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– Jak nam powiedział w imie-
niu organizatorów profesor Ma-
rek Barański rektor Wyższej 
Szkoły Planowania Strategicz-
nego w Dąbrowie Górniczej: 
Konkurs ma na celu wyłonienie 
liderów wspólnot samorządo-
wych, wyróżniających się orygi-
nalnymi działaniami, służącymi 
lepszemu zaspokajaniu potrzeb 
społecznych, oraz tworzących 
warunki dla zrównoważonego 
rozwoju lokalnego.

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej” Adam Rozmus od-
bierając w czwartek w Sosnow-
cu nagrodę „Samorządowiec 
2012-2013” powiedział: cieszę 
się, że głosujący na mnie w tym 
plebiscycie, docenili otwartość 
bieruńskiej rady na problemy 
i oczekiwania mieszkańców. 
Natomiast burmistrz Bernard 
Pustelnik dodał że nie pracuje 
dla nagród ale cieszy go fakt, 
iż doceniono jego zaangażowa-
nie w pracę na rzecz bieruńskiej 
społeczności. 
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60 lat OSP Czarnuchowice

Bernard Pustelnik i Adam Rozmus
SAMORZĄDOWCAMI ROKU 

Burmistrz Bierunia 
Bernard Pustelnik oraz 
wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Adam 
Rozmus zostali laure-
atami plebiscytu „Sa-
morządowiec 2012-
2013” organizowane-
go już po raz czwarty 
przez Oficynę Wydaw-
niczą Regiony oraz 
Stowarzyszenie Dzien-
nikarzy RP.
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Internetowa strona Bierunia 
przez wiele lat była przed-
miotem drwin internautów 

oraz utrapieniem dla wielu 
mieszkańców, którzy usiłowa-
li z niej zaczerpnąć informacji 
o mieście. Na początku tej ka-
dencji, władze miejskie zdecy-
dowały porzucić dotychczaso-
wy projekt i zleciły stworzenie 
strony od podstaw. Nie było to 
łatwe, gdyż ważne było zapew-
nienie ciągłości informatycz-
nej w pracy Urzędu Miejskie-
go. Ale, podjęty wysiłek się 
opłacił. 

Według najnowszego bada-
nia przeprowadzonego przez Pi-
smo Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota” oraz krakowskie stu-
dio Edisona – strona internetowa 
Bierunia znalazła się w dwudzie-
stce najlepszych serwisów inter-
netowych administracji publicznej 
w Polsce. 

W badaniu wzięło udział blisko 
400 urzędów (miast wojewódz-
kich, miast na prawach powiatu), 
a głównym celem było pokazanie 
dobrych praktyk tworzenia urzę-
dowych serwisów. Strony zostały 
poddane audytowi użyteczności, 
który określa jak bardzo przyja-

zny dla użytkowników jest serwis. 
Badacze zwracali uwagę na naj-
ważniejsze elementy serwisu, ta-
kie jak: strona główna, nawigacja, 
prezentacja treści w serwisie oraz 
dostępność.

Na tej podstawie spośród 400-
stu wybrano 50, które zosta-
ły poddane kolejnej analizie tzw. 
przejściu poznawczemu – meto-
dzie w której badacz wciela się w 
rolę użytkownika i symuluje wizy-
tę na stronie, próbując zrealizo-
wać określone w scenariuszu za-
danie. W rezultacie wyłonionych 
zostało 20 urzędów, których ser-
wisy są najbardziej przyjazne dla 
użytkowników. Eksperci przeana-
lizowali 4 scenariusze wcielając 
się w rolę przedsiębiorcy, rodzi-
ca, interesanta i mieszkańca mia-
sta – w każdym przypadku szuka-
jąc konkretnych, spersonalizowa-
nych informacji.

Obok Bierunia znalazły się mia-
sta takie jak: Białystok, Brzesko, 
Dzierżoniów, Gliwice, Jarocin, 
Kalisz, Kluczbork, Konin, Kraków, 
Kutno, Radom, Rawicz, Rypin, 
Sulęcin, Świecie, Tychy, Warsza-
wa, Wągrowiec, Zambrów.

Ostatecznie w rankingu zajęli-
śmy 9 miejsce w Polsce – mówi 

Adam Kondla i dodaje: strona 
została wykonana według pro-
jektu opracowanego przez Refe-
rat Promocji i Współpracy z Za-
granicą a przy jej przygotowaniu 
uwzględniono braki zgłaszane 
przez mieszkańców a także nowe 
pomysły, które z pewnością po-
magają użytkownikom w znale-
zieniu potrzebnych informacji.

Serwisy wyróżniono ze wzglę-
du na ich użyteczność, dostęp-

ność, estetykę i przystępność ję-
zykową.

Wyróżnienie niezmiernie nas 
cieszy – powiedział burmistrz 
Bernard Pustelnik i jest dużym 
impulsem do nieustannego do-
skonalenia treści i użyteczności 
serwisu www.bierun.pl. Naszym 
celem – dodał burmistrz jest jak 
najlepsze dotarcie do mieszkań-
ców, przedsiębiorców, turystów i 
wszystkich innych użytkowników. 

