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SPOŁECZEŃSTWO

Senator RP El¿bieta 
Bieñkowska 1 grudnia 
br. otworzy³a swoje biu-

ro senatorskie w budynku Cen-
trum Inicjatyw Gospodarczych 
w Bieruniu, przy ul. Turystycz-
nej 1. El¿bieta Bieñkowska 
pe³ni funkcjê minister rozwoju 
regionalnego w rz¹dzie Donal-
da Tuska. Od niedawna repre-
zentuje  jako senator RP okrêg 
nr 75, obejmuj¹cy: Mys³owice, 
Tychy i powiat bieruñsko-

lêdziñski. Otwieraj¹c biuro, 
pani senator podziêkowa³a 
za wszystkie oddane na ni¹ 
g³osy i serdecznie zaprosi³a 
do odwiedzania nowo otwarte-
go biura. Gabinet jest równie¿ 
biurem poselskim, pos³a na 
Sejm Tomasza Tomczykie-
wicza. W uroczystoœci uczest-
niczyli przedstawiciele w³adz 
samorz¹dowych z burmistrzem 
Bierunia Bernardem Pustelni-
kiem.                (ZP)

Bieruñ jest gmin¹ górnicz¹ 
i doœwiadcza wszystkiego 
co siê z tym faktem wi¹¿e. 

Piszemy o tym na naszych 
³amach wielokrotnie. Wielu 
rozgoryczonych mieszkañców 
uwa¿a, ¿e eksploatacja górni-
cza spowodowa³a takie osia-
danie terenu, ¿e koryto Wis³y 
po³o¿one jest wy¿ej ni¿ tereny 
wokó³ tej – nios¹cej zagro¿enie 
– rzeki. Œwiadomoœæ, ¿e kopal-
ni nie mo¿na przenieœæ w inne 
miejsce – wymusza wzajemn¹ 
wspó³pracê w³adz gminy i gór-
nictwa. Wymaga to dobrej 
woli z obu stron. Dziêki tej 
wspó³pracy Kompania Wêglowa 
zobowi¹za³a siê wybudowaæ 
bloki dla mieszkañców ulicy 
Hodowlanej zalanych w czasie 
ubieg³orocznej powodzi. Innym 
efektem wzajemnych konsulta-
cji, jest zobowi¹zanie kopalni 

„Piast” do pozostawienia filara 
ochronnego pod zabytkowym 
koœcio³em œw. Walentego.

W przeddzieñ górniczej Bar-
bórki, w pi¹tek 2 grudnia w Te-
atrze Œl¹skim w Katowicach 
odby³a siê uroczystoœæ pod-
czas której Kompania Wêglowa 
S.A. nagrodzi³a gminy najle-
piej wspó³pracuj¹ce z górnic-
twem. Nagrody z r¹k prezes 
Kompanii Wêglowej S.A. Jo-
anny Strzelec-£obodziñskiej 
odebra³y prezydent Zabrza 
Ma³gorzata Mañka-Szulik, 
prezydent Rudy Œl¹skiej – 
Gra¿yna Dziedzic oraz bur-
mistrz Bierunia Bernard Pu-
stelnik. 

Na zdjêciu Aleksandra 
Magaczewska, Joanna 

Strzelec-£obodziñska i bur-
mistrz Bierunia Bernard Pu-
stelnik. Fot. Jan Czypionka

21 listopada mieszkanka Bierunia, pani Cecylia Malcha-
rek obchodzi³a uroczyst¹ rocznicê dziewiêædziesi¹tych 
urodzin. Pani Cecylia jest rodowit¹ bieruniank¹, miesz-

ka wraz z siostrzeñcem i jego ¿on¹. Wdow¹ zosta³a w 1981 roku. 
Jubilatka nie pracowa³a zawodowo, lecz zajmowa³a siê gospodar-
stwem i domem. Jej m¹¿ pracowa³ w Hucie Batory w Chorzowie. 
Mimo schorowania, pani Cecylia jest pogodn¹ i weso³¹ osob¹. 

Z okazji tak wyj¹tkowych  urodzin, w dniu 22 listopada delegacja z 
Urzêdu Miejskiego, w sk³adzie: burmistrz Bierunia Bernard Pustel-
nik, zastêpca przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Adam Rozmus, 
który mieszka w s¹siedztwie solenizantki oraz naczelnik Wydzia³u 
Spraw Obywatelskich Sylwia Orocz,  przybyli do pani Cecylii z naj-
lepszymi ¿yczeniami, kwiatami i koszem obfitoœci. Przy³¹czaj¹c siê 
do ¿yczeñ, ¿yczymy du¿o zdrowia i pogody ducha!

Dobra współpraca

Dostojna jubilatka

Biuro senatorskie 
na Œcierniach 

Niewielkie szkody 
po dużym wstrząsie
We wtorek 29 listopada w ko-

palni „Piast” w Bieruniu o godzi-
nie 18.30 – kiedy jedna zmiana 
koñczy³a a druga rozpoczyna³a 
pracê, pod ziemi¹ dosz³o do 
silnego wstrz¹su. W górniczej 
dziesiêciostopniowej skali by³a 
to tzw. ósemka natomiast w ska-
li Richtera si³ê wstrz¹su odnoto-
wano na 3,6 stopnia. Ze wzglêdu 
na budowê geologiczn¹ i zabu-
rzenia tektoniczne w obszarze 
górniczym kopalni Piast co pe-
wien czas notowane s¹ silne 
wstrz¹sy. Ostatnie, mia³o swo-

je epicentrum  dok³adnie 778 
metrów pod ziemi¹. Wstrz¹s 
nie spowodowa³ szkód w wy-
robiskach kopalnianych, da³ siê 
jednak mocno we znaki na po-
wierzchni. Od razu po wstrz¹sie 
zebra³ siê kopalniany zespó³ ds. 
t¹pañ aby sprawdziæ sytuacjê na 
dole. Po analizach zapad³a de-
cyzja o wznowieniu wydobycia 
wêgla. Równie¿ na powierzch-
ni skutki wtorkowego t¹pniêcia 
by³y znacznie mniejsze. Do tej 
pory kopalnia przyjê³a ponad 50 
zg³oszeñ. 
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GOSPODARKA

Rozmowa z burmistrzem Bierunia Bernardem Pustelnikiem po pierwszym roku sprawowania Urzędu

Rok rekordowych inwestycji
: Panie burmistrzu 

14 grudnia minął dokładnie 
rok od złożenia przez Pana 
ślubowania i objęcia Urzędu 
Burmistrza Bierunia. Wów-
czas był pan pełen optymi-
zmu po zakończonej sukce-
sem kampanii wyborczej. 
Jak po dwunastu miesiącach 
ocenia pan mijający rok?
Burmistrz Bernard Pustelnik: 
Najtrudniej jest oceniać same-
go siebie. W przypadku sta-
nowisk wybieralnych, ostanie 
zdanie zawsze należy do wy-
borców. Powiem więc nie jako 
burmistrz, ale jako mieszkaniec 
Bierunia: cieszę się, że udało 
się w naszym mieście zreali-
zować w ciągu roku rekordo-
wą ilość zadań inwestycyjnych 
na kwotę ponad 23 mln zło-
tych. To absolutny ewenement 
w najnowszej historii nasze-
go miasta. Nie chciałbym za-
nudzić czytelników Rodni wyli-
czaniem tego, co udało nam się 
w Urzędzie zrealizować. Mówi-
łem o tym podczas dorocznych 
spotkań z mieszkańcami. W ta-
beli zamieszczonej obok tego 
artykułu, prezentuję największe 
zadania zrealizowane w tym 
roku. Największe, bo wymienie-
nie wszystkich zajęło by połowę 
tego wydania Rodni.

: Co Pan odpowie 
tym, którzy zarzucą panu, że 
zrealizował Pan jedynie bu-
dżet przygotowany przez 
pańskiego poprzednika?
Bernard Pustelnik: W bu-
dżecie, który przygotowała po-
przednia Rada Miejska zapisa-
na była realizacja pięciu inwe-
stycji powodziowych. Ujmując 
rzecz kwotowo to na budowę 
mieszkań dla powodzian z uli-
cy Hodowlanej mój poprzed-
nik przewidywał kwotę 7 milio-
nów złotych. W tym konkretnym 
przypadku dzięki moim negocja-
cjom z górnictwem – to Kompa-
nia Węglowa wybuduje blok dla 
powodzian z ul. Hodowlanej, 
a gmina zamiast 7 mln złotych 
wyda na ten cel jedynie 100 tys. 

złotych, bo tyle kosztuje zakup 
działki budowlanej. Natomiast 
mówiąc globalnie – zamiast 
pięciu zadań zaplanowanych 
do realizacji przez poprzednią 
Radę Urząd Miejski w Bieruniu 
zrealizował 32 zadania powo-
dziowe. Powiat w tym samym 
czasie zrealizował w naszym 
mieście jedno zadanie z fundu-
szy powodziowych czyli odbu-
dował ulicę Chemików.

: Pańscy oponenci 
mówią: łatwo mu zrobić, bo 
ma pieniądze powodziowe
Burmistrz Pustelnik: Pozyska-
nie pieniędzy powodziowych 
w skali kraju i województwa nie 
jest rzeczą prosta. A najtrudniej 
jest wynegocjować odpowied-
nia kwotę. Wszak szkody były 
bardzo duże.

: Zgodzi się Pan 
z opinią, że pierwszy rok jest 
najlepszy w Pana kadencji. 
W przyszłym już nie będzie 
tak łatwo. Nie będzie tylu in-
westycji, bo nie będzie pie-
niędzy powodziowych.
Burmistrz Bernard Pustelnik: 
Gmina Bieruń inwestuje około 
10-12 milionów złotych rocznie 
więc jest co robić. W tym roku 
pozyskaliśmy i „przerobiliśmy” 
23 mln złotych z różnych fun-
duszy powodziowych, a ponad-
to pozyskaliśmy ponad 5 mln 
złotych na program cyfryza-
cji i 1mln zł na sieć szerokopa-
smową. To faktycznie rekordo-
wy wynik. 
Pozyskanie pieniędzy to jed-
no. Druga umiejętność to wła-
ściwe wykorzystanie przyzna-
nych środków, aby nie trzeba 
ich było po przetargu zwracać. 
Poprzednie władze pozyska-
ły 2,2 mln za które zrobiono 
pierwszą część remontu hali 
sportowej przy Gimnazjum. 
Z powyższej kwoty wykorzy-
stano 182 tys. zł. oraz przygo-
towano dwa projekty i wykona-
no część remontu. Nam udało 
się pozyskać dla gminy 23 mln 
złotych i do oddania mamy ja-

kieś 5-7 procent. Czyli umiemy 
gospodarować pieniędzmi gmi-
ny. Przy bardziej asekuracyjnej 
polityce mogliśmy zrealizować 
jedynie 5 zadań ujętych w bu-
dżecie przez poprzednią Radę 
i resztę pieniędzy oddać. Zary-
zykowałem i się udało. Pogo-
da nam sprzyja i wiele inwesty-
cji udało się dokończyć jeszcze 
w grudniu. Gdyby było inaczej, 
to po ogłoszonych przetargach 
te inwestycje musielibyśmy re-
alizować z własnych pieniędzy. 
Uważam, że po menedżersku 
zrobiłem dobrze. W każdym 
biznesie, a prowadzenie gminy 
też jest prowadzeniem bizne-
su, trzeba minimalizować ryzy-
ko i podejmować kluczowe de-
cyzje.

