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ZAPROSZENIE
Burmistrz Bierunia, Przewodni-

cz¹cy Rady Miejskiej oraz Rad-
ni zapraszaj¹ do uczestnictwa 
w spotkaniach w³adz miasta z 
mieszkañcami Bierunia. Podczas 
spotkañ bêd¹ omawiane wa¿ne 
sprawy dotycz¹ce funkcjonowa-
nia miasta. Wszystkie spotkania 
odbêd¹ siê w listopadzie i wszyst
kie zaczynaj¹ siê o godzinie 18.00 

CZARNUCHOWICE
7.11. Poniedzia³ek

Remiza OSP

BIJASOWICE
9.11. Œroda

Filia SP3 ul. Bijasowicka 58

BIERUÑ NOWY
14.11 Poniedzia³ek

(dla mieszkańców osiedli)
SP 3, ul. Węglowa 11

BIERUÑ NOWY
17.11. Czwartek 

(dla starej części miejscowości)
Świetlica Środowiskowa

ul. Remizowa 19

BIERUÑ STARY
21.11. Poniedzia³ek 
Dom Kultury GAMA

JAJOSTY
22.11.Wtorek

Zajazd „Jajosty”

ŚCIERNIE
23.11. Œroda

Filia SP3

Kwiaty dla… oœwiaty 6

Sportowcy nagrodzeni 13
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6 paŸdziernika w Pozna
niu, odby³a siê uroczysta 
gala fina³owa Programu 

Najwy¿sza Jakoœæ Quality In
ternational 2011, podczas której 

Burmistrz Bierunia Bernard Pu-
stelnik odebra³ medal w kategorii: 
QI Order – System Zarz¹dzania 
Najwy¿szej Jakoœci dla Urzêdu 
Miejskiego w Bieruniu.

Organizatorem programu jest 
redakcja Forum Biznesu, nato-
miast patronat sprawuj¹: Mini
sterstwo Rozwoju Regionalne
go, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiêbiorczoœci oraz Pol
skie Forum ISO 9000.

W tym roku odby³a siê ju¿ 
pi¹ta edycja konkursu, a na 
uro czystej Gali w Pozna niu 
spotkali siê Laureaci wy³onie
ni w 3 kategoriach: QI Se
rvice – Us³uga Najwy¿szej 
Jakoœci, OI Product – Produkt 
Najwy¿szej Jakoœci oraz QI Or
der – Zarz¹dzanie Najwy¿szej 
Jakoœci oraz w 4 podkate
goriach odnosz¹cych siê do 
wielkoœci zatrudnienia – do 10 
osób, do 100, do 500 i powy¿ej 
500 pracowników.

Burmistrz Bierunia odebra³ 
nagrodê z r¹k przedstawicie
li Departamentu Zarz¹dzania 
Programami Konkurencyjnoœci 
i Innowacyjnoœci Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego. Wœród 
nagrodzonych firm, miast i gmin 
znalaz³y siê m.in. Szczecin, 
Czêstochowa czy S³upsk.  

Urz¹d Miejski w Bieruniu 
zosta³ wyró¿niony za najwy¿sz¹ 
jakoœæ prowadzonych us³ug 
we wszystkich szczeblach 
dzia ³al noœci miasta, zarów
no pod wzglêdem inwestycyj
nym, przed siêbiorczym, edu
kacyjnym jak i wspó³pracy za
granicznej. Podczas uroczystej 
gali wrêczono równie¿ Per³y QI 
2011 dla trzykrotnych laureatów 
Programu Najwy¿sza Jakoœæ.
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Urz¹d 
najwy¿szej jakoœci

OG£OSZENIE
1. Podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê o przeznacze

niu do sprzeda¿y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
œrodka trwa³ego – samochodu Fiat Brava 1,6 SX (rok produk
cji: 2000, przebieg: 116.000 km) stanowi¹cego w³asnoœæ Gmi
ny Bieruñ.

2. Wycena wartoœci œrodka trwa³ego przez uprawnionego 
rzeczoznawcê wynosi: 5.100, z³.

3. Do ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.
4. Przetarg odbêdzie siê w dniu 20.10.2011 r. o godz. 11.00 

w Urzêdzie Miejskim w Bieruniu w sali nr  23 piêtro II.
5. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium 

w wysokoœci: 630, z³ ( 10 ceny) z³ na konto Bank Spó³dzielczy 
w Tychach 26 8435 0004 0000 0000 6158 0001 b¹dŸ w kasie 
Urzêdu Miejskiego w Bieruniu. 

6.  Wadium musi wp³yn¹æ na konto b¹dŸ do kasy Urzêdu Miejskie
go w Bieruniu najpóŸniej na godzinê przed rozpoczêciem prze
targu tj. do godz. 1000.

7. Minimalna wysokoœæ postêpowania  wynosi 1 % ceny wywo
³aw  czej tj. 63, .z³.

8. Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli 
jeden uczestnik zaoferuje cenê wywo³awcz¹ plus minimum jed
no post¹pienie.

9. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg 
wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia.

10. Wadium zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu albo zamkniêciu 
przetargu pozosta³ym jego uczestnikom.

11. Zastrzega siê prawo do odst¹pienia od przetargu bez podania 
wa¿nej przyczyny.

12. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu: 
32 324 24 13.

13. Samochód mo¿na ogl¹daæ w miejscu jego przechowywania tj. 
na parkingu Urzêdu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, po 
skontaktowaniu siê z Panem Ryszardem Hrynyszynem, nr te
lefonu: 606 292 406.

Bieruñ jest najbardziej przy
jaznym miejscem dla nie pe³

nosprawnych wyborców! Wœród 
gmin i miast startuj¹cych w kon
kursie dla samorz¹dowców Wo je
wództwa Œl¹skiego „NIE MA DE
MOKRACJI BEZ INTEGRACJI!” 
organizowanym przez pos³a PO 
Marka Plurê – to w³aœnie Bieruñ 
uzyska³ 100% wskaŸnika lokali 
wyborczych dostêpnych dla osób 
niepe³nosprawnych. 

Podczas uroczystej gali, któ
ra odby³a siê 7 paŸdziernika w 
Urzêdzie Miasta Katowice, bur
mistrz Bierunia Bernard Pustel
nik odebra³ nagrodê honorow¹ 
ofiarowan¹ przez Marsza³ka Sej-
mu RP, któr¹ by³ reprint Kon
stytucji 3go Maja, jako symbol 
nowoczesnego, obywatelskie
go prawa, które ustanowi³ Polski 
Parlament umo¿liwiaj¹c wszyst
kim Polakom w pe³ni demokra
tyczny udzia³ w wyborach, mimo 
niepe³nosprawnoœci. 

W konkursie wybierano gmi
ny, które: dysponowa³y najwy¿
szym procentem lokali wybor
czych dostêpnych dla osób nie
pe³ nosprawnych w wyborach 
parla mentarnych oraz dysponowa³y 

najwiêksz¹ ilo œci¹ lokali wybor
czych dostê pnych dla osób niepe³
no sprawnych.

Lista zwyciêzców okaza³a 
siê wyj¹tkowo d³uga otwiera j¹: 
Bieruñ (11 lokali dostêpnych dla 
niepe³nosprawnych) dalej s¹ Krzy
¿anowice (7), Nêdza (6), Œwier
klany (6), Imielin (4) Che³m Œl¹ski 
(3), Kobiór (2) i Jejkowice (2)

– Jestem dumny z demokra
cji i obywatelskiej aktywnoœci na 
Œl¹sku. W 1989 roku, kiedy w 
Polsce odradza³a siê demokracja 
mia³em 19 lat. Zda³em maturê, ale 
zag³osowaæ nie mog³em, bo nie 
by³em w stanie pokonaæ na moim 
wózku schodów prowadz¹cych 
do lokalu wyborczego. Dziœ ka¿dy 
ma mo¿liwoœæ zag³osowania. 
Mamy wiele nowych mo¿liwoœci, 
ale wiêcej praw to zarazem 
wiêcej obowi¹zków. Obowi¹zkiem 
ka¿dego jest udzia³ w wyborach 
i niepe³nosprawnoœæ ju¿ od tego 
nie zwalnia. Postawa œl¹skich 
samorz¹dów zachêca do wziêcia 
choæ odrobiny odpowiedzialnoœci 
za w³asny kraj i w³asne ¿ycie – 
podkreœla pose³ Marek Plura z 
Katowic. 

(ZP)

Przyjazny Bieruñ
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GOSPODARKA

Za nami kolejne wybory 
parlamentarne. W naszym 
mieœcie uprawnio nych do 

g³osowania by³o 15.743 osób. 
Frekwencja wy nio s³a 50,08 %. 
W Bieruniu nieznacznie wygra³o 
PO z wynikiem 36,40 %. g³osów. 
PiS uzy ska³ 35,52 %, Ruch Pa-
likota – 9,27 %; PSL – 7,13 %; 
SLD – 4,75 %; PJN – 3,49 %; 
Nowa Prawica – 2,43 % i PPP 
– 1,01 %. Spoœród kandyda-
tów na pos³ów najwiêcej g³osów 
uzyskali: Henryk Paruzel (PiS) 
– 1.249; Tomasz Tomczykie-
wicz (PO) – 847 i Sabina Kli-
mek (PO) – 636.

W Bieruniu wybory do sena-
tu wygra³a Ewa Bieñkowska 
(PO) – 3.224 g³osy (42,30 %). 
Dariusz Dyrda (RAŒ) zdoby³ 
3.106 g³osów (40,75 %), a Ma-
rek S. Szczepañski – 1.292 
(16,95 %).

W tabeli publikujemy szcze
gó³owe wyniki, przypo mnij my 
jedynie, ¿e g³osowaliœmy w 11 
obwodach zlokalizowanych: 
OKW Nr 1 w Liceum Ogól no
kszta³c¹cym przy ul. Liceal-
nej 17, OKW Nr 2 w Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym przy ul. Li-
cealnej 17, OKW Nr 3 w Szkole 
Podstawowej przy ul. Kamien-
nej17, OKW Nr 4 w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 przy ul. Krakow-

SEJM

Uprawnieni
Głosy 
ważne

PiS PJN SLD RP PSL
PPP 
80

PO
Korwin- 
Mikke

OKW 1 1551 821 295 42 28 75 27 13 318 23
OKW 2 1458 560 210 22 29 79 26 17 162 15
OKW 3 611 281 120 10 11 20 23 1 91 5
OKW 4 2432 1246 553 45 44 85 33 14 440 35
OKW 5 1615 749 318 27 30 56 17 13 277 11
OKW 6 1088 484 143 9 40 74 33 3 176 6
OKW 7 1252 604 188 27 50 84 25 4 211 15
OKW 8 926 422 120 13 28 51 16 6 182 6
OKW 9 909 419 120 17 24 48 24 0 178 8
OKW 10 1946 989 306 21 39 54 153 4 370 42
OKW 11 1955 922 291 29 33 69 158 1 325 16

2664 262 356 695 535 76 2730 182

SENAT

Uprawnieni Głosy ważne
Bieńkowska

Elżbieta
Dyrda Dariusz Szczepański Marek

OKW 1 1551 833 323 416 94
OKW 2 1458 568 207 244 117
OKW 3 611 277 110 118 49
OKW 4 2432 1260 441 608 211
OKW 5 1615 765 303 335 127
OKW 6 1088 495 225 189 81
OKW 7 1252 624 280 218 126
OKW 8 926 425 215 119 91
OKW 9 909 422 210 122 90
OKW 10 1946 1000 471 362 167
OKW 11 1955 953 439 375 139

3224 3106 1292

Tak 
g³osowaliœmy

skiej 28, OKW Nr 5 w Szkole 
Podstawowej Nr 1 przy ul. Kra-
kowskiej 28, OKW Nr 6 w Po-
wiatowym Zespole Szkó³ przy 
ul Granitowej 130, OKW Nr 7 

w Powiatowym Zespole Szkó³ 
przy ul Granitowej 130, OKW 
Nr 8 w Szkole Podstawowej Nr 
3 przy ul Wêglowej 11, OKW Nr 
9 w Szkole Podstawowej Nr 3 

przy ul. Wêglowej 11, OKW Nr 
10 w Gimnazjum Nr 1 przy ul. 
Warszawskiej 294 oraz OKW 
Nr 11 w Gimnazjum Nr 1 przy 
ul. Warszawskiej 294

Informujemy, i¿ z powodu awaryjnego stanu lotu linii nr 138 
Oœwiêcim – Katowice oraz nawierzchni jezdni w ci¹gu przejazdu 
kolejowego uniemo¿liwiaj¹cego dalsz¹ bezpieczn¹ eksploatacj¹, 
zachodzi awaryjna koniecznoœæ wprowadzenia czasowej organi-
zacji ruchu dla wykonania naprawy toru kolejowego i nawierzchni 
jezdni ul. Wawelskiej w Bieruniu w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 934. 
Roboty torowo  drogowe bêd¹ wykonywane od godz. 8.00 w dniu 
15.10.2011 ca³odobowo do dnia 28.10.2011 do godz. 20.00. 

