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Informujemy mieszkańców, 
że wydłużono termin przyjmowania 

Deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

„Deklaracje” można 
składać w Urzędzie do 

końca maja.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.
Życzą

Radni

Życzą
Burmistrz 

Bernard Pustelnik 
oraz Pracownicy 

Jednostek Samorządu 
Miejskiego

Strażacka uroczystość 
w Bieruniu 7

Bieruński 
WalentyWalentyWalenty

9

7 
milionów 
dla Bierunia

Po raz kolejny nasze miasto 
pozyskało środki zewnętrz-
ne na usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych. Tym razem 
jest to kwota 7 mln zł przyznana 
przez Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji. Pozyskanie nowych 
środków jest niemałym sukcesem 
Bierunia. W rankingu promes 
przyznanych 40 gminom woje-
wództwa śląskiego w 2013 r. zna-
leźliśmy się na drugim miejscu, 
tuż za Bielskiem-Białą.
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BEZPIECZEŃSTWO

We wtorek 12 marca w 
Domu Kultury „Gama” 
odbyło się pierwsze w 

historii miasta spotkanie dotyczą-
ce bezpieczeństwa, zorganizowa-
ne przez burmistrza miasta Ber-
narda Pustelnika z mieszkań-
cami osiedli Homera i Chemików. 
Wzięli w nim udział również przed-
stawiciele Rady Miejskiej w Bieru-
niu, bieruńscy policjanci, strażnicy 
miejscy oraz przedstawiciele Za-
rządzania Kryzysowego UM.

Spotkanie było odpowiedzią na 
prośby i wnioski mieszkańców za-

niepokojonych obecną sytuacją 
w mieście. Głównym celem dys-
kusji było znalezienie rozwiązań 
zmierzających do zminimalizowa-
nia zdarzeń kryminalnych na osie-
dlach.

Rozpoczęto od przedstawie-
nia specyfiki prac służb munduro-
wych w naszym mieście, statystyk 
dotyczących wykonywanej pracy 
oraz poziomu skuteczności. Na-
stępnie przekazano głos miesz-
kańcom.

Wśród wielu poruszanych pro-
blemów najczęściej skarżono się 

na brak patroli na osie-
dlach, pasywną postawę 
służb mundurowych oraz 
utrudnionym kontaktem z 
nimi, zwiększenie liczby 
chuliganów i wandalizmu, 
brak monitoringu, a także 
kiepskie utrzymanie czy-
stości i porządku.

Na każde pytanie pa-
dały szczegółowe odpo-
wiedzi i wyjaśnienia. W 
czasie dyskusji burmistrz 
Bierunia Bernard Pustel-
nik wnikliwie wyjaśnił per-
spektywy rozwoju monito-
ringu w mieście. Poinfor-

mował, że w ramach projektu i 
pozyskanych środków zewnętrz-
nych do Bierunia zostanie dopro-
wadzony światłowód, dzięki któ-
remu gmina będzie posiadać sieć 
szerokopasmową czyli bezprze-
wodowy internet. Za pomocą sie-
ci będzie można bezprzewodowo 
przesyłać dane z kamer do cen-
tralnego systemu monitoringu. 
Całość projektu ma zostać zre-
alizowana do dwóch lat, zatem w 
tym czasie na osiedlach pojawią 
się kamery. Projekt jest warty 1,5 
mln zł.

W ramach poprawy bezpie-
czeństwa policjanci zadeklarowali 
utworzenie nowych, pieszych pa-
troli na osiedlach posiłkując się 
funkcjonariuszami jednostek ze-
wnętrznych.

Istotna jest również moderni-
zacja Straży Miejskiej. Decyzją 
burmistrza wprowadzono zmia-
ny związane z przeniesieniem 
wszystkich i pracowników Straży 
Miejskiej z Urzędu Miejskiego do 
pracy w terenie, a także zwięk-
szeniem zatrudnienia o kolej-
nych czterech strażników. Dzięki 
temu w mieście będą dwa stałe 
patrole.

Odpowiadając na inne zapy-
tania mieszkańców na osiedlach 
mają pojawić się specjalne kosze 
na psie odpady oraz tablice infor-
macyjne.

Spotkanie w sprawie poprawy 
bezpieczeństwa było pierwszym, 
ale z pewnością nie ostatnim. Po-
dobne problemy będą porusza-
ne na kolejnych, które zostaną 
zorganizowane wkrótce. Zapo-
wiedziano również cykl spotkań 
związanych z wyjaśnieniem no-
wymi zasadami gospodarki od-
padami.

Monitoring i więcej patroli na osiedlach 
Homera i Chemików

Jak zapewnić 
bezpieczeństwo?

W poniedziałek 11 mar-
ca w godzinach po-
rannych w jednym z 

mieszkań na pierwszym piętrze 
na ulicy Oświęcimskiej 400 wy-
buchł pożar. Pięcioro dzieci (w 
wieku od 10 miesięcy do 9 lat) 
i dwie osoby dorosłe trafiły do 
szpitala w wyniku pożaru, który 
wybuchł w mieszkaniu przy ul. 
Oświęcimskiej na osiedlu Ho-
mera. 

– Około godziny 9 otrzyma-
liśmy zgłoszenie od mieszkań-
ców o dużym zadymieniu w blo-
ku przy ul. Oświęcimskiej. Na 
miejscu okazało się, że doszło 
do pożaru mieszkania na pierw-
szym piętrze w czterokondy-
gnacyjnym budynku” – poinfor-
mował nas mł.bryg. Szczepan 

Komorowski ze straży pożar-
nej w Tychach.

– Rano obudziły mnie krzyki 
na klatce schodowej – relacjo-
nuje jeden z mieszkańców Da-
mian Wasilewski. Postanowi-
łem podejść do drzwi i wyjrzeć 
przez wizjer ale nic nie było wi-
dać. Po chwili otworzyłem drzwi 
wejściowe a za nimi były kłę-
by gęstego dymu, widoczność 
była zerowa. W oddali słychać 
było wołania ludzi. Zamknąwszy 
drzwi pobiegłem do okna aby je 
otworzyć bo czuć było w miesz-
kaniu spalenizną. W oknie spo-
strzegłem sąsiadkę, która mówi-
ła że u niej bardzo śmierdzi. Na 
dworze widać było gęstą mgłę 
dymu. Pomyślałem że w razie 
czego będę skakał od siebie z 

drugiego piętra na dach 1 pię-
trowego budynku znajdujące-
go się za oknem. Droga ewaku-
acyjna przez klatkę była odcięta 
przez gęsty dym. Dosyć szybko 
przyjechała Straż Pożarna.

Przez okno pierwszego pię-
tra wyciągano starszą osobę 
potem dzieci, przyjechały także 
karetki pogotowia. Maszyno-
wo wietrzono klatkę. Gdy przy-
wrócono widoczność na klatce 
można było wyjść na zewnątrz. 
Ludzie przez długi czas krążyli 
po osiedlu bo potem nie moż-
na było zostać w mieszkaniach, 
niektórzy grzali się w swoich 
samochodach bo było zimno. 
Klatka nie dawno była malowa-
na teraz na pierwszym piętrze 
pokryta sadzą i cały czarny ko-
rytarz gdzie znajduje się lokal w 
którym się paliło. Ktoś powie-
dział, że zwarcie instalacji elek-

trycznej spowodowało pożar i 
spalenie mieszkania. Do szpita-
la bodajże trafiło kilka osób. Na 
pierwszym piętrze widać nadto-
pioną plastikową obudowę od 
oświetlenia.

Na miejscu było osiem zastę-
pów straży pożarnej. „Na ob-
serwację do szpitala trafiły dwie 
osoby dorosłe i pięcioro dzieci. 
Mają obrażenia przede wszyst-
kim związane z zadymieniem, 
nie były to oparzenia” – dodał 
mł.bryg. Szczepan Komorow-
ski – najmłodsze z dzieci ma 10 
miesięcy, a najstarsze 9 lat.

Władze Bierunia otoczyły 
rodzinę poszkodowaną w po-
żarze wszechstronną opieką 
a burmistrz Bernard Pustel-
nik przydzielił pogorzelcom 
na czas remontu mieszkanie 
w zasobach gminnych na uli-
cy Chemików.

Pożar na Homera
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WOKÓŁ NAS

Burmistrz Bierunia Ber-
nard Pustelnik za jed-
no z priorytetowych za-

dań uznaje sprawy bezpie-
czeństwa. Jego działania w tej 
dziedzinie przynoszą konkret-
ne efekty jak: odbudowa wa-
łów, udrożnienie przepustów, 
zakup nowoczesnego sprzętu 
oraz stworzenie systemu łącz-
ności. 

