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czytaj na str. 8
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Z�życzeniami�dla�seniorów

Podarowaliśmy 55 tys. złotych

Or�kie�stro�wy�re�kord!
Od�bierz
swo�je�go
ca�łu�ska!!!

Za kil ka ty go dni – Wa len tyn ki.
Wszyst kim na szym Czy tel ni kom
w dniu za ko cha nych ser wu je my
ca łu ski. Dzię ki hoj no ści Spół dziel -
ni Usłu go wo Han dlo wej „Jed -
ność” z Bie ru nia, 14 lu te go za -
pra sza my Czy tel ni ków Rod ni
na bez płat ny słod ki po czę stu nek.
Każ dy, kto 14 lu te go od wie dzi
sklep SUH „Jed ność” w Bie ru niu
No wym przy uli cy War szaw skiej
lub w Bie ru niu Sta rym przy ul.
Księ dza Tro chy – z ku po nem wy -
cię tym z Rod ni – otrzy ma 1 gra -
ti so we cia stecz ko.

Polecamy!

Upoważnia do otrzymania 
1 „całuska” w sklepach 

SUH „JEDNOŚĆ” 
w Bieruniu Nowym

przy ulicy Warszawskiej, 
lub w Bieruniu Starym 
przy ulicy ks. Trochy. 

Witamy w dniu 
14 lutego 2012 r. 

Zostawiając jeden kupon 
– otrzymasz za darmo 

jednego „całuska”

CAŁUSKI

BIERUŃSKIE
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REKLAMA

tu i teraz

Mi nio ny rok, cho ciaż miał trzy nast kę na koń cu oka zał się cał -
kiem do bry dla na szej spo łecz no ści. Wię cej by ło uro dzeń

niż w ro ku po przed nim, mniej zgo nów. Wię cej lu dzi się za mel do -
wa ło w Bie ru niu, niż wy mel do wa ło, z cze go wy ni ka, że na sze
mia sto jest po strze ga ne ja ko atrak cyj nie miej sce do za miesz ka -
nia. Spa dła nie co ilość za wie ra nych związ ków mał żeń skich ale
to chy ba trend ogól no pol ski.

Trochę�statystyki

280 209 188 209 329 60

31�GRUDNIA�2012�ROKU

M
ał

że
ńs

tw
a

U
ro

dz
en

ia

Z
go

ny

Z
am

el
do

w
an

ie

W
ym

el
do

w
an

ie

W
ym

el
do

w
an

ie
za

 g
ra

ni
cę

238 219 134 270 143 40

31�GRUDNIA�2013�ROKU
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AK�CJA�ZI�MA
Jak co ro ku w okre sie zi mo wym ru sza „Ak cja Zi ma”, czy li dzia ła nia

zwią za ne z pra wi dło wym utrzy ma niem dróg na te re nie Bie ru nia. Za po -
szcze gól ne dro gi w mie ście od po wie dzial ni są ich za rząd cy.

DRO GI KRA JO WE:
DK 44 ul. Tu ryń ska/War szaw ska – od gra ni cy z Ty cha mi do gra ni cy
z woj. ma ło pol skim (most na rze ce Wi śle) utrzy�ma�nie�–�Re�jon�Wy�-
so�ki�Brzeg,�ul.�Dro�go�wców 6,�Ja�worz�no,�Tel. 32 314 24 05�wew. 21

DRO GI WO JE WÓDZ KIE:
DW 934 – ul. Wa wel ska – od DK 44 do gra ni cy z Cheł mem Ślą skim
DW 931 – ul. Tu ry stycz na – od DK 44 do gra ni cy z Boj szo wa mi
utrzy�ma�nie�Wo�je�wódz�kie�Przed�się�bior�stwo�Ro�bót�Dro�go�wych�w Ka�-

to�wi�cach Sp.�z o.o.�Tel 32 203 90 33, 32 203 90 44

DRO GI PO WIA TO WE:
Ul. Wa wel ska – od DK 44 ul. War szaw ska do ul. Ja gieł ły
Ul. Ja gieł ły – od ul. Wa wel skiej do ul. Bi ja so wic kiej
Ul. Bi ja so wic ka – od ul. Ja gieł ły do ul. Krup ni czej
Ul. Krup ni cza – od ul. Bi ja so wic kiej do gra ni cy z Boj szo wa mi
Ul. Świer czy niec ka – od ul. Oświę cim skiej do gra ni cy z Boj szo wa mi
Ul. Lo kal na – od ul. Świer czy niec kiej do gra ni cy z Ty cha mi
Ul. Bo gu sław skie go – od DK 44 ul. War szaw skiej do gra ni cy

z Lę dzi na mi
Ul. Boj szow ska – od DW 931 ul. Tu ry stycz nej do ul. Kra kow skiej
Ul. Che mi ków – od DK 44 ul. Tu ryń skiej do Ni tro erg
Ul. Kra kow ska – od ul. Che mi ków do DK 44 ul. War szaw skiej
Ul. Lę dziń ska – od DK 44 ul. Tu ryń skiej do gra ni cy z Lę dzi na mi
Ul. Ko sy nie rów – od DK 44 ul. War szaw skiej

do ul. Ofiar Oświę cim skich
Ul. Ofiar Oświę cim skich – od ul. Ko sy nie rów

do DW 934 ul. Wa wel skiej
Ul. Pa trio tów – od DK 44 ul. War szaw skiej

do ul. Bo ha te rów We ster plat te
Ul. Bo ha te rów We ster plat te – od DW 934 ul. Wa wel skiej

do ul. Mie lęc kie go
Ul. Mie lęc kie go – od ul. Bo ha te rów We ster plat te do koń ca za bu do wań
utrzy�ma�nie�Po�wia�to�wy�Za�rząd�Dróg,�ul.�War�szaw�ska 168,�Bie�ruń,

Tel. 32 216 21 73

DRO GI GMIN NE:
utrzy ma nie nad zo ru ją: Od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach pra cy
Urzę du: Za stęp ca Na czel ni ka Wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal nej mgr
inż. Ewe�li�na�Ka�czo�row�ska�tel. 32 324 24 01,�oraz�In spek tor Wy dzia -
łu Go spo dar ki Ko mu nal nej Agniesz�ka�Szczy�gieł�tel. 32 324 24 02.�Po -
za go dzi na mi pra cy Urzę du Miej skie go: Straż�Miej�ska,�ul.�Ja�gieł�ły 1,
Bie�ruń�tel. 32 216 37 27�li�nia�płat�na, 986�li�nia�bez�płat�na.
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wywiad

–�Jak�pan�oce�nia�mi�nio�ny� rok?

– To był rok do brej pra cy dla
na sze go mia sta. Wbrew obie go wym
opi niom, do brze ukła da ła się współ -
pra ca Bur mi strza z Ra dą Miej ską.
Wy star czy wspo mnieć ab so lu to rium,
któ re go rad ni udzie li bur mi strzo wi
w czerw cu. W obec no ści 15 gło su -
ją cych rad nych: 13 gło so wa ło za udzie -
le niem ab so lu to rium, 1 był prze ciw
i 1 wstrzy mu ją cy. Za sad ni czo, ab so -
lu to rium do ty czy je dy nie  wy ko na nia
bu dże tu ale łą czy się z kon tro lą Ra -
dy nad wy ko na niem bu dże tu  gmi ny i
jest  oce ną  koń co wą   za da ny  rok,
ja ką Ra da wy ra ża o swo im bur mi -
strzu.  Udzie la jąc  ab so lu to rium,  ak -
cep tu je się  jed no cze śnie   spra woz -
da nie z wy ko na nia bu dże tu  za rów no
pod ką tem  po praw no ści  ra chun ko -
wej,  rze tel no ści jak i kom plet no ści
przed sta wio nych da nych. Ów cze sną
opi nię rad ni pod trzy ma li w grud niu
ubie głe go ro ku, kie dy to jed no gło śnie
przy ję li bu dżet na rok 2014. 
–�By�ło�jed�nak�kil�ka�sy�tu�acji�za�-

pal�nych?