: Cała trudność po-
lega na tym, że pieniądze po-
wodziowe trzeba wykorzy-
stać w krótkim czasie, naj-
częściej w ciągu jednego 
roku… 
Burmistrz Pustelnik: Otrzy-
muję swoją pensję również za 
to, aby ludzi mobilizować do 
pracy i egzekwować jej wyko-
nanie. Cała logistyka, codzien-
ne spotkania pozwoliły na wła-
ściwe zarządzanie ludźmi. Uda-
ło mi się tak pokierować pracą 
Urzędu, że ci sami pracowni-
cy wykonali dwa razy większą 
pracę. Od początku, straszo-
no mną pracowników Urzędu – 
mówiąc, że wszystkich pozwal-
niam. Tymczasem, zatrudniłem 
jedynie nową sekretarkę, po-
nieważ chciałem rozdzielić pra-
cę sekretarki i kadrowej obsłu-
gującej około 70 pracowników. 

: Czy obejmując 
Urząd spodziewał się Pan, że 
to będzie taki ogrom zadań?
Bernard Pustelnik: Dziesięć 
lat pracowałem w przemyśle 
i rozwiązywanie zadań oraz po-
dejmowanie wyzwań nie jest 
dla mnie problemem. Pokaza-
łem to, realizując zadania in-
westycyjne za 23 mln złotych. 
Większym wyzwaniem, było 

wyegzekwowanie większego 
zaangażowania ze strony pra-
cowników, którzy mają służyć 
mieszkańcom. Chciałbym, aby 
jak najwięcej spraw istotnych 
dla mieszkańców, można było 
załatwić od razu na dole urzę-
du w punkcie obsługi mieszkań-
ców. Jeszcze lepiej, gdyby było 
to możliwe bezpośrednio przez 
internet. To jedno z najpilniej-
szych zadań, ponieważ infor-
matyzacja urzędu jest dotych-
czas na niewystarczającym po-
ziomie.

: Czy jest coś, co 
zrobiłby pan inaczej gdyby 
dało się powtórzyć mijający 
rok? Słowem co chciałby 
Pan zrobić w najbliższym 
czasie?
Burmistrz Bernard Pustelnik: 
Chciałbym poprawić współ-
pracę z Radą Miejską. Muszę 
temu poświęcić więcej czasu. 
W pierwszym roku mojej ka-
dencji pracy było tak dużo, że 
nie miałem czasu dla radnych. 
Pomijam tu, czasem wzajem-
ne nieporozumienia z niektóry-
mi radnymi. Jednak w Radzie 
jest większość radnych, z któ-
rymi można i da się współpra-
cować. Obserwuję, że organi-
zacja pracy Rady ciągle się po-
prawia. Nie dyskutujemy już od 
godz.16.30 do 23.10. tak jak 
to miało miejsce w pierwszym 
półroczu tego roku. Jak zwykle 
wina leży po obu stronach.
Chciałbym też pozostawić wię-
cej decyzyjności w wielu spra-
wach naczelnikom poszczegól-
nych wydziałów. Osoby odpo-
wiedzialne za przygotowanie 
decyzji, specjaliści w danej 
dziedzinie, będą musieli podej-
mować decyzje i tam gdzie to 
możliwe – odciążyć burmistrza. 
Mam jednak świadomość, 
że miasto to żywy organizm 
a spraw do załatwienia jest tak 
dużo, że nie da się wyjść pra-
cy z przekonaniem, że wszyst-
ko się udało załatwić. 

ZBIGNIEW PIKSA 
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SPOTKANIA

Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê tegoroczne 
spotkania w³adz gminnych z mieszkañcami 
naszego miasta, które odbywa³y siê od 7 do 

23 listopada. Urz¹d Miejski podczas spotkañ repre-
zentowali: burmistrz Bernard Pustelnik, zastêpca 
burmistrza Leszek Kryczek, naczelnicy wydzia³ów 
Urzêdu Miejskiego, funkcjonariusze Stra¿y Miej-
skiej, Jaros³aw Jurzak z Referatu Zarz¹dzania Kry-
zysowego. Na spotkaniach w rejonach dotkniêtych 
powodzi¹ obecni byli przedstawiciele Œl¹skiego 
Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych oraz Re-
gionalnego zarz¹du Gospodarki Wodnej. W dziel-
nicach dotkniêtych skutkami eksploatacji górniczej 
obecni byli przedstawiciele KWK „Piast” a na osie-
dlach administruj¹cy zasobami mieszkaniowymi 
ZHU „Honorata”. Rolê wspó³gospodarza pe³ni³ rad-
ny, który uzyska³ mandat w danej miejscowoœci, 
wzglêdnie jest uto¿samiany z tym œrodowiskiem. 
W Czarnuchowicach by³ to Adam Rozmus, w Bija-
sowicach Konrad Mateja, w Trójce – Ryszard Pi-
skorek w Remizie S³awomir Wawrzyniak, w Gamie 
– Przemys³aw Major i Grzegorz Wilk, w Jajostach 
Marcin Nyga a w Œcierniach Krystian Grzesica. 

Radni rozmaicie potratowali swoj¹ obecnoœæ na 
spotkaniach wielu by³o na wszystkich, inni wybierali 
tylko te, które odbywa³ siê w ich okrêgu wyborczym.  

Tradycyjnymi miejscami spotkañ by³y gmin-
ne szko³y i obiekty podlegaj¹ce Bieruñskiemu 
Oœrodkowi Kultury. Po raz pierwszy spotkanie 
odby³o siê w nowej Remizie OSP w Czarnuchowi-
cach. Wszystkie spotkania skrzêtnie protokó³owa³ 
sekretarz Jerzy Stok, który przygotowuje specjal-
ny raport dla radnych i burmistrza odzwierciedlaj¹cy 
najistotniejsze problemy zg³aszane w poszczegól-
nych dzielnicach. 

W spotkaniach w³adz gminnych z mieszkañcami 
uczestniczyli równie¿ przedstawiciele w³adz po-
wiatu z przewodnicz¹cym Rady Powiatu Józe-
fem Bergerem oraz starost¹ Bernardem Bedno-
rzem. Zw³aszcza starosta by³ czêsto dopytywany 
lub wrêcz krytykowany przez mieszkañców. Bieru-
nianie zarzucali staroœcie, ¿e bardziej dba o w³asn¹ 
gminê Bojszowy ni¿ ca³y powiat. Starosta w ramach 
udzielonego mu g³osu przekonywa³, ¿e dba o ca³y 
powiat i zapewnia³, ¿e w przysz³ym roku znacz¹ce 
œrodki bêd¹ skierowane do Bierunia. Kiedy jednak 
nie umia³ lub nie chcia³ odpowiedzieæ na konkretny 
zarzut z sali, mówi³ to nie jest spotkanie ze starost¹ 
tylko z burmistrzem a na spotkaniu w Trójce wrêcz 
sugerowa³, ¿e jeden z mieszkañców ma przygoto-
wane pytania. 

Scenariusz wszystkich spotkañ by³ podobny, taki 
jaki utrwali³ siê w latach poprzednich. Burmistrz 
wszêdzie informowa³ o tym co zrobiono w Bieruniu 
w ci¹gu mijaj¹cego roku oraz jakie s¹ plany w³adz 
miejskich na rok nastêpny. Nowoœci¹ by³o wzbo-
gacenie przez burmistrza poszczególnych infor-
macji – prezentacj¹ multimedialn¹. Z jednej stro-

Spotkanie w Czarnuchowicach

Spotkanie w Trójce

Głos mają 

mieszkañcy
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SPOTKANIA

Spotkanie w Remizie

Spotkanie w Jajostach

Spotkanie w Ścierniach

ny znakomicie skraca³o to czas wypowiedzi, z dru-
giej zaœ czyni³o bardziej atrakcyjn¹ i przemawiaj¹c¹ 
do s³uchaczy. Sama zreszt¹ wypowiedŸ burmistrza 
ewoluowa³a i by³a dostosowana do zainteresowañ 
odbiorców. W rejonach dotkniêtych powodzi¹ bur-
mistrz Pustelnik w wiêkszym stopniu koncentrowa³ 
siê na zagadnieniach zwi¹zanych z usuwaniem 
skutków powodzi, w innych dzielnicach ten w¹tek 
by³ nieco skrócony a wiêkszy nacisk burmistrz k³ad³ 
na problemy lokalnej spo³ecznoœci. 

W ka¿dej miejscowoœci burmistrz informowa³ 
o wykonaniu bud¿etu za 2010 rok, Ÿród³ach do-
chodów oraz prognozach dochodów na 2011 rok. 
Omawiaj¹c wydatki, zwraca³ uwagê na zadania, na 
które przeznaczane s¹ najwiêksze œrodki oraz na 
poziom, a œciœlej wielkoœæ nak³adów na inwestycje. 
Informowa³ o priorytetowych inwestycjach oraz tych, 
które dotyczy³y danej miejscowoœci.

Mieszkañców szeroko informowano równie¿ o po-
ziomie unijnych œrodków finansowych i œrodków po-
zyskanych z innych Ÿróde³ na usuwanie skutków po-
wodzi i realizacjê niektórych inwestycji.

Mieszkañcy, tak jak w latach poprzednich mieli 
zupe³n¹ swobodê w podejmowaniu tematów. Zada-
wali pytania, wyra¿ali w³asne pogl¹dy, komentowali, 

Spotkanie w Gamie

sugerowali, informowali, prosili czy te¿ dziêkowali. 
Po zabraniu g³osu przez kilku mieszkañców odpo-
wiedzi udzielali m.in. burmistrz, jego zastêpca Le-
szek Kryczek i inne kompetentne w danej sprawie 
osoby. Mieszkañcy czêsto zabierali g³os po kilka 
razy, poruszaj¹c ró¿ne tematy, czasem dochodzi³o 
do ostrych polemik pomiêdzy zabieraj¹cymi g³os 
mieszkañcami, kiedy okazywa³o siê, ¿e na to samo 
zagadnienie mo¿na mieæ ró¿ne spojrzenie.

Frekwencja mieszkañców na poszczególnych 
spotkaniach znacznie wiêksza ni¿ w ostatnich kil-
ku latach, poruszanie ró¿nych problemów, cza-

sami w sposób emocjonalny oraz fakt, ¿e wie-
le spotkañ trwa³o do póŸnych godzin wieczornych 
dowodz¹, ¿e bezpoœredni kontakt z w³adzami gmi-
ny jest mieszkañcom bardzo potrzebny. Uprawnio-
ne wydaje siê te¿ byæ stwierdzenie, ¿e spora gru-
pa mieszkañców oczekuje, i¿ nowe w³adze gminy 
rozwi¹¿¹ wiele odsuwanych dotychczas problemów. 
Z pewnoœci¹, nie nale¿y siê spodziewaæ cudów, ale 
realizuj¹c w ci¹gu minionego roku rekordow¹ iloœæ 32 
inwestycji, w³adze naszego miasta same postawi³y 
sobie bardzo wysoko poprzeczkê.
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Z RATUSZA

W mijającym roku pozyskano
około 29 mln na inwestycje 

w naszym mieście

Rekultywacja części potoku Ściernie oraz remont trzech 
przepustów, 

Odbudowa i modernizacja terenu przy moście na rzece 
Wiśle Zabrzeg – „Witacz”

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

Odbudowa i modernizacja centrum przesiadkowego 
w Bieruniu Starym, 

Odtworzenie zbiornika w Bijasowicach oraz rekultywacja 
terenu wokół niego 

Odtworzenie starorzecza Wisły w Bieruniu Nowym 
– rejon ul. Wiślanej i dzielnicy Zabrzeg

Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu 
Starym. 

