:2008. Dzięki temu, co 
roku odbywają się kontrole ma-
jące na celu wykrywanie nie-
prawidłowości  oraz  udoskona-
lanie wszystkich świadczonych 
usług. Dlatego też, nagroda 
przyznana w kategorii QI Order 
– zarządzanie najwyższej jako-
ści, jest  poprzedzona wnikliwą 
oceną prowadzoną przez insty-
tucje zewnętrzne. 

W tym roku, „Medal Najwyż-
szej Jakości” z rąk przedstawi-
cieli Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego, odebrał wicebur-
mistrz Leszek Kryczek.

Nowe technologie 
w Bieruniu

Wyróżnienie 
dla Urzędu

Takie i inne pytania na 
pewno padną w trak-
cie przemarszu miesz-

kańców ulicami Bierunia i ma-
nifestacji przy Wiśle. Zwołują 
je bieruńskie stowarzyszenia 
– Porąbek i Stowarzyszenie 
Mieszkańców. Apelują: zama-
nifestujmy nasze niezadowo-
lenie z drastycznego pogor-
szenia się bezpieczeństwa na 
drodze, hałasu i zatrucia po-
wietrza przekraczające wszel-
kie normy, paraliżu ruchu lo-
kalnego przez ustawiczne 
korki. Żądajmy by przekona-

no nas, że powstanie w koń-
cu droga S1, która mieszkań-
com jest niezbędna już dziś, 
a miastu i regionowi umożliwi 
wszechstronny rozwój.

Stawmy się licznie za mie-
siąc – 16 listopada, bez 
względu na aurę, przedstaw-
my przedstawicielom władzy 
państwowej i samorządowej 
nasze oczekiwania wobec 
nich, oraz pokażmy determi-
nację w walce o ich zrealizo-
wanie.

Za nami kolejny cykl spo-
łecznych konsultacji nad wa-

riantami przebiegu drogi eks-
presowej S1. Tym razem 
przedstawiono cztery warian-
ty. To oznacza że General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad, uzbrojona w usta-
wę o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji in-
westycji, mobilizuje się po-
wtórnie, po pięciu zmarnowa-
nych latach kiedy to nie udało 
się uzgodnić żadnego z sze-
ściu wariantów. Czy jest szan-
sa że tym razem GDDKiA do-
prowadzi do realizacji inwe-
stycji - a może historia zatoczy 

koło i będzie kolejna zmarno-
wana szansa. Tym razem ist-
nieje dodatkowe zagrożenie – 
że nie zdążymy na czas i pie-
niądze sprzątną nam z przed 
nosa inni. Tempo przygoto-
wania inwestycji, jakie propo-
nuje GDDKiA wyraźnie na to 
wskazuje. Jedno jest pewne, 
nikt nam za darmo nic nie da, 
trzeba o swoje walczyć.  

Norbert Jaromin
Protest mieszkańców 

w 2005, 2012 roku

Ślimacze tempo drogi ekspresowej S1 
– czy tak musi być?
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GOSPODARKA

Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się 
m.in. marszałek wo-

jewództwa śląskiego Adam 
Matusiewicz, wicewojewoda 
śląski Piotr Spyra, dyrektor 
wydziału Rozwoju Regional-
nego Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego Małgorzata Staś, 
prezes Grupy Argol Villano-
va Carlo Bonzano, prezes 
Katowickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej Piotr Woja-
czek oraz przedstawiciele firm 
Brembo, Avio, Pekao i wielu in-
nych gości.

W czasie dyskusji przedsta-
wiano atuty i zalety Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Część podstrefy tyskiej o 
powierzchni 38 ha znajduje się 
na terenie Bierunia. Teren jest 
uzbrojony i skomunikowany z 
najważniejszymi szlakami ko-
munikacyjnymi, posiada rów-
nież drogę wybudowaną przez 
Gminę Bieruń kosztem 8 mln 
złotych.

Jako pierwsza doceniła to 
włoska firma „Sistema Poland”, 
która osiedliła się i zainwesto-
wała w bieruńskiej strefie ak-
tywności gospodarczej. Re-
alizacja ta powiodła się dzięki 
zaangażowaniu prezesa Dino 
Grasso oraz staraniom ówcze-
snych władz Bierunia. W listo-
padzie 2010 roku pozwolenie 
na budowę firmy wydał starosta 
bieruńsko-lędziński Piotr Czar-
nynoga. Dlatego też „ojcami 
chrzestnymi” firmy można na-
zwać poprzednie władze Bieru-
nia i powiatu.

Obecnie Sistema to poten-
tat na rynku logistycznym, któ-
ry nieustannie inwestuje w na-
szym mieście, dając zatrudnie-
nie wielu mieszkańcom.

O atrakcyjności bieruńskich 
terenów i nieograniczonych 
możliwościach inwestycyjnych 
przekonywał przedsiębiorców 
marszałek województwa ślą-
skiego, Adam Matusiewicz – 
Takie miasta jak Bieruń znajdu-
ją swoje miejsce, potrafią przy-
ciągać. Śląsk to największa 

aglomeracja miejska i najwięk-
szy rynek zbytu w całej Polsce 
– mówił podczas konferencji.

– Między polskimi a włoski-
mi przedsiębiorcami pozytyw-
nie iskrzy, a śląska ziemia jest 
przyjazna dla włoskich biznes-
menów – dodawał Piotr Woja-

czek, Prezes Zarządu Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej.

Z perspektywy lokalnej, 
o wsparciu inwestorów mó-
wił  burmistrz Bierunia – Ber-
nard Pustelnik. Poza lokalną 
strategią rozwoju strefy eko-

nomicznej, która zakłada m.in. 
wybudowanie brakującej drogi 
dojazdowej, przedsiębiorcy in-
westujący w naszym mieście 
mogą korzystać ze sporych ulg 
podatkowych, które zakładają 
zwolnienie z podatku od roku 
nawet do sześciu lat. Ogrom-
nym potencjałem Bierunia jest 

również rozbudowana sieć ko-
lejowa, telekomunikacyjna i go-
spodarcza.

W czasie forum przedstawio-
ne zostały również założenia 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Śląska na latach 

2014-2020. – Jako jedyne wo-
jewództwo mamy założenia do 
przyszłego programu operacyj-
nego w komponencie dotyczą-
cym Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Dyrektor Wydziału Rozwo-
ju Regionalnego ŚUW, Małgo-
rzata Staś.

– W założeniach pojawiają 
się działania skierowane w stro-
nę rozwoju przedsiębiorczo-
ści. – informowała Małgorzata 
Staś, dyrektor Wydziału Roz-
woju Regionalnego Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

Konferencja w Sistemie zo-
stała zorganizowana już po raz 
drugi. W ubiegłym roku Sistema 
wraz z burmistrzem Bierunia 
Bernardem Pustelnikiem za-
prosiła na spotkanie lokalnych 
i regionalnych przedsiębiorców, 
którym przedstawiano ogrom 
możliwości inwestycyjnym w 
bieruńskiej strefie. W tym roku 
forum zostało wzbogacone o 
szersze spektrum odbiorców, 
tematów i działań, które doty-
czą całej KSSE i województwa 
śląskiego.

Polsko-Włoskie Forum Gospodarcze
12 października br. w Bieruniu odbyło się Polsko-Włoskie Forum Gospo-
darcze zorganizowane przez firmę Sistema Poland Sp. z o.o i Argol Villa-
nova Group. Patronat nad konferencją objął ambasador Republiki Włoch 
w Polsce Riccardo Guariglia, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bień-
kowska, burmistrz Bierunia Bernard Pustelnik, oraz starosta bieruńsko-lę-
dziński Bernard Bednorz.
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WYDARZENIA

Trud polskiego rolnika 
jest fundamentem wol-
ności, niepodległości, 

dobrej przyszłości całej Ojczy-
zny. Za ten trud wszystkim rol-
nikom z całego serca dziękuję 
– powiedział Bronisław Ko-
morowski podczas tegorocz-
nych Dożynek Prezydenckich 
w Spale. Również w naszym 
mieście, w tym roku wyjątko-
wo okazale i uroczyście ob-
chodziliśmy rolnicze święto. 
W bieruńskich parafiach tra-
dycyjne Msze Św. Dożynko-
we, w Bieruniu Nowym bawi-
liśmy się na zorganizowanym 
po raz pierwszy Festynie Rol-
niczym a na Rynku obchodzili-

śmy Dni Bierunia oraz Dożyn-
ki 2012. 

Istotną częścią tegorocz-
nych obchodów było uhono-
rowanie wyróżniających się 
rolników Odznaką Honoro-
wą: „Zasłużony Dla Rolnictwa” 
przyznaną na wniosek Burmi-
strza Bernarda Pustelnika. 

W tym roku otrzymali ją: Jo-
lanta Niesyto, Jan Lysko, 
Piotr Sapek i Tomasz Tura.

Odznaki na bieruńskim ryn-
ku wręczali Pierwszy Wice-
wojewoda Śląski Stanisław 
Dąbrowa oraz Przewodni-
czący Komisji Rolnictwa, Le-
śnictwa, Ochrony Środowiska i 
Ładu Publicznego – Sławomir 

Wawrzyniak. Poniżej publiku-
jemy sylwetki odznaczonych 
rolników, którym serdecznie 
gratulujemy wyróżnienia. 

JOLANTA NIESYTO

Do 2012 roku prowadziła 
wraz ze swoim mężem 

Józefem 9 ha gospodarstwo 
rolne a po jego śmierci pro-
wadzi je nadal wraz ze swo-
imi dziećmi Eweliną i Domini-
kiem. Gospodarstwo znajduje 
się w Bieruniu Czarnuchowi-
cach. Pani Jolanta związa-
na jest z rolnictwem od wie-
lu pokoleń. Sama posiada 
wykształcenie rolnicze a pro-
wadzone uprawy to głównie 
uprawy zbożowe. Dodatko-
wo oprócz wielu obowiązków 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa  pełni funkcję 
Prezesa Bieruńskiej Spółki 
Wodnej – Spółki świadczącej  
usługi dla rolnictwa.