– Ście ra nie się roż nych ra cji, opi -
nii, po glą dów i in te re sów jest isto tą
de mo kra cji. Oczy wi stym jest, że
w pięt na sto oso bo wej Ra dzie, w któ -
rej każ dy rad ny re pre zen tu je swo ich
wy bor ców wy pra co wa nie kom pro -
mi su i uzgod nie nie wspól ne go sta -
no wi ska mu si tro chę po trwać.
–�Ma�pan�na my�śli�za�wi�ro�wa�nie

wo�kół�„stu�dium�uwa�run�ko�wań”?

– To oczy wi ście tyl ko je den z przy -
kła dów, kie dy zde rzy ły się in te re sy
dwóch grup miesz kań ców na sze go
mia sta. W tym wy pad ku, obu z czę -
ści sta ro bie ruń skiej.

Mo im zda niem sło wa uzna nia na -
le żą się gru pie no wo bie ruń skich rad -
nych i rad ne mu To ma szo wi Ny dze,
któ rzy nie wy stra szy li się ne ga tyw -
nej opi nii wo je wo dy i po tra fi li przed są -
dem wy grać po par cie dla bie ruń -
skiej ra cji.

Na szczę ście, kon flikt wo kół ewen -
tu al ne go po wsta nia mar ke tu spo -
żyw cze go przy uli cy Che mi ków nie
bę dzie po wstrzy my wał roz wo ju ca -
łe go mia sta.
–�Je�sie�nią�na jed�nej�ze�stron�in�-

ter�ne�to�wych� po�ja�wi�ły� się� in�sy�nu�-

acje�o złej�kon�dy�cji�fi�nan�so�wej�na�-

sze�go�mia�sta…

– Ta oczy wi sta nie praw da, był
zwy kłą pró bą szka lo wa nia władz
miej skich. By ło to bo le sne dla wszyst -
kich bie ruń skich sa mo rzą dow ców.
Wy ja śnia li śmy to na bie żą co ale war -
to jesz cze raz ja sno i ka te go rycz nie
stwier dzić: Bie ruń znaj du je się w eli -
tar nej w ska li kra ju gru pie miast,
o do brej kon dy cji fi nan so wej któ rej
po nad 60 pro cent pol skich miast
mo że nam je dy nie po zaz dro ścić.
W sto sun ku do do cho dów, na sze
za dłu że nie jest jed nym z naj niż szych
od 2007 ro ku. 
–� Co� za�li�czył�by� pan� do naj�-

więk�szych� suk�ce�sów� mi�nio�ne�go

ro�ku?

– Gdy by śmy chcie li wy mie nić
wszyst ko to za bra kło by miej sca
w Rod ni. Wspo mnę więc tyl ko o od -
da niu dro gi do te re nów in we sty cyj -
nych znaj du ją cych się przy Stre fie
Eko no micz nej, roz bu do wie Przed -
szko la nr 1 przy ul. Che mi ków, bu -
do wie re gio nal ne go cen trum kul tu -
ral no -go spo dar cze go przy Re mi zo wej,
roz bu do wie pły wal ni przy Szko le
Pod sta wo wej nr 1, re mon cie bu dyn -
ku Tria dy, re mon cie da chu w Ki no -
te atrze „Ju trzen ka”, od bu do wie uli -
cy Wi śla nej uszko dzo nej w cza sie
po wo dzi, czy wy mia nie na wierch -
nich w ha li spor to wej przy Gim na -
zjum nr 2.
–�Przed na�mi�ko�lej�ny�rok�i re�ali�-

za�cja� ko�lej�ne�go� bu�dże�tu.� Co� nas

cze�ka?

– Jak wy ni ka w uchwa ły bu dże -
to wej do cho dy Bie ru nia pla no-
wane są w tym ro ku w wy so ko ści

76.247.992,00zł a wy dat ki w wy -
so ko ści 81.834.522,00zł.

Do naj waż niej szych za dań te go
ro ku na le żą: bu do wa sie ci ka na li za -
cyj ne w Ścier niach, bu do wa oświe -
tle nia przy ul Mie lęc kie go, bu do wa
za ple cza re kre acyj ne go pły wal ni
w Bie ru niu Sta rym, eli mi na cja wy -
klu cze nia cy fro we go w Gmi nie Bie -
ruń eta p2, mo der ni za cja oczysz czal -
ni ście ków przy ul. So lec kiej (pro jekt),
prze bu do wa czę ści par kin gów wzdłuż
ul. Wę glo wej. 
–� Je�sie�nią� cze�ka�ją� nas�wy�bo�ry

sa�mo�rzą�do�we.�Nie�oba�wia�się�Pan

eks�plo�zji� żą�dań� i skła�da�nia� przez

róż�ne�oso�by�obiet�nic�nie�do speł�-

nie�nia?

– Ocze ki wał bym ra czej od po wie -
dzial no ści za wła sne de cy zje. W ży -
ciu pry wat nym rów nież do ko nu je -
my wy bo rów, kie ru jąc się
za sob no ścią port fe la: w jed nym ro -
ku ku pu je my sa mo chód, w in nym
je dzie my a wcza sy. Rad ni, któ rzy
JED NO GŁO ŚNIE zde cy do wa li
o kształ cie bu dże tu tym sa mym
zde cy do wa li co: bę dzie my ro bić
w na szym mie ście. Chy ba, że po -
zy ska my do dat ko we środ ki fi nan -
so we. Sta ra my się bu dżet dzie lić
spra wie dli we na po szcze gól ne czę -
ści mia sta. Rad ni sta ro bie ruń scy
uzna li, że naj waż niej sza jest bu do -
wa przed szko la przy uli cy Che mi -
ków za 6 mln zło tych i roz bu do wa
ba se nu przy SP1 za ko lej ne 6 mln
zło tych. Nic dziw ne go, że w tej
czę ści mia sta na dro gi zo sta ło nie -
wie le. Mi mo to, uda ło nam się wy -
re mon to wać dwo rzec au to bu so wy
oraz sta ro bie ruń skie uli ce: Ły si no -
wą, Go ły so wą i Wi ta, choć po trze -
by są znacz nie więk sze. Rad ni no -
wo bie ruń scy za miast in we sty cji
ku ba tu ro wych, po sta no wi li prze -
zna czyć pie nią dze na re mon ty dróg.
Dla te go też, w tej czę ści na sze go
mia sta – wy re mon to wa nych dróg

jest wię cej. Być mo że w ko lej nym
bu dże cie bę dzie od wrot nie: Bie ruń
Sta ry do cze ka się więk szej ilo ści
wy re mon to wa nych dróg a Bie ruń
No wy – ja kie goś bu dyn ku słu żą ce -
go miesz kań com.
–�Sko�ro�mó�wi�my�o dro�gach,�pa�-

nie�bur�mistrz;�co�z dro�gą�do stre�fy:

jest�otwar�ta�czy�nie?

– Oczy wi ście, że jest otwar ta
w tym sen sie, że jest go to wa do ru -
chu. Na ra zie dro ga ta ma nie wiel -
kie zna cze nie dla ru chu lo kal ne go
co zmie ni się, kie dy po wsta ną ko -
lej ne za kła dy na te re nie stre fy. Speł -
ni li śmy więc proś bę in we sto rów
aby a czas bu do wy naj więk szej ha li
na te re nie stre fy czę ścio wo ogra -
ni czyć ruch na tej dro dze tak by
nie ko li do wał on z re ali zo wa ną in -
we sty cją.
–�Cze�go�ży�czy�Pan�so�bie�w bie�-

żą�cym�ro�ku?