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II

Remont budynków komunalnych przy ul. Wawelskiej 31, 
ul. Warszawskiej 396 , ul. Jagiełły 80-82 oraz przy 
ul. Jagiełły 84 i 86

Odbudowa i modernizacja ulic: Kościelnej i Majowej, Go-
łysowej, Żywicznej, Lipcowej do ul. Żywicznej, Groblanej, 
ul. Jagiełły (od ul. Bijasowickiej do wałów), Krupniczej, Pery-
feryjnej – Bijasowicka – etap II., Soplicy, Budzyńskiej, Zucho-
wej, Starowiślannej, Wita, Potokowej – Wspólnej (od ul. Tu-
rystycznej do ul. Peryferyjnej), Wiślanej, Przyjaźni, bocznej 
ul. Bijasowickiej do ul. Lipcowej, Starowiślanej, Budzyńskiej 
(odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Korfantego), Węglowej, 
Łysinowej I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika Łysi-
na) oraz bocznej drogi ul. Warszawskiej (następna za ul. Je-
dwabną) w obrębie działki gminnej nr 414/104.
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Celem projektu jest 
przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowe-

mu mieszkańców Gminy po-
przez: zapewnienie dostępu 
do Internetu dla gospodarstw 
domowych w trudnej sytuacji 
materialnej – 40 gospodarstw 
domowych, w tym 10 osób 
niepełnosprawnych; wzrost 
dostępności innowacyjnych 
produktów telekomunikacyj-
nych; zwiększenie dostępno-
ści na rynku pracy i edukacji; 
wzrost wykorzystania techno-
logii informacyjnych oraz ko-
munikacyjnych; zmniejsza-
nie technologicznych, eko-
nomicznych oraz mentalnych 
barier, związanych z dostę-
pem do Internetu oraz usług 
świadczonych przy jego wy-
korzystywaniu.

W Bieruniu dzięki pozyska-
nym środkom oraz środkom 
gminnym 600 osób uzyska 
dostęp do Internetu. Liczba 
gospodarstw podłączonych 
do szerokopasmowego Inter-
netu – 40. Długość wybudo-
wanej sieci Internetu wynie-
sie – 20 km.

Ponadto zostanie zakupio-
nych i zainstalowanych 95 
zestawów komputerowych 
a liczba jednostek sektora 
publicznego, w którym zosta-
nie umieszczony punkt dostę-
pu do Internetu dla mieszkań-
ców gminy wyniesie 23 (m.in. 
szkoły, świetlice, biblioteki).

Kwota dofinansowania pro-
jektu – 5 202 015,64 zł, Gmi-
na dołoży do tego 918 002,76 
zł ze środków własnych. 

Planowana realizacja pro-
jektu – II kwartał 2012 (rozpo-
częcie szkoleń) – IV kwartał 

2014 zakończenie wprowa-
dzania dostępu do Internetu 
dla końcowych podmiotów.

To jednak nie wszystko. 
Gmina Bieruń w ramach pro-
jektu partnerskiego z mia-
stem Gliwice otrzymała do-
finansowanie na realizację 
zadania pn.: budowa sieci 
szerokopasmowej dla spo-
łeczeństwa informacyjnego 
2011 na terenie gmin Gór-
nego Śląska. Gmina Bie-
ruń wraz z 12 samorząda-
mi województwa śląskiego 
podpisała w lipcu 2011 roku 
umowę o współpracy z mia-
stem Gliwice, przystępu-
jąc tym samym do projektu 
partnerskiego. Projekt został 
zgłoszony do dofinansowa-
nia z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 
2007-2013, 

Głównym założeniem pro-
jektu dla Gminy Bieruń jest 
wykonanie gminnej dedyko-
wanej dla potrzeb samorzą-
du sieci szerokopasmowej 
w oparciu o bezprzewodową 
technologię WiMAX, zapew-
nienie dostępu do Internetu 
jednostkom samorządowym, 
stworzenie publicznych punk-
tów dostępu do Internetu dla 
mieszkańców (HOT – SPOT) 
oraz zapewnienie infrastruk-
tury dla przesyłania danych 
z monitoringu gminnego.

Całkowita wartość zada-
nia dla Gminy Bieruń wyno-
si 1 232 500,00 zł w tym: 
wartość dofinansowania: 
1 047 625,00 zł, reszta to 
wkład własny Gminy.

Kolejne miliony dla Bierunia

Bieruń zdobył kolejne 
6,5 mln złotych

W naszym mieście realizowany jest projekt: 
„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie 
Bieruń etap II” w ramach Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka. 

Skatowy turniej 
barbórkowy

Z okazji tegorocznej Barbórki, 
w dniu 3 grudnia w „ZajeŸdzie 

Jajosty” odby³ siê kolejny tur-
niej Skata. Uczestniczy³o w nim 
38 zawodników. Sêdziowa³ i 
prowadzi³ Franciszek Mrzyk, 
natomiast nagrody wrêcza³ Pre-
zes KS UNIA £ukasz Odelga. 

Poni¿ej prezentujemy wyniki 
barbórkowych rozgrywek: 
1. Leonard Sitko – 2461 pkt.,  
2. Jan Lubecki – 2202 pkt., 
3. Adam Wawoczny – 2028 pkt.,
4. Henryk Krzymiñski – 2009 pkt., 
5. Krzysztof Laby – 1968 pkt. 
6. Krzysztof Nyderek – 1812 pkt.
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WOKÓŁ NAS

Zbli¿aj¹ siê Œwiêta, a to 
oznacza, ¿e powo-
li przygotowujemy siê 

na nadchodz¹ce dni. Myœlimy 
o prezentach, œwi¹tecznych 
ozdobach, smakowitych po-
trawach. W Polsce tak jak 
i wielu krajach w³aœnie te-
raz zaczyna siê okres trady-
cyjnych kiermaszy i jarmar-
ków. Ju¿ po raz kolejny dele-
gacja z Bierunia przez kilka 
dni mia³a okazjê uczestniczyæ 

w bo¿onarodzeniowym jarmar-
ku (Weihnachtsmarkt) organi-
zowanym w Gundelfingen. 

W tym roku podob-
nie jak w po przednich la-
tach w œwi¹tecznym jarmarku 
wziê³y udzia³ uczennice z Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im. 
Powstañców Œl¹skich z pani¹ 
Ew¹ Lysko na czele. Nie 
zabrak³o tak¿e naszych fran-
cuskich przyjació³ z Meung sur 
Loire oraz delegacji z Ostroga 

miasta partnerskiego, którzy 
w jarmarku brali udzia³ po raz 
pierwszy. 

Œwi¹teczny jarmark w Gun-
delfingen, tradycyjnie rozpo-
czyna siê wyst¹pieniem burmi-
strza Rainharda Bentlera oraz 
wtóruj¹cej mu miejscowej or-
kiestry dêtej. Tym razem by³o 
podobnie. Po przemówieniu 
i przywitaniu goœci, burmistrz 
Gundelfingen przekaza³ g³os 
przedstawicielom miast, którzy 

pozdrowili i przekazali najlep-
sze ¿yczenia ca³ej spo³ecznoœci 
miasta. W imieniu burmistrza 
Bierunia takie ¿yczenia z³o¿yli 
sekretarz miasta Jerzy Stok 
i radna Natalia Gajewska. 

Na organizowanym od ponad 
20 lat jarmarku znajduj¹ siê sto-
iska z niezliczon¹ iloœci¹ drobia-
zgów, ró¿nobarwnych pami¹tek 
czy europejskich specja³ów, jak 
francuskie sery, wina, owo-
ce morza i lokalne wyroby. 
A wszystko spowite œwi¹teczn¹ 
sceneri¹ rodem z bajki. Jak co 
roku, poœród stoisk znalaz³ siê 
równie¿ k¹cik polskich wyro-
bów przygotowany przez Nie-
miecko-Polskie Stowarzysze-
nie Gundelfingen dzia³aj¹ce 
równie¿ w Bieruniu, bieruñskie 
liceum oraz Urz¹d Miejski 
w Bieruniu. Wœród oferowanych 
produktów by³y: ksi¹¿kowe al-
bumy, wyroby ceramiczne, 
okolicznoœciowe monety, pol-
skie alkohole, bi¿uteria burszty-
nowa i srebrna, góralskie kap-
cie, s³odycze typu krówki i arty-
styczne, drewniane wyroby. 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
ogłasza nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprze-

daż sprzętu medycznego:

– wadium 50,00 zł

Przetarg odbędzie się 1. 12.01.2012 r. o godz.11,00 w sali 
nr 23 w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 14.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-2. 
dium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Banku Spół-
dzielczego w Tychach nr 26 84350004 0000 0000 6158 0001 
do dnia 11.01.2012 r. do godz. 11.00
Wadium należy wnosić w pieniądzu. 3. 

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada 1. 
komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i następujące 
dokumenty:

w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty,• 
w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie • 
posiadających osobowości prawnej – aktualny wpis z wła-
ściwego dla danego podmiotu rejestru, wystawiony w okre-
sie 3 miesięcy przed data przetargu,

w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania • 
uczestnika – notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania.

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 2. 
zostanie zwrócone po podpisaniu przez niego umowy. Na-
tomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie 
zwrócone w terminie 3 dni od daty przetargu bez odsetek.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 3. 
który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z 4. 
tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Przebieg przetargu:5. 

przetarg uznaje się za ważny bez względu na liczbę uczest-• 
ników , o ile chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej,
przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, • 
jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaofero-
wał ceny wyższej od wywoławczej,
po ustaniu postąpień prowadzący przetarg zamyka,• 
po trzecim wywołaniu najwyższej z oferowanych cen dalsze • 
postąpienia nie będą przyjmowane.

Po zakończeniu przetargu:6. 
komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu prze-• 
targu, który podpisują  członkowie komisji przetargowej i 
przedstawia je Burmistrzowi Miasta do zatwierdzenia, 
protokół stanowi podstawę do sprzedaży sprzętu.• 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Zarządza-
nia Mieniem Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 

(segment B II piętro pokój nr 22) , tel. (032) 324-24-06
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia 

przetargu bez podania przyczyny.

cena 
wywoławcza

1. Automatu 
hematologicznego 

SYSMEX K-800 1 800,00 zł

2. Fotometru Epoll EPOLL – 20 1 300,00 zł

3. Koagulometru KSELMED K3002 OPTIC 900,00 zł

4. Wstrząsarki Janke & Kundel VF2 100,00 zł

5. Lampy szczelinowej 500,00 zł 

Jarmark w Gundelfingen

Bożonarodzeniowy
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KULTURA

…chcia³oby siê zakrzykn¹æ 
patrz¹c na historiê „Nowo-
bierunianek”, które we wto-
rek 29 listopada œwiêtowa³y 
w œwietlicy przy ulicy Remizo-
wej – Dwudziestolecie istnienia 
zespo³u. Z tej okazji z gratula-
cjami przybyli przedstawiciele 
w³adz gminnych z wiceburmi-
strzem Leszkiem Kryczkiem, 
wiceprzewodnicz¹cym Rady 
Miejskiej Adamem Rozmu-
sem i przewodnicz¹cym Rady 
Powiatu Józefem Bergerem. 
Nie zabrak³o przedstawicie-
li zaprzyjaŸnionych zespo³ów 
„Bierunianki” i „Œciernianeczki” 
stowarzyszeñ: „Mi³oœników 
Ziemi Bieruñskiej – Por¹bek” 
i „Mi³oœników 600 letniego 
Bierunia” oraz kierownictwa 
Bieruñskiego Oœrodka Kultu-
ry z dyrektorem Zofi¹ £abuœ 
i jej poprzedniczk¹ dyr. Iren¹ 
Grabowsk¹. Okolicznoœciowy 
wyk³ad oraz przedstawie-
nie obrzêdów andrzejkowych 
wype³ni³y ten mi³y i pe³en 
wspomnieñ wieczór. 