Aktywność burmistrza nie 
zawsze uzyskuje wystarczają-
ce wsparcie ze strony radnych 
– by wspomnieć chociażby 
trzy ubiegłoroczne sesje nad-
zwyczajne zwoływane w celu 
udzielenia dotacji dla straża-
ków na zakup samochodu. 

W uznaniu za całościową 
działalność na rzecz ochro-
ny przeciwpożarowej, bezpie-

czeństwa i Krajowego Syste-
mu Ratowniczo – Gaśniczego, 
gen. bryg. Wiesław Leśnia-
kiewicz Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie przyznał Ber-
nardowi Pustelnikowi oko-
licznościowy medal. Okazją do 
wręczenia tego niecodzienne-
go odznaczenia była rocznica 
20-lecia powołania Państwo-
wej Straży Pożarnej. 

W niedzielę, 3 marca pod-
czas uroczystości wmurowa-
nia kamienia węgielnego i 
przekazania samochodu dla 
OSP Bieruń Nowy, medal na 
ręce burmistrza Bernarda Pu-
stelnika przekazał bryg. Ka-
zimierz Utrata, Komendant 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Tychach. 

Strażacki medal

Zapraszamy 
Inwestorów

W związku z planowaną budową drogi dojazdowej do terenów 
inwestycyjnych w tym Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bieruniu, 
Gmina Bieruń poszukuje inwestorów zainteresowanych terenem 

pod działalność inwestycyjną.
Możliwe są wydzielenia działki o dowolnej powierzchni.
Oferty i zapytania można składać pisemnie bądź drogą 

elektroniczną na adres:
43-150 Bieruń, ul. Rynek 14

tel: 32 324 24 25, urzad@um.bierun.pl

Naszym czytelnikom dał 
się już poznać m.in. jako 
jeden z twórców fejsbu-

kowej strony „Bieruń – Spra-
wy z Twojego miasta”. Ta zgro-
madziła już ponad tysiąc bieru-
nian. Dominik Łaciak pokazał 
się teraz jako stypendysta mini-

stra – nagrody przyznawanej za 
wybitne osiągnięcia w nauce.

Łaciak jest studentem Mię-
dzywydziałowych Indywidu-
anych Studiów Humanistycz-
nych na Uniwersytecie Śląskim, 
studiuje socjologię i politologię. 

Stypendysta ministra
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Zaproszenie 
Burmistrz Miasta Bierunia Bernard Pustelnik oraz Przewod-

niczący Komisji Rolnictwa Sławomir Wawrzyniak wraz z całą 
Komisją Rolnictwa zapraszają wszystkich zainteresowanych rol-
ników na polowy pokaz pracy organizowany przez firmę „Agros 
– Wrońscy”. Pokaz odbędzie się dnia 11.04.2013 roku (czwar-
tek) o godzinie 11.00 w Bieruniu Starym przy ulicy Hodowlanej 
(były PGR). Zaprezentowane zostaną następujące maszyny fir-
my NEW HOLLAND (ciągniki o mocy od 60 do 300 KM; łado-
warki teleskopowe) oraz UNIA GROUP (pługi obracalne; agre-
gaty uprawowo-siewne; brony talerzowe; opryskiwacze i rozsie-
wacze)

Serdecznie zapraszamy

Radosnych i spokojnych 
Świąt Wielkiej Nocy, 

odpoczynku w rodzinnym gronie, 
pogody ducha i uśmiechu 
na każdy wiosenny dzień.

Życzą dyrekcja i pracownicy 
Bieruńskiego Ośrodka Kultury 

oraz redakcja Rodni.
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Komenda Powiatowa Po-
licji w Bieruniu ogło-
siła pierwszą edycję 

konkursu Dzielnicowy Roku. 
Głównym celem konkursu 
jest popularyzowanie sylwe-
tek dzielnicowych wśród lo-
kalnej społeczności, wyzwole-
nie inicjatyw społecznych na 
rzecz wspólnego rozwiązywa-
nia problemów danego rejonu, 
wzrost poczucia bezpieczeń-
stwa wśród mieszkańców po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego. 
Celem pośrednim jest wyło-
nienie najbardziej przyjazne-
go i kompetentnego dzielnico-
wego.

O tytuł najlepszego dzielni-
cowego ubiega się 9. policjan-
tów z Komendy Powiatowej Po-
licji w Bieruniu w tym: st. sierż. 
Grzegorz Dudys – Dzielnico-
wy z Bierunia, st. sierż. Łu-
kasz Lis – Dzielnicowy z Bie-
runia, oraz asp. Szymon Jeleń 
– Dzielnicowy z Bierunia. 

Plebiscyt rozpoczął się 1 lute-
go, zakończy 30 września. Swój 
głos mieszkańcy powiatu mogą 
oddać na stronie internetowej 
urzędów miast i gmin. Osoby, 
które wezmą udział w sondzie 
internetowej będą miały wpływ 
na wybór najlepszego gospo-
darza terenu. 

W bieruńskiej komen-
dzie w poczekalni za-
montowano tak zwany 

Infokiosk. Teraz każdy petent, 
który oczekuje w poczekal-
ni Komendy Powiatowej Policji 
na załatwienie swojej sprawy, 
może przeglądać na nowocze-
snym terminalu strony interne-
towe policji oraz instytucji uży-
teczności publicznej. Publiczne 
punkty dostępu do Sieci mają 
służyć przede wszystkim popu-
laryzacji Internetu oraz rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego.

Bieruński Infokiosk – jak 
nas poinformowała Katarzy-
na Skrzypczyk powstał on ra-
mach Projektu „Budowa syste-
mu internetowych usług infor-
matycznych z wykorzystaniem 
sieci infokiosków w jednost-
kach Policji śląskiej”. War-
tość całkowita projektu wynosi 
1 216 860,00 PLN. Projekt jest 
realizownay w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013 .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bieruniu

ogłasza nabór na stanowisko

SPECJALISTA 
PRACY SOCJALNEJ

w wymiarze pełnego etatu

Szczegółowe informacje na temat 
wymagań oraz niezbędnych dokumentów 
opublikowane są w Biuletynie Informacji 

Publicznej MOPS w Bieruniu: 
www.mopsbierun.binp.info 

(dział: „Nabór na wolne stanowiska 
pracy”) 

OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Bieruniu zatrudni inspektora ds. elek-

trycznych w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu).
Zatrudnienie poprzedzone będzie 3-miesięcznym okresem 
próbnym oraz umową na czas określony zawartą na okres 

1 roku. 
Wykształcenie:
– średnie lub wyższe,
– uprawnienia budowlane o specjalności elektrycznej

Wymagania konieczne:
– korzystanie w pełni z praw publicznych,
– obywatelstwo polskie,
– uregulowany stosunek do służby wojskowej,
– nienaganna opinia,
– nie karany sądownie,
– zdanie testu pisemnego.

Wymagania pożądane:
– znajomość topografii miasta,
– dyspozycyjność,
– wysoka kultura osobista,
– umiejętność pracy w zespole,
– umiejętność obsługi sprzętu komputerowego.

Informacji dotyczących złożenia dokumentów można uzyskać 
pod nr telefonu 32 324 24 01 oraz na stronie BIP Urzędu Miej-
skiego w Bieruniu.

Kandydaci dopuszczeni do następnego etapu tj. rozmów kwa-
lifikacyjnych, zostaną poinformowani o ich terminie w formie 
elektronicznej na stronie BIP UM Bieruń.

Ofertę w zaklejonej i opisanej kopercie z adnotacją „Konkurs 
na stanowisko inspektora ds. elektrycznych” należy składać 
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bieruniu (pok. nr 9) do 25 
marca 2013 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dzielnicowy roku

Infokiosk na Policji

Joanna Błażek, z 
Bierunia, zajęła pierw-
sze miejsce w Otwartych 
Woje wódzkich Zawodach 
Strzeleckich z okazji Dnia 
Kobiet „Kobieta-Strzelec 
2013”. 

W zawodach, które od-
były się 9 marca na strzel-
nicy sportowej KS Piast 
w Bieruniu, wzięły udział 
reprezentacje szkół gim-
nazjalnych, ponadgimna-
zjalnych i klubów sporto-

wych z całego wojewódz-
twa, m.in. Bielska-Białej, 
Katowic, Tychów, Lędzin 
i Bierunia, łącznie ponad 
50 strzelców. Joasia uzy-
skała 88 punktów w 10 
strzałach, kategoria: ka-
rabin sportowy 10L. 

Szkolne Koło LOK, dzia-
łające przy bieruń skim 
PZS-ie, prowadzo ne przez 
panią Ewę Gubernat, zo-
stało wyró żnio ne przez 
Zarząd Wojewódzki w Ka-
towicach jako przodują-
ce w Śląskiej Organizacji 
LOK.

Strzela najlepiej



5RODNIA · 03 – 2013 r.