– Przede wszyst kim dal sze go
roz wo ju Bie ru nia. Na sze mia sto
przez wie le in sty tu cji ze wnętrz nych
jest oce nia ne ja ko do brze za rzą -
dza ne, roz wi ja ją ce się i przy ja zne
dla miesz kań ców. Opi nię in sty tu cji
oce nia ją cych po twier dza ją sa mi
miesz kań cy: mo gli śmy to usły szeć
pod czas je sien nych spo tkań zor -
ga ni zo wa nych we wszyst kich czę -
ściach Bie ru nia. Po twier dza ją to
rów nież sta ty sty ki: w ubie głym ro -
ku za mel do wa ło się w Bie ru niu dwa
raz wię cej osób niż wy mel do wa ło.
To ko lej ny do wód, że Bie ruń jest
mia stem w któ rym war to za miesz -
kać. Chciał bym aby na sze mia sto
sta ło się jesz cze bar dziej przy ja zne
miesz kań com, przed się bior com,
któ rzy tu in we stu ją oraz dzie ciom
i mło dzie ży. Zgo da bu du je, więc li -
czę na owoc ną współ pra cę wszyst -
kich sa mo rzą dow ców. 
– Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Zbi gniew Pik sa

37 za dań in we sty cyj nych za 15 mln zło tych

Zgoda�buduje
Roz mo wa z Ber�nar�dem�Pu�stel�ni�kiem, bur mi strzem Bie ru nia o do ko na niach mi nio ne go ro ku i pla nach na przy szłość 



Rad ni przy ję li na stę pu ją ce
uchwa ły: 
– w spra�wie:�Wie�lo�let�niej�Pro�-

gno�zy� Fi�nan�so�wej� wraz� z pro�-

gno�zą�kwo�ty�dłu�gu�i spłat�zo�bo�-

wią�zań� Mia�sta� Bie�ru�nia� na

la�ta 2014-2023

Ra da Miej ska w Bie ru niu uchwa -
la: Przy jąć Wie lo let nią Pro gno zę
Fi nan so wą mia sta Bie ru nia na la -
ta 2014-2023 wraz z pro gno zą
kwo ty dłu gu i spłat zo bo wią zań
na la ta 2014-2023 oraz okre ślić
wy kaz przed się wzięć re ali zo wa -
nych w la tach 2014-2017

– w spra�wie:�bu�dże�tu�mia�sta

Bie�ru�nia�na 2014�rok.

Rad ni jed no gło śnie przy ję li bu -
dżet mia sta na rok 2014 w któ -
rym naj waż niej sze kwo ty to:
do cho dy bu dże tu mia sta wy no -
szą ce 76.247.992,00 zł oraz wy -
dat ki: 81.834.522,00zł. Wię cej
na te mat bu dże tu pi sze my w in -
nym miej scu te go wy da nia Rod -
ni w roz mo wie z bur mi strzem.

–�w spra�wie�przy�ję�cia�Gmin�-

ne�go�Pro�gra�mu�Pro�fi�lak�ty�ki�i Roz�-

wią�zy�wa�nia�Pro�ble�mów�Al�ko�ho�-

lo�wych� oraz� Prze�ciw�dzia�ła�nia

Nar�ko�ma�nii�na rok 2014.

Gmin ny Pro gram Pro fi lak ty ki
i Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al -
ko ho lo wych oraz Prze ciw dzia ła -
nia Nar ko ma nii na rok 2014, wy -
cho dząc na prze ciw po trze bom
miesz kań ców Gmi ny Bie ruń zwią -
za nych z pro ble ma mi uza leż nień,
obej mu je moż li wie sze ro kie spek -
trum dzia łań, po cząw szy od dzia -
łań te ra peu tycz nych po przez pro -

fi lak tycz ne, aż do dzia łań zmie -
rza ją cych do kształ to wa nia i utrwa -
la nia po zy tyw nych po staw i war -
to ści za rów no do ro słych osób,
jak i dzie ci, i mło dzie ży. Opie ra jąc
się na wy ni kach ba dań an kie to -
wych, za war tych w Dia gno zie Lo -
kal nych Za gro żeń Spo łecz nych
wy ko na nych w 2013r. dla Gmi ny
Bie ruń moż na stwier dzić, iż al ko -
hol jest naj bar dziej roz po wszech -
nio ną sub stan cją psy cho ak tyw -
ną wśród mło dzie ży, a pi wo
naj czę ściej spo ży wa nym na po -
jem al ko ho lo wym.

–� w spra�wie� przy�stą�pie�nia

Gmi�ny�Bie�ruń�do re�ali�za�cji�pro�-

jek�tu� kon�kur�so�we�go� pt.� „Kre�-

atyw�ność�bie�ruń�skich�szkół�pod�-

sta�wo�wych� gwa�ran�cją� ja�ko�ści

ucze�nia”.

Ra da Miej ska w Bie ru niu uchwa -
la: Wy ra zić zgo dę na przy stą pie -
nie Gmi ny Bie ruń do re ali za cji
pro jek tu kon kur so we go pn. „Kre -
atyw ność bie ruń skich szkół pod -
sta wo wych gwa ran cją ja ko ści
ucze nia”, wdra ża ne go w ra mach
Prio ry te tu IX, Dzia ła nia 9.1, Pod -
dzia ła nia 9.1.2 Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Ka pi tał Ludz ki.

Ośro dek Edu ka cji w Bie ru niu
przy go to wu je się do re ali za cji pro -
jek tu pn. „Kre atyw ność bie ruń -
skich szkół pod sta wo wych gwa -
ran cją ja ko ści ucze nia” w ra mach
Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz -
ne go. War tość pro jek tu sza co -
wa na jest na oko ło 400.000,- zł
(bu dżet i okres trwa nia pro jek tu
w fa zie ne go cja cji). W pro jek cie
uczest ni czyć bę dą dzie ci z klas I -

-VI szkół pod sta wo wych. Ce lem
pro jek tu jest po pra wa wy ni ków
na ucza nia, zni we lo wa nie dys funk -
cji roz wo jo wych oraz roz wój kom -
pe ten cji klu czo wych. Uchwa ła ko -
niecz na jest do pod pi sa nia umo wy
z Urzę dem Mar szał kow skim.

–� w spra�wie:� udzie�le�nia� po�-

mo�cy�fi�nan�so�wej�w po�sta�ci�do�-

ta�cji� ce�lo�wej� dla� mia�sta� Cho�-

rzo�wa� na do�fi�nan�so�wa�nie

dzia�łal�no�ści� Ośrod�ka� Po�mo�cy

Oso�bom�Uza�leż�nio�nym�i Ich�Ro�-

dzi�nom�w Cho�rzo�wie

Ra da Miej ska w Bie ru niu uchwa -
la: Udzie lić po mo cy fi nan so wej
w kwo cie 35.000,00 zł (słow nie:
trzy dzie ści pięć ty się cy zło tych)
w po sta ci do ta cji ce lo wej ze środ -
ków bu dże tu mia sta Bie ru nia
na rok 2014 dla mia sta Cho rzo -
wa, na do fi nan so wa nie dzia łal -
no ści Ośrod ka Po mo cy Oso bom
Uza leż nio nym i Ich Ro dzi nom
w Cho rzo wie w ro ku 2014.

Pod ję cie uchwa ły jest ko niecz ne
w ce lu kon ty nu owa nia w 2014 r.
współ pra cy z Izbą Wy trzeź wień
w Cho rzo wie w za kre sie do pro -
wa dza nia do wy trzeź wie nia osób
z te re nu gmi ny Bie ruń. 

–�w spra�wie�zmian�w uchwa�-

le� nr XVII. 2.2012� Ra�dy�Miej�-

skiej�w Bie�ru�niu�z dnia 20�grud�-

nia 2012�r.�w spra�wie�bu�dże�tu

mia�sta�Bie�ru�nia�na 2013�rok

Ra da Miej ska w Bie ru niu
uchwa la: Zmie nić treść za łącz -
ni ka nr 1 do Uchwa ły Ra dy Miej -
skiej w Bie ru niu Nr XVII. 2.2012
z dnia 20 grud nia 2012 r. w spra -
wie bu dże tu mia sta Bie ru nia
na 2013 r., któ ry otrzy mu je
brzmie nie jak w za łącz ni ku nr 1
do ni niej szej Uchwa ły. Do ko nać
zmian w do cho dach i wy dat kach
bu dże to wych. Wpro wa dze nie za -
pro po no wa nych zmian na le ży do
wy łącz nej kom pe ten cji Ra dy.