A wszystko zaczê³o siê w 
1990 roku, kiedy z inicjaty-
wy pani Bronis³awy Jaro-
min w Nowym Bieruniu, przy 
ówczeœnie dzia³aj¹cym Kole 
Gospodyñ Wiejskich utworzony 
zosta³ Zespó³ Folklorystyczny – 
pod nazw¹ „Nowobierunianki”. 
Rok póŸniej grupa zwi¹za³a siê 
z Bieruñskim Oœrodkiem Kul-
tury. G³ównym celem Zespo³u 
by³o zawsze prezentowa-
nie miejscowych obrzêdów, 
zwyczajów, popularyzowa-
nie pieœniczek pochodz¹cych 
z Bierunia i okolic, oraz innych 
rejonów Œl¹ska. Chocia¿ wielu 

cz³onków Zespo³u nie wywodzi 
siê z Ziemi Pszczyñskiej, ale tu 
za³o¿y³o swoje rodziny, miesz-
ka w Bieruniu, uto¿samia siê z 
tutejsz¹ tradycj¹ i kultur¹.

W 1992 r. zespó³ Nowo-
bierunianki zaprezentowa³ i 
przedstawi³ Obrzêd Do¿ynkowy, 
pierwszy raz po uzyskaniu 
samodzielnoœci administracyj-
nej przez Gminê Bieruñ. No-
wobierunianki przez, wszystkie 
lata istnienia bra³y udzia³ w wie-
lu imprezach – miejskich, powia-
towych, regionalnych a nawet 
miêdzynarodowych. Wymieniæ 
trzeba udzia³ w: przegl¹dach 
Zespo³ów Regionalnych – 
Z³oty K³os, Wici, Œl¹skie Gody, 
Spotkaniach Pod Brzymem, 
Przegl¹dach Kolêdowych w Boj-
szowach, Przegl¹dy Zespo³ów 
w Bieruniu, oraz niezliczonych 
uroczystoœciach pañstwowych, 
samorz¹dowych i koœcielnych. 

Równie bogata jest kolek-
cja nagród i wyró¿nieñ który-
mi przez minione dwadzieœcia 
lat uhonorowano „Nowobieru-
nianki”. Wspomnijmy wiêc je-
dynie, ¿e ju¿ w 1991 r. na po-
trzeby TV Katowice nagrany 
zosta³ program „Na swoim” z 
udzia³em Nowobierunianek a 
w roku nastêpnym mia³o miej-
sce nagranie dla Radia Kato-
wice. W 1997 roku „Nowobie-
runianki” wspó³nie z zespo³ami 
„Bierunianki” i „Œciernianeczki” 
nagra³y kasetê z piosenkami 
naszego regionu.

W dotychczasowej histo-
rii Zespo³em kierowali: 1990-
1993 Bronis³awa Jaromin, 
1993-1998 Bronis³awa Chro-
stek, 1998-1999 Gertruda 

Noras, 1999-2001 Krystyna 
Zmarzliñska, 2001-2003 Piotr 
Liszka a od 2003 Ma³gorzata 
Berkop. Natomiast instruktora-
mi muzycznymi byli: 1991-1994 
Gerard Miœ, 1995-1998 Kazi-
mierz Kawecki, 1999- 2003 
Edward Socha, 2003-2007 Jó-
zef Wadas, a od 2007 Edward 
Socha.

W Zespole œpiewaj¹: Kry-
styna Jarosz, Boles³awa 
Piku³a, Maria Staszek, Kry-

styna Mastaj, Irena Glos, 
Krystyna Zmarzliñska, Anna 
Pocz¹tek, Ma³gorzata Ber-
kop, Aniela D³ugosz, El¿bieta 
Turek, Urszula i Eugeniusz 
Gawe³czykowie, Józef Ba-
nasz, Stanis³aw Wróbel, 
El¿bieta Dragon.

Obecnie Zespo³em kieru-
je Ma³gorzata Berkop a kie-
rownictwo muzyczne sprawuje 
Edward Socha.

Jak szybko mija czas...

RODNIA · GRUDZIEŃ 2011 r.
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KULTURA

W niedzielê 4 grud-
nia Miko³aj odwiedzi³ 
dzieci w Bieruniu Sta-

rym. Spotka³ siê z nimi w Domu 
Kultury „Gama” rozdaj¹c naj-
grzeczniejszym smakowite pre-
zenty. Jak siê dowiedzieliœmy 

o towarzysz¹cych Miko³ajowi 
Œnie¿ynek tego dnia niegrzecz-
nych dzieci nie by³o a prezenty 
otrzymali wszyscy. Wczeœniej 
w œwi¹teczny nastrój wprawi³ 
najm³odszych i ich opieku-
nów zespó³ teatralny „Fabryka 

marzeñ” który przygotowa³ 
okolicznoœciowy spek-
takl.

Tydzieñ póŸniej 11 
grudnia Miko³ajki dla 
najm³odszych odby³y 
siê w Œwie tlicy Œrodowi-
skowej przy ul. Re-
mizowej. Tu, impre zê 
wraz z pracownikami 
Bieruñskiego Oœrodka 
Kultury przy go to wali 
ucznio wie i nauczy-
ciele z Gimnazjum nr 1 
im. Karola Wierzgonia 
w Bieruniu. W spotka-
niu uczestniczy³o wie-
lu najm³odszych bieru-
nian, którzy przybyli na 
zabawê ze swoimi rodzi-
cami i dziadkami. Ka¿dy 

uczestnik tej imprezy móg³ 
znaleŸæ coœ dla siebie. 

Opiekunowie m³odzie¿y 
p. Anna Kasperczyk, 
p. Bo¿ena Mosler-Gajdzik, 
p. Violetta Jasiñska-Chodór 
przy gotowa³y nastêpuj¹ce 

atra kcje: ka wia renkê, w której 
sprzedawano ciasto upieczone 
przez gimnazjalistów, kiermasz, 
na którym mo¿na by³o kupiæ 
ozdoby œwi¹teczne. Oczywiœcie 
dla kochanych maluszków by³y 
równie¿ inne niespodzianki np. 
k¹cik zabaw, gdzie znalaz³y za-
bawki, klocki i kolorowanki, za-
bawy ruchowe miêdzy innymi 
„Jedzie poci¹g”, czy „Tañczymy 
Labada”. Nastêpnie wszyscy 
mogli zobaczyæ inscenizacjê 
bajki „Œpi¹ca królewna” 
przygotowan¹ przez gimnazja-
listów. 

Kolejnym punktem progra-
mu by³ przyjazd Miko³aja, któ-
ry ka¿de dziecko obdarowa³ 
s³odkoœciami. Ostatni¹ atrakcj¹ 
wieczoru okaza³ siê koncert 
kolêd przygotowany przez p. 
Marka Regu³ê i jego zespól wo-
kalno-muzyczny. Dziêkujemy 
wszystkim za wspóln¹ zabawê 
oraz zakup ciast, kawy i ozdób 
wykonanych przez m³odzie¿ 
gimnazjaln¹. Pieni¹dze pozy-
skane w ten sposób zostan¹ 
przeznaczone na dofinansowa-
nie wycieczek szkolnych.

marzeñ” który przygotowa³ 
okolicznoœciowy spek-
takl.

grudnia Miko³ajki dla 
najm³odszych odby³y 
siê w Œwie
skowej przy ul. Re-
mizowej. Tu, impre zê 
wraz z pracownikami 
Bieruñskiego Oœrodka 
Kultury przy go to wali 
ucznio wie i nauczy-
ciele z Gimnazjum nr 1 
im. Karola Wierzgonia 
w Bieruniu. W spotka-
niu uczestniczy³o wie-
lu najm³odszych bieru-
nian, którzy przybyli na 
zabawê ze swoimi rodzi-
cami i dziadkami. Ka¿dy 

Miko³ajki dla najm³odszych

„W niecodzienności szukam siebie” – 
to motto wystawy, otwartej 16 grudnia w 
galerii EUROCENTRUM w Chełmie Ślą-
skim. Na podróż do krainy sztuki, meta-
foryki obrazu, zaprosiła nas Zofia Łabuś, 
bieruńska artystka, dyrektor Bieruńskie-
go Ośrodka Kultury, absolwentka Wydzia-
łu Malarskiego Uniwersytetu Śląskiego. 

Pani Zofia ma na koncie wiele wystaw, mię-
dzy innymi w niemieckim Gundelfingen, w Ga-
lerii Uniwersytetu Cieszyńskiego, czy Radiu 
Katowice. Świat, który stwarza, to ucieczka 
od rzeczywistości, odkrywanie swoich emo-
cji, mówienie formą, kolorem o sobie, swo-
ich potrzebach, lękach i marzeniach. Sztuka 
to obnażanie siebie, ekshibicjonizm duszy, 

otwarcie drzwi do swego wnętrza. Pani Zofia 
powiedziała, że malarstwo daje jej ogromną 
satysfakcję, ale jest także wyzwaniem, stra-
chem przed oceną. Każda kobieta ma wiele 
obowiązków, dlatego trzeba wśród nich kraść 
czas dla malarstwa. Maluje całą sobą, nieraz 
wycierając pędzle o spodnie, a ślady malo-
wania pozostawia na ścianach, dywanach – 
trop dla rodziny. 

Obrazy zaprezentowane na wystawie to 
abstrakcyjna forma malowana olejami. Są 
wśród nich akty, ascetyczne a zarazem boga-
te w formie, oniryczne, pejzaże, niedopowie-
dziane, budzące emocje, wrażenia, zmusza-
jące do zastanowienia, zadumy. Nic nie jest 
podane wprost. Autorka zmusza nas do dialo-

gu, poszukiwań. Łagodnie i kobieco, 
delikatnie a wszystko jakby w otocz-
ce mgły niczym romantyczny pejzaż, 
a zarazem dosadnie, konkretnie. 

Jeśli znajdziecie państwo w tym 
świąteczno-noworocznym okresie, 
chwilę na zadumę i poczujecie chęć 
obcowania z czymś pięknym, pole-
camy wystawę w chełmskim Euro-
centrum.

gu, poszukiwań. Łagodnie i kobieco, 
delikatnie a wszystko jakby w otocz-
ce mgły niczym romantyczny pejzaż, 
a zarazem dosadnie, konkretnie. 

świąteczno-noworocznym okresie, 
chwilę na zadumę i poczujecie chęć 
obcowania z czymś pięknym, pole-
camy wystawę w chełmskim Euro-
centrum.