JAN LYSKO

Prowadzi około 100 hektaro-
we gospodarstwo rolne w 

Bieruniu Bijasowicach o profilu 
produkcji trzody chlewnej oraz 
upraw zbożowych. Pochodzi 
z rodziny o wieloletnich trady-

cjach rolniczych. Prowadzone 
przez niego gospodarstwo jest 
wysoce nowoczesne, w pełni 
zmechanizowane. 

PIOTR SAPEK

Do 2009 roku wraz z żoną 
Różą prowadził gospo-

darstwo ponad 50 hektarowe 
w Bieruniu Jajostach. Prowa-
dzone uprawy to głównie  zbo-
ża i rzepak a także produkcja 
trzody chlewnej. Po przepi-
saniu gospodarstwa w 2009 
r. tę ciężką pracę kontynuuje 
syn Adam. Pan Piotr zawsze 
umiał pogodzić ciężką pracę z 
dodatkowymi zajęciami w tym 
pełnił funkcję Radnego w Ra-
dzie Miejskiej  Miasta.

TOMASZ TURA

Związany z rolnictwem od 
1975 r  a w Bieruniu pro-

wadzi swoje ponad 100 hek-
tarowe gospodarstwo od 92 
roku. Główna produkcja to pro-
dukcja zbóż a także Pan To-
masz prowadzi wysoce spe-
cjalistyczną hodowlę koni. Ma 
ich obecnie ponad 30 – ilość ta 
jest płynna. Hodowlę koni pro-
wadzi głównie z myślą o spor-
tach wyczynowych. Dodatko-
wo w celu poszerzenia swojej 
podstawowej działalności pro-
wadzi jeszcze działalność re-
kreacyjną. W gospodarstwie 
pomaga mu cała rodzina w 
tym synowie.

Jolanta Niesyto, Jan Lysko, Piotr Sapek i Tomasz Tura

Odznaczenia dla rolników

Minister rozwoju regionalnego – Elżbie-
ta Bieńkowska spotkała się z druha-
mi z Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Bieruniu Starym. Głównym tematem tego nie-
codziennego spotkania było omówienie trud-
nych warunków lokalnych jakimi dysponują 
strażacy. Dyskusja toczyła się wokół budo-
wy nowego budynku strażnicy dla bieruńskiej 
jednostki. Obecnie strażacy funkcjonują w 
bardzo starym budynku, którego warunki nie 
pozwalają na prawidłową i swobodną pracę. 

Minister Bieńkowską szczególnie zasko-
czyła decyzja dotycząca rozbudowy obecne-
go budynku i dokupienia sąsiedniej działki o 
wartości około 350 tys. zł, zamiast budowy 

nowej siedziby od podstaw na wyznaczo-
nej do tego celu gminnej działce. Rozbudo-
wa tak starego budynku – jej zdaniem – nie 
zagwarantuje bezpiecznych i stabilnych wa-
runków służby bieruńskich strażaków. 

Minister Bieńkowska ocenia 
starobieruńską remizę

Więcej na ten temat w jednym z najbliż-
szych numerów Rodni.
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SPOŁECZEŃSTWO

Przybyłych na uroczystość 
gości przywitała Dyrek-
tor Ośrodka Edukacji Kry-

styna Czajowska, która cytując 
Jana Pawła II powiedziała: „Nie 
ma większego bogactwa w na-
rodzie nad światłych obywate-
li.” W swoim wystąpieniu Dyrek-
tor OE podkreśliła, że w naszym 
mieście świadomość tę posiada-
ją zarówno nauczyciele, rodzice 
jak i władze miasta. Nauczycie-
le są ludźmi kreatywny-
mi, pełnymi pomysłów 
i ciekawych inicjatyw. 
Wzorcami osobowości 
dla swoich wychowan-
ków. To dzięki ich peł-
nej pasji pracy ucznio-
wie mogą rozwijać 
swoje zainteresowania 
i talenty. 

Dyrektor OE podzię-
kowała nauczycielom 
za zaangażowanie w 
pracy, wyrozumiałość i 
cierpliwość w stosunku 
do uczniów, za życz-
liwość i serdeczność. 
Podziękowała również 
pracownikom admini-
stracji i obsługi za pracę dzię-
ki której placówki mogą spraw-
nie funkcjonować. Wyrazy po-
dziękowania skierowała także 
w stronę: władz miasta, przed-
stawiciela Kuratorium Oświa-
ty oraz Związków Zawodowych 
dziękując za zrozumienie i czyn-
ne współuczestnictwo w rozwią-
zywaniu problemów związanych 
z oświatą.

Burmistrz Bernard Pustel-
nik zwracając się do nauczy-
cieli i pracowników oświaty po-

wiedział: Nauczanie to zajęcie 
wymagające energii i poświęce-
nia, ale najważniejsza jest pa-
sja. Przypomniał, że problemy 
oświaty są przedmiotem stałej 
troski władz gminy, które wraz 
z radnymi, starają się zapewnić 
młodym mieszkańcom Bierunia 
jak najlepsze warunki do nauki. 
Korzystając z okazji burmistrz 
Bernard Pustelnik wraz z za-
stępcą Leszkiem Kryczkiem 

złożyli wszystkim pracownikom 
oświaty najserdeczniejsze ży-
czenia spełnienia marzeń i pla-
nów.

Podczas uroczystości uhono-
rowano wyróżniających się pra-
cowników naszej oświaty. 

Nagrody Śląskiego Kuratora 
Oświaty otrzymali: Anna Kno-
pek – Szkoła Podstawowa Nr 
1 oraz – Stanisława Krella – 
Szkoła Podstawowa Nr 3

Nagrody Burmistrza Miasta 
otrzymali: Anna Majer, Barba-

ra Nieckarz – Przedszkole Nr 1 
oraz Magdalena Skrypko, Jo-
anna Szromek, Małgorzata 
Dziedzioch – Przedszkole Nr 2. 

Agata Parysz-Urbaś, Sonia 
Rozmus, Renata Liszka, Doro-
ta Dworakowska – Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 oraz Mariola Pa-
terek, Iwona Rogalska, Józefa 
Lempart, Sabina Błędzińska, 
Małgorzata Berger-Kutera – 
Szkoła Podstawowa Nr 3.

W grupie nauczycieli Gimna-
zjów wyróżniono: Joannę To-
mala, Beatę Przypalińska, Sta-
nisławę Słocińska i Grzegorza 
Bizackiego – Gimnazjum Nr 1 
oraz Agnieszkę Ścierską, Ka-
tarzynę Trochimiak, Katarzy-
nę Duży, Joannę Gawor i Gra-
żynę Kubica – Gimnazjum Nr 2

Akty nadania stopnia nauczy-
ciela mianowanego odebrali i 
ślubowanie złożyli: Sonia Roz-
mus – Szkoła Podstawowa Nr 1, 

Joanna Tomala – Gimnazjum 
Nr 1, Katarzyna Duży – Gimna-
zjum Nr 2, Anna Majer i Anna 
Żmuda – Przedszkole Nr 1 oraz 
Magdalena Skrypko, Beata 
Baron, Justyna Regiec, Ewa 
Celińska, Agnieszka Krze-
mień – Przedszkole Nr 2.

Ponadto, Dyplomy Burmistrza 
Miasta otrzymali: 

– 25-lecie pracy zawodo-
wej: Renata Sobanik, Jolanta 
Nyga, Stanisława Krella, Ma-
riola Paterek, Ewa Juda, Be-

ata Kostyra, Beata Pech, Sta-
nisława Bernaś, Helena Nyga.

– 30-lecie pracy zawodowej: 
Janina Bachul, Dorota Pilch, 
Dorota Wróbel, Anna Burek, 
Irena Panfil, Barbara Kosma-
la, Teresa Chronowska, Miro-
sława Bojdys, Barbara Kłopo-
tek-Główczewska. 

– 35-lecie pracy zawodowej: 
Urszula Flak, Janina Kostyra.

– 40-lecie pracy zawodowej: 
Teresa Duka, Teresa Hermet.

Okolicznościowe spotkanie za-
kończyło się występem uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia im. Karola Szymanow-
skiego w Oświęcimiu oraz Beti-
ny Krzykawskiej i Daniela Te-
cława.

W uroczystych obchodach 
Dnia Edukacji uczestniczyli go-
ście: Dyrektor Wydziału Nad-
zoru nad Przedszkolami, Szko-

łami i Placówkami Kuratorium 
Oświaty w Katowicach mgr 
Andrzej Rafa, Burmistrz Mia-
sta Bierunia Bernard Pustel-
nik wraz z zastępcą Leszkiem 
Kryczkiem, Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, Spor-
tu, Zdrowia i Opieki Społecznej 
Barbara Panek-Bryła, radny 
Tomasz Nyga. Związki Zawo-
dowe w osobach: Prezes ZNP 
– Gabriela Stańczyk i NSZZ 
„Solidarność” Mariola Pate-
rek.

Dzień Nauczyciela
Dla nich powiedzenie „obyś cudze dzieci uczył” to nie 
przekleństwo, lecz wyzwanie. Ich wychowankowie wygry-
wają konkursy i olimpiady. Własnymi pasjami potrafią in-
spirować swoich uczniów. Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej 10 października w Świetlicy Środowiskowej w Bieru-
niu odbyło się uroczyste spotkanie.
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: Proszę powiedzieć, 
na czym polega to przedsię-
wzięcie?

Dominik Łaciak: Zaprasza-
my bieruńskich internautów na 
wirtualną kawę. Najważniejsze 
to spotkać ich w jednym miej-
scu, czyli na Facebooku. A jak 
to działa? U nas każdy może 
publikować treści, zamieszczać 
zdjęcia i filmy, polecać jakieś 
wydarzenia. Czyli – zauważy-
łeś coś ciekawego na mieście? 
Pokaż to innym, zobacz, co oni 
o tym sądzą – np. użytkownik 
Utopiec Bieruński wrzucił zdję-
cie zalegających w lesie śmieci, 
z których wygrzebał czeski ad-
res. Masz ciekawą pasję? Po-
chwal się innym. Chcesz się 
czegoś dowiedzieć? Zapytaj, 
może ktoś wie. Uważamy, że 
każdy z osobna zna się tylko 
na jakiejś dziedzinie, za to ra-
zem tworzymy prawdziwy miej-
ski mózg. Przygotowujemy też 
codzienną prasówkę dotyczą-
cą gminy i najbliższych okolic. 
Prócz mnie profil tworzą foto-
graf Radek Wojnar i dzienni-
karka Karolina Kula.

: Jak rozumiem, two-
rzycie coś w rodzaju interne-
towej gazety?

Dominik Łaciak: I tak, i nie. 
Naszym głównym założeniem, 
które wyraźnie różni nas od tra-
dycyjnej prasy, jest próba na-
mówienia naszych subskryben-
tów do aktywności.

: Subskrybentów, 
czyli kogo? Co trzeba zrobić, 
żeby dołączyć do tego grona?

Dominik Łaciak: Nasi sub-
skrybenci to bierunianie obec-
ni na www.facebook.pl. Aby do 
nas dołączyć, wystarczy się za-
rejestrować – można pod pseu-
donimem, nie trzeba podawać 
danych osobowych. To trwa 
najwyżej parę minut. Później wy-

starczy nas odnaleźć (wpisać w 
okno przeglądarki www.facebo-
ok.com/miastobierun lub w fejs-
bukową wyszukiwarkę: Bieruń 
– Sprawy z Twojego miasta) i 
„polubić”, czyli kliknąć ikonę z 
podniesionym do góry kciukiem.

: Jak zamierzacie się 
zabezpieczyć przed wulgary-
zmami i niesprawdzonymi, 
krzywdzącymi opiniami, np. 
że za przebieg imprezy skej-
towej odpowiada BOK, pod-
czas gdy organizatorem był 
BOSiR

Dominik Łaciak: Stronę na 
bieżąco moderujemy i kasuje-
my wulgaryzmy. Facebook to 
nie byle forum, tu przestrze-
ga się zasad netykiety – wielu 
użytkowników serwisu posługu-
je się nazwiskami. Problemem 
pozostają niesprawdzone twier-
dzenia, choć – proszę zauwa-
żyć – w wypadku, o którym pan 
mówi, rzecz szybko sprostowa-
liśmy. Z drugiej strony sytuacje 
taka jak ta unaocznia potrzebę 
funkcjonowania takiego serwi-
su – jeżeli mieszkańcom myli 
się ośrodek kultury z ośrodkiem 
sportu, to znaczy, że nie są do-
statecznie poinformowani. To 
staramy się naprawić.

: Ale z faktu, że sobie 
pogadacie, niewiele wynika… 

Dominik Łaciak: Wynika, i to 
bardzo wiele. Myślę, że nie do-
ceniamy wartości samej rozmo-
wy, ktoś pisze: „działajcie, a nie 
uprawiajcie pismactwa”. Czyli 
jak zwykle – od działania mamy 
wyspecjalizowanych polityków i 

społeczników, a jeśli nie nale-
żysz do tych grup, to uprawiaj 
ogródek. I sprawy swojej dziel-
nicy albo ulicy pozostaw profe-
sjonalistom. To nie tak. Sama 
rozmowa jest wielką wartością, 
bo służy budowaniu czegoś, co 
w socjologii nazywa się kapita-
łem społecznym. To, że Kowal-
ski spotka na ulicy (albo w sie-
ci!) Nowaka i stwierdzą, że obu 
ich dręczy nierozwiązany pro-
blem. Jeśli zdecydują się wziąć 
sprawy w swoje ręce i interwe-
niować, to mamy jakiś zaczą-
tek ruchu. A może ten w przy-
szłości przeobrazi się w dobrze 
działające na rzecz lokalnej 
wspólnoty stowarzyszenie? Na-
wet jeżeli uda się rozwiązać tyl-
ko ten jeden problem, to będzie 
już bardzo dużo.

: Może pan podać ja-
kiś konkretny przykład z ży-
cia waszego profilu?

Dominik Łaciak: Zastana-
wialiśmy się nad losem bie-
ruńskich kolei, gdy do dyskusji 
włączył się Damian Olszono-

wicz, bierunianin, którego do-
tąd nie znałem. Szybko rozwiał 
nasze wątpliwości dotyczące 
przyszłości połączenia Bieruń 
– Katowice. Okazało się, że 
interesuje się transportem pu-
blicznym i próbuje dotrzeć do 
zdjęć starobieruńskiego dwor-
ca sprzed przebudowy na po-
czątku lat osiemdziesiątych. A 
ponieważ kiedyś robiłem na ten 
temat reportaż, wskazałem mu 
trop, niejako odwdzięczając się 
za informacje, które nam prze-
kazał. Nie do przecenienia jest 
też aktywność innych użytkow-
ników, takich jak Lech Gawin, 
Łukasz Stolecki, Szymon Mi-
tręga, Natalia Ostrowska czy 
fanpage kibiców Unii Bieruń 
Stary.

: Fejsbukowy profil 
to inicjatywa skrojona na XXI 
wiek?

Dominik Łaciak: Technolo-
gie rozwijają się tak szybko, a 
dostęp do Internetu jest tak po-
wszechny, że aż dziw bierze, 
że do tej pory nie powstało nic 
podobnego. Dzisiaj to w rze-
czywistości wirtualnej powstają 
kulturowe kody, to tam przeno-
szą się kolejne sfery naszego 
życia. W Aleksandrowie Łódz-
kim, niewielkim mieście, które 
zdobyło tytuł innowacyjnej gmi-
ny roku, przez Internet można 
się zapisać do lekarza. W Bie-
runiu postanowiliśmy zacząć 
od przeprowadzki do tego świa-
ta demokracji. Chodzi i o plot-
ki, nasze opisy podróży, zrobio-
ne ostatnio filmy albo zdjęcia, 
i dyskusje poważniejsze – np. 
kiedy wyremontują w końcu 
dach domu kultury, czy podo-
bają nam się miejskie festyny 
albo co ze wspomnianymi kole-
jami? Na koniec pozwolę sobie 
zaprosić do udziału w naszej 
inicjatywie naszych lokalnych 
polityków. Trudno wyobrazić 
sobie lepszą możliwość komu-
nikacji z obywatelem.

: W imieniu tradycyj-
nego medium, jakim jest 
Rodnia, życzę powodzenia 
waszej inicjatywie i… do zo-
baczenia na fesjbuku oraz 
na łamach Rodni.

Dominik Łaciak: Do zoba-
czenia. Świetnie, że pan do nas 
dołączył.

SPOŁECZEŃSTWO

Fejsbukowy profil mieszkańców
Nowe techniki i technologie sprawiają, że tradycyjna prasa drukowana zaczyna być wy-
pierana, jak chcą niektórzy, lub uzupełniana, jak mówią inni – przez media elektroniczne. 
Ten proces dociera również do naszego miasta. Obok oficjalnej strony Urzędu zamiesz-
czonej w Internecie, pojawiają się inicjatywy lokalne, strony zakładane przez stowarzy-
szenia, instytucje, kluby czy osoby prywatne. Jednym z takich przedsięwzięć jest fejs-
bukowy profil www.facebook.com/miastobierun. Użytkownicy facebooka zaglądają tam 
od pewnego czasu, pozostałym przedstawiamy jego twórcę Dominika Łaciaka.
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WOKÓŁ NAS

Zakład Pogrzebowy

 WOJTUSZEK

Bieruń ul. Rynek 10

tel. (32) 215-15-00, 501-439-917
  oferuje pełny zakres usług pogrzebowych

Oferuje całodobowe kompleksowe usługi pogrzebowe.
Całodobowe przewozy, do chłodni w Bieruniu lub we 
wskazane miejsce przez rodzinę.
Zakład świadczy bezpłatne usługi w zakresie porad 
cywilno- prawnych(renty, świadczenia, masy spadkowe)
Posiadamy możliwości udzielania kredytów.
Rozliczenia bezgotówkowe z KRUS i ZUS oraz MSWiA
Załatwiamy formalności ZUS KRUS US.
USŁUGI ŚWIADCZYMY W KONKURENCYJNYCH 
CENACH.

Nasze współczesne życie 
biegnie w takim tempie, 
że myślimy zwykle tyl-

ko o chwili obecnej. Postano-
wiliśmy, choć na parędziesiąt 
minut sobotniego popołudnia 
zmienić tą optykę i pod hasłem 
rzymskiego myśliciela Cycero-
na: Historia magistra vitae (Hi-
storia nauczycielką życia) wy-
ruszyliśmy poznać tajemnice 
cmentarza. 