Prze su nię to kwo tę 189,24 zł
z roz dzia łu 80104 do roz dzia -
łu 80110 w ka te go rii do ta cji jed -
no stek nie na le żą cych do sek to -
ra fi nan sów pu blicz nych.
Za bez pie czo no środ ki na re ali -
za cję po ro zu mie nia do ty czą ce -
go na uki re li gii Ko ścio ła Ewan -
ge lic ko-Au gs bur skie go.

Zmniej szo no wy dat ki o kwo -
tę 141.588,00 zł i prze zna czo no
ja na zmniej sze nie do cho dów -
po da tek do cho do wy od osób
praw nych. Po wyż sze środ ki po -
cho dzą z do ta cji przy zna nej
na funk cjo no wa nie przed szko li.
Wcze śniej z do cho dów wła snych
za bez pie czo no środ ki na ten cel.
Dla te go moż na te raz prze zna czyć
je na ko rek tę do cho dów. Wpro -
wa dzo no zwięk sze nie do cho dów
o kwo tę 31.349,00 zł z ty tu łu
zwięk sze nia sub wen cji oświa to -
wej i ana lo gicz nie jak w opi sie
po wy żej prze zna czo no je na
zmniej sze nie do cho dów. Po wyż -
sze zmia ny nie ma ją wpły wu
na zmia nę de fi cy tu.

–�w spra�wie:�zmia�ny�Uchwa�-

ły�Nr�XII/4/2013�Ra�dy�Miej�skiej

w Bie�ru�niu�z dnia 28.11.2013r.

w spra�wie�wy�so�ko�ści�dzien�nych

sta�wek�opła�ty�tar�go�wej,�po�bo�ru

opła�ty� w dro�dze� in�ka�sa� oraz

usta�le�nia�ter�mi�nu�płat�no�ści�dla

in�ka�sen�tów�w 2014�ro�ku.

Uchwa ła Nr XII/4/2013 Ra dy
Miej skiej w Bie ru niu z dnia
28.11.2013 r. w spra wie wy so -
ko ści dzien nych sta wek opła ty
tar go wej, po bo ru opła ty w dro -
dze in ka sa oraz usta le nia ter mi -
nu płat no ści dla in ka sen tów
w 2014 ro ku zo sta ła do sto so -
wa na do za le ce nia RIO w Ka to -
wi cach wy ni ka ją cych z naj now -
sze go orzecz nic twa są dów
ad mi ni stra cyj nych co do spo so -
bu wy zna cza nia in ka sen tów
z imie nia i na zwi ska.

Radni�obradowali
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sesja

W czwar�tek 19�grud�nia�od�by�ła�się�ostat�nia�w mi�nio�nym�ro�ku

Se�sja�Ra�dy�Miej�skiej.�Rad�ni�Pod�ję�li�sie�dem�uchwał�w tym�naj�-

waż�niej�szą�do�ty�czą�ca�bu�dże�tu�na rok 2014�któ�rą�przy�ję�to�jed�-

no�gło�śnie.�Po�ni�żej�pre�zen�tu�je�my�omó�wie�nie�przy�ję�tych�uchwał.

Czy�tel�ni�ków�za�in�te�re�so�wa�nych�peł�nym�brzmie�niem�uchwał�od�-

sy�ła�my�do Biu�le�ty�nu�In�for�ma�cji�Pu�blicz�nej.�My�pre�zen�tu�je�my�to

co�zda�niem�re�dak�cji�mo�że�być�dla�czy�tel�ni�ków�naj�istot�niej�sze.



17grud nia od by ła się Mło -
dzie żo wa Kon fe ren cja po -

pu lar no -na uko wa pt. „Dzie dzic -
two kul tu ro we Ży dów bie ruń skich
i oświę cim skich”. Or ga ni za to ra -
mi te go przed się wzię cia by ło
Gim na zjum nr 1 w Bie ru niu oraz
Cen trum Ży dow skie w Oświę ci -
miu, we współ pra cy z Gim na -
zjum nr 2 w Bie ru niu, Gim na -
zjum nr 2 w Oświę ci miu.
Kon fe ren cja, któ rą otwo rzył dy -
rek tor Grze gorz Bi zac ki od by -
wa ła się w dwóch pa ne lach. Pa -
nel pierw szy: „Dzie je Ży dów
bie ruń skich i oświę cim skich”
i pa nel dru gi: „Ma te rial ne dzie -
dzic two kul tu ro we spo łecz no ści

ży dow skiej w Bie ru niu i Oświę -
ci miu”. 

Or ga ni za tor ka mi kon fe ren cji
by ły: Elż bie ta Ma łec ka (na uczy -
ciel hi sto rii) oraz An na Ciok
(na uczy ciel ję zy ka pol skie go).
Spo tka nie mło dych ba da czy hi -
sto rii za koń czy ła dys ku sja
uczest ni ków kon fe ren cji nt.
„Czy mło de mu po ko le niu Po -
la ków po trzeb na jest wie dza
o ży dow skim do rob ku kul tu ro -
wym? Je śli tak, to dla cze go
war to jest go znać i chro nić?”.
W lu tym od bę dą się zin te gro -
wa ne z kon fe ren cją warsz ta ty
dla mło dzie ży nt. Czym był
Oszpi cin? Warsz tat de tek ty wi -

stycz ny na te mat hi sto rii ży -
dow skich miesz kań ców Oświę -
ci mia, po pro wa dzo ne zo sta ną

przez Ma cie ja Za bie row skie go -
-edu ka to ra z Cen trum Ży dow -
skie go w Oświę ci miu.

Konferencja�historyczna
w�Gimnazjum�nr�1

Ka mi la Bo guc ka, kl. IIIa
Gim na zjum nr
im. Ka ro la Wierz go nia w Bie ru niu
Opie kun: Elż bie ta Ma łec ka

Lo�sy�bie�ruń�skich�ro�dzin:
Ham�me�rów�i Ti�chau�erów

Na Gór nym Ślą sku Ży dzi po ja wi li się
dość wcze śnie, bo już na po cząt ku XIII wie -
ku, a na ob sza rze dzi siej sze go Bie ru nia
do pie ro na prze ło mie XVII i XVIII wie ku.
Szcze gól nie wzmo żo ny na pływ lud no ści
ży dow skiej na stą pił jed nak do pie ro w pierw -
szych dwóch dzie się cio le ciach wie ku XIX.
Mia ło to zwią zek z do ko na ną w 1824 ro ku
prze bu do wą szo sy pro wa dzą cej z Gli wic
i Wro cła wia do Kra ko wa. 

Naj bar dziej zna ną z nich by ła ro dzi na
Ham me rów, przez no wo bie ru nia ków na -
zwa na „Ham ra mi”. Mniej zna ne jest miej -
sce skąd po cho dzi li, ale więk szość lud no -
ści wy zna nia moj że szo we go przy by wa ła
do Bie ru nia No we go głów nie z ubo gich
miast Ga li cji Za chod niej. Pierw sza wzmian -
ka o ro dzi nie po cho dzi z ro ku 1884 i zwią -
za na jest z re kla mą pie kar ni uru cho mio nej
w tym że ro ku przez Ka ro la Ham me ra.
Wie my rów nież, że w la tach 1902-1912
syn Ka ro la, Georg, pro wa dził skład o cha -
rak te rze wie lo bran żo wym. Moż na w nim
by ło ku pić wszyst ko po cząw szy od ar ty -
ku łów spo żyw czych a na ma te ria łach bu -
dow la nych koń cząc. 

