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Zapraszamy:
1 czerwca na Rynku Festyn z okazji Dnia Dziecka

29 czerwca na Noc Świętojańską nad Wisłą 
Szczegóły na plakatach na str. 8 i 9 

Stowarzyszenia: „Miesz-
kańców Bierunia”, „Porą-
bek” oraz „Oświęcimia-
nie Oświęcimianom” za-
praszają do uczestnictwa 
w organizowanym prote-
ście w formie publiczne-
go zgromadzenia w środę 
5 czerwca według nastę-
pującego planu: o godz. 
14.30 uczestnicy zgroma-
dzenia przejdą 

I grupa: od przystanku 
autobusowego „Kolonia 
leśna” przy ul. Warszaw-
skiej do Placu gminnego 
nad Wisłą w Bieruniu;

II grupa: od ronda Niwa 
w Oświęcimiu ul. Śląską 
do Placu gminnego nad 
Wisłą w Bieruniu.

O godz. 16.00 odbędzie 
się manifestacja na placu 
gminnym i odczytanie pe-
tycji.

O godz. 16.50 konferen-
cja prasowa w i podpisa-
nie petycji.

Szczegóły na stronie 2 

3

MINISTER BIEŃKOWSKA 
WSPARŁA STARANIA 

BURMISTRZA

Pozyskaliśmy 9 mln zł na drogę 
i teren pod drogę za 3mln zł.

2

Będziemy gospodarzami 
wojewódzkich dożynek

Chodźcie z nami!!!

C H C E M Y 
OBWODNICY!
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Mieszkańcy Bierunia od 
1991 roku oczekują od 
właściwych jednostek 

administracyjnych państwa – 
budowy obwodnicy, która po-
winna przejąć nadmierny ruch 
tranzytowy samochodów oso-
bowych i ciężarowych (25 tys. 
samochodów na dobę w tym 
45% ciężkiego transportu) z 
centrum miejscowości Bieru-
nia i Gminy i Miasta Oświęci-
mia. Oczekujemy również, by w 
przyszłości nasze miejscowości 
i region rozwijały się wszech-
stronnie i nie było komunika-
cyjnie odcięte od świata. Dlate-
go żądamy wybudowanie drogi 
ekspresowej S1 na odcinku My-
słowice Kosztowy – Bielsko Su-
chy Potok, która byłaby dla na-
szych miejscowości naturalną 
obwodnicą i pozwoliłaby na go-
spodarczy rozwój regionu, bez-
pieczeństwo mieszkańców i w 
miarę cywilizacyjny dostęp licz-
nych gości z całego świata od-

wiedzających miejsce martyro-
logii jakim jest obóz Auschwitz-
-Birkenau.

Obiecany w 2006 roku (po 
protestach mieszkańców) ter-
min ukończenia S1 na 2013 
rok, nie został przez GDDKiA 
dotrzymany. W ocenie miesz-
kańców dotychczasowe i obec-
ne działania odpowiedzialnych 
władz państwa w zakresie re-
alizacji tej inwestycji były i są 
pozorowane i nie dają gwaran-
cji, że droga ekspresowa SI na 
wyżej wymienionym odcinku w 
najbliższym czasie powstanie.

W celu zwrócenia uwagi na 
ten problem zdeterminowani 
mieszkańcy Bierunia, Oświę-
cimia i powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego planują kolejne 
manifestacje, aż do realnego 
rozpoczęcia inwestycji. Podej-
mowane środki protestacyjne w 
przypadku dalszego odsuwania 
rozpoczęcia inwestycji mogą 

mieć charakter niekontrolowa-
ny i przybrać ostrzejsze formy.

Serdecznie zapraszamy do 
uczestnictwa razem z miesz-
kańcami w organizowanym 
proteście w formie publicz-
nego zgromadzenia w dniu 
05.06.2013 według następują-
cego planu:

O godz. 14.30 uczestnicy 
zgromadzenia przejdą trasą 
przejścia pasem -

I grupa: od przystanku au-
tobusowego „Kolonia leśna” 
przy ul. Warszawskiej do Pla-
cu gminnego nad Wisłą w Bie-
runiu;

II grupa: od ronda Niwa w 
Oświęcimiu ul. Śląską do Pla-
cu gminnego nad Wisłą w Bie-
runiu.

O godz. 16.00 manifestacja 
na placu gminnym w tym od-
czytanie petycji.

O godz. 16.50 konferencja 
prasowa w sali restauracji tzw. 
Degolówki z udziałem parla-

mentarzystów, władz samo-
rządowych, podpisanie petycji 
przez organizatorów (Stowa-
rzyszenia) i popierające osoby 
w tym przez parlamentarzystów 
i przedstawicieli władz samo-
rządowych. 

Poinformowaliśmy naszych 
mieszkańców o imiennych za-
proszeniach do posłów, sena-
torów, przedstawicieli władz 
samorządowych wojewódz-
twa, powiatu i gmin. Mieszkań-
cy są przekonani, że będziecie 
z nami w licznej reprezentacji.

PRZEWODNICZĄCY 
STOWARZYSZENIA 

MIESZKAŃCÓW BIERUNIA 
– Zbigniew Jenczała

PREZES STOWARZYSZENIA 
MIŁOŚNIKÓW ZIEMI 

BIERUŃSKTEJ „PORĄBEK” 
– Henryk Skupień

PREZES STOWARZYSZENI 
OŚWIĘCIMIANIE OŚWIĘCI-

MIANOM – Jarosław Wilczak

W sobotę 11 maja w 
Urzędzie Miejskim 
w Bieruniu podpisa-

no umowę z konsorcjum firm: 
JKM Spółka z o.o. z Mikoło-
wa i Przedsiębiorstwo Miejskie 
MZUM.PL S.A. na budowę dro-
gi do terenów inwestycyjnych 
która ma ułatwić komunikację 
strefy ekonomicznej z otocze-
niem. Całkowita wartość bu-
dowanej drogi wyniesie niemal 
9 mln złotych. Umowę w imie-
niu miasta podpisał burmistrz 
Bierunia Bernard Pustelnik 
a całe wydarzenie odbyło w 
obecności minister rozwoju re-
gionalnego Elżbiety Bieńkow-
skiej, której działania w znacz-
nym stopniu przyczyniły się do 
rozwoju bieruńskiej strefy eko-
nomicznej. Jestem niejako mat-
ką chrzestną całego przedsię-

wzięcia – powiedziała minister 
Bieńkowska, przypominając 
zorganizowaną dwa lata temu 
przez burmistrza Pustelnika 
konferencję poświęconą pro-
blemom bieruńskiej strefy eko-
nomicznej. 

Dzięki zaangażowaniu bur-
mistrza i służb miejskich – fir-
ma Millenium Logistic Park ku-
piła pierwszą działkę na terenie 
bieruńskiej strefy, później mia-
sto pozyskało dotacje unijną na 
budowę drogi a teraz rusza bu-
dowa. 

Jak czytamy w umowie, wy-
konawca zrealizuje roboty 
związane z: „Kompleksowym 
uzbrojeniem terenów inwesty-
cyjnych Gminy Bieruń graniczą-
cych z SSE w rejonie DK 44 w 
Bieruniu – Budowa połączenia 
drogowego wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną”. A to 
oznacza, że w ramach zadania 
zostanie wykonana ogólnodo-
stępna droga gminna wyposa-
żona w: ciąg pieszo-rowerowy, 
zatoki i przystanki autobusowe, 
zjazdy, oświetlenie, kanalizację 
deszczową (odprowadzającą 
wodę zarówno z nowej drogi, 
jak i z udostępnianych terenów 
inwestycyjnych) oraz przebu-
dowany i zabezpieczony gazo-
ciąg. Warto podkreślić, że in-
westycja możliwa jest również 
dzięki pozyskaniu przez Bieruń 
nieodpłatnie, gruntu o wartości 
3mln zł pod budowę drogi. 

Jak nas zapewnił prezes 
JKM: Dariusz Marciniak: prze-
widziany termin zakończenia 
inwestycji to listopad tego roku. 
Rozpoczniemy budowę drogi z 
dwóch stron – powiedział pre-

zes Marciniak a jeśli to będzie 
możliwe, to spróbujemy zacząć 
w trzech miejscach. 

– Projekt jest współfinanso-
wany w 85% przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2007-
2013 – powiedziała minister 
Bieńkowska.

Natomiast burmistrz Bernard 
Pustelnik dodaje: nowa inwe-
stycja podniesie atrakcyjność 
terenów znajdujących się w ob-
rębie strefy, które czekają na 
kolejnych, potencjalnych przed-
siębiorców. Obecnie prowadzo-
ne są rozmowy z zainteresowa-
nymi podmiotami.