W niecodzienności 
    szukam siebie

9
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Jak co roku, na pocz¹tku grudnia emerytowani pracowni-
cy bieruñskich szkó³ i przedszkoli spotkali siê na tradycyj-
nym op³atku organizowanym przez Oœrodek Edukacji. Ze 

wzglêdu na remont „Jutrzenki” spotkanie odby³o siê w Szko-
le Podstawowej Nr 3 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Or³a 
Bia³ego. Uroczystoœæ uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹: Burmistrz 
Miasta Bierunia Bernard Pustelnik, jego zastêpca Leszek 
Kryczek, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Przemys³aw Ma-
jor, Przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty Barbara Panek-Bry³a 
oraz Prezes Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego Gabriela 
Stañczyk.

Serdeczne s³owa, atmosfera pe³na ciep³a sprawi³y, ¿e pod-
czas dzielenia siê op³atkiem w niejednym oku zakrêci³a siê ³za.

Helena Nyga 

Informujemy, ¿e w ka-
sie Urzêdu Miejskiego 
w Bieruniu (segment B, 
I piêtro) istnieje mo¿liwoœæ 
zakupu kalendarza na 
rok 2012. Zapraszamy 
równie¿ mieszkañców do 
nabycia Albumu wydane-
go z okazji XX rocznicy 
odrodzonej samorz¹dnoœci Bierunia oraz monety.   

CENNIK: Kalendarz – 7 z³, Album – 10 z³, Moneta – 7 z³

Godziny otwarcia kasy urzêdowej: Poniedzia³ek 7.30 – 14.30, 
Wtorek 7.30 – 14.30, Œroda 7.30 – 16.00, Czwartek 7.30 – 14.30 
i Pi¹tek 7.30 – 13.00

KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W GRUDNIU I STYCZNIU

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
8 stycznia godz. 14.00 – Walne zebranie Koła Wędkarskiego 
nr 2 w Bieruniu
8 stycznia godz. 17.00 – Koncerty Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
12 stycznia godz. 15.00 – Spotkanie opłatkowe PZERiI
17 stycznia godz. 17.00 – Jasełka w wyk. uczniów z Szkoły 
Podstawowej nr 1
19 stycznia godz. 9.30 – Dzień Babci i Dziadka przygotowany 
przez Przedszkole nr 1
22 stycznia godz. 18.00 – Koncert zespołu „Chaz de Paolo” 
– electric style of blues
23 stycznia godz. 10.00 – Dzień Babci i Dziadka przygotowa-
ny przez Przedszkole nr 1
25 stycznia godz. 18.00 – Koncert kolędowy ogniska muzycz-
nego w Bieruniu 
26 stycznia godz. 8.00 – Konkurs poezji śpiewanej i recyta-
torski – LO 
27 stycznia godz. 16.00 – Inauguracja Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
3 stycznia godz. 14.00 – Spotkanie PZERiI
15 stycznia godz. 16.00 – V Spotkanie z tradycją. Jasełka 
w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola nr 2, uczniów 
SP nr 3 i Gimnazjum nr 1oraz koncert kolędowy w wykonaniu 
uczniów Akademii Suzuki w Tychach
17 stycznia godz. 14.00 – PZERiI – spotkanie noworoczne 
Dzień Babci i Dzień Dziadka
19 stycznia godz. 10.00 – Dzien Babci i Dzień Dziadka 
– Jasełka w wyk. dzieci z Przedszkola nr 2
21 stycznia godz. 16.00 – Spotkanie noworoczne zespołów 
i chórów 
26 stycznia godz. 10.00 – Dzień babci i Dziadka 
– Przedszkole nr 2 – Jasełka w wykonaniu przedszkolaków

Spotkanie op³atkowe

Polecamy bieruñski kalendarz 

RODNIA · GRUDZIEŃ 2011 r.

OGŁOSZENIE – UWAGA WAŻNE!
Bieruński Ośrodek Kultury informuje, o terminach przyjmowa-
nia rezerwacji sal w 2013 roku:

Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej 19 
Domu Kultury „Gama” przy ul. Chemików 45. 

W pierwszej kolejności rezerwowane będą terminy dla Urzę-
du Miejskiego i podległych jednostek oraz organizacji społecz-
nych działających na terenie naszego miasta oraz mieszkań-
ców Bierunia.

Zapisy odbywać się będą od dnia 9 stycznia 2012 r. 
w Bieruńskim Ośrodku Kultury, ul. Spiżowa 4.

Dla osób spoza Bierunia przyjmowane będą wnioski 
od dnia 13.02.2012 r. 

10 RODNIA · GRUDZIEŃ 2011 r.
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GOSPODARKA

: Od pewnego czasu 
s³yszymy w naszym mieœcie 
o wspó³pracy z pani¹ El¿biet¹ 
Kaczmarzyk, dziêki której 
wspó³praca w³adz Bierunia 
i PKP przynosi wymierne efek-
ty. Mi³o mi pani¹ poznaæ, 
proszê wybaczyæ ale zacznê 
obcesowo: jakie korzyœci ma 
nasze miasto z wspó³pracy 
z pani¹?

El¿bieta Kaczmarzyk: Jesz-
cze do niedawna przejazd kole-
jowy na ul. Wawelskiej w czêœci 
nowobieruñskiej bêd¹cy frag-
mentem drogi wojewódzkiej 
934 z uwagi na fatalny stan 
techniczny by³ koszmarem 
dla kierowców i okolicznych 
mieszkañców...

: Fakt, po remoncie 
mo¿na przejechaæ tamtêdy 
bez zdejmowania nogi 
z gazu. Przez wiele lat re-
mont przejazdu by³ przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe 
jedynie obiecywany i na tym 
sprawa siê koñczy³a. Dlate-
go naprawa przejazdu by³a 
jednym z priorytetów Burmi-
strza miasta Bierunia.

E.K: Oczywiœcie i to nie tylko 
tego burmistrza, równie¿ jego 
poprzednika. Jednak dopiero 
burmistrz Bernard Pustelnik 
potrafi³ rozwi¹zaæ ten problem. 
Dziêki zaanga¿owaniu do pracy 
dla Urzêdu Miasta Bierunia mo-
jej osoby – d³ugoletniego pra-
cownika PKP nadzoruj¹cego 
i zarz¹dzaj¹cego w swo-
jej pracy zawodowej zarów-
no eksploatacj¹ jak równie¿ 
budowê infrastruktury kolejo-
wej, problemy na linii w³adze 
miasta i PKP s¹ rozwi¹zywane 
z korzyœci¹ dla miasta.

: Na czym konkret-
nie polega³o zaanga¿owanie 
burmistrza Bernarda Pustel-
nika?

El¿bieta Kaczmarzyk: 
– Dzia³ania burmistrza by³y 
wielokierunkowe. Wspomnê 
chocia¿by bezpoœrednie za-
anga ¿owanie w³adz miasta Bie-
runia w pomoc dla PKP w uzy-
skaniu wymaganych prawem 
zgód na zamkniecie czêœci 
drogi wojewódzkiej oraz torów 

na czas remontu i zwi¹zane 
z tym objazdy. Gdyby nie to, 
wykonanie remontu prze-
jazdu w paŸdzierniku by³oby 
zagro¿one a nawet wrêcz 
niemo¿liwe.

: No dobrze, zostaw-
my ju¿ ten przejazd, sprawa 
za³atwiona. Co jeszcze czeka 
mieszkañców w relacjach 
z kolej¹? 

E.K.: Chcia³abym zwróciæ 
uwagê czytelników Rodni, 
¿e w³adze Bierunia na dobre 
rozpoczê³y wspólne dzia³ania 
zwi¹zane z PKP. Dlatego te¿, 
w momencie gdy pojawi³a siê 
szansa na przywrócenie ru-
chu pasa¿erskiego na linii Ty-
chy Miasto – Bieruñ Stary 
– Bieruñ Nowy – Oœwiêcim, 
burmistrz Pustelnik wraz 
z wspó³pracownikami na dobre 
zaanga¿owa³ siê bezpoœrednio 
w to zadanie. Planowane zada-
nie dotyczy reaktywacji kolejo-
wych przewozów pasa¿erskich 
w pierwszym, etapie na tra-
sie Tychy Miasto – Bieruñ 
Stary, a w dalszej kolejnoœci 
Bieruñ Stary – Bieruñ Nowy – 
Oœwiêcim.

Na okolicznoœæ reaktywa-
cji przedmiotowej linii kolejo-
wej Burmistrz miasta Bieru-
nia podpisa³ wspólnie z PKP 
Polskimi Liniami Kolejowy-
mi, Urzêdem Marsza³kowskim 
Województwa Œl¹skiego, Mia-
stem Tychy oraz kolejami 
Œl¹skimi List Intencyjny w któ-
rym Strony deklaruj¹ gotowoœæ 
wspó³dzia³ania w zakresie prac 
planistycznych, projektowych 
i realizacyjnych na rzecz przed-
miotowego po³¹czenia.

: Reaktywacja prze-
wozów pasa¿erskich na tra-
sie Tychy Miasto – Bieruñ 
Stary wymusza uporz¹dko-
wanie (remont) przystanku 
kolejowego Bieruñ Mleczar-
nia oraz stacji Bieruñ Stary. 
Miejsca dotychczas zanie-
dbane zmieni¹ swój wygl¹d, 
przestan¹ straszyæ brzydot¹ 
a mieszkañcy Bierunia uzy-
skaj¹ dodatkowy œrodek ko-
munikacji w postaci komuni-
kacji kolejowej. Mam jednak 

w¹tpliwoœæ, czy bud¿et Bie-
runia to wytrzyma?

El¿bieta Kaczmarzyk: Tak 
naprawdê miasto Bieruñ nie 
poniesie zbyt du¿ych kosztów, 
zwi¹zanych z remontem przy-
stanków kolejowych (perony, 
wiaty) gdy¿ w³aœcicielem infra-
struktury kolejowej jest PKP. 
Jednak adaptacja nieczynnego 
przystanku kolejowego Bieruñ 
Mleczarnia oraz stacja Bieruñ 
Stary wymaga znacznych na-
k³adów finansowych st¹d ko-
niecznoœæ partycypacji miasta 
w kosztach naprawy przedmio-
towej infrastruktury. Ponadto 
reaktywowana linia kolejowa 
w du¿ej mierze bêdzie s³u¿y³a 
poza mieszkañcami Bieru-
nia równie¿ pracownikom ta-
kich zak³adów jak Fiat Auto-Po-
land oraz Danone. W zwi¹zku 
z powy¿szym zarówno PKP 
jak równie¿ w³adze miasta Bie-
runia bêd¹ zabiegaæ o pomoc 
finansow¹ zainteresowanych 
zak³adów w pokryciu czêœci 
kosztów inwestycji koniecz-
nych do poniesienia na przy-
stanku Bieruñ Mleczarnia i sta-
cji Bieruñ Stary. 

Z informacji które posiada-
my najwiêkszy wk³ad finanso-
wy w reaktywacjê przewozów 
pasa¿erskich poniesie PKP Pol-
skie Linie Kolejowe, pokrywaj¹c 
koszty poprawy stanu infra-
struktury kolejowej w celu przy-
wrócenia prêdkoœci rozk³adowej 
na tym odcinku linii kolejowej. 
Rewitalizacja linii kolejowej 
nr 179 na odcinku Tychy – Gór-

ki Œcierne ma rozpocz¹æ siê od 
miesi¹ca kwietnia 2012 roku.