W la tach mię dzy wo jen nych, po śmier -
ci Ka ro la, sklep prze ję ła wdo wa Flo ra,
ale pro wa dzi ły go jej dzie ci: syn Georg
i cór ka Gre ta. Dru gi syn wy je chał do Ame -
ry ki. W la tach 90-tych XX wie ku do Bie -
ru nia przy je chał je go wnuk. Oglą dał nie -
ru cho mo ści przod ków i ro bił zdję cia.
Ham me ro wie by li uczci wi, życz li wi i ze

wszyst ki mi miesz kań ca mi ży li w zgo dzie.
Bied niej szym miesz kań com Bie ru nia da -
wa li to war, zwłasz cza żyw ność, na tzw.
borg, czy li bez pro cen to wy kre dyt, a dzie -
ci czę sto wa li cu kier ka mi. Po wej ściu
Niem ców do Bie ru nia No we go w 1939
ro ku sklep zo stał za mknię ty, a je go wła -
ści cie le zgod nie z na zi stow ską dok try ną
otrzy ma li za kaz pro wa dze nia han dlu. Jed -
nak na dal miesz ka li w do tych cza so wych
po miesz cze niach znaj du ją cych się w bu -
dyn ku skle pu. 

Od po cząt ku oku pa cji Georg Ham mer
sta rał się ra to wać swo ją ro dzi nę, czy niąc
sta ra nia ma ją ce na ce lu unik nię cie wy -
wóz ki do obo zu kon cen tra cyj ne go. Na wią -
zał w tym ce lu kon takt z daw nym swo im
ko le gą Er ne stem Bo othe, sy nem Hu go na
Bo othe, w cza sach pru skich za rząd cą ma -
jąt ku ziem skie go So lec -Po rą bek. W tym
cza sie Er nest miesz kał w Ka to wi cach peł -
niąc waż ną funk cję w NSDAP. Zna jo mość
ta, jak rów nież wy so kie od zna cze nie nie -
miec kie Geo r ga – krzyż że la zny za wa lecz -
ność w cza sie I woj ny świa to wej, po zwo -
li ły unik nąć Ham me rom wy wóz ki do obo zu
kon cen tra cyj ne go aż do 1944 ro ku. 

Jed nak w sierp niu 1944 ro ku, przy -
szedł roz kaz z ge sta po by do star czyć
Ham me rów do obo zu za gła dy Au schwitz.
Flo ra i Gre ta od ra zu tra fi ły do ko mór ga -
zo wych, a Georg pra co wał przy od gru zo -
wa niu za kła dów w Mo no wi cach po alianc -
kich bom bar do wa niach. Praw do po dob nie
tam zgi nął pod gru za mi upa da ją cej ścia ny
jed ne go z fa brycz nych za bu do wań. W ar -
chi wum pań stwo we go Mu zeum Au schwitz
Bir ke nau nie za cho wa ły się żad ne do ku -
men ty po no wo bie ruń skich Ham me rach.

Dru gą no wo bie ruń ską ro dzi ną, któ rej
lo sy chcia ła bym Wam przed sta wić jest
ro dzi na Ti chau erów. 

Pierw szym przed sta wi cie lem tej ro dzi -
ny, któ re go zna my z imie nia i na zwi ska
był So lo Ti chau er, ra bin i wła ści ciel skle -
pi ku w Bie ru niu Sta rym, oże nio ny z Ber tą
Ep ste in. Je go sy nem był Le opold, praw -
do po dob nie ku piec. Le opold w la tach dwu -
dzie stych XX w. zna lazł się we Wro cła wiu,
gdzie po znał po cho dzą cą z Ber li na, star -
szą o 6 lat, 36-let nią Elż bie tę Mi cha el,
z za wo du far ma ceut kę, któ rą w stycz -
niu 1921 ro ku po ślu bił. Ze związ ku te -
go 30 XII 1921 r. na ro dził się Her bert. Elż -
bie ta wy wo dzi ła się z bur żu azyj nej
ewan ge lic kiej nie miec kiej ro dzi ny (jej ro -
dzi ce by li wła ści cie la mi pa ru ho te li na te -
re nie Nie miec). Mło da pa ra za raz po ślu -
bie za miesz ka ła w Za brzu, gdzie pod ję ła
pra cę. W tym mie ście cho dził do szko ły
po wszech nej ich je dy ny syn.

Po doj ściu Hi tle ra do wła dzy (1933 r.)
roz po czę ły się w III Rze szy prze śla do wa -
nia lud no ści ży dow skiej i ro dzi na Ti chau -
erów po sta no wi ła prze nieść się do Bie ru -
nia No we go, któ ry znaj do wał się na te re nie
od ro dzo ne go pań stwa pol skie go. W 1936
ro ku do Bie ru nia prze pro wa dzi ła się Elż -
bie ta z sy nem, a rok póź niej Le opold. Elż -
bie ta za miesz ka ła u swo jej sio stry i szwa -
gra Grau pe i pod ję ła pra cę w ich ap te ce
usy tu owa nej przy głów nej uli cy mia sta
(obec nej uli cy War szaw skiej), gdzie pra -
co wa ła aż do 1945 ro ku.

Wraz z roz po czę ciem oku pa cji nie miec -
kiej, ro dzi na Ti chau erów w tro sce o ży cie
swe go nie speł na 18-let nie go sy na Her -
ber ta wy sła ła go do ro dzi ców Elż bie ty
do Ber li na. Dzię ki tej de cy zji Her bert prze -
żył woj nę ukry wa jąc się po cząt ko wo w ber -
liń skim, a po tem le gnic kim ho te lu swo ich
dziad ków. Nie ste ty ta kie go szczę ścia nie
miał je go oj ciec, któ ry w 1943 r. zgi nął
w obo zie za gła dy Au schwitz -Bir ke nau. 

Her bert wró cił do Bie ru nia No we go
w 1945 ro ku i zo stał nie słusz nie oskar -
żo ny przez wła dze ko mu ni stycz ne o przy -
na leż ność w cza sie woj ny do hi tle row -
skiej for ma cji SA. Za mknię to go w wię zie niu
w My sło wi cach, gdzie prze by wał oko -
ło 5 mie się cy. Po zwe ry fi ko wa niu do wo -
dów wy pusz czo no go na wol ność wio -
sną 1946 r. 

W tym cza sie po znał w Za brzu Mał go -
rza tę Pa prot ny, któ rą po ślu bił w czerw -
cu 1946 r. Przed za war ciem związ ku mał -
żeń skie go w pa ra fii swo jej żo ny, przy jął
chrzest w ko ście le Naj święt sze go Ser ca
Pa na Je zu sa w Bie ru niu No wym. Po ślu -
bie, Her bert i Mał go rza ta za miesz ka li z Elż -
bie tą Ti chau er w Bie ru niu No wym w bu -
dyn ku daw nej ap te ki, a pod ko niec
lat 50 XX w. we wła snym do mu przy obec -
nej uli cy Pia stow skiej. Za raz po woj nie,
Her bert z mat ką za trud ni li się w Za kła -
dach Two rzyw Sztucz nych w Bie ru niu Sta -
rym. Od 1947 r. Her bert ob jął po sa dę za -
opa trze niow ca w Gmin nej Spół dziel ni
w Bie ru niu, a póź niej aż do eme ry tu ry
pra co wał ja ko ma ga zy nier w Ma ga zy nie
To wa rów Ma so wych na dwor cu.

Elż bie ta Ti chau er zmar ła 12.02.1968 r.,
Her ber t 20.03.1992 r., a Mał go rza ta
14.04.2005 r. Wszy scy po cho wa ni są
w jed nym gro bow cu na cmen ta rzu w Bie -
ru niu No wym.

––––––––––
Li te ra tu ra
Ge rard Miś, Za gła da Ham me rów, No -

wa Rod nia, czer wiec 2001
Wy wia dy prze pro wa dzo ne z miesz kań -

ca mi Bie ru nia: Jó ze fem Pęcz kiem, Fran -
cisz kiem Ko cur kiem, Ur szu lą Krza kow ską
i Mał go rza tą Sta re czek, przez uczniów
Gim na zjum nr 1 w Bie ru niu w ro ku 2007.