Przez losy życiowe zasłużo-
nych, ale jakże często także 
nieco zapomnianych bierunia-
ków, chcieliśmy lepiej poznać 
i zrozumieć przeszłość miasta. 
Była mowa o historii parafii, 
przedwojennym samorządzie, 
lekarzach, którzy byli autoryte-

tami dla swoich pacjentów, roz-
woju przemysłu, bohaterstwie 
powstańców śląskich i drama-
tach II wojny światowej. W koń-
cu zwróciliśmy również uwagę 
na stare, piękne nagrobki, któ-
rych niestety z roku na rok co-
raz mniej. Zapalając znicze za-
dumaliśmy się nad faktem, że 
zmarli mimo iż odeszli, przy-
kładem swojego życia, tak wie-
le mogą nam jeszcze przeka-
zać… 

Marcin Nyga
Zwiedzanie zatytułowane 

„Poznajemy tajemnice cmenta-
rza” odbyło się 20 października. 
Po cmentarzu oprowadzał Mar-
cin Nyga – historyk sztuki. 

(red.) 

Urząd Miejski w Bieru-
niu informuje, że Insty-
tut Włókien Naturalnych 

i Roślin Zielarskich z Pozna-
nia, zgodnie z wymogami za-
wartymi w ustawie z dnia 29 lip-
ca 2005 r. o Przeciwdziałaniu 
Narkomanii, w związku z reali-
zacją w 2012 r. projektu „Bez-
odpadowa technologia produk-
cji celulozy konopnej, etanolu i 
białka paszowego”, w ramach 
Programu Operacyjnego Inno-

wacyjna Gospodarka, prowa-
dzi prace badawczo-rozwojowe 
z konopiami włóknistymi na te-
renie gminy Bieruń. W tym celu 
na pow. ok. 18 ha zasiał kono-
pie jednopienne odmiany Biało-
brzeskie.

Instytut wykonuje prace ba-
dawcze w ramach zadań wła-
snych.  

Burmistrz Miasta Bierunia nie 
wydawał żadnej zgody na upra-
wę konopi na terenie miasta. 

Jednocześnie przypomi-
namy, że dofinansowa-
nie przyznane w ramach 

Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji nie może być finanso-
wane podwójnie, tzn. z innego 
źródła takiego jak: Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska.

W razie jakichkolwiek wątpli-
wości prosimy o wylegitymowa-

nie osoby, która namawia Pań-
stwa na montaż kolektora sło-
necznego oraz poinformowanie 
o tym fakcie pracowników Bie-
ruńskiej Fundacji Inicjatyw Go-
spodarczych pod numerem 
32/ 324-25-08.

Bieruńska Fundacja Inicja-
tyw Gospodarczych - Operator 
Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji na terenie miasta Bieru-
nia

Tajemnice bieruńskiej 
nekropolii
Dni poprzedzające Uroczystość Wszystkich Świętych 
i Dzień Zaduszny są zawsze czasem, gdy myślami i modli-
twami powracamy do osób bliskich, które odeszły z tego 
świata. Z tej właśnie refleksji w Stowarzyszeniu „Razem 
dla Bierunia” zrodził się pomysł zorganizowania zwiedza-
nia starobieruńskiego cmentarza.

Badanie konopii 
włóknistych

Uwaga na kolektory 
słoneczne
W ostatnim czasie domy mieszkańców Bierunia odwie-
dzają osoby, które namawiają do montażu kolektorów sło-
necznych. Wobec powyższego informujemy, że składana 
przez wyżej wymienione osoby oferta montażu kolektorów 
nie ma nic wspólnego z Programem Ograniczenia Niskiej 
Emisji prowadzonym przez Urząd Miejski w Bieruniu.

Zaproszenie
Bieruński Ośrodek Kultury prosi o kontakt wszyst-

kich zainteresowanych współpracą w ramach 
Mikołajkowego Jarmarku Bożonarodzeniowego, 

który odbędzie się 9 grudnia br. na parkingu przy 
kościele NSPJ w Bieruniu Nowym

(osoby uzdolnione chcące sprzedać artykuły artystyczne…).

Zespół muzyczny Family Band
Profesjonalna oprawa imprez okolicznościowych

Do wyboru skład 3,4 lub 5 osobowy z perkusją.

Gitara solowa i akustyczna+wokal, 
trąbka+wokal, saxofon altowy+wokal 

żeński, instrumenty klawiszowe, akordeon, 
perkusja, djembe, bongosy.

www.familyband.pl, kom. 609 573 158
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Kilkudziesięciu słuchaczy 
Uni wer sytetu Trzeciego 
Wieku w Bieruniu 8 paź-

dziernika uroczyście rozpoczęło 
kolejny rok akademicki. Przyby-
li mieli okazję wysłuchać okolicz-
nościowego przemówienia rekto-
ra Górnośląskiej Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej im. Kardynała 
Augusta Hlonda Mirosława Wój-
cika. Słowa do słuchaczy UTW 
skierował również burmistrz Bie-
runia Bernard Pustelnik, który 
podziękował za zainteresowanie 
zajęciami i zachęcał do korzy-

stania z oferty przygotowanej na 
najbliższe semestry. Oprawę mu-
zyczną w tym roku zapewnił ze-
spół folklorystyczny „Bierunianki”.

Przypomijmy, że Uniwersytet 
Trzeciego Wieku powstał w Bie-
runiu w 2011 roku i funkcjonuje w 
Bieruńskim Ośrodku Kultury. Słu-
chaczem uniwersytetu Trzecie-
go Wieku może być każda osoba 
w wieku dojrzałym zamieszkała 
w Bieruniu, bądź w okolicy, która 
zakończyła działalność zawodo-
wą i jest zainteresowana dalszą 
edukacją i szeroko pojętą aktyw-

nością. Wykształcenie słucha-
czy nie ma znaczenia, można 
zostać słuchaczem nie zależ-
nie od stopnia wykształcenia.

Uczestnictwo w zajęciach 
jest pewną odskocznią od co-
dziennych obowiązków, ro-
dzajem relaksu przy jedno-
czesnym rozwijaniu własnych 
upodobań i spędzaniu miło 
wolnego czasu.

Osoby zainteresowane 
szczegółami dotyczącymi za-

jęć mogą je uzyskać w placów-
kach Bieruńskiego Ośrodka Kul-
tury. Kierownikiem UTW jest Iza-
bela Kuźnicka oraz Zofia Łabuś, 
dyrektor BOK.

Wśród przybyłych gości nie za-
brakło kadry akademickiej Gór-
nośląskiej Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej im. Kardynała Augusta 
Hlonda, dyrektora Bieruńskie-
go Ośrodka Kultury Zofią Łabuś 
oraz radnych naszego miasta.

nością. Wykształcenie słucha-
czy nie ma znaczenia, można 
zostać słuchaczem nie zależ-
nie od stopnia wykształcenia.

jest pewną odskocznią od co-
dziennych obowiązków, ro-
dzajem relaksu przy jedno-
czesnym rozwijaniu własnych 
upodobań i spędzaniu miło 
wolnego czasu.

szczegółami dotyczącymi za-

Rozpoczęcie Roku Akademickiego UTW
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Z ewnętrznym wy-
razem uznania 
roli Stowarzysze-
nia było wręcze-
nie przez radne-

go Sejmiku Śląskiego – Piotra 
Czarnynogę oraz burmistrza 
Bierunia – Bernarda Pustel-
nika Złotej Odznaki Honorowej 
„Za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego” przyznanej Stowa-
rzyszeniu Miłośników 
600-letniego Bierunia 
przez Sejmik Woje-
wództwa Śląskiego.

Stowarzyszenie na 
czele, którego stoi 
obecnie Józef Berger 
przewodniczący Rady 
Powiatu – jest jednym 
z najstarszych i naj-
ważniejszych działających w po-
wiecie bieruńsko-lędzińskim. 
Odegrało znaczącą rolę w wyda-
rzeniach społeczno-gospodar-
czych ostatnich kilkudziesięciu 
lat. W różnych okresach związali 
się z tą organizacją społecznicy, 
których zaangażowanie w pracę 
na rzecz społeczności wielokrot-
nie nagradzano i wyróżniano.

Liderem tej organizacji przez 
wiele lat był jej założyciel Jan 
Wieczorek. Jego wykład no-
szący tytuł „Historia Stowarzyszenia Miłośników 600-letnie-
go Bierunia” wygłoszony podczas spotkania jubileuszowego 
stanowił wyjątkowe objaśnienie ekspozycji w Galerii Staro-
stwa Powiatowego w Bieruniu. Wykład dr. Jana Czempasa 
na temat „Historia Zeszytów Bieruńskich” dopełnił prezenta-
cji dokonań. W innym duchu wybrzmiał wykład Alojzego Ly-
sko: „Rola stowarzyszeń w działalności lokalnej na przykła-
dzie Stowarzyszenia Miłośników 600-letniego Bierunia”.

Stowarzyszenie znane jest z inicjatyw gospodarczych, jak 
i działań politycznych – tworzy własne listy wyborcze w wy-
borach samorządowych. Dba o upamiętnienie miejsc związa-
nych z historią miasta. Warto wskazać na niektóre działania 
tej organizacji takie jak: sfinansowanie pomnika grobów żoł-
nierzy września 1939 roku, umieszczenie kamienia milowego 
przy Kopcu, zamontowanie tablicy upamiętniającej nadanie 
godności kardynalskiej ks. prof. Stanisławowi Nagymu. Sto-
warzyszenie przyczyniło się również do tego, że św. Walenty 
ogłoszony został patronem miasta a w 2008 roku odsłonięto i 
poświęcono jego pomnik nieopodal zabytkowego kościółka.

Okolicznościowa uroczystość była też okazją do uhono-
rowania osób zasłużonych dla Stowarzyszenia. W dowód 
uznania, pamiątkową statuetkę i odznakę „Zasłużony dla 
Stowarzyszenia” otrzymali: Jan Wieczorek, Piotr Czarny-
noga, Jan Czempas, Ludwik Jagoda, Alojzy Lysko, Ro-
man Nyga, Gerhard Chrobok, Jan Janik, Jerzy Barcik, 

Marian Ryglewicz, Zdzisław 
Kantor i Józef Berger. Wcze-
śniej wyróżnienie to otrzyma-
ły dwie osoby: senior Ludwik 
Wioska (w sierpniu skończył 
90 lat) i prezes Nitroerg SA – 
Józef Dulian.

Po zakończeniu Uroczystej 
Sesji: Józef Berger, Bernard 
Bednorz i Jan Wieczorek 
otworzyli wystawę poświę-

coną działalności Mi-
łośników 600-letnie-
go Bierunia. Ta część 
uroczystości uboga-
cona została wystę-
pem uczniów bieruń-
skiego Liceum, któ-
rzy zaprezentowali 
scenę przedstawiają-
cą nadanie wójtostwa 

w Bieruniu Kussowiczowi przez 
księcia Jana II Żelaznego oraz 
fragment napisanej przez Jana 
Wieczorka „Ballady o Bieru-
niu”. Występ wzbudził uznanie 
uczestników uroczystości, wie-
lu z nich postanowiło uwiecznić 
tę wspaniałą chwilę fotografując 
się z księciem opawsko-racibor-
skim Janem i jego dworem.

Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” dla Stowarzyszenia Miłośników 600-letniego Bierunia

Z
Złota Odznaka na Srebrny Jubileusz

Marian Ryglewicz, Zdzisław 
Kantor i Józef Berger.
śniej wyróżnienie to otrzyma-
ły dwie osoby: senior 
Wioska
90 lat) i prezes Nitroerg SA – 
Józef Dulian.

Sesji: J
Bednorz i Jan Wieczorek
otworzyli wystawę poświę-

coną działalności Mi-
łośników 600-letnie-
go Bierunia. Ta część 
uroczystości uboga-
cona została wystę-
pem uczniów bieruń-
skiego Liceum, któ-
rzy zaprezentowali 
scenę przedstawiają-
cą nadanie wójtostwa 

w Bieruniu Kussowiczowi przez ważniejszych działających w po-

„U progu nowej historii” – to wyjątkowa wystawa wieńcząca obchody 25-le-
cia Stowarzyszenia Miłośników 600-letniego Bierunia i jednocześnie inaugu-
rująca nowy okres jego działalności. Wystawę otwarto w piątek 28 września 
w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, podczas uroczystości zorganizowa-
nej w okazji jubileuszu tego zasłużonego dla miasta, regionu i województwa 
Stowarzyszenia. 

w Bieruniu Kussowiczowi przez 
księcia Jana II Żelaznego oraz 
fragment napisanej przez 
Wieczorka
niu”. Występ wzbudził uznanie 
uczestników uroczystości, wie-
lu z nich postanowiło uwiecznić 
tę wspaniałą chwilę fotografując 
się z księciem opawsko-racibor-
skim Janem i jego dworem.

w Bieruniu Kussowiczowi przez 
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Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Urząd Miejski w Bieruniu 
organizuje wyjazd „Szlakiem jarmarków świątecznych” do partnerskie-
go miasta Gundelfingen w Niemczech. Wyjazd odbędzie się w dniach 
od 6 do 11 grudnia br. 

Przewidziany koszt wynosi 500 zł i obejmuje trzy noclegi wraz ze 
śniadaniami, transport autokarem i ubezpieczenie. Mieszkańcy będą 
mieli zapewnione również trzy obiady. Pozostałe wyżywienie we wła-
snym zakresie. 

Poza udziałem w świątecznym jarmarku w Gundelfingen (Weih-
nachtsmarkt) w planach wyjazdu jest zwiedzanie pobliskiego Freibur-
ga i francuskiego miasta Colmar (szczegóły dotyczące miast mogą 
ulec zmianie). 

Zapisy: Referat Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą, 
III piętro, pok. nr 28, 

Urząd Miejski w Bieruniu, Rynek 14, 43-150 Bieruń. 
Więcej informacji: 32-324-24-18

Nasze partnerskie miasto Gundelfingen położone jest w południowo-
zachodniej części Niemiec u stóp gór Schwarzwaldu w malowniczej Ba-
denii – Wirtembergii, w powiecie Breisgau – Hochschwarzwald. Gmina 
liczy ponad 11 tys. mieszkańców i prowadzi również współpracę zagra-
niczną z francuskim Meung sur Loire i niemieckim Scheibenberg.

„Szlakiem jarmarków świątecznych” 
grudniowy wyjazd do Gundelfingen! 
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KULTURA

RODNIA 

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W LISTOPADZIE

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
Bieruński Ośrodek Kultury uprzejmie informuje, że w związku z 
przeprowadzoną Ekspertyzą więźby dachowej budynku KT „Ju-
trzenka” przy ul. Spiżowej 4” przez Zakład Usługowo Handlo-
wy „LGC-INFO” Zabrzegu, zleconą przez UM Bieruń i negatywny-
mi wnioskami końcowymi – Burmistrz Miasta z uwagi na zagroże-
nie stabilności i wytrzymałości więźby dachowej – nakazał wyłączyć 
budynek z eksploatacji z dniem 2 sierpnia 2011 r.

Planowane imprezy zostały przeniesione 
do Domu Kultury „Gama”.

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
20 października godz. 10.00 – XIII Ogólnopolski Festiwal 
Dzieci i młodzieży Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka – śląskie 
eliminacje

15 listopada – Wieczór wspomnień dla PZERiI

24 listopada godz. 20.00 – Dyskoteka Andrzejkowa w szalo-
nych latach 80-tych. Impreza biletowana, wstęp 50 zł/ para

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
5 listopada godz. 10.00 – Promocja książki „Nowobierunianki”

6 listopada godz. 13.30 – Spotkanie PZERiI

11 listopada godz. 16.00 – Złożenie kwiatów pod Pomnikiem 
Powstańców Śląskich z okazji Święta Niepodległości

20 listopada godz. 14.00 – Spotkanie PZERiI

22 listopada godz. 17.00 – Spotkanie chórów z okazji święta 
św. Cecylii 

23 listopada godz. 17.00 – Spotkanie Stowarzyszenia 
„Wspólna Europa”

23 września kolejna mieszkanka naszego 
miasta – pani Jadwiga Ścierska świę-
towała swoje wyjątkowe dziewięćdziesię-

ciolecie urodzin. Z tej okazji z najlepszymi życzenia-
mi i bukietem kwiatów odwiedził dostojną Jubilatkę 
burmistrz Bierunia Bernard Pustelnik, przewodni-
czący Rady Miejskiej Przemysław Major i naczelnik 
Wydziału Spraw Obywatelskich Sylwia Orocz. 

Pani Jadwiga jest rodowita bierunianką. Wyszła za 
mąż w 1946 roku i razem z mężem przeżyła piękne 
58 lat. W młodości pracowała na Ergu, a później po-
święciła się pracy w domu i na gospodarstwie. Jubi-
latka doczekała się troje dzieci, dwoje wnuków i troje 
prawnuków. Pani Jadwiga mieszka sama, jednak w 
sąsiedztwie córki Łucji i wnuczki Celiny. Mimo trud-
nych przeżyć z okresu II wojny światowej, pani Ja-
dwiga zachowała do dziś niegasnącą radość. 

NAJLEPSZE 
ŻYCZENIA DLA 
PANI JADWIGI!

 10 – 2012 r.
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SESJA

Wrześniowa sesja 
Rady Miejskiej miała 
kilka tematów. Rad-

ni omawiali problem Gospo-
darki odpadami komunalnymi 
oraz sprawy porządku wmie-
ście. Jak wiadomo, w przy-
szłym roku zacznie obowiązy-
wać zmieniona w znacznym 
zakresie ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach, dostosowana do pra-
wa obowiązującego w krajach 
Unii Europejskiej. Zmianie ule-
gnie sposób gospodarowania 
a także finansowania kosztów 
odbioru, transportu i zagospo-
darowania odpadów komunal-
nych wytwarzanych na terenie 
każdej posesji. Nowe obowiąz-
ki dotyczyć będą właścicieli 
nieruchomości, Rady Miasta, 
Burmistrza, a także przedsię-
biorców odbierających odpa-
dy komunalne oraz prowadzą-
cych działalność w zakresie 
odbioru i transportu nieczysto-
ści ciekłych. Gmina zobowią-
zana będzie dostosować nowy 
regulamin utrzymania czysto-

ści i porządku na terenie gminy 
do zapisów tego planu oraz za-
pisów ustawy.

 W innym punkcie obrad rad-
ni omowaiali „Sprawozdanie z 
przebiegu wykonania budżetu 
miasta za I półrocze 2012 roku” 

Ponadto, radni przyjęli nastę-
pujące uchwały:

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

Zaproponowane zmiany na-
leżą do wyłącznej kompetencji 
rady. Wprowadzono do budże-
tu na 2012 r. dotację w łącznej 
wysokości 30.700,00 zł na re-
alizację programu „Comenius”, 
który będzie realizowany przez 
Gimnazjum nr 2 i Szkołę Pod-
stawowa nr 1 .

Realizacja zadania: w 100% 
finansowana środkami budże-
tu UE, w latach 2012-2014, do-
tacja w wysokości 20.000 Euro. 
W ramach programu młodzież 
pozna środowiska, obycza-
je, kulturę innych narodowości 
oraz ma możliwość nauki języ-
ków obcych.

– w sprawie zmian Wielolet-
niej Prognozy Finansowej 
wraz z prognozą kwoty dłu-
gu i spłat zobowiązań Miasta 
Bierunia na lata 2012-2021,

– w sprawie udzielenia dota-
cji dla OSP w Czarnuchowi-
cach. 