Wykonawc¹ robót torowodrogowych jest Dolnoœl¹skie 
Przedsiêbiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM 
Sp. z o.o.

Za wszelkie utrudnienia komunikacyjne przepraszamy!

UWAGA!  
Zamkniêty  

przejazd kolejowy
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Tymczasem, w ci¹gu ostat
nich kilku lat, 43 inwesto
rów by³o zainteresowa

nych tym terenem ale … wszy
scy zrezygnowali. Dlaczego tak 
siê nie dzieje, zastanawiano siê 
28 wrzeœnia, podczas specjal
nej konferencji zorganizowanej 
na ten temat na terenie firmy 
Sistema Poland Logistic. Kon
ferencja „Mo¿liwoœci inwesto
wania w Bieruniu”, zorganizo
wana zosta³a dziêki wspó³pracy 
trzech organizatorów: Mini
ster Roz woju Regionalnego 
El¿biety Bieñkowskiej, Pre-
zesa Sistemy Poland Sp. z o.o. 
Dino Grasso oraz Burmistrza 
Bierunia Bernarda Pustelnika. 
O problemie bieruñskiej stre
fy rozmawiali przedstawiciele 
rz¹du, lokalnych w³adz i inwe
storzy. 

Dino Graso – prezes Siste
ma Poland sp. z o.o. a zara
zem wspó³organizator konfe
rencji podkreœla³ doskona³¹ 
wspó³pracê swojej firmy z w³a
dza mi Bierunia – jak¿e odmienn¹ 
od trudnoœci jakie stwarza³a 
Agencja Nieruchomoœci Rol
nych od której przez 3 lata nie 
uda³o siê kupiæ gruntu. My w³osi 
jesteœmy jednak przyzwycza

jeni do pokonywania admini-
stracyjnych barier z którymi 
mamy do czynienia równie¿ we 
w³asnym kraju i dlatego uda³o 
nam siê stworzyæ centrum logi
styczne w Bieruniu. 

– Bieruñ ma olbrzymi¹ szansê, 
której nie mo¿na przegapiæ – 
mówi³a obecna na konferen
cji El¿bieta Bieñkowska – Mi
nister Rozwoju Regionalnego 
i doda³a: podstrefa tyska jest 
ju¿ praktycznie zape³niona i in
westorzy musz¹ zwróciæ siê w 
stronê Bierunia. 

Zdaniem pani minister Bieruñ 
doskonale radzi sobie z pozy
skiwaniem oraz wykorzystywa-
niem œrodków unijnych. Mini
ster Bieñkowska zapewni³a, ¿e 
przypadaj¹ce na Polskê œrodki 
z unijnego bud¿etu na lata 
20142020 w du¿ej czêœci trafi¹ 
do sektora przedsiêbiorstw  
od najmniejszych, po du¿e fir
my. Jej zdaniem, pe³ne wyko
rzystanie unijnych œrodków z 
przysz³ego bud¿etu nie bêdzie 
mo¿liwe bez praktycznego za
stosowania mechanizmów part
nerstwa publicznoprywatnego. 

Kolejny z dyskutantów – wi
ceprezes katowickiej strefy, An-
drzej Pasek zaznaczy³, ¿e za 

d³ugi okres przygotowania tere
nów odpowiada w³aœciciel grun
tu czyli Agencja Nieruchomoœci 
Rolnej i doda³, ¿e czêœæ tere
nów strefy zosta³a zalana pod
czas powodzi w 2010 roku, co 
dodatkowo utrudni³o sprze-
da¿ gruntów. Wprawdzie kosz
tem prawie 8 mln z³ samorz¹d 
zbudowa³ wêze³ komunikacyj
ny w rejonie strefy, jednak dla 
poprawy infrastruktury, trze-
ba jeszcze ok. 2 km drogi któ
ra u³atwi komunikacjê miêdzy 
stref¹ z drog¹ krajow¹ 44. 
Kosztowaæ to bêdzie za kolejne 
8 mln z³.

Obawy potencjalnych inwe
storów zainteresowanych bie-

ruñsk¹ stref¹ próbowa³ roz wiaæ 
– Piotr Wa³ach Dyrektor Cen-
trum Wydobywczego „Wschód” 
Kompani Wêglowej SA. Jak 
stwierdzi³, pod terenami strefy 
fedrowa³y dwie kopalnie, któ
re pracowa³y na 3 pok³adach. 
Jednak ostatnia eksploatacja 
w tym rejonie, mia³a miejsce 
w 2000 roku a jedenaœcie lat, 
które minê³y od tamtej pory, to 
wystarczaj¹cy okres aby teren 
zosta³ „uspokojony”

Burmistrz Bierunia – Bernard 
Pustelnik poinformowa³ zebra
nych, ¿e do oferowanego tere
nu jest mo¿liwoœæ podwójnego 
zasilania w energiê elektryczn¹ 
i mo¿na tam dostarczyæ ka¿d¹ 
iloœæ mocy. Zaopatrzenie w 

wodê mo¿liwe jest z wodoci¹gu 
biegn¹cego wzd³u¿ DK 44, ist
nieje równie¿ mo¿liwoœæ dostar
czenia dowolnej iloœci gazu a 
w odleg³oœci 4 km znajduje siê 
miejska oczyszczalnia œcieków.

Z du¿ym zainteresowaniem 
wszyscy zebrani wys³uchali 
wyst¹pienia Jerzego KuŸmy z 
Agencji Nieruchomoœci Rolnych 
w Opolu, która w imieniu Skar
bu Pañstwa zarz¹dza gruntami 
po³o¿onymi w bieruñskiej stre
fie. Szczególnie ¿yczliwie inwe
storzy przyjêli deklaracjê lep
szej wspó³pracy z potencjalny
mi nabywcami terenów. 

Nawet Edmund Gra¿ewicz 
– developer z firmy Millenium 
Logistic Parks – który najdo
sadniej krytykowa³ bieruñsk¹ 
strefê, pod koniec konferen
cji deklarowa³, ¿e jeœli zostan¹ 
spe³nione zg³oszone tu obietni
ce – jego firma zakupi 20 hek
tarów.

Zanim to siê stanie Bieruñ 
musi zainwestowaæ w drogê 
dojazdow¹, musi byæ przepro
wadzony podzia³ terenów stre
fy na dzia³ki inwestycyjne oraz 
spe³nione deklaracje z³o¿one 
podczas konferencji.

– Minister El¿bieta Bieñko-
wska, która wspomaga dzia³ania 
w³adz Bierunia potwierdzi³a, ¿e 
miasto to nale¿y do rejonów, 
którymi inwestorzy powinni siê 
zainteresowaæ. 

Co o¿ywi strefê?

Korzyœci inwestowania w strefie ekonomicznej w 
Bieruniu to przede wszystkim atrakcyjny, uzbrojo-
ny teren, dostosowany do rozwoju i rozbudowy firm, 
po³¹czony z najwa¿niejszymi szlakami komunikacyj-
nymi umo¿liwiaj¹cymi swobodny tranzyt krajowy i 
miêdzynarodowy. Co wiêcej, bezpoœrednie po³o¿enie mia-
sta w aglomeracji œl¹skiej oraz swobodna komunikacja do 
pozosta³ych czêœci Polski sprawia, i¿ warto zainwestowaæ 
w³aœnie tutaj. Wzmocnieniem potencja³u Bierunia jest rów-
nie¿ rozbudowana sieæ kolejowa, telekomunikacyjna i go-
spodarcza. Warto równie¿ dodaæ, i¿ inwestowanie w stre-
fie to tak¿e ulgi podatkowe dotycz¹ce podatku dochodo-
wego oraz podatku od nieruchomoœci.

RODNIA · PAŹDZIERNIK 2011 r.

UWAGA! ZMINIENIONY KURS LINII 554

Informujemy, ¿e w zwi¹zku z remontem przejazdu kole
jowego w Bieruniu Nowym (ci¹g ul. Wawelskiej), od dnia 15 
paŸ dziernika 2011 r. (sobota), autobusy linii nr 554 nie bêd¹ 
obs³ugiwa³y przystanku Bieruñ Nowy – PKP. 

Pasa¿erowie zd¹¿aj¹cy z Tychów i Bieruniu w kier. Che³mu 
Œl¹skiego i Imielina, opuszczaæ bêd¹ autobus na przystan
ku OsiedleWêglowa, sk¹d pojazd o mniejszej pojemnoœci 
kontynuowaæ bêdzie przewóz do w/w miejscowoœci ulicami Pa
triotów, Westerplatte oraz Wawelsk¹. 

W kierunku odwrotnym, osoby podró¿uj¹ce z Imielina, 
Che³mu Œl¹skiego oraz Kopciowic opuszczaæ bêd¹ autobus na 
przystanku OsiedleWêglowa w Bieruniu Nowym, sk¹d w kie
runku Bierunia Starego i Tychów kontynuowaæ bêd¹ podró¿ au
tobusem linii nr 554, który nadjedzie z przystanku Bieruñ Nowy
Pêtla w Zabrzegu.

Zakoñczenie robót remontowych i powrót do nor
malnej obs³ugi linii nr 554, przewidziane jest na dzieñ 
28 aŸdziernika br. 

Za zaistnia³e utrudnienia przepraszamy!
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Jak pamiêtamy, w ubieg³ym 
roku hala ta, zosta³a zala
na wodami powodziowy-

mi, zmieszanymi ze œciekami, 
do wysokoœci ok. 2 m, o czym 
œwiadczy odleg³oœæ pomiêdzy 
posadzk¹ p³yty g³ównej, a doln¹ 
krawêdzi¹ tablicy kosza do ko
szykówki. W zwi¹zku z tym, do 
wymiany nadawa³y siê: ca³a 
p³yta g³ówna, ok³adzina œcian 
do wysokoœci dwóch metrów, 
wyposa¿enie wentylatorowni, in
stalacja klimatyzacji i kot³ownia 
gazowa. Natomiast do remon
tu: pomieszczenia przynale¿ne 
jak: szatnie z wêz³ami sanitar
nymi, magazyny sprzêtu spor
towego, pokój nauczycieli wf, 
pomieszczenie przy³¹cza ener-
getycznego i inne. Równie¿ w 
samym budynku Gimnazjum 
woda powodziowa zala³a piwni
ce i kot³owniê gazow¹. Do wy
miany kwalifikowa³a siê: stolar
ka okienna i drzwiowa, tynki, 
kocio³ gazowy wraz z instalacj¹ 
i automatycznym sterowaniem. 