OSP

W marcu tradycyjnie od-
bywają się zabra-
nia sprawozdawcze 

w naszych jednostkach Ochot-
niczych Straży Pożarnych. W 
chwili oddawania tego wydania 
Rodni do druku byliśmy już po 
zebraniach w dwóch jednost-
kach dlatego relację ze spotka-
nia z OSP Bieruń Nowy opubli-
kujemy w następnym numerze.

OSP BIERUŃ 
STARY 

Jako pierwsze 17 lutego 
o godzinie 15.00 w strażni-
cy w Bieruniu Starym od-
było się zebranie sprawoz-
dawcze starobieruńskiej 
jednostki OSP. Zebranych 
przywitali: prezes dh Piotr 
Kuczek i naczelnik dh Ber-
nard Pieszek, który ze-
branie prowadził. Trzeba 
dodać, że sala „pękała w 
szwach” i kilka osób musia-
ło stać z braku miejsc sie-
dzących.

Zebrani wysłuchali spra-
wozdań prezesa, naczelni-
ka, skarbnika. Zarząd OSP 
otrzymał absolutorium na 
wniosek Komisji Rewizyj-
nej. W czasie zebrania głos 
zabrał burmistrz Bernard 
Pustelnik, który oprócz po-
dziękowań dla wszystkich 
strażaków poinformował 
wszystkich o aktualnych 
działaniach Urzędu Mia-
sta w tematach dotyczą-
cych jednostki. Otóż został 
wreszcie załatwiony po kil-
kunastu latach temat spraw 
własnościowych budynku 
strażnicy OSP (była wła-
sność gminy żydowskiej). 
Następnie strażacy z Bie-
runia Starego otrzymali już kon-
kretny teren pod budowę nowej 
strażnicy i została sporządzone 
stosowne ekspertyzy i projekt 
wstępny budynku. Pozostaje je-
dynie przekonać Radę Miasta 
Bieruń do udzielenia większego 
wsparcia tych działań. Również 
zastępca burmistrza Leszek 
Kryczek podziękował za pra-
ce jednostki dodając, że wysiłki 
obecnych władz skierowane są 
w kierunku poprawienia spraw 
socjalnych strażaków z Bierunia 
Nowego i Starego. 

Druh Mariusz Szafron
przedstawił wszystkie tematy 
dotyczące akcji bojowych (stale 
rosnąca liczba co roku jest nie-
pokojąca!) oraz podziękował za 
całoroczną współpracę PSP z 
strażakami. Dh Jan Kasprzyk 

przedstawił działania powiato-
wej komisji do pozyskiwania 
środków finansowych.

W następnej części spotkania 
wręczono: medale, odznaki i dy-
plomy. Medal Brązowy „Za za-
sługi dla pożarnictwa otrzymał” 
Sebastian Kotlorz, Odzna-
kę Strażaka Wzorowego otrzy-
mał Rafał Szpak, Wysługi lat w 
OSP otrzymali: 40 lat Ludwik 
Kiwadowicz, 25 lat Waniek 
Piotr, 10 lat – Kuczek Jaro-
sław, Dominik Willer, Kuczek 
Dariusz, Szpak Rafał, 5 lat: 

Kuś Kamil i Czech Mateusz.
Wręczono również listy gratu-
lacyjne od Małgorzaty Handz-
lik (Europoseł) dla Krzysztofa 
Majkuta, Sebastiana Kotlorza 
i Rafała Szpaka.

OSP CZARNUCHOWICE

Kilka dni później 23 lutego w 
Remizie w Czarnuchowicach 
spotkali się druhowie z tamtej-
szej jednostki OSP. Zebranie 
miało podobny przebieg choć 
oczywiście problemy tu są nie-
co inne.

Spotkanie otworzył naczelnik 
dh. Adam Dudziak a prowadził 
dh. Adam Rozmus. Z dotych-
czasowej działalności jednost-
ki sprawozdanie złożył Daniel 
Zub a sprawozdanie finanso-

we przedstawił Adam Dudziak. 
W ubiegłym roku druhowie z 
Czarnuchowic uczestniczyli w 
35 akcjach ratunkowych, 9 z 
nich to gaszenie pożarów a 26 
to tak zwana likwidacja zagro-
żeń miejscowych. 7 razy straża-
cy interweniowali poza terenem 
Bierunia. Stan posiadania jed-
nostki to cztery samochody dwa 
lekkie i dwa średnie. Warto w 

tym miejscu dodać, że dzię-
ki zaangażowaniu straża-
ków i wsparciu władz miej-
skich w tym roku jednostka 
OSP Czarnuchowice wzbo-
gaciła się o samochód NIS-
SAN NAVARA 2003 r 4x4. 
Jak nam powiedział druh 
Adam Dudziak samochód 
posiada urządzenie wyso-
kociśnieniowe do gaszenia 
małych pożarów oraz roź-
dzielkę ip 64 do agrega-
tu 42 kw + instalację elek-
tryczną oraz agregat prą-
dotwórczy z najaśnicami 4 
x 500 W i podręczny sprzęt 
strażacki. Do pojazdu będą 
dopinane inne jednostki ra-
townicze takie jak: łodzie, 
ponton i agregat.

W trakcie zebrania przed-
stawiono plan działania na 
rok bieżący oraz plan fi-
nansowy. Strażacy udzie-
lili absolutorium dla Zarzą-
du OSP z a okres sprawoz-
dawczy. 

Szczególnie miłą częścią 
spotkania było wręczenie 
odznak i wyróżnień. Naj-
pierw wręczono tzw. wysłu-
gi lat za okres od 5 do 55 lat 
służby. Później uhonorowa-
no. Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze: srebrną odzna-
kę otrzymali Dariusz Zub 
i Bartłomiej Pastuszka a 
brązową: Daniel Koźmiń-

ski, Dariusz Balura, Klaudia 
Balura, Agata Bromboszcz, 
Michał Fleischhaker i Vanesa 
Fleischhaker.

Również na tym spotkaniu 
gośćmi strażaków byli burmistrz 
Bernard Pustelnik i jego za-
stępca Leszek Kryczek oraz 
zastępca komendanta PSP Ty-
chy Piotr Szojda. Burmistrz 
wraz zastępca dziękowali stra-
żakom za dotychczasową ofiar-
ną służbę natomiast druh Szoj-
da przedstawił plan szkoleń 
strażaków na rok bieżący.

Strażackie bilanse
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NASZE SPRAWY

Rodzina, zwłaszcza duża, 
jest powodem do dumy. 
To kilka razy więcej ra-

dości, uśmiechu, ale też więcej 
trosk i problemów do rozwią-
zania. Wiedząc jak cenny jest 
czas poświęcony najbliższym, 
władze naszego miasta wycho-
dzą takim rodzinom naprzeciw i 
zachęcają wszystkie bieruńskie 
firmy i instytucje do udziału w 
programie „Rodzina 3+” 

Początkowo w naszym mie-
ście program „Rodzina trzy 
plus” umożliwia udzielanie zni-
żek na korzystanie z obiektów 
sportowych oraz udział w płat-

nych imprezach kulturalnych i 
edukacyjnych na terenie mia-
sta. W ramach programu gmi-
na proponuje bieruńskim ro-
dzinom: zakup biletów wstępu 
na miejskie obiekty sportowe z 
50% zniżką oraz zakup biletów 
wstępu na płatne imprezy kul-
turalne, sportowe i edukacyjne 
organizowane przez jednost-
ki organizacyjne gminy z 50% 
zniżką.

Program skierowany jest do 
rodzin wielodzietnych zamiesz-
kałych na terenie Bierunia, 
składających się z rodziców 
(jednego rodzica), mających na 

utrzymaniu troje i więcej dzie-
ci w wieku do 18 roku życia lub 
24 roku życia, w przypadku gdy 
dziecko uczy się lub studiuje. 

Rodzin zastępczych za-
mieszkałych na terenie Bieru-
nia, prawnie opiekujących się 
dzieckiem całkowicie lub czę-
ściowo pozbawionym opieki ro-
dzicielskiej oraz podopiecznych 
świetlic wsparcia dziennego o 
charakterze opiekuńczym pro-
wadzonych przez MOPS w Bie-
runiu.

Trudno przewidzieć ile ta-
kich rodzin jest w Bieruniu, na 
razie program startuje i dopie-

ro po jakimś czasie będzie wia-
domo ile osób skorzysta z za-
proponowanej przez gminę 
bonusów – powiedziała Anna 
Bociek z Urzędu Miasta w Bie-
runiu. Wszyscy zainteresowani 
programem uzyskają specjalną 
kartę pozwalającą na korzysta-
nie z powyższych ulg. Można ją 
otrzymać na wniosek rodzica/
prawnego opiekuna złożony w 
kancelarii Urzędu Miejskiego. 