Poniewa¿ inwestycja jest 
rozwojowa, w³adze miasta na 
³amach Rodni bêd¹ informowa³y 
mieszkañców Bierunia na 
bie¿¹co o postêpie prac nad 
realizacj¹ przedmiotowego za-
dania.

: Z nap³ywaj¹cych 
do nas informacji wynika, ¿e 
najwiêksze utrudnienia zwi¹-
zane z modernizacj¹ 
DK 1 w Tychach pojawi¹ siê 
miedzy majem a listopadem 
przysz³ego roku. Czy uru-
chomienie do tego czasu 
po³¹czeñ kolejowych Tychy 
– Bieruñ jest realne?

E.K: Zosta³ powo³any Zespó³ 
roboczy sk³adaj¹cy siê z przed-
stawicieli wszystkich Stron za-
interesowanych uruchomie-
niem po³¹czenia kolejowe-
go Tychy – Bieruñ. Powo³anie 
tego zespo³u ma na celu przy-
spieszenie wszystkich dzia³añ 
zwi¹zanych z reaktywacj¹ prze-
wozów pasa¿erskich na przed-
miotowej linii. Uruchomienie 
po³¹czenia pasa¿erskiego na li-
nii kolejowej jest bardzo skom-
plikowanym przedsiêwziêciem 
ale dotychczasowa wspó³praca 
i zaanga¿owanie wszystkich za-
interesowanych Stron pozwa-
la myœleæ pozytywnie. Urucho-
mienie pasa¿erskich po³¹czeñ 
kolejowych przed terminami 
zamkniêæ modernizowanych 
dróg, je¿eli nie bêdzie nieprze-
widzianych okolicznoœci – win-
no byæ realne.

Rozmawia³: Zbigniew Piksa 

Współpraca z koleją przynosi korzyœci

Finał XX Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zbli-

ża się wielkimi krokami! Jak co 
roku cel jest niezwykle szczyt-
ny, a dobra zabawa gwaran-
towana. W Bieruniu WOŚP 
zagra przez trzy dni, od 6 do 
8 stycznia 2012 roku. Nie za-
braknie muzycznych doznań 
i tanecznych pląsów, a naj-
większą atrakcją będzie nieco-
dzienny, ośmiogodzinny mecz 
piłkarzy na boisku KS Unii Bie-
ruń Stary!

W Bieruniu WOŚP zagra już 
po raz jedenasty! O tegorocz-
ną zabawę, tradycyjnie za-
dbają organizatorzy: Bieruński 
Sztab Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, Stowarzysze-
nie Gospodarczo-Ekologicz-
ne „Nasz Region”,  Bieruński 
Ośrodek Kultury oraz po raz 
pierwszy Klub Sportowy „Unia 
Bieruń Stary” i Stowarzyszenie 
„Młodzi Aktywni”.

Gramy z pompą! 

15
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WOKÓŁ NAS

Tego grudniowego dnia, 
³zy wzruszenia i reflek-
sje nie mia³y koñca. Na 

oczach wspó³czesnych odby³a 
siê prawdziwa lekcja histo-
rii przypominaj¹ca o drama-
tycznych wydarzeniach sprzed 
trzydziestu lat prawdziwych 
wartoœciach i ludziach, którzy tu 
w Bieruniu walczyli o kawa³ek 
wolnej Polski.

W œrodê, 14 grudnia w KWK 
„Piast” w Bieruniu odby³y siê 
uroczystoœci upamiêtniaj¹ce 

rocznicê strajku jaki wybuch³ na 
wieœæ o og³oszeniu stanu wo-
jennego.

Rozpoczê³a je insceniza-
cja strajku przypominaj¹cego 
ten sprzed 30-stu lat, kiedy to 
oko³o 2000 górników przez 14 
dni trwa³o solidarnie 650 me-
trów pod ziemi¹. W tym dniu, 
w cechowni Piasta o godzinie 
6.00 rozpoczê³a siê uroczy-
sta masówka, w której udzia³ 
wziê³o prawie 1,5 tys. osób. 
W obecnoœci kordonu woj-

skowych pojazdów i ¿o³nierzy 
grzej¹cych siê przy koksia-
kach odby³a siê rekonstruk-
cja wydarzeñ rozgrywanych 
w grudniu 1981 roku, dzieñ po 
og³oszeniu stanu wojennego 
w Polsce. W trakcie masów-
ki zosta³ zaprezentowany film 
Wojciecha Wikarka „Najd³u¿sza 
szychta” najlepiej oddaj¹cy mi-
nione wydarzenia.

Wœród zaproszonych goœci 
specjalnie na t¹ okazjê przy-
jechali legendarni liderzy 
„Solidarnoœci” – Andrzej Oczko, 
Eugeniusz Szel¹gowski 
i Adam Urbañczyk. By³y rów-
nie¿ rodziny zmar³ych przywód-
ców: Wies³awa Zawadzkiego, 
Zbigniewa Bogacza i Andrze-
ja Machalicy.

Poza pracownikami kopalni, 
w uroczystoœciach uczestniczy³ 
doradca Prezydenta RP Hen-
ryk Wujec, wojewoda œl¹ski 
Zygmunt £ukaszczyk, bur-
mistrz Bierunia Bernard Pu-
stelnik, przewodnicz¹cy RM 
Przemys³aw Major, prezes 
Kompanii Wêglowej Joanna 

Strzelec-£obodziñska, dyrek-
torzy kopalñ i przedstawicie-
le Zwi¹zku „Solidarnoœci”. Dra-
matycznie zabrzmia³o gorzkie 
wyst¹pienie przewodnicz¹cego 
komitetu obchodów rocznicy 
strajku Bogdana Hutka który 
przypomnia³, ¿e ¿aden z trzech 
prezydentów wywodz¹cych siê 
z pnia solidarnoœciowego nie 
przyby³ na obchody rocznicy 
mimo, ¿e ówczeœni bohatero-
wie strajkowali tak¿e o ich uwol-
nienie z internowania. 

Dla uczczenia strajku 
odby³a siê  równie¿ msza œw. 
w koœciele œw. Barbary w Bie-
runiu, koncelebrowana przez 
arcybiskupa metropolitê kato-
wickiego Wiktora Skworca, 
biskupa Jausza Zimniaka, ks. 
dziekana Waleriana Ogierma-
na i proboszcza parafii œw. Bar-
bary Andrzeja Bartoszka.  

Nastêpnie fina³ obchodów 
odby³ siê w Powiatowym Zespo-
le Szkó³ w Bieruniu, podczas uro-
czystej akademii, któr¹ uœwietni³ 
wystêp zespo³u „Œl¹sk”.

W ostatnim czasie bezpie-
czeñstwo przeciw po-
wo dziowe w Bieruniu 

mieœcie uleg³o ko lejnej znacz¹cej 
poprawie. Podczas usuwania 
skutków ubieg³orocznej powodzi 
bieruñscy stra¿acy z zazdroœci¹ 
patrzyli na superwydajn¹ pompê, 
której u¿ywali wówczas stra¿acy 
czescy. 

3 grudnia, podczas uroczy-
stoœci barbórkowych w kopal-
ni „Piast”, prezes Kompanii 
Wêglowej – Joanna Strzelec-
£obodziñska przekaza³a bur-
mistrzowi Bernardowi Pustel-
nikowi pompê ufundowan¹ 
przez Kompaniê na wnio-

sek górników KWK „Piast” 
nowobieruñskim stra¿akom.

Jest to pompa o wydajnoœci 
15 tys. litrów wody na minutê. 
Jak nas poinformowa³ naczel-
nik OSP w Bieruniu Nowym 
Dariusz Dudziak – urz¹dzenie 
najnowoczeœniejsze i najwydaj-
niejsze w powiecie bieruñsko-
lêdziñskim mo¿e s³u¿yæ do usu-
wania skutków powodzi, jak 
równie¿ czyszczenia systemów 
melioracyjnych czy odwad-
niania gospodarstw. Wartoœæ 
urz¹dzenia to 128 tys. z³otych 
netto. Takiej pompy nie posia-
da nawet PSP Tychy – mówi¹ z 
dum¹ bieruñscy ochotnicy.

Kilka dni wczeœniej, pod ko-
niec listopada Ochotnicza Stra¿ 
Po¿arna z Bierunia Starego 
zakupi³a nieco mniejszy agregat 
pompowy 200 H.L. Ten model 
sk³ada siê z pompy napêdzanej 
silnikiem spalinowym oraz in-
stalacji odpowietrzaj¹cej wraz 
z osprzêtem usytuowanym 
na ramie i przyczepie. Jego 
wydajnoœæ wynosi 7000 l/min. 

Podczas prezentacji pompy 
obecni byli: burmistrz Bierunia 
Bernard Pustelnik, zastêpca 
burmistrza Leszek Kryczek, 
przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Przemys³aw Major, 
zastêpca przewodnicz¹cego 

Adam Rozmus, dyrektor biura 
Zarz¹du Wojewódzkiego OSP 
RP Marian Indeka, komen-
danci, naczelnicy i stra¿acy 
zaprzyjaŸnionych jednostek 
OSP z Bierunia Nowego i Czar-
nuchowic. 

Agregat o wartoœci blisko 106 
tysiêcy wraz z osprzêtem zosta³ 
zakupiony dziêki wsparciu fi-
nansowemu Urzêdu Miejskie-
go w Bieruniu oraz wsparciu ze 
strony WFOŒiGW za pomoc¹ 
Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP 
RP, Nitroerg Bieruñ, Transm-
lecz Bieruñ, Auto Partner, PKM 
Tychy oraz pana Antoniego 
Jagsza. 

RODNIA · GRUDZIEŃ 2011 r.

14 dni wolnoœci

Pompy dla strażaków
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POŻEGNANIE

