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Jak co roku w kościół-
ku p.w. św Walentego 
oraz sąsiednim p.w. św. 

Bartłomieja Apostoła odbyły 
się uroczystości odpustowe. 
W tym roku miały one szcze-
gólny wymiar. Po raz pierw-
szy zabrakło w nich najwybit-
niejszego obywatela nasze-
go miasta J.E. Ks Kardynała 
Stanisława Nagiego, który 
zmarł w ubiegłym roku. Srogie 
nauki Kardynała wygłaszane 
podczas kazania, zawsze nio-
sły się echem po całej Polsce 
a nam dawały sporo do myśle-
nia na cały rok. 

Drugi powód wyjątkowo-
ści tegorocznego odpustu, to 
10 rocznica ustanowienia św. 
Walentego Patronem Miasta. 
Mija właśnie dziesięć lat jak 
ówczesny Metropolita Kato-
wicki Arcybiskup Damian Zi-
moń odczytał decyzję Kongre-
gacji Kultu Bożego i Dyscypli-
ny Sakramentów która: „mocą 
uprawnień otrzymanych od 
Ojca Świętego Jana Pawła II, 
rozważywszy przedstawione 
racje i stwierdziwszy, że wybór 
i aprobata zostały dokonane 
zgodnie z wymogami prawa, 
przychyliła się do prośby i za-
twierdza świętego Walentego, 
biskupa i męczennika, jak pa-
trona miasta Bieruń”. W tym 
roku ten sam Arcybiskup dziś 
już Senior – przewodził Sumie 
Odpustowej. W imieniu bie-
ruńskiej społeczności arcybi-
skupa powitali burmistrz Ber-
nard Pustelnik oraz zastępca 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej Adam Rozmus. Honory 
gospodarza uroczystości peł-
nił ks. Dziekan Proboszcz Ja-
nusz Kwapiszewski. 

Rocznicowy odpust 8

6

Najtańsza 
woda w powiecie 

6,7 mln zł
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Tej nocy przez Bieruń, 
pierwszą śląską miejsco-
wość na ich trasie, prze-
maszerowało jeszcze 20 
tysięcy osób różnej naro-
dowości. 

Styczeń tego roku był 
wyjątkowo mroźny. Kto 
próbował uciec został za-
strzelony, kto zasłabł – 
zmarł lub był dobijany. 
Za miastem mordowano 

ich strzałem w tył głowy. 
Egzekucja miała miejsce 
prawdopodobnie w pobli-
żu starej cegielni pomię-
dzy Bieruniem Starym 
a Urbanowicami, gdzie 
ofiary zostały przywiezio-
ne samochodem. Po eg-
zekucji ciała więźniów 
wrzucono do dołu z wap-
nem. Leżeli tam przez 10 
miesięcy, zanim doczeka-
li prawdziwego pogrzebu, 
który odbył się w samo 
południe 12 listopada 
1945 roku na cmentarzu 
w Bieruniu Starym. 

W 2005 roku staraniem 
władz Bierunia na bra-
mie towarowej Fiata zo-
stała umieszczona pa-
miątkowa tablica i od tego 
czasu bierunianie oraz 
przedstawiciele władz 
gminnych składają kwiaty 
i zapalają znicze pod pa-
miątkową tablicą. W tym 
roku 27 stycznia, w 69 
rocznicę wyzwolenia obo-
zu koncentracyjnego Au-
schwitz-Birkenau kwiaty 
złożył Sekretarz Miasta – 
Jerzy Stok.

Pojazd sprawdza się w cza-
sie działań strażackich 
i ratowniczych, zarówno 

do ewakuacji ludności, jak rów-
nież do dowożenia jedzenia, 
wody czy też innych niezbęd-
nych artykułów dla ludności na 
terenach powodziowych, do któ-
rych inne środki transportu nie 
mają dostępu. Pojazd jest lekki 
i dobrze sobie radzi również na 
wałach przeciwpowodziowych. 
Jako sprzęt pływający może po-
ruszać się po zalanych i podto-

pionych terenach, bagnach czy 
też głębokiej tafli wody. Jed-
ną z głównych zalet amfibii jest 
wykorzystywanie jako napędu 
w czasie poruszania się w wo-
dzie - kół, co ma istotne znacze-
nie w czasie napotykania pod 
powierzchnią przeszkód typu 
(płoty, barierki, krzaki, samo-
chody itd.). Łodzie w takich sy-
tuacjach, wyposażone w silni-
ki zwykle bardzo często ulega-
ją awarii.

Odbiór techniczny pojazdu, 
w który została wyposażona jed-
nostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Czarnuchowicach miał 
miejsce w obecności zaproszo-
nych gości: burmistrza Bierunia 
Bernarda Pustelnika, zastępcy 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej Adama Rozmusa, staro-
sty powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego Bernarda Bednorza, 
radnego Sławomira Wawrzy-
niaka, radnego Konrada Ma-
teji, zastępcy komendanta PSP 
w Tychach Piotra Szojdy. 

Strażacka amfi bia poprawia bezpieczeństwo

Pamiętamy
„Strasznym przeżyciem dla Bierunia był prze-

marsz jeńców cywilnych i wojskowych z oświę-
cimskiego obozu koncentracyjnego – pisał we 
wspomnieniach ksiądz Prałat Jan Trocha – Pro-
wadzono ich po południu, około 2 tysięcy osób. 
Wszystko otoczone szeregami esesmanów z ka-
rabinami. Więźniów słabych wleczono na ko-
cach...”

Sprawdza się przy powo-
dziach, ewakuacji, poko-
nywaniu przeszkód czy 
też w trudnych warun-
kach na zamarzniętej tafli 
wody – strażacki pojazd 
ratowniczy typu AMFI-
BIA trafił w poniedziałek 
27 stycznia do nasze-
go miasta. Koszt zakupu 
wyniósł niecałe 120 tys. 
zł i został sfinansowany 
z budżetu miasta. 

Czekamy na ankiety 
– chcemy znać Wasze zdanie

Niedawno otrzymaliście Państwo ulotkę – ankietę, której wy-
pełnienie pozwoli sprawdzić czy kierunek rozwoju Bierunia za-
proponowany przez obecne władze spełnia Wasze oczekiwa-
nia. Państwa opinia jest ważna. Powoli lepiej zarządzać Mia-
stem i rozwiązać nasze wspólne problemy. 

Prosimy o wypełnienie ankiety, oderwanie i odesłanie drogą 
pocztową lub wrzucenie do skrzynki w Urzędzie Miejskim lub ka-
sie, podczas wpłaty podatków. Ankieta jest anonimowa, Mamy 
nadzieję, że wypełnienie nie sprawi Państwu kłopotów. 

Dziękujemy!
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Nie wiadomo jeszcze czy 
w związku z tym pro-
jektem czy może innym 

przedsięwzięciem, w każdym ra-
zie polskie władze chcą wykonać 
gest dobrej woli wobec Fiata . 

Ewa Stachura-Pordzik – pre-
zes Tyskiej Podstrefy KSSE za-
proponowała aby tereny Fiata 
czyli ponad 225 hektarów objąć 
statusem Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. 

Ponieważ 189 hektarów poło-
żonych jest w Bieruniu, 18 lutego 
na posiedzeniu Komisji Gospo-
darki Rady Miejskiej w Bieruniu, 
prezes Ewa Stachura-Pordzik 
– apelowała do radnych o ak-
ceptację dla projektu zwiększe-
nia terenów strefy ekonomicz-
nej. Na razie droga jest daleka, 
bo dopiero po akceptacji pomy-
słu przez rady miejskie Tychów 
i Bieruniu, za pośrednictwem 
Urzędu Marszałkowskiego pro-
jekt dotrze do właściwych rze-

czowo ministerstw a po zatwier-
dzeniu przez Radę Ministrów, 
zostanie skierowany do Tury-
nu. Dopiero wtedy, kierownictwo 
Fiata oceni czy propozycja pol-
ska jest wystarczająco atrakcyj-
na i podejmie decyzję o lokaliza-
cji swojego projektu.

Autorzy tego pomysłu chcą 
aby projekt zwiększenia stre-
fy był rozpatrywany na jednym 
z najbliższych posiedzeń Rady 
Ministrów. Gdyby decyzja Tury-
nu była pozytywna firma Ernst 
&Young przygotuje projekt tego 
co miałoby powstać na terenie 
Tychów i Bierunia.

W tej chwili w strefie bieruń-
skiej (przyjmijmy to nazewnic-
two, choć formalnie jest to bie-
ruńska część Podstrefy Tyskiej 
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej) zainwestowa-
ła jedna firma a zaawansowa-
ne rozmowy poprowadzone są 
z kolejnymi czterema. Ponadto, 

część terenów od Agencji Nie-
ruchomości Rolnych Skarbu 
Państwa wykupiła KSSE, która 
znalazła kolejnych dwóch inwe-
storów.