Pozyskaliśmy 9 mln zł na drogę i teren pod drogę za 3mln zł.

Minister Bieńkowska wsparła starania Burmistrza

Zaproszenie do wspólnych działań 
na rzecz powstania drogi ekspresowej S1
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Decyzję o organizacji 
tegorocznej imprezy 
w Bieruniu podjął we 

wtorek 14 maja Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego. Bieruń-
ska edycja potrwa dwa dni 24 
i 25 sierpnia i odbędzie się w 
gospodarstwie państwa Tu-
rów na „Solcu”. Warto przy-
pomnieć, że to właśnie tam 
w ubiegłym roku zorganizo-
wano udany festyn rolniczy 
z którego pochodzi zdjęcie 
zamieszczone na pierwszej 
stronie tego wydania Rodni. 

W tym roku Dożynki Woje-
wódzkie odbędą się już po raz 
czternasty a w naszym mieście 
ta największa w województwie 
impreza rolnicza odbędzie się 
po raz pierwszy. To spore za-
skoczenie oraz zasługa na-
szych władz, ponieważ Bieruń 

nie jest rolniczą potęgą woje-
wództwa śląskiego. Mimo to, 
dzięki staraniom burmistrza 
Bernarda Pustelnika oraz 
przewodniczącego Komisji Rol-
nictwa Rady Miejskiej – radne-
go Sławomira Wawrzyniaka. 

To wyraz szczególnego 
uznania dla pracy i zaangażo-
wania naszych rolników – po-
wiedział Sławomir Wawrzy-
niak.

W naszym mieście zlokalizo-
wanych jest 360 gospodarstw 
rolnych, których powierzchnia 
użytków rolnych wynosi powy-
żej 1 ha. Najwięcej dużych go-
spodarstw znajduje się w Ścier-
niach i w Bijasowicach. Na te-
renie Bierunia zlokalizowanych 
jest 5 gospodarstw użytkujących 
ponad 60 ha gruntów. Ogólna 
powierzchnia użytków rolnych 

w mieście wynosi ok. 2400 ha z 
czego około 2000 ha użytkowa-
na jest przez rolników z Bierunia.

Dożynki wojewódzkie to 
świetna okazja dla całego mia-
sta do promowania bieruńskich 
środowisk rolniczych, obycza-

jów, ludowej tradycji, walorów 
gospodarczych, krajobrazo-
wych. To również dobry mo-
ment do wymiany doświadczeń 
i podejmowania nowych, cieka-
wych inicjatyw .

WYDARZENIA

Będziemy gospodarzami wojewódzkich dożynek
Pod koniec sierpnia, nasze miasto stanie się gospodarzem wojewódzkiego święta plonów. 

Tak bawiono się na rolniczej imprezie w ubiegłym roku.

W dniach 14-19 kwietnia 
w Szkole Podstawo-
wej nr 1 gościli przed-

stawiciele szkół partnerskich 
Projektu „Let’s Click!” finanso-
wanego z Programu Comenius. 
Przez tych kilka dni goście za-
poznawali się z kulturą regionu, 
jego przyrodą oraz historią na-
uki ściśle związaną z tematyką 
projektu wskazaną przez part-
nera polskiego, a mianowicie 
teorią heliocentryczną Mikołaja 
Kopernika i osiągnięciami Marii 
Skłodowskiej-Curie. 

Zarówno nauczyciele jak i 
uczniowie z zagranicy uczest-
niczyli w szeregu warsztatów, 
wycieczek i wydarzeń kul-
turowych. 

W dniu przyjazdu rodziny go-
szczące, wraz z dyrektor sz-
koły Anną Knopek i koordyna-
torką projektu Sonią Rozmus, 
serdecznie przywitały gości z 
Estonii, Litwy, Węgier i Por-
tugalii. Kolejny dzień, ponied-
ziałek 15 kwietnia, obfitował w 
wiele wydarzeń. Prócz wyczer-
pującej pracy podczas warsz-
tatów, uczniowie i nauczyciele 

szkół partnerskich zwiedzili z 
ogromnym zainteresowaniem 
SP nr 1, zwracając uwagę na 
jej bogate wyposażenie i infra-
strukturę sportową. Po połud-
niu zostali oni zaproszeni przez 
uczniów i nauczycieli szkoły na 
specjalnie przygotowany pro-
gram artystyczny tematycznie 
nawiązujący do kultury i histo-
rii Bierunia oraz całego Śląska. 

W ramach edukacji kulturowej, 
przyrodniczej i technicznej za-
graniczni goście jak i uczniowie 
SP nr 1 goszczący rówieśników 
z innych krajów wzięli udział w 
wycieczce do Pszczyny, Kra-
kowa i Bielska.

W trakcie wspomnianego ty-
godnia, zagraniczni goście jak i 
nauczyciele oraz uczniowie SP 
nr 1 wspólnie pracowali podczas 

warsztatów mających na celu re-
alizację kilku zadań z projektu. 
Cały tydzień był ogromnym wyz-
waniem organizacyjnym i logisty-
cznym, szczególnie dla dyrek-
cji szkoły, całego grona peda-
gogicznego i rodziców uczniów 
goszczących. Ogromny wysiłek 
włożony w realizację pobytu 
przedstawicieli szkół partner-
skich i w sam projekt „Let’s Click!” 
ma jednak konkretny, szczytny 
cel: stworzenie jak najlepszych i 
zachęcających warunków ucze-
nia się dla bieruńskich dzieci. 

Goście z Estonii, Litwy, Węgier i Portugalii.

Europejski program w Bieruniu 
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RADNI OBRADOWALI

Jeden głos przeważył o 
tym, że droga do powsta-
nia galerii handlowej przy 

ulicy Chemików w Bieruniu, 
stoi otworem. Być może w na-
szym mieście powstanie ga-
leria handlowa a w niej jakiś 
sklep dyskontowy i chociaż 
dzisiejszych czasach to w za-
sadzie nic niezwykłego, awan-
tura w tej sprawie trwa już 
czwarty rok. Odbywają się ko-
lejne zebrania i spotkania, wy-
dano specjalną gazetę poświę-
coną tej sprawie a nawet po-
wołano stowarzyszenie, które 
zamierza walczyć między in-
nymi o powstanie galerii han-
dlowej.

Dotychczasowe apogeum tego 
sporu miało miejsce 25 kwietnia, 
podczas Sesji Rady Miejskiej. 
Sekretarz Miasta wyjął drzwi z fu-
tryny aby ci, którzy się nie zmie-
ścili na sali obrad, mogli choć z 
korytarza przysłuchiwać się gło-
som w dyskusji. Nad bezpie-
czeństwem obradujących czuwa-
ło dwóch specjalnie ściągniętych 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 
Po sali bieruńskiego ratusza, krą-
żyło sporo dziennikarzy, w tym 
kilka ekip telewizyjnych. Tema-
tem Sesji Rady Miejskiej Bieru-
nia było: „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta”. Aktu-
alnie gospodarka przestrzenna 
miasta prowadzona jest w opar-
ciu o „Aktualizację studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego mia-
sta Bierunia”, przyjętą uchwałą 
Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 
24 września 2002 r. (dwukrotnie 
zmienianą w roku 2007 i 2009) 
oraz 50 miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzenne-
go. 

Krystyna Trzońska, naczelnik 
Wydziału Ładu Przestrzennego i 
Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego powiedziała: 
w mojej dwudziestoletniej karie-
rze urzędniczej, był to pierwszy 
dokument, który cieszył się tak 
dużym zainteresowaniem. Trzy 
razy robiliśmy konsultacje spo-
łeczne a mieszkańcy zgłosili po-
nad 1400 uwag do „studium”. 

Również projektant Wiesław 
Chmielewski przyznał, że w jego 

pracowni jest to najdłużej tworzo-
ny dokument. 

Studium to dość opasły doku-
ment ale zasadniczy bój toczył 
się o uwagi nr od 37 do 533 
oraz 715 z zał. nr 4 do uchwa-
ły, dotyczące zmiany przezna-
czenia działek położonych po-
między rzeką Mleczną, Potokiem 
Stawowym i ul. Kopcową z kory-
tarza ekologicznego na zabudo-
wę usługową. Mimo, że sprawa 
dotyczy niewielkiego obszaru to 
sposób jego zagospodarowania 
na najbliższe lata cieszy się du-
żym zainteresowaniem miesz-
kańców Bierunia.