STYCZEŃ 2014 r. • RODNIA 5

historia



Wso bo tę, 18 stycz nia od był się XVIII Ha -
lo wy Tur niej Old bo jów zor ga ni zo wa -

ny przez Bie ruń ski Ośro dek Spor tu i Re kre -
acji. Do pił kar skiej ry wa li za cji sta nę ło sześć
dru żyn z Bie ru nia, Boj szów, Imie li na, a tak -
że part ner skie go Mo ra vsky ego Be ro una oraz
ze Sło wa cji.

Ry wa li za cja za czę ła się z drob ny mi kło po -
ta mi bo za gra nicz nie go ście nie spo dzie wa li

się, że na sze mia sto mo że mieć dwie ha le
spor to we. Kie dy jed nak go ście tra fi li do wła -
ści wej ha li roz po czę ła się za cię ta ry wa li za cji.
Mi mo, że to old boye i za wod ni cy ma ją już
słusz ny wiek nikt się nie oszczę dzał. Każ dy
mecz trwał 20 mi nut, więc za wod ni cy zmie -
nia li się dość czę sto na bo isku. Zwy cię ży ła
dru ży na Di no zau ry Boj szo wy przed Old boys
Imie lin i sło wac kim te amem FC Pu chov.

Na czwar tym upla so wa li się za wod ni cy
Old boys Bie ruń, na pią tym ALPN Bie ruń
i na szó stym na si są sie dzi z Mo ra vsky -
ego Be ro una. Naj lep szym strzel cem, któ -
ry zdo był sześć bra mek zo stał  Adam
Honc  re pre zen tu ją cy dru ży nę Di no zau ry
Boj szo wy. Zwy cięz cy ode bra li pu cha ry
dy plo my z rąk bur mi strza Ber nar da Pu -
stel ni ka.

Old�bo�je�trzech�kra�jów
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INFORMACJA�O�PRZYZNANYCH�DOTACJACH�W�2014�ROKU�NA�REALIZACJĘ
ZADAŃ�W�ZAKRESIE�ROZWOJU�SPORTU�W�GMINIE�BIERUŃ

Lp. Nazwa�Zadania Nazwa�organizacji Przyznana�dotacja

1. Udział zawodników w zawodach/rozgrywkach w 2014 r. organizowanych przez:
- Polski Związek Piłki Nożnej
- Polski Związek Szachowy
- Polski Związek Skatowy
- Polski Związek Siatkówki
oraz prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i  młodzieżą

Klub Sportowy
„UNIA” BIERUŃ STARY

43-150 Bieruń
ul. Chemików 40

128 000 zł

2. Udział zawodników w zawodach piłki nożnej oraz prowadzenie
pracy szkoleniowej

Klub Sportowy „PIAST”
43-155 Bieruń, ul. Warszawska 270

88 000 zł

3. Udział zawodników w zawodach strzeleckich w 2014 roku
oraz prowadzenie pracy szkoleniowej

Klub Strzelectwa Sportowego „Piast”
43-155 Bieruń, ul. Warszawska 270

33 500 zł

4. Udział zawodników UKS „MARATON Korzeniowski.pl”
w zawodach lekkoatletycznych (chód sportowy) w 2014 r.
oraz prowadzenie pracy szkoleniowej

Uczniowski Klub Sportowy „MARATON
Korzeniowski.pl”

43-155 Bieruń, ul. Warszawska 294

8 000 zł

5. Udział klubu LKJ „Solec” w Bieruniu w rozgrywkach Śląskiego Związku
Jeździeckiego oraz Polskiego Związku Jeździeckiego

Ludowy Klub Jeździecki „SOLEC”
43-155 Bieruń, ul. Barbórki 23

10 000 zł

6. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży UKS UNIA BIERUŃ oraz współzawodnictwo
sportowe na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim w badmintonie

Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Bieruń
43-150 Bieruń, ul. Okrężna 7a

44 500 zł

7. „Wychowajmy Olimpijczyka” zadaniem jest podjąć działalność trenerską,
której celem profesjonalnie i zdrowo wprowadzić młodzież w świat sportu

Uczniowski Klub Sportowy
„GRAPPLER” Bieruń

43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16

11 500 zł

8. Prowadzenie klubu oraz pracy szkoleniowej z dziećmi z zakresu sportu Uczniowski Klub Sportowy „GOL” Bieruń
43-155 Bieruń, ul. Porąbek 6

11 500 zł

SUMA: 335�000�zł
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20 stycz nia Pni Mar ta Ma -
gie ra świę to wa ła okrą -

gły ju bi le usz 90-le cia uro dzin.
Dwa dni póź niej do stoj ną Ju bi -
lat kę od wie dzi li przed sta wi cie -
le władz miej skich. Ga tu la cje
i naj lep sze ży cze nia uro dzi no -
we zło żył bie ru nian ce bur mistrz
Ber nard Pu stel nik, za stęp ca
prze wod ni czą ce go Ra dy Miej -
skiej Adam Roz mus i na czel -
nik Wy dzia łu Spraw Oby wa tel -
skich Syl wia Orocz.

Pod czas roz mo wy pa ni Mar -
ta z wiel ką ra do ścią po dzie li ła
się z go ść mi kil ko ma szcze -
gó ła mi ze swo je go ży cia. Jak
się oka za ło Ju bi lat ka jest ro -
do wi tą bie ru nian ką, przez ca -
ły czas miesz ka w Czar nu cho -
wi cach. Obec nie wraz z sy nem
Fran cisz kiem, sy no wą Ga brie -
lą oraz wnucz ką Anią. Ju bi lat -
ka choć mło do owdo wia ła,
prze ży ła ze swo im mę żem

Fran cisz kiem 31 szczę śli wych
lat. Ma czwór kę dzie ci, 10
wnu ków i 14 pra wnu ków (15
pra wnuk uro dzi się w nie dłu -
gim cza sie). Jak pod kre śla pa -
ni Mar ta, to wła śnie człon ko -

wie ro dzi ny są po wo dem jej
szczę ścia i du my. Cie szy się
ona z każ dych osią gnięć i suk -
ce sów wnu ków i pra wnu ków.
Ro dzi na Pań stwa Ma gie ra jest
bar dzo zwią za na z Czar nu cho -

wi ca mi. Oj ciec Ju bi lat ki był
jed nym z bu dow ni czych ka -
plicz ki w Czar nu cho wi cach.
Do naj więk szych za in te re so -
wań pa ni Mar ty na le ży rol nic -
two i ogrod nic two, któ rym zaj -
mo wa ła się od dziec ka. Tą
mi łość do zie mi i wiel ką pra -
co wi tość prze ka za ła swo im
dzie ciom i wnu kom. Jej wnuk
Ar ka diusz wraz z żo na Bar ba -
rą by li sta ro sta mi do ży nek
wo je wódz kich w Bie ru niu
w 2013 r. Mi mo osią gnię cia
tak za cne go wie ku, Ju bi lat ka
cie szy się do brym sa mo po -
czu ciem i po god nym po dej -
ściem do świa ta.

Pa ni Mar cie z ca łe go ser ca
ży czy my do bre go zdro wia i po -
go dy du cha wy star cza ją cej
na ko lej ne la ta ży cia. W gro nie
naj bliż szych, któ rzy z wiel ką
mi ło ścią opie ku ją się ne stor ką
ro du.

90 lat Marii Magiera

Dużo�zdrowia!