Teraz, pojawia się propozycja 
aby statusem strefy ekonomicz-
nej objąć kolejne zupełnie inne 
tereny: położone w Bieruniu, na-
leżące do Fiata i przez niego za-
gospodarowane. Między innymi 
tak zwany tor prób.

Burmistrz Bernard Pustelnik 
jest przychylnie nastawiony do 
tej inicjatywy i uważa ją za kolej-
ną szansę dla rozwoju przedsię-
biorczości i zmniejszania bezro-
bocia w mieście. 

Tym bardziej, że według sy-
mulacji przedstawionych przez 
prezes Ewę Pordzik.

Bieruń mógłby liczyć na poda-
tek od nieruchomości około 100 
tysięcy z hektara więc z pięciu 
hektarów byłoby to pół miliona 
złotych do budżetu w skali roku. 

Obawy radnych, czy inwe-
stycje w tym rejonie nie będą 
uciążliwe dla mieszkańców czę-
ściowo rozwiał przewodniczą-
cy Przemysław Major mówiąc, 
że w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego trzy czwar-
te tych terenów już jest zakwali-
fikowanych jako strefa aktywno-
ści gospodarczej. Wtórowała mu 
Ewa Pordzik przekonując, że to 
radni będą wydawać pozwolenia 
na budowę, więc będą mieli de-
cydujący wpływ na to co powsta-
nie na tym terenie. Ocena od-
działywania na środowisko – jest 
jednym z dokumentów każdora-
zowo wymaganych od inwesto-
ra – dodała Pordzik. Zaznaczy-
ła, że projekt Fiata jest znaczący 
dający kilkaset miejsc pracy.

Przekonało to członków Ko-
misji Gospodarki Rady Miej-
skiej Bierunia, którzy głosami 
11 za (przy dwóch wstrzymują-
cych się) wyrazili pozytywną opi-
nię o projekcie uchwały. Zwa-
żywszy, iż Rada Miejska Bieru-
nia liczy 15 członków, uchwała 
o rozszerzeniu terenów bieruń-
skiej strefy ekonomicznej o tere-
ny Fiata ma szansę na przyjęcie. 
Kolejny ruch należeć będzie do 
radnych tyskich. 

FIAT w bieruńskiej strefie?

Bieruń i Tychy jeszcze niedawno skonfliktowane walką o tereny Fiata, teraz prawdo-
podobnie zjednoczą swe siły w rywalizacji o nowy projekt koncernu z Turynu. Według 
informacji agencji Bloomberg, koncern Fiat zamierza w ciągu najbliższych lat zreali-
zować inwestycje warte aż 9 mld EUR. Plany obejmują m.in. pełniejsze wykorzystanie 
mocy fabryk we Włoszech. Bardzo ciekawe informacje dotyczą Polski. Otóż według 
cytowanych źródeł, miejsce Punto zająć ma Fiat 500 w wersji 5-drzwiowej. Samochód 
ten będzie podobno wytwarzany w Tychach, ponieważ w Polsce dzięki niższym kosz-
tom wynagrodzeń załogi, przedsięwzięcie będzie bardziej opłacalne.
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jubileusze

Życiorys pani Hanny 
Matoszko jest nie tyl-
ko długi ale przede 

wszystkim bogaty. Jubilat-
ka z rodu Motylińska, urodzi-
ła się 25 stycznia 1914 roku 
we Włocławku. Była łącz-
niczką Armii Krajowej i nosiła 
pseudonim „Puma”. W sierp-
niu 1944 roku została wywie-

ziona do łagrów Borowicze, 
Szybatowo, Jegolsk, Swier-
dłowsk na Syberii, gdzie cięż-
ko pracowała przy wyrębie 
lasu. Do kraju wróciła dopie-
ro w listopadzie 1947 roku. 
Jak sama wspominała, było 
ciężko ale miejscowa ludność 
miała chyba gorzej bo zda-
rzało się, że to więźniowie 

dokarmiali rdzennych sybira-
ków. 

Jubilatka na zesłaniu po-
znała swojego przyszłego 
męża, za którego wyszła 
za mąż w 1948 r. Z Syberii 
wróciła do Włocławka i całe 
swoje zawodowe życie po-
święciła edukacji dzieci. Pra-
cowała również w Domach 
Dziecka, gdzie dyrektorem 
był jej mąż – również na-
uczyciel. Pani Hanna nale-
ży do Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycz-
nych w Bydgoszczy oddział 
we Włocławku.

W 2000 roku zamieszkała 
w Bieruniu na osiedlu Che-
mików z rodziną syna Mar-
ka. Mając 97 lat spacerowała 
jeszcze po okolicy. Niestety 
w ostatnich latach z uwagi na 
stan zdrowia wymaga opie-
ki rodziny. W 1995 roku kie-
rownik urzędu ds. kombatan-
tów i osób represjonowanych 
przyznał jej „odznakę wete-
rana walk o niepodległość”. 
W tym samym roku została 
również odznaczona Krzy-
żem Armii Krajowej, a w 2005 
r. Krzyżem Zesłańców Sy-
biru.28 kwietnia 2004 roku 
w czasie uroczystego spo-
tkania w Urzędzie Miejskim 
w Bieruniu, szef WKU w Ty-
chach płk mgr inż. Maciej Ra-
dziak mianował panią Hannę 
na stopień porucznika.

– 100 lat życia to kawał pięk-
nej i długiej historii, na któ-
rą składają się cenne chwile 
i doświadczenia. Szanownej 
Jubilatce w imieniu własnym 
oraz całej społeczności Bie-
runia składamy najserdecz-
niejsze gratulacje i życzymy 
dużo zdrowia oraz pogody 
ducha na kolejne lata – mó-
wił burmistrz Bernard Pu-
stelnik, wręczając pamiątko-
wy witraż z wygrawerowany-
mi cytatem, przypominającym 
o tej wyjątkowej chwili. Prze-
kazał również dostojnej Jubi-
latce list gratulacyjny z życze-
niami od Prezesa Rady Mini-
strów Donalda Tuska.

W czasie uroczystej wizy-
ty Jubilatce towarzyszył syn 
Marek wraz z rodziną.

List od Premiera Tuska

Sto lat bieruńskiej sybiraczki 
– Hanny Matoszko

Każdy wie jak bogaty jest repertuar pieśni śpie-
wanych ku czci osoby obchodzącej urodzi-
ny. Są jednak sytuacje, kiedy śpiewać sto lat 
nie wypada. Tak było w Bieruniu we wtorek 28 
stycznia, kiedy Hanna Matoszko obchodziła ju-
bileusz 100-lecia urodzin. 

7 lutego Stowarzyszenie 
„Wspólna – Europa” zor-
ganizowało kolejne spo-

tkanie związane z szeroko ro-
zumianą kulturą, rodem z Fran-
cji. Spotkanie miało charakter 
otwarty, w którym mogli wziąć 
udział nie tylko członkowie 
Stowarzyszenia, ale również 
mieszkańcy Bierunia. Głównym 
punktem programu była degu-

stacja win z francuskiego regio-
nu Touraine, które zostały wy-
brane przez przyjaciół z part-
nerskiego miasta Meung sur 
Loire. Dzięki nim dowiedzieli-
śmy się, że w regionie tym po-
dobnie jak w regionie Beaujola-
is, znanym na cały świecie ze 
swojego młodego wina, wytwa-
rzane jest wino podobnej klasy 
– Touraine Primeur. 

Świeże wino Touraine Pri-
meur, dzięki zastosowaniu tej 
samej technologii winifikacji 
co Beaujolais Nouveau, nada-
je się do spożycia już w listo-
padzie, dwa miesiące po wi-
nobraniu. Szczegółowych in-
formacji o prezentowanych 
winach dostarczyła nam Ve-
ronique Wieckowicz, a de-
gustację prowadził kolega Da-
riusz Sajdok.

Uczestnicy spotkania mie-
li też okazję zagrać miękkimi 

kulami w patanque, potańczyć 
oraz omówić bieżące spra-
wy Stowarzyszenia. W turnie-
ju petanque wzięło udział 12 
osób (cztery drużyny po trzy 
osoby), a nagrodą dla zwy-
cięzców była butelka najlep-
szego wina. Wśród gości zna-
lazła się para tancerzy, którzy 
zaprezentowali tango argen-
tyńskie. Impreza mogła się 
odbyć, dzięki pomocy i uprzej-
mości Bieruńskiego Ośrodka 
Kultury.

Touraine Primeur
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sesja

Głównym tematem pierw-
szej w tym roku, stycz-
niowej sesji było pod-

sumowanie jesiennych spo-
tkań z mieszkańcami. Radni 
apelowali o to, by problemy 
drobne załatwić bezzwłocznie, 
radni dość ogólnie sugerowa-
li aby kolejne takie spotkania 
odbywały się w miesiącach 
wcześniejszych. Tradycyjnie 
też radni podjęli szereg uchwał 
wśród których największą kon-
trowersję wzbudziła zapropo-
nowana zmiana taryfy na wodę 
(podwyżka). Tej uchwały osta-
tecznie radni nie przyjęli i dla-
tego piszemy o tym w innym 
miejscu tego wydania Rodni.

W czasie Sesji Rada Miejska 
przyjęła następujące uchwały 
w sprawie:
– planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego na-
uczycieli szkół, prowadzonych 
przez Gminę Bieruń oraz usta-
lenia maksymalnej kwoty do-
finansowania opłat za kształ-
cenie pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli na rok 2014

Radni postanowili przyjąć plan 
dofinansowania form doskona-
lenia zawodowego nauczycieli 
szkół, prowadzonych przez Gmi-
nę Bieruń. Uchwalenie planu do-
finansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkół 
prowadzonych przez Gminę Bie-
ruń oraz ustalenie maksymal-
nej kwoty dofinansowania opłat 
za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształ-
cenia nauczycieli stanowi wyko-
nanie upoważnienia zawartego 
w Karcie Nauczyciela. Plan do-
finansowania określa zgodnie 
z art. 70 a ust. 1 środki finanso-
we w wysokości 0,5% planowa-
nych rocznych środków przezna-
czonych na wynagrodzenia oso-
bowe nauczycieli w rozbiciu na 
organizację szkoleń, seminariów 
itp. w wysokości 32.024 zł oraz 
opłatę za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyższe w wysoko-
ści 20 000 zł. Maksymalna kwo-
ta dofinansowania opłat pobiera-
nych przez szkoły wyższe i zakła-
dy kształcenia nauczycieli oraz 
specjalności i formy kształcenia 
na które przeznaczone zostanie 

dofinansowanie w 2014 roku są 
takie same jak w 2013 roku.
– planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie 
użytecznych w 2014 r.

Prace społecznie użyteczne 
są formą aktywizacji zawodo-
wej osób bezrobotnych, spełnia-
ją rolę pomocową, kształtują po-
stawy i przywracają zdolność do 
pełnienia ról społecznych i zawo-
dowych oraz stwarzają warunki 
powrotu na rynek pracy osobom 
długotrwale bezrobotnym.

Aktualnie osobie bezrobotnej 
przysługuje świadczenie w wy-
sokości nie niższej niż 8,00 zł 
za każdą godzinę wykonywania 
prac społecznie użytecznych.

Wykonywanie prac społecz-
nie użytecznych odbywa się na 
podstawie porozumienia zawar-
tego między starostą, a gminą 
na rzecz, której prace społecz-
nie użyteczne będą wykonywa-
ne. Starosta refunduje gminie ze 
środków Funduszu Pracy do wy-
sokości określonej w porozumie-
niu kwotę świadczeń wypłaco-
nych osobom uprawnionym.
– Statutu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bieru-
niu

Z uwagi na zmianę siedziby 
Ośrodka oraz zakres potrzeb-
nych zmian w statucie Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bieruniu zachodzi potrzeba ca-
łościowej aktualizacji podstaw 
wykonywania przedmiotowych 
zadań przez Ośrodek. Tekst Sta-
tutu kompleksowo dostosowuje 
i doprecyzowuje zapisy dotyczą-
ce zadań wykonywanych przez 
MOPS w Bieruniu.
– zatwierdzenia taryfy dla zbio-
rowego odprowadzania ście-
ków dla mieszkańców gminy 
Bieruń, ustalonej przez DA-
NONE Sp z o.o. w zakresie 
jej obszaru działania na tere-
nie gminy Bieruń, na okres 
od dnia 01.03.2014 r. do dnia 
28.02.2015 r.
– nadania nazwy odcinkowi 
drogi do terenów KSSE w Bie-
runiu

Radni postanowili nazwę od-
cinkowi drogi, będącej przedłuże-
niem ul. Chemików i dalej biegną-
cej równolegle do ul. Turyńskiej – 
ulica Ekonomiczna. 

– nieodpłatnego nabycia nie-
ruchomości na rzecz gminy 
Bieruń

Nieruchomości będące przed-
miotem uchwały obejmują te-
ren tzw. Paciorkowców oraz Sta-
wu Goldman. Są one własnością 
Kompanii Węglowej S.A. Pacior-
kowce położone są na terenie 
Bierunia zaś Staw Gold man na 
terenie Chełmu Śląskiego. W la-
tach 90-tych kopalnia Piast roz-
poczęła na terenie Paciorkow-
ców budowę parku miejskiego, 
usypując kopce ze skały płonnej. 
Budowa nie została zakończona, 
a pozwolenie na budowę straci-
ło ważność. W studium uwarun-
kowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Bierunia teren ten został prze-
znaczony na cele publiczne (ob-
szar sportowo-rekreacyjny i dróg 
publicznych).
– zamiany nieruchomości

Art. 15 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami stanowi 
o możliwości dokonywania za-
miany nieruchomości stanowią-
cych własność/użytko wa nie wie-
czyste jednostek samorządu te-
rytorialnego na nieruchomości 
stanowiące własność/użytkowa-
nie wieczyste osób fizycznych lub 
osób prawnych.

Działki gminne położone są 
w Bieruniu przy ul. Mikołaja 
i w ramach ugody zawartej po-
między Gminą Bieruń i Kompa-
nią Węglowa S.A., zabudowane 
zostały wielorodzinnym budyn-
kiem miesz kalnym, którego in-
westorem jest Kompania Węglo-
wa S.A.Prawo własności działek 
zostanie przeniesione na rzecz 
Kompanii Węglowej S.A. w za-
mian za prawo użytkowania wie-
czystego działek nr 522/4, 604/4, 
353/5, 331/4 położonych w Bieru-
niu oraz działki nr 1404/20 poło-
żonej w Lędzinach.
– ustalenia wstępnej lokaliza-
cji nowych przystanków ko-
munikacyjnych na terenie gmi-
ny Bieruń

Lokalizacja przystanków komu-
nikacyjnych następuje po wska-
zaniu wstępnie miejsca nowych 
przystanków komunikacyjnych 
przez radę gminy. O ostatecz-
nej lokalizacji przystanku decy-
duje zarządca drogi, uwzględnia-
jąc charakter drogi oraz warunki 
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. Do Urzędu Miejskiego w Bie-

runiu wpłynął wniosek pracowni-
ków Sistema Poland oraz MLP 
„Milenium” z prośbą o utworzenie 
nowych przystanków komunika-
cyjnych w pobliżu w/w firm na ul. 
Lędzińskiej w kierunku Tychów 
oraz Lędzin. Z uwagi na fakt, iż 
na ul. Lędzińskiej są już wybudo-
wane zatoki przystankowe, a tak-
że ze względu na to, że utworze-
nie nowych przystanków komuni-
kacyjnych umożliwi pracownikom 
bezpieczny dojazd do pracy i po-
wrót po jej zakończeniu podjęcie 
niniejszej uchwały uznaje się za 
zasadne.
– udzielenia pomocy finanso-
wej powiatowi bieruńsko-lę-
dzińskiemu na realizację za-
dania w zakresie wspierania 
osób niepełnosprawnych, bę-
dących mieszkańcami gminy 
Bieruń

Radni postanowili udzielić ze 
środków budżetu gminy Bieruń 
pomocy finansowej, w formie do-
tacji celowej na 2014 r., w wyso-
kości 40.000,00 zł (słownie: czter-
dzieści tysięcy złotych) powiatowi 
bieruńsko-lędzińskiemu, z prze-
znaczeniem na realizację zada-
nia w zakresie wspierania osób 
niepełnosprawnych, będących 
mieszkańcami gminy Bieruń.
– udzielenia dotacji w 2014r. 
dla Rzymskokatolickiej Parafii 
pod wezwaniem Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Bie-
runiu.

Radni postanowili udzielić do-
tacji Rzymskokatolickiej Para-
fii pod wezwaniem Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Bie-
runiu, w wysokości 300 000,00 
(słownie: trzysta tysięcy złotych) 
z przeznaczeniem na wzmoc-
nienie stropu chóru muzycznego 
oraz rekonstrukcję prospektu or-
ganowego wraz z jego posado-
wieniem.
– zmiany Uchwały nr XII/1/2013 
Rady Miejskiej w Bieruniu 
z dnia 28 listopada 2013 r. 
w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieru-
chomości w 2014 r., zwolnień 
z tego podatku oraz zarządze-
nia poboru podatku w drodze 
inkasa w 2014 r.