Przypomnijmy, że w 2009 
roku spółka MT Silesia kierowa-
na przez dwóch lędzinian: Toma-
sza Norasa i Marka Spyrę ku-
piła nieużytki położone przy ulicy 
Chemików z zamiarem stworze-

nia tu centrum handlowego. Aby 
to było możliwe, niezbędna była 
decyzja Rady Miejskiej prze-
kształcająca teren zielony w te-
ren inwestycyjny i choć decyzja 
zapadła, to jest to dopiero pierw-
szy krok na drodze do ewentual-
nego powstania marketu. 

Mieszkańcy są podzieleni a 
radni czują presję swoich wybor-
ców. Zwłaszcza ci z Bierunia Sta-
rego. W Bieruniu Nowym są trzy 
markety: Biedronka, Lidl i Marko 
Hit. W Bieruniu Starym jest tylko 
jeden: Simply do którego miesz-
kańcy osiedla „Chemików” mają 
wyjątkowo daleko. Liczą, że kie-
dy sklep powstanie będzie: bli-
żej, taniej i łatwiej robić zakupy. 
Przeciwnicy marketu również 
mają swoje argumenty: grunt na 

którym ma powstać market znaj-
duje się nieopodal zabytkowego 
Kopca, na terenach zalewowych 
i znacząco zwiększy ruch na wą-
skich uliczkach: Spyry, Kadłubo-
wej i Kopcowej. Nieoczekiwanie 
okazało się, że nieużytki i chasz-
cze przy ul. Chemików to kory-
tarz ekologiczny i miejsce na po-
tencjalny park czy skwer. Każda 
ze stron ma na poparcie swojego 
stanowiska setki dokumentów, 
grupy ekspertów i specjalistów.

Jerzy B. Parusel, dyrektor 
Centrum Dziedzictwa Przyrody 
Górnego Śląska – autor koncep-
cji korytarzy ekologicznych przy-
znaje, że polskie prawo w żaden 
sposób nie chroni takich koryta-
rzy. Pozytywnie natomiast ocenia 
fakt, że spółka MT Silesia zwróci-
ła się do niego z prośbą o opinię. 
Przyznaje też, że jeśli budynek 

powstanie w linii już istniejącej 
zabudowy i nie będzie ogrodzo-
ny to nie zaszkodzi środowisku 
naturalnemu w tym rejonie. W 
jego opinii czytamy: „Możliwa do 
zaakceptowania korekta granicy 
korytarza to wyrównanie jej do 
już istniejącej linii zabudowy przy 
ul. Kopcowej. Szacunkowo jest to 
odległość około 80 m od krawę-
dzi jezdni do rowu melioracyjne-
go. Na tym obszarze wskazane 
byłoby zlokalizowanie wszystkich 
elementów zagospodarowania, 
które powodować mogą trwa-
łą zabudowę otwartych terenów 
zielonych: galerię handlową wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą 
parkingową”.

Burmistrz Bernard Pustelnik, 
który wniósł o uchwalenie stu-

dium podkreśla, że zarówno zwo-
lennicy jak i przeciwnicy mają na-
dal szansę na rozstrzygnięcie, 
które dla nich będzie korzystne. 
Najważniejsze zdaniem burmi-
strza było uchwalenie studium, 
gdyż był to warunek koniecz-
ny aby 8 maja można było pod-
pisać dokument umożliwiający 
pozyskanie dla Bierunia 13 mln 
złotych na budowę drogi dojaz-
dowej do Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. To z kolei w przyszło-
ści umożliwi powstanie wielu no-
wych miejsc pracy. 

– Cel nigdy nie uświęca środ-
ków – odpowiada radny Marcin 
Nyga: Złe rozwiązania najlepiej 
blokować już na początku. Za za-
grożenie dla 13 mln na strefę od-
powiada burmistrz Pustelnik i 8 
radnych, którzy wadliwą uchwałę 
poparli. Ciekawe jak będą bronić 
swojego zdania, jeśli wojewoda 
ją uchyli? Powołuje się przy tym 
na pismo Magdaleny Lachow-

skiej – Śląskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków, któ-
ra pisze między innymi: (…) Tut. 
Urząd na etapie uzgadniania za-
pisów miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzenne-
go nie wyrazi zgody na budowę 
sklepu wielkopowierzchniowe-
go w proponowanej lokalizacji. 
Ochrona wartości zabytkowych 
musi w tym przypadku mieć cha-
rakter nadrzędny…

To, na co powołuje się Mar-
cin Nyga nie ma potwierdzenia 
w faktach. Na razie brak doku-
mentu w gminie pozwalającego 
na budowę w tym miejscu mar-
ketu opinia Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków jest przed-
wczesna ponieważ zapowiada 
sprzeciw wobec dokumentu, któ-

Biedronka krąży przy Kopcu?
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RADNI OBRADOWALI

Liderzy zyskującego 
sondażach Prawa i 
Sprawiedliwości pod-

trzymują zainteresowanie 
swoim ugrupowaniem i kon-
tynuują cykl spotkań w z 
mieszkańcami wsi i małych 
miast aby – jak powiedział 
Jarosław Kaczyński – być 
bliżej ludzi i ich problemów. 
W minioną sobotę w Domu 
Kultury Gama z mieszkań-
cami Bierunia i powiatu Bie-
ruńsko Lędzińskiego spo-
tkali się: wicemarszałek Sej-
mu RP Marek Kuchciński 
poseł Grzegorz Tobiszowski 
oraz senator Bronisław Kor-
fanty. 

Zgodnie z zapowiedzią, że 
partia Jarosława Kaczyńskie-
go zamierza skupić się na spra-
wach gospodarczych oraz doty-
czących polskiej rodziny – pod-
czas dwugodzinnego spotkania 
dominowały zagadnienia bliskie 
mieszkańcom Bierunia. Lide-
rzy PiS zadeklarowali wsparcie 
dla starań o budowę drogi S1, 
obiecali interpelację w sprawie 
refundacji leków dla osób prze-
wlekle chorych oraz zwiększe-
nia wysokości zasiłku pielęgna-
cyjnego, który jak powiedział 
marszałek Kuchciński nie był 
podnoszony od 2006 roku.

Jak nam powiedział, pro-
wadzący spotkanie – Hen-

ryk Paruzel mówiono również 
o problemach górnictwa. W 
spotkaniu w „Gamie” uczestni-
czyło ponad pięćdziesiąt osób, 
obecny był między innymi wi-
ceburmistrz Bierunia – Leszek 
Kryczek. Kończąc spotkanie 
marszałek Kuchciński zapew-

nił, że Prawo i Sprawiedliwość 
wbrew temu co piszą niektó-
re media, nie zajmuje się je-
dynie tragedią smoleńską ale 
również problemami zwykłych 
ludzi a takich spotkania jak to 
bieruńskie odbywają się w ca-
łym kraju. 

Liderzy PiS w Gamie

Bliżej ludzi

rego jeszcze nie ma i niewia-
domo kiedy powstanie oraz 
co będzie zawierał. Na ra-
zie mówimy o studium a to 
zostało przyjęte pozytyw-
nie. Natomiast dopiero plan 
przestrzennego zagospoda-
rowania określi co tam bę-
dzie dopiero wtedy konser-
wator zabytków będzie mógł 
wyrazić swoją opinię. W tej 
chwili, jest to teren budow-
lany . Czy chodnik do kop-
ca można wybudować na te-
renach zielonych? Czy park 
można wybudować na te-
renach zielonych? Pytania 
można by mnożyć.

– Studium pozwala na 
pewne działania – mówi bur-
mistrz Bernard Pustelnik i 
dodaje: ale czy to oznacza że na 
tym terenie powstanie Biedron-
ka? Moim zdaniem niekoniecz-
nie. Będzie to ładny kawałek Bie-
runia spełniający wiele funkcji a 
nie tylko realizujący wizje jednej 
strony tego sporu.

Jednak przeciwnicy są zde-
sperowani i łatwo się nie podda-
dzą. Zebrali już ponad 500 pod-
pisów pod protestem przeciwko 
budowie sklepu a w celu zablo-
kowania inwestycji wynajęli kan-
celarię prawną. Podnoszą ha-
sła ekologii oraz nośne w Bieru-
niu zagrożenie powodziowe. – W 
2010 były powodzie. Myśmy mie-
li w ogródku pod domem wodę. 
W domu była w piwnicach woda i 

dlatego się boimy – opowiada Ja-
dwiga Piech, mieszkanka Bieru-
nia. Teren w widłach potoku Sta-
wowego i rzeki Mlecznej regular-
nie, co powódź, znika pod wodą 
– tu po prostu znajduje sobie 
miejsce – dodaje. 