Bieruńska strona na 9 miejscu w Polsce

8 i 22 maja 2014 r. w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Bie-
runiu Starym i Szkole 

Podstawowej nr 3 w Bieruniu 
Nowym odbyły się pierwsze 
spotkania w ramach eduka-
cji ekologicznej mieszkańców 
Gminy Bieruń. Szkolenia skie-
rowane były do uczniów klas 
szóstych, którzy w sposób bar-
dzo aktywny uczestniczyli w za-
jęciach. Podczas szkoleń wyja-
śniono pojęcie odpadów komu-
nalnych, omówiono najnowsze 
metody przetwarzania odpa-
dów, przedstawiono również za-
lety najnowocześniejszych spa-
larni odpadów w Europie oraz 
zwrócono szczególną uwagę na 
szkodliwość spalania odpadów  

w domowych piecach. Ponad-
to przedstawiono zasady pra-
widłowej segregacji odpadów 
oraz zasady funkcjonowania 
Punktów Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych, 
tzw. PSZOK. 

Zajęcia zostaną przeprowa-
dzone również wśród uczniów 
szkół gimnazjalnych i średnich 
oraz dzieci przedszkolnych. 
Ponadto przewidzianych zosta-
ło sześć spotkań z dorosłymi 
mieszkańcami Bierunia, które 
zostaną przeprowadzone we-
dług następującego harmono-
gramu:
17.07.2014 r. – Bieruń Nowy, 

Świetlica Środowiskowa, 
ul. Remizowa 19

21.08.2014 r. – Bieruń Stary, 
Dom Kultury Gama, 
ul. Chemików 45

12.02.2015 r. – Bieruń Stary, 
Dom Kultury Gama, 
ul. Chemików 45

26.02.2015 r. – Bieruń Nowy, 
Świetlica Środowiskowa, 
ul. Remizowa 19

28.05.2015 r. – Bieruń Stary, 
Dom Kultury Gama, 
ul. Chemików 45

18.06.2015 r. – Bieruń Nowy, 
Świetlica Środowiskowa, 
ul. Remizowa 19

Wszystkie spotkania prowa-
dzone są przez przedstawicie-
li spółki „Master” Tychy, a doty-
czą głównie tematyki związanej 
z zagospodarowaniem odpa-

dów komunalnych, segregacją 
oraz ilością wytwarzanych od-
padów komunalnych, hierarchią 
postępowania z odpadami czy 
możliwościami technologiczny-
mi nowopowstałego zakładu do 
przetwarzania odpadów komu-
nalnych w Tychach. 

Serdecznie zapraszamy wszy-
stkich mieszkańców do czyn nego 
udziału w spotkaniach, dzięki któ-
rym lepiej uda nam się zrozumieć 
nowe zasady gospodarowania 
odpadami oraz jak i dlaczego se-
gregować odpady.

Więcej na temat planowa-
nych spotkań można dowie-
dzieć się w Urzędzie Miejskim 
w Bieruniu, pok. nr 19, segment 
B lub pod nr tel. 32 324 24 03.

Ruszył cykl spotkań dotyczących gospodarki odpadami!
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Bieruń jako jedna z 14 
gmin w Polsce został 
nominowany do Pol-

skiego Godła Promocyjnego 
w Konkursie „Teraz Polska”, 
który ma na celu promowa-
nie w kraju oraz za granicą 
lokalnych produktów, usług 
i gmin. W czwartek 24 kwiet-
nia na Stadionie Narodowym 
w Warszawie odbyła się pre-
zentacja nominowanych, 
czyli najlepszych zgłoszeń, 
które zostały wyłonione 
przez grupy eksperckie.

– W tym roku zgłosiło się 
do nas blisko 100 uczestni-
ków, a dzisiaj prezentujemy 
najlepsze z najlepszych lokal-
nych produktów, usług i gmin. 
Głównym kryterium oceny była 
przede wszystkim jakość, ale 
także sprawdzaliśmy efek-
ty zadań realizowanych przez 
włodarzy miast i gmin, między 
innymi rozwój infrastruktury 
technicznej, efektywność pro-
wadzonej polityki inwestycyjnej 
czy sposób realizacji polityki 
społecznej - mówił ogłaszając 
nominacje Michał Lipiński, dy-
rektor konkursu „Teraz Polska”.

Bieruń zaprezentował się 
przede wszystkim pod wzglę-
dem gospodarczym, promu-
jąc tereny inwestycyjne Strefy 
Ekonomicznej z ofertą dla po-
tencjalnych inwestorów. Przed-
stawialiśmy również walory na-
szego miasta pod względem 
historycznym, turystycznym 
i kulturowym – mówi Aleksan-
dra Lenard z Referatu Promo-
cji i Współpracy z Zagranicą 
UM w Bieruniu i dodaje: Duże 
wrażenie na odwiedzających 
robiła historia najpopularniej-
szego zabytku – kościoła Św. 
Walentego, a także co roku wy-
dawanych przez Urząd Miejski 
funtów bieruńskich. Największą 
jednak uwagę przyciągał lokal-
ny wypiek – „Bieruńskie Cału-
ski” produkowane przez S.U.H. 
Jedność i wypiekane głównie 
w dniu Św. Walentego.

Bieruńskie stoisko odwie-
dzili i oceniali eksperci Kapitu-
ły Konkursu wśród której zna-
leźli się europosłowie Jaro-
sław Kalinowski i Wojciech 
Olejniczak. Przewodniczącym 
Kapituły jest prof. Michał Kle-
iber, Prezes Polskiej Akademii 
Nauk. Konkurs organizowany 

300 FLAG 
Prawