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Me�da�le�Za Dłu�go�let�nie
Po�ży�cie�Mał�żeń�skie
dla�bie�ruń�skich�par

– Mi nę ło 50, 60 i 65 lat od chwi li, kie dy po łą czy li ście swój los. Kie dy złą cze ni

uczu ciem i wza jem ną uf no ścią po wie dzie li ście so bie sło wo „tak” i wło ży li ście ob -

rącz ki. Mi mo róż nych prze ciw no ści lo su przy rze cze nia da ne go so bie do trzy ma li -

ście. Moż li we to by ło tyl ko, dla te go, że da rzy cie się wza jem nym uczu ciem i po sza -

no wa niem. Z Wa sze go ży cia wy ni ka nie jed na na uka dla tych, któ rzy wy bra li lub

wy bio rą wspól no tę mał żeń ską – ty mi sło wa mi Syl wia Orocz, na czel nik Wy dzia łu
Spraw Oby wa tel skich Urzę du Miej skie go w Bie ru niu roz po czę ła uro czy ste ob cho -
dy ju bi le uszy za war cia związ ków mał żeń skich przez miesz kań ców na sze go mia sta.

Do�koń�cze�nie�na str. 8

We�wto�rek 26�mar�ca�w Urzę�dzie�Miej�skim�w Bie�ru�niu�na�stą�pi�ło�pod�pi�sa�nie�umo�wy�z wy�ko�-

naw�cą� na re�ali�za�cję� za�da�nia� pn.� „Roz�bu�do�wa�wraz� z ter�mo�mo�der�ni�za�cją� bu�dyn�ków� Szko�ły

Pod�sta�wo�wej�nr 1�w Bie�ru�niu”.�Na mo�cy�pod�pi�sa�nej�umo�wy�bu�dy�nek�sta�rej�sa�li�gim�na�stycz�nej

zo�sta�nie�wy�bu�rzo�ny,�a w je�go�miej�sce�po�wsta�nie�no�wo�cze�sna�sa�la�spor�to�wa,�bę�dą�ca�od�po�wie�-

dzią�na po�trze�by�i ocze�ki�wa�nia�uczniów,�ro�dzi�ców,�na�uczy�cie�li�oraz�dy�rek�cji�szko�ły.

Do�koń�cze�nie�na str. 2

Bu�du�je�my�no�wą�sa�lę
gim�na�stycz�ną�przy SP1

GO�DY�NIE�TYL�KO�ZŁO�TE



2 Rodnia nr 3/2019 GOSPODARKA

FLESZ�INWESTYCYJNY

Po go da się po pra wi ła, więc pra ce bu dow -
la ne na osie dlu Ho me ra moc no przy śpie szy ły.
Trwa bu do wa wie ży wspi nacz ko wej, któ ra bę -
dzie mia ła pra wie 16,5 m wy so ko ści.

Plan za kła da bu do wę pro fe sjo nal nych ścia -
nek wspi nacz ko wych na kil ku ścia nach ha -
li – na jed nej ze ścian zo sta nie za bu do wa na
ścian ka wspi nacz ko wa dla osób po cząt ku ją -
cych oraz ścian ka do wspi na na bez ase ku ra -
cji. Jed no z po miesz czeń nad bu do wa nych
nad świe tli cą śro do wi sko wą zo sta nie za adop -
to wa ne na bul de row nię, czy li miej sce tre nin -
gów wspi na czy, słu żą ce do wspi na nia bez ase -
ku ra cji.

Kil ka ty go dni te mu de le ga cja bie ruń ska
w skła dzie: Za stęp ca Bur mi strza Bie ru nia Se -
ba stian Ma cioł, na czel nik Wy dzia łu In we sty -
cji i Re mon tów Ma ciej Kar ku la oraz dy rek -
tor BO SiR-u Mi chał Żerd ka od wie dzi ła Ko ścian,
nie speł na 24-ty sięcz ne mia sto pod Po zna -
niem. Ce lem wi zy ty by ła uni ka to wa, za byt ko -
wa ko ściań ska wie ża ci śnień, w któ rej kli ma -
tycz nych wnę trzach moż na sko rzy stać ze ścian
wspi nacz ko wych, się ga ją cych po nad 18 me -
trów, o łącz nej po wierzch ni bli sko 345 m2.
Tam tej sze ścia ny to kil ka set chwy tów oraz
oko ło 20 nie za leż nych dróg wspi nacz ko wych
o róż nych po zio mach trud no ści.

Przy go to wu je my się do prze tar gu na wy -
bór fir my ma ją cej za pro jek to wać oraz wy bu -
do wać ścia ny wspi nacz ko we w bie ruń skim
Cen trum Wspi nacz ko wym mó wi Za stęp ca
Bur mi strza Se ba stian Ma cioł – więc wi zy ta
by ła oka zją do wy mia ny do świad czeń, za -
rów no tych z eta pu pro wa dze nia po stę po -
wa nia prze tar go we go, pro jek to wa nia, ale

i bie żą ce go funk cjo no wa nia ścian. Po wierzch -
nia na szych ścian wspi nacz ko wych bę -
dzie więk sza, choć te naj wyż sze (16 m) bę dą
nie co niż sze niż ko ściań skie. Bę dzie my też
mie li sta no wi ska do au to ma tycz nej ase ku ra -
cji, co bę dzie na szą prze wa gą nad tu tej szy mi
roz wią za nia mi. Bądź co bądź, ko ściań ska wie -
ża jest nie sa mo wi tym obiek tem, a jej re wi -

ta li za cja kil ka lat te mu to przy kład świet nej
ada pta cji za byt ko we go obiek tu i nada nia mu
no wych funk cji. Na szym prze wod ni kiem był
Pan Prze my sław Kor bik, Za stęp ca Bur mi strza
Mia sta Ko ścian.

Przy po mi na my, że na osie dlu Ho me ra two -
rzo ne jest pro fe sjo nal ne Cen trum wspi nacz -
ko we oraz Cen trum spor tów wal ki.

Bu�du�je�my�no�wą�sa�lę�gim�na�stycz�ną�przy SP1

Postępy�prac�przy�budowie�Homera�Centrum

Do�koń�cze�nie�ze str. 1

Pla no wa na in we sty cja za kła da
wy bu rze nie ist nie ją ce go bu dyn ku
sa li gim na stycz nej i bu do wę no -
we go skrzy dła za wie ra ją ce go no -
wą sa lę wraz z za ple czem spor to -
wym (szat nia mi, po miesz cze nia mi
hi gie nicz no -sa ni tar ny mi, po miesz -
cze nia mi dla na uczy cie li, ma ga zy -
nem sprzę tu spor to we go), a tak że
hol wej ścio wy, po miesz cze nia tech -
nicz ne i po moc ni cze oraz ko mu ni -
ka cję i szyb win do wy. Aby w peł ni
wy ko rzy stać moż li wo ści, ja kie ofe ru je obiekt,
po sta no wio no, że po wsta nie tu rów nież po miesz -
cze nie bi blio tecz ne oraz sa la do gim na sty ki ko -
rek cyj nej wraz z za ple czem. 

Do dat ko wo od stro ny pół noc no -wschod niej
szko ła roz bu do wa na zo sta nie o no wą ze wnętrz -
ną klat kę scho do wą wraz z win dą wraz po chyl -
nią dla osób nie peł no spraw nych. War tość za da -
nia to nie mal mi lion zło tych, a ter min re ali za cji
prze wi dzia no do połowy 2021 roku.
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Za�koń�czy�ła� się� do�rocz�na,� wio�sen�na se�ria
wal�nych� ze�brań� spra�woz�daw�czych� Ochot�ni�-
czych�Stra�ży�Po�żar�nych.

OSP�BIE�RUŃ�STA�RY

Ja ko pierw si swo je ze bra nie zor ga ni zo wa li
dru ho wie OSP Bie ruń Sta ry. W spo tka niu uczest -
ni czył Se ba stian Ma cioł – wi ce bur mistrz Bie ru -
nia, któ ry w imie niu miesz kań ców po dzię ko -
wał stra ża kom za ich trud, po świę ce nie
i za an ga żo wa nie. Pod czas spo tka nia naj ak tyw -
niej szy w wy jaz dach druh - Pa tryk Kraw czyk zo -
stał wy róż nio ny przez Za rząd OSP prze ka za -
niem mu do użyt ku naj no wo cze śniej szej wer sji
heł mu ochron ne go.

Jak nam po wie dział Bła żej To me ra – pre zes
OSP Bie ruń Sta ry, jed nost ka w mi nio nym ro -
ku uczest ni czy ła 220 ra zy w ak cjach ra tow ni -
czych, w tym: w ga sze niu po ża rów 43 ra zy,
w li kwi da cji miej sco wych za gro żeń 153 ra zy.
W sied miu przy pad kach alar my oka za ły się
fał szy we. Łącz nie stra ża cy wy jeż dża li 235

ra zy, z cze go 46 to wy jaz dy po za te ren Bie ru -
nia do Ty chów, Lę dzin, Świer czyń ca, Cheł mu
Ślą skie go i Boj szów.

W ro ku ubie głym OSP Bie ruń Sta ry po zy ska -
ła do ta cję na za kup nie zbęd ne go wy po sa że nia
w kwo cie po nad 23.000 zł. Nie wli cza jąc środ -
ków po zy ska nych z Bu dże tu Oby wa tel skie go
do zre ali zo wa nia w ro ku 2019 na kwo tę po -
nad 70.000 zł.

Sta ro bie ruń scy dru ho wie nie tyl ko uczest ni -
czą w ak cjach ra tow ni czo-ga śni czych, ale pro -
wa dzą wie le dzia łań pro fi lak tycz nych. War to
w tym kon tek ście wspo mnieć o współ pra cy ze
Szko łą Pod sta wo wą nr 1 i z Przed szko lem nr 1,
współ pra cy z pa ra fią Św. Bar tło mie ja i WOŚP.
Jed nost ka uczest ni czy ła rów nież w pre zen ta cji
w Pań stwo wej Wyż szej Szko le Za wo do wej
w Oświę ci miu i przy stą pi ła do pro gra mu „Ra -
tu je my Uczy my Ra to wać”.

W no wo bie ruń skiej czę ści na sze go mia sta
ze bra nia w oby dwu jed nost kach od by ły się te -
go sa me go dnia, czy li w so bo tę 9 mar ca.

OSP�BIE�RUŃ�NO�WY

Spra woz da nie z dzia łal no ści jed nost ki przed -
sta wił na czel nik OSP Bie ruń No wy – Ro bert
Kucz. Do wie dzie li śmy się, że stra ża cy są dys -
po no wa ni do wie lu zda rzeń ta kich jak: po ża ry,
wy pad ki ko mu ni ka cyj ne, miej sco we za gro że -
nia, po mia rów tlen ku wę gla w miesz ka niach,
dzia łań ra tow ni czo po szu ki waw czych, po dej -
mo wa nia dzia łań pod czas wy stą pie nia za gro -
że nia po wo dzio we go czy lo kal nych pod to pień,
za bez pie cze nia pod czas wy stą pie nia bra ków
w ener gię elek trycz ną.

Do po dej mo wa nych przez dru hów dzia łań
na le ży rów nież udział w za bez pie cze niu pod -
czas or ga ni zo wa nych fe sty nów, kon cer tów, im -
prez i za wo dów, któ re sta no wią tzw. wy jaz dy
go spo dar cze. Jed nost ka OSP Bie ruń No wy w ubie -
głym ro ku bra ła udział łącz nie w 224 zda rze -
niach, w tym na te re nie Bie ru nia 183, oraz 41
ra zy po za te rem na sze go mia sta. We dług stra -
żac kich sta ty styk by ły to zda rze nia ta kie jak:
po ża ry – 65 wy jaz dów, miej sco we za gro że -

nia – 133 wy jaz dy, alar my fał szy we – 5 wy jaz -
dów, za bez pie cze nia – 12 oraz ćwi cze nia – 9 wy -
jaz dów.