Inwestor Marek Spyra podkre-
śla, że planowana inwestycja nie 
zajmie całej działki. – Galeria zo-
stanie wybudowana na 15 proc. 
jej powierzchni. Część zostanie 
przeznaczona na parking, a po-
nad połowa dalej będzie terenem 
zielonym – podkreśla. Uspoka-
ja też: Nikt z nas nie jest hydro-
logiem, więc zleciliśmy specjali-
stom sporządzenie mapy wyso-
kościowej terenu. Okazało się, 
że wszystkie sąsiednie budyn-

ki leżą powyżej naszego terenu, 
a z tego co wiem, woda nie pły-
nie do góry. Zresztą w kwestii go-
spodarki wodnej dla tego obsza-
ru swoją pisemną opinię przed-
stawił również hydrogeolog mgr 
inż. Stefan Gamończyk, który 
stwierdził, „(…) każde działanie 
związane z wykorzystaniem i za-
gospodarowaniem tego terenu 
wpłynie korzystnie na jego jakość 
i środowisko.” Ta opinia nie daje 
cienia wątpliwości na słuszność 
naszych planów inwestycyjnych 
– dodaje Marek Spyra. Wtóru-
je mu jeden z mieszkańców: Jan 
Kolendra, który mówi: w Starym 
Bieruniu nigdy powodzi nie było, 
trzy lata temu nawet nie pode-
szła woda do rynku, zalało prze-

cież Bieruń Nowy a nie Sta-
ry. Kiedy powstało Simple 
na powierzchni zalewowej 
ale należącej do pana No-
waka to nikt nie protestował. 
Tamten teren też był zielony 
i zalewowy. MT Silesia ma 
działkę o powierzchni ponad 
1 hektara i tylko 15% terenu 
chce przeznaczyć pod bu-
dowę marketu a ktoś tu robi 
problem? 

Piotr Świerkosz, jeden 
z liderów Stowarzyszenia 
Osiedla Chemików mówi: – 
Nie może tak być, że liczą-
ce około 2000 osób osie-
dle spycha się na margi-
nes. Mieszkańcy naszego 
osiedla są generalnie za 
powstaniem supermarke-

tu a opowieści o możliwości po-
wstania takiego sklepu wewnątrz 
osiedla należy włożyć między 
bajki – dodaje. Zwolennicy po-
wstania galerii handlowej zabra-
li 1300 podpisów z adresami i 
numerami PESEL a 700 złoży-
ło wnioski do studium, w których 
domagają się zmiany przezna-
czenia tego terenu tak aby mógł 
na nim powstać sklep. Liczą, że 
kiedy sklep powstanie będzie: bli-
żej, taniej i łatwiej robić zakupy.

Przed inwestorami Markiem 
Spyrą i Tomaszem Norasem 
jeszcze daleka droga. Czy w to-
czącym się sporze uda się osią-
gnąć kompromis? 
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NASZE SPRAWY

Dziesięć strażackich 
jednostek tworzących 
Oddział Powiatowy 

Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych – świętowa-
ło w miniona niedzielę Po-
wiatowy Dzień Strażaka. Nie 
mogło wśród nich zabraknąć 
przedstawicieli bieruńskich 
jednostek, na co dzień dba-
jących o nasze bezpieczeń-
stwo. Uroczystość zorga-
nizowana z tej okazji przed 
siedzibą Starostwa Powiato-
wego w Bieruniu, miała cha-
rakter wyjątkowy bowiem 
w tym roku przypada 15 le-
cie istnienia Powiatowego 
Związku OSP. Życzenia dru-
hom ochotnikom złożyli mię-
dzy innymi przewodniczący 
Rady Powiatu Józef Berger 
oraz starosta Bernard Bed-

norz pełniący również funk-
cję Komendanta Powiatowe-
go Związku OSP w Powiecie 
Bieruńsko Lędzińskim

Jak zwykle przy takiej oka-
zji, szczególnie zasłużonych 
druhów wyróżniono medala-
mi i odznaczeniami resortowy-
mi. Wśród wyróżnionych Srebr-
nym Medalem Za Zasługi dla 
Pożarnictwa znalazł się Łu-
kasz Chronowski z OSP Bie-
ruń Nowy a w gronie laureatów 
Brązowego Medalu Za Zasługi 
dla Pożarnictwa miedzy inny-
mi: Tomasza Kasprzyk z OSP 
Czarnuchowice i Bernard Pu-
stelnik z OSP Bieruń Nowy.

Kapituła Medalu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP 
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskie-
go wyróżniła również Meda-
lem za Zasługi dla Ochotnicze-

go Pożarnictwa, który otrzyma-
li między innymi nasi druhowie: 
Norbert Gonszcz – OSP Bie-
ruń Nowy, Piotr Kuczek – OSP 
Bieruń, Teodor Waliczek – 
OSP Czarnuchowice i Fran-
ciszek Balion – OSP Czar-
nuchowice. Ponadto, z okazji 
Powiatowego Dnia Strażaka, 
osobom szczególnie zasłużo-
nym w działalności na rzecz 
ochrony przeciw pożarowej 

wręczono Medal Pamiątkowy 
Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego. Wśród wy-
różnionych znaleźli się między 
innymi: burmistrz Bierunia Ber-
nard Pustelnik oraz przedsta-
wiciele władz pozostałych gmin 
tworzących powiat.

W uroczystości uczestniczyła 
poseł do Parlamentu Europej-
skiego – Małgorzata Handzlik.

Strażackie Święto

Doradca finansowy – to 
osoba dopiero od nie-
dawna identyfikowana w 

polskiej rzeczywistości, mimo 
iż w krajach zachodnich znana 
i obecna w życiu rodzin i pra-
wie niemal każdego obywate-
la już od wielu lat. Gdybyśmy 
mieli zdefiniować ten zawód, 
nie wystarczyłoby stwierdze-
nie, że polega on na pośred-
nictwie finansowym pomiędzy 
Klientem a gąszczem instytu-
cji finansowych i ich ofert. Za-
wód ten oznacza coś więcej 
dla osób go wykonujących - to 
bycie Rzecznikiem Interesów 
Klienta, bycie Opiekunem Klien-
ta, to stawianie interesów Klien-

ta na pierwszym planie. Celem 
Doradcy jest pomóc każdemu 
Klientowi w wyborze optymal-
nych dla niego narzędzi finan-
sowych. Aby podjąć najlepszą 
decyzję, poznaje sytuację Klien-
ta oraz jego oczekiwania. Indy-
widualne podejście to klucz do 
sukcesu finansowego Klientów. 
Analiza pozwala wyznaczyć kie-
runki działania i stworzyć indy-
widualny plan inwestowania,
oszczędzania i zabezpiecze-
nia Klienta. Doradca finansowy 
podczas rozmowy analizuje wie-
le wariantów kredytowych i od-
powiada na pytania dotyczące 
ofert. Doradca finansowy i kredy-
towy również zapewnia wysokie 

W dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grud-
nia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 
1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji 
obowiązku meldunkowego między innymi:

  wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania 
przy zameldowaniu w nowym miejscu;
  wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunko-
wego przez ustanowionego pełnomocnika;

  wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 
4 do 30 dni;
  odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obo-
wiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku 
wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej;
  likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
  likwidację obowiązku meldunkowego jeżeli pobyt nie przekra-
cza 3 miesięcy;
  wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających 
zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

prawdopodobieństwo uzyskania 
kredytu. Przed złożeniem wnio-
sków kredytowych, sprawdza 

sytuację Klienta i składa wnio-
ski do kilku banków – to spra-
wia, że możliwości w zakresie
uzyskania kredytu na dobrych 
warunkach rosną.

oradca finansowy – to ta na pierwszym planie. Celem prawdopodobieństwo uzyskania 

Kim jest Doradca Finansowy?

Profesjonalne 
Doradztwo Finansowe

tel. 501 523 653
  Kredyty na zakup domu, działki, mieszkania

  Kredyty na budowę lub remont domu

  Pożyczki pod zastaw nieruchomości

  Kredyty konsolidacyjne i gotówkowe

  Finansowanie dla firm i inwestycji

  Kredyty samochodowe, leasingi

Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego w 2013 r.
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KULTURA

Po raz kolejny chłodna 
i deszczowa aura nie 
zniechęciła uczestników 

III Dziecięcego Pleneru Malar-
skiego, który odbył się 12 maja 
w parku przy ul. Remizowej. 
Tym razem plener „Magiczny 
Park Pełen barw” poświęcony 
był Pradze i wpisał się w wyda-
rzenia związane z „Rokiem Cze-
skim”. W imprezie zorganizowa-
nej przez Bieruński Ośrodek 

Kultury: – wzięło udział dwu-
dziestu trzech uczestników, w 
wieku od 9 do 18 lat z Bierunia, 
Bojszów, Świerczyńca, Cheł-
mu Śląskiego i Lędzin. Wszy-
scy artyści – amatorzy tworzyli 
prace temperami i akwarelami. 
Plener trwał od godz. 10.00 do 
16.00, a nad całością czuwał 
Komisarz Mateusz Krawczyk. 
Spod pędzli młodych malarzy 
wychodziły prawdziwe dzieła, 

Stowarzyszenie Współ-
pracy Zagranicznej 
„Wspólna Europa” już 

po raz trzeci zorganizowało 9 
maja w DK „Gama” konkurs 
piosenki francuskiej. Hono-
rowym patronem tego kon-
kursu zgodził się być Bur-
mistrz miasta Bierunia Ber-
nard Pustelnik. 