Rada gminy określa w dro-
dze uchwały, wysokość stawek 
podatku od nieruchomości oraz 
może wprowadzić inne 
zwolnienia przedmio-
towe w podatku od nie-

Radni obradowali
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sesja

ruchomości na dany rok 
podatkowy.

Uchwała zawiera 
zmiany stawki dla budowli sie-
ci kanalizacji sanitarnej z 2% do 
0.1% wartości budowli, obniże-
nie stawki dla budynków związa-
nych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej ze stawki 20,14 
zł do 19,00 zł od 1 m2 powierzch-
ni w ramach pomocy de minimis 
oraz zwolnienia w ramach pomo-
cy de minimis. 
– zmian w uchwale nr 
XIII/2/2013 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 19 grudnia 
2013 r. w sprawie budżetu mia-
sta Bierunia na 2014 rok

Dokonano zmian w docho-
dach i wydatkach budżetowych. 
Zaproponowane zmiany należą 
do wyłącznej kompetencji Rady. 
W budżecie na 2014 r. wpisano 
zadanie pn. „Budowa mini arbo-
retum – parku miejskiego w Bija-
sowicach” z kwotą 100.000,00 zł. 
W związku z możliwością pozy-
skania środków zewnętrznych na 
realizację tego zadania w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego proponuje się zmianę na-
zwy zadania na „Utworzenie mini 
arboretum wraz z parkiem senso-
rycznym dla osób niepełnospraw-
nych w Bieruniu Bijasowicach” 
i dodatkowo wpisanie do budżetu 

na 2014 r. po stronie dochodowej 
i wydatkowej kwoty 566.600,00 
zł jako środki zewnętrzne. Za-
danie realizowane będzie w la-
tach 2014- 2015. Łączny koszt 
to kwota 2.499.900,00 zł, w tym: 
środki UE (85 %) – 2.124.900,00 
zł, wkład własny gminy (15 %) 
375.000,00 zł.
– Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej wraz z prognozą kwoty 
długu i spłat zobowiązań Mia-
sta Bierunia na lata2013-2025

W związku z możliwością po-
zyskania środków zewnętrz-
nych wprowadzono zadanie pn. 
„Utworzenie mini arboretum wraz 
z parkiem sensorycznym dla 

osób niepełnosprawnych w Bie-
runiu Bijasowicach”. Realizacja 
zadania w latach 2014 -2015. 
Łączne nakłady i limit zobowią-
zań 2.499.900,00 zł.

Wprowadzono zadanie pn. 
„Budowa budynku Remizy OSP 
w Bieruniu Starym – dokumenta-
cja projektowa”. Realizacja zada-
nia w latach 2013-2014. Łączne 
nakłady 100.000,00 zł

Na zadaniu pn. „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej Ściernie”. 
Zmniejszono łączne nakłady fi-
nansowe limit 2015 r. i limit zo-
bowiązań o kwotę 275.000,00 zł.

zmiany stawki dla budowli sie-
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Powie ktoś co z tego, że 
najniższy – skoro cena 
wody w tym roku wzro-

śnie o 8 procent? Można by od-
powiedzieć pytaniem a co sta-
niało w ostatnim czasie? Nie-
stety, ani Polska w Europie ani 
Bieruń w Polsce – nie jest „zie-
loną wyspą”. Zarówno twarde 
realia ekonomiczne jak i obo-
wiązujące w naszym kraju prze-
pisy, powodują, że czy nam się 
to podoba czy nie, cena wody 
wzrośnie. Sprzeciw radnych, 
którzy nie przyjęli zapropono-
wanej podwyżki, jest pustym 
gestem bo cena i tak wejdzie 
w życie w trybie ustawowym. 
Radni doskonale o tym wiedzą 
gdyż taka sytuacja powtarza się 
co roku i co roku radni, w po-
czuciu bezsilności głosują za 
podwyżką. Być może rozwią-
zaniem jest wodne usamodziel-
nienie się Bierunia czyli wyjście 
naszego miasta z Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji. Zanim jednak ten 
pomysł będzie przegłosowany, 
trzeba wszystko dokładnie poli-
czyć aby nie okazało się, że jak 
będziemy samodzielni to zapła-
cimy jeszcze drożej. Małe jest 
piękne ale w supermarketach 

jest taniej niż w małych sklepi-
kach. Wystarczy wspomnieć, że 
w ostatnim roku taryfowym czyli 
od marca do marca RPWiK wy-
remontował blisko 580 metrów 
sieci wodociągowej na ul. Łysi-
nowej, 130 metrów na ul. Spy-
ry, 290 na Piaskowcowej i Ba-
zaltowej, 260 m na ul. Majowej 
i 160 na ul. Kossaka. 

Po burzliwej dyskusji doty-
czącej jakości usług świadczo-
nych przez RPWIK w Tychach, 
która miała miejsce na Komi-
sji Gospodarki Miejskiej liczą-
cej czternastu członków spo-
śród piętnastoosobowej Rady 
Miejskiej, radni zdecydowa-
li się przyjąć nową taryfę na 
wodę. Tymczasem na Sesji 30 
stycznia ci sami radni, głosowa-
li przeciw propozycjom RPWiK. 

Radny Tomasz Nyga ko-
mentuje to w następujący spo-
sób: W tym roku miara się 
przebrała. Najpierw radny Bo-
gusław Hutek, skrytykował 
podwyżkę i zapowiedział głoso-
wanie za odrzuceniem uchwa-
ły. Następnie głos zabrałem ja, 
po raz kolejny wskazując na po-
trzebę opuszczenia przez Mia-
sto Bieruń Spółki RPWIK oraz 
że nie podniosę ręki za apro-

batą podrażania kosztów życia 
mieszkańców. Jeden z radnych 
przekonywał mnie, że w tym 
roku argumenty za podwyż-
ką są mocniejsze, a mianowi-
cie – woda zdrożała gdyż mniej 
wody kupiła kopalnia a w han-
dlu wodą jak w każdym innym 
handlu działa zasada „mniej ku-
pujesz drożej płacisz” oraz że 
na tle innych miast i gmin po-
wiatu wypadamy dobrze, gdyż 
mamy najtaniej. Te argumenty 
do mnie nie trafiają.

Tym samym, nie przyjęli jed-
nej z najniższych taryf w oko-
licy, wynegocjowanych przez 
burmistrza. 

Rada ma prawo, zgod-
nie z Art.24, ust. 8 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę..., do niepodejmowa-
nia uchwały w przedmiotowej 
kwestii. Co absolutnie nie 
oznacza odrzucenia taryfy. 
W takiej sytuacji bowiem ta-
ryfa wchodzi we wspomnia-
nym wyżej trybie ustawo-
wym. Jeśli strony nie dojdą 
do porozumienia cena wody 
w Bieruniu od kwietnia wy-
niesie 7.16 zł brutto za m3.

Jak twierdzi radny Tomasz 
Nyga prawo w tym zakresie jest 
kuriozalne. RPWiK w Tychach, 
czyli dostawca wody, co roku 
przestawia Burmistrzowi Miasta 
nową taryfę za wodę, burmistrz 
ją sprawdza i przedstawia Ra-
dzie do zatwierdzenia. Jednak-
że, czy Rada zatwierdzi, czy też 
nie zatwierdzi, to nowa cena 

wody, tak czy inaczej zaczyna 
obowiązywać od kwietnia. 

Nie trzeba być szczególnie 
przenikliwym by stwierdzić, że 
radni są przeciwni podwyższa-
niu opłat za wodę. Dlaczego? Po 
pierwsze nikt nie lubi płacić wię-
cej. Po drugie mamy rok wybor-
czy a po trzecie niema połowa 
wody dostarczanej do naszego 
Bierunia, gdzieś się traci. Wodo-
ciągi pompują niemal dwa razy 
więcej wody niż przechodzi przez 
domowe liczniki. Prezes Zalwow-
ski argumentuje: Ostateczna 
cena wynika z kalkulacji bardzo 
wielu kosztów, ale biorąc jedy-
nie wpływ na nią dwóch z nich, 
jej wzrost procentowy musiał-
by już wynieść 8%. Pierwszym 
z tych elementów kosztotwór-
czych jest roczny spadek sprze-
daży wody na terenie gminy Bie-
ruń, wynoszący 130.000 m3. Dru-
gim – dodaje prezes – jest wzrost 
ceny wody u hurtowego jej do-
stawcy – Górnośląskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów w Kato-
wicach, wynoszący 6%. Obecny, 
rzeczywisty wzrost procen-
towy jest zdecydowanie niż-
szy aniżeli wzrost wynikają-
cy z ogółu kosztów ponoszo-
nych przez przedsiębiorstwo. 
Wynika to z oszczędności wy-
pracowywanych przez przedsię-
biorstwo poprzez konsekwent-
ne obniżanie kosztów jego funk-
cjonowania oraz z założenia, 
iż w dalszym ciągu obniżany bę-
dzie wskaźnik ilości wody nie-
sprzedanej na terenie gminy. 
Zapewniam, że dzisiejsza pod-
wyżka ceny wody jest wyrazem 
absolutnej konieczności.