Aby program nabrał więk-
szego rozmachu gmina nawią-
że współpracę z innymi instytu-
cjami i podmiotami gospodar-
czymi z terenu Bierunia w celu 
jak najszerszego objęcia syste-
mem ulg i promocji rodziny wie-
lodzietne. 

Pomagamy rodzinom wielodzietnym

Stypendysta ministra3

– Te kierunki współgrają z 
moją pasją, na którą składa się 
aktywność i zagadnienia z za-
kresu społeczeństwa obywa-
telskiego oraz polityki – mówi 
laureat. Pisze dwie prace magi-

sterskie. – Na politologii staram 
się włączyć nowoczesne tech-
nologie w dyskurs o aktywności 
obywatelskiej, a więc piszę też 
o koncepcji społeczeństwa sie-
ci neomarksisty Manuela Ca-

stellsa. Na socjologii przyglą-
dam się mitycznemu już konflik-
towi dzielnicowemu w Bieruniu 
– między starą i nową jego czę-
ścią – tłumaczy – jak podkreśla 

– mieszkaniec nowobieruńskie-
go blokowiska.

19 marca Łaciak wystąpił na 
uroczystej gali, na której prze-
mawiał w imieniu nagrodzo-
nych studentów i doktorantów.
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WYDARZENIA

Słowo remiza należy jed-
nak traktować jako okre-
ślenie skrótowe, gdyż 

przyszły obiekt będzie Regio-
nalnym Centrum Kulturalno Go-
spodarczym a koszt rozbudo-
wy obiektu ma wynieść ponad 
2 mln złotych. Większość środ-
ków – a konkretnie 1,9 mln zło-
tych – pochodzić będzie z dota-
cji celowej budżetu państwa.

Niedzielne przedpołudnie, 
ożywiły dźwięki strażackiej or-
kiestry dętej z Woli, która popro-
wadziła zwartą kolumnę straża-
ków ze sztandarami oraz gości 
wprost do kościoła p.w. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. 
Tam rozpoczęła się Msza świę-
ta w intencji strażaków. Po Mszy 
druhowie oraz goście udali się 
na plac przed remizą gdzie od-
był się okolicznościowy apel. 

Wśród licznych gości obec-
nych na tej uroczystości obec-
ni byli: Elżbieta Bieńkowska 
– Minister Rozwoju Regional-
nego, Andrzej Szczeponek 
– Zastępca Dyrektora Wydzia-
ły Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Katowicach, 
Burmistrz Bierunia Bernard Pu-
stelnik, Zastępca Burmistrza 
Leszek Kryczek, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Przemy-
sław Major wraz z liczną grupą 
Radnych, Komendant Komen-
dy Miejskie Państwowej Stra-
ży Pożarnej Kazimierz Utra-
ta, Zastępca Prezesa Zarzą-
du Wojewódzkiego Ochotniczej 
Straży Pożarnej Jerzy Szkatu-
ła, Ksiądz Proboszcz Jan Dą-
bek, Zofia Łabuś Dyrektor Bie-
ruńskiego Ośrodka Kultury oraz 
przedstawiciele stowarzyszeń: 
„Atlantyda” – Henryk Morkisz, 
„Mieszkańców Bierunia” – Zbi-
gniew Jenczała i „Porąbek” – 
Henryk Skupień.

Ksiądz proboszcz Jan Dąbek 
poświęcił a burmistrz Bernard 
Pustelnik oraz minister Elżbie-
ta Bieńkowska przekazali pre-
zesowi Arkadiuszowi Żurko-
wi, naczelnikowi Dariuszowi 
Dudziakowi oraz operatorowi 
Michałowi Szczygłowi z no-
wobieruńskiej OSP, klucze i do-
kumenty nowego samochodu.

Minister Elżbieta Bieńkow-
ska podziękowała strażakom 
za ich ofiarność w ratowaniu ży-
cia i mienia i obiecała, że tak jak 
dotychczas będzie wspierała 
ich działalność. Podkreśliła rów-
nież zaangażowanie burmistrza 
Bernarda Pustelnika w sprawy 
bezpieczeństwa Bierunia oraz 
pomoc władz miejskich w udzie-
laniu wsparcia tym, którzy dbają 
aby w naszym mieście żyło się 
coraz bezpieczniej.

Jak nas poinformował Da-
riusz Dudziak: Nowy wóz stra-
żacki to średni samochód ra-
towniczo-gaśniczy na podwo-
ziu samochodu MAN. Posiada 
zbiornik na wodę o pojemności 
2,5 tys. litrów, zbiornik na śro-
dek pianotwórczy o pojemno-
ści 270 litrów, dwuzakresową 
autopompę o niskim i wysokim 
ciśnieniu pozwalającym na bar-
dzo efektywne wykorzystanie 
wody jako środka gaśniczego, 
składany maszt oświetleniowy 
wraz agregatem, wyciągarkę o 
napędzie elektrycznym i ucią-
gu 6,7 tony. Załogę samocho-
du może stanowić 6 strażaków 
– ratowników, którzy dodatkowo 
posiadają na wyposażeniu sa-
mochodu wiele innego specja-
listycznego sprzęt ratowniczo – 
gaśniczego, mogącego w razie 
potrzeby służyć pomocą w rato-
waniu życia i mienia. 

Wartość nowego samocho-
du wynosi 569 970,00 złotych – 
Rada zdecydowała o udzieleniu 

dotacji z budżetu gminy na rzecz 
OSP w wysokości 300 tysię-
cy złotych na zakup samocho-
du. Jak pamiętamy – decyzja ta 
rodziła się w bólach. Burmistrz 
musiał wielokrotnie przekony-
wać radnych, odbyły się sesje 
nadzwyczajne bo były różnice 
zdań w Radzie. Nawet przewod-
niczący Rady Przemysław Ma-
jor był przeciwny i zwołano  w tej 
sprawie dwie nadzwyczajne Se-
sje. Ostatecznie decyzja została 
podjęta a pieniądze w ubiegłym 
roku zostały wydane.

Pozostała część pieniędzy 
pochodzi z Zarządu Głównego 
OSP oraz budżetu państwa po-
zyskanych przez samych stra-
żaków wspieranych przez bur-
mistrza Bernarda Pustelnika.

Kolejnym punktem uroczysto-
ści było symboliczne wmurowa-
nie kamienia węgielnego, pod 
rozbudowę nowobieruńskiej re-
mizy, która odbyła się w środku 
przyszłego Regionalnego Cen-
trum Kulturalno Gospodarcze-
go. Aktu wmurowania dokonali 
między innymi: Elżbieta Bień-
kowska, Bernard Pustelnik, 
Andrzej Szczeponek, Leszek 
Kryczek, Przemysław Major 
ksiądz Jan Dąbek oraz prezes 
Oddziału Powiatowego ZOSP 
starosta Bernard Bednorz. 

W uznaniu zasług dla bez-
pieczeństwa i ochrony przeciw-
pożarowej burmistrz Bernard 
Pustelnik został wyróżniony 
pamiątkowym medalem Ko-
mendanta Głównego Państwo-
wej Straży Pożarnej. (więcej 
na ten temat piszemy w innym 
miejscy tego wydania Rodni) a 
uczestnicy uroczystości otrzy-
mali pamiątkowe grawertony.

Uruchomiona w marcową nie-
dzielę inwestycja obejmie kom-
pleksową rozbudowę dwóch 
budynków gminnych: świetlicy 
środowiskowej i remizy strażac-
kiej, co w efekcie poszerzy ich 
funkcjonalność i podniesie wa-
lory kulturalne miasta – powie-
dział w swym wystąpieniu bur-
mistrz Bernard Pustelnik.

W świetlicy dobudowana zo-
stanie scena, zaplecze i sale 

warsztatowe. Projekt zakła-
da również budowę amfiteatru 
wraz z nowoprojektowanym 
budynkiem sceny koncertowej, 
budowę ogrodzenia, utwardzo-
nej drogi dojazdowej oraz pla-
cu zabaw. Obok zostanie ulo-
kowany również parking z wjaz-
dem od ul. Ofiar Oświęcimskich 
i ul. Kosynierów. Parking będzie 
liczył 29 stanowisk postojowych 
dla samochodów osobowych, 
jedno dla osoby niepełnospraw-
nej i dwa dla autokarów.

Przebudowa remizy strażac-
kiej będzie polegać na rozbu-
dowie garażu oraz budowie wę-
złów szatniowych, nadbudowie 
w celu wykorzystania poddasza 
jako użytkowe oraz budowie 
utwardzonej drogi dojazdowej.

Obecni na uroczystości stra-
żaccy nestorzy osiemdziesię-
ciosześcioletni Czesław Wie-
czorek oraz siedemdziesięcio-
ośmioletni Norbert Gonszcz, 
którzy przez lata kierowali no-
wobieruńską OSP – wspomina-
ją, że pierwszą remizą była szo-
pa dobudowana w 1925 roku do 
budynku gminnego przy obec-
nej ulicy Wawelskiej a kolejna 
powstała w lipcu 1934 rok, którą 
odnowiono w połowie lat sześć-
dziesiątych a w latach 1987 – 
1992 rozbudowano o świetlicę. 