W 2018 ro ku jed nost ka po zy ska ła kwo tę 550
tys. zł od sa mo rzą du Bie ru nia. Co wię cej, dzię ki
zgło szo nym pro jek tom i za an ga żo wa niu miesz -
kań ców w bu dżet par ty cy pa cyj ny, stra ża cy
po zy ska li kwo tę 34.440 zł, któ rą prze zna czy li
na za kup sprzę tu. Po nad to, w wy ni ku pro wa -
dzo nej w ca łym kra ju ak cji za ku pu sprzę tu dla
stra ży po żar nej przez Mi ni ster stwo Spra wie dli -
wo ści dru ho wie otrzy ma li: de fi bry la tor AED, tor -
bę PSP R1, de skę or to pe dycz ną i ze staw szyn
Kra me ra. Z otrzy ma nej do ta cji w ra -
mach KSRG otrzy ma li kwo tę 4700 zł, za któ rą
ku pi li: dwa kom ple ty ubrań prze zna czo ne do usu -
wa nia owa dów, je den kom plet ubra nia spe cjal -
ne go SX -3, dwa sy gna li za to ry bez ru chu Dra -
ger Bo dy gu ard i tro chę drob niej sze go sprzę tu.

Obec ny na ze bra niu bur mistrz Kry stian Grze -
si ca po in for mo wał, że pod jął de cy zję, aby środ -
ki fi nan so we po zy ska ne ze sprze da ży sta re go

sa mo cho du mar ki Jelcz, zo sta wić do dys po zy -
cji jed nost ki.

OSP�CZAR�NU�CHO�WI�CE

Te go sa me go dnia ob ra do wa li dru ho wie
z OSP Czar nu cho wi ce. Tu spra woz da nie z dzia -
łal no ści przed sta wił pre zes Prze my sław Ce cu ga.

Czar nu cho wic ka jed nost ka OSP w mi nio nym
ro ku uczest ni czy ła 59 ra zy w ak cjach ra tow ni -
czych. Zna la zły się w tym: ga sze nie po ża rów 30
ra zy, li kwi da cja miej sco wych za gro żeń 28 ra zy
i je den alarm fał szy wy. Łącz nie stra ża cy wy jeż -
dża li 183 ra zy.

Rów nież ta jed nost ka na bie żą co wy mie nia
i uzu peł nia zu ży ty sprzęt. Dość po wie dzieć, że
w mi nio nym ro ku po zy ska ła: sa mo chód ra tow -
ni czo -ga śni czy mar ki Sto lar czyk Man, ta blet wraz
z ak ce so ria mi, de fi bry la tor, tor bę PSP R1, sys -
tem na wi ga cji Gar min GPS -4 sztu ki i wie le drob -
niej sze go, ale jak że po trzeb ne go sprzę tu.

W ra mach prac do dat ko wych dru ho wie mię -
dzy in ny mi: uczest ni czy li w fe sty nach or ga ni -
zo wa nych przez Urząd Mia sta, bra li udział w za -

bez pie cze niu raj dów i wy ści gu ko lar skie go To -
ur de Po lo gne. Po nad to, w tro sce o bez pie -
czeń stwo po wo dzio we stra ża cy na bie żą co ko -
szą prze pu sty wa ło we i usu wa ją na no sy
na fi la rach na mo ście ko le jo wym na Wi śle.

Jak pod kre ślił pre zes Ce cu ga, w okre sie spra -
woz daw czym wy róż nio no dwóch człon ków
OSP Czar nu cho wi ce. Wy róż nie ni to dru ho wie
An drzej Wró bel i Ry szard Saj dok uho no ro wa ni
me da lem Od dzia łu Po wia to we go ZOSP RP Po -
wia tu Bie ruń sko -Lę dziń skie go, w uzna niu za -
sług w dzia łal no ści na rzecz ochro ny prze ciw -
po ża ro wej.

W ze bra niu OSP Czar nu cho wi ce uczest ni czył
bur mistrz Kry stian Grze si ca wraz z za stęp cą
Se ba stia nem Ma cio łem.

Pod su mo wu jąc wszyst kie spo tka nia bur mistrz
Kry stian Grze si ca stwier dził, że mi nio ny rok ob -
fi to wał w wie le wy da rzeń. – Dzię ku ję w imie -
niu miesz kań ców za Wa sze za an ga żo wa nie
w pra cę na rzecz na szej lo kal nej spo łecz no ści
i nie prze rwa ną dba łość o wspól ne bez pie czeń -
stwo. Ży czę „ty lu bez piecz nych po wro tów, co
wy jaz dów” – za koń czył bur mistrz.

Wal�ne�ze�bra�nia�spra�woz�daw�cze�w OSP

OSP�Bie�ruń�Sta�ry

OSP�Bie�ruń�Nowy

OSP�Czarnuchowice
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ZAMELDUJ�SIĘ�W�BIERUNIU

Co wio snę ma miej sce po wta rza ją -
cy się tra gicz ny sce na riusz. Ktoś wy -
pa la tra wę na łą ce, my śląc, że pa nu je
nad ogniem. W mgnie niu oka ogień
roz prze strze nia się i po żar go to wy.
Nie zbęd ne jest we zwa nie stra ży po -
żar nej i okieł zna nie po ża ru. Po mi mo
wie lu ape li i do wo dów świad czą cych
o szko dli wo ści wy pa la nia traw, dzia -
ła nie to jest na dal bar dzo po pu lar ne.
Wbrew wpo jo nym mi tom, po piół
z traw nie użyź nia gle by, a je dy nie
nisz czy łą ko wy eko sys tem.

Ca łe szczę ście pod pa la nie traw przez
rol ni ków to już dzi siaj mar gi nes. Obec -
nie moż na za to stra cić do pła ty rol ni -
cze – bo we dług pra wa unij ne go wy -
pa la nie traw stoi w sprzecz no ści
z do brą prak ty ką rol ną. Jed nak nie
tyl ko rol ni cy in te re su ją się wy pa la -
niem. Pro blem pło ną cych traw to rów -
nież do sko na łe od zwier cie dle nie ludz -
kiej głu po ty i bra ku wy obraź ni wśród
naj czę ściej znu dzo nych lub szu ka ją -
cych wra żeń osób.

Choć na po cząt ku pło mień jest ma -
ły, bar dzo szyb ko mo że wy mknąć się
spod kon tro li. Cza sem pę dzi z pręd -
ko ścią bie gną ce go czło wie ka. Wte dy
na po wierzch ni gle by, w ro ślin no ści
gi nie ca łe ży cie – po cząw szy od owa -
dów, pa ję cza ków, śli ma ków, a skoń -

czyw szy na pła zach, ga dach i ssa -
kach. Ogień nie oszczę dza bie dro -
nek, pa ją ków, my szy, mło dych za ję -
cy, ro puch, żab i je ży. Wszyst kie te
zwie rzę ta po pro stu za wol no lub
zbyt póź no za czy na ją ucie kać – nie
ma ją szans z ogro mem i po tę gą ognia.
Po żar nisz czy wszyst ko.

Bez wzglę du czy pod pa la cza mi po -
wo du je nu da, głu po ta, brak wy obraź -
ni czy też nie wie dza, wy pa la nie traw
to nisz cze nie ca łe go ma łe go eko sys -
te mu – to ka ta stro fa eko lo gicz na.
Dla nas być mo że tyl ko w bar dzo nie -
wiel kiej ska li, ale dla owa dów, ro -
puch i je ży – to ka ta stro fa w peł nym
zna cze niu te go sło wa.
War�to� pa�mię�tać,� że� wy�pa�la�nie

traw� to� we�dług� ko�dek�su� kar�ne�go
„bez�po�śred�nie�po�wo�do�wa�nie�za�gro�-
że�nia�po�ża�ro�we�go”.�Ja�ko�ta�kie� jest
prze�stęp�stwem!� Służ�by� po�rząd�ko�-
we� re�agu�ją�na nie� szyb�ko� i spraw�-
nie.� A pod�pa�la�cza� cze�ka� wy�so�ka
grzyw�na�bądź�man�dat.
Nie� wa�haj�my� się� więc� –� re�aguj�-

my,�gdy�tyl�ko�spo�strze�że�my�pierw�-
sze� pło�ną�ce� tra�wy!� Dzwoń�my
pod 112,� na straż� po�żar�ną,� po�li�cję
bądź� straż� miej�ską.� Je�den� te�le�fon
mo�że�oca�lić�nie�tyl�ko�przy�ro�dę,�ale
i na�sze�do�my� i ca�łe�go�spo�dar�stwa.

STOP
WY�PA�LA�NIU�TRAW

Zmie niasz miej sce za miesz ka nia?
A mo że przy je cha łeś lub wra casz z za -
gra ni cy i nie masz mel dun ku w Pol -
sce? Pa mię taj, że by się za mel do wać.
Od dzi siaj to prost sze niż kie dy kol -
wiek. Każ dy, kto miesz ka w Pol sce,
mu si pa mię tać o obo wiąz ku mel dun -
ko wym. Od dzi siaj nie mu si iść do urzę -
du, aby to zro bić. E -mel du nek już
dzia ła. My oczy wi ście za chę ca my aby
za mel do wać się w Bie ru niu. Dzię ki
naj now szej, uru cho mio nej przez Mi -
ni ster stwo Cy fry za cji we współ pra cy
z Mi ni ster stwem Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji, e -usłu dze moż -
na za mel do wać się za rów no na po -
byt sta ły, jak i cza so wy. E -mel du nek
umoż li wia też prze mel do wa nie, a tak -
że za mel do wa nie/prze mel do wa nie
nie peł no let nie go dziec ka oraz – ja ko
peł no moc nik – in nej oso by.

Jak�to�zro�bić?

Wszyst ko za czy na się na stro nie
www.oby wa tel.gov.pl To tam na le ży
wejść, wy brać in te re su ją cą usłu gę
(mel du nek) i po twier dzić swo ją toż -
sa mość Pro fi lem Za ufa nym (eGO).

Ko lej ny krok to wy bra nie opcji – za -
zna cze nie, czy cho dzi o za mel do wa -
nie na po byt sta ły lub cza so wy, za -
mel do wa nie dziec ka, czy mo że
sko rzy sta nie z peł no moc nic twa do za -
mel do wa nia in nej oso by.

War to pa mię tać o przy go to wa niu
od po wied nich do ku men tów. W przy -
pad ku mel dun ku, w za leż no ści od wy -

bra nej opcji, przy dać się mo gą m.in.
ska ny peł no moc nictw, ska ny do ku -
men tów po twier dza ją cych ty tuł praw -
ny do lo ka lu, oświad cze nia wła ści cie -
la lub in ne go pod mio tu dys po nu ją ce go

ty tu łem praw nym do lo ka lu, po twier -
dza ją ce po byt w lo ka lu.  

W przy pad ku gdy mel du je my sa -
mych sie bie, da ne per so nal ne zo sta ną
au to ma tycz nie za cią gnię te do od po -
wied nich ru bryk. Je śli wnio sek skła da
peł no moc nik, ko niecz ne jest do łą cze -
nie upo waż nie nia w for mie za łącz ni ka.

Za dar�mo

Wnio sek o za mel do wa nie wy sy ła -
my on li ne do wła ści we go miej sco wo
urzę du (od po wied nie go dla miej sca
za mel do wa nia sta łe go/cza so we -
go) – zo sta nie on au to ma tycz nie wy -
bra ny na pod sta wie wpro wa dzo ne -
go no we go ad re su za mel do wa nia. 

Je śli do łą czy łaś/-eś wszyst kie po -
trzeb ne do ku men ty – urzęd nik za mel -
du je cię od ra zu po otrzy ma niu two je -
go zgło sze nia. Je śli do łą czy łaś/-eś
do for mu la rza ska ny do ku men -
tów – urzęd nik mo że po pro sić cię o ich
ory gi na ły i do pie ro po wy ja śnie niu
wszyst kich wąt pli wo ści cię za mel du je.

Usłu ga jest bez płat na. Bez płat nie
zo sta nie rów nież wy da ne za świad -
cze nie o za mel do wa niu na po byt sta -

ły, któ re urząd wy da bez ko niecz no -
ści wnio sko wa nia.

Płat ne – 17 zł – jest tyl ko  za świad -
cze nie o za mel do wa niu na po byt cza -
so wy. O nie rów nież mo że my za -

wnio sko wać on li ne.
Wy star czy we wnio sku
za zna czyć od po wied nie
po le. Do wy bo ru ma my

kil ka spo so bów od bio ru za świad cze -
nia – od biór oso bi sty w urzę dzie, tra -
dy cyj na prze sył ka pocz to wa lub prze -
sła na na skrzyn kę ePU AP – wer sja
elek tro nicz na.