Teraz, kosztem blisko 3 mln z³ 
w³adze Bierunia odbudowa³y 
halê sportow¹ zniszczon¹ pod

czas ubieg³orocznej powodzi. 
Uruchomiony w 2005 r. obiekt, 
uznany póŸniej za najlepsz¹ 
przestrzeñ publiczn¹ wojewódz
twa œl¹skiego, zosta³ do szczêtnie 
zniszczony. Dziêki przekazanym 
gminie œrodkom bud¿etowym, 
pochodz¹cym z unij nego Fun
duszy Solidarnoœci, znów bêd¹ 
mog³y odbywaæ siê tu lekcje wy
chowania fizycznego i imprezy 
sportowe.

Jak siê dowiedzieliœmy w 
Bieruñskim Oœrodku Sportu i Re
kreacji w pierwszych dniach listo
pada zostan¹ zakoñczone pra
ce zwi¹zane z wprowadzeniem 
zmian funkcjonalnou¿ytkowych 
w hali sportowej. Wtedy te¿ 
zostan¹ oddane do u¿ytko wania: 
sauna na podczerwieñ, grota 
solna, krêgielnia (3 tory), boisko 
pi³karskie o wymiarach 26 x 56 
m z nawierzchni¹ typu sztuczna 
trawa (IV generacja – bezzasy
powa), 200 me trowa bie¿nia lek
koatletyczna (3 tory), boisko do 
tenisa ziemnego oraz si³ownia 
zewnêtrzna. Dodatkowo obiekty 
zewnêtrzne posiadaj¹ sztuczne 
oœwietlenie.

Ceremonii otwarcia dokona³a 
minister rozwoju regionalnego 
El¿bieta Bieñkowska w towa-
rzystwie wojewody œl¹skiego 
Zygmunta £ukaszczyka i bur
mistrza Bernarda Pustelni-
ka, Aktu poœwiêcenia dokona³ 
proboszcz parafii NSPJ – Jan 
D¹bek.

Minister rozwoju regional
nego, El¿bieta Bieñkowska, 
wspomina³a podczas otwarcia, 

¿e pocz¹tkowo Komisja Euro
pejska nie chcia³a zgodziæ siê 
na wsparcie z unijnych œrodków 
zniszczonych obiektów, które 

ju¿ wczeœniej – na etapie bu
dowy – skorzysta³y z fundu
szy UE. To by³ nietypowy przy
padek – jeden z dwóch takich 
w Polsce – gdy obiekt dopie
ro co uruchomiony, wybudo
wany z unijnych œrodków, by³ 
tak zniszczony, ¿e nie nadawa³ 
siê do u¿ytkowania mówi³a 
Bieñkowska. I doda³a: Komisarz 
ds. polityki regionalnej Johan-
nes Hahn, zmieni³ zdanie w tej 

sprawie, kiedy pokazaliœmy mu 
dotkniête przez powódŸ tereny, 
tak¿e w Bieruniu, z pok³adu he
likoptera”. 

RELAKS
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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 wywieszony wykaz,
w którym opisano nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w 

drodze przetargu ograniczonego, położoną w Bieruniu 
w rejonie ul. Zarzyna, tj.:

działkę nr  631/28 o powierzchni 114 m2 
(obręb Ściernie, karta mapy 3).

3 mln z³ i hala jak nowa

Pod koniec wrzeœnia ponownie otwarto i po œwiê-
cono odbudowan¹ halê sportow¹ przy Gimna-
zjum nr 1w Bieruniu. 
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Mieszkañcy naszego 
miasta, którzy tak do-
tkliwie oczu uli skutki 

powodzi maj¹ œwiadomoœæ, ¿e 
wskutek ubieg³orocznej tragedii 
ucierpia³o ca³e miasto. Ucierpia³ 
gminny maj¹tek, tworzony 
w znacznej mierze z podat-
ków wszystkich mieszkañców. 
W ubieg³ym roku w Bieruniu pod 
wod¹ znalaz³a siê jedna trze-
cia miasta – 1,6 tys. hektarów. 
Przypomnijmy, ¿e zalanych lub 
podtopionych zosta³o wówczas 
870 budynków, ewakuowano 
2,3 tys. mieszkañców. 

Nic dziwnego, ¿e nowe 
w³adze naszej gminy inten-
sywnie poszukuj¹ funduszy 
na usuwanie skutków powodzi 
i zabezpieczenie Bierunia na 
przysz³oœæ. Ich dzia³alnoœæ przy-
nosi wymierne efekty. Jak nas 

poinformowa³ burmistrz Bieru-
nia – Bernard Pustelnik, w tej 
chwili na terenie naszej gminy 
naprawiane s¹ szkody powo-
dziowe wartoœci ok. 23 mln z³. 

Zastêpca burmistrza Le-
szek Kryczek dodaje, ¿e na 
odbudowê infrastruktury ko-
munalnej gmin dotkniêtych 
powodzi¹ z roku 2010, zosta³y 
przeznaczone ró¿ne instrumen-
ty finansowe oraz programy. 
Pierwszy to Instrument finanso-
wy 3 x 200 mln sk³adaj¹cy siê 
z trzech komponentów: 
A – obejmuj¹cego projekty kwa-

lifikowane w ramach RPO 
WSL 20072013 – dofinan-
sowanie projektów kluczo-
wych, realizowanych w celu 
przywrócenia kluczowej in-
frastruktury w poszkodowa-
nych w powodzi gminach 

na terenie województwa 
œl¹skiego.

B – w którym znalaz³y siê pro-
jekty z zakresu infrastruk-
tury œrodowiskowej – tu 
kwalifikuj¹ siê takie zagad-
nienia jak: odbudowa obiek-
tów hydrotechnicznych 
i umo cnieñ brzegowych, 
odbudowa wa³ów przeciw-
powodziowych) oraz odtwo-
rzenie szkód w obiektach 
ochrony œrodowiska. 

C – obejmuj¹cego projekty nie-
kwalifikowalne w ramach 
RPO WSL 20072013 – 
promesy MSWiA w ramach 
programu pomocy dla 18 
gmin najbardziej poszkodo-
wanych w wyniku powodzi 
w 2010 roku.

Drugi to promesy MSWiA 
w ramach podzia³u œrodków 

na usuwanie skutków klêsk 
¿ywio³owych. Wreszcie trze-
ci to œrodki przyznane dla Pol-
ski przez Komisjê Europejsk¹ 
z Funduszu Solidarnoœci. 

Szczegó³owy wykaz zadañ re-
alizowanych w ramach œrodków 
powodziowych przedstawiaj¹ 
zamieszczone obok tabele. 

Problemem – jak mówi³ bur-
mistrz – nie jest obecnie brak 
pieniêdzy, a procedury ustawy 
o zamówieniach publicznych. 
Po rozstrzygniêciu przetar-
gów, na ka¿dej inwestycji uzy-
skujemy oszczêdnoœci w sto-
sunku do kosztorysu. Czasem 
siêgaj¹ one ok. 30 proc. Aby 
wykorzystaæ zaoszczêdzone 
œrodki trzeba przejœæ procedurê 
zmiany promesy, a póŸniej 
og³osiæ kolejne przetargi. To 
czasoch³onne, dlatego niewy-
kluczone, ¿e czêœci œrodków nie 
da siê wykorzystaæ i trzeba je 
bêdzie oddaæ” –mówi burmistrz. 

Popowodziowy plac budowy

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE – EFEKTYWNOŚĆ ZDOBYWANIA ORAZ PLANY
Inne źródła finansowania infrastruktury komunalnej zniszczonej podczas powodzi w 2010 r. – realizacja zadań w 
2011 r. – promesy MSWiA

Lp. Nazwa projektu
Całkowity koszt 

zadania
Kwota 

dofinansowania
Okres realizacji

1.
Remont ul. Wiślanej Promesa nr BUSKŻ 59012416/10 z dnia 
22.06.2010r.

290 433,22 290 433,22
2010 Zadanie zakoń-

czono i rozliczono

2.
Remont ul. Wiślanej  etap II Promesa nr BUSKŻl59016/11  
z dnia 08.02.2011r

733 722,58 733 722,00
2011 Zadanie zakoń-

czono i rozliczono

3.
Remont budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej 396 w 
Bieruniu Promesa nr BUSKŻl59016/11 z dnia 08.02.2011r

139 841,72 139 841,00
2011 Zadanie w trakcie 

realizacji

4.
Remont budynku komunalnego przy ul. Jagiełły 8082 w Bieru-
niu Promesa nr BUSKŻl59016/11 z dnia 08.02.2011r

41493,50 41 493,00
2011 Zadanie w trakcie 

realizacji

5.
Remont budynku komunalnego przy ul. Jagiełły 84 w Bieruniu 
Promesa nr BUSKŻl59016/11 z dnia 08.02.2011r

50 404,29 50 404,00
2011 Zadanie w trakcie 

realizacji

RAZEM: 1 255 895,31 1 255 893,22 –

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI

Lp. Nazwa zadania
Kwota kwalifikowana do sfinansowania  

w ramach Funduszu Solidarności
Okres realizacji

1. Remont ul. Przyjaźni 350 000,00
2011 Trwa procedura 

przetargowa

2.
Remont ul. Starowiślanej i ul. Budzyńskiej (odci-
nek od ul. Warszawskiej do ul. Korfantego)

170 000,00
2011 Trwa procedura 

przetargowa

3. Remont bocznej ul. Bijasowickiej do ul. Lipcowej 70 000,00
2011 Trwa procedura 

przetargowa

4. Remont ul. Węglowej 2 000 000,00
2011 Trwa procedura 

przetargowa

5.
Odtworzenie starorzecza Wisły w dzielnicy Za-
brzeg

278 649,00
2011 Trwa procedura 

przetargowa

RAZEM 2 868 649,00 -



7RODNIA · PAŹDZIERNIK 2011 r.

INWESTYCJE

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE – EFEKTYWNOŚĆ ZDOBYWANIA ORAZ PLANY
Środki powodziowe - Promesa z dnia 10 marca 2011 roku; przyznana w ramach programu dla 18 gmin najbardziej 
poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. – instrument finansowy 3 x 200 min

Lp. Nazwa projektu
Całkowity koszt 

zadania
Kwota 

dofinansowania
Okres realizacji

1.
Odbudowa i modernizacja ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu 
– etap 1

3 386 840,64 3 351 871,00
2011 Zadanie w 
trakcie realizacji

2.
Odbudowa i modernizacja hali sportowej przy  
Gimnazjum nr 1 w Bieruniu

2 942 188,52 2 915 580,49
2011 Zadanie w 
trakcie realizacji

3. Odbudowa i modernizacja ul. Gołysowej w Bieruniu 1 185 847,66 1 182 136,00
2011 Zadanie w 
trakcie realizacji

4.

Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych  
i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy  
Kopań i Bijasowice w Bieruniu – ul. Żywiczna, ul. Lipcowa,  
ul. Groblana, ul. Jagiełły, ul. Bijasowicka część 1  
– ul. Bijasowicka – część 2, ul. Krupnicza

3 098 047,45
1 028 641,36  
1086 212,26 
191231,18  
791 962,65

3 077 916,00
1 024 660,00  
1 070 063,00  
191 231,00  
791 962,00

2011 Zadanie w 
trakcie realizacji

5

Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych  
i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy  
Zabrzeg w Bieruniu: ul. Soplicy, ul. Budzyńskiej, ul. Zuchowa, 
ul. Starowiślana – ul. Soplicy – ul. Budzyńskiej, Starowiślanej 
– ul. Zuchowa

1 556 696,76
295 160,32  
991 134,64  
270 401,80

1 549 019,00
292 700,00  
985 918,00
270 401,00

2011 Zadanie w 
trakcie realizacji

6. Odbudowa i modernizacja ul. Wita 644 605,20 644 605,00
2011 Zadanie w 

trakcie
realizacji

7. Remont ul. Dyrdy w Bieruniu 550 000,00 550 000,00
Trwa procedura

przetargowa

8
Remont budynku komunalnego przy ul. Jagiełły 4753  
w Bieruniu

107 987,35 107 987,00
2011 Zadanie w 
trakcie realizacji

9.
Rekultywacja części potoku Ściernie oraz remont trzech 
przepustów w Bieruniu

100 000,00 100 000,00
2011

Zadanie w trakcie 
realizacji

10.
Remont budynku komunalnego przy ul. Wawelskiej 31 
w Bieruniu

100 000,00 100 000,00
2011

Trwa procedura 
przetargowa

11.
Odbudowa i modernizacja terenu przy moście na rzece Wiśle 
w Bieruniu – Zabrzeg – „Witacz”

49 969,03 49 969,00
2011 Zadanie w 
trakcie realizacji

12.
Remont bocznej drogi ul. Warszawskiej (następna za 
ul. Jedwabną) w obrębie działki gminnej nr 414/104

45 000,00 45 000,00 2011

13. Remont ul. Hodowlanej 120 600,00 120 600,00
2011

Trwa procedura 
przetargowa

14.
Remont placu zabaw przy ul. Hodowlanej wraz z zakupem, 
dostawą i montażem urządzeń

50 000,00 50 000,00
2011 Zadanie w 
trakcie realizacji

15.
Odbudowa i modernizacja ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu 
– etap II

1 250 000,00 1 250 000,00
2011/2012 Zada-
nie w trakcie re-

alizacji

16.
Odbudowa i modernizacja centrum przesiadkowego 
w Bieruniu Starym – etap 1

1 488 056,80 1 293 262,00
2011 Zadanie w 
trakcie realizacji

17.

Odtworzenie zbiornika w Bijasowicach oraz rekultywacja 
terenu wokół niego poprzez odtworzenie infrastruktury, 
odbudowę drzewostanów, rowów odprowadzających wodę 
z przedmiotowego zbiornika, odbudowa mostów i dróg 
dojazdowych – etap 1

476 803,45 476 803,00
Trwa procedura 

przetargowa

18.
Remont ul. Potokowej – Wspólnej (od ul. Turystycznej do ul. 
Peryferyjnej)

390 000,00 390 000,00
Trwa procedura

przetargowa

RAZEM: 17 542 642,86 17 254 748,49 -
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PaŸdziernik, jak co roku przypomi-
na studentom o powrocie na uczel-
nie. Na wszystkich uniwersytetach 
i wy¿szych uczelniach rozpoczyna 
siê nowy semestr 2011/2012. Inau-
guracja Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Bieruniu równie¿ za nami. 
12 paŸdziernika w Domu Kultury 
„Gama” kilkudziesiêciu s³uchaczy 
w towarzystwie kadry akademickiej 
i w³adz miasta uroczyœcie otwar³o 
nowy rok akademicki.

Uroczyst¹ inauguracjê tradycyjnie 
rozpoczê³a dyrektor Bieruñskiego 
Oœrodka Edukacji Zofia £abuœ 

witaj¹c wszy stkich zgromadzonych i za
po wia daj¹c wejœcie orszaku, na cze
le którego sta³ Jego Magnificencja Rek
tor Górnoœl¹skiej Wy¿szej Szko³y Peda
gogicznej im. Kardyna³a Augusta Hlonda 
dr Miros³aw Wójcik. Za nim wkroczyli: bur
mistrz Bernard Pustelnik, przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Przemys³aw Major, oraz 
kadra akademicka GWSP.

Wœród zaproszonych goœci byli równie¿: 
dyrektor UTW w Chorzowie Jaros³aw Ko-
walcze, dyrektor MOPS w Lêdzinach Jo-
anna Figura, dyrektor Oœrodka Edukacji 
Krystyna Czajowska, radni Rady Miejskiej 
w Bieruniu oraz dyrektorzy szkó³. 

Po ods³uchaniu hymnu i przemówieniu JM 
rektora GWSP, g³os zabra³ Burmistrz Bie
runia Bernard Pustelnik, wyra ¿aj¹c dumê 
z du¿ego zainteresowania s³uchaczy, zaan
ga¿o wa nia organizatorów i bogatej, urozma
iconej oferty 
edukacyjnej. 
W zwi¹zku 
z nieustan-
nym postê pem 
t e c h n o  l o g i 
cznym, ka¿dy 
z nas dla w³a
snej wygo
dy i posze-
rza nia wiedzy 
powi nien znaæ 
p o d s t a  w y 
informa ty czne, 
które dziêki 
war sztatom s¹ 
do stê pne dla wszystkich s³uchaczy – doda³ 
burmistrz. 

Uroczystym akcentem inauguracji by³ akt 
immatrykulacji nowych studentów, podczas 
którego JM rektor oraz kierownik GWSP 
dokonali pasowania i wrêczyli indeksy. 

Nastêpnie odœpiewano podnios³¹ pieœñ 
Gaude Mater Polonia i wys³uchano wyk³adu 
dr hab. Wac³awa Golonki na temat „Mu
zyka – sztuka bliska ka¿demu”. 

Po zakoñczeniu interesuj¹cej prelekcji, 
JM Rektor M. Wójcik trzykrotnie uderzaj¹c 
ber³em w stó³ oficjalnie zakomunikowa³: 
– „Og³aszam rok akademicki 2011/2012 
w UTW w Bieruniu za otwarty!”. 

Zakoñczeniem uroczystoœci by³ artystycz
ny wystêp w wykonaniu Katarzyny Skulskiej 
i akompaniuj¹cego Wac³awa Golonki. 

Oferta zajêæ edukacyjnych w semestrze 
zimowym 2011/2012 obejmuje wyk³ady, 
zajêcia æwiczeniowe, warsztatowe i spotka
nia integracyjne.

Kierownikiem jest doc. dr Sonia 
Kêdziora, koordynatorzy to: mgr Izabela 
KuŸnicka oraz mgr Zofia £abuœ.

Uniwersytet Trzeciego Wielu powsta³ 
w Bieruniu w styczniu tego roku z myœl¹ 

o wszystkich osobach, które mimo za koñ 
czenia aktywnoœci zawodowej chc¹ dalej 
siê rozwijaæ, poszerzaæ wiedzê i zaintereso
wania oraz aktywnie spêdzaæ wolny czas. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o kontakt z Bieruñskim Oœrodkiem Kultury. 
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Harmonogram: 
Jêzyk angielski – poniedzia³ki
Godz. 13.30 – Œwietlica Œrodowiskowa
Godz. 15.00 – Dom Kultury „Gama”
Jêzyk niemiecki – wtorki
Godz. 9.00 – Œwietlica Œrodowiskowa
Godz. 11.15 – Dom Kultury „Gama”
Gimnastyka – œrody
Godz. 9.00 – Dom Kultury „Gama”
Godz. 11.00 – Œwietlica Œrodowiskowa 
Informatyka – czwartki
Godz. 14.30 – Szko³a Podstawowa nr 1 
– Bieruñ Stary, ul. Krakowska 28
Godz. 15.00 – Szko³a Podstawowa nr 3 
– Bieruñ Nowy, ul. Wêglowa 

WYK£ADY:
24 paŸdziernik godz. 16.00 
– Œwietlica Œrodowiskowa, Bieruñ Nowy
Mgr Edyta Przyby³ek – „Najnowsze zmia-
ny w prawie spadkowym”

7 listopad godz. 16.00 
– Dom Kultury „Gama”, Bieruñ Stary
Dr Janusz Ropski – „Kompetencje inter-
personalne wieku senioralnego”
21 listopad godz. 16.00 
– Œwietlica Œrodowiskowa, Bieruñ Nowy
Mgr Rados³aw Krowiak – „Stan¹æ na da-
chu Europy, wyprawa Mount Blanc”
5 grudnia godz. 16.00 
– Dom Kultury „Gama”, Bieruñ Stary
Mgr Magdalena Hegenbarth – „Literatu-
ra w ró¿nych ods³onach”
12 grudnia godz. 16.00 
– Œwietlica Œrodowiskowa, Bieruñ Nowy
Spotkanie op³atkowe

Zajêcia sta³e prowadzone bêd¹ w 
oœrodkach Bieruñskiego Oœrodka Kultury:

Dom Kultury „Gama”, 
Bieruñ Stary, ul. Chemików 45

Œwietlica Œrodowiskowa, 
Bieruñ Nowy, ul. Remizowa 19

Gaudeamus trzeciego wieku
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DOM KULTURY „GAMA”, UL. CHEMIKÓW 45

Taniec „ZUMBA” zajęcia adresowane do młodzieży 
i dorosłych Prowadzi pani Joanna Cieleban 
poniedziałki godz. 17.15 (zajęcia płatne)
Warsztaty DECOUPAGE, QUILLING – biżuteria artystyczna, 
ozdoby z masy solnej i sznurków zajęcia adresowane do mło
dzieży i dorosłych Prowadzi pani Marta Długajczyk 
poniedziałki godz. 17.00 – 19.00
AEROBIK-FITNES – zajęcia adresowane do młodzieży 
i dorosłych Prowadzi pan Dariusz Kryla 
poniedziałki godz. 20.15, środy godz. 20.15 (zajęcia płatne)
Zajęcia teatralne GRUPA „FANTOM” – zajęcia adresowane 
do młodzieży Prowadzi pani Joanna Lorenc 
wtorki godz. 16.30 – 19.00
TANIEC I RYTMIKA – zajęcia adresowane do dzieci 
w wieku 67 lat Prowadzi pani Jolanta Grześlak 
wtorki godz. 17.00 – 17.45
Ceramika artystyczna – zajęcia adresowane dla młodzieży 
i dorosłych Prowadzi pan Mateusz Krawczyk 
środy godz. 16.00 – 18.00 (młodzież), 
środy godz. 18.00 – 20.00 (dorośli)
Zespół Folklorystyczny „BIERUNIANKI” – zajęcia adresowa
ne do dorosłych Prowadzi pani Magdalena Miernik 
czwartki godz. 10.00 – 12.00
Zajęcia plastyczne – adresowane do dzieci i młodzieży
Prowadzi pan Mateusz Krawczyk 
czwartki godz. 17.00 – 19.00

Zajęcia wokalne GRUPA „DoReMi” – zajęcia adresowane 
do młodzieży Prowadzi pani Agata ParyszUrbaś 
piątki godz. 15.00 – 17.00
Zajęcia muzyczne GRUPA „FOLKBAND” – zajęcia adreso
wane do młodzieży Prowadzi pan Krzysztof Myalski 
piątki godz. 17.00
Zespół muzyczny „NEW AVALANGE” – zajęcia adresowane 
dla młodzieży piątki godz. 17.00
Warsztaty HAFT RICHELIEU, KORONKI – zajęcia adresowa
ne do młodzieży i dorosłych. Prowadzi pani Jolanta Grześlak 
piątki godz. 17.00 – 19.00

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, UL. REMIZOWA 19

Zespół folklorystyczny „NOWOBIERUNIANKI” – do dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Prowadzi pani M. Berkop
poniedziałki godz. 15.30
RYTMIKA – zajęcia adresowane do dzieci (712 lat) Prowadzi 
pani Maria Dłucik poniedziałki godz. 17.30
Taniec „ZUMBA” – zajęcia adresowane do młodzieży 
i dorosłych Prowadzi pani Maria Dłucik 
poniedziałki godz. 18.30 (zajęcia płatne)
Warsztaty DECOUPAGE, QUILLING – biżuteria artystyczna, 
ozdoby z masy solnej i sznurków zajęcia adresowane do mło
dzieży i dorosłych Prowadzi pani Marta Długajczyk 
wtorki godz. 17.00 
Zespół wokalny Rafała Borkowego – zajęcia adresowane do 
młodzieży Prowadzi pan Rafał Borkowy wtorki godz. 19.00
Chór „HARMONIA” zajęcia adresowane do młodzieży i doro
słych Prowadzi pan Andrzej Kojdecki środy godz. 16.00

ZAJĘCIA STAŁE W BIERUŃSKIM OŚRODKU KULTURY
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KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W PAŹDZIERNIKU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
Bieruński Ośrodek Kultury uprzejmie informuje, że w związku z prze
prowadzoną Ekspertyzą więźby dachowej budynku KT „Jutrzenka” 
przy ul. Spiżowej 4” przez Zakład Usługowo Handlowy „LGCINFO” 
Zabrzegu, zleconą przez UM Bieruń i negatywnymi wnioskami koń
cowymi – Burmistrz Miasta z uwagi na zagrożenie stabilności i wy
trzymałości więźby dachowej – nakazał wyłączyć budynek z eks
ploatacji z dniem 2 sierpnia 2011 r.

Planowane imprezy zostały przeniesione 
do Domu Kultury „Gama”.

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
12 października godz. 16.00 – Uroczystość inauguracyjna 
roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu IIIgo wieku

20 października  godz. 8.00 – Cykl spektakli teatralnych dla 
SP1 – teatr edukacji z Krakowa

29 października  godz. 10.00 – Eliminacje do XII Festiwalu 
Dzieci i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka”

5 listopada  godz. 17.00 – Koncert Damiana Holeckiego 
– impreza biletowana

18 listopada – Cykl przedstawień teatralnych dla najmłodszych. 
„Koziołek Matołek wyrusza w świat” – w wyk. teatru „Tak”

19 listopada godz. 20.00 – Zabawa Andrzejkowa dla miesz
kańców – impreza biletowana

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
4 października godz. 14.30 – Spotkanie klubowe PZERiI

12 października godz. 12.00 – Spotkanie dla nauczycieli z 
okazji Dnia Edukacji 

18 października godz. 14.30 – Spotkanie okolicznościowe 
„Dzień Seniora” PZERiI

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1, ul. Chemików 45
Miejska Biblioteka Publiczna nr 2, ul. Jagiełły 1

29 października godz. 5.00 – Wyjazd do Centrum Nauki Ko
pernik w Warszawie

Znakomit¹ okazj¹ do pro mocji 
czytelnictwa wœród dzieci 
jest Dzieñ G³o œnego Czy

tania, obchodzony 29 wrzeœnia. 
Bieruñska biblioteka po raz kolejny 
w³¹czy³a siê w akcjê zapraszaj¹c 
na ten dzieñ grupê „Biedronki” z 
Przedszkola nr 1. Maluchy, któ

re przy by³y na t¹ imprezê w to
warzystwie swojej opiekunki 
pani Magdaleny Piotrowskiej-
Blachy wys³ucha³y opowieœci o 
Jarzêbince. Nastêpnym punk
tem spotkania by³y zagadki o je

sieni, na które dzieci udziela³y 
oczywiœcie dobrych odpowiedzi. 
Punktem kulminacyjnym spotka
nia by³y zajêcia plastyczne przy
gotowane przez bibliotekarkê 
Barbarê Suchomsk¹. Dzie-
ci bardzo chêtnie i z du¿ym 
zaanga¿owaniem wykonywa³y 

bajecznie kolorowe „liœciaste lu
dziki”, które stanowi¹ element 
dekoracyjny biblioteki. Spotkanie 
up³ynê³o w mi³ej i przyjaznej at
mosferze. 

Zapraszamy za rok.
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XI Dzieñ 
G³oœnego Czytania

Wszyscy chcemy, by nasze dzieci wyros³y na 
m¹drych, dobrych i szczêœliwych ludzi. Jest na 
to sposób – czytajmy dzieciom!
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ZAGRANICA

Mieszkañcy 
na jarmarku

W sobotni, wczesny pora
nek grupa kilkudziesiêciu mie
szkañców wraz z przedstawi
cielstwem w³adz i grupami arty
stycznymi wyruszy³a 
z Bierunia w kierun-
ku Czech. Celem 
wy jazdu by³ „Bero
unsky Jarmark” zor
ganizowany przez 
spo ³ecznoœæ Mora
vskiego Berouna.

Wyjazd do miasta 
partnerskiego Bieru
nia odby³ siê dziêki 
zaproszeniu tam-
tejszych w³adz na 
coroczn¹ imprezê 
pro muj¹c¹ miejsco-
we wyroby, przysma
ki i kulturê. Poza siln¹ 
grup¹ mieszkañców, 
w wyjeŸdzie wziê³y 
udzia³ grupy zorga
nizowane takie jak: 
Bierunianki oraz teatr Fabry
ka Marzeñ. Nie zabrak³o rów
nie¿ w³adz miasta: burmistrza 
Bernarda Pustelnika oraz 
zastêpcy burmistrza Leszka 
Kryczka. 

Czeski jarmark jest tradycyjn¹ 
imprez¹ organizowan¹ w Mo
rawskim Berounie. Co roku 
na targach prezentowane 
s¹ rodzime produkty i deli
cje. A wszystko doprawione 
czêœci¹ artystyczn¹ promuj¹c¹ 
tamtejsz¹ kulturê. W tym 
roku równie¿ by³o podobnie. 
Mieszkañcy mogli skosztowaæ 
miejscowych przysmaków, se
rów, kie³bas, jak równie¿ cze
skich trunków, typu piwo i wino. 

Poza degustacj¹ wyrobów 
nasza delegacja mog³a rów
nie¿ pos³uchaæ wystêpu orkie
stry dêtej oraz zobaczyæ pokaz 
szermierki. Wraz z czeskimi 
zespo³ami zaprezentowali siê 
równie¿ nasi artyœci. Wszyst
kim zgromadzonym przypad³ 
do gustu koncert zespo³u Bie
runianki, jednak szczudlarze 
z teatru Fabryka Marzeñ zrobi
li prawdziw¹ furorê – zw³aszcza 
wœród najm³odszej czêœci 
publicznoœci.

W ramach wyjazdu bieruñska 
reprezentacja mog³a równie¿ 
zwiedziæ Zak³ady Tworzyw 
Sztucznych „Granitol” form¹ 

przypominaj¹cy nasz Zak³ad 
Tworzyw Sztucznych „Erg”. 

Wszyscy zgodnie twierdz¹, 
¿e wyjazd do czeskich s¹siadów 

mo¿na zaliczyæ do niezwy
kle udanych. Niektórym tak 
spodoba³a siê tamtejsza kultu
ra, ¿e ju¿ planuj¹ kolejne od
wiedziny. 

Gimnazjaliœci w…
szkole.

Natomiast 30 wrzeœnia gru
pa uczniów z Gimnazjum nr 
1 im. Karola Wierzgonia w Bie
runiu, pod opiek¹ dyrekto-
ra szko³y Grzegorza Bizac-
kiego, nauczycieli Agniesz-
ki Dyjeciñskiej-Wolny oraz 
Aleksandry Biela-Jaromin, 

a tak¿e Barbary Zwierzchow-
skiej bra³a udzia³ w wyciecz
ce do zaprzyjaŸnionej szko³¹ 
w Czechach. W wycieczce 

bra³o udzia³ 33 uczniów. Ponad
to, w gronie znalaz³ siê równie¿ 
przedstawiciel w³adz, zastêpca 
Przewodnicz¹cego Rady Mia
sta Adam Rozmus.

Uczniowie z niecierpliwoœci¹ 
oczekiwali spotkania z uczniami 
Zakladni Skola. Bez opóŸnienia 
grupa pojawi³a siê w Mora
vskym Berounu gdzie serdecz
nie powita³a ich dyrektor szko³y 
pani Sylva Nerudová. Na 
pocz¹tku goœcie z Bierunia zo
stali zaproszeni na poczêstunek 
do œwietlicy szkolnej, gdzie Pani 
dyrektor powita³a wszystkich 
serdecznie i ¿yczy³a m.in. wie
lu niezapomnianych wra¿eñ. 

Po œniadaniu uczniowie nasze
go gimnazjum wraz z ucznia
mi zaprzyjaŸnionej szko³y udali 
siê na wycieczkê do Elektrow
ni wodnej Dlouhe Strane gdzie 
mieli mo¿liwoœci obejrzenia fil
mu o tym jak powstaj¹ elek

trownie wodne, ja-
kie zadanie spe³niaj¹ 
oraz jaka jest ich rola 
w rozwoju gospo
darki w Czechach. 
Nastêpnie ucznio
wie obejrzeli tunele 
powsta³e pod zbiorni
kiem wodnym. Drug¹ 
czêœci¹ wyciecz
ki by³o zwiedzanie 
górnego zbiornika. 
Elektrownia znajdu
je siê w Parku Kra
jobrazowym Jese
niky na wysokoœci 
1500 m n.p.m. By³y 
tam wspania³e widoki 
na pasmo Jeseniky, 
a pogoda pozwoli³a 
dojrzeæ nawet pasmo 

Karkonoszy i górê Œnie¿kê, 
najwy¿sz¹ górê w Czechach, 
bardzo po pularn¹ tak¿e w Pol
sce. Po powrocie na goœci z Bie
runia czeka³a kolacja, po której 
uczniowie mieli mo¿liwoœæ obej
rzenia budynku szko³y oraz bo
isk sportowych. 

Wycieczka zakoñczy³a siê ser
decznym po¿egnaniem oraz za
powiedziami dalszej wspó³pracy 
i przyjaŸni szkó³ partnerskich. 
Uczniowie naszego gimnazjum 
wraz z opiekunami mo¿e nie
co zmêczeni ale pe³ni nieza
pomnianych wra¿eñ wrócili do 
domu, pokonuj¹c w ci¹gu jed
nego dnia ponad 500 km.

trownie wodne, ja-
kie zadanie spe³niaj¹ 
oraz jaka jest ich rola 
w rozwoju gospo
darki w Czechach. 
Nastêpnie ucznio
wie obejrzeli tunele 
powsta³e pod zbiorni
kiem wodnym. Drug¹ 
czêœci¹ wyciecz
ki by³o zwiedzanie 
górnego zbiornika. 
Elektrownia znajdu
je siê w Parku Kra
jobrazowym Jese
niky na wysokoœci 
1500 m n.p.m. By³y 
tam wspania³e widoki 
na pasmo Jeseniky, 
a pogoda pozwoli³a 
dojrzeæ nawet pasmo 
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Z wizyt¹ u przyjació³
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6 paŸdziernika w Szkole 
Podstawowej nr 1 odby³o 
siê pasowanie uczniów 

klas 1. W uroczystoœciach 
brali udzia³ pierwszoklasiœci, 

ich rodzice oraz zaproszeni 
goœcie. To wa¿ne wydarzenie 
rozpoczê³a dyrektor szko³y pani 
Anna Knopek, która ¿yczy³a 
pierwszakom sukcesów w na

uce oraz zapewni³a, ¿e ucznio
wie bêd¹ w naszej szkole czuli 
siê dobrze i bezpiecznie. Pani 
Dyrektor wspomnia³a tak¿e o 
szeœciolatkach, którzy w tym 
roku stanowi¹ jedn¹ klasê. 
G³os zabra³ tak¿e przedstawi
ciel Banku Spó³dzielczego pan 
Tadeusz Hyla, który zachêca³ 
dzieci do oszczêdzania w SKO, 
a na rêce wychowawczyñ 
prze kaza³ ksi¹¿eczki i drob
ne upominki. Pierwszaków 
powitali w imieniu ca³ej spo
³e cznoœci szkolnej przedsta
wiciele Samorz¹du Szkolne
go: Kamila Kwiatkowska z 
6b i Daniel Marsza³ek z 5c. 
Do uroczystego pasowania 
przyst¹pi³o 98 uczniów, któ
rzy najpierw pomyœlnie „zda
li” egzamin „ na ucznia”, a 
nastêpnie z³o¿yli œlubowanie. 

Kolejnym wa¿nym punktem 
uroczystoœci by³o dotkniêcie 
ramienia ka¿dego pierwsza
ka ogromnym o³ówkiem, któ
re wyra¿a³o przyjêcie go do 
grona uczniów. Ka¿da kla
sa przygotowa³a piosenkê, 
któr¹ zaprezentowa³a zgroma
dzonym goœciom i rodzicom. 
Uroczystoœæ zakoñczy³ wystêp 
zespo³ów tanecznych (kiero
wanych przez pani¹ Renatê 
Sobanik i Danutê Nygê) oraz 
krótki program artystyczny 
przygotowany przez uczenni
ce kl. 6b. Uwieñczeniem tego 
wa¿nego i piêknego dnia by³ 
s³odki poczêstunek, który przy
gotowali rodzice PIERWSZO
KLASISTÓW. Ten dzieñ po
zostanie w pamiêci uczniów, 
rodziców i nauczycieli przez 
d³ugie, d³ugie lata.

Pasowanie w Jedynce

W dniu 11 pa
Ÿdzie rnika w 
Szkole Pod

stawowej nr 3 odby³o 
siê uroczyste paso
wanie  98 pierwszo
klasistów przyjêtych 
w poczet uczniów na
szej szko³y. 

Uroczystoœæ mia³a 
szcze gólnie podnio s³y 
cha rakter, po nie wa¿                                                                                                                                    
pierwsza ki z³o¿y³y 
œlubowanie na sztan
dar szko³y, w obe
cnoœci zaproszo
nych goœci – dyre
ktora Oœrodka 
Edu kacji p. Krysty-
ny Czajowskiej, 
przewodnicz¹cego 
Rady Rodziców p. Adama 
Rozmusa, i licznie zgroma
dzonych rodziców. Ucznio
wie przyrzekli, ¿e bêd¹ su
miennie i systematycznie siê 

uczyæ, kulturalnie zachowywaæ 
oraz szanowaæ rodziców, na
uczycieli, innych pracowników 
szko³y, osoby starsze i kole
gów. Prowadz¹ca uroczystoœæ 

pani wicedyrektor Irena Pan-
fil przypomnia³a uczniom o ich 
obowi¹zkach i ci¹¿¹cych na 
nich powinnoœciach.

Akty pasowania 
na ucznia i legityma
cje szkolne, wrêczy³y 
pani dyrektor – Ma³-
go rzata Berger-Ku-
tera i wicedyrektor 
Gra¿yna D³ugosz.

Na zakoñczenie 
pani dyrektor szko³y 
z³o¿y³a wszystkim 
uczniom klas pierw
szych serdeczne gra
tulacje i ¿yczenia.

Uroczystoœæ uœwie
tni³ wystêp Ko³a Te
atralnego. Bajka 
„Królewna Œnie¿ka” 
zosta³a przyjêta przez 
pierwszaków z ogrom
nym entuzjazmem i 
nagrodzona grom

kimi brawami. Ten niezwyk³y 
dzieñ rodzice uprzyjemni
li swoim pociechom s³odkim 
poczêstunkiem.

na ucznia i legityma
cje szkolne, wrêczy³y 
pani dyrektor – 
go rzata Berger-Ku-
tera
Gra¿yna D³ugosz.

pani dyrektor szko³y 
z³o¿y³a wszystkim 
uczniom klas pierw
szych serdeczne gra
tulacje i ¿yczenia.

tni³ wystêp Ko³a Te
atralnego. Bajka 
„Królewna Œnie¿ka” 
zosta³a przyjêta przez 
pierwszaków z ogrom
nym entuzjazmem i 
nagrodzona grom

Pasowanie w Trójce

6 paŸdziernika odby³ siê Tur
niej Pi³ki No¿nej o Puchar 
Wójta Gminy Bojszowy, w 

którym dru¿yna Gimnazjum nr 1 
im. Karola Wierzgonia osi¹gnê³a 
wrêcz niebywa³y sukces. Nasi 
ch³opcy pokonali zespo³y z Gim
nazjum z Bojszów (1:0), z Gim
nazjum nr 2 w Bieruniu (2:0), z 

Gimnazjum nr 1 w Lêdzinach 
(6:0) oraz Gimnazjum z Che³mu 
Œl¹skiego (1:0).        

Dru¿yna naszej szko³y wy
st¹ pi³a w sk³adzie: Szymon 
Zagdañski, Mateusz Bubula, 
Krystian Œwiergot, Wojciech 
Mrowiec, Adrian Hornik, 
Rafa³ Habrajski, Grzegorz Ta-

rasek, Kamil Wronikowski, 
Bart³omiej £opatka, Jacek 
Gawlik.   

Gratulujemy wspania³ego po
ziomu zawodnikom i ich opie-
kunowi – panu Waldemarowi 
Ma³eckiemu. 

Wczeœniej bo, 24wrzeœnia 
mia³ miejsce IV Festiwal  Bie
gów im. Bronis³awa Malinow
skiego o Puchar Burmistrza 
Miasta Bieruñ zorganizowany 

przez Bieruñski Oœrodek Spor
tu i Rekreacji i UKS „Maraton
Korzeniowski.pl”. Z Gimnazjum 
nr 1 im. Karola Wierzgonia naj
lepsze wyniki osi¹gnê³y Kata-
rzyna Wloka i Kinga ¯ucho-
wicz w biegu na 600 m – laure
atki II i III miejsca oraz Szymon 
Pluta w biegu na 1000 m, który 
uplasowa³ siê na II miejscu.  

Gratulujemy!        

Sukcesy sportowe G 1

MAGAZYN SZKOLNY
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MIEJSKIE SPRAWY

Wœród naszych spor
towców najwiêksze 
sukcesy w ostat-

nim czasie odnosz¹ zawod-
nicy uprawiaj¹cy sztuki wal
ki, strzelectwo i badmintona. 
15 wrzeœnia najlepsi zawod
nicy i trenerzy zostali uhono
rowani przez burmistrza Bie
runia Bernarda Pustelnika 
okolicznoœciowymi dyplomami i 
nagrodami pieniê¿nymi. 

W grupie nagrodzonych 
znaleŸli siê Trenerzy: Wies³aw 
Bigos – sztuki walki – Stowa
rzyszenie Big Budo Polska, 
Szymon Kostka – badminton 
– Uczniowski Klub Sportowy 
„Unia” oraz Wojciech Palikij – 
badminton – Uczniowski Klub 

Sportowy „Unia”. Natomiast gru
pie wyró¿nionych zawodników 
znaleŸli siê: Angelika Bigos 
– sztuki walki – Stowarzysze
nie BIG BUDO POLSKA, Mate-
usz Bigos – sztuki walki – Sto
warzyszenie BIG BUDO POL
SKA, Kamil Kuœ – kick boxing 
– Stowarzyszenie BIG BUDO 
POLSKA, Mateusz Chajdas 
– sztuki walki – Stowarzysze
nie BIG BUDO POLSKA, Igor 
Nowak – sztuki walki – Stowa
rzyszenie BIG BUDO POLSKA, 
Joanna Frank – strzelectwo 
– Liga Obrony Kraju. Zarz¹d 
Miejski przy KS „PIAST” oraz 
Bart³omiej Parysz – badmin
ton – Uczniowski Klub Sporto
wy „UNIA”

Sportowcy nagrodzeni

W siedzibie Centrum Ini
cjatyw Gospodarczych 
w Bieruniu 5 paŸ dzier

nika odby³o siê spotkanie Mi
nister Rozwoju Regionalnego 

El¿biety Bieñkowskiej z przed-
stawicielami jednostek Ochotni
czych Stra¿y Po ¿arnych powia
tu bieruñskolêdziñskiego. W roli 
gospodarza wyst¹pi³ Burmistrz 

Bierunia Bernard Pustelnik. 
Obecny by³ równie¿ Zastêpca 
Burmistrza Leszek Kryczek 
oraz cz³onkowie Prezydium Za-
rz¹du Powiatowego.

Podczas spotkania rozmawia-
no o kwestiach dofinanso wania 
inwestycji jednostek OSP prowa-
dzonych na terenie naszego po
wiatu. Dyskutowano m.in. o bu
dowie nowych remiz (np. na tere
nie Bierunia Starego), remoncie 
i modernizacji pozosta³ych, a 
tak¿e innych problemach jedno
stek po¿arniczych.

Minister Bieñkowska przy-
bli¿a j¹c zakres swojej dzia³al
noœci zwróci³a uwagê na istotn¹ 
kwestiê pozyskiwania dota
cji unijnych na cele inwestycje 

jednostek OSP z przysz³ego 
bud¿etu opracowanego na lata 
2014 – 2020, jak równie¿ o re
alnych mo¿liwoœciach wsparcia 
druhów z powiatu bieruñsko 
lêdziñskiego.

Burmistrz Bierunia zwróci³ 
równie¿ uwagê na znacz¹c¹ 
dzia³alnoœæ jednostek stra¿ac
kich w naszym powiecie oraz 
szerzeniu aktywnoœci i du
cha s³u¿by publicznej wœród 
m³odych druhów.

Na zakoñczenie Pani Minister 
otrzyma³a odznakê stra¿ack¹ z 
r¹k Jana Kasprzyka, Sekreta-
rza Prezydium Zarz¹du Powia-
towego OSP oraz wpisa³a siê 
do ksiêgi pami¹tkowej.

Minister Bieñkowska 
u stra¿aków 

30 wrzeœnia Honoro
wy Obywatel Bie
runia, ks. kard. 

Stanis³aw Nagy œwiêtowa³ 
90. rocznicê urodzin. G³ówne 
uroczystoœci urodzinowe oby³y 
siê 29 i 30 wrzeœnia Najpierw 
w Domu Ksiê¿y Sercanów w 
Krakowie P³aszowie, gdzie 
ks. kard. odprawi³ mszê œw., 
a nastêpnego dnia w Wyd. 
Bia³y Kruk, m.in. w obecnoœci 
kard. Stanis³awa Dziwisza. W 
sobotê, 7 paŸdziernika urodzi
nowe ¿yczenia ks. kardyna³owi 
z³o¿yli bieruñscy parafia
nie, proboszcz parafii Œw. 
Bart³omieja Aposto³a ks. dzie
kan Walerian Ogierman oraz 

przedstawiciele w³adz Bierunia, 
burmistrz Bernard Pustelnik i 
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 
Przemys³aw Major.  

Rozpoczêciem spotka
nia z dostojnym Jubilatem 
by³a uroczysta msza œw., któ
rej koncelebrowa³o wielu za
proszonych ksiê¿y. Nastêpnie 
wszyscy goœcie dziêkuj¹c za 
pos³ugê kap³añsk¹, z³o¿yli ks. 
kardyna³owi najserdeczniejsze 
¿yczenia i wyrazy g³êbokiego 
szacunku. W imieniu wszyst
kich mieszkañców Bierunia, 
rodzinnego miasta ks. kard. 
Stanis³awa Nagiego, burmistrz 
Bernard Pustelnik wrêczy³ 
kwiaty i pami¹tkowy prezent.

90 lat Kardyna³a

Na zdjêciu JE. Ks. Kardyna³ Stanis³aw Nagy w czasie 
jednej z wizyt w naszym mieœcie.

Na powodzenie dzia³añ 
ratowniczo gaœniczych 
wp³ywa sztuczna i do-

brze dzia³aj¹ca ³¹cznoœæ. Po
zwala ona na sprawne alarmo
wanie, wczesne przekazywanie 
wa¿nych informacji jad¹cym 
do akcji zastêpom i sekcjom 
stra¿y po¿arnych oraz s³u¿y 
porozumiewaniu siê stra¿aków 
pracuj¹cych na ró¿nych stano
wiskach w czasie akcji. 

Obecnie w naszym kraju, 
na potrzeby s³u¿b zarz¹dzania 
kryzysowego s¹ wykorzysty
wane ró¿ne rodzaje us³ug i sie
ci ³¹cznoœci. Przewa¿nie s¹ 
to us³ugi sieci telefonii stacjo

narnej i ruchomej dostarczane 
przez operatorów sieci publicz
nych, uzupe³niane przez œrodki 
³¹cznoœci radiowej. Najczêœciej, 
s¹ wykorzystywane systemy w 
zasadzie ze sob¹ niezintegro
wane. 

Radykaln¹ poprawê w tej 
dziedzinie odczuj¹ bieruñscy 
stra¿acy a dziêki nim rów
nie¿ mieszkañcy. Od miesi¹ca 
nasi stra¿acy maj¹ nowocze
sny sprzêt telekomunikacyj
ny wspó³pracuj¹cy z urz¹
dze niami wykorzystywany-
mi w Krajowym Systemie 
RatowniczoGaœniczym. Ka¿da 
z trzech dzia³aj¹cych w Bie-
runiu jednostek Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej otrzyma³a piêæ 
krótkofalówek Motorola 360 
wspó³pracuj¹cych ze stacj¹ 
bazow¹. 

Krótkofalówki 
dla stra¿aków
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WYDARZENIA

Równie¿ w naszym mieœcie, 
dzieñ ten jest okazj¹, 
aby wy raziæ Nau czy

cie lom i Pracownikom Oœwia
ty wdziê cznoœæ za trud, ja
kiego siê po dejmuj¹, wy konuj¹c 
wyj¹tkowy zawód. W tym roku 
okolicznoœciowe spotkanie w³adz 
miasta i pracowników oœwiaty 
odby³o siê 12 paŸdziernika w 
œwietlicy œrodowiskowej przy 
ul. Remizowej. Burmistrz Ber-
nard Pustelnik i jego zastêpca 
Leszek Kryczek uhonorowa-
li wy ró¿niaj¹cych siê pracow
ników oœwiaty oraz tych którzy 
obchodz¹ jubileusze pracy zawo

dowej. ¯yczenia w imieniu Rady 
Miejskiej z³o¿y³a przewodnicz¹ca 
Komisji Oœwiaty, Kultury, Spor
tu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej- 
Barbara Panek-Bry³a.

Nagrody Burmistrza Miasta 
otrzymali w tym roku: Przed
szkole Nr 1: Ewa D³ugoñ, Mag-
dalena Piotrowska-Blacha, 
Barbara Nieckarz. Przedszko-
le Nr 2: Agnieszka Krzemieñ, 
Ma³gorzata Dziedzioch. Szko-
³a Podstawowa Nr 1: Gabrie-
la Lipiñska, Nina Stachowicz, 
Ewa Górka,Anna Knopek. 
Szko³a Podstawowa Nr 3: Barba-
ra ¯o³na, Maria Pala, Anna Bu-

rek, Ma³gorzata Berger-Kutera. 
Gimnazjum Nr 1: Marek Regu³a, 
Ewa Juda, Bo¿ena Mosler-Gaj-
dzik, Grze gorz Bizacki. Gimna
zjum Nr 2: Teresa Kowalczyk, 
Krystyna Bobak, Joanna Lo-
renc, Gra¿yna Kubica.

Akty nadania stopnia nauczy
ciela mianowanego odebrali: 
Szko³a Podstawowa Nr 3: Alek-
sandra Reszka i Katarzyna 
Ochmañska. Gimnazjum Nr 1: 
Marek Regu³a i Gimnazjum 
Nr 2: Wojciech Majkowski. 

Ponadto Dyplomy Burmistrza 
Miasta z okazji: 

– 25lecia pracy otrzymali: Do-
rota Czempas, Maria Plewnia, 
Aleksandra Ujek, Józef Sowa, 

Halina Chmura, Zofia Szwaj-
da, Krystyna Mrowiec, Joan-
na Jurkowska, Teresa Kowal-
czyk, Miros³awa Wilkosz.

– 30lecia pracy zawodowej 
otrzymali: Lucyna Wilk, Alicja 

£oskot, Lidia Waliczek,Ma-
ria Myalska, Bernadeta K¹tny, 
Dorota Dworakowska, Zofia 
Sieradzka, Wioletta Okruta, 
Ewa Pawe³ek.

– 35lecia pracy otrzymali: Ha-
lina Pietras, Pelagia Trzcion-
ka, Maria Pala.

– 40lecia pracy otrzyma
li: Anna Pocz¹tek, Anna 
Urbañska.

W czêœci artystycznej wyst¹pili: 
6 letnia Hania Pawe³czyk z 
Przedszkola nr 1, na instrumen
tach klasycznych skrzypce, gi
tara, akordeon koncertowa³o 
rodzeñstwo Karolina i Mate-
usz Gonszcz z SP1, taniec kla
syczny zaprezentowa³a Sonia 

Paw³owska z Sp3. Na za koñ
czenie zespó³ z Gimnazjum nr 1 
wykona³ kilka przebojów zespo³u 
Guns and Rosses a Betina 
Krzykawska – piosenki zespo³u 
Bajm. 

Dzieñ Edukacji Narodowej jest polskim œwiêtem 
pañstwowym ustanowionym dla upamiêtnienia rocznicy 
powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzo-
nej z inicjatywy króla Stanis³awa Augusta Poniatowskie-
go. Warto pamiêtaæ, ¿e Komisja Edukacji Narodowej by³a 
pierwszym ministerstwem oœwiaty publicznej w Polsce i 
pierwsz¹ tego typu instytucj¹ w Europie. 

Kwiaty dla… oœwiaty

1

1. Utrzymanie zimowe dróg 
gminnych:
– na terenie Bierunia Starego 
prowadzi Bieruńskie Przedsię
biorstwo Inżynierii Komunal
nej Sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Jagiełły 13 w Bieruniu Tel. 
032 2162764, 
– na terenie Bierunia Nowe
go konsorcjum firm Agrotech
nika Jan Lysko z siedzibą przy 
ul. Jagiełły 48 tel. 32 2163251 i 
F.U. „Dawidzki” Dawid Ryszka 
z siedzibą przy ul. Jagiełły 21A, 
z którymi podpisano umowę po 
przeprowadzeniu postępowa
nia przetargowego.
Całość Akcji Zima jest moni-
torowana 24 h/d.

Osoby nadzorujące i koordynu
jące prawidłowy przebieg akcji 
odśnieżania:

od poniedziałku do piątku w 
godzinach pracy Urzędu:

Naczelnik Wydziału Gospo
darki Komunalnej mgr inż. Jan 

Stocki tel. 032 324 24 01
Inspektor d/s komunalnych 

mgr inż. Agnieszka Szczygieł 
tel. 032 324 24 02

Poza godzinami pracy Urzędu 
Miejskiego: Straż Miejska, 

ul. Jagiełły 1, Bieruń 
tel. 032 216 37 27 linia płatna, 

986 linia bezpłatna.
2. Łączna długość dróg, na 
których będzie prowadzone 
zimowe utrzymanie dróg wy-
nosi 85 km.

3. Utrzymanie zimowe na po-
zostałych drogach (wg po-
niższego wykazu) realizują 
inne organy samorządu tery-
torialnego: 
Przebieg dróg powiatowych 
na terenie Bierunia – utrzyma
nie Powiatowy Zarząd Dróg, 
ul. Warszawska 168, Bieruń, 
Tel. 32 216 21 73
Ul. Wawelska – od DK 44 
ul. Warszawskiej do ul. Jagiełły
Ul. Jagiełły – od ul. Wawelskiej 
do ul. Bijasowickiej
Ul. Bijasowicka – od ul. Jagiełły 
do ul. Krupniczej
Ul. Krupnicza – od ul. Bijaso
wickiej do granicy z Bojszo
wami
Ul. Świerczyniecka 
– od ul. Oświęcimskiej do gra
nicy z Bojszowami

Ul. Lokalna – od ul. Świerczy
nieckiej do granicy z Tychami
Ul. Bogusławskiego – od DK 
44 ul. Warszawskiej do granicy 
z Lędzinami
Ul. Bojszowska – od DW 931 
ul. Turystycznej do ul. Krakow
skiej
Ul. Chemików – od DK 44 
ul. Turyńskiej do Nitroerg
Ul. Krakowska – od ul. Che
mików do DK 44 ul. Warszaw
skiej
Ul. Lędzińska – od DK 44 
ul. Turyńskiej do granicy 
z Lędzinami
Ul. Kosynierów – od DK 44 
ul. Warszawskiej do ul. Ofiar 
Oświęcimskich
Ul. Ofiar Oświęcimskich 
– od ul. Kosynierów do DW 
934 ul. Wawelskiej

Akcja Zima 2011/2012
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WOKÓŁ NAS

W przegl¹dzie organizo
wanym tradycyjnie 
przez Kopalniê Wêgla 

Kamiennego „Piast”, 
Starostwo Powiatu w 
Bieruniu, Urz¹d Mia
sta Bieruñ, Bieruñski 
Oœrodek Kultury, Fe
deracjê Nie za le¿ nych 
Twórców Filmowych 
z siedzib¹ w Warsza
wie oraz Zespó³ Reali
zatorów Wideo KWK 
„Piast” – uczestniczy³o 
45 filmów, spo œród 67 
zg³oszonych na festi
wal.

Projekcje filmów w 
Domu Kul tury „Gama” 
s¹ konkursem a zara-
zem przegl¹dem ama
torskiej twórczoœci fil
mowej w kategoriach: 
fabu³a, krótki metra¿ 
oraz animacja.

– Amatorzy s¹ bar
dziej nie zale¿ni i realizuj¹ tema
ty, których nie podejm¹ twór
cy profesjonalni. Tu , w Bieru
niu filmowcy amatorzy maj¹ 

nie tylko okazjê by pokazaæ 
swoje dzie³a ale równie¿ 
mog¹ skonfrontowaæ w³asne 

umiejêtnoœci z kolegami z in
nych regionów kraju, poddaæ 
swe dzie³a ocenie profesjonal
nego jury – mówi przedstawiciel 

organizatorów Wojciech Wika-
rek – sam zreszt¹ uznany fil
mowiec i laureat wielu nagród. 
– Niebywa³¹ atrakcj¹ dla osób z 
ca³ej Polski, jest organizowany 
tradycyjnie zjazd na dó³ kopalni 
„Piast” – dodaje Wikarek.

Pod koniec drugiego dnia fe
stiwalu odby³y siê jawne obrady 
jury w sk³adzie: Stanis³aw Puls 
– Cz³onek Œwiatowej Federacji 
Filmu Niezale¿nego „UNICA”, 
Jerzy £uczak – Redaktor TVP 
Katowice, Laszlo Polgar – 
Monta¿ysta Filmowy oraz Lidia 
Duda – Re¿yser Filmów Doku

mentalnych, które zdecydowa³o 
o podziale nagród. 

Grand Prix X Festiwalu Fil
mów Amatorskich „BIERUÑ 

2011” im. Leona Wojta
li otrzyma³ Bartosz Kruh-
lik za film pt. „Jutro”. Nagrodê 
Specjaln¹ Starosty Bieruñsko
Lêdziñskiego za film „Bajka nie 
bajka” otrzyma³ Julian Zawisza 
z Legnicy. Natomiast Nagrodê 
Specjaln¹ „BieruñEKO 2011” 
przyznawan¹ przez Burmistrza 
Miasta Bieruñ otrzyma³ Hen-
ryk Latusek z £azisk za obraz 
„Go³¹b to jest fajno rzecz”. Przy
znano równie¿ 1, 2 i 3 nagrodê 
festiwalow¹, które otrzymali od
powiednio: Jacek Dworakow-
ski z Gdyni a film „Szukaj¹c 

¿ubrów”, Emilia Ju-
lita Zielonka z War
szawy za film: „Naga
nowskiego 9/2” oraz 
Maciej Gocek za film 
„Magda”.