Burmistrz Bernard Pustel-
nik dziękując wszystkim, którzy 
wspierają strażaków podkreślił, 
że OSP są niesamowitym ka-
pitałem społecznym, który gro-
madzi i angażuje mieszkańców 
a często chroni byt i zdrowie ży-
cie mieszkańców. Dodał też, że 
nowa inwestycja w znacznym 
stopniu przyczyni się do wzrostu 
atrakcyjności obiektów, które do 
tej pory miały jedynie charakter 
lokalny. Co więcej, pozwoli na 
rozwój nowych inicjatyw i wzbo-
gaci życie kulturalne miasta. 

Spotkanie zakończył koncert 
muzyczny w wykonaniu Kra-
kowskiej grupy „Scena up-arta”.

Kamień węgielny pod remizę i poświęcenie samochodu

Strażacka uroczystość w Bieruniu
W niedzielę 3 marca w Bieruniu Nowym, odbyła się uro-
czystość przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej nowe-
go samochodu bojowego oraz poświęcenia kamienia wę-
gielnego pod budowę remizy. Gościem honorowym bie-
ruńskich strażaków była minister rozwoju regionalnego 
Elżbieta Bieńkowska. 

888
Na stronie 8 za-

mieszczamy pamiątko-
wy fotoreportaż z tego 
wydarzenia.
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Od kilkunastu lat ro-
snącą popularność 
zyskują Walentyn-

ki ale uroczystości religijne 
rozsławiają Bieruń od kil-
kuset lat. Również w tym 
roku, 14 lutego mieszkań-
cy naszego miasta przeży-
wali uroczystości związane 
z postacią św. Walentego, 
który od dziesięciu lat jest 
patronem miasta. 

Od lat, gościem specjal-
nym jest JE Ks. Kardynał 
Stanisław Nagy, który jak 
zwykle odprawił wyjątko-
wą sumę odpustową a swą 
homilię poświęcił rodzinie 
i chrześcijańskiej miłości 
we współczesnym świecie. 
W uroczystej Mszy świętej 
wzięli udział przedstawicie-
le władz miasta Bierunia z burmistrzem Bernardem Pustelnikiem, 
jego zastępcą wiceburmistrzem Leszkiem Kryczkiem, wiceprze-
wodniczącym Rady Miejskiej Adamem Rozmusem oraz powia-
tu bieruńsko-lędzińskiego ze starostą Bernardem Bednorzem i 
Józefem Bergerem – przewodniczącym Rady Powiatu. Burmistrz 
Bernard Pustelnik witając Kardynała u stóp ołtarza prosił Jego 
Eminencję o modlitwę w intencji bieruńskich dzieci, które jeszcze 
teraz budzą się z płaczem w nocy przezywając na nowo traumę po-
wodzi sprzed kilku lat.

O rozwiniętym kulcie św. Walentego w Bieruniu świadczy fakt, 
że tego dnia przybywają tu mieszkańcy nie tylko trzech bieruńskich 
parafii czy nawet dekanatu ale również Tychów, Pszczyny, Mysło-
wic, Katowic i wielu innych miast. Należy też wspomnieć o pieśni, 
która jest może najbardziej charakterystyczna dla kultu bieruńskie-
go św. Walentego, świadcząc równocześnie o jego dawności, ale 
także pośrednio o jego aktualności dzisiaj. Nawiązuje bowiem do 
patronatu Walentego nad miłością młodych ludzi. Bierunianie od 
wieków śpiewają „O tym świętym Walencinie... jaki on to prześlicz-

ny był, oliwnemu drzewu podobny był. Panny mu się dziwowały, 
wielkie dary mu dawały”.

Jak co roku, już od północy można było uczestniczyć we mszach 
św. i odwiedzać „Walencinek”, który przy ciąga pielgrzymów z róż-
nych regionów, zarówno chorych, jak i zakochanych. 

Już od północy wokół rynku rozstawione zostały kolorowe kra-
my, gdzie każdy tradycyj-
nie mógł nabyć drobiazgi 
i odpustowe smakołyki. W 
tym roku handlowcy po raz 
pierwszy w ciągu ostatnich 
dwudziestu lat skupili się 
przy starówce i ul. Krakow-
skiej, która na chwilę prze-
rodziła się kolorowy dep-
tak. 

Dużym zainteresowa-
niem klientów cieszyły 
sprzedawane na stoisku 
Bieruńskiego Ośrodka Kul-
tury pamiątki i wydawnic-
twa związane z naszym 
miastem. Dla mieszkańców 
była to doskonała okazja 
by wzbogacić lub uzupełnić 
swoje zbiory a dla gości ku-
pić coś co będzie się mile 
kojarzyło z Bieruniem.

Święto Patrona Miasta

Bieruński Walenty
Jest kilka wydarzeń w naszym mieście, 
które sprawiają, że o Bieruniu jest gło-
śno. Z pewnością są to Dni Miasta czy 
Noc Świętojańska ale najbardziej znany 
jest odpust w dniu świętego Walen-
tego. 
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KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W MARCU

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
17 marca godz. 17.00 – Teresa Werner – koncert gwiazdy TV 
Silesia. Impreza biletowana. Cena biletów – 25 zł./osoba
24 marca godz. 16.30 – Kabaret Młodych Panów. Impreza 
biletowana. Cena biletu – 50 zł./ osoba
28 marca godz. 10.00 – Rozstrzygnięcie konkursu 
poetyckiego „Wyzwolenie z przeciętności”
7 kwietnia godz. 17 – Amatorski teatr „Naumiony” – spektakl 
w gwarze śląskiej „HEBAMA” oraz występ Grzegorza Stasiaka. 
Impreza biletowana. Cena biletu – 10 zł./ osoba

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
19 marca godz. 14.00 – Spotkanie klubowe PZERiI
23 marca godz. 15.00 – Walne zebranie OSP

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 
ul. Chemików 45

21 marca godz. 18.00 – Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania 
– podróż po Skandynawii

Święto aktorów, publiczności i sztuki

Dni Teatru ustanowio-
no w 1961 roku pod-
czas światowego 
kongresu Międzyna-
rodowego Instytutu 

Teatralnego. Wtedy też zdecydowa-
no, że święto ludzi sceny obchodzo-
ne będzie 27 marca. Z biegiem lat 
wydarzenie tak się rozrosło, że Dni 
Teatru trwają przez cały marzec a 
czasem zahaczają nawet o kwie-
cień. 

Nie inaczej jest w naszym mie-
ście, gdzie od lat zespoły teatralne 
bawią publiczność przez kilka tygo-
dni. Również w tym roku imprezę 
rozpoczęto w niedzielę 3 marca, kie-
dy to w bieruńskiej Gamie wystąpił 
Jan Jakub Należyty ze swoim gło-
śnym spektaklem „Dieta cud”, które-
go akcja dzieje się na planie reali-
ty show w domu Slim Bro-
ther’a. 
ty show w domu Slim Bro-

16
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SPOŁECZEŃSTWO

Dwudziestu bieruńskich 
gimnazjalistów rozpoczę-
ło 18 lutego swoją przy-

godę z nartami w Białym Du-
najcu, nieopodal Zakopanego. 
Młodzież wyjechała na terapeu-
tyczny obóz narciarski przygo-
towany w ramach projektu pn.: 
„Akademia sukcesu”. Pobyt jest 
realizacją opieki pedagogiczno 
– psychologicznej o charakterze 
profilaktycznym, przeciwdzia-

łającej patologiom społecznym 
dla uczestników zajęć pozalek-
cyjnych. Podczas całego poby-
tu do dyspozycji uczestników był 
wykwalifikowany psycholog, któ-
ry służył fachową pomocą. Obóz 
był finansowany przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

Wszyscy uczestnicy obo-
zu mieli zagwarantowany: ty-
godniowy pobyt w pensjonacie 

wraz z pełnym wyżywieniem, 
ubezpieczenie, naukę jazdy na 
nartach, wypożyczenie sprzętu 
narciarskiego, wycieczkę do Za-
kopanego i na baseny termalne 
w Bukowinie Tatrzańskiej, kulig 
z pochodniami, ognisko z pie-
czeniem kiełbasek, zajęcia te-
rapeutyczne prowadzone w wol-
nym czasie od nauki jazdy na 
nartach oraz wiele innych atrak-
cji. 

Na początku roku, każdy 
z nas ma obowiązek do 30 
kwietnia rozliczyć się z ubie-
głorocznego podatku w od-
powiednim Urzędzie Skar-
bowym. Wypełniając ze-
znanie podatkowe warto 
zaznaczyć odpowiednią ru-
brykę i przekazać 1% podat-
ku należnego na rzecz orga-
nizacji pożytku publicznego. 
To tak niewiele, a niejedno-
krotnie może pomóc!