E -mel du nek jest ko lej ną, uru cho -
mio ną przez Mi ni ster stwo Cy fry za -
cji we współ pra cy z Mi ni ster stwem
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra -
cji, e -usłu gą uła twia ją cą oby wa te -
lom kon takt z ad mi ni stra cją. Bez ko -
niecz no ści wy cho dze nia z do mu
moż na już m.in. za mó wić od pi sy ak -
tów sta nu cy wil ne go i za to za pła cić,
zło żyć wnio sek o wy da nie do wo du
oso bi ste go lub zgło sić utra tę lub
uszko dze nie do wo du oso bi ste go

O tym�war�to�pa�mię�tać�

• je śli miesz kasz pod kon kret nym
ad re sem i chcesz tam miesz kać na sta -
łe – za mel duj się na po byt sta ły,

• je śli tym cza so wo miesz kasz
pod in nym ad re sem niż ad res two je -
go sta łe go za mel do wa nia i chcesz
tam miesz kać dłu żej niż trzy mie sią -
ce  – za mel duj się na po byt cza so wy, 

• je śli je steś Po la kiem za mel duj się
naj póź niej w 30. dniu od przy by cia,

• je śli je steś oby wa te lem pań stwa
człon kow skie go UE lub Is lan dii, Nor -
we gii, Liech ten ste inu, Szwaj ca rii lub
człon kiem ro dzi ny ta kie go cu dzo -
ziem ca za mel duj się naj póź niej w 30.
dniu od przy by cia,

• je śli je steś oby wa te lem in ne go
kra ju, niż te wy mie nio ne po wy żej za -
mel duj się naj póź niej w 4. dniu
od przy by cia.

Po�dzię�ko�wa�nie
Ak�cja�Ka�to�lic�ka�przy pa�ra�fii�św.�Bar�tło�mie�ja,�or�ga�ni�za�tor�Ba�lu�cha�ry�ta�tyw�ne�go

pod pa�tro�na�tem�św.�Wa�len�te�go,�któ�ry�od�był�się 9�lu�te�go 2019�r.
w Re�stau�ra�cji�Sty�lo�wa,�dzię�ku�je�spon�so�rom�za wspar�cie�w/w wy�da�rze�nia:

De�li�ka�te�sy�Cen�trum,�S.H.U.�Jed�ność,
Kwia�ciar�nia�–�Ro�man�So�sna�oraz�Pie�kar�nia�–�Je�rzy�Pa�stusz�ka.

Dzię�ku�je�my�

E�-mel�du�nek
–�ko�lej�na�e�-usłu�ga
już�dzia�ła!

Przy�po�mi�na�my,�że�na�dal�ist�nie�je
obo�wią�zek�mel�dun�ko�wy
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BPIK�ape�lu�je:�ka�na�li�za�cja�to�nie�kosz�na śmie�ci�

Czy pod czas zmy wa nia na czyń, pra -
nia, po ran nej czy wie czor nej to a le ty
zda rza się Wam po my śleć krót ką chwi -
lę co dzie je się ze zu ży tą wo dą? Mo że
za sta na wia cie się nad tym do pie ro
wów czas, gdy otrzy mu je cie ra chu nek
za od pro wa dzo ne ście ki? Po win ni śmy
mieć świa do mość, że w mniej szym
lub więk szym stop niu mo że my mieć
wpływ na je go wy so kość. 

Sieć ka na li za cyj na i znaj du ją ce się
na niej prze pom pow nie ście ków zo -
sta ły za pro jek to wa ne i wy ko na ne,
aby przyj mo wać ście ki z na szych do -
mów: z ką pie li, my cia, pra nia. Je że li
jed nak wraz ze ście ka mi pły ną tak że
od pa dy, o któ rych mó wi my da lej, to
po wo du ją one za ty ka nie prze wo dów
ka na li za cyj nych i spię trze nie ście ków
w ka na łach, za le wa nie piw nic, a je -

że li do sta ną się do prze pom pow ni
na wi ja ją się na wir ni ki pomp, uszka -
dza jąc je me cha nicz nie. Koszt� usu�-
wa�nia�awa�rii�sie�ci�czy�wy�mia�ny�pomp
jest�bar�dzo�wy�so�ki.�

Od kil ku lat moż na za uwa żyć du że
zmia ny w ja ko ści ście ków tra fia ją -
cych do na szych prze pom pow ni.
Wszyst ko to za spra wą... ma łych nie -
po zor nych chu s te czek na wil ża nych
sto so wa nych do czysz cze nia róż nych
po wierzch ni (me ble, bla ty ku chen -
ne, lu stra, sa ni ta ria ty). Pra wie wszyst -
kie tra fia ją do ka na li za cji. Każ dy z nas
chy ba uży wał, a przy naj mniej miał
w rę kach ta ką na wil żo ną chu s tecz kę
i przy na stęp nej oka zji niech spró bu -
je ro ze rwać ją na pół. Mo że wte dy
za sta no wi się przed wrzu ce niem jej
do to a le ty.

Bądź�eko�lo�gicz�ny�to�za�osz�czę�dzisz�

– Co ro ku wio sną ma my szcze gól -
nie du żo pra cy – mó wi Jo lan ta Nie -
sy to pre zes Bie ruń skiej Spół ki Wod -
nej. Obec nie trwa ją przy go to wa nia
do Wal ne go Zgro ma dze nia De le ga -
tów. Przede wszyst kim jed nak pro -
wa dzi my prze glą dy sta nu ro wów
oraz czy ni my sta ra nia o po zy ska nie
środ ków na kon ser wa cję urzą dzeń
wod nych i funk cjo no wa nie ca łe go
za ple cza z tym zwią za ne go do da je
pa ni pre zes. Trwa wstęp ne uzgad -
nia nie ter mi nów roz po czę cia prac
z za in te re so wa ny mi pra cow ni ka mi.

Dość czę sto pra cow ni cy Spół ki spo -
ty ka ją się z uwa ga mi ty pu: „To nie
wo da z mo je go po dwór ka”, „Miesz -
kam nie co wy żej więc nie po wi nie -
nem być człon kiem i pła cić skła dek”,
„Nie mam ro wu na swo jej po se sji”,
„Cze mu mam, pła cić, sko ro in ni też
ko rzy sta ją i nie pła cą?” Przy po mnij -
my więc, że Bie ruń ska Spół ka Wod -
na jest je dy ną Spół ką dzia ła ją cą na te -
re nie po wia tu Bie ruń sko -Lę dziń skie go
i to od dwu dzie stu sied miu lat. Jest
or ga ni za cją zrze sza ją cą oso by fi zycz -
ne i praw ne, ma ją cą na ce lu za spo -
ko je nie wska za nych usta wą Pra wo
Wod ne, po trzeb w dzie dzi nie go -
spo da ro wa nia wo da mi. Na te re nie
gmi ny Bie ruń spół ka wy ko nu je i utrzy -
mu je me lio ra cje wod ne szcze gó ło -
we. Dzia ła na pod sta wie sta tu tu.
Nad zór i kon tro lę nad jej dzia łal no -
ścią spra wu je Sta ro sta Bie ruń sko-
Lę dziń ski. Spół ka po win na utrzy my -
wać się ze skła dek człon kow skich.
Jed nak, aby móc zro bić  to, co trze -
ba każ de go ro ku, tj. kon ser wa cję
oko ło 30 km ro wów (to jak od le -
głość z Bie ru nia do Ka to wic) i na -
pra wę/prze bu do wę dre na żu na grun -
tach o po wierzch ni oko ło 4 hek ta rów,
Spół ka jest wspo ma ga na przez Urząd
Mia sta w po sta ci  do ta cjii ce lo wej i co -
rocz nie bez płat nie udo stęp nia ną sa -
lę w Re gio nal nym Cen trum Kul tu ral -
no-Go spo dar czym „Re mi za” na Wal ne
Zgro ma dze nie De le ga tów Bie ruń skiej.

Fir ma współ pra cu je z PPG Sp. z o.o.
Od dział KWK Piast – Zie mo wit Ruch
Piast, z któ rym ma za war te po ro zu -
mie nia do ty czą ce usu wa nia szkód
gór ni czych na grun tach zme lio ro wa -
nych. Sta ra się rów nież z in nych źró -
deł po zy skać środ ki na swo je ce le
sta tu to we.
Za�rząd�Bie�ruń�skiej�Spół�ki�Wod�nej

jest� otwar�ty� na wszel�kie� su�ge�stie
miesz�kań�ców� od�no�śnie� dzia�łal�no�ści
Spół�ki� i za�pra�sza� za�in�te�re�so�wa�nych
miesz�kań�ców�na Wal�ne�Zgro�ma�dze�-
nie�De�le�ga�tów�BSW,�któ�re�od�bę�dzie
się� dnia 9� ma�ja� bie�żą�ce�go� ro�ku
w RCKG�Re�mi�za�w Bie�ru�niu�o go�dzi�-
nie 10:00.

Spółka�Wodna�zaprasza�do�współpracy

Rów�przed�konserwacją Rów�po�konserwacji

Tekst powstał na podstawie informacji Bieruńskiej Spółki Wodnej
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– Gra�tu�lu�ję� ob�ję�cia� sta�no�wi�ska
Ko�men�dan�ta�Stra�ży�Miej�skiej�w na�-
szym�mie�ście,�pro�szę�po�wie�dzieć�pa�-
rę�słów�o so�bie�i przed�sta�wić�się�na�-
szym�czy�tel�ni�kom.

– Na wstę pie chciał bym po wie dzieć,
że jest mi bar dzo mi ło i je stem za -
szczy co ny, że bę dę mógł z Pań stwem
współ pra co wać, ja ko Ko men dant Stra -
ży Miej skiej w Bie ru niu. Uro dzi łem się
w 1985 ro ku w Mi ko ło wie, gdzie miesz -
kam do dziś. Je stem ab sol wen tem
Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych Uni wer -
sy te tu Ślą skie go. W Stra ży Miej skiej
pra cu ję od lu te go 2009 r. Do tej po ry
by łem funk cjo na riu szem w Ła zi skach
Gór nych, gdzie za czy na łem od pra cy
pa tro lo wej, póź niej ob ją łem sta no wi -
sko dziel ni co we go, oskar ży cie la pu -
blicz ne go, a na stęp nie ko or dy na to ra,
zaj mu jąc się pla no wa niem, or ga ni zo -
wa niem i oce ną efek tów służ by. Po -
za tym je stem spo łecz nym ku ra to rem
są do wym przy Są dzie Re jo no wym
w Mi ko ło wie, a tak że in struk to rem
na uki jaz dy. Z za mi ło wa nia jestem fa -
nem pie szych wę dró wek po gó rach
i hi sto rii. W ostat nim cza sie mo ją naj -
więk szą pa sją są jed nak mo to ry.
–�Wnie�daw�nym�re�fe�ren�dum�miesz�-

kań�cy�opo�wie�dzie�li�się�zadal�szym�funk�-
cjo�no�wa�niem�Stra�ży�Miej�skiej�w Bie�-
ru�niu.�Jak�pan�oce�nia�funk�cjo�no�wa�nie
tej�for�ma�cji�w na�szym�mie�ście?

– Mu szę przy znać, że z za in te re so -
wa niem śle dzi łem prze bieg tych kon -
sul ta cji, a to, dla te go, że na praw dę
wie rzę, iż funk cjo no wa nie Stra ży Miej -
skich jest kwe stią bar dzo waż ną, gdyż
mo gą i po win ny one kształ to wać ob -
raz na szej spo łecz no ści lo kal nej, trosz -
cząc się o ład,  po rzą dek, a tak że bez -

pie czeń stwo. Do ce niam doj rza łość
i od po wie dzial ność na szych miesz kań -
ców, któ rzy nie da li po nieść się po pu -
li stycz nym tren dom zmie rza ją cym do li -
kwi da cji stra ży miej skich. Jest jesz cze
za wcze śnie, abym kom plek so wo oce -
niał funk cjo no wa nie tej jed nost ki w na -
szym mie ście. Bez wąt pie nia mo gę
jed nak przy znać, że re ali zu je ona bar -
dzo waż ne za da nia i cięż ko by ło by za -
peł nić próż nię, ja ka po wsta ła by po li -
kwi da cji tej jed nost ki.
–�Ja�kie�naj�waż�niej�sze�za�da�nia�sto�-

ją�przed Stra�żą�Miej�ską�Bie�ruń?
– Chciał bym, aby mot tem bie ruń -

skiej Stra ży Miej skiej by ło to, co jest

wpi sa ne w pierw szym ar ty ku le Usta -
wy o Stra żach Gmin nych, a mia no -
wi cie, że cyt.: „Straż od gry wa słu -
żeb ną ro lę wo bec spo łecz no ści
lo kal nej…”. Je stem prze ko na ny, że
mo że my du żo do bre go dla na szej
bie ruń skiej spo łecz no ści lo kal nej zro -
bić. Chciał bym, aby straż ni cy obec ni
by li wśród dzie ci, se nio rów pro mu -
jąc bez piecz ne za cho wa nia i ini cju -
jąc sto sow ne ak cje. Na pew no bę -
dzie my kła dli na cisk na czy stość,
po rzą dek wi zy tó wek na sze go mia sta
ta kich jak: Ły si na, Gro bla, re jon Pa -
cior kow ców, Ar bo re tum oraz in nych
skwe rów miej skich. Chciał bym, że by

na sze mia sto by ło pięk ne, czy ste i za -
dba ne. Oczy wi ście bę dzie my kła dli
na cisk na wy kro cze nia szcze gól nie
uciąż li we dla miesz kań ców ta kie jak:
za śmie ca nie miejsc pu blicz nych czy
spo ży wa nie al ko ho lu w miej scach pu -
blicz nych oraz „ra do sną twór czość”
nie któ rych kie row ców. To za da nia,
któ re naj czę ściej po ja wia ją się, ja ko
wnio ski i ocze ki wa nia miesz kań ców
mia sta. Chce my być przede wszyst -
kim po moc ni miesz kań com, wspie -
rać ich i słu żyć im. Re pre sjo no wa nie
to ostat nie za da nie, któ re przed na -
mi stoi. Przede wszyst kim po win ni -
śmy się sku pić nad tro ską o po rzą -
dek, ale i bez pie czeń stwem na sze go
mia sta.
–� Czy� jak� na nie�speł�na dwu�dzie�-

sto�ty�sięcz�ne�mia�sto,� straż�ma� �wy�-
star�cza�ją�ce� si�ły� i środ�ki,�by�na�le�ży�-
cie�wy�ko�ny�wać�swo�je�za�da�nia?