W konkursie brali udział 
uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół śred-
nich powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego, a oceniało zacne jury 
w składzie: Pani Małgorzata 
Pustelnik – muzyk, Krzysztof 
Myalski – muzyk, Ilona Parysz 
– nauczyciel języka francuskie-
go oraz Krystyna Czajowska – 
prezes stowarzyszenia „Wspól-
na Europa”. W przerwie kon-
kursu wystąpili z programem 
artystycznym uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 1. Program ar-
tystyczny nawiązywał do tema-
tyki Dnia Europy, a przygotowa-
ły go nauczycielki: Agata Pa-

rysz-Urbas oraz Ewa Górka. 
W konkursie piosenki w katego-
rii szkół podstawowych I miej-
sce zajęła Klaudia Maroszek z 
SP 3, II miejsce Martyna Kocu-
rek i III miejsce Izabela Karbo-
wiak obie z SP 1 Bieruń. W ka-
tegorii szkół gimnazjalnych i 
średnich I miejsce zajęła Mag-
dalena Krakowiecka z Gimna-

zjum w Imielinie, II miejsce Ju-
lia Biaduń z Gimnazjum Nr 2 w 
Bieruniu oraz III miejsce Klau-
dia Drobny z bieruńskiego LO. 
Nagrody dla uczestników zo-
stały ufundowane przez Stowa-
rzyszenie „Wspólna Europa”, 
a wręczył zastępca burmistrza 
lek med. Leszek Kryczek. 
Uczestnicy konkursu, zdaniem 

jury wykazują coraz wyższy po-
ziom, tylko szkoda że tak mało 
młodzieży decyduje się na wy-
bór języka francuskiego w gim-
nazjach, a przecież francuskie 
miasto Meung sur Loire jest 
miastem partnerskim Bierunia. 
Za rok zapraszamy na kolejny 
konkurs.

Malarski plener – Jesteśmy w Pradze
które zostaną zaprezentowane 
1 czerwca podczas imprezy z 
okazji „Dnia Dziecka” na bieruń-
skim rynku. W tym dniu pozna-
my również zwycięzców.

Korzystając z okazji już dzi-
siaj zapraszamy na kolejny ple-
ner, który odbędzie się 7 wrze-
śnia podczas obchodów Dni 
Bierunia.

III Konkurs Piosenki Francuskiej
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SPOŁECZEŃSTWO

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
1 czerwca godz. 14.00 – Dzień Dziecka na Bieruńskim Rynku
4 czerwca godz. 9.30 – Projekcja filmów czeskich dla dzieci 
przedszkolnych
4 czerwca godz. 16.00 – Dyskoteka dla uczniów gimnazjum nr 2
12 czerwca godz. 10.00 – Konkurs teatralno-muzyczny 
„Z Czechami na wesoło”
14 czerwca godz. 17.00 – Dyskoteka dla uczniów szkoły 
podstawowej nr 1
21-23 czerwca godz. 9.00 – Kiermasz odzieży wojskowej
26 czerwca – Zakończenie roku szkolnego dla III klas gimnazjum

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
4 czerwca godz. 14.00 – Spotkanie klubowe PZERiI
29 czerwca godz. 17.00 – NOC ŚWIĘTOJAŃSKA nad Wisłą

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 
ul. Chemików 45

14 czerwca – Wyjazd do teatru na sztukę: „Piąta strona 
świata”

W naszym kraju  obcho-
dzone jest 26 maja w 
innych krajach jest to 

najczęściej pierwsza lub dru-
ga niedziela maja. Są również 
państwa, gdzie rolę Dnia Matki 
pełni Dzień Kobiet.

Termin, jest mniej ważny, 
ważniejszy jest cel obchodów – 
wyrażenie wdzięczności za trud 
włożony w wychowanie oraz 
okazanie im niezmierzonych 
pokładów miłości i serdeczno-
ści.

Oprócz serdecznych ży-
czeń najpopularniejszymi pre-
zentami dla mam są kwiaty, 
laurki i słodycze. Członkowie 
PZERiI święto mam obchodzi-
li dwa razy: 16 maja w Bieru-
niu Starym i 21 maja w Bieru-
niu Nowym. W imieniu redak-
cji wszystkim mamom, nie tylko 
tym z grupy seniorów ale rów-
nież tym najmłodszym składa-
my najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, osobistego szczęścia i 
miłości ze strony dzieci. 

Dzień Matki u seniorów
Dzień Matki ma wymiar naprawdę globalny 
– na świecie są w końcu ponad 2 miliardy matek.

7 maja burmistrz Bierunia 
Bernard Pustelnik podpisał 
umowę z Agencją Nieruchomo-
ści Rolnych na nieodpłatne prze-
kazanie nieruchomości należą-
cych do Zasobu Własności Rol-
nej Państwa. 

Pozyskane grunty umożli-
wią budowę drogi gminnej do 

terenów inwestycyjnych znaj-
dujących się w obrębie strefy 
ekonomicznej, o której wspo-
minaliśmy. Jest to kolejny 
etap rozwoju bieruńskiej stre-
fy realizowany przez burmi-
strza Bierunia Bernarda Pu-
stelnika. 

Pozyskano nowe grunty 

Bieruń wzbogacił się o nowe grunty o powierzchni 
4,9245 ha i wartości ok. 3 mln złotych. 

W 
najczęściej pierwsza lub dru-
ga niedziela maja. Są również 
państwa, gdzie rolę Dnia Matki 
pełni Dzień Kobiet.

ważniejszy jest cel obchodów – 
wyrażenie wdzięczności za trud 
włożony w wychowanie oraz 
okazanie im niezmierzonych 
pokładów miłości i serdeczno-
ści.

Dzień Matki ma wymiar naprawdę globalny 
– na świecie są w końcu ponad 2 miliardy matek.

Jak już informowali-
śmy, w poniedzia-
łek 11 marca w go-

dzinach porannych w 
jednym z mieszkań na 
pierwszym piętrze na 
ulicy Oświęcimskiej 400 
wybuchł pożar. Mimo 
błyskawicznej akcji ga-
śniczej niemal całko-
wicie spłonęło jedno z 
mieszkań na pierwszym 
piętrze. Wystarczyło kil-
ka chwil, by z dymem 
poszedł dorobek całe-
go życia małżeństwa z 
dwójką dzieci.

Na szczęście kolejny raz nie 
zawiedli mieszkańcy Bierunia, 
którzy podobnie jak wcześniej 
w czasie powodzi niemal na-
tychmiast uruchomili sąsiedzką 
pomoc.

Kiedy w połowie maja roz-
mawiałem z poszkodowanym 
w pożarze panem Mirosła-
wem Masternakiem nie po-
trafił ukryć wzruszenia i prosił 
aby na łamach Rodni serdecz-
nie podziękować wszystkim lu-
dziom dobrej woli, którzy oka-
zali jego rodzinie pomoc w trud-
nych chwilach. 

Burmistrz Bernard Pustel-
nik podjął decyzję o nieodpłat-

nym udostępnieniu mieszkania 
zastępczego przy ulicy Chemi-
ków na 3 miesiące, urząd pod-
stawił agregat prądotwórczy 
oraz zabezpieczył kontenery do 
usuwania gruzu. Sytuacja była 
nagląca bo w pierwszej chwi-
li poszkodowana rodzina nie 
miała kompletnie niczego, na-
wet ubrań. W szkole przekaza-
no podręczniki dla syna i zbie-
rano pieniądze. Podobną akcję 
zbierania pieniędzy przeprowa-
dzono w parafii p.w. Św. Bar-
tłomieja Apostoła. Pomoc ja-
kiej gmina udzieliła pogorzel-
com koordynowana była przez 
działający w urzędzie Ośrodek 
Zarządzania Kryzysowego oraz 
MOPS, który przeznaczył zasi-
łek celowy na zakup i montaż 
okien. Spółdzielnia mieszkanio-
wa przekazała drzwi do miesz-
kania oraz zwolniła z opłaty 
czynszowej. Strażacy, sąsiedzi 
i koledzy z pracy i rodzina po-
magali w remoncie. 

Pan Mirosław za naszym po-
średnictwem dziękuje wszyst-
kim, którzy udzielili mu jakie-
gokolwiek wsparcia i pomocy. 
Również tym osobom i instytu-
cjom, których nie wymieniono w 
tym artykule. To mogło się przy-
trafić każdemu – mówi pan Mi-
rosław i dodaje – pomoc Bieru-
nian pozwala powoli wracać do 
normalnego życia.

Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli!

Po pożarze na Homera
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Jak co roku kwie-
cień w naszej szko-
le upłynął pod zna-

kiem ekologii. Uczniowie 
wzięli udział w konkur-

sach wiedzy o przy-
rodzie i jej ochronie. 
Konkursy odbyły się w 
trzech kategoriach wie-
kowych i wzięło w nich 

udział aż 55 uczniów. 
Wśród czwartoklasistów 
najlepszym okazał się 
Remigiusz Rutkow-
ski, tuż za nim ulokowa-
ły się Emilia Borkow-
ska i Natalia Nowak 
zdobywając taką samą 
liczbę punktów. Wśród 
uczniów klas piątych 
zdecydowaną lider-
ką okazała się Kamila 
Kraut, kolejne miejsca 
zdobyły Aleksandra Jó-
zefczuk i Zuzanna Hu-
ber. Najlepsze znaw-
czynie przyrody wśród 
szóstoklasistek to kolej-
no Karolina Mikulska, 
Agnieszka Żelazko i 
Sandra Włoch.

Przypadający w kwiet-
niu Dzień Ziemi jest oka-
zją do podsumowania 
prowadzonych w szko-
le akcji ekologicznych 
takich jak zbiórka zu-
żytych tonerów do dru-
karek oraz szczególnie 
niebezpiecznych odpa-
dów jakimi są zużyte ba-
terie. 24 kwietnia zorga-
nizowaliśmy „sprzątanie 
świata”, podczas które-
go uporządkowaliśmy 
jak co rok teren między 
Mleczną, a Potokiem 
Stawowym, Groblę oraz 
lasek obok cmentarza. 
Śmieciami, głównie bu-
telkami plastikowymi, 
napełniliśmy 47 wor-

ków, które wraz z ręka-
wiczkami zapewnił nam 
Wydział Gospodarki Ko-
munalnej Urzędu Mia-
sta. W akcji udział wzię-
ły klasy 6d z panią Do-
rotą Dworakowską, 
5c z panią Agniesz-
ką Wieczorek-Dudys, 
3a z wychowawczynią 
Barbarą Walter, 3c z 
wychowawczynią Mał-
gorzatą Łopuszyńką 
2b z wychowawczynią 
Anitą Ziętarą oraz 2d z 
wychowawczynią Edy-
tą Dworakowską. Jako 
ostatnią akcją ekologicz-
ną było przeprowadze-
nie 25 kwietnia zbiórki 
makulatury.

Jak już informowaliśmy, 
uczniowie Gimnazjum nr 2 
im. Św. Walentego w Bie-

runiu wzięli udział w wymianie 
młodzieżowej ze szkołą z Tur-
cji. Młodzi bierunianie spotka-
li się z niezwykłą życzliwością 
i uprzejmością zarówno tam-
tejszej młodzieży, nauczycieli 
oraz rodzin, u których mieszka-
li przez część wyjazdu. Gimna-
zjaliści, ich opiekunki oraz miej-
scowa drużyna skautów uczest-
niczyli w akcji sprzątania świata 
nad jeziorem Damsa. Dbanie o 
środowisko naturalne to jeden z 
priorytetów skautów oraz jeden 
z celów programu Comenius, 

w którym uczestniczą polska i 
turecka szkoła. Podczas cere-
monii kończącej pobyt w Tur-
cji uczniowie zaprezentowali 
program artystyczny z ludowy-
mi tańcami i obrzędami. Pokaz 
przerodzi ł się we wspólną za-
bawę przy muzyce tradycyjnej i 
współczesnej. 

Po powrocie, uczniowie w 
dalszym ciągu będą utrzymy-
wać kontakt z przyjaciółmi z 
zagranicy poprzez wideokon-
ferencje. Staną oni rownież 
przed różnymi zadaniami, które 
są istotną częścią wymiany 
młodzieżowej. Będą m.in. pr-
zygotowywać ulotkę „S.O.S 

– Szanuj Otoczenie Swoje”, 
w której młodzież przedstawi 
przyczyny i skutki globalnego 
ocieplenia i zanieczyszczenia 
środowiska. 

Zbiorą także materiały do st-
worzenia zielonego słowniczka 
i przygotują w szkole tzw. ,,ziel-
ony kącik”. W ramach tego pro-
gramu zorganizowane zostanie 
również w Święto Środowiska, 
które odbędzie się w Gimnaz-

jum nr 2 29 maja. Wszystkie 
wymienione zadania wyko-
nają obie partnerskie szkoły. 
Młodzież wraz z opiekunk-
ami panią Joanną Gawor, 
p.Teresą Zug i p. Anną Wa-
das przygotowuje się także 
do rewizyty tureckich przyja-
ciół, która planowana jest na 
przełom września i październi-
ka tego roku. 

PŁYWANIE

W Szkole Podstawowej nr 3 
odbyły się zawody pły-

wackie o „Puchar Dyrektora 
Szkoły”. Mająca już wieloletnią 
tradycję rywalizacja zgroma-
dziła na starcie kilkudziesięciu 
uczniów naszej szkoły. W za-
wodach uczestniczyli uczniowie 
klas od II do VI, którzy rywalizo-
wali w pływaniu indywidualnym 
na dystansach dla poszczegól-
nych roczników oraz w pływa-
niu drużynowym w sztafecie z 
przeszkodami. Najlepsi otrzy-

mali medale, a wszyscy startu-
jący słodkie upominki i produk-
ty firmy Danone. Nagrodę głów-
ną – „Puchar Dyrektora” i miano 
najlepszych pływaków w roku 
szkolnym 2012/2013 wywalczy-
ła klasa VI c. Zawody zorganizo-
wali i przeprowadzili nauczycie-
le wychowania fizycznego. 

DZIEŃ ZIEMI 

Tegoroczne obchody Święta 
Ziemi w SP nr 3 w Bieruniu 

rozpoczęły się w poniedziałek 
22. kwietnia spektaklem ekolo-
gicznym „Orzeszek” Teatru Ku-
kiełka. Następnie uczniowie klas 
I-III przeszli w „zielonym korowo-
dzie” osiedlową ulicą. W kolej-
nym dniu został przeprowadzo-
ny quiz z wiadomości o ochronie 

przyrody i ekologii wśród klas IV-
-VI. Uczniowie przygotowali pla-
katy, prezentacje multimedialne i 
dopingowali swoim reprezentan-
tom. Zgodnie z tradycją szkoły, 
w tym dniu uczniowie i nauczy-
ciele założyli ubrania w kolorze 

zielonym. Komisja wyłoniła zwy-
cięskie drużyny i klasy, które 
zostały nagrodzone książkami. 
Nad sprawnym przebiegiem ob-
chodów czuwały opiekunki Koła 
Ekologicznego – panie Grażyna 
Długosz i Mirosława Wilkosz.

Ekologiczna 
Jedynka

ak już informowaliśmy, w którym uczestniczą polska i 

Turcja raz jeszcze

   
 
 
   

 
 
   
Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej 
w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". 

 

 

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej 
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Z życia 
Trójki
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W słoneczny poranek 24 kwiet-
nia dzieci z Przedszko-
la nr 1 w Bieruniu zgroma-

dziły się na placu szkolnym, aby roz-
począć VII Korowód Ekologiczny.
Wszystkich uczestników powitała Pani 
Dyrektor Barbara Nieckarz oraz orga-
nizatorki – Ewa Długoń i Irena Puko-
wiec, które przeprowadziły dla dzieci 
atrakcyjne konkursy i zabawy ekologicz-
ne. Tegoroczny korowód odbywający się 
pod hasłem „Listy dla Ziemi” zwrócił uwa-
gę małych i dużych mieszkańców nasze-
go miasta na problem recyklingu i segre-
gacji odpadów. Jesteśmy przekonani, że 
zielone stroje dzieci, baloniki, wiatraki i 

slogany na transparentach skłoniły Bie-
runian do zmiany złych nawyków. We-
soły korowód przeszedł od szkoły ulicą 
Krakowską i zakończył się przemarszem 
wokół rynku. Mali ekolodzy śpiewali pio-
senkę „Kocham świat”, powtarzali gło-
śno „Nie wyrzucaj jak leci wszystkie-
go do śmieci”, „Kto segreguje, ten nie 
marnuje!” rozsyłając wszystkim wiosen-
ne uśmiechy. Delegacja najstarszych 
przedszkolaków wraz z panią Dyrektor 
spotkała się z przedstawicielami miasta 
– Burmistrzem panem Bernardem Pu-
stelnikiem oraz panem Grzegorzem 
Plewniokiem, którym przekazała pa-
miątkowy album z dziecięcymi listami 
dla Ziemi oraz transparenty tegoroczne-
go korowodu, które zostały wyekspono-
wane w Urzędzie Miasta.