Po dwój ną uro czy stość Dzień
Bab ci i Dzień Dziad ka no -

wo bie ruń scy se nio rzy po łą czy li
z do rocz nym spo tka niem opłat -
ko wym. Nie dziw ne go, że spo -
tka nie 21stycz nia w Świe tli cy
Śro do wi sko wej przy ul. Re mi -
zo wej mia ło wy jąt ko wy cha -

rak ter. By ły kwia ty ser decz no -
ści i ży cze nia, któ re człon kom
Pol skie go Związ ku Eme ry tów
Ren ci stów i In wa li dów skła da li
bur mistrz Ber nard Pu stel nik
i wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej Adam Roz mus. Nie
mo gło zbrak nąć wią zan ki kwia -

tów od dy rek to ra Bie ruń skie -
go Ośrod ka Kul tu ry Zo fii Ła -
buś. Prze wod ni czą ca PZE RiI
Kry sty na Wilk wrę czy ły Ho no -
ro wą Od zna kę PZE RiI sze fo wi
ko ła no wo bie ruń skie go Mak -
sy mi lia no wi Prze woź ni ko wi.
Pan Mak sy mi lian otrzy mał od -

zna kę. Za rzą du Głów ne go ja -
ko wy raz wdzięcz no ści
za ogrom ne za an ga żo wa nie
w pra cę na rzecz lo kal nej spo -
łecz no ści. Wspól ne ła ma nie się
opłat kiem oraz kon cert ze spo -
łu No wo bie ru nian ki za koń czy -
ły to mi łe po po łu dnie. 

Z�życzeniami�dla�seniorów



Cho ciaż był to już XXII Fi nał do -
rocz nej Wiel kiej Or kie stry Świą -

tecz nej Po mo cy to w Bie ru niu or -
kie stra za gra ła po raz trzy na sty.
W tym ro ku bie ruń ski sztab ob słu -
gi wał rów nież Boj szo wy. Spe cy fi ką
na szej or kie stry jest to, że im pre -
za trwa za zwy czaj kil ka dni. W pią -
tek, 10 stycz nia od by ło się blu eso -
wo-roc ko we mu zy ko wa nie. W pu bie
Gwa rek przy Ły si nie od go dzi ny
18.00 kon cer to wa li Bie ruń Blu es
Band oraz roc ko wa for ma cja z Ty -
chów – ze spół Ska za. Im pre zie to -
wa rzy szy ła li cy ta cja ga dże tów zwią -
za nych z WOŚP.

Tra dy cyj nie or kie stra gra ła też we
wszyst kich szko łach.

Na przy kła da w Szko le Pod sta -
wo wej nr 3 ucznio wie bar dzo chęt -
nie przy łą czy li się do zor ga ni zo wa -
nia i prze pro wa dze nia ca łej im pre zy,
nad prze bie giem któ rej czu wa li na -
uczy cie le wy cho wa nia fi zycz ne go:
Ju sty na Po cien nik, Ma rio la Pa te rek,
Iwo na Wil czak, An drzej Ba lon i Ro -
bert Adam ski.

Na te re nie szko ły mia ły miej -
sce licz ne im pre zy. Co dzien nie
ucznio wie kwe sto wa li w kla sach
i przy drzwiach wej ścio wych. Ro -
bio no pa miąt ko we zdję cia. Du żym
po wo dze niem cie szy ła się rów -
nież sprze daż smacz nych ciast
upie czo nych przez pra cow ni ków
szko ły i ro dzi ców. Do dat ko wą
atrak cją by ło ucze nie przez na -
uczy cie li wy cho wa nia fi zycz ne go
dzie ci z klas I -III za sad udzie la nia
pierw szej po mo cy. Wszyst kie te
przed się wzię cia cie szy ły się du -
żym za in te re so wa niem. W pią -
tek 10 stycz nia od był się szkol ny
Wiel ki Fi nał Świą tecz nej koń czą -
cy ca ło ty go dnio wa ak cję. 

Ogło szo ne zo sta ły tak że wy ni ki
kwe sty w po szcze gól nych kla sach.
Pierw sze miej sce z kwo tą pra -
wie 500 zł za ję ła kla sa 6c (wych.
pa ni An na Bu rek). Z klas młod szych
naj wię cej ze bra ła kla sa IIIa (wych.
pa ni Re na ta Pi ku la). Zwy cię skie kla -
sy otrzy ma ły pu cha ry prze chod nie
w kształ cie ser ca oraz tor ty.

W su mie ze bra no po nad 3700
zł. Ca ła kwo ta zo sta ła prze ka za -
na na rę ce sze fa bie ruń skiej WOŚP.
Go rą ca at mos fe ra i wy stę py ar ty -
stycz ne uczniów, stwo rzy ły nie po -
wta rzal ny kli mat im pre zy. Or ga ni -
za to rzy, na uczy cie le wy cho wa nia
fi zycz ne go ser decz nie dzię ku ją
wszyst kim spon so rom.

Dzień póź niej – 11 stycz nia mie -
li śmy ko lej ną na szą spe cjal ność czy li
Wiel ki Bal Cha ry ta tyw ny, któ ry od -
był się w re stau ra cji Sty lo wa. To
do praw dy wy jąt ko we przed się wzię -

cie bo uczest ni cy ba lu naj pierw zwy -
czaj nie ku pu ją bi le ty, po tem przy -
no szą ze so bą ob ra zy, rzeź by, bi żu -
te rię, któ re prze zna cza ją na li cy ta cję
by wresz cie li cy to wać po szcze gól -
ne przed mio ty. Pod czas ba lu kar na -
wa ło we go w „Sty lo wej” bur mistrz
Ber nard Pu stel nik po sta no wił na je -
den dzień ste ry mia sta prze ka zać
oso bie, któ ra zwy cię ży w li cy ta cji.
Po za cię tej wal ce pa ni Jo an na Sa -
pe ta za kwo tę 1000 zł, któ ra za si li
kon to Or kie stry, za sią dzie na je den
dzień na fo te lu bur mi strza Bie ru nia.

Or ga ni za to ra mi im pre zy by li tra -
dy cyj nie: Bie ruń ski Sztab Wiel kiej
Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy, Sto -
wa rzy sze nie Go spo dar czo -Eko lo -
gicz ne „Nasz Re gion”,   Bie ruń ski
Ośro dek Kul tu ry. Przy po mi na my, że
ze bra ne pod czas te go rocz ne go fi -
na łu WOŚP środ ki zo sta ną prze -
zna czo ne na za kup spe cja li stycz -

ne go sprzę tu dla dzie cię cej me dy -
cy ny ra tun ko wej i god nej opie ki me -
dycz nej se nio rów.

Jak nas za pew ni ła Ja ni na Dłu -
goń Ka czyń ska – współ or ga ni za -
tor ka ba lu – ba wio no się do czwar -
tej nad ra nem przy mu zy ce ze spo łu:
„Bie ruń skie Ba je ry”, wzbo ga co nej
kon cer  tem mu zy ki z Bol ly wo du
w wy ko na niu Ta de usza Stu chli ka
i gru py ta necz nej „Klips”. 

Co ro ku bal przy no si du że ko rzy -
ści fi nan so we, któ re prze ka zy wa ne
są na po trze by WOŚP tym ra zem
nie mo gło być ina czej. Jak po li czył
To masz Ka czyń ski ze Sto wa rzy sze -
nia Nasz Re gion – pod czas ba lu
ze bra no 13.080 zł. 

Kul mi na cyj nym dniem te go rocz nej
WOŚP by ła tra dy cyj nie nie dzie la i wiel -
ka zbiór ka pie nię dzy. Jak po in for mo -
wa ła sze fo wa bie ruń skie go szta bu
Lu cy na Kon dla – 80 wo lon ta riu szy
za bra ło 17.976,31 zł tys. zło tych. 

Ogól na kwo ta ze bra na w Bie ru -
niu się gnę ła 55 ty się cy zło tych. 

Z nie dziel nych im prez war to wy -
mie nić spe cjal ne gry i za ba wy przy -
go to wa ne w obu bie ruń skich przed -
szko lach, gdzie naj młod si mo gli
atrak cyj nie spę dzić czas nie mal do po -
po łu dnia. Po czym wiel kie świę to -
wa nie prze nio sło się do Do mu Kul tur
„Ju trzen ka” gdzie kon cer to wa ły mię -
dzy in ny mi gru py: „Od no wa”, „Gruff”
i „Gif Lof” wy peł nia jąc czas do go -
dzi ny 20.00 kie dy tra dy cyj nie zo sta -
ło wy sła ne świa teł ko do nie ba.