– Straż miej ska, w któ rej do tej
po ry pra co wa łem, funk cjo nu je w mie -
ście o bar dzo po dob nej licz bie miesz -
kań ców jak Bie ruń. W po dob nym sta -
nie eta to wym by li śmy w sta nie
za pew nić cią głość służ by oraz wła -
ści we re ali zo wa nie po wie rza nych nam
za dań. My ślę, że przy wła ści wym pla -
no wa niu oraz od po wied nim zor ga -
ni zo wa niu pra cy straż ni ków obec ny
stan eta to wy jest wy star cza ją cy. Pa -
mię taj my jed nak, że czym wię cej
straż ni ków na służ bie w te re nie, tym
mia sto i je go miesz kań cy są bez piecz -
niej si. Bez wąt pie nia mu si my po chy -
lić się nad kwe stią wy mia ny ta bo ru
po jaz dów, gdyż te, któ ry mi do tej
po ry dys po nu je my, są do syć wie ko -
we, a mo bil ność jest bar dzo waż ną
ce chą.

–�Co�z do�rob�ku�pań�skie�go�po�przed�-
ni�ka� Ja�na Sło�nin�ki� na�le�ży� kon�ty�nu�-
ować,�a co�chciał�by�pan�zmie�nić?

– W Stra ży Miej skiej w Bie ru niu
pra cu je wie le osób, któ re ma ją ogrom -
ne do świad cze nie w swo jej pra cy.
Chciał bym, dal sze funk cjo no wa nie
tej jed nost ki oprzeć na ich do tych -
cza so wej prak ty ce i wie dzy. Mo że
nie wszy scy zda je my so bie z te go
spra wę, ale na sza Straż Miej ska dzia -
ła ca ło do bo wo. Dzię ki te mu dy żur ny
mo ni to ru je wszel kie go ro dza ju za -
gro że nia, któ re mo gą wy stą pić. Mam
tu taj na my śli, cho ciaż by za gro że nie
po wo dzio we, na któ re nie ste ty jak
wie my z hi sto rii, na sze mia sto jest
na ra żo ne, a tak że za gro że nie po ża -
ro we zwią za ne z na szym bie ruń skim
skar bem, czy li Sank tu arium Św. Wa -
len te go. Chciał bym tak że pie lę gno -
wać i roz wi jać miej ski mo ni to ring.
Ko rzy ści, ja kie mo że my z nie go mieć,
są nie do prze ce nie nia. Kon sul ta cje
spo łecz ne po ka za ły jed nak, że miesz -
kań cy ocze ku ją pew nych zmian, któ -
re mo im zda niem zde cy do wa nie po -
win ni śmy prze pro wa dzić. Nie
za mie rzam od nich ucie kać. Chciał -
bym bar dziej wsłu chać się w po trze -
by miesz kań ców i w mia rę na szych
moż li wo ści na te po trze by od po wie -
dzieć. Dla te go też chciał bym, aby
moc no za funk cjo no wał nasz pro fil
w me diach spo łecz no ścio wych. Pra -
cu je my nad uru cho mie niem stro ny
in ter ne to wej. Na ra zie jed nak za wcze -
śnie na szcze gó ły. Chęt nie spo tkam
się z Pań stwem za ja kiś czas i opo -
wiem o kon kret nych kro kach i dzia -
ła niach, ja kie mam za miar w tym kie -
run ku pod jąć.

Bar�dziej�wsłu�chać�się
w po�trze�by�miesz�kań�ców
Roz mo wa Rod ni z no wym Ko men dat nem Stra ży Miej skiej w Bieruniu KRZYSZ�TO�FEM�WA�LI�GU�Rą

Eme�ry�tów�i ren�ci�stów�gór�ni�czych,

któ�rzy�jesz�cze�nie�otrzy�ma�li�pra�wa�do re�kom�pen�sa�ty

za utra�co�ny�de�pu�tat�wę�glo�wy

za�pra�sza�my�na spo�tka�nie�in�for�ma�cyj�ne�do�ty�czą�ce�zmia�ny�obo�wią�zu�ją�cej�usta�wy.

Spo�tka�nie�od�bę�dzie�się 9�kwiet�nia�o go�dzi�nie 12:00

w Cen�trum�Ini�cja�tyw�Go�spo�dar�czych�przy ul.�Tu�ry�stycz�nej 1�w Bie�ru�niu.

Sto�wa�rzy�sze�nie�eme�ry�tów�i Ren�ci�stów�„Si�le�sia”

ma�rek�Wój�cik�–�Po�seł�na Sejm

ma�rek.woj�cik@sejm.pl

„TA�XI�BIE�RUŃ”�

tel. 507 405 970, 506 297 106

•�usłu�gi�na te�re�nie�gmi�ny,

prze�wo�zy�na lot�ni�ska,

•�ob�słu�ga�firm,�de�le�ga�cji,�

•�do�sto�su�je�my�się�rów�nież

do in�dy�wi�du�al�nych�po�trzeb

klien�ta.

Atrak�cyj�ne�ce�ny.�Pro�fe�sjo�nal�na�i do�świad�czo�na�ob�słu�ga�klien�ta.

R e K l A m AR e K l A m A
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– Su per spek takl, wspa nia łe przed -

sta wie nie, daw no się tak nie uśmia -

łam – to tyl ko nie któ re wy po wie -

dzi ja kie moż na by ło usły szeć

po spek ta klu „Chop od mo jij ba -

by”, który był jed ną z czę ści wi do -

wi ska te atral no -mu zycz ne go za pre -

zen to wa ne go w Do mu Kul tu ry

„Ga ma” przy uli cy Che mi ków. Po -

nie waż im pre za od by wa ła się w 8

mar ca, więc wie czór upły nął pod ha -

słem: „Męż czyź ni – Ko bie tom”

a wśród pu blicz no ści, któ ra szczel -

nie wy peł ni ła sa lę prze wa ża ły oczy -

wi ście pa nie. W ro lę kon fe ran sje ra

te go wie czo ru wcie lił się Mi chał Lo -

renc, któ ry po wi tał przy by łych go -

ści by po chwi li ustą pić miej sca

na sce nie gru pie ar ty stów „Te atru

dla do ro słych”. Po nie waż już nie -

ba wem cze ka ją nas ko lej ne spek -

ta kle te go przed sta wie nia nie za -

mie rzam opo wia dać lek ko pi kant nej

tre ści. Ge ne ral nie spek takl opo wia -

da o ko bie cie, któ ra ma po trze by.

Róż ne po trze by? Jak zwy kle w kon -

wen cji te atru Jo an ny Lo renc, przed -

sta wie nie zo sta ło przy go to wa ne

i za gra ne w ję zy ku ślą skim. 

Dość po wie dzieć, że już pierw -

sze kwe stie wy po wie dzia ne przez

Sła wo mi ra Ro sow skie go wzbu dzi ły

ogrom ną ra dość na wi dow ni i ten

na strój uda ło się utrzy mać do koń -

ca przed sta wie nia. Fran cu ski ele -

gant Ma te usz Du raj na dłu go przy -

kuł uwa gę pu blicz no ści, a Bar tło miej

Ja rosz za gma twał wszyst ko ca łą ak -

cję i z ogrom nym ta len tem ode grał

ro lę prze ro śnię tego i eks pre syj ne -

go mło dzień ca. Emo cje się gnę ły

ze ni tu, kie dy na sce nę wpa ro wa ła

re we la cyj na w ro li śląskiej kobiety

Dag ma ra Kup czyk. To ona by ła

gwiaz dą, o któ rej pa no wie mó wi li

przez ca łe przed sta wie nie. Owa -

cje, ja kie to wa rzy szy ły przed sta -

wie niu, by ły naj lep szą na gro dą dla

wszyst kich ak to rów a zwłasz cza dla

Jo an ny Lo renc, któ ra by ła re ży se -

rem te go ko lej ne go te atral ne go

suk ce su na sze go ze spo łu. Moż -

na śmia ło na pi sać, gdyż nie speł -

na mie siąc po pre mie rze już za -

czy na bra ko wać bi le tów na trze cie

przed sta wie nie „Chop od mo jij ba -

by”. Gra tu la cje!

W dru giej czę ści wie czo ru kil ka na -

stro jo wych stan dar dów mu zycz nych

przed sta wił wo ka li sta Ope ry Ślą skiej

boj szo wia nin Łu kasz Kost ka. Na za -

koń cze nie spo tka nia wy stą pi li Pa no -

wie śpie wa ją cy na co dzień w chó -

rach: „Po lo nia” i „Har mo nia”,

wzbu dza jąc en tu zjazm pu blicz no ści.

Chó rzy ści wy stą pi li przy akom pa nia -

men cie dy ry gent ki obu chó rów Mał -

go rza ty Ka li now skiej-Przy byl skiej

(skrzyp ce) oraz Ra fa ła Bor ko we go

(in stru men ty kla wi szo we). Pio sen ka

z re per tu aru Eu ge niu sza Bo do za ty -

tu ło wa na „Ba by” pod bi ła ser ca pu -

blicz no ści, a hit An drze ja Ro sie wi cza

„Naj wię cej wi ta mi ny”, na si chó rzy -

ści mu sie li bi so wać. Ży cze nia

do wszyst kich Pań skie ro wa li bur -

mistrz Kry stian Grze si ca i sta ro sta

Ber nard Bed norz.

Ser decz ne po dzię ko wa nie wszyst -

kim ar ty stom za an ga żo wa nym

w przed sta wie nie i kon cert zło ży ła

w imie niu Pań – Ka ta rzy na Grze si ca .

Mężczyźni�kobietom,
czyli�sceniczny�dzień�kobiet
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GO�DY�NIE�TYL�KO�ZŁO�TE

Me�da�le�za Dłu�go�let�nie�Po�ży�cie�Mał�żeń�skie
dla�bie�ruń�skich�par

50.�ROCZ�NI�CĘ�ŚLU�BU
WMI�NIO�NYM�RO�KU�OB�CHO�DZI�LI:

1. Zo fia i Ka zi mierz Bro daw ka
2. Li dia i Pa weł Dan dyk
3. Ru ta i Ka rol Dziu ba ny
4. Kry sty na i Jan Ga no bis
5. Ma ria i Aloj zy Gier lot ka
6. Ga brie la i Cze sław Ko lon ko
7. Mar ta i Ste fan Kruk
8. Bar ba ra i Ma rian Lach
9. Łu cja i Hen ryk La to cha

10. Kry sty na i Sta ni sław Le śniew scy
11. Te re sa i Aloj zy Ma jer
12. Te re sa i Edward Ma lik
13. Kry sty na i Zyg munt Mi kun da
14. Wie sła wa i Ry szard No ras
15. Te re sa i Szcze pan Ozga
16. Ire na i Hen ryk Pa ru zel
17. Ma ria i Eu ge niusz Pią tek
18. Bo le sła wa i Jan Pi ku ła
19. Ja ni na i Je rzy Pił ka
20. Ja dwi ga i Ry szard Pi sko rek
21. Ire na i Hen ryk Pręd ki
22. Ja dwi ga i Sta ni sław Smo ter
23. Mał go rza ta i Wa len ty Wilk
24. Ma ria i Emil Woj ciech
25. Li dia i Edward Żak

Pa ry te zo sta ły uho no ro wa ne me da la mi za dłu go let -
nie po ży cie mał żeń skie przy zna ny mi przez Pre zy den ta
Rze czy po spo li tej Pol skiej.

65.�ROCZ�NI�CĘ�ŚLU�BU
WMI�NIO�NYM�RO�KU�OB�CHO�DZI�LI:

1. Wan da i Hen ryk Du dek

60.�ROCZ�NI�CĘ�ŚLU�BY
WMI�NIO�NYM�RO�KU�OB�CHO�DZI�LI:

1. Ka ta rzy na i Jó zef Chro now scy
2. Gi ze la i Fran ci szek Czer wiń scy
3. Ire na i Jó zef Fi li pek
4. Ber ta i Fran ci szek Kę dzior
5. Ja dwi ga i Edward Krę żel
6. Ró ża i Ry szard Lo soń
7. Ja ni na i Zbi gniew Pa lec cy
8. Zo fia i Sta ni sław Przy wa ra
9. Łu cja i Wil helm Rysz ka

10. Jo an na i Jan Strzel czyk

Wśro dę 20 mar ca w Za jeź dzie Ja jo sty od by ły się
uro czy ste ob cho dy 50-le cia, 60- le cia oraz 65-
le cia po ży cia mał żeń skie go bie ruń skich par.

Bur mistrz Mia sta Bie ru nia Kry stian Grze si ca do ko nał de -
ko ra cji i w imie niu Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej

wrę czył ju bi la tom Me da le Za Dłu go let nie Po ży cie Mał -
żeń skie. W uro czy sto ści uczest ni czył rów nież Prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej w Bie ru niu Mar cin Ny ga. Me dal Pre -
zy den ta RP za Dłu go let nie Po ży cie Mał żeń skie sta no wi
na gro dę dla osób, któ re prze ży ły co naj mniej 50 lat w jed -

nym związ ku mał żeń skim. Usta no wio ny zo stał usta wą
z dnia 17 lu te go 1960 r.

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi ła Or kie stra KWK „Piast”
oraz fi na list ka kon kur su na Ślą zacz kę Ro ku pa ni Ur szu la
Pod bioł z Bi ja so wic.



KULTURA Rodnia nr 3/2019     9

Wszyst kich ko cha ją cych sztu -
kę sce nicz ną za pra sza my
7 kwiet nia! Dzie cia ki bę dą

mo gły się spo tkać z praw dzi wy mi pi -
ra ta mi, za ło ga ka pi ta na Ba ko bro de -
go, któ ra, na co dzień prze mie rza mo -
rza i oce any w po szu ki wa niu skar bu,
wpły nie do por tu – „Ju trzen ka”! Sza -
lo ne po je dyn ki, emo cjo nu ją ce po ści gi

i strasz ny po twór mor ski…, ale wszyst -
ko w nie co krzy wym zwier cia dle. Je śli
do da my do te go jesz cze pi rac ki sta -
tek, ba jecz ną de ko ra cję, cha rak ter ne
lal ki i spo rą daw kę hu mo ru – szy ku je
się na praw dę do bra za ba wa! „Pi rac ka
Przy go da” – Te atru La lek Mar ka Ży ły
już 7 kwiet nia o godz. 14.00 w „Ju -
trzen ce” /bi let 5 zł/.

Nie za po mnie li śmy o star szej gru -
pie od bior ców! W „Ga mie” – pe ry -
pe tie trzech męż czyzn oraz no wo -
cze snej ślą skiej ba by, któ ra ma
roz ma ite po trze by… no, no, no… je -
ste ście cie ka wi, ko niecz nie mu si cie
zo ba czyć sztu kę „Chop od mo jij ba -
by” – „Te atru dla Do ro słych”, za pra -
sza my /bi let 15 zł/.

Owa dy te ce nio no już w sta ro żyt no ści, a ich pro fe sjo nal ną ho dow lą zaj mo wa li
się mię dzy in ny mi Egip cja nie, Su me ro wie czy Ba bi loń czy cy. Pszczo ły do star cza ją
nam zdro wych i na -
tu ral nych pro duk tów,
ta kich jak: miód, py -
łek, pro po lis, pierz ga,
czy mlecz ko pszcze -
le. Z pszcze le go wo -
sku wy ra bia się pach -
ną ce świe ce, ale też
pro du ku je się z nie -
go ko sme ty ki czy le -
ki. Pszczo ła to je dy -
ny owad, któ ry
wy twa rza po karm nie
tyl ko dla sie bie, ale
i dla czło wie ka.

Pszczo ły pro du ku -
ją tyl ko zdro wy miód,
gdyż w prze ci wień -
stwie do oso wa tych
nie zbie ra ją nek ta ru
z tru ją cych ro ślin.
Głów ną war to ścią
mio du są je go wła -
ści wo ści an ty bak te -
ryj ne oraz za war te
w nim prze ciw u tle -
nia cze. Miód ła go dzi ka szel, dzia ła uspo ka ja ją co, czy li ła go dzi oby cza je!

Ser decz nie za pra sza my do „Ju trzen ki”, by za przy jaź nić się z pszczo ła mi,
po słu chać, dla cze go war to je ce nić! 8 kwiet nia, o godz. 17.00, wstęp wol ny.

OB�CHO�DY�MIĘ�DZY�NA�RO�DO�WE�GO�DNIA�TE�ATRU

Bie�ruń�ski�Ośro�dek
Kul�tu�ry�za�pra�sza

Pszczo�ły
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Na dro dze je stem nie tyl -
ko przed szko la kiem, ale
tak że uczest ni kiem ru -

chu dro go we go. Po win ni śmy, więc
znać prze pi sy ru chu dro go we go i sto -
so wać się do nich, po nie waż ma ją one
wpływ na na sze bez pie czeń stwo. We
wto rek 19 mar ca w Przed szko lu nr 3,
od był się mię dzy przedsz kol ny kon kurs
wie dzy i umie jęt no ści dzie ci 5 i 6-let -
nich „Bez piecz ny Przed szko lak”.

Wszyst kich uczest ni ków do -
pin go wał rów nież Sznu pek
– pies po li cyj na ma skot ka.

Ce lem kon kur su by ło pro mo -
wa nie wśród dzie ci w wie ku
przed szkol nym wie dzy na te -
mat bez pie czeń stwa, świa do -
mo ści za gro żeń, umie jęt no ści
uni ka nia ich, re ago wa nia na nie,
utrwa la nie po zy tyw nych wzor -
ców za cho wań oraz roz wi ja nie
zgod ne go, efek tyw ne go współ -
dzia ła nia w ze spo le. W kon kur -
sie wzię ły udział trzy dru ży ny
trzy oso bo we re pre zen tu ją ce
bie ruń skie przed szko la. Wie le
otu chy do da wa ło wszyst kim
uczest ni kom do pin go wa nie
przez in ne przed szko la ki oraz
cie płe, mo ty wu ją ce sło wa
od na uczy cie lek. Dzie ci bra ły
udział w kil ku kon ku ren cjach,
mię dzy in ny mi roz wią zy wa ły za gad -
ki i od po wia da ły na py ta nia o bez -
pie czeń stwie w do mu, na po dwór ku
i na uli cy, wska zy wa ły jak się za cho -
wać i ko go po wia do mić w róż nych

nie bez piecz nych sy tu acjach, do bie -
ra ły nu me ry alar mo we do od po wied -
nich ob raz ków, roz po zna wa ły zna ki
dro go we. Zma ga nie dzie ci ob ser wo -
wa ło i oce nia ło ju ry w skła dzie: Wi -
ce prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej Kry -
sty na Wró bel, Rad ny Mia sta Bie ru nia
Sta ni sław Ju rec ki, Dy rek tor Bie ruń -
skie go Cen trum Usług Be ata Ber ger -
- Sty ga, Dy rek tor Przed szko la nr 1

Bar ba ra Niec karz, Dy rek tor Przed -
szko la nr 2 Mag da le na Skryp ko, Dy -
rek tor Przed szko la nr 3 z Od dzia ła mi
In te gra cyj ny mi Jo lan ta Gał ka - Klę -
czar, Ko men dant Stra ży Miej skiej

Krzysz tof Wa li gó ra oraz mł. asp. pan
Ma rek Kor bel z Po li cji.

Przed szko la ki wy ka zy wa ły się wy -
so ką zna jo mo ścią prze pi sów ru chu
dro go we go.

I miej�sce za�ję�ła�dru�ży�na
z Przed�szko�la�nr 1.

II miej�sce za�ję�ła�dru�ży�na
z Przed�szko�la�nr 3

z Od�dzia�ła�mi�In�te�gra�cyj�ny�mi.
III miej�sce za�ję�ła�dru�ży�na

z Przed�szko�la�nr 2.

Ma my na dzie ję, że wszyst kie dzie -
ci bę dą za wsze pa mię ta ły o wszyst -
kich za sa dach bez pie czeń stwa i bę -
dą je sto so wa ły w ży ciu. Dzię ku je my
wszyst kim dzie ciom i na uczy cie lom
za udział w kon kur sie. Na uczy cie lom
i ro dzi com skła da my po dzię ko wa nia
za przy go to wa nie przed szko la ków
do kon kur su.

Po za koń cze niu kon kur su przy szedł
czas na uro czy ste po dzię ko wa nie za -
pro szo nym go ściom, za uświet nie nie
ca łe go wy da rze nia oraz wrę cze nie
dy plo mów, na gród rze czo wych, ufun -
do wa nych przez za przy jaź nio nych
spon so rów.

Ży czy my wszyst kim sa mych bez -
piecz nych dni i jesz cze raz ser decz -
nie dzię ku je my za za an ga żo wa nie
i mi ło spę dzo ny czas, Ma my na dzie -
ję, że za rok zno wu się zo ba czy my.

Kon kurs zor ga ni zo wa ły na uczy ciel -
ki: Agniesz ka Krze mień, Ga brie la No -
sal, Bar ba ra Ka ła.

Mię�dzy�przedsz�kol�ny�Kon�kurs

„BEZ�PIECZ�NY
PRZED�SZKO�LAK”

Pod czas wy sta wy, któ ra od by ła
się 14 mar ca, zo sta ły ogło szo ne
wy ni ki kon kur su pla stycz ne go zor -

ga ni zo wa ne go przez Bie ruń ski Ośro dek
Kul tu ry w cza sie fe rii zi mo wych. Za da -
niem kon kur so wym o za się gu po wia to -
wym by ło przy go to wa nie anioł ka prze -
strzen ne go „Przy le cie li Anie li”.

Jak nas po in for mo wa ła Jo lan ta Grze -
ślak z BOK na kon kurs wpły nę ło 55 prac
od dzie ci z Bie ru nia, Lę dzin, Imie li na i Mię -
dzy rze cza. Ju ry na gro dzi ło po trzy pra ce
w dwóch ka te go riach wie ko wych. W gru -
pie dzie ci do 7 lat na gro dy otrzy ma ły:
Han na To masz czyk, Oli wia Pa ru zel oraz
Ju lia Me sjasz. W gru pie dzie ci star szych
na gro dzo no pra ce Ju lii Sto lec kiej, Oli -

wii Ję drze ja szek oraz Szy mo na Ste fań -
skie go. Po nad to, wszyst kie dzie ci, któ re
bra ły udział w kon kur sie, do sta ły dy plom,

upo mi nek i coś słod kie go. Po roz strzy -
gnię ciu kon kur su prze pięk ne pra ce zo -
sta ły umiesz czo ne w ga le rii D. K. Tria da

PRZY�LE�CIE�LI�ANIE�LI

Zoka zji ob cho dów 100-le cia Nie -
pod le gło ści Pol ski po wstał Mię -
dzy na ro do wy Pro jekt „Pięk na

Na sza Pol ska Ca ła”, któ ry miał na ce -
lu przy bli że nie przed szko la kom (i jak
się oka za ło w cza sie re ali za cji tak że
uczniom szkół pod sta wo wych) pol -
ską kul tu rę oraz tra dy cję, a tak że
po ka zać, w ja ki spo sób dzie ci mo gę
re ali zo wać swój pa trio tyzm w ży ciu
co dzien nym. Był on re ali zo wa ny
od wrze śnia do koń ca grud nia 2018
ro ku przez pla ców ki z ca łej Pol sce
i zza gra ni cy, udział w nim wzię ły
rów nież bie ruń skie przed szko la.

W so bo tę 2 mar ca od by ło się pod -
su mo wa nie pro jek tu w cza sie re la -
cji „na ży wo”z re dak cji cza so pi sma
Bli żej Przed szko la w Kra ko wie. W cza -
sie trwa nia na gra nia za pro sze ni go -
ście opo wia da li o re ali za cji za dań
pro jek to wych w swo ich pla ców kach
i mia stach, któ re po wo do wa ły za -
an ga żo wa nie ca łych spo łecz no ści.

W ra mach te go pod su mo wa nia,
na za pro sze nie au tor ki pro jek tu
Lud mi ły Fa bi szew skiej, na uczy ciel ki
Przed szko la nr 3 z Od dzia ła mi In te -
gra cyj ny mi w Bie ru niu: Ka mi la Łyż -
wiń ska -Gru bec ka i Ka ta rzy na Ja wor -
ska opo wia da ły o or ga ni za cji
ogól no pol skie go kon kur su pla stycz -
ne go „Bo cian w Nie pod le głej”. Kon -
kurs ten jest trze cią edy cją kon kur -
su pla stycz ne go o „Bo cia nie…”, któ ry
jest or ga ni zo wa ny w Przed szko lu
nr 3, miesz czą cym się jak że by ina -
czej przy ul. Bo cia niej. W tym ro ku
kon kurs przy brał bar wy pa trio tycz -
ne i za chę cał dzie ci do stwo rze nia
prac uka zu ją cych obec ność bo cia na
w pol skiej kul tu rze, hi sto rii oraz tra -
dy cji. Pa tro na tem ho no ro wym każ -
dą edy cję kon kur su obej mo wał Bur -
mistrz Mia sta Bie ruń Kry stian
Grze si ca, a pa tro na tem me dial nym
cza so pi smo Bli żej Przed szko la oraz
fir ma e -SBL.net.

Bo�cian�z Przed�szko�la�nr 3
w Kra�ko�wie
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Te go rocz na uro czy stość wrę cze -
nia Cle men sów od by ła się w po -
nie dzia łek, 25 mar ca w Do mu

Kul tu ry „So kol nia” w Imie li nie. Tym
ra zem, de cy zją Ka pi tu ły lau re ata mi
zo sta li: Cze sław Rysz ka (Lę dzi ny) oraz
Or kie stra „Pon ti cel lo” (Boj szo wy).

Przy po mnij my, że Cle mens jest na -
gro dą, któ rą przy zna je Ka pi tu ła pod prze -
wod nic twem Sta ro sty Bie ruń sko -Lę -
dziń skie go. Przy zna wa na jest w trzech
ka te go riach: Pro Ar te – za osią gnię cia
w twór czo ści ar ty stycz nej, Pro Cul tu -
ra – za upo wszech nia nie kul tu ry i Pro
Pu bli co Bo no – za wspie ra nie ini cja tyw
na rzecz kul tu ry i ochro ny jej dóbr.
W tym ro ku, na gro dę Pro Ar te otrzy -
mał Cze sław Rysz ka, na gro dę Pro Cul -
tu ra otrzy ma ła Boj szow ska Or kie stra
„Pon ti cel lo”, na to miast na gro da Pro
Pu bli co Bo no nie zo sta ła przy zna na.

– Nasz po wia to wy Cle mens jest
już peł no let ni, po raz pierw szy zo -
stał wrę czo ny w 2001 ro ku. Na gro da
i pa miąt ko wa sta tu et ka na wią zu ją
do Świę te go Kle men sa oraz je go świą -
ty ni, któ ra gó ru je nad Bie ru niem i Lę -
dzi na mi, do hi sto rycz ne go dzie dzic -
twa na szej po wia to wej wspól no ty
-ty mi sło wa mi Sta ro sta Bie ruń sko -
-Lę dziń ski Ber nard Bed norz roz po -
czął uro czy stą ga lę roz da nia Cle men -
sów za 2018 rok. Cle mens jest
wy ra zem uzna nia dla ta len tu i za an -
ga żo wa nia w ochro nę du cho we go

i ma te rial ne go dzie dzic twa re gio nu,
roz wój kul tu ry i sztu ki, kształ to wa -
nie po wia to wej toż sa mo ści. Na gro -
da jest sym bo lem uzna nia dla do -
rob ku ar ty stycz ne go i do ko nań
kul tu ro twór czych jej lau re atów – do -
dał sta ro sta.

W ubie głym ro ku na gro dę Cle men -
sa otrzy mał nasz chór „Po lo nia”. Tym
ra zem na gro dy ode bra li: uro dzo ny
w Go ław cu se na tor Cze sław Rysz ka
oraz Boj szow ska Or kie stra „Pon ti cel -
lo” Se na tor Rysz ka to uzna ny teo log,
dzien ni karz, pu bli cy sta i pi sarz. Re -
dak tor ty go dni ków re li gij nych „Gość
Nie dziel ny”, „Ka to lik” i „Nie dzie la”,
któ ry ma w swym do rob ku pi sar skim

po nad 80 ksią żek i kil ka ty się cy ar ty -
ku łów pra so wych.

Na to miast Pon ti cel lo o któ rym pi -
sa li śmy sze rzej w po przed nim wy da -
niu Rod ni, to zna ny ze spół, któ ry kon -
cer tu je za rów no na te re nie gmin
na sze go po wia tu, jak i na ca łym Ślą -
sku. Upo wszech nia mu zy kę kla sycz -
ną, ale rów nież fil mo wą i roz ryw ko -
wą. Uatrak cyj nia swo ją mu zy ką
lo kal ne im pre zy kul tu ral ne, ju bi le -
uszo we i ob cho dy świąt na ro do wych.

W uro czy sto ści udział wzię li przed -
sta wi cie le władz sa mo rzą do wych
po wia tu i gmin wcho dzą cych w skład
te go po wia tu. Bie ruń re pre zen to -
wa li bur mistrz Kry stian Grze si ca
oraz wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Miej -
skiej Kry sty na Wró bel. Ży cze nia lau -
re atom skła da li rów nież obec ni
na uro czy sto ści wi ce pre mier Ja ro -
sław Go win oraz po sło wie Pra wa
i Spra wie dli wo ści oraz Plat for my
Oby wa tel skiej.

Wpo nie dzia łek 25 mar ca,
w Ki no te atrze „Ju trzen ka”
od by ło się Spo tka nie pod -

su mo wu ją ce 27. Fi nał Wiel kiej Or kie -
stry Świą tecz nej Po mo cy w Bie ru niu. 

Przy po mnij my, że w cią gu osiem -
na stu lat dzia łal no ści WOŚP w na -
szym mie ście wo lon ta riu sze ze bra li
po nad mi lion zło tych. Tyl ko w tym
ro ku, pod czas 27. Fi na łu Wiel kiej Or -
kie stry Świą tecz nej Po mo cy ze bra -
no – 114 223,05 zł. Wszyst ko to dzię -
ki za an ga żo wa niu i wiel ko dusz no ści
bie ruń skiej spo łecz no ści. Na ten wy -
nik oprócz tra dy cyj nej kwe sty skła -
da ją się dzia ła nia wie lu śro do wisk,
wo lon ta riu szy i lu dzi do brej wo li.
Mó wio no o tym pod czas spo tka nia,

na któ rym po dzię ko wa no oso bom
i in sty tu cjom szcze gól nie za an ga żo -
wa nym w ca łe przed się wzię cie. Szcze -
gól ne wy ra zy uzna nia na le żą się człon -
kom bie ruń skie go szta bu WO ŚwP oraz
Sto wa rzy sze nia Go spo dar czo -Eko lo -
gicz ne go „Nasz Re gion”, któ re w 2001
ro ku roz po czę ło or kie stro we gra nie
w Bie ru niu.

– Dzię ku ję wszyst kim za an ga żo -
wa nym w ak cję, bo im prez w mie -
ście, or ga ni zo wa nych przez przed -
szko la, szko ły, in sty tu cje, bie ruń skie
lo ka le, Bie ruń ski Bieg „Utop ca” w tym
stycz nio wym okre sie -jest kil ka dzie -
siąt, po wie dział obec ny na uro czy -
sto ści za stęp ca bur mi strza Se ba -
stian Ma cioł. Foto.�Arkadiusz�Poznański

Dzię�ku�je�my�za ser�ce,�za�an�ga�żo�wa�nie
i ze�bra�ny�po�nad mi�lion�zło�tych

POD�SU�MO�WA�NIE�WOŚP�W BIE�RU�NIU

CZE�SŁAW�RYSZ�KA I BOJ�SZOW�SKA�OR�KIE�STRA
„PON�TI�CEL�LO” –�LAU�RE�ATA�MI�CLE�MEN�SÓW
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Kar ta Du żej Ro dzi ny to ogól no pol ski sys tem zni żek na to wa -
ry i usłu gi, przy słu gu ją cy ro dzi nom po sia da ją cym mi ni mum
trój kę dzie ci. Zniż ki udzie la ne są za rów no w in sty tu cjach pu -
blicz nych, jak i w fir mach pry wat nych na te re nie ca łe go kra ju.
To zniż ki np. na prze jaz dy ko le jo we, niż sze opła ty pasz por to -
we, moż li wość tań sze go ko rzy sta nia z ofer ty in sty tu cji kul tu ry,
ośrod ków re kre acyj nych, księ gar ni czy w koń cu zniż ki na za -
kup ubrań, obu wia, ko sme ty ków, ksią żek czy pa li wa. Po sia da -
nie Kar ty uła twia więc du żym ro dzi nom do stęp do re kre acji
oraz ob ni ża kosz ty co dzien ne go ży cia.

Od te�go� ro�ku� o Kar�tę� Du�żej� Ro�dzi�ny� mo�gą� się� rów�nież
ubie�gać� ro�dzi�ce,� któ�rzy�mie�li� na utrzy�ma�niu� łącz�nie� co�naj�-
mniej�tro�je�dzie�ci�–�bez�wzglę�du�na ich�wiek�w chwi�li�skła�da�-
nia�wnio�sku.

Aby otrzy mać ta ką Kar tę na le ży zło żyć wnio sek w Urzę dzie
Miej skim w Bie ru niu lub za po śred nic twem Plat for my In for -
ma cyj no -Usłu go wej Emp@tia. 

Jed no cze śnie przy po mi na my, że na te re nie Bie ru nia re ali -
zo wa ny jest rów nież lo kal ny pro gram dla ro dzin wie lo dziet -
nych „Ro dzi na Trzy Plus”, dzię ki któ re mu upraw nie ni miesz -

kań cy mo gą ta niej sko rzy stać z pły wal ni, krę giel ni, gro ty sol -
nej, si łow ni, sa li fit ness oraz in nych obiek tów spor to wych
w mie ście. W ra mach Pro gra mu na wią zy wa na jest rów nież
współ pra ca z pry wat ny mi przed się bior ca mi, w ce lu roz sze -
rze nia moż li wo ści uzy ska nia ulg na to wa ry czy usłu gi, ofe ro -
wa ne przez te pod mio ty. 

Urząd�Miejski�tylko�pośredniczy�w�wydawaniu�tych�kart.

Szcze�gó�ło�we�in�for�ma�cje�uzy�skać�moż�na
pod nr�tel. 32 708 09 42.

Zostań�partnerem�bieruńskich�programów
spoecznych

Na te re nie Gmi ny Bie ruń re ali zo wa ne są miej skie
pro�gra�my� „Ro�dzi�na� Trzy� Plus” oraz „Ak�tyw�ni
Se�nio�rzy 60+”, któ re ma ją na ce lu wspar cie ro -

dzin wie lo dziet nych oraz se nio rów po przez za pew nie nie ulg
po le ga ją cych na umoż li wie niu za ku pu tań szych bi le tów wstę pu
na płat ne im pre zy kul tu ral ne, spor to we i edu ka cyj ne or ga ni zo -
wa ne przez jed nost ki or ga ni za cyj ne mia sta. Ulgi udzie la ne są
po oka za niu spe cjal nej kar ty, któ rą upraw nie ni miesz kań cy
otrzy mu ją po zło że niu wnio sku w Urzę dzie Miej skim w Bie ru -
niu. Ma jąc ta ką kar tę, miesz kań cy mo gą rów nież ta niej sko rzy -

stać z pły wal ni, krę giel ni, gro ty sol nej, si łow ni, sa li fit ness oraz
in nych obiek tów spor to wych w mie ście. 