Najtańsza woda w powiecie
Z informacji uzyskanych od prezesa Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Krzysz-
tofa Zalwowskiego wynika: że cena wody w Bieruniu 
na tle innych gmin powiatu jest zdecydowanie niż-
sza. Trzeba pamiętać, że jako jedyna cena zawiera 
w sobie opłatę abonamentową a w pozostałych gmi-
nach opłata abonamentowa funkcjonuje odrębnie.
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Według danych Insty-
tutu Polskie Pieczy-
wo alarmująco spa-

da spożycie pieczywa w na-
szym kraju. Jeszcze w 1990 
r. rocznie zjadaliśmy 104 kg, 
w 2003 r. 73,3 kg a w roku mi-
nionym tylko 50,5 kg na oso-
bę. Zmieniają się nasze na-
wyki żywieniowe, jemy wię-
cej przekąsek oraz płatków 
zbożowych. Częściej niż 
przed laty odwiedzamy loka-
le gastronomiczne. Inaczej 
odżywia się też młodzież 
i dzieci: rzadziej niż kiedyś 
zabierają do szkoły kanapki 
na drugie śniadanie.

Spółdzielnia Usługowo-
-Handlowa „Jedność” w Bie-
runiu jest jedną z firm, które 
wspólnie z Krajowym Związ-
kiem Rewizyjnym „SCH” 
próbują powstrzymać ten 
niepokojący trend. Jak nas 

poinformowała prezes „Jed-
ności” Barbara Kałamała 
w ramach projektu „Chleb to 
brzmi godnie” spółdzielnia 
przygotowała cykl prezentacji 
multimedialnych połączonych 
ze zwiedzaniem piekarni. Są 

one adresowane do uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. Pierwsze już się od-
były w Piekarni w Urbanowi-
cach a w planach są kolejne. 

Chodzi o to abyśmy od naj-
młodszych lat pamiętali, że 

pieczywo to bogactwo witamin 
i składników mineralnych, sty-
mulacja przewodu pokarmo-
wego czyli smak i zdrowie.

Warto przy okazji wspo-
mnieć, że Spółdzielnia Usłu-
gowo-Handlowa „Jedność” 
w Bieruniu szczyci się ponad 
60-letnią tradycją i na trwale 
wpisana jest w lokalny krajo-
braz gospodarczy.

Spółdzielnia prowadzi dzia-
łalność handlową, produk-
cyjną oraz usługową. Mo-
dernizuje swoje placów-
ki handlowe dostosowując 
je do oczekiwań klientów, 
do wymogów nowoczesne-
go handlu oraz standardów 
unijnych. Personel zatrud-
niony w placówkach handlo-
wych wykazuje profesjonal-
ne przygotowanie zawodo-
we, które połączone z dużą 
wiedzą pozwala na zaspo-
kojenie potrzeb klientów. Dla 
klientów organizujemy degu-
stacje, promocje i konkursy, 
które cieszą się dużą popu-
larnością.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenów położo-
nych w rejonie ul. Turyńskiej w Bieruniu wraz z prognozą od-

działywania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 
poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 i 54 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. 
zm.) oraz Uchwały Nr XII/2/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 
30 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania, zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Tu-
ryńskiej w Bieruniu wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 10 lutego 2014 r. – do 10 
marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu przy ul. 
Rynek 14, (segment A, piętro II, pokój nr 17), w godzinach pracy 
Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 lutego 2014 r. o godz. 
16.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, (segment B, pię-
tro II, pokój nr 23).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwa-
gi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta, z podaniem imie-

nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 24 marca 2014 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z 
późn. zm.) w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informa-
cje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:

– o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów położonych w rejonie ul. Turyńskiej w Bieruniu.

– o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-

dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicz-
nego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Burmi-
strza Miasta na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2014 r.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
mgr inż. Bernard PUSTELNIK

Chleb to brzmi godnie
Akcja bieruńskiej „Jedności”
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Rocznicowy odpust

Zgodnie z tradycją nabożeństwa odpustowe odbywały się 
już w wigilię obchodów, najpierw za Mieszkańców Bieru-
nia połączona z procesją do pomnika Patrona i kościoła 

św. Walentego, później tradycyjnie o północy w intencji strażaków. 
Trwające przez dwa dni uroczystości zgromadziły tysiące wiernych 
obydwa kościoły ani prze chwilę nie były puste. A wierni nierzad-
ko tłoczyli się nawet wokół świątyni. Nie brakło też tradycyjnych 
kramów rozstawionych wokół Rynku, na których można było kupić 
między innymi serca z piernika. Wieczorową porą mieszkańcy mo-
gli zajrzeć do kinoteatru „Jutrzenka”, gdzie obchodom nadano cha-
rakter historyczno-artystyczny. Interesujący wykład na temat sym-
boliki św. Walentego i historii kościółka wygłosił dyrektor bieruń-
skiego liceum Romuald Kubiciel. Dopełnieniem wieczornicy był 
spektakl Teatru Epidemia pod kierownictwem Michała Sabata
opowiadający „Historię żywota św. Walentego”.
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Karnawałowa zabawa 
w JUTRZENCE po-
kazała w dobitny spo-

sób, że osoby w szacow-
nym wieku potrafią się cie-
szyć życiem. Na parkiecie 
pojawił się ksiądz, arab, cy-
ganka i inni przebierańcy. 
Fantazyjne, kolorowe stro-
je i uśmiechnięci tancerze 
pląsający w rytm nieśmier-
telnych kaczuch, sokołów 
i zorby – tak bawili się stu-

denci Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Chwilę czasu 
znalazł też burmistrz Ber-
nard Pustelnik, aby od-
wiedzić uczestników balu. 
Kulturalna zabawa i scenki 
odegrane przez balujących 
wzbudzały salwy śmiechu. 
Świetny pomysł doskonale 
trafił w gusta studentów. Im-
prezę zorganizował Bieruń-
ski Ośrodek Kultury.

Bal Przebierańców UTW
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społeczeństwo

Chciałabym rozwinąć 
temat o grupie samo-
pomocowej „A teraz 

Ja”, która powstała w stycz-
niu 2013r w tym roku obcho-
dzić będziemy 1-szą roczni-
cę istnienia. Grupa powstała 
dzięki wsparciu Przewodni-
czącego Piotra Ćwiękała 
Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych w Bieruniu. To grupa 
na, którą może przyjść każ-
dy mający problem z pijącym 
członkiem rodziny. Panu-
je tu bezpieczna atmosfera, 
pełna wsparcia i zrozumie-
nia. Uczestniczki O (a są to 
same panie, czyżby w Bieru-
niu nie było współuzależnio-
nych mężczyzn?) uczą się ra-
dzić sobie z tym co do tej pory 
je trapiło. Poznają własną siłę 
wewnętrzną, stają się otwar-
te. Chcę zaznaczyć, że to 
o czym się tu mówi pozosta-
je tylko w tej sali. Uczestnicy 
grupy podpisują kontrakt, któ-
ry zobowiązuje: „Co tu usły-
szysz i kogo zobaczysz zo-
staw dla siebie”. Niekiedy pa-
nie dzwoniąc do mnie pytają, 
gdyż mają obawy, że jeśli 
przyjdą na grupę i się „otwo-
rzą” zostanie to wyniesione 
na zewnątrz. Tłumaczę, jak 
do tej pory nie miało to miej-
sca i myślę, że tak pozosta-
nie. Wszystkie uczestniczki 
łączy ten sam problem i przy-
chodzą tu go rozwiązywać, 
a nie opowiadać o innych. Tu 
mówi się o sobie. Anonimo-
wość jest zapewniona. Pra-
cując na grupie (a dużo tu się 
dzieje) Panie zaczynają uwal-
niać się od emocjonalnego 
bagażu przeszłości i zaczy-
nają żyć „tu i teraz”, nie są to 
łatwe zmiany, ale „moje Pa-
nie” robią duże postępy. Do-
konując zmian w swoim ży-
ciu, wspólnie się cieszymy 
z tych zmian, gdyż to są ich 
życiowe sukcesy. Grupa jest 
wielkim wsparciem w chwi-
lach zwątpienia jak i w rado-
ściach pań.

Grupa Samopomocowa: „A Teraz Ja”

Był w moim życiu taki czas, gdy myślałam, że już gorzej być 
nie może. Myślałam, że nie dam już rady udźwignąć wszystkich 
problemów związanych w szczególności z alkoholizmem męża. 
Po wszelakich poszukiwaniach trafiłam na grupę wsparcia 
– „A teraz ja”. Początki nie były łatwe ponieważ wszystko zaczy-
nało kiełkować bo,grupa się rozwijała. Trudno było się otworzyć. 
Po kilku spotkaniach jednak się udało i jest co raz łatwiej mówić 
o uzależnieniu męża i o moich odczuciach. Poznałam tam też 
inne wspaniałe kobiety, które mają taki sam problem. Widzę, że 
nie jestem z tym sama. Nikt tak nie zrozumie, ani mi nie pomo-
że jak osoba, której dotyczy taka sama trudna sytuacja. Byłam 
zapłakana, czułam się bezwartościowa. Teraz wiem,że życie 
można zmienić. Wiem, że mam cele, marzenia, potrzeby i będę 
krezkami do nich dążyć.

Justyna

„I minął rok”...
W styczniu grupa dla osób współuzależnionych „A teraz Ja” 

obchodziła 1-szą Rocznicę powstania.
Na uroczystość przybył burmistrz – Bernard Pustelnik, prze-

wodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych – Piotr Ćwiękała, prezes „Dromadera” Alojzy Pie-
karczyk oraz uczestniczki. Rocznicowe uroczystości przebiegły 
w bardzo miłej atmosferze. Burmistrz uważnie przysłuchiwał się 
co mają do powiedzenia osoby uczestniczące na grupie. Rozwi-
nęła się ciekawa dyskusja, a uczestniczki grupy otrzymały sło-
wa uznania za swoją postawę.

Założycielka i prowadząca grupę Mariola Łukowiec oraz 
współtwórca grupy Piotr Ćwiekała jak i uczestniczki raz jeszcze 
dziękują za przybycie i „wsłuchanie się” w sprawy grupy panu 
burmistrzowi i pozostałym Gościom za słowa uznania i otuchy.

Prowadząca i Panie uczestniczące serdecznie zapraszają 
wszystkich chętnych do uczestnictwa w grupie.

Pewnego razu natknęłam się w gazecie na artykuł pani Marioli 
o założonej grupie dla osób współuzależnionych. W tym czasie 
byłam bardzo przygnębiona, zagubiona, czułam się wyczerpa-
na i bezsilna w walce z alkoholem w swoim domu. Pomyślałam, 
może pójdę porozmawiam z kimś, zasięgnę jakiejś rady. Peł-
na obaw, wielkiego strachu i wstydu zjawiłam, się na spotkaniu. 
Było mi ciężko ale rozmowa w grupie uświadomiła mi, że nie je-
stem sama, że to nie ja powinnam się wstydzić ale osoba, któ-
ra pije. Mimo to, wahałam się czy przyjść na kolejne spotkanie. 
Teraz wiem, że terapia w grupie daje mi dużo siły, wiary w sie-
bie i pewności. Daje wsparcie. Teraz, już zawsze czekam na ko-
lejny czwartek.

Nasza grupa nie zajmuje się osobą uzależnioną (alkoholi-
kiem) – jest dla współuzależnionych. Jest próbą odzyskania sie-
bie i wpływu na własne życie.

W grupie pani Marioli świetnej terapeutki, uczymy się usuwać 
z pierwszego planu nałóg, z którym nieustannie i bezowocne 
walczyłyśmy a umieścić tam swoją osobę, swoje życie. Mamy 
przecież swoje potrzeby oraz ważne życiowe sprawy na które-
mu można mieć realny wpływ.

Jadwiga

Kontakt:
Mariola Łukowiec 

tel. 663 038 353
Spotkania odbywają się 

w każdy czwartek 
o godz.16.00 

ul. Wawelska 35 
(były MOPS), 

2-gie piętro

Może powiem o celach 
grupy są to:
 pomoc i zrozumienie 

w rozwiązywaniu pro-
blemów

 nauka zdrowego funk-
cjonowania w życiu 
codziennym

 dowiedzenie się czym 
jest alkoholizm

 uczenie się odzyskiwa-
nia równowagi emo-
cjonalnej

 odkrywanie praw do 
własnych potrzeb

 uczenie się rozpozna-
wania własnych uczuć

 nauka racjonalnego 
myślenia

 powolna realizacja 
własnych marzeń

 gdzie szukać pomocy 
jeśli w domu jest prze-
moc

Po przeczytaniu tego ar-
tykułu, proszę zadać so-
bie pytanie „Czy to co ro-
bię w życiu jest zgodne ze 
mną (z moimi oczekiwa-
niami, odczuciami), czy 
może zgadzam się dla 
świętego spokoju?” – ko-
lokwialne pytanie, ale je-
śli się nad tym zastanowi-
my i szczerze przed sobą 
odpowiemy wiele możemy 
się o sobie dowiedzieć. 
A jeśli ktoś ma z tym pro-
blem to serdecznie zapra-
szamy na grupę.
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150 zdjęć wykonanych przez 
członków Fotoklubu Pozy-
tyw oraz uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich 
w Bieruniu towarzyszy wystawie „Dizajn bez 
granic” przygotowanej pod kierunkiem dr hab. 
Irmy Koziny z Zakładu Historii Sztuki Uni-
wersytetu Śląskiego. Wernisaż wystawy, któ-
ra czynna będzie do 14 marca w Galerii Szyb 
Wilson w Katowicach, odbył się w sobotę 8 lu-
tego. Autorami wystawy są studenci Studiów 
Podyplomowych Historii Sztuki Uniwersytetu 
Śląskiego.

– Rozpoczynając przygodę z historią sztu-
ki, wielu z nas nie przypuszczało, że będzie to 
jednocześnie odkrywanie designerskich skar-
bów, ukrytych w naszych mieszkaniach mówi 
Agnieszka Wyderka-Dyjecinska z Bierunia 
jedna z kuratorów wystawy. 

Wiele osób słysząc słowo „Dizajn”, od razu 
przywołuje na myśl pięknie, choć raczej a-funk-
cjonalne przedmioty, które mogą służyć jedy-
nie jako ekstrawaganckie ozdoby. Tymczasem 
z dizajnem spotykamy się w każdym przedmio-
cie codziennego użytku. Budzik, radio, telewi-
zor, naczynia, talerze, ubrania... – wszystkie te 
przedmioty zostały zaprojektowane.

Bierunianie wystawiają w Katowicach 

24 lutego grupa 
uczniów z Gim-
nazjum nr 1 

w Bieruniu biorących udział 
w projekcie gimnazjalnym 
pt. „Co siedzi w jogurcie?” 
prowadzonym przez na-
uczyciela biologii – panią 
Iwonę Horoń, uczestniczyła 
w warsztatach na Wydziale 
Biologii i Ochrony Środowi-
ska Uniwersytetu Śląskie-
go. Uczniowie wysłuchali 
pogadanki dotyczącej bu-
dowy bakterii, a następnie 
w pracowni mikrobiologicz-
nej samodzielnie przepro-
wadzali barwienie wyizo-
lowanych z jogurtu bakterii 
i wykonywali preparaty mi-
kroskopowe. Była to z pew-
nością dla uczniów dosko-
nała lekcja pozwalająca na 
zdobycie nowych wiadomo-
ści oraz zastosowanie tej 
wiedzy w praktyce.

Gimnazjaliści na uniwersytecie
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W Szkole Podstawowej nr 
3 kolejny zostały podjęte 
działania na rzecz uświa-

domienia przede wszystkim naj-
młodszym uczniom, zagrożeń pły-
nących z korzystania z Internetu.

Jest to bowiem źródło, które jest 
niewątpliwie najszybszym i naj-
bardziej dostępnym nośnikiem 
informacji. Może być dobrodziej-

stwem, ale nieumiejętnie wyko-
rzystane może stać się też przy-
czyną wielu nieszczęść. Dzień 
Bezpiecznego Internetu, który ob-
chodzony jest z inicjatywy Komi-
sji Europejskiej od 2004 roku, ma 
na celu inicjowanie i propagowa-
nie działań na rzecz bezpieczne-
go dostępu dzieci i młodzieży do 
zasobów internetowych.

Dzień 14 lutego tradycyj-
nie nazywany Walentyn-
kami w Gimnazjum nr 1 

w Bieruniu corocznie jest szcze-
gólnie obchodzony. W związ-
ku z świętem zakochanych zor-
ganizowano w szkole różno-
rodne konkursy. Między innymi 
uczniowie w tym dniu mieli za 
zadanie ubrać się na czerwono. 
Jak się okazało pomysł przy-
padł do gustu wielu gimnazjali-
stom i symboliczny kolor miłości 
królował w tym dniu we wszyst-
kich klasach. 

Ponadto, w klasach ucznio-
wie musieli ułożyć wiersze mi-
łosne. Okazało się, że zada-
nie przypadło do gustu wszyst-
kim i nie tylko napisali ciekawe 
utwory, ale również wspaniale 
je przyozdobili. 

Kolejne zadanie to konkurs 
wiedzy zatytułowany „Z miło-
ścią w tle”. Tradycyjnie cieszył 
się ogromną popularnością, 
mimo że zadania były różnorod-
ne, począwszy od pytań z ję-
zyka polskiego, angielskiego, 
historii i matematyki na biolo-
gii i fizyce kończąc. Uczniowie 
aby zdobyć nagrodę, musie-
li poprawnie odpowiedzieć aż 
na trzy pytania przed publicz-
nością. Ponadto w tym szcze-
gólnym dniu zorganizowano 
konkurs na kartkę walentynko-
wą z życzeniami w języku an-
gielskim. W ten sposób nie tyl-
ko uczniowie miło spędzili czas, 
ale również w ciekawy sposób 
powtórzyli zagadnienia przed 
egzaminem, który czeka na 
trzecioklasistów już w kwietniu.

Wszyscy w Bieruniu i 
okolicy wiedzą, że 
14 lutego jest dla na-

szego miasta ważnym dniem, a 
dla całego Gimnazjum nr 2 od 
zeszłego roku stał się dniem 
szczególnym. Po raz pierwszy 
bowiem obchodzono w szkole 
uroczysty Dzień Patrona.

W szkole odbyły się liczne 
konkursy związane postacią 
świętego Walentego, m.in. na 
witraż, test wiedzy o jego życiu 
i działalności, konkurs plastycz-
ny na kartkę walentynkową 
oraz na najsmaczniejsze i naj-
oryginalniejsze wypieki związa-
ne z popularnymi już walentyn-
kami.

Podczas spotkania całej 
szkoły przypomniano sobie 
okoliczności nadania imienia 
szkole, a także idee, które się 
wiążą z postacią patrona, czy-
li miłość bliźniego, bezintere-
sowność i altruizm. Odśpiewa-
no też hymn szkoły, napisany 

przez obecnych uczniów, któ-
rzy na trwale zapisali się w hi-
storii szkoły:

„Święty Walenty nasz patron 
kochany

Jako najwyższy z niebios wy-
chwalany

patronem miłości nam dobrze 
jest znany

i za te czyny serdecznie ko-
chany.”

Po skończonych uroczysto-
ściach w szkole młodzież wraz 
z nauczycielami udała się na 
mszę świętą, odprawianą trady-
cyjnie w tym dniu przez bisku-
pa, by prosić swego patrona o 
opiekę i wsparcie.

Na koniec warto jeszcze 
wspomnieć, że organizacją 
tego wyjątkowego dla szkoły 
dnia zajęli się sami uczniowie 
z samorządu szkolnego wspo-
magani przez swoje opiekun-
ki panią Annę Blachę i Ewę 
Jęczmyk.

Walentynki 
gimnazjalistów

Dzień Bezpiecznego Internetu

Apel jaki odbył się 12 lutego 
został przygotowany przez panią 
Dorotę Gust. Klasa 5b w bar-
dzo sugestywny sposób poka-

zała w zainscenizowanych przez 
siebie scenkach „obrazkach dnia 
codziennego” najczęstsze za-
grożenia, na które narażeni są 
użytkownicy Internetu. Zarówno 
przekonująca gra aktorów, jak 
młodzieżowy język, którym się 
posługiwali, a przede wszystkim 
niekonwencjonalna forma spo-
wodowały bardzo duże zaintere-
sowanie, uwagę i oddźwięk wi-
downi.

Pani dyr Małgorzata Berger-
-Kutera dziękując nauczycie-
lom i uczniom zaangażowanym 
w uświadomienie zagrożeń po-
twierdziła, że takie działania 
są bardzo potrzebne i na pew-
no będą w przyszłości kontynu-
owane.

„Święty Walenty nasz 
patron kochany…” 

W
szego miasta ważnym dniem, a 
dla całego Gimnazjum nr 2 od 
zeszłego roku stał się dniem 
szczególnym. Po raz pierwszy 
bowiem obchodzono w szkole 
uroczysty Dzień Patrona.

konkursy związane postacią 
świętego Walentego, m.in. na 
witraż, test wiedzy o jego życiu 
i działalności, konkurs plastycz-
ny na kartkę walentynkową 
oraz na najsmaczniejsze i naj-
oryginalniejsze wypieki związa-
ne z popularnymi już walentyn-
kami.

szkoły przypomniano sobie 
okoliczności nadania imienia 
szkole, a także idee, które się 
wiążą z postacią patrona, czy-
li miłość bliźniego, bezintere-
sowność i altruizm. Odśpiewa-
no też hymn szkoły, napisany 
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– Adam Duczmal: Od kil-
ku lat funkcjonuje w mieście 
stały kalendarz imprez spor-
towo-rekreacyjnych. Za ich or-
ganizację odpowiada Bieruń-
ski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji przy współudziale: klubów 
sportowych, uks i stowarzy-
szeń. Czynimy starania, aby 
przygotowana oferta sportowa 

była dostosowana do jak naj-
szerszego grona odbiorców, 
w różnym wieku i o różnych 
zainteresowaniach. Organizu-
jemy lub współorganizujemy 
turnieje i rozgrywki w następu-
jących dyscyplinach sportu: pił-
ka nożna, siatkówka, szachy, 
skat, badminton, strzelectwo, 
pływanie, tenis ziemny, lekko-

atletyka, bowling itp. W okre-
sie zimowym mieszkańcy mają 
możliwość wyjazdów na narty, 
a od wiosny do jesieni ogrom-
ną popularnością cieszą się 
wycieczki turystyczno-krajo-
znawcze. Prowadzone są sta-
łe grupy sportowe w dyscypli-
nach: siatkówka, zapasy i sza-
chy. Dużym zainteresowaniem 
cieszy się: aerobik, aquaaero-
bik oraz zajęcia z elementami: 
pilates, zumba i joga.

– Które z tych imprez cieszą 
się największą popularno-
ścią?

– Adam Duczmal: Trudno 
jednoznacznie odpowiedzieć, 
bo trzeba by to rozpatrzyć 
w dwóch kategoriach: imprezy 
i osobno zajęcia stałe. Najwięk-
szą rodzinną imprezą rekre-
acyjną w mieście jest organizo-
wany od 14 lat Rodzinny Rajd 
Rowerowy (w 2013 roku ponad 
800 uczestników). Z kolei naj-
większą imprezą piłkarską są 
rozgrywki Amatorskiej Ligi Pił-
ki Nożnej, w której bierze udział 
około 300 osób.

Do ciekawych zawodów spor-
towych cieszących się coraz 
większą popularnością nale-
ży zaliczyć: Regionalne Zawo-
dy w Skokach przez Przeszko-
dy, Bieruń Bike Maraton MTB, 
Skateboard Contest Bieruń, 
zawody Siłaczy, zawody IBF 
w Formach Sztuk Walki. BO-
SiR włącza się w ogólnopolskie 
akcje: „BiegamBoLubię”, „Lato 
z LOK”. 

– A w przypadku zajęć sta-
łych?

– Adam Duczmal: Z prowa-
dzonych statystyk wynika, że 
w organizowanych imprezach 
i zajęciach w 2013 roku brało 
udział: aerobik (ok. 8000 osób), 
aquaaerobik (ok. 3500 osób), 
wycieczki (ok. 1000 osób) oraz 

turnieje sportowe (ok. 5000 
osób).

– O obiektach sportowych 
nie będziemy rozmawiać, bo 
to osobny temat 

– Adam Duczmal: Powiem 
tak, dwie hale sportowe, kom-
pleks boisk przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Bieruniu Starym 
i Gimnazjum nr 1 w Bieruniu 
Nowym, pływalnia w Bieruniu 
Starym, Skatepark w Bieruniu 
Nowym, korty tenisowe, sauna, 
siłownia, sala fitness, kilka pla-
ców zabaw, zbiornik „Łysina”. 
A jest jeszcze baza szkolna, 
obiekty powiatowe na terenie 
naszego miasta. Całkiem sporo 
by zmienić „siedzący” tryb ży-
cia, korzystając z gminnej bazy 
obiektów sportowo-rekreacyj-
nych oraz przygotowanej ofer-
ty imprez dla osób w różnym 
wieku, o różnym stanie zdrowia 
i poziomie sprawności fizycznej.

– Macie o co dbać. Utrzyma-
nie obiektów sporo kosztu-
je ile w takim razie z budże-
tu BOSIR-u przeznaczacie na 
działalność sportową?