We wtorek 22 listopada spiesz¹c do autobusu zmierzaj¹cego 
na imprezê w Nowym Bieruniu zwi¹zan¹ z patronalnym 
œwiêtem muzyki koœcielnej – dzieñ œw. Cecylii, zmar³ na ulicy 
Senior chóru „Polonia” Pan Franciszek Kocurek. Ten urodzony 
5 wrzeœnia 1919 roku chórzysta przed dwoma laty skoñczy³ lat 
dziewiêædziesi¹t. Mimo podesz³ego wieku stale, nieprzerwanie 
od wielu lat œpiewa³ w ró¿nych chórach z bieruñsk¹ „Poloni¹” 
na czele. By³ rozpoznawalny nie tylko w Bieruniu. Do koñca 
œpiewa³ w tenorach- g³osie wymagaj¹cym znakomitej kondy-
cji, oddechu i dyscypliny s³uchowej. Dwa miesi¹ce wczeœniej 
pochowa³ ma³¿onkê – dziesiêæ lat od siebie m³odsz¹ Anastazjê. 
Corocznie od roku 1995 bra³ udzia³ w wyjazdach chóru i kon-
certowaniu na terenie Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Œmieræ ¿ony uniemo¿liwi³a mu wystêp tegoroczny. W chórze 
„Polonia” zacz¹³ œpiewaæ w póŸnych latach trzydziestych jako 
nastolatek. Po wojnie w³¹czy³ siê w dzia³alnoœæ „Polonii” i by³ 
z ni¹ zwi¹zany do czasu „zawieszenia” jej dzia³alnoœci w cza-
sach stalinowskich. Poniewa¿ mi³oœæ do œpiewania zawsze by³a 
u Niego najwa¿niejsza, nie chcia³ zrywaæ kontaktu z ruchem 
œpiewaczym. W³¹czy³ siê w grono œpiewaków mêskiego chóru 
Zwi¹zku Zawodowego Kolejarzy w Katowicach prowadzonego 
przez prof. Janickiego. Równie¿ dzia³a³ w chórze mieszanym 
„Ogniwo” przy Filharmonii Œl¹skiej prowadzonym przez Karola 
Stryjê. W tym czasie chór „Polonia” przechodzi³ swój tzw. okres 
„katakumbowy” – ludzie dobrej woli i starzy œpiewacy nie chc¹c 
rezygnowaæ z dzia³alnoœci artystycznej, utrzymywali szkielet 
zespo³u i dzia³ali pod kierownictwem pani Agnieszki Lubeckiej. 
U pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych Bieruñ od³¹czywszy siê ra-

dykalnie od Tychów „odzyska³ niepodleg³oœæ” i ówczesna  dy-
rektor Bieruñskiego Oœrodka Kultury zwróci³a siê do ni¿ej pod-
pisanego z propozycj¹ objêcia chóru. Od okresu Wielkanoc-
nego w 1993 roku obj¹³em osobiœcie kierownictwo artystyczne 
„Polonii” i jednym z pierwszych œpiewaków, który powróci³ do 
odrodzonej „Polonii” by³ Pan Franciszek. W tym czasie ma³o, 
kto dawa³ zespo³owi jakiekolwiek szanse na restytucjê. W od-
rodzonej „Polonii” pan Franciszek znalaz³ swoje sta³e miej-
sce i natychmiast wci¹gn¹³ siê w o¿ywion¹ dzia³alnoœæ chó-
ru. Bra³ udzia³ w imprezach – koncerty, wyjazdy, wieczornice, 
itp. Wyje¿d¿a³ z zespo³em na wszelkie wycieczki (np. Góra œw. 
Anny, Morawski Beroun, Jura krakowsko-czêstochowska). Za 
jego rozliczne zas³ugi na polu krzewienia kultury wokalnej w 
regionie Zarz¹d Œl¹ski Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr 
odznaczy³ go najpierw Z³ot¹ Odznak¹ a wreszcie udekorowa³ 
rzadko przyznawan¹ nagrod¹ w postaci Z³otej Odznaki z Lau-
rem. Pan Franciszek obieca³ mi, ¿e bêdzie œpiewa³ dot¹d dopó-
ki ja nie opuszczê zespo³u. Niestety by³ pierwszy. 

Mia³em szczêœcie byæ goœciem w domu u Pañstwa Kocurków 
z okazji 80-tych i 85-tych urodzin Pana Franciszka oraz 50-lecia 
Ich œlubu. Przez ca³y czas œpiewanie Pana Franka by³o istotne 
równie¿ dlatego, ¿e chyba by³ to najstarszy chórzysta jeœli nie w 
Polsce to na Œl¹sku na pewno.

Po Jego œmierci w chórze „Polonia” wytworzy³a siê w jego miej-
scu ogromna luka, trudna do uzupe³nienia. Bêdzie nam wszyst-
kim Go ogromnie brakowaæ. Do us³yszenia Panie Franku!

Janusz Muszyñski
Dyrygent Chóru Polonia

Na spotkanie ze œwiêt¹ Cecyli¹ odszed³ najbardziej znany 
bieruñski chórzysta – Franciszek Kocurek. 

By³ jednym z filarów naszej spo³ecznoœci, osob¹ popularn¹, cenion¹ i lubian¹. By³ te¿ 
nieocenion¹ skarbnic¹ wiedzy na temat przesz³oœci Bierunia, z której pe³nymi garœciami 
korzystali pisz¹cy prace dyplomowe, zarówno te licencjackie jak i magisterskie. Nigdy 
nie odmawia³ pomocy tym, którzy z jego pomocy i doœwiadczenia pragnêli skorzystaæ. 
Jak wielu Œl¹zaków i jego dotknê³a trauma s³u¿by w Wehrmachcie, gdzie w niemieckim 
mundurze pisa³ wiersze przepojone mi³oœci¹ do… Polski. Ten epizod wzbudzi³ 
kontrowersje w Radzie Miejskiej, która jednak uzna³a wielkoœæ postaci Franciszka 
Kocurka i w 2007 roku przyzna³a mu tytu³ „Zas³u¿onego dla miasta Bierunia.”
Pan Franciszek Kocurek znany by³ przede wszystkim ze swego talentu œpiewaczego 
oraz kojarzony z chórem „Polonia”, z którym zwi¹za³ siê od m³odych swoich lat. Dla-
tego zamieszczamy poni¿ej wspomnienie autorstwa dyrygenta „Polonii” – Janusza 
Muszyñskiego.

PO¯EGNANIE
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SESJA

Naczelnik Wydzia³u 
GPN Krystyna 
Trzoñska po in for-

mowa³a, ¿e Studium uwa-
runkowañ i kie runków zago-
spodarowania przestrzen-
nego miasta Bierunia, które 
obowi¹zuje, zosta³o opra-
cowane w 1999 roku i by³o 
dwukrotnie aktualizowane 
przez poprzednie Rady tj. 
w 2007 i 2009 roku. Naczel-
na misja obowi¹zuj¹cego 
studium brzmi: „Bieruñ 
atrakcyjnym oœrodkiem za-
mieszkania, tradycji, na-
uki, gospodarki i admini-
stracji”, dla tej misji zosta³y 
okreœlone dwa g³ówne 
cele strategiczne: „Bieruñ 
miastem zrównowa¿onego 
wzrostu gospodarczego” 
i „Wzrost atrakcyjnoœci 
miasta dla mieszkañców 
i zewnêtrznych podmiotów 
gospodarczych”. 

Poinformowa³a, ¿e w stu-
dium zosta³y wyszcze-
gólnione obszary dzia³añ 
strategicznych. Podstaw¹ 
do opracowania aktualiza-
cji studium jest Strategia 
rozwoju miasta Bierunia, 
która zosta³a uchwalona 
w 2010 r. i obowi¹zuje do 
2020 roku. Przedstawi³a 
w formie multimedial-
nej g³ówn¹ wizjê rozwoju 
miasta, zasygnalizowa³a 
by zwróciæ uwagê na 
5 priorytetowych dziedzin 
aktywnoœci, które znalaz³y 
odbicie w aktualizacji stu-
dium. Przedstawi³a szcze-
gó³owo pro cedurê spo-
rz¹dzania studium. Przy-
pomnia³a wizjê rozwoju 
w nowej aktualizacji stu-
dium, dla której zosta³o 
sformu³owanych 5 ce-
lów strategicznych: bez-
pieczeñstwo, komunika-
cja, us³ugi o charakterze 
publicznym, dzia³alnoœæ 
gospodarcza i œrodowisko 
zwi¹zane ze skutkami 
eksploatacji górniczej. Po-
informowa³a, ¿e du¿e zna-

czenie do opracowania 
aktualizacji studium mia³y 
wydarzenia w ubieg³ym 
roku, takie jak koncesja na 
wydobycie wêgla uzyska-
na przez KWK „Piast” oraz 
powódŸ maj¹ce wp³yw na 
tereny przeznaczone do 
zabudowy. Poinformowa³a, 
¿e radni odnieœli siê do 
stanowiska Rady Miejskiej 
podjêtego w ubieg³ym roku 
i czêœæ z tych wniosków 
zosta³a uwzglêdniona. 
W sprawie 3-ch wniosków 
radni wypracowali zda-
nie odmienne, a dotycz¹ 
one: Czarnuchowic – 
zgodnie z sugesti¹ Ko-
misji Gospodarki Miej-
skiej zosta³y wprowadzo-
ne zmiany i zabudowa 
w czêœci ul. Mielêckiego 
oraz pozosta³ych zosta³a 
dostosowana do planu 
ogólnego zagospodaro-
wania przestrzennego, 
rejonu ul. Bijasowickiej 
³¹cz¹cej Kopañ z Jajo-
stami, Poinformowa³a, ¿e 
studium w tym zakresie 
prawdopodobnie ulegnie 
zmianie z uwagi na prze-
bieg drogi ekspresowej 
S1. Odnoœnie komunika-
cji zosta³a wprowadzo-
na obwodnica pó³nocna, 
która biegnie do wêz³a 
na ul. Turyñskiej i Chemi-
ków. Ponadto zapropono-
wano zmianê (wniosek nr 
13) wprowadziæ do tek-
stu studium radykalny za-
kaz eksploatacji kruszywa 

w rejonie zbiornika £ysina. 
Przedstawi³a szczegó³owo 
zmiany w stosunku do po-
przedniego stanowiska 
w sprawie aktualizacji stu-
dium oraz inne zmiany 
i ró¿nice miêdzy studium 
obowi¹zuj¹cym a stu-
dium aktualizowanym. 
Poinformowa³a, ¿e nie ma 
rewolucyjnych zmian w za-
kresie kierunków rozwoju 
miasta i taki model rozwo-
ju Bierunia radni otrzyma-
li na Komisjê Gospodarki 
Miejskiej, który po komi-
sji zosta³ zweryfikowany. 
Poinformowa³a, ¿e Rada 
Miejska w ubieg³ym roku 
rozpatrywa³a ponad 180 
wniosków, z których po³owa 
zosta³a uwzglêdniona.

Przewodnicz¹cy Rady 
Przemysław Major pod-
da³ pod g³osowanie wnio-
sek zg³oszony przez Rad-
nego Krystiana Grze sicê 
o brzmieniu: „Wprowadziæ 
do Studium uwarunkowañ 
i kierunków zagospoda-
rowania miasta Bieru-
nia bezwzglêdny zakaz 
eksploatacji kruszywa 
w rejonie zbiornika £ysi-
na”. Za przyjêciem wnio-
sku oddano: 9 g³osów za, 
5 wstrzymuj¹cych, 1 prze-
ciw Wniosek zosta³ przyjêty 
wiêkszoœci¹ g³osów.

Nastêpnie Przewo dni-
cz¹cy Rady podda³ pod 
g³osowanie Stanowisko 

Rady Miejskiej w Bieruniu 
w sprawie aktualizacji Stu-
dium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta 
Bierunia wraz z popra-
wionym wnioskiem nr 13. 
W g³osowaniu przyjêciem 
stanowiska bra³o udzia³ 15 
radnych, w wyniku które-
go oddano: 12 g³osów za, 
3 wstrzymuj¹ce. Stanowi-
sko Rady Miejskiej zosta³o 
przyjête wiêkszoœci¹ 
g³osów. 

Podczas obrad XIII Se-
sji Rady Miejskiej rad-
ni podjêli 17 uchwa³. Piêæ 
z nich to uchwa³y podat-
kowe dotycz¹ce tzw. po-
datków lokalnych. S¹ to 
uchwa³y:

– w sprawie okreœlenia 
wysokoœci stawek po-
datku od nieruchomoœci 
w 2012 r., zwolnieñ 
z tego podatku oraz 
zarz¹dzenia poboru po-
datku w drodze inkasa 
w 2012 r.

– w sprawie: op³aty od po-
siadania psów w 2012 r.

– w sprawie: poboru po-
datku rolnego i leœnego 
w drodze inkasa w 2012 r.

– w sprawie: okreœlenia 
stawek podatku od œrod-
ków transportowych na 
rok 2012.

– w sprawie: wysokoœci 
dziennych stawek 
op³aty targowej, poboru 
op³aty w drodze inkasa 
oraz ustalenia terminu 
p³atnoœci dla inkasen-
tów w 2012 roku.

Z uwagi na fakt, ¿e s¹ to 
dokumenty, które dotycz¹ 
wszystkich mieszkañców, 
zgodnie z wieloletni¹ 
tra dycj¹ naszej redak-
cji, uchwa³y te w pe³nym 
brzmieniu opublikujemy 
w naj bli¿szym wydaniu 
Rodni.

Radni obradowali
Podczas XIII Sesji Rady Miejskiej w Bieru-
niu, która odby³a siê w dniu 24 listopada 
g³ównymi tematami Obrad by³y: Studium 
i plany zagospodarowania przestrzennego 
miasta oraz Podatki i op³aty lokalne 2012.
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Szko³a ma dopiero dziesiêæ 
lat a sukcesów zazdroœci 
jej nie jedna starsza pla-

cówka oœwiatowa. Oczywiœcie 
nie sposób wyliczyæ wszyst-
kie osi¹gniêcia Gimnazjum 
nr 2, wspomnijmy wiêc tylko 
o niektórych: „Szko³a z Klas¹”, 

„Szko³a Globalna”, „Szko³a Hu-
manitarna”, „Œl¹ska Szko³a 
Jakoœci” Placówka kierowa-
na przez dyrektora Gra¿ynê 
Kubicê, od dziesiêciu lat kolej-
nymi osi¹gniêciami wpisuje siê 
na mapie bieruñskiej oœwiaty. 
Mówiono o tym podczas uro-

czystego Jubileuszu 10 lecia 
Gimnazjum obchodzonego 19 
listopada. 

W hali sportowej w Bieruniu 
Starym gdzie odby³a siê czêœæ 
oficjalna uroczystoœci dyrektor 
Gimnazjum nr 2, Gra¿yna Kubi-
ca opowiada³a o osi¹gniêciach, 
sukcesach szko³y i tytu³ach uzy-
skanych na przestrzeni 10 lat. 
Jej s³owa obrazowa³a prezenta-
cja multimedialna. Wielu goœci 
przemawia³o, ¿ycz¹c szkole ko-

lejnych sukcesów. Nastêpnie 
obejrzano program artystycz-
ny w wykonaniu zarówno obec-
nych gimnazjalistów jak i absol-
wentów szko³y. Piêknie brzmia³y 
dŸwiêki skrzypiec – „Taniec 
Mozarta” w wykonaniu Pauli-
ny Bobak, tr¹bki – „Ballada ir-
landzka” w wykonaniu Jakuba 
Krzykawskiego oraz pianina – 
„Ró¿owa pantera” w wykonaniu 
Karoliny Kiecoñ. 

ROZMAITOŚCI

Ktoœ powiedzia³, ¿e „Kto 
œpiewa dwa razy siê mo-
dli, a kto fa³szuje trzy” – bo 

chocia¿ nie potrafi – to jednak 
siê stara. W naszym mieœcie, 
s¹ tacy, od których mo¿na siê 
nauczyæ dobrze œpiewaæ. To, 
chocia¿by cz³onkowie chórów 
Polonia i Harmonia, zespo³ów 
folklorystycznych: Bierunianki, 
Nowobierunianki i Ściernianeczki 
i zespół młodzieżowy Rafała Bor-
kowego, którzy uœwietniaj¹ swym 
œpiewem niejedn¹ uroczystoœæ 
gminn¹ czy koœcieln¹.

Doroczna uroczystoœæ œw. 
Cecylii patronki chórzystów, mu-
zyków i zespo³ów wokalno-mu-

zycznych sta³a siê 22 listopada 
okazj¹ do spotkania cz³onków 
chórów i zespo³ów dzia³aj¹cych 
w ramach Bieruñskiego Oœrodka 
Kultury w œwietlicy przy ulicy 
Remizowej. Tam, wspólnym 
œpiewem zespo³y uczci³y œwiêto 
swej patronki. By³ te¿ czas by w 
luŸniejszej atmosferze przy ka-
wie i ciastku porozmawiaæ, z in-
nymi chórzystami i zaplanowaæ 
najbli¿sze wieczory kolêdowe, 
które nie mog¹ siê odbyæ bez 
wystêpów naszych chórzystów.

Goœciem chórzystów by³ 
miêdzy innymi ksi¹dz pro-
boszcz Jan D¹bek oraz dyrek-
tor BOK – Zofia £abuœ.

W rocznicê 
œw. Cecylii

Szkolny jubileusz1
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Plan tegorocznego święto-
wania zapo wiada się nie-
zwykle interesująco! Już 

teraz można powiedzieć, że 
„będzie się działo”! W piątek, 
6 stycznia szykuje się bluesowo 
– rockowe muzykowanie. W pu-
bie Gwarek przy Łysinie o godz. 
19.00 odbędzie się JAM SES-
SION, czyli wielka improwiza-
cja w której może wziąć udział 
dosłownie każdy! Podstawą jest 
muzyczny instrument, dobry 
słuch, poczucie rytmu i pozytyw-
na energia, a koncert rozkręci się 
sam! Występy zakończy licytacja 
gadżetów związanych z WOŚP. 
Niespodzianką wieczoru będzie 
udział znanych, bluesowych mu-
zyków! 

Kolejny dzień, 7 stycznia to 
wielkie, karnawałowe świętowa-
nie, bowiem w Restauracji Sty-
lowa odbędzie się charytatywny 
bal w rytmach flamenco. Orga-
nizatorzy zapowiadają wspania-
łą zabawę z duetem: Michałem 
Czachowskim i Grzegorzem 
Skibą oraz pokazem tańca to-
warzyskiego. Jedną z najwięk-
szych atrakcji wieczoru będzie 
licytacja złotego serduszka oraz 
dzieł i eksponatów wykonanych 
przez lokalnych artystów. Co 
roku bal przynosi duże korzyści 
finansowe, które przekazywane 
są na potrzeby WOŚP. W ce-
nie biletu, który kosztuje 170 zł 
od pary jest pełna obsługa ga-
stronomiczna. Można je nabyć 
w sklepie obuwniczym na bie-
ruńskim rynku. Informacje do-
tyczące biletów można uzyskać 
pod numerem 504-120-358. 

Najbardziej wyczekiwany dzień 
to oczywiście 8 stycznia, czyli 

Wielki Finał Orkiestry! W tym 
dniu w całej Polsce tłumy wolon-
tariuszy wyruszą ulicami miast, 
by zbierać pieniądze, które na-
stępnie zostaną  zliczone i prze-
kazane na cel fundacji. W tym 
roku Orkiestra gra pod hasłem 
„Gramy z pompą”, gdyż dochód 
zostanie przeznaczony właśnie 
na zakup pomp insulinowych dla 
kobiet w ciąży oraz urządzeń dla 
ratowania życia wcześniaków. 

8-ego stycznia w Bieruniu, tak 
jak i w całej Polsce najważniej-
sza będzie kwesta. Poza tym, ten 
dzień rozpocznie się od najdłuż-
szego meczu w historii Bierunia, 
a zapewne i większości okolic! 
Piłkarze z całego regionu będą 
kopać piłkę na boisku Unii Bieruń 
Stary przez 8 godzin non stop. 
W tym niecodziennym meczu 
swoje sportowe umiejętności bę-
dzie mógł pokazać każdy, kto tyl-
ko odważy się stanąć naprzeciw 
wytrawnych sportowców. Oczy-
wiście rywalizacja  nie odgrywa 
pierwszoplanowej roli, w tym me-
czu najważniejsze będą chęci i  
dobra zabawa! Jak zapowiadają 
organizatorzy, nie zabraknie rów-
nież znanych gwiazd, które uroz-
maicą to niezwykłe sportowe wi-
dowisko. W ramach rozgrywki 
przewidziany jest ciepły poczę-
stunek dla uczestników. Począ-
tek meczu już o godz. 9.00! 

Na stadionie Unii, około godz. 
16.00 odbędzie się również po-
kaz samochodów Grupy Mi-
łośników Volkswagena „The 
Family Re5pect”! Następnie 
o 17.00, wielkie świętowanie 
przeniesie się do Domu Kultury 
„Gama” gdzie czekają muzycz-
ne gwiazdy. 

Gramy z pompą! 11



Rozbrzmiewa³y dziewczêce 
g³osy Klaudii Drobny i Marty 
Gregu³y oraz nie zabrak³o wy-
konania zespo³owego utworu 
„Pójdê boso”, w którym g³osowi 
Karola Liszki wtórowa³y Klau-
dia i Marta. Goœcie zachwycali 
siê pokazami tanecznymi w wy-
konaniu Aleksandry Dudek 
i Remigiusza Kuli oraz ab-
solwentki Barbary B³a¿ek i jej 
partnera Aleksandra Lozinsz-
ka. Nie zabrak³o scenek kaba-

retowych „Dziubasek” i „Drzwi” 
brawurowo odegranych przez 
uczniów klasy teatralnej.

Wœród zaproszonych goœci 
nie zabrak³o burmistrza mia-
sta Bernarda Pustelnika, 
zastêpcy burmistrza Leszka 
Kryczka, Przewodnicz¹cego 
Rady Miasta Przemys³awa 
Majora, Przewodnicz¹cego 
Rady Powiatu Józefa Ber-
gera. Przybyli tak¿e rodzice 
uczniów z Przewodnicz¹cym 

Rady Rodziców Edwar-
dem Andrejczukiem na 
czele oraz wielu radnych, 
a wœród nich tak¿e absol-
wenci Gimnazjum nr 2: 
Natalia Gajewska i To-
masz Nyga. Wœród goœci 
byli tak¿e dyrektorzy 
zaprzyjaŸnionych okolicz-
nych szkó³, a tak¿e absol-
wenci .

Po czêœci oficjalnej 
goœcie przeszli na te-
ren szko³y, gdzie mogli 
szczegó³owo zapoznaæ 
siê z osi¹gniêciami gimna-

zjum w ci¹gu 10 lat dzia³alnoœci 
szko³y. W salach wystawiono 
prace uczniów, zdjêciow¹ do-
kumentacje imprez szkolnych, 
zadziwia³y iloœci dyplomów, na-
gród. Mo¿na by³o obejrzeæ wie-
le pokazów multimedialnych 
oraz pokazów doœwiadczeñ fi-
zycznych czy chemicznych, za-
poznano goœci z charakterem 
wspó³pracy szko³y z przeró¿nymi 
instytucjami. W sali jêzyków 
obcych czêstowano narodo-
wymi specja³ami i opowia-
dano o wspó³pracy szko³y 
z zagranic¹.

Rady Rodziców 
dem Andrejczukiem
czele oraz wielu radnych, 
a wœród nich tak¿e absol-
wenci Gimnazjum nr 2: 
Natalia Gajewska i To-
masz Nyga.
byli tak¿e dyrektorzy 
zaprzyjaŸnionych okolicz-
nych szkó³, a tak¿e absol-
wenci .

goœcie przeszli na te-
ren szko³y, gdzie mogli 
szczegó³owo zapoznaæ 
siê z osi¹gniêciami gimna-Szkolny jubileusz
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Radni Natalia Gajewska i Tomasz Nyga z rozrzewnie-
niem wspominali lata spêdzone w tych szkolnych ³awkach.