Organizacje pożytku pu-
blicznego działające na tera-
nie Bierunia:

Stowarzyszenie Miłośni-
ków 600-letniego Bierunia, 

ul. Chemików 40, 
43-150 Bieruń, 

Tel.:  32 216 05 61, 
32 216 02 35, 

Faks:  32 216 05 61, 
E-mail:  j.barcik@nitroerg.pl, 

Strona: 
www.600lat.bierun.pl

Numer KRS: 0000004674

 Stowarzyszenie na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 

„Radość Życia”
ul. Warszawska 270, 

43-155 Bieruń, 
Tel.:  32 216 27 29, 
Faks:  32 216 27 29, 

E-mail:  niepelnosprawnibie-
run@interia.pl

Numer KRS: 0000052476

 Ochotnicza Straż Pożar-
na Bieruń Stary,

ul. Oświęcimska 453, 
43-150 Bieruń Stary, 
Tel.: 32 216 41 16, 
Faks: 32 216 41 16, 

E-mail:  ospbierunsta-
ry1896@wp.pl, 

Strona: 
www.ospbs.bierun.pl 

Numer KRS: 0000111007

Ochotnicza Straż Pożarna 
Bieruń Nowy,

ul. Remizowa 19,  
43-155 Bieruń, 

Tel: (32) 216-21-88, 
E-mail: 

osp.bierun1925@wp.pl, 
Strona: 

www.ospbn.bierun.pl
Numer KRS: 0000111823

Wyprawa na narty Podaruj 1% 
podatku

NAJLEPSI HISTORYCY

W celu ugruntowania i po-
szerzenia    wiedzy historycz-
nej uczniów  Gimnazjum nr 1 
im. Karola Wierzgonia w Bie-
runiu zorganizowano I szkolny 
konkurs „Podróże z Klio”. Te-
matyka konkursu obejmowała 
historię starożytnej Grecji. Lau-
reatami zostali uczniowie klasy 
1 a: Krzysztof Wołczyk,  Mar-
cin Sałęga, Mateusz Bojdys, 

klasy 1 b: Aleksandra Bio-
lik, Natalia Molenda, Roman 
Kściuczyk i klasy III b: Oliwia 
Drozdek, Marlena Kamińska 
i Patrycja Piekacz. Wszystkie 
drużyny zdobyły jednakowe ilo-
ści punktów.

SUKCESY SPORTOWE 

W hali sportowej przy Gimna-
zjum nr 1 im. K. Wierzgonia w 
Bieruniu odbyły się Powiatowe 

Zawody Szkół Gimnazjalnych 
w Piłce Ręcznej dziewcząt  i 
chłopców. Duży sukces w roz-
rywkach odniosły reprezentacje 
Gimnazjum nr 1 im. K. Wierzgo-
nia w Bieruniu. 

Dziewczęta zajęły II miejsce 
występując w składzie: Oliwia 
Drozdek,  Marlena Kamińska, 
Anna Stolecka, Justyna Wil-
kosz, Sonia Nowak, Patrycja 
Piekacz, Monika Golasik, Jo-
anna  Mucha, Karolina Strzy-
żewska, Patrycja Stanuch, 
Kinga Żuchowicz.

Natomiast chłopcy z nasze-
go gimnazjum zajęli zaszczytne 
I miejsce, wygrywając wszyst-
kie mecze. Skład drużyny: Szy-
mon Zagdański, Michał Za-
gdański, Grzegorz Tarasek, 
Michał Podsiedlik, Maciej 
Mrowiec, Robert Sornek, Ja-
kub Rzepa, Maksymilian Mo-
mot, Maciej Szalonek, Mate-
usz Kiczmal, Jacek Gawlik.      

Gimnazjum nr 1 im. K. Wierz-
gonia będzie reprezentowa-
ło powiat bieruńsko-lędziński          
w zawodach rejonowych.

Gimnazjum nr 1
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Ponieważ w Bieruniu jest cał-
kiem sporo miejsc pracy 
przedstawmy wybiórczo jak 

to wygląda w największych firmach 
naszego miasta, pierwsza liczba to 
ilość zatrudnionych druga to ilość 
bierunian pracujących w tej fir-
mie: KWK Piast 6004/ 803, Nitro-
erg 387/188, OSM Bieruń 77/ 39, 
BPIK Sp. z o.o. 42/ 31, FIAT 4877/ 
220, Danone 428/ 81, Sistema Po-
land 759/ 61 i Johnson Controls 
581/ 92. Pewna nadzieja na pracę 
będzie gdy zacznie funkcjonować 
strefa ekonomiczna ale na to mu-
simy jeszcze poczekać.

W czasie Sesji radni podjęli 
sześć uchwał:

– w sprawie zatwierdzenia tary-
fy dla zbiorowego odprowadza-
nia ścieków dla mieszkańców 
gminy Bieruń, ustalonej przez 
Bieruńskie Przedsiębiorstwo In-
żynierii Komunalnej Sp. z o.o., 
na okres od dnia 03.04.2013 r. 
do dnia 02.04.2014 r.

– w sprawie dopłaty do taryfy 
dla zbiorowego odprowadzania 
ścieków dla gminy Bieruń, na 
okres od dnia 03.04.2013 r. do 
dnia 02.04.2014 r.

Z powyższych uchwał wynika, 
że nowa opłata wyniesie 6,02 zł 
brutto za 1 metr sześcienny ście-
ków. Ponieważ dodatkowo rad-
ni uchwalili dopłatę dla odbiorców 
indywidualnych w wys. 0,85 zł do 
każdego metra ścieków, faktycznie 
mieszkańcy Bierunia będą płacili 
5,17 zł brutto za odprowadzanie 1 
metra sześciennego ścieków.

– w sprawie podziału gminy Bie-
ruń na stałe obwody głosowania

Szczegółowy wykaz obwo dów 
stanowi tabela, która jest załączni-
kiem do uchwały. Można ją znaleźć 

na stronach internetowych Urzędu 
a my ją opublikujemy przed wybo-
rami kiedy to będzie bardzo istotna 
dla Czytelników Rodni informacja.

– w sprawie: zmian w uchwale 
nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w 
Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 
r. w sprawie budżetu miasta 
Bierunia na 2013 rok.

W uzasadnieniu do uchwały w 
sprawie zmian w budżecie gmi-
ny Bieruń na 2013 czytamy mię-
dzy innymi: Po przeprowadze-
niu postępowania przetargowego 
na zadaniu pn. „Remont dachu 

wraz ze zmianą konstruk-
cji nośnej nad salą głów-
ną budynku Jutrzenki” po-
wstała oszczędność w wy-
sokości 51.949,63 zł, którą 
proponujemy przeznaczyć 
na remont sanitariatów 
wraz z wykonaniem pro-
jektu wizualizacji na w/w 
obiekcie. Remont sanita-
riatów 49.449,63 zł, projekt 
2.500,00 zł.

– w sprawie zmian Wielo-
letniej Prognozy Finanso-
wej wraz z prognozą kwo-
ty długu i spłat zobowią-
zań Miasta Bierunia na 
lata 2013-2028

Rada Miejska zdecydo-
wała Zmienić Wieloletnią 
Prognozę Finansową Mia-
sta Bierunia na lata 2013-
2028 wraz z prognozą kwoty 
długu i spłat zobowiązań na 
lata 2013-2028.

W uzasadnieniu do tej 
uchwały czytamy: Dosto-
sowano wydatki bieżą-
ce i dochody bieżące do 
zmian wprowadzonych za-
rządzeniem Burmistrza nr 
B.0050.11.2013 z dnia 31 
stycznia 2013 r. Na zada-
niu „Remont dachu wraz ze 
zmianą konstrukcji nośnej 
nad salą główną budynku 
Jutrzenki” po przeprowadzo-
nym przetargu skorygowano 
łączne nakłady finansowe z 
kwoty 600.000,00 zł do kwo-
ty 548.050,37 zł tj. o kwotę 

51.949,63 zł. i limit 2013 r. z kwoty 
585.000,00 zł do kwoty 533.050,37 
zł tj. o kwotę 51.949,63 zł.

– w sprawie zmiany uchwały 
nr XIII/17/2011 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 24 listopada 
2011 r. w sprawie ustalenia skła-
dów osobowych Komisji Sta-
łych Rady Miejskiej w Bieruniu

Rada Miejska zdecydowała 
Wprowadzić zmianę w § 2 uchwa-
ły nr XIII/17/2011 Rady Miejskiej w 
Bieruniu z dnia 24 listopada 2011 r. 
w sprawie ustalenia składów oso-
bowych Komisji Stałych Rady Miej-
skiej w Bieruniu, polegającą na 
wykreśleniu ze składu Komisji Fi-
nansów, Rozwoju i Promocji Pana 
Tomasza Nyga, ze względu na zło-
żoną rezygnację z pracy w tej Ko-
misji.