Dnia 18 kwietnia w Przed-
szkolu nr 2 w Bieruniu 
przy ulicy Warszawskiej 

292 odbył się konkurs gwary 
śląskiej. W naszym Przedszko-
lu staramy się, aby dzieci po-
znały swój region. Realizujemy 
edukację regionalną przybliża-
jąc dzieciom zwyczaje, tradycje 
związane z „naszą małą ojczy-
zną” w której żyjemy. Konkurs 
gwary śląskiej był świetną oka-
zją, by dzieci próbowały mówić 
gwarą i ją rozumiały. Podczas 
konkursu „Po naszymu” dzie-
ci z poszczególnych grup, a ta-
kich przedstawicieli było dwa-
dzieścia dwoje zaprezentowały 
przygotowane w gwarze ślą-

skiej wiersze i piosenki. Dzieci 
z radością prezentowały przy-
gotowane teksty.

W jury konkursu zasiadły 
p. T. Chronowska, p. H. Ma-
tyszkowicz, p. I. Biolik. Konkurs 
gwary zorganizowały p. Sylwia 
Wójcik i p. Izabela Cwalina. 

Wszystkie dzieci uczestniczące 
w konkursie otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy i upominki. Jury 
oraz organizatorki serdecznie 
dziękują wszystkim dzieciom za 
udział w konkursie, a rodzicom 
za przygotowanie dzieci bardzo 
ciekawe prezentacje i stroje. 

Dziękujemy również wszystkim 
rodzicom którzy odpowiedzieli 
na ogłoszenie zamieszczone w 
szatni i ubrali dziecko do przed-
szkola odświętnie w tym dniu 
dzięki czemu dzień ten stał się 
jeszcze bardziej uroczysty. 
I miejsce zajęła Amelia Ma-

rek lat 3 w wierszu „Pytok”
II miejsce Karolina Herok 

lat 5 w wierszu „Moja oma 
Maryjka”

III miejsce Olimpia Opiała lat 
6 w wierszu „O Hasioku i 
klopsztandze”

Wyróżnienia otrzymali: Maja 
Rozmus, Rafał Jungmann, Ka-
rol Bałecki, Zosia Kłakus, Da-
wid Jarnot, Amelia Kołodziej. 

Gratulujemy serdecznie 
wszystkim uczestnikom. 

(B.K)

Po raz dziesiąty odby-
ły się w Gimnazjum nr 
1 im. Karola Wierzgonia 

w Bieruniu Dni Humanistycz-
ne. W tym roku nauczyciele 
języka polskiego przygotowa-
li: konkurs ortograficzno-inter-
punkcyjny zatytułowany „Mistrz 
Ortografii” oraz zadania doty-
czące czytania tekstu ze zro-
zumieniem tzw. „Maraton Czy-
telniczy”. Te dwa testy musieli 
rozwiązać wszyscy uczniowie 
naszej szkoły. Najlepsi zostali 
nagrodzeni nie tylko ocenami. 
Ponadto odbył się konkurs ję-
zykowy dotyczący znajomości 
gramatyki. Wszystkie zadania 
konkursowe zostały przygoto-
wane przez nauczycieli języ-
ka polskiego Bożenę Mosler-
-Gajdzik, Beatę Przypaliń-

ską, Annę Grudzińską-Ciok i 
Grzegorza Gretkę.

Najważniejszym wydarze-
niem tegorocznych Dni Huma-
nistycznych było przedstawie-
nie, które zaprezentowaliśmy 15 
maja 2013 roku. Podstawę sce-
nariusza stanowiło dzieło Sła-
womira Mrożka zatytułowane 

„Na pełnym morzu”. Odtwórczy-
nie ról, uczennice klasy IIIc Jo-
anna Mucha, Cecylia Wadas, 
Bernadeta Trela i Monika Go-
lasik wraz z swoją nauczycielką 
języka polskiego, udowodniły, 
że literaturę można interpreto-
wać na wiele sposobów, a tek-
stem literackim wspaniale się 

bawić. Przedstawiły więc wła-
sną wizję utworu Mrożka, gim-
nazjalistki wcieliły się w role nie-
zwykłych kobiet. Tym samym 
udowodniły, że młodzież wciąż 
ma świetne pomysły. Ponadto 
chórek szkolny nawiązując do 
marynistycznej tematyki przed-
stawienia zaprezentował kilka 
piosenek żeglarskich.

Tradycyjnie podczas takiej im-
prezy można było kupić w szkol-
nej kawiarence pyszne ciasto 
upieczone również przez gimna-
zjalistów. Jak się okazało nasza 
młodzież ma talenty nie tylko 
aktorskie i wokalne, ale również 
kulinarne. To niezwykłe przed-
sięwzięcie przygotowali: Boże-
na Mosler-Gajdzik, Marek Re-
guła, Anna Kasperczyk, Be-
ata Przypalińska. 

Zielony korowód przedszkolaków

przygotowane w gwarze ślą-

Bajtle z przedszkola godać poradzom

ską, Annę Grudzińską-Ciok i „Na pełnym morzu”. Odtwórczy-

Jubileuszowe 
Dni Humanistyczne
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Z udziałem 240 zawodni-
ków z 5 państw: Ukra-
iny, Węgier, Czech, Nie-

miec i Polski odbyły się w 
Bieruniu rozgrywki o Puchar 
Europy Juniorów oraz Puchar 
Budo Seniorów Federacji IBF 
w Formach Sztuk Walki. Im-
prezę zorganizowało w sobo-
tę 27 kwietnia Stowarzyszenie 
Big Budo Polska, którego pre-
zesem jest Wiesław Bigos. Za-
wody rozgrywane były w hali 
bieruńskiego Gimnazjum nr 2 
z podziałem na kategorie wa-
gowe i poszczególne konku-
rencje.

W ramach popisów mistrzow-
skich – zawodnik z Węgier wy-
stąpił w pokazie walki z samuraj-
skim, ostrym jak brzytwa – mie-
czem. Najpierw śmiercionośnym 
narzędziem rozciął jabłko na dło-
ni jednej z zawodniczek a potem 
szukał kolejnego śmiałka gotowe-
go do współpracy. Wystąpił bur-
mistrz Bierunia Bernard Pustel-
nik, który zgodnie z poleceniem 
położył się na stole, trzymając na 
brzuchu główkę kapusty. Miecz w 
ręce Węgra tylko świsnął w po-
wietrzu i rozłupał kapustę. Brako-
wało milimetrów od zetknięcia się 
z ciałem burmistrza a wtedy…. 
Nic dziwnego, że burmistrz Bieru-
nia Bernard Pustelnik otrzymał 
najgłośniejsze brawa.

W czasie rozgrywek przyzna-
no tytuły: najlepszego zawod-
nika i zawodniczki w konkuren-
cjach kata, walk semi-contact w 
poszczególnych kategoriach wie-

kowych. Puchar i tytuł najlepszej 
zawodniczki wywalczyły: w kate-
gorii wiekowej do 8 lat – Nikola 
Psota (Rybnik), w kategorii wie-
kowej do 10 lat – Paulina Wojta-

la (Lędziny), w kategorii wiekowej 
do 15 lat – Sabina Palka (Chełm 
Śląski) oraz w kategorii wiekowej 
Kobiet – Karolina Kula (Lędzi-
ny). W rywalizacji mężczyzn Pu-
char i tytuł najlepszego zawod-
nika wywalczyli: w kategorii wie-
kowej do 8 lat – Maksymilian 
Pepke (Tychy), w kategorii wie-
kowej do lat 10 – Denis Filipek 
(Karvina – Czechy), w kategorii 
wiekowej do 15 lat – Mateusz Sa-
ternus (Chełm Śląski) oraz w ka-
tegorii wiekowej Mężczyzn – Ma-
teusz Bigos (Big Budo Polska). 
Puchar dla najlepszego technika 
w walkach semi kontakt w kate-
gorii seniorów zdobyli: – Marketa 
Hricovova (Czechy) oraz Danylo 
Zaporozhskyi (Kijów – Ukraina).