Jednostka OSP Czarnucho-
wice zwróciła się do Pana Bur-
mistrza oraz Radnych o zmia-
nę celu przyznanej wcześniej 
dotacji, gdyż dotacja została 
udzielona na wydatki bieżące 
zapewniające gotowość bojo-
wą, a chcieliby przekwalifiko-
wać ją na wydatki majątkowe. 
Podjętą decyzję motywują tym, 
że samochód który posiadają 
jest wyeksploatowany, nada-
je się do kapitalnego remontu 
oraz zużywa dużo paliwa, dla-
tego chcą zakupić używany sa-
mochód pożarniczy bardziej 
nowoczesny.

– w sprawie wyrażenia zgo-
dy na oddanie w dzierżawę 
w drodze bezprzetargowej 
części budynku położone-
go przy ul. Turystycznej 1 w 
Bieruniu będącego własno-
ścią Gminy Bieruń.

W tej sprawie radni zdecydo-
wali dokonać zmian w uchwale 
nr IX/3/2010 Rady Miejskiej w 
Bieruniu z dnia 28 października 
2010 r., poprzez zmianę pkt 1, 
który otrzymuje brzmienie:

„1. Przeznaczyć do oddania 
w drodze bezprzetargowej w 
dzierżawę części budynku po-
łożonego przy ul. Turystycz-
nej 1 w Bieruniu, na parceli nr 
178/6 o powierzchni 7 051 m2, 
powierzchni użytkowej 2 563,64 
m2 oraz kubaturze 11 186 m3, z 
tym że:

– na okres od 2013 – 2022, 
z zakończeniem na ostatni 
dzień roku kalendarzowe-
go, części budynku położo-
nego przy ul. Turystycznej 
1 w Bieruniu, obejmujące 
9 pokoi i korytarz o łącz-
nej powierzchni 269,18 m2 
i magazyn o powierzchni 
27,98 m2, usytuowanych w 
piwnicy, na parterze i I pię-
trze budynku;

– na okres od 2010 – 2019, 
z zakończeniem na ostatni 
dzień roku kalendarzowego, 
pozostałe części budynku.”

Radni obradowali

21 września odbyło się 
zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze 

Bieruńsko-Lędzińskiego Ko-
mitetu Powiatowego Prawa i 
Sprawiedliwości. Sprawozdanie 
z działalności Komitetu za po-
przedni okres przedstawił ustę-
pujący przewodniczący Henryk 
Paruzel. Gośćmi honorowymi 
zebrania byli przedstawiciele 
kierownictwa Okręgu Śląskie-
go PiS, do którego należy tery-
torialnie bieruńsko-lędziński ko-
mitet, w osobach: Prezes Okrę-
gu Śląskiego, poseł Grzegorz 
Tobiszowski, oraz były sena-
tor – Bronisław Korfanty. 

Podczas spotkania, w głoso-
waniu tajnym dokonano wyboru 
członków Zarządu KP PiS po-
wiatu Bieruńsko-lędzińskiego, 
oraz przewodniczącego KP. 
Obecny skład Zarządu, to: Da-
mian Wilk – przewodniczący, 
Henryk Paruzel – wiceprze-

wodniczący i skarbnik, Zdzi-
sław Duraj – sekretarz, Piotr 
Czarnynoga – członek Zarządu 
oraz Stanisław Czerny – czło-
nek Zarządu.

Ustępujący z funkcji Prze-
wodniczącego Komitetu Hen-

ryk Paruzel w swoim oświad-
czeniu o przyczynach rezygna-
cji z dotychczasowej funkcji 
stwierdził, że z uwagi na powie-
rzenie mu przez Zarząd Okrę-
gu nowych zadań wymagają-
cych dużego zaangażowania i 

czasu, łączenie obu funkcji było 
by trudne do pogodzenia. Do-
datkowym argumentem ustę-
pującego Przewodniczącego 
była konieczność wprowadze-
nia młodego pokolenia, dyspo-
nującego, nowym spojrzeniem 
na bieżące zmiany polityczno-
gospodarcze.

Nowe władze powiatowego PiS-u
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WOKÓŁ NAS

Nagroda Kulturalna Śląska 
jest przyznawana od 1977 
roku twórcom pochodzą-

cym ze Śląska i tym, których wy-
różnione dzieła mają związki ze 
Śląskiem. Wyróżnienia przyzna-
wane są za wybitne dzieła indy-
widualne i zbiorowe w dziedzi-
nie literatury, sztuk plastycznych 
i muzyki. Od 1993 roku nagrodą 
tą są wyróżniani także polscy ar-
tyści mieszkający na Śląsku. Lau-
reatami nagrody głównej byli do-
tychczas między innymi Tade-
usz Różewicz, Henryk Mikołaj 
Górecki, Janosch, Franciszek 
Pieczka, Tadeusz Kijonka, Jan 
Miodek, biskup Alfons Nossol, 
a nagrody specjalnej między in-
nymi Wojciech Kilar, Kazimierz 
Kutz, Witold Szalonek, Henryk 
Waniek.

Nagrodę w obecności przed-
stawicieli rządu Dolnej Saksonii, 
władz województwa dolnośląskie-
go oraz około 300 innych gości – 

osób związanych z kulturalną ak-
tywnością polsko-niemiecką, wy-
bitnych przedstawicieli kultury 
Śląska i Dolnej Saksonii, wręczył 
minister spraw wewnętrznych i 
kultury tego niemieckiego landu 
Uwe Schünemann.

Nagrodzoną Grupę RAR two-
rzy trzech artystów dwóch Pola-
ków i Niemiec, dzieli ich miejsce 
zamieszkania, wiek i wszystkie 
związane z tym doświadczenia. 
Mimo to, kiedy malarz, rzeźbiarz 
i grafik spotkali się w 2003 roku 
w ostrawskiej piwiarni postanowi-
li, że może uda im się „coś” razem 
zrobić. 

– Ta nagroda to dla nas ważne, 
symboliczne wyróżnienie – mówi 
Roman Nyga, który przypomina, 
że od dwudziestu lat (początkowo 
jako duet Nyga – Hau) grupa re-
alizuje wiele wspólnych projektów 
w Polsce, Niemczech i Czechach, 
a jej dokonania dobrze wpisują 
się w ideę zjednoczonej Europy.

Znany i ceniony bieruński artysta Roman Nyga i jego ko-
ledzy z grupy twórczej RAR (Arne Bernd Rhaue i Romu-
ald Jeziorowski) odebrali 15 września na zamku Książ 
pod Wałbrzychem specjalną Nagrodę Kulturalną Śląska 
Kraju Związkowego Dolnej Saksonii – wraz z dyplomami 
i pamiątkową statuetką. To kolejne już wyróżnienie dla 
artysty, którego talent już dawno wyrósł ponad rodzinne 
miasto a jednocześnie nieustannie czerpie z doświad-
czeń wielu pokoleń tej zasłużonej bieruńskiej rodziny. 

Nyga na śląskim 
Parnasie

… to jest nad Gardą. A już na 
pewno ten rowerowy. Aby go 
jednak w pełni dostąpić, trzeba 
najpierw zmierzyć się z potęgą 
i majestatem Alp. Z ich niebo-
siężnymi szczytami, przełęcza-
mi smaganymi wiatrem, wą-
skimi ścieżkami upstrzonymi 
kamieniami, kaprysami wyso-
kogórskiej pogody. Przelać li-
try potu, „wypluć” płuca na stro-
mych podjazdach, by w nagro-
dę otrzymać niepowtarzalne 
piękno gór. 

Zaczynamy podjazdem na to-
nący w deszczowych chmurach 
Kronplatz (2269 m n.p.m.), no-
cując w schronisku Ücia de Fa-
nes (2060 m n.p.m.). Kolejnego 

dnia zjeżdżamy do sławnej Cor-
tiny D’ampezzo, by po kolejnym 
podjeździe dotrzeć na Forcel-
la Ambrizzola (2277 m n.p.m.). 
Silny deszcz krzyżuje nam pla-
ny – rezygnujemy z trawersu 
potężnej i niedostępnej Civet-
ty, przez miłośników gór uwa-
żanej za najpiękniejszy szczyt 
w Dolomitach. Rowerową przy-
godę z Alpami kończymy – jak 
każe obyczaj – w wodach jezio-
ra Garda, dokonując rytualne-
go zmycia kurzu, potu i trudów 
podróży. Trudów siedmiodnio-
wej tułaczki, w trakcie której po-
konaliśmy około 500 km w po-
ziomie oraz ponad 12 000 m w 
pionie. 

Bezpieczny Przedsiębiorca 
– odpowiedzialność ma-
jątkowa, procedury spad-

kowe, zajęcia wierzytelności, 
rozwód lub śmierć właściciela/
wspólnika, nierzetelny kontra-
hent, utrata płynności finanso-
wej, sprzedaż lub przekazanie 
firmy – to tematy żywo interesu-
jące przedsiębiorców. Nic więc 
dziwnego, że – prelekcja popro-
wadzona przez przedstawicieli 
Adwokackiej Spółki Partnerskiej 
Chorążewska & Jagoda wypeł-
niła znaczącą część spotkania 
członków Bieruńsko-Lędzińskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej.

Spotkanie odbyło się 12 paź-
dziernika, tradycyjnie w Zajeź-
dzie „Jajosty” a rozpoczęło je 
przedstawienie spraw organi-

zacyjnych przez prezesa BLIPH 
– Grzegorza Nowaka. Pre-
zes wspomniał między innymi o 
przebiegu XVIII Gali Regional-
nej Izby Przemysłowo Handlo-
wej. Ponadto, odbyło się przy-
jęcie nowego członka Izby wraz 
z prezentacją firmy Bonix Sp. 
z o.o. z Bierunia. 

Sekretarz Miasta Jerzy Stok 
zachęcił przedstawicieli przed-
siębiorców do udziału w zbliża-
jących się spotkaniach miesz-
kańców i władz gminy oraz za-
poznał z działaniami Gminy na 
rzecz wspierania lokalnego biz-
nesu. Kolacja i rozmowy we wła-
snym gronie zakończyły uroczy-
stość, która z pewnością przy-
czyni się do dalszej integracji 
społeczności przedsiębiorców. 