Podczas lutowej sesji Radni po-
stanowili odrzucić dwie uchwały to 
jest:

– w sprawie ustalenia wysoko-
ści stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości spowo-
dowanego budową urządzeń in-
frastruktury technicznej.

– w sprawie ustalenia wysoko-
ści stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości spowo-
dowanego jej podziałem.

Ponadto, radni zdecydowali 
przesłać do komisji celem ponow-
nego rozpatrzenia dwa kolejne 
projekty uchwał:

– w sprawie zasad usytuowa-
nia na terenie Miasta Bierunia 
miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych.

– w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów al-
koholowych na terenie Miasta 
Bierunia.

Obydwa projekty wzbudzi-
ły kontrowersje wśród radnych, 
zgodnie z wcześniejszymi uchwa-
łami takie punkty powinny znaj-
dować się 50 metrów między in-
nymi od placówek oświatowych 
i miejsc kultu religijnego. Cztery 
bieruńskie placówki handlujące 
alkoholem nie spełniają tego kry-
terium. Oczywiście Rada może 
zmienić tę odległość i przykłado-
wo w Lędzinach radni za dopusz-
czalną odległość uznali 20 me-
trów. U nas ironicznie skomen-
tował to radny Bogusław Hutek, 
który powiedział może dopuśćmy 
aby w szatni szkolnej można było 
handlować alkoholem a w kla-
sach już nie lub w zakrystii można 
było handlować a w kościele nie. 
Jego opinię podzieliła większość 
radnych i zdecydowano skiero-
wać oba projekty do komisji. 

RADA MIEJSKA

Radni obradowali
Tematem wiodącym drugiej w tym roku Sesji Rady 
Miejskiej, która odbyła się 28 lutego były sprawy 
bezrobocia. Według przedstawionych danych na 
dzień 31 grudnia stopa bezrobocia wynosiła: w 
kraju 13,4%, w woj. Śląskim 11.1% w powiecie Bie-
ruńsko Lędzińskim 5,9 % a w Bieruniu 4,5%. Mó-
wiąc konkretnie w naszym mieście bez pracy po-
zostawało 606 osób z czego do 25 roku życia 130 
osób a po 50 roku życia 124 osoby.
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KULTURA

13

Dwóch przedstawi-
cieli naszego mia-
sta zostało laureata-

mi Clemensa. Tym razem 
laureatami Nagrody Staro-
sty Bieruńsko-Lędzińskiego 
w Dziedzinie Kultury za rok 
2012 zostali: świętujący w 
tym roku jubileusz 100-lecia 
działalności Chór Parafial-
ny Jutrzenka z Bojszów, 
Romuald Kubiciel – histo-
ryk i heraldyk, dyrektor LO w 
Bieruniu oraz Jan Wieczo-
rek z Bierunia – społecznik, 
regionalista. Komisja kon-
kursowa wybrała laureatów 
nagrody spośród nominowa-
nych i przyznała im Clemen-
sy: Pro Arte (za osiągnięcia 
w twórczości artystycznej), 
Pro Cultura (za upowszech-
nienie kultury) i Pro Publico 
Bono (za wspieranie inicja-
tyw na rzecz kultury i ochro-
ny jej dóbr). Uroczyste wrę-
czenie nagród zaplanowano 
na 21 marca w Lędzinach.

W piątek 1 marca za-
kończyło się kolejne 
wspólne malowanie 

uskutecznione przez członków 
Międzynarodowej Grupy Arty-
stycznej RAR (Roman Nyga z 
Bierunia, Arne Bernd Rhaue 
z Kolonii i Romuald Jezio-
rowski z Opola). Artyści praco-
wali razem pięć dni w dawnym 
tzw. domu zbornym bieruń-
skiego Ergu. Malowanie odby-
wało się w wielkiej sali dawnej 
stołówki, ponieważ tylko tam, 
można było na kilka dni rozło-
żyć 25-metrowej długości i 1,5 
metrowej szerokości banner, 
któremu wymieniona trójka ma-
larzy nadała nowy, artystyczny 
kształt.

– Każdy dostał pięć metrów 
bieżących dla siebie. Ponadto 
są „miejsca przejściowe”, gdzie 
praca jednego artysty prze-
chodzi, łączy się z pracą kole-

gi. Jest symbol RAR, a ostatnią 
pięciometrową część zamalo-

waliśmy w trójkę – powiedział 
Roman Nyga.

Artyści nazwali swą kompo-
zycję Drogą, Wędrówką ży-
ciową. Dzieło zawiśnie na ze-
wnątrz, na wysokości pierwsze-
go piętra budynku należącego 
do landu Dolnej Saksonii znaj-
dującego się w Berlinie nieopo-
dal Bramy Brandenburskiej.

– Dlatego jest trochę plaka-
towo zrobione – dodaje Nyga 
– bez wikłania się w szczegóły. 
Ci, którzy pójdą ulicą i będą to 
oglądać, będą czytać dodatko-
wy sens wystawy.

Wspomniana berlińska pre-
zentacja, która potrwa od 8 
kwietnia przez około 10 dni, jest 
pokłosiem otrzymanej przez 
Grupę RAR jesienią ubiegłego 
roku na zamku w Książu spe-
cjalnej Nagrody Kulturalnej Ślą-
ska Kraju Związkowego Dolnej 
Saksonii.

Jednym ze sposobów na 
mądre i ciekawe spędze-
nie wolnego poranka w 

czasie ferii są wizyty w bieruń-
skiej bibliotece, o czym 12 lute-
go przekonały się „Kaczuszki”, 
„Smerfy”i „Słoneczka” z Przed-
szkola nr 1. Uczestnicząc w 

spotkaniu z wierszami Julia-
na Tuwima dzieci wysłucha-
ły interpretacji kilku ulubionych 
utworów, same inscenizowa-
ły „Rzepkę”, zgodnie z treścią 
wiersza uzupełniły brakujące 
wagony lokomotywy i na chwilę 
zamieniły się w warzywa wrzu-

cane do garnka. Mali czytelni-
cy wzięli udział w świetnie przy-
gotowanych grach, zabawach i 
konkursach z nagrodami. „Było 
super!” – podsumowały przed-
szkolaki i zapewniły, że przyjdą 
znowu.

Tekst i foto E.D.

Bieruński obraz w Berlinie
Już niebawem berlińczycy będą mogli podziwiać obraz, 
który powstał w naszym mieście i przy współudziale po-
chodzącego z Bierunia artysty – Romana Nygi. 

Ferie w bibliotece

RODNIA  03 – 2013 r.

Bierunianie 
laureatami 
Clemensa
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MAGAZYN SZKOLNY

W myśl słów Juliusza 
Słowackiego odbył 
się kolejny już raz w 

Gimnazjum im św.Walentego 
Tydzień Humanistyczny, pod-
czas którego uczniowie mo-

gli doskonalić swoje zdolności 
i umiejętności oraz sprawdzić 
swą wiedzę w wielu konkur-
sach z zakresu nauk humani-
stycznych, czyli języka polskie-
go, historii i religii. 

Młodzież miała okazję 
uczestniczyć też w lekcji mul-
timedialnej w Teatrze Małym, 
organizowanej przez Polski In-
stytut Sztuki Filmowej z War-
szawy, na której w niebanalny 
i ciekawy sposób dowiedziała 

się, czym różnią się poszcze-
gólne gatunki filmowe i jak je 
rozpoznawać. Klasy pierwsze 
wyjechały z kolei do Oświę-
cimskiego Centrum Kultury na 
przedstawienie pt. „Balladyna”, 

którego oprawa muzyczna zna-
nej artystki Renaty Przemyk, 
pokazała nowe spojrzenie na 
problem władzy poruszany w 
dramacie Słowackiego. 

Zmagania i atrakcje „Tygo-
dnia” zakończyły się wielkim fi-
nałem zatytułowanym „Świat le-
gend. Cieszymy się, że nam się 
udało” – skomentowały swoją 
wygraną Marta Greguła i Mar-
tyna Kocurek z klasy IIa. 

Dyrekcja Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieruniu in-
formuje, że zapisy na rok szkolny 2013/2014 będą przyjmo-
wane w terminie od 16 kwietnia do 23 maja 2013 r. w sekre-

tariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Zgodnie z zasadami rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 1 im. 
Karola Wierzgonia w Bieruniu do klasy pierwszej przyjmuje się:

 z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w 
obwodzie gimnazjum,

 na wniosek opiekunów – absolwentów szkół podstawowych za-
mieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gim-
nazjum dysponuje wolnymi miejscami.