Wojciech Wika-
rek – zapytany przez 
p r z e d s t a w i c i e l a 
„Echa” o wra¿enia z 
te gorocznego festiwa
lu, powiedzia³: Mar
twi mnie, ¿e choæ do 
udzia³u w festiwalu 
zg³aszane s¹ filmy z 
ca³ej Polski, najmniej 
jest z naszego regio
nu: powiatu bieruñsko
lêdziñskiego, Tychów, 
Oœwiêcimia. Wiem, ¿e 
wielu filmowców ama
torów w okolicy, two
rzy filmy warte poka

zania festiwalowej publicznoœci 
i dlatego serdecznie zapra
szam do udzia³u w kolejnych 
przegl¹dach.
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Klub Radnych RdB powstał w celu 
skutecznej realizacji na forum Rady Miej
skiej programu Komitetu Wyborczego 
Wyborców Razem dla Bierunia-Prze-
mysław Major, który zawiązał się pod
czas ubiegłorocznych wyborów samo
rządowych. Jednym z kluczowych zało
żeń tego programu (który cały czas jest 
dostępny na stronie internetowej: prze-
mekmajor.pl) jest harmonijny i równo-
mierny rozwój CAŁEGO Miasta.

Dlatego wyrażamy oburzenie wo-
bec oświadczenia radnej Natalii Ga-
jewskiej, w którym stwierdza Ona, że: 
„ostatnie działania klubu radnych do 
którego przynależałam, doprowadzą do 

wzrostu podziałów pomiędzy dzielnica-
mi” oraz że, działania klubu idą w kierun
ku „faworyzowania pod kątem finanso-
wym jednej z dzielnic miasta”. Oświad
czamy, że we wszystkich inicjatywach i 
głosowaniach NIGDY nie sprzeniewie
rzyliśmy się naszemu programowi, a co 
za tym idzie ZAWSZE mieliśmy na uwa
dze dobro CAŁEGO Bierunia.

Przeciwieństwo stanowią ostatnie 
działania radnej Gajewskiej, która za
głosowała na sierpniowej sesji prze
ciwko rozbudowie przedszkola nr 1, co 
stało w jawnej sprzeczności z naszym 
programem i w związku z tym musiała 
opuścić klub.

Należy ubolewać, że radna Gajew
ska utożsamiała się z programem KWW 
RdB w trakcie wyborów, kiedy potrzebo
wała wsparcia organizacyjnego i zaple
cza politycznego. Natomiast po sukce
sie wyborczym, tak łatwo zapomniała o 
obietnicach złożonych w kampanii. Mo
tywów tej przedziwnej wolty Pani radnej 
możemy tylko się domyślać, natomiast 
mamy nadzieję, że mieszkańcy ocenią 
ją właściwie podczas następnych wybo
rów.

Przemysław Major, 
Barbara Panek-Bryła, Marcin Nyga, 

Tomasz Nyga, Grzegorz Wilk

Filmowy Bieruñ
X Festiwal Filmów Amatorskich „BIERUÑ 2011” 
im. Leona Wojtali przeszed³ do historii. Trwaj¹ca 
od 30 wrzeœnia do 2 paŸdziernika impreza, jak 
zwykle, cieszy³a siê ogromnym zainteresowa-
niem twórców nieprofesjonalnych oraz festiwa-
lowej publicznoœci. 

OŚWIADCZENIE KLUBU RADNYCH „RAZEM DLA BIERUNIA”



Przedszkolny Rock
Dnia 23 wrzeœnia w Przedszkolu nr 2 w Bieruniu odby³ siê koncert 

muzyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 1. Przybyli goœcie 
zaprezentowali przedszkolakom kilka utworów oraz opowiedzieli o 
instrumentach, które ze sob¹ przynieœli. Podczas wystêpu m³odych, 
utalentowanych ch³opców na twarzach dzieci goœci³ uœmiech. 

Dope³nieniem radoœci by³a mo¿liwoœæ zagrania przez przedszko
laków na poszczególnych instrumentach m.in. perkusji, gitarach, or
ganach. Po zakoñczonym koncercie dzieci wróci³y do swoich sal 
pe³ne planów muzycznych na przysz³oœæ. Mo¿e rzeczywiœcie wœród 
naszych podopiecznych jest  przysz³y, utalentowany muzyk?!

Imprezê, rozpocz¹³ mecz pi³ki 
no¿nej pomiêdzy stra¿akami 
a pracownikami Urzêdu Miej

skiego. Skazywani na pora¿kê 
urzêdnicy, którzy pracuj¹ za biur
kiem i gdzie im tam do sprawnoœci 

stra¿aków – ostatecznie 
zremisowali 3:3. Bramki 
urzêdników broni³ bur
mistrz Bernard Pustel-
nik i choæ nie brakowa³o 
œmia³ ków, którzy chcie
li go pokonaæ, uda³o 
siê to tylko napastniko
wi stra¿aków – Kami-
lowi Pydzie. W drugiej 
po³owie meczu nast¹pi³a 
zmiana bramkarza. 

Ta udana bez w¹t
pie nia impreza by³a 
wy j¹tkowa z kilku po

wodów. Po 
pierw sze, za-
bawê dla mie
szkañców zor
g a n i z o w a ³ a 
B i e r u ñ s k a 
Fun dacja Ini
cjatyw Gospo
darczych bez 
udzia³u finan-
sowego gmi
ny ze œrodków 
w³asnych i po-
z y s k a n y c h 

od sponsorów. Po drugie fe
styn obfitowa³ w liczne darmo
we atrakcje jak: przeja¿d¿ka 
konna dla dzieci, mo¿liwoœæ 
skorzystania z dmuchanych 
zje¿d¿alni dla najm³odszych, 
pokazy sprawnoœci stra¿ackiej, 

pokazy mody œlubnej, koncer
ty „Nowobierunianek”, Krzysz
tofa Szymaszka dwukrotnego 
laureata Festiwalu Piosenki Za
czarowanej im. Marka Grechu
ty oraz afrykañskiego zespo³u 
muzycznego „Ricky Lion”.

Szczególnym punktem pro
gramu by³o wrêczenie 105 
dzieciom powodzian szkolnych 
wyprawek sfinansowanych 
ze œrodków, które pozyska³a 
Bieruñska Fundacja Inicjatyw 
Gospodarczych od sponso
rów, o wartoœci oko³o 80 z³otych 
ka¿da. Jak nas poinformowa³a 
wiceprezes fundacji – Danuta 
Lempa – zim¹ zostanie zorga
nizowany wyjazd dla dzieci po
wodzian na zimowisko.

wodów. Po 
pierw sze, za-
bawê dla mie
szkañców zor
g a n i z o w a ³ a 
B i e r u ñ s k a 
Fun dacja Ini
cjatyw Gospo
darczych bez 
udzia³u finan-
sowego gmi
ny ze œrodków 
w³asnych i po-
z y s k a n y c h 

Familijne po¿egnanie lata 

zremisowali 3:3. Bramki 
urzêdników broni³ bur
mistrz 
nik
œmia³ ków, którzy chcie
li go pokonaæ, uda³o 
siê to tylko napastniko
wi stra¿aków – 
lowi Pydzie.
po³owie meczu nast¹pi³a 
zmiana bramkarza. 

pie nia impreza by³a 
wy j¹tkowa z kilku po

Przy wspania³ej pogodzie, w sobotê 1 paŸdziernika na par-
kingu obok siedziby Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w – Czaru-
chowicach – odby³ siê festyn familijny: „Po¿egnanie lata”. 
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Ul. Patriotów – od DK 44 ul. 
Warszawskiej do ul. Bohaterów 
Westerplatte
Ul. Bohaterów Westerplatte – 
od DW 934 ul. Wawelskiej do 
ul. Mielęckiego
Ul. Mielęckiego – od ul. Bohate-
rów Westerplatte do końca za-
budowań
Przebieg dróg wojewódzkich 
na terenie Bierunia – utrzyma-
nie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. 
Warszawska 168, Bieruń, Tel. 
32 216 21 73
DW 934 – ul. Wawelska – od 
DK 44 do granicy z Chełmem 
Śląskim
DW 931 – ul. Turystyczna – od 
DK 44 do granicy z Bojszowa-
mi

Przebieg dróg krajowych na te-
renie Bierunia – utrzymanie – 
Rejon Wysoki Brzeg, ul. Dro-
gowców 6, Jaworzno, Tel. 32 
32 314 24 05 wew. 21
DK 44 Ul. Turyńska / Warszaw-
ska – od granicy z Tychami 
do granicy z woj. małopolskim 
(most na rzece Wiśle)
Utrzymanie zimowe przez gmi-
nę nie będzie prowadzone na 
terenach i obiektach, których 
właścicielami są podmioty go-
spodarcze takie jak: wspólnoty 
mieszkaniowe, szkoły, przed-
szkola, obiekty kulturalno  
oświatowe i zakłady pracy.
Przypomina się właścicielom 
nieruchomości, współwłaścicie-
lom, użytkownikom wieczystym 
oraz jednostkom organizacyj-

nym i osobom posiadającym 
nieruchomości w zarządzie lub 
w użytkowaniu a także innym 
podmiotom władającym nieru-
chomością o istniejącym obo-
wiązku, wynikającym z art. 5 
ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w 
gminach oraz § 6 Regulaminu 
utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Bieruń jak 
również § 2 ust. 4 Zarządze-
nia nr B.0050.246.2011 Bur-
mistrza Miasta Bierunia z dnia 
13.10.2011 r. do:
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chod-
ników położonych wzdłuż nieru-
chomości;

usuwania sopli lodowych i na-
wisów śnieżnych niezwłocznie 
po ich pojawieniu się;
usuwania nadmiaru śniegu z 
dachów budynków.
II. STANDARDY UTRZY-
MANIA ZIMOWEGO DRÓG NA 
TERENIE GMINY BIERUŃ
Na terenie gminy Bieruń, dro-
gi utrzymywane będą w na-
stępujących standardach: dro-
gi gminne  standard III, drogi 
powiatowe – standard III, dro-
gi wojewódzkie – standard II i 
III, droga krajowa – standard II 
oraz II podwyższony (na drodze 
nie może występować warstwa 
zajeżdżonego śniegu).

LP STANDARD

ODŚNIEŻANIE (usunięcie luźnego śniegu i 
błota pośniegowego)

POSYPYWANIE 
SOLĄ DO 7°C W ILO-
ŚCI 40 g/m2 po zakoń-

czeniu opadów

POSYPYWANIE 
MIESZANKĄ 

PIASKOWOSOLNĄ 
10% wagowo soli po 

zakończeniu opadów przy 
temp. poniżej 7˚C

OD WYSTĄPIENIA 
OPADÓW

OD ZAKOŃCZENIA 
OPADÓW

1 I Do 0,5 godziny Do 2 godzin Do 1 godziny Po 1 godzinie

2 II Do 1 godziny Do 4 godzin Do 2 godzin Po 2 godzinach

3 III Do 2 godzin Do 6 godzin - Po 4 godzinach

Krótkofalówki  
dla stra¿aków

Z pewnoœci¹ umo¿liwi to jesz-
cze efektywniejsze dzia³anie 
naszych druhów na rzecz 
bezpieczeñstwa nie tylko w 
czasie tak wielkich zagro¿eñ 
jak ostatnia powódŸ ale równie¿ 
w codziennej s³u¿bie.