Przez dwa dni blisko 300 
osób ze szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych bra-

ło udział w Mistrzostwach Bieru-
nia w Lekkoatletyce. Specjalnie 
na zwody w dyscyplinach królo-

wej sportu, zorganizowanych w 
ramach trwającego „Roku Cze-
skiego” – przybyła reprezenta-

cja młodzieży z Moravskyego 
Berouna wraz z wicestarostą 
Petrem Othalem. Organiza-
torem mistrzostw był Bieruń-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
który przygotował dla zawodni-
ków kilka konkurencji: biegi na 
różne dystanse, rzuty piłeczką 
palantową, skoki w dal i pchnię-
cia kulą. Wśród zaproszonych 
gości znalazł się zastępca bur-
mistrza Leszek Kryczek, któ-
ry wraz z dyrektorem BOSiRu 
Adamem Duczmalem wręczał 
nagrody. Wyniki zamieszczone 
są na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego.

Burmistrz pod samurajskim mieczem

Mistrzowie królowej sportu
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Do dobrego konia 
trzeba dobrego 
jeźdźca inaczej 

szybko się rozstaną 
– to jeździeckie przy-
słowie towarzyszyło 
wszystkim uczestni-
kom dorocznego tur-
nieju zorganizowane-
go w miniony weekend 
na terenie LKJ „Solec” 
w Bieruniu. Miejscowi 
dodają jeszcze jedno 
powiedzenie: Jak maj 

– to zawody u Toma-
sza Tury a jak zawody 
– to leje deszcz.

Nie inaczej było w tym 
roku ale pomimo kapry-
śnej pogody w Bieruniu 
przy ulicy Barbórki 23, 
odbyła się niezwykle wi-
dowiskowa impreza: Re-
gionalne Zawody w Sko-
kach Przez Przeszko-
dy o Puchar Burmistrza 
Miasta Bieruń, Memo-
riał Karoliny Kozioł oraz 

Zawody Towarzyskie 
w skokach przez prze-
szkody.

W tegorocznej rywali-
zacji wzięło udział blisko 
160 koni oraz zawodni-
cy klubów i sekcji zare-
jestrowanych w Śląskim 
Związku Jeździeckim. 
Tradycyjnie nie zabra-
kło zaproszonych jeźdź-
ców z innych wojewódz-
kich związków jeździec-
kich Zawody w różnych 

kategoriach rozgrywa-
no w sobotę i niedzielę. 
Ostatecznie Puchar Bur-
mistrza Miasta Bieruń 
zdobyła: Małgorzata 
Cieciura niezrzeszona 
na koniu Teza a w Me-
moriale Karoliny Kozioł 
zwyciężył Paweł Spen-
del z klubu Profit Orze-
sze na koniu Eldarwin.

Dobrze wypadli za-
wodnicy reprezentujący 
gospodarzy między in-

nymi: Gabriela Markie-
wicz, Igor Gawłowski i 
Oliwia Michalak. Impre-
zę obserwowało liczne 
grono kibiców gromko 
dopingujących swoich 
faworytów. Mimo fatal-
nej – zwłaszcza drugie-
go dnia – pogody na po-
lach przy ulicy Barbórki 
bawiło się stale blisko 
dwieście osób dla któ-
rych organizatorzy przy-
gotowali liczne atrakcje.Trzy jeździeckie imprezy

W dniach 17-19 maja w 
Suchedniowie odbyły 
się Mistrzostwa Pol-

ski Młodzików w Badmintonie. 
Nasi zawodnicy reprezentują-
cy UKS Unia Bieruń przywieź-
li 3 medale. Fantastycznie spi-
sał się Bartłomiej Parysz który 
jest uczniem Bieruńskiego Gim-
nazjum nr 2. Bartek zdobył Brą-
zowy Medal w grze pojedynczej 

i Złoty Medal w grze deblowej 
z Jędrzejem Wachowskim 
(STB Energia Lubliniec) trzeci 
medal dołożyła Daniela Bieliń-
ska w grze deblowej z Aleksan-
drą Ptak również STB Energia 
Lubliniec. Jest to wspaniały wy-
nik na arenie ogólnopolskiej z 
którego niezmiernie cieszą się 
wszyscy zawodnicy i trenerzy 
klubu. Gratulujemy!

W dniach 19-21 kwiet-
nia w naszym mie-
sie miało miejsce 

niecodzienne wydarzenie. 

Za sprawą paintball-imprezy.
pl Bieruń stał się miejscem tur-
nieju inauguracyjnego Polskiej 
Ligi Paintballowej. Przez cały 
weekend bylismy epicentrum 
skupiającym najlepsze druży-
ny z Polski i zagranicy grające 
sportowa odmianę paintballa- 
speedball. Podsumowując tur-
niej w telegraficznym skrócie 

należy powiedzieć były to 3 dni 
emocjonujących rozgrywek: 40 
drużyn z całej Polski i zagrani-
cy, 5 ton wystrzelonych kulek, 
300 osób zakwaterowanych w 
miejscowych hotelach, 4 na-
grody MVP ufundowane przez 
Burmistrza Miasta Bieruń, nie-
samowity wkład władz Miasta 
oraz pracowników Bieruńskie-
go Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do śledzenia 
poczynań bieruńskiej drużyny 
Zimna Crew!

Medale młodzikówBieruń stolicą paintballa

W 

jest uczniem Bieruńskiego Gim-
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IV Piknik Rodzinny w Gimnazjum nr 2

14 maja godz. 16.00 … a 
przed Gimnazjum nr 2 w Bie-
runiu tłum, śmiech, wrzawa, 
muzyka i mnóstwo zdrowe-
go jedzenia. Do tradycji tej 
szkoły należy już wspólna 
zabawa uczniów, rodziców i 
nauczycieli. Co roku pod in-
nym hasłem i z nowymi po-
mysłami. W tym roku propa-
gowano zdrowy styl życia, 
a to, co się działo pokazuje 
fotoreportaż:

Każdy, kto przyniósł makulaturę, 
otrzymywał w zamian sadzonkę kwiatu.

Prezentacja i pomysły na kreacje ekologiczne 
przeszły najśmielsze oczekiwania.

Na koniec wszyscy zaśpiewali nieoficjalny hymn 
wszystkich dotychczasowych pikników: „Bo my bieruniacy to jedna rodzina…”

W sobotę 25 maja już po raz czwarty odbył się festyn 
szkolny „W niezupełnie starym stylu” zorganizowa-
ny przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz 

uczniów Gimnazjum nr 1 im. K. Wierzgonia w Bieruniu, które-
go adresatami byli mieszkańcy naszego miasta. Jego myślą 
przewodnią było hasło „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie” . 

Wśród zaproponowanych gościom atrakcji znalazły się m.in. park 
zabaw dla dzieci, pokaz wspinaczki i paintballu w wykonaniu harce-
rzy, prezentacja ptaków drapieżnych, pokaz straży pożarnej, quiz 
z wiedzy o krajach anglojęzycznych, konkursy sprawnościowe czy 
konkurs wiedzy o samochodach rajdowych.

W części artystycznej festynu swoje umiejętności zaprezentowali 
gimnazjaliści, którzy wspólnie z nauczycielami przygotowali scenki 
kabaretowe, układ taneczny będący połączeniem stylu house i hip-
-hopu, występ chóru szkolnego, przedstawienie dla dzieci w wyko-
naniu grupy aktorów „Jedyneczka”. 

Całości dopełniała muzyka. Uczestnicy festynu mogli obejrzeć 
Biesiadę Śląską wraz z pokazem trojaka, wziąć udział w nauce 

mietlorza, spróbować swoich sił w karaoke czy wysłuchać recitalu 
naszych absolwentów. 

Ponadto nasi mili goście mogli skorzystać z porad kosmetyczki, 
poznać techniki malowania twarzy, wykonywania tatuaży i warko-
czyków. Można było również spróbować pysznych wypieków przy-
gotowanych przez uczniów i nauczycieli, potraw z grilla oraz gro-
chówki. 

Największą atrakcją festynu okazała się loteria fantowa, w której 
główną nagrodą był rower górski oraz quiz wiedzy o zdrowiu, które-
go zwycięzca otrzymał weekendowy pobyt dla całej rodziny w Kry-
nicy Górskiej ufundowany przez państwa Gawęckich. 

Bez wątpienia sobotnie popołudnie spędzone na terenie nasze-
go gimnazjum stało się asumptem do świetnej zabawy w miłym, 
rodzinnym gronie. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na 
zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla naszego gimna-
zjum. 

Żyjmy zdrowo 
i bezpiecznie 

Każdy, kto przyniósł makulaturę, 

Żyj smacznie i zdrowo