Wypełniając podanie należy wskazać wybór drugiego (poza an-
gielskim) języka obcego (niemiecki, francuski, hiszpański) oraz de-
klarację przystąpienia do klasy matematyczno-językowej. 

W naszej szkole pod-
czas ferii zimowych 
zostało zorganizowa-

ne zimowisko. W dwóch turnu-
sach w zajęciach brało udział 
229 uczniów. Uczestnicy ko-
rzystali z basenu, sali gimna-
stycznej, sali gier i zabaw i hali 
sportowej. Brali udział w kon-
kursach, plastycznych, sporto-
wych i muzycznych, realizowa-

li również własne pomysły na 
spędzenie wolnego czasu.

Sponsorami zimowiska byli 
rodzice, parafia św. Bartłomie-
ja i Firma Danone. Wszystkie 
dzieci korzystały z obiadów. 
Na zakończenie turnusu każdy 
uczestnik otrzymał nagrody za 
udział w konkursach. Jak co 
roku duża ilość chętnych potwi-
erdziła atrakcyjność zajęć.

Przygotowania rozpoczę-
ły się już dwa tygodnie 
wcześniej konkursem 

plastycznym na plakat o te-
matyce związanej z tegorocz-
nym hasłem. W każdej klasie 
przeprowadzone zostały dwu-
godzinne zajęcia przybliżają-
ce zasady właściwego zacho-
wania w Internecie. Wszyscy 
uczniowie wzięli udział w aka-
demii i zapoznali się z netykie-
tą, czyli zbiorem zasad dobrego 

zachowania obowiązujących w 
Internecie oraz obejrzeli galerię 
prac konkursowych. W obcho-
dy Dnia Bezpiecznego Interne-
tu zostali włączeni także Rodzi-
ce, którzy wzięli czynny udział 
w naszej kampanii. Zapoznali 
się z profilaktyką zagrożeń do-
tykających ich dzieci w Interne-
cie, a także otrzymali broszury 
traktujące o sposobach udziele-
nia pomocy w przypadku cyber-
przestępstw.

Szkoła Podstawowa nr 1

ZIMOWISKO 

Wiadomości z Trójki

„Serfuję – Respektuję”, to hasło obchodów Dnia 
Bezpiecznego Internetu zorganizowanych przez 
nauczycielki informatyki Szkoły Podstawowej nr 3.

Gimnazjum nr 1 
zaprasza

By język giętki

W 
Gimnazjum im św.Walentego 
Tydzień Humanistyczny, pod-
czas którego uczniowie mo-

gli doskonalić swoje zdolności 
i umiejętności oraz sprawdzić 
swą wiedzę w wielu konkur-
sach z zakresu nauk humani-
stycznych, czyli języka polskie-
go, historii i religii. 

uczestniczyć też w lekcji mul-
timedialnej w Teatrze Małym, 
organizowanej przez Polski In-
stytut Sztuki Filmowej z War-
szawy, na której w niebanalny 
i ciekawy sposób dowiedziała 

D
tariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30. 

gielskim) języka obcego (niemiecki, francuski, hiszpański) oraz de-
klarację przystąpienia do klasy matematyczno-językowej. 
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98 zawodników wzięło 
udział w maratonie 
skatowym – jednej 

z największych imprez organi-
zowanych przez sekcję skata 
KS Unia Bieruń Stary. W oso-
bę 23 lutego w naszym mieście 
stawili się zawodnicy reprezen-
tujący wszystkie miejscowości 
powiatu a także między innymi 
reprezentanci Tychów, Pszczy-
ny, Lublińca czy Katowic. W im-
prezie uczestniczył prezes Pol-
skiego Związku Skata Henryk 
Brzoska, tradycyjnie też nie 
zabrakło Lidii Segeth – jedynej 
kobiety w tym towarzystwie. 

Kiedyś atrakcją i wabikiem 
dla wielu zawodników była na-
groda w postaci półtuszy wie-
przowych. Ale i dziś, organiza-

torzy pod wodzą szefa sekcji 
Franciszka Mrzyka kontynu-
ują tę tradycję. Jednak w dzi-
siejszych czasach wieprzo-
we półtusze zastąpiła gumowa 
świnka – skarbonka z wkładem 
pieniężnym w wysokości 600 zł 
oraz okazały puchar. Nagrodę 
tę zdobył Bogdan Gorczyca z 
Imielina, który choć nie wygrał 
żadnej z trzech rund, grał naj-
równiej i w sumie zdobył 4430 

punktów zapewniających mu 
zwycięstwo. 

Kolejne miejsca zajęli Bog-

dan Hernas reprezentujący 
klub Bieruń Leśna, który ugrał 
4167 punktów oraz Marian 
Dygdałowicz z Pszczyny z wy-
nikiem 4047 punktów.

Maraton rozgrywany tym ra-
zem w Domu Kultury Gama, 
trwał osiem godzin a nagród 
w sumie było tyle, że ich wrę-
czanie trwało kolejną godzinę. 
Nagrody zwycięzcom wręcza-
li burmistrz Bierunia Bernard 

SPORT

II AMATORSKIE
MISTRZOSTWA

miasta Bierunia

BOWLINGUw13-14 kwietnia 2013r.
wpisowe 10 PLN

Miejsce zawodów: Hala Sportowa w Bieruniu Nowym
Zapisy do dnia 10 kwietnia 2013 r. 

(budynek Centrum Inicjatyw Gospodarczych, ul. Turystyczna 1, IIp,  pok. 37)

Szczegółowe informacje: www.bosir.bierun.pl, tel: 32/324 25 29, 601 915 699

Bieruń

O wieprzka, 
puchary i cenne punkty

Pustelnik, zastępca burmistrza 
Leszek Kryczek oraz prze-
wodniczący Rady Powiatu Bie-

ruńsko-Lędzińskiego Józef 
Berger. Sędzią głównym zawo-
dów był Franciszek Mrzyk. 
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Święto aktorów, publiczności i sztuki

Wśród wielu gwiazd  te-
atralnych znanych 
również z telewizji, na 
bieruńskiej scenie wy-
stąpiły między inny-

mi: Grażyna Barszczewska, Adrianna 
Biedrzyńska, Ewa Dałkowska i Ewa 
Ziętek.

Tegoroczne Dni Teatru uroczyście  
otworzyła Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka 
Kultury Zofia Łabuś.

Kilka dni później – 8 marca o godzi-
nie 18 w Domu Kultury Gama wystąpiła 
grupa teatralna „Fantom” – Joanny Lo-
renc, i przedstawiła swój nowy spektakl 
pt. „Lekarz mimo woli” wg Moliera. Przed-
stawienie cieszyło się ogromną popular-
nością, ponad dwustuosobowa publicz-
ność szczelnie wypełniła salę Bieruńskie-
go Ośrodka Kultury.

Główny bohater 
Wincenty to swe-
go rodzaju prosty 
chłop, lubiący so-
bie wypić, pokrzy-
czeć, a przede 
wszystkim nic nie 
robić, jednakże w 
młodości liznął tro-
chę wiedzy me-
dycznej i łaciny. 
W wyniku knowań 
żony zostaje uzna-
ny za znanego i 
niezwykle zdolne-
go lekarza, który 
ma wyleczyć cięż-
ko chorą córkę za-
możnego miesz-

kańca. Aktualny 
temat i dobre ak-
torstwo sprawiły, 
że czwartkowy wie-
czór w Gamie nale-
żał do bardzo uda-
nych. 

Natomiast w so-
botę 9 marca bie-
ruńskiej publiczno-
ści zaprezentowały 
się teatry Epide-
mia obchodzący w 
tym roku 15 lecie 
istnienia oraz Fa-
bryka Marzeń, któ-
ra ma skromniej-
szy bo 5 letni jubi-
leusz. Obie grupy 
pracujące pod kie-

rownictwem Michała Sabata, przygotowały 
premierowe pokazy – tradycyjnie utrzyma-
ne w konwencji teatru fizycznego, pantomi-
my. Teatr „Epidemia zaprosił publiczność 
do magicznej podróży po Antykwariacie. 

Jak powiedział Michał Sabat „chcemy 
pozwolić widzowi oderwać się od szarej 
rzeczywistości jaka go otacza – zabrać go 
w fascynującą podróż, podczas której za-
nurza się w inspirujących obrazach plastyki 
ciał, wariacji muzycznych.

Natomiast grupa „Fabryka Marzeń” 
– z telenowelą pantomimiczną „Matka 
Chrzestna” przeniosła widza w świat pora-
chunków gangsterskich, włoskiej mafii. 

Zwieńczeniem tegorocznych Dni Teatru 
będzie spektakl w wykonaniu Kabaretu 
Młodych Panów na który Bieruński Ośro-
dek Kultury zaprasza w niedzielę 24 marca.