Spotkanie członków BLIPH Jeśli istnieje raj …
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MAGAZYN SZKOLNY

Jesień w naszych przedszkolach to nie tyl-
ko kasztanowe ludziki i sznur korali z jarzębi-
ny ale przede wszystkim to czas intensywnej 
owocowo-warzywnej nauki. Na wszystkie spo-
soby zachęcamy nasze maluchy by zamiast 
chipsów i cukierków częściej sięgały po owoce 
i warzywa. Smakujemy owoce wszystkimi zmy-
słami, robimy soki, szaszłyki, sałatki owocowe 
a nawet obchodzimy Marchewki Urodziny!

Doroczna uroczystość 
pasowania na ucznia 
w Szkole Podstawowej 

nr 1 odbyła się tym razem 3 
października. Dyrektor szkoły 
Anna Knopek, życzyła pierw-
szakom sukcesów w nauce 
oraz zapewniła, że uczniowie 
będą w naszej szkole czuli się 
dobrze i bezpiecznie. W dalszej 
części spotkania pierwszoklasi-

ści pomyślnie „zdali” egzamin 
„na ucznia”, a następnie złożyli 
ślubowanie. Kolejnym ważnym 
punktem uroczystości były pre-
zentacje klas pierwszych. Dy-
rekcja szkoły tradycyjnie do-
konała pasowania uczniów 
poprzez dotknięcie ramienia 
każdego pierwszaka ogromnym 
ołówkiem, które wyrażało przy-
jęcie go do grona uczniów. Uro-

W hali sportowej przy 
Gimnazjum nr 1 im. 
Karola Wierzgonia w 

Bieruniu miał miejsce wspania-
ły koncert z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej z udziałem 
zaproszonych gości – byłych 
pracowników pedagogicznych 
oraz administracji i obsługi 
szkoły. Młodzież pod kierun-
kiem nauczycieli: p. Izabeli 
Koziorz-Pastuszka, p. Anny 
Cichockiej oraz p. Marka Re-

guły przedstawiła piękny pro-
gram. Wystąpili z piosenkami 
soliści: Sylwia Żołna, Daniel 
Tecław z akompaniamentem 
Szymona Lisoka. Rekordo-
wo liczna grupa zademonstro-
wała układ tańca nowocze-
snego. Przygotowano również 
scenki z życia szkoły. Życze-
nia pedagogom złożyła nowo 
wybrana przewodnicząca sa-
morządu uczniowskiego Da-
ria Jędryczko. 

Urodziny marchewki

Pasowanie na ucznia Gimnazjum nr 1

czystość uświetniła część 
artystyczna. Następnie wy-
stąpili z programem promu-
jącym oszczędzanie w SKO. 
Pierwszoklasiści otrzyma-
li drobne upominki od Ban-
ku Spółdzielczego, które na 
ręce wychowawczyń prze-
kazał Piotr Piasecki Prezes 
Zarządu Banku Spółdziel-
czego w Tychach. Po pa-
sowaniu wszyscy udali się 
do wyznaczonych klas na 
poczęstunek przygotowany 
przez rodziców. 
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Tym razem pogoda 
dopisała. W sobotę 
29 września na kor-

tach w Bieruniu rozegrano 
już po raz XII Mistrzostwa 
Bierunia Amatorów w Teni-
sie Ziemnym o Puchar Bur-
mistrza. Do zawodów or-
ganizowanych tradycyjnie 
przez Bieruński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bie-
runiu i członków Amator-
skiej Ligi Tenisa stawiło się 
czternastu tenisistów ama-
torów. 

Wieść o wysokim pozio-
mie rozgrywek roznosi się 
coraz dalej, stąd co roku 
pojawiają się nowi zawod-
nicy chcąc się sprawdzić 
w tej rywalizacji. A jest o 
co walczyć, bo okazałe pu-
chary ufundowane przez Bur-
mistrza Bierunia  Bernarda Pu-
stelnika są nagrodą dla czte-
rech najlepszych zawodników. 

W tegorocznych mistrzo-
stwach oprócz amatorów z 
Bierunia byli również tenisiści 
z Pszczyny, Bojszów, Lędzin, 
Woli, Tychów i Chełmka. Kolega 

Jurek Słociński – główny orga-
nizator turnieju przypomniał wy-
niki ubiegłorocznych mistrzostw 
i przedstawił regulamin zawo-
dów. Mecze eliminacyjne roz-

grywano do wygrania jed-
nego pełnego seta. Mecze 
o trzecie miejsce i finał - do 
wygrania dwóch pełnych 
setów. 

Ostatecznie, mecz o 
trzecie miejsce rozstrzy-
gnął na swoją korzyść Fe-
lek Dembkowski pokonu-
jąc po zaciętej walce (choć 
wynik tego nie oddaje) 6:1 
6:1 Jurka Słocińskiego.  

Mecz finałowy jak przy-
stało na Mistrzostwa Bieru-
nia stał na bardzo wysokim 
poziomie sportowym. Do 
obrony tytułu (mistrz 2009, 
2010, 2011) przystąpił Mi-
chał Nowicki z Pszczyny i 
Paweł Burliga z Chełmka 
(po raz pierwszy w Bieru-
niu). Zwyciężył Paweł Bur-

liga, który tym samym przerwał 
dominację Michała Nowickie-
go w Bieruniu i został nowym 
MISTRZEM 2012 !!!

XII Tenisowe  Mistrzostwa Bierunia

grywano do wygrania jed-
nego pełnego seta. Mecze 
o trzecie miejsce i finał - do 
wygrania dwóch pełnych 
setów. 

trzecie miejsce rozstrzy-
gnął na swoją korzyść 
lek Dembkowski 
jąc po zaciętej walce (choć 
wynik tego nie oddaje) 6:1 
6:1

stało na Mistrzostwa Bieru-
nia stał na bardzo wysokim 
poziomie sportowym. Do 
obrony tytułu (mistrz 2009, 
2010, 2011) przystąpił
chał Nowicki 
Paweł Burliga
(po raz pierwszy w Bieru-
niu). Zwyciężył 

W kategorii MĘŻCZYZN OPEN

Deszcz, który był po-
wodem odwołania 
Mistrzostw Kobiet 

22 września też postraszył 
w niedzielę 30 września, 
ale tylko w nocy. O godzi-
nie 9.00 korty nadawały się 
już do gry. Słońce i błękitne 
niebo stworzyło idealne wa-
runki tenisowe. Organizato-
rem Mistrzostw był BOSiR 
i ALTZ. Panie  rozgrywały 
mecze systemem „każdy z 
każdym” do wygrania pełne-
go seta. O kolejności miejsc 
decydowała ilość zwycię-
skich pojedynków, w drugiej 
kolejności stosunek gemów, 
lub w ostateczności bezpośred-
ni pojedynek. Pojedynki kobiet 
charakteryzują się tym, że wy-
miany piłek w poszczególnych 
gemach wynoszą po kilkana-
ście uderzeń, a wygraniu punk-

tu decyduje mniejsza ilość po-
pełnionych błędów. Tak było i 
tym razem.

Mistrzowskiego tytułu z ubie-
głego roku nie obroniła Graży-
na Ochabowicz, która ambit-

nie wyszła na kort, ale wirus i 
przeziębienie wzięły górę. Wy-
soką formę zaprezentowa-
ła ubiegłoroczna wicemistrzy-
ni Kinga Czardybon z Lędzin. 
Zdecydowanie wygrała wszyst-

kie mecze i tym samym zo-
stała MISTRZYNIĄ BIERU-
NIA 2012 !!!. Największy 
opór Kindze stawiła Mario-
la Paterek i to ona zdobyła 
w tym roku wicemistrzostwo 
Bierunia. O trzecim miej-
scu na podium decydowała 
różnica gemów. Po jednym 
zwycięstwie na swoim kon-
cie miały Agnieszka Józ-
kowicz i Mirosława Wil-
kosz. W ostatnim pojedyn-
ku Agnieszka przegrywała 
z Kingą 5:0 i zdołała wywal-
czyć gema. 

Na zakończenie mi-
strzostw kolega Jurek Sło-

ciński pogratulował wszystkim 
uczestniczkom sportowej walki 
i wręczył puchary ufundowane 
przez Burmistrza Bierunia Ber-
narda Pustelnika.

W kategorii KOBIET
kie mecze i tym samym zo-
stała 
NIA 2012 !!!.
opór Kindze stawiła 
la Paterek
w tym roku wicemistrzostwo 
Bierunia. O trzecim miej-
scu na podium decydowała 
różnica gemów. Po jednym 
zwycięstwie na swoim kon-
cie miały 
kowicz
kosz
ku Agnieszka przegrywała 
z Kingą 5:0 i zdołała wywal-
czyć gema. 

strzostw kolega 
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Świetnie wypadli bierunianie podczas 
Mistrzostw Świata Seniorów Federa-
cji IBF w Formach Sztuk Walki, które 

odbyły się w pierwszy weekend paździer-
nika na Węgrzech. W zawodach rozgry-

wanych w Budapeszcie wystarto-
wało około 350 zawodników z 10 
państw: Ukrainy, Węgier, Czech, 
Niemiec, Holandii, Belgii, Uzbeki-
stanu, Polski, USA oraz Iranu. Za-
wody rozgrywane były z podzia-
łem na kategorie wagowe (walki 
semi-kontakt oraz full kontakt): 
kata, kata z bronią, kata syn-
chroniczne, kata synchroniczne 
z bronią oraz duo system.