W ra mach re ali za cji pro gra mów mia sto na wią zu je rów nież
współ pra cę z pry wat ny mi przed się bior ca mi, w ce lu roz sze rze -

nia moż li wo ści uzy ska nia ulg na to wa ry czy usłu gi, ofe ro wa ne
przez te pod mio ty. 

Po sia da cze kart ak tu al nie mo gą sko rzy stać z na stę pu ją cych
zni żek:

■ 10%�zniż�ki�w sa�lo�nie�Optyk�Edy�ta�Ko�per�-Gło�wac�ka�na za�-
ku�pio�ne� oku�la�ry� ko�rek�cyj�ne,� ga�lan�te�rię,� oku�la�ry� sło�necz�ne
oraz�so�czew�ki�kon�tak�to�we�i środ�ki�do ich�czysz�cze�nia.�Bie�ruń,
ul.�War�szaw�ska 293.�Ofer ta do ty czy pro gra mów „Ro dzi na Trzy
Plus” oraz „Ak tyw ni Se nio rzy 60+”.

■ 10%�lub 20�%�na usłu�gi�den�ty�stycz�ne�w ga�bi�ne�cie�sto�ma�-
to�lo�gicz�nym� lek.� dent.� Pio�tra� Ła�bu�sia.� Bie�ruń,� ul.� Wy�lo�to�-
wa 24.� Ofer ta do ty czy pro gra mów „Ro dzi na Trzy Plus” oraz
„Ak tyw ni Se nio rzy 60+”.

■ 5%�zniż�ki�na ca�ły�asor�ty�ment�w skle�pie�„ZDRO�WA�ŻYW�-
NOŚĆ”�Be�ata�Wa�le�czek.�Bie�ruń,�ul.�Je�rze�go 4.�Ofer ta do ty czy
pro gra mów „Ro dzi na Trzy Plus” oraz „Ak tyw ni Se nio rzy 60+”.

■ 5%� zniż�ki� na ca�ły� asor�ty�ment� w skle�pie� odzie�żo�wym
„EVEX”�Ewa�Gaw�lik.�Bie�ruń,�ul.�Ry�nek 8.�Ofer ta do ty czy pro -
gra mów „Ro dzi na Trzy Plus” oraz „Ak tyw ni Se nio rzy 60+”.

■ bez�płat�ne�ba�da�nie�wzro�ku�dla�mło�dzie�ży�od 16�ro�ku�ży�cia
oraz�osób�do�ro�słych, 20%�ra�ba�tu�na opra�wy�oku�la�ro�we�w Sa�-
lo�nie� Optycz�nym� „Ką�TEM�OKA”� Ka�ta�rzy�na� Od�ro�biń�ska.� Bie�-
ruń,�ul.�Che�mi�ków 3.�Ofer ta do ty czy pro gra mów „Ro dzi na Trzy
Plus” oraz „Ak tyw ni Se nio rzy 60+”.

■ 5%�zniż�ki�na wszyst�kie�usłu�gi�fry�zjer�skie�w sa�lo�nie�uro�dy
„LAN�SO�NIA”�Re�na�ta�Wró�bel. Bie�ruń�ul.� Ły�si�no�wa 50.�Ofer ta
do ty czy pro gra mu „Ro dzi na Trzy Plus”.

■ 5%� � zniż�ki� na wszyst�kie� usłu�gi� ko�sme�tycz�ne� w sa�lo�nie
uro�dy�Be�ata�We�iss. Bie�ruń�ul.� Ły�si�no�wa 50.�Ofer ta do ty czy
pro gra mu „Ro dzi na Trzy Plus”.

■ 10%�zniż�ki�na wszyst�kie�usłu�gi�fry�zjer�skie�w SA�LO�NIE�FRY�-
ZJER�SKIM�Kry�sty�ny�My�szor.�Bie�ruń,�ul.�Boj�szow�ska 147.�Ofer -
ta do ty czy pro gra mu „Ro dzi na Trzy Plus”.

■ 15%�zniż�ki�na za�kup�odzie�ży�uży�wa�nej�w skle�pie�„AME�RI�-
CAN�SHOP”�PHU�Jo�an�na�Haj�das�-Gat�nar.�Bie�ruń,�ul.�Oświę�cim�-
ska 462.�Ofer ta do ty czy pro gra mu „Ro dzi na Trzy Plus”.

■ 20%�zniż�ki�na wej�ścia�in�dy�wi�du�al�ne�(nie�do�ty�czy�or�ga�ni�-
za�cji� uro�dzin� oraz� im�prez� oko�licz�no�ścio�wych)� w Sa�li� Za�baw
„WE�SO�ŁA�PAN�DA”,�Bie�ruń,�ul.�Oświę�cim�ska 398A.�Ofer ta do -
ty czy pro gra mu „Ro dzi na Trzy Plus”.

■ 10%�lub 20%�na usłu�gi�ko�sme�tycz�ne�i za�kup�ko�sme�ty�ków
w Cen�trum�Uro�dy�„JA�NI�NA”,�Bie�ruń,�ul.�Boj�szow�ska 10. Ofer ta
do ty czy pro gra mu „Ak tyw ni Se nio rzy 60+”.

■ 25%� zniż�ki� na ca�ły� asor�ty�ment� (z wy�łą�cze�niem�pro�duk�-
tów�ob�ję�tych�pro�mo�cja�mi)�w Pra�cow�ni�Optycz�nej�„AN�TO�NIK”,
Bie�ruń,�ul.�Zdro�wia 5.�Ofer ta do ty czy pro gra mu „Ak tyw ni Se -
nio rzy 60+”.

■ 15%�zniż�ki�na ca�ły�asor�ty�ment�w Ka�wiar�ni�„CAF�FE�DO�MI�-
NO”�Piotr�Pie�korz,�Bie�ruń,�ul.�Ry�nek 10.�Ofer ta do ty czy pro gra -
mu „Ak tyw ni Se nio rzy 60+”.

■ 10%� zniż�ki� na ca�ły� asor�ty�ment� (do�ty�czy� za�ku�pu� tyl�ko
w lo�ka�lu)�w BI�STRO�KAR�LIK�Ka�rol�Fi�giel,�Bie�ruń,�ul.�Li�ce�al�na 1
oraz�War�szaw�ska 212.�Ofer ta do ty czy pro gra mu „Ak tyw ni Se -
nio rzy 60+”.

ZO�STAŃ�NA�SZYM�PART�NE�REM!
Aby stać się part ne rem pro gra mów na le ży zło żyć w Punk cie In -

for ma cji i Ob słu gi Miesz kań ców Urzę du Miej skie go w Bie ru niu lub
wy słać dro gą elek tro nicz ną na ad res urzad@um.bie run.pl ofer tę,
w któ rej przed się bior ca okre śli wiel kość pro po no wa nych zni żek,
za kres to wa rów i usług ni mi ob ję tych.  Na jej pod sta wie zo sta nie
przy go to wa ne sto sow ne po ro zu mie nie. 

Szcze�gó�ło�we�in�for�ma�cje
uzy�skać�moż�na�pod nr�tel. 32 708 09 42

KORZYSTAJ�ZE�ZNIŻEK

OGÓLNOPOLSKA�KARTA�DUŻEJ�RODZINY
TERAZ�TAKŻE�DLA�RODZICÓW�DOROSŁYCH�DZIECI
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Po�dwój�ne
świę�to
w ro�dzi�nie

W czwar tek 7 mar ca de le ga cja Urzę du Miej skie go w Bie ru niu mia ła
przy jem ność od wie dzić Ju bi lat kę – Pa nią Ce cy lię Siup kę, któ ra 28 lu te go
ob cho dzi ła swo je
set ne uro dzi ny.

W Pol sce ma -
my 4,4 tys. osób,
któ re ukoń czy ły sto
lat ży cia, wśród nich
jest 3345 ko biet
oraz 1043 męż czyzn
(da ne z 10 lip ca ubr.
Mi ni ster stwa Cy fry -
za cji na pod sta wie
ba zy PE SEL). W licz -
bach bez względ nych naj wię cej stu lat ków jest w War sza wie – pra wie 459
i w Kra ko wie – 124. 

W Bie ru niu ma my dwóch stu lat ków: pierw szy ten po waż ny wiek osią -
gnął Pan Jan No rek a te raz do łą czy ła do nie go nie co młod sza ko le żan ka
Pa ni Ce cy lia Siup ka.

Naj lep sze ży cze nia w imie niu wszyst kich miesz kań ców oraz pra cow ni -
ków Urzę du Miej skie go zło ży li Ju bi lat ce Bur mistrz Mia sta Bie ru nia Kry -
stian Grze si ca, Wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej Kry sty na Wró bel
oraz Na czel nik Wy dzia łu Spraw Oby wa tel skich Syl wia Orocz. My rów nież
z ca łe go ser ca ży czy my Pa ni Ce cy lii zdro wia oraz wie lu ra do snych i spo -
koj nych lat spę dzo nych w oto cze niu naj bliż szych.

W ra mach jed nej wi zy ty przy oka zji od wie dzo no jej no wo na ro dzo ne -
go pra wnu ka – Ma te usza. Na rę ce ro dzi ców ma lu cha zło żo no po wi tal ny
pre zent – mi sia w ko szul ce z na pi sem: „Bie ruń Ci prza je” oraz kro ni kę
„Naj cen niej sze chwi le mo je go ży cia”.

Ro dzi com Ma te usza bar dzo ser decz nie gra tu lu je my tak wspa nia łej po -
cie chy!

PA�NI�CE�CY�LIA�SIUP�KA
DRU�GIM�BIE�RUŃ�SKIM
100-LATKIEM

Podziękowanie

Panu mieszkającemu przy ulicy Węglowej nr 125/5 serdecznie
dziękuję za oddanie zgubionej przeze mnie torebki. Zdarzenie
miało miejsce w poniedziałek 25 marca około godziny 14.00
na ul. Warszawskiej w Nowym Bieruniu.

Wdzięczna mieszkanka

Miesz kań cy Bie ru nia kul ty -
wu ją ślą ską tra dy cję, a co
lep sze, dum nie chwa lą się

nią w róż nych kon kur sach. Przy kła -
dem mo że tu być XXVIII edy cja kon -
kur su na Ślą za ka Ro ku, któ re go or -
ga ni za to rem jest nie zmien nie Ra dio
Ka to wi ce. W ubie gło rocz nej edy cji
do pół fi na łu do sta ła się pa ni Ur szu -
la Pod bioł – czło wiek z wiel kim za -
mi ło wa niem do kul tu ry i tra dy cji,
człon ki ni Ko ła Go spo dyń Wiej skich,
ak ty wist ka, dzia łacz ka, a w do dat ku
ma ma i bab cia.

Nie daw no pa ni Ur szu la wró ci ła
z Bruk se li gdzie przy by wa ła na za -
pro sze nie Po sła do Eu ro par la men -
tu dr Ja na Ol brych ta. Po seł od lat
ob ser wu je kon kurs „Po na szy mu,
czy li po ślą sku” i za pro sił do Bruk -
se li fi na li stów i pół fi na li stów te go
kon kur su.

– Od 3 do 7 mar ca uczest ni czy łam
w wy jeź dzie do Bruk se li – mó wi Ur -
szu la Pod bioł. Miesz ka li śmy w mia -
stecz ku stu denc kim w Leu ven, gdzie
naj więk sze wra że nie zro bi ła na mnie
wie lo kul tu ro wość Eu ro py. To trze ba
zo ba czyć, te go na le ży do świad czyć.
Oczy wi ście, zwie dza li śmy sie dzi bę
eu ro par la men tu, sa lę ob rad a wie -
czo rem by li śmy na ko la cji a pa nem
po słem. Jak wia do mo, w par la men -
cie za sia da 751 po słów w tym

51 z na sze go kra ju. W Unii Eu ro pej -
skiej obo wią zu ją 24 ję zy ki urzę do -
we a my mie li śmy oka zję za pre zen -
to wać nasz ję zyk ślą ski, gdyż
coł ki czas go da li my po ślą sku. Mie li -
śmy kil ka spo tkań, na któ rych mo -
gli śmy za pre zen to wać swo ją au ten -
tycz ną ślą ską tra dy cję i kul tu rę.
By ła oka zja, by zwie dzić mu zeum eu -
ro pej skie i par la men ta rium.

Był też czas by dzię ki wspa nia -
łym mu li me dial nym prze wod ni kom
zwie dzić bel gij ską sto li cę i na wet ku -
pić słyn ną na ca ły świat bel gij ską cze -
ko la dę – do da je pa ni Ur szu la.

– Gwa ra ślą ska obec na u mnie by -
ła od za wsze. Tak sa mo wy cho wy -
wa łam mo je dzie ci i sta ram się też
mi ło ścią do ślą skie go za ra zić mo je
wnu ki – wy ja śnia pa ni Ur szu la.

W Bruk�se�li�ca�ły�czas
go�da�li�my�po ślą�sku

W so bo tę 6 kwiet nia na bu lo dro -
mie przy zbior ni ku wod nym „Ły si -
na”, par king nu mer 2, od bę dzie się
ama tor ski tur niej pe ta nque o Pu char
Bur mi strza Bie ru nia. W tur nie ju mo -
gą wziąć udział rów nież miesz kań cy
Bie ru nia, któ rzy wcze śniej nie uczest -
ni czy li w ta kich roz gryw kach.

Or ga ni za to rem tur nie ju jest Za rząd
Sto wa rzy sze nia „Wspól na – Eu ro pa”
oraz Bie ruń ski Ośro dek Spor tu i Re -
kre acji. 

Pro gram: 9.30 za pi sy uczest ni ków
tur nie ju; 10.00 roz po czę cie tur nie -
ju; 13.30-14.00 prze rwa na po si łek;
ok. 14.00 dru ga część roz gry wek; 16.00
za koń cze nie za wo dów. Wpi so we – 10 zł.

In for ma cji udzie la oraz zgło sze nia
udzia łu w tur nie ju przyj mu je An na
Kno pek (tel.: 724-861-607) lub moż -
na zgło sić e -ma ilo wo na ad res:
wspol�na�-eu�ro�pa@wp.pl

Zaproszenie�do�gry�w�bule
o�Puchar�Burmistrza�Bierunia
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Człon ko wie Ko ła nr 5 Zie mo wit
ak tyw nie roz po czę li ko lej ny se -
zon tu ry stycz ny. W lu tym 12-

oso bo wa gru pa wę dro wa ła szla ka mi
Be ski du Ślą sko -Mo raw skie go (Cze -
chy) a w mar cu 22-oso bo wa gru pa
wę dro wa ła szla ka mi Vel kiej Fa try (Sło -
wa cja) Trud ne zi mo we wa run ki nie -
strasz ne by ły dla do świad czo nych tu -
ry stów z ko ła nr 5, wśród któ rych
by li miesz kań cy Bie ru nia, Lę dzin, Imie -
li na i Ty chów. Licz ba człon ków te go
ko ła w ostat nim okre sie znacz nie
wzro sła i obec nie li czy 180 osób. Za -
rząd ko ła na cze le z pre ze sem, co

ro ku przy go to wu je róż ne pro po zy -
cje ak tyw ne go wy po czyn ku, or ga ni -
zu jąc wy jaz dy na wy ciecz ki gór skie,
ko lar skie, kra jo znaw cze oraz po raz
pierw szy w tym ro ku ka ja ko wy. Człon -
ko wie ko ła ak tyw nie włą cza ją się
rów nież w or ga ni zo wa nie przez Od -
dział PTTK Ty chy raj dów wio sen ny
i je sien ny skie ro wa ny wła śnie dla
mło dzie ży ze szkół ty skich i na sze go
po wia tu. Pre zes Ko ła An drzej Gier -
la ta za na szym po śred nic twem za -
pra sza do uczest nic twa w wy ciecz -
kach nie tyl ko człon ków ko ła,
ale wszyst kich czy tel ni ków Rod ni.

Na�turystycznym
szlaku

PrAcA�nA�PrOdukcji
w�brAnży�SAmOchOdOwej

Nie�wymagamy�doświadczenia.�lokalizacja�Bieruń

Oświęcimska.

Tel.�512 070 574

R e K l A m A

R e K l A m A

Sprzą ta nie, czyn ność co dzien na,
ro bio na pra wie bez wied nie, bez za -
sta no wie nia, gdy po śnia da niu sprzą -
ta my ze sto łu na czy nia, gdy w pra cy
sprzą ta my biur ko by upo -
rząd ko wać do ku men ty.
Cza sem z co dzien no ści ro -
bi my jed nak świą tecz ny ry -
tu ał. Wiel kie sprzą ta nie
wio sen ne, wiel kie po rząd -
ki przed każ dy mi świę ta -
mi, tak by pod nieść sa me
świę ta do ran gi czy sto ści
i na tym do słow nym, ma -
te rial nym po zio mie. Cza -
sa mi bun tu je my się
przed tym mę czą cym ry -
tu ałem, ale i tak więk szość

z nas sprzą ta za wzię cie w po czu ciu
obo wiąz ku. Cza sa mi ro bi my coś wię -
cej. Wiel kie sprzą ta nie zie mi, ry tu al -
nie pró bu je my oczy ścić mat kę na tu -

rę z te go, co po zo sta wi li śmy po so -
bie bez myśl nie wy rzu ca jąc śmie ci
na wy ciecz ce, upy cha jąc śmie ci
do i tak prze peł nio ne go już ko sza.

Je śli co dzien nie każ dy z nas
za dba o swo je oto cze nie, ca -
łe na sze mia sto bę dzie czy -
ste. W Bie ru niu już sa mo -
rzut nie zor ga ni zo wa ły się
gru py miesz kań ców sprzą -
ta ją ce te re ny Plan tów Ka ro -
la i oto cze nie Ły si ny. Wspa -
nia ła ak cja, ale rów nie waż ne
jest co dzien na dba łość o czy -
stość swo je go oto cze nia
Dla te go ape lu je my

CZAS�NA�WIO�SEN�NE
PO�RZąD�KI�

Czas�na�wio�sen�ne�po�rząd�ki

Młodzieżowy�badminton
najwyższej�próby

WBie ru niu za koń czy ły się trzy dnio we bad -
min to no we zma ga nia -GRAND PRIX ju -
nio rów młod szych i mło dzi ków młod -

szych. Bar dzo moc no ob sa dzo na im pre za, prak tycz nie
ca ła pol ska czo łów ka U13 i U17 sta wi ła się w ha li
przy ul. Sza rych Sze re gów. W ry wa li za cji uczest ni -
czy ło pra wie 240 za wod ni ków i za wod ni czek z Pol -
ski i Ukra iny. Ma ra ton roz po czął się w pią tek 22 mar -
ca i trwał trzy dni.  Otwar cia tur nie ju do ko nał ze
stro ny or ga ni za to rów Woj ciech Pa li kij oraz rad ny
Sta ni sław Ju rec ki. Tur niej roz gry wa ny był sys te -
mem gru po wo -pu cha ro wym. Or ga ni za to rom -UKS
Unia Bie ruń na le żą się ogrom ne bra wa za przy go -
to wa nie za wo dów na naj wyż szym po zio mie.

Konsul�z�Bierunia
Wczwar tek 14 mar ca w Sa li Sej mu Ślą -

skie go Urzę du Mar szał kow skie go w Ka -
to wi cach, ofi cjal nie otwar to Kon su lat

Ho no ro wy Re pu bli ki Be ni nu. Kon su lem Ho no ro -
wym zo sta ła miesz kan ka Bie ru nia – dr Nad ia Pa -
te rek.

Kon sul ho no ro wy, co do za sa dy, mo że wy ko ny -
wać wszyst kie te sa me funk cje, co kon sul za wo do -
wy, choć nie kie dy po wie rza się im węż szy za kres
obo wiąz ków. W kra jach, w któ rych pań stwo wy -
sy ła ją ce nie jest re pre zen to wa ne przez mi sję dy -
plo ma tycz ną, ani kon su la za wo do we go – kon sul
ho no ro wy mo że być trak to wa ny jak „ofi cjal ny
przed sta wi ciel” pań stwa i w ta kim cha rak te rze za -
pra sza ny na uro czy sto ści pań stwo we, itp.

Pa ni Nad ia od 8 lat miesz ka w Pol sce. W ro ku 2011 wy szła za mąż za bie ru nia ni na.
– Moż li wość uczest ni cze nia w tak do nio słym, a za ra zem in te re su ją cym wy da rze niu by ła dla mnie ogrom nym

za szczy tem po wie dział bur mistrz Kry stian Grze si ca. 
My ze swej stro ny do daj my, że po Ja nu szu Nie sy to to już dru gi dy plo ma ta z na sze go mia sta. Pa ni Nad ii Pa te rek

gra tu lu je my.
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Wnie dzie lę 17 mar ca na sta dio -
nie KS. „Unia” Bie ruń ro ze -
gra no mię dzy na ro do wy mecz

w fut bo lu ame ry kań skim, po mię dzy ty -
ską dru ży ną Fal cons i wę gier skim Fe he -
rvar En th ro ners. Dla licz nie zgro ma dzo -
nych wi dzów by ła to oka zja, by zgłę bić
taj ni ki tej wi do wi sko wej i co raz po pu lar -
niej szej dys cy pli ny spor to wej, a dla obu
dru żyn, za koń cze nie przy go to wań
przed roz po czę ciem roz gry wek li go wych.
Sy gnał do roz po czę cia me czu dał rzu tem
mo ne ty rad ny Sta ni sław Ju rec ki, a nie -
mal dwu go dzin ne zma ga nia, za koń czy ły
się zwy cię stwem ty skich so ko łów 17:0.
Wy nik nie od da je w peł ni te go, co dzia ło
się na bo isku, gdyż wal ka by ła za cię ta.
Obie dru ży ny ry wa li zo wa ły o Pu char Bur -
mi strza Mia sta Bie ru nia Kry stia na Grze -
si cy, któ ry po za wo dach oso bi ście wrę -
czał tro fea. Wła śnie tro fea, gdyż rów nież
za wod ni cy z Wę gier, otrzy ma li oka za ły
pu char na pa miąt kę wy stę pów w na -
szym mie ście. Pu char dla zwy cięz ców
otrzy ma ła dru ży na Fal cons Ty chy i był to
do bry pro gno styk na se zon li go wy.

Ty dzień póź niej, w spo tka niu li go -
wym z wy ni kiem 31:13 ty sza nie roz -
gro mi li dru ży nę War saw Mets. Przed me -
czem wi ce pre zes Ja cek Ko zub po wie dział:

Pod ję li śmy de cy zję o po wro cie Ke itha
i La Pa ri sha i już te raz wie my, że by ła
ona bar dzo do bra. Ca ły czas je ste śmy
na eta pie bu do wa nia so lid nej or ga ni -
za cji. Gwiaz dy Fal con sów po ka za ły się
wcze śniej na bo isku Unii Bie ruń.

Je den z dy rek to rów dru ży ny – Łu -
kasz Pa węz ka tak po wie dział w roz mo -
wie z Rod nią: Po cząt ki Ty chy Fal cons się -
ga ją ro ku 2008, wte dy to jesz cze
kil ku oso bo wa gru pa chło pa ków spo ty -
ka ła się na po la nie pod la sem by po rzu -
cać pił ką – otrzy ma ną od „Cio ci z Ame -
ry ki”. Obec nie Fal cons to naj lep sza
dru ży na na Ślą sku i czwar ta dru ży na wPol -
sce, wy stę pu ją ca w naj wyż szej kla sie
roz gryw ko wej Li gi Fut bo lu Ame ry kań -
skie go. Jej naj więk szy mi ry wa la mi są
obec ny Mistrz Pol ski dru ży na Low lan -
ders Bia ły stok oraz dru gi fi na li sta dru ży -
na Pan thers Wro cław. Obie dru ży ny
wzmoc ni ły swo je sze re gi no wy mi za -
wod ni ka mi oraz rów nie in ten syw nie przy -
go to wy wa ły się do se zo nu.

Dru ży na Fal con sów sku pia obec nie
po nad 120 za wod ni ków w trzech sek -
cjach: Se nio rzy, Ju nio rzy oraz Dru ży -
na B. Są wśród nich miesz kań cy: Biel -
ska -Bia łej, Sko czo wa, Strze lec Opol skich,
Ka to wic, Za brza, Czę sto cho wy i Bie ru -
nia. Głów nym tre ne rem jest wie lo let -
ni za wod nik, re pre zen tant Pol ski – Mi -
chał Ko łek. Du że do świad cze nie,
ogrom na pa sja i nie sa mo wi ty za pał
do pra cy, to mie szan ka ide al na dla Fal -
con sów. Nic dziw ne go, że przy tak wy -
bor nym skła dzie ze spół mie rzy w fi nał
te go rocz nych roz gry wek.
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