– Adam Duczmal: Z budżetu 
BOSiR w 2012 r. tylko na dzia-
łalność sportowo-rekreacyjną 
wydatkowano kwotę 400 000 
zł (w tym 40 000 zł przezna-
czona na Rajd Rowerowy). Na-
tomiast ogółem wydatki gminy 
Bieruń na sport  wynoszą 6,7 
mln złotych. Oczywiście za-
wsze chciałoby się więcej: im-
prez sportowych, mieszkańców 
korzystających z naszej oferty 
oraz nowocześniejszych obiek-
tów i sprzętu. Aby lepiej wpaso-
wać się w oczekiwania miesz-
kańców, powołana przez bur-
mistrza komisja przygotowała 
„Strategię rozwoju sportu i re-
kreacji w gminie Bieruń na lata 
2014-2020” nad którą obecnie 
pracuje Rada Miejska.

Powstaje Strategia Rozwoju Sportu i Rekreacji

8000 wejść na aerobik
Rozmowa Rodni z dyrektorem Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Adamem Duczmalem

Bezpłatne 
porady prawne

Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia 
serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do 
skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. 

Prawnicy ze znakomitej kancelarii prawnej 
z Katowic udzielać będą porad w Szkole 

Podstawowej nr 3, w Sali nr 3, 
w następujących terminach:

12 marca od godziny 16.00 – 19.30

26 marca od godziny 16.00 - 19.30

Zbigniew Jenczała ze Stowarzyszenia 
Mieszkańców Bierunia prosi wszystkich 

zainteresowanych poradą prawną o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny z numerem: 

tel. 669 959 966

W zależności od ilości zgłoszonych osób 
Kancelaria Prawna skieruje do Bierunia 

odpowiednią ilość adwokatów i radców prawnych 
aby uniknąć ewentualnych kolejek.

Zapraszamy!

szą rodzinną imprezą rekre-
acyjną w mieście jest organizo-
wany od 14 lat Rodzinny Rajd 

800 uczestników). Z kolei naj-
większą imprezą piłkarską są 

około 300 osób.

towych cieszących się coraz 
większą popularnością nale-
ży zaliczyć: Regionalne Zawo-
dy w Skokach przez Przeszko-
dy, Bieruń Bike Maraton MTB, 

zawody Siłaczy, zawody IBF 
w Formach Sztuk Walki. BO-

akcje: „BiegamBoLubię”, „Lato 
z LOK”. 

– A w przypadku zajęć sta-
łych?

dzonych statystyk wynika, że 
w organizowanych imprezach 

aquaaerobik (ok. 3500 osób), 
wycieczki (ok. 1000 osób) oraz 

Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co 
posiadacie. Tym cytatem chciałbym zacząć rozmowę 
z dyrektorem Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji – Adamem Duczmalem. Bo gdyby zapytać nie-
których mieszkańców: co można robić w Bieruniu? 
Często usłyszymy, że niewiele, za to w… to dopiero 
się dzieje. Tymczasem, patrząc tylko na kalendarz te-
gorocznych imprez w naszym mieście, mamy 46 wy-
darzeń sportowych. Czasem trwających kilka dni czy 
tygodni. Słowem, co tydzień coś się dzieje!
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sport

Z udziałem 120 zawodni-
ków z Polski i Czech, ro-
zegrano w sobotę 1 lute-
go XVII Grand Prix Bieru-
nia o Puchar Burmistrza 
Miasta Bierunia w Da-
lekowschodnich Sztu-
kach Walki. Zawodnicy 
Ośrodka Szkolenia Sztuk 
Walki Big Kung-Fu zdo-
byli: 26 złotych medali, 
19 srebrnych oraz 14 me-
dali brązowych. Trene-
rami przygotowującymi 
zawodników byli Wie-
sław Bigos 10 Dan, Mate-
usz Bigos 4 Dan. Sędzią 
głównym zawodów był 
Jacek Sobczyk (4 Dan) 

XVII Grand Prix

Walczono o Puchar Burmistrza

W sobotê 22 lutego 
w kinoteatrze „Ju-
trzenka” odby³ siê 

dwudziesty jubileuszowy Ma-
raton Skatowy. Ten cyklicz-
ny, otwarty turniej za ka¿dym 
razem gromadzi spor¹ liczbê 
chêtnych, jednak tym razem 
cieszy³ siê ogromnym za-
interesowaniem! Do Bieru-
nia przyjecha³o ponad 130 
mi³oœników skata z ca³ego 
Œl¹ska.

Ta wspania³a impreza jest 
okazj¹ do sportowej rywaliza-
cji ale równie¿ podtrzymywa-
nia skatowych kontaktów na-
szych zawodników z graczami 
ró¿nych rejonów Polski a nie-
rzadko równie¿ zagranicy. 
Dwa dzieœcia lat temu g³ówn¹ 
nagrod¹ by³y pó³tusze wieprzo-
we co wówczas stanowi³o nie-
zmiernie atrakcyjn¹ nagrodê. 
Z biegiem lat miêso wieprzowe 
zast¹piono plastikow¹ œwink¹ 
z wk³adem pieniê¿nym.

Z okazji jubileuszowych roz-
grywek burmistrz Bernard Pu-
stelnik postanowi³ sprawiæ 
skaciorzom niespodziankê 
i nawi¹zaæ do dawnej tradycji 
ale we wspó³czesnym wydaniu. 

Gospodarz miasta, wcie-
li³ siê w rolê zawodowego ku-
charza i serwowa³ zmêczonym 
zawodnikom porcje specjalnie 
przygotowanego prosiaka. Po 
ca³odniowym turnieju taka nie-
spodzianka ucieszy³a zawodni-
ków najbardziej.

Na rêce organizatora sek-
cji Skata KS Unii Bieruñ, Hold-
ka Mrzyka burmistrz z³o¿y³ 
podziêkowania oraz list gratula-
cyjny, a tak¿e wrêcza³ puchary 
zwyciêzcom.

Najlepsi karciani gracze 
oprócz cennych pucharów 
otrzy mali tak¿e wiele inte re-
suj¹cych nagród takich jak: te-
lewizory, rower górski, nagrody 
pieniê¿ne, sprzêty AGD i wiele 
innych.

Jak siê okaza³o niepoko-
nanym zawodnikiem oka-
za³ siê Leopold Dybowski 
z Lubliñca, tu¿ za nim uplaso-
wa³ siê Stanis³aw Kêdzia rów-
nie¿ z Lubliñca, a trzecie miej-
sce zaj¹³ Marcin Jakubowski 
z Œwiêtoch³owic.

W zawodach wziê³a udzia³ 
silna reprezentacja sekcji ska-
ta z Bierunia. Sêdziowali: 
J. Faruga, K. Ko³odziejczyk, 
F. Mrzyk, H. Brzoska.

Ponad 130 skaciorzy 
w jubileuszowym maratonie



W tym pierwszym powstała m.in. scena wraz z zaple-
czem, garderobami i salką warsztatową, amfiteatr z bu-
dynkiem zaplecza usytuowany na zewnątrz, plac za-

baw, parking dla 29 samocho-
dów osobowych i 2 autobusów. 
Natomiast podwyższony budy-
nek OSP – powiększony został 
o część garażową z zapleczem 
higieniczno – sanitarnym. No-
wobieruńscy strażacy nie będą 
już musieli po powrocie z ak-
cji myć się pod hydrantem,tyl-
ko mogą korzystać z wygod-
nych łazienek. W części remi-
zowej wykonano również nową 
kotłownię gazową i wybudowa-
no dojazd do OSP od ul. Kosy-
nierów oraz plac manewrowy 
przed remizą.

Budowa trwała od 
stycznia do grudnia 
2013 a jej koszt nie-
znacznie przekroczył 
3 mln złotych, z czego 
1 511 032,70 zł pocho-
dziło ze środków dota-
cji celowej Budżetu Pań-
stwa.

W nowo otwartym 
centrum odbył się pierw-
szy występ artystyczny 
młodzieżowego Regio-

nalnego Zespołu Dziecięcego „Ziemia Bieruńska” oraz „No-
wobierunki”. Całości spotkania towarzyszyły dwie wystawy: 
fotografii prezentujących dorobek kulturowy miasta oraz hi-
storycznych zdjęć przedstawiających Bieruń w XX wieku. 

Wydarzenie miało miejsce w obecności władz miasta: 
burmistrza Bernarda Pustelnika, przewodniczącego Rady 
Miejskiej Przemysława Majora oraz radnych. Nie zabrakło 
również dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury Zofii Łabuś, 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Nowym, 
dyrektorów oraz uczniów szkół.

Centrum Kulturalno-Gospodarcze
W czwartek 20 lutego w Bieruniu przy ul. Re-
mizowej, odbył się odbiór techniczny Re-
gionalnego Centrum Kulturalno-Gospodar-
czego. Pod tą dość skomplikowaną nazwą, 
kryją się: rozbudowany budynek świetlicy 
Bieruńskiego Ośrodka Kultury oraz remizy 
OSP Bieruń Nowy. Uroczystość prowadziła 
Zofia Łabuś, dyrektor Bieruńskiego Ośrod-
ka Kultury.