Zawodnicy Stowarzyszenia 
Big Budo Polska zajęli czołowe 

lokaty: Karol Nawrot w walkach semi-
contakt – 90 kg zajął 1 miejsce. Ange-
lika Bigos w kategorii kata – 1 miejsce, 
a w kategorii kata z bronią miejsce 3. Jej 

brat Mateusz odpowiednio: kata 4 miejsce i 
kata z bronią 2 miejsce.

Podopieczni Wiesława Bigosa kolejny 
raz potwierdzili, że należą do europejskiej 
czołówki w swojej dyscyplinie. 

Worek z medalami 
otworzył już pierwsze-
go dnia Paweł Pia-

ścik, zdobywając brąz w kon-
kurencji karabinu pneumatycz-
nego juniorów. O wiele bardziej 
owocny był dzień drugi, kiedy 
to rozgrywana była koronna dla 
większości naszych zawodni-
ków konkurencja karabinu 50 
metrów leżąc.

Wśród seniorów, zdobyw-
ca brązowego medalu sprzed 
roku, Wojciech Smol, z wyni-
kiem 595/600pkt i nowym re-
kord życiowym, tym razem się-
gnął po srebrny medal. Musiał 
uznać wyższość jedynie człon-
ka Kadry Narodowej. Brązowe 
medale zdobyli Joanna Frank, 
wśród seniorek oraz Marcin 
Adrian wśród juniorów.

Gdy zdawało się, że na tym 
dorobek medalowy klubu się 
zakończy, trzeciego dnia miłe 
zaskoczenie sprawili nam Pa-
weł Piaścik i Piotr Grubka, 
niespodziewanie stając na naj-
niższych stopniach podium kon-
kurencji karabinu 50 metrów 3 

postawy odpowiednio juniorów 
i seniorów. Poniżej oczekiwań 
wypadli natomiast zawodnicy w 

konkurencjach pistoletowych, w 
pewnym stopniu mogą tłuma-
czyć dolegliwości zdrowotne.

Nie przeszkodziło to jednak 
w zdobyciu pucharu za drugie 
miejsce w klasyfikacji klubowej, 
za gospodarzami ZO LOK Kra-
ków. W tym miejscu nie moż-

na pominąć podziękowań dla 
zawodników z Tychów, którzy 
wsparli bieruński klub w rywali-
zacji pistoletowej.

Ponadto, głównie dzięki punk-
tom zdobytym przez KSS Piast 
Bieruń, województwo Śląskie 
uhonorowane zostało pucha-
rem, za 3 miejsce w klasyfikacji 
województw. 

Kilka dni później 29-30 wrze-
śnia odbyły się Indywidualne 
Mistrzostwa Śląska w strzelec-

twie, w których bieruńscy za-
wodnicy ponownie pokazali 
klasę zdobywając medale we 
wszystkich konkurencjach i ka-
tegoriach karabinowych.

Już pierwszego dnia na 
strzelnicy w Bieruniu w konku-
rencji karabin dowolny leżąc 

pierwsze miejsce wśród męż-
czyzn zdobył Wojciech Smol z 
wynikiem 592 pkt. Wśród kobiet 
w tej samej konkurencji wygra-
ła Joanna Frank z wynikiem 
587 pkt, a co najważniejsze po-
konała Alicję Ziaję wielokrotną 
mistrzynię Polski oraz rekor-
dzistkę świata. 3 miejsce zajęła 
również zawodniczka naszego 
klubu Bernadetta Migas.

Tego samego dnia zawodni-
cy wzięli udział w drugiej kon-
kurencji karabinowej - karabin 
pneumatyczny na strzelnicy 
Śląskiego Towarzystwa Strze-
leckiego w Tychach.

Wśród kobiet wygrała Ali-
cja Ziaja ale pozostałe miejsca 
medalowe należały do naszych 
zawodniczek. Drugie miejsce 
zdobyła Magdalena Adrian 
poprawiając swój rekord ży-
ciowy o 3 pkt , trzecie miejsce 
zdobyła Paulina Polok. Rów-
nież mężczyźni pokazali na co 
ich stać i drugie miejsce zajął 
Paweł Piaścik, a trzecie Piotr 
Grubka.

Drugiego dnia odbyła się 
ostatnia konkurencja karabin 
trzy postawy i mimo ogromne-
go zmęczenia zawodnicy dali z 
siebie wszystko. U kobiet wy-
grała Migas Bernadetta, dru-
gie miejsce zajęła Paulina Po-
lok zaś trzecie Migas Magda-
lena. Wśród mężczyzn drugie 
miejsce zdobył Marcin Adrian, 
a trzecie Paweł Piaścik. 
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Worek z medalami 
Sześć medali: jeden srebrny i pięć brązowych, 
zdobyli zawodnicy Klubu Strzelectwa Sportowe-
go Piast Bieruń podczas rozegranych w Krako-
wie Ogólnopolskich Mistrzostwach LOK. 

Europejskie trofea



W miniony czwartek 27 
września wychowan-
kowie świetlic wspar-

cia dziennego o charakterze 
opiekuńczym „Iskierka” i „Na-
dzieja”, działających przy Miej-
skim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Bieruniu uczestniczy-
ły w jednodniowej wycieczce do 
Bielska-Białej. Wyjazd zorga-
nizowała studentka Kolegium 
Pracowników Służb Społecz-
nych w Chorzowie – Justyna 
Pietrzyk w ramach realizacji 
projektu socjalnego: „Podróż za 
jeden uśmiech”. Było to możli-
we dzięki pomocy życzliwego 
sponsora – Zakładu Robót In-
żynieryjnych Henryk Chrobok 
i Hubert Chrobok z Bojszów, 

który pokrył całkowity koszt im-
prezy.

Głównym celem wyjazdu 
była integracja dzieci ze świe-
tlic wsparcia dziennego oraz 
przedstawienie im niektórych 
atrakcji Bielska-Białej. Pierw-
szym etapem wycieczki było 
zwiedzanie Domu Tkacza. W 
dawnym, miejskim, drewnia-
nym budownictwie dzieci oglą-
dały warsztat sukiennika oraz 
zaplecze majstra cechowego, 
a przewodnik swymi opowia-
daniami przeniósł ich w cza-
sy dawnego tkactwa. Później 
był czas na spacer po rynku 
miasta oraz „Wzgórzu Zamko-
wym”, które jest pamiątką daw-
nej świetności piastowskiego 

grodu i wiedeńskiego splendo-
ru. Kolejną, a zarazem podsta-
wową atrakcją było zwiedzanie 
Studia Filmów Rysunkowych. 
Wychowankowie zapoznali się 
z etapami produkcji filmów, 
przyswajali pojęcia branżowe, 
takie jak: scenariusz filmowy, 
scenopis, animacja, czy fazo-
wanie. Dodatkowo obcowali z 
oryginalnymi dekoracjami, re-
kwizytami i projektami posta-
ci bajkowych. Na koniec w sali 
kinowej dzieci oglądały popu-
larne polskie filmy animowane 
„Bolek i Lolek”, „Reksio”, czy 
„Lis Leon”.

Po pełnym wrażeń przedpo-
łudniu przyszła pora na smacz-
ny obiad w „Karczmie Beskidz-

kiej”, a w drodze powrotnej 
ostatni etap wycieczki, czyli 
zwiedzanie Fermy Strusi „Zo-
sia” w Jajostach. Właściciel-
ka fermy opowiadała o życiu i 
zwyczajach strusi. Dzieci miały 
możliwość oglądania z bliska, 
a nawet karmienia tych dużych 
ptaków. 

Na zakończenie udanej „Po-
dróży za jeden uśmiech” było 
wspólne pieczenie kiełbasek. 

Uczestnicy imprezy żegna-
li się w bardzo miłej i weso-
łej atmosferze. Wyjazd podo-
bał się wszystkim i nawet pa-
dający momentami deszcz nie 
przeszkodził w dobrej zabawie. 
Dzieci wracały do domów z 
uśmiechami na twarzach. (ZP)

Podróż za jeden uśmiech

Kolejny raz musimy przy-
znaæ, ¿e wœród naszych 
sportowców najwiê ksze 

sukcesy odnosz¹ zawodnicy 
uprawiaj¹cy sztuki walki, strze-
lectwo i badmintona. Tydzieñ 
temu najlepsi zawodnicy i tre-

nerzy zostali uhonorowani przez 
burmistrza Bierunia Bernarda 
Pustelnika okolicznoœciowymi 
dy plo mami i nagrodami pieniê¿-
nymi. 

W grupie nagrodzonych zna-
leŸli siê Trenerzy: Wies³aw Bi-

gos – sztuki walki BIG BUDO 
POLSKA, Szymon Kostka – 
badminton – Uczniowski Klub 
Sportowy „UNIA” oraz Woj-
ciech Palikij – badminton – 
Uczniowski Klub Sportowy 
„UNIA”.

Natomiast wœród zawod-
ników: Mateusz Chajdas 
– sztuki walki – BIG BUDO 
POLSKA, Karolina Kula 
– sztuki walki- BIG BUDO 
POLSKA, Paulina Kula – 
sztuki walki – BIG BUDO 
POLSKA, Roksana To-
mera – sztuki walki – BIG 
BUDO POLSKA, Kacper 
Matysek – sztuki walki – 
BIG BUDO POLSKA, Jo-
anna Frank – strzelec-
two LIGA OBRONY KRA-
JU Zarz¹d Miejski przy KS 
„PIAST”, Marcin Adrian – 
strzelectwo LIGA OBRONY 

KRAJU Zarz¹d Miejski przy KS 
„PIAST” oraz Wojciech Palikij 
– badminton Uczniowski Klub 
Sportowy „UNIA”. Nagrody 
wrêczali sekretarz Jerzy Stok 
oraz skarbnik Danuta ¯erdka.

Sportowcy nagrodzeni