Te go rocz na ak cja to ko lej ny suk -
ces bie ruń skie go szta bu i naj lep szy
do wód ogrom nej ofiar no ści miesz -
kań ców. Or ga ni za to rzy dzię ku ją
za wszel kie wspar cie i do brą za ba -
wę. Obie cu ją nie za wieść w ko lej -
nej edy cji!  
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Podarowaliśmy 55 tys. złotych

Or�kie�stro�wy�re�kord!



Tak�witaliśmy�Nowy�Rok
Po nie waż kar na wał

cią gle trwa, wspo mnij my
jak w szam pań skich
na stro jach wi ta li śmy

na Ry nu 2014 rok.
Przy go to wa na

przez Bie ruń ski Ośro dek
Kul tu ry za ba wa trwa ła

od godz. 23.00
do dru giej w no cy.

Do tań ca roz grze wał
na DJ. Joh ny oraz gru pa

Bu enos Ami gos
Nie za bra kło ży czeń

od władz mia sta któ re zło żył
Miesz kań com

za stęp ca bur mi strza
Le szek Kry czek.

Hu mo ry do pi sy wał
bo prze cież:

ja ki Syl we ster ta ki ca ły rok.
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Ze spo ły dzia ła ją ce w ra mach Bie ruń -
skie go Ośrod ka Kul tu ry: Chór „Har -

mo nia” im. Wła dy sła wa Smo lu chy, Ze -
spół In stru men tal no -Wo kal ny „Mi xer
Band” oraz Chór „Po lo nia” – re pre zen -
to wa ły na sze mia sto na XVIII Gmin nym
i XIV Po wia to wym Prze glą dzie Ze spo -
łów Ko lę do wych, któ ry w tym ro ku od -
był się pod ha słem „Śpie waj my Pa nu
z we se lem”. 

12 stycz nia w ko ście le pa ra fial nym w Boj -
szo wach No wych pw. Naj święt szej Ma ryi
Pan ny Uzdro wie nia Cho rych licz nie zgro -
ma dze ni słu cha cze mie li oka zję usły szeć
za pro szo ne przez or ga ni za to rów ze spo ły
re gio nal ne, chó ry, ze spo ły szkol ne, in stru -
men tal ne i in stru men tal no -wo kal ne. W prze -
glą dzie wzię ło udział 15. ze spo łów z te re nu
po wia tu bie ruń sko -lę dziń skie go oraz Pszczy -
ny, Ćwi klic, Paw ło wic i Oświę ci mia. Prze -

gląd roz po czął ksiądz pro boszcz dr An drzej
Ko łek wpro wa dza jąc zgro ma dzo nych w mo -
dli tew ny cha rak te rem spo tka nia. Wy ko naw -
cy za pre zen to wa li ko lę dy i pa sto rał ki w ję -
zy ku pol ski mi, ob cym a tak że w ję zy ku
ślą skim. Oprócz mu zycz nej pre zen ta cji, któ -
ra we dług słu cha czy z ro ku na rok ma co raz
cie kaw szy i wyż szy po ziom, po dzi wiać moż -
na by ło gu stow ne ko stiu my i stro je wy ko -
naw ców. 

Śpie�wa�li�Pa�nu�z we�se�lem
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Ś
wią tecz ne Gru dzień i sty czeń – to czas kie dy:
„wszy scy wszyst kim ślą ży cze nia”. Nie ina czej
by ło w na szym mie ście. Każ da szko ła, sto wa -

rzy sze nie czy or ga ni za cja przy go to wa ły ja seł ka w cza -
sie któ rych od twa rza no hi sto rię Bo że go Na ro dze nia
lub spo tka nia opłat ko we wy peł nio ne śpie wa niem ko -
lęd i skła da niem so bie ży czeń. 

Tra dy cyj nie jak co ro ku 18 grud nia w Szko le Pod -
sta wo wej nr 1 mia ło miej sce Spo tka nie Wi gi lij ne dla
dzie ci, któ rych ro dzi ny są w trud nej sy tu acji ma te -
rial nej. W spo tka niu uczest ni czy ło 55 uczniów i za -
pro sze ni go ście: bur mistrz Ber nard Pu stel nik, za -
stęp ca bur mi strza Le szek Kry czek, prze wod ni czą ca
Ak cji Ka to lic kiej Ali na Ci choń, ksiądz Da mian Bed -
nar ski, dy rek tor Ośrod ka Edu ka cji Kry sty na Cza jow -
ska oraz prze wod ni czą ca Ra dy Ro dzi ców Bo gu sła -
wa No ras. Wi gi lia zo sta ła zor ga ni zo wa na przez:
Elż bie tę Ku sak, Pe la gię Trzcion kę, Ur szu lę Ksol i Bo -
gu mi łę Ba in kę. Przy dźwię kach ko lęd uczest ni cy skła -
da li so bie wza jem nie ży cze nia i dzie li li się opłat kiem.
Wspól nym ko lę do wa niu prze wod ni czył szkol ny chór
„Do re mi” pod kie run kiem Aga ty Pa rysz -Urbaś, Ka -
ro li na Wąż i Ma te usz Wąż ucznio wie szko ły mu zycz -
nej uczęsz cza ją cy do na szej szko ły oraz ucznio wie
ze szkol ne go ogni ska mu zycz ne go pro wa dzo ne go
przez Jo an nę Świer czek. Pod czas ko lę do wa nia wszy -
scy czę sto wa li się owo ca mi, sło dy cza mi i cia stem,
któ re upie kli na uczy cie le. Na ko niec każ de dziec ko
ob da rzo ne zo sta ło bo ga tą pacz ką. 

W świą tecz nej at mos fe rze 11 grud nia w Szko le
Pod sta wo wej nr 3 od był się kier masz bo żo na ro dze -
nio wy. Oprócz świą tecz nych ozdób wy ko na nych
przez uczniów, ro dzi ców i na uczy cie li moż na by ło
ku pić pysz ne cia sto pie czo ne przez ro dzi ców, dże -
my, kon fi tu ry i mio dy oraz na pić się ka wy. Nie po wta -
rzal ny kli mat im pre zy stwo rzy ły  ko lę dy śpie wa ne
przez chór szkol ny. Nad wy bo rem ko lęd i cho re ogra -
fią pra co wa li na uczy cie le Ju sty na Po cien nik i Ra fał
Bor ko wy. Bo że Na ro dze nie to nie zwy kły okres za -
rów no w na szych do mach, jak i w szko le. Aby pod -
kre ślić ten wy jąt ko wy czas ucznio wie z kla sy Vb i II b
wraz z na uczy ciel ka mi Mag da le ną Bie la, Sa bi ną Ma -
lic ką i Syl wią Tom czyk przy go to wa li ja seł ka bo żo na -
ro dze nio we. W pią tek, 20 grud nia 2013r. wszy scy
ucznio wie na szej szko ły, gro no pe da go gicz ne i przy -
by li ro dzi ce oglą da jąc przed sta wie nie po raz ko lej ny
mo gli prze żyć hi sto rię na ro dzin Pa na Je zu sa. Na za -
koń cze nie wszy scy zgro ma dze ni wy słu cha li ży czeń
dy rek tor Mał go rza ty Ber ger -Ku te ry i w świą tecz nych
na stro jach ro ze szli się do swo ich sal, w któ rych od -
by ły się kla so we spo tka nia wi gi lij ne. 

Po dob ne spo tka nie zor ga ni zo wa ły na sze gim na -
zja oraz mię dzy in ny mi stra ża cy, człon ko wie Bie -
ruń sko Lę dziń skiej Izby Prze my sło wo Han do wej,
PZE RiI i ze spo ły dzia ła ją ce w BOK Wszyst kie te uro -
czy sto ści od by ły się przy ogrom nym wspar ciu spon -
so rów, lu dzi do brej wo li, któ rym w imie niu ob da ro -
wa nych ser decz nie dzię ku je my a któ rych z po wo du
bra ku miej sca nie je ste śmy w sta nie wy mie nić.
Dzię ku je my!

Świą�tecz�ne
wspo�mnie�nia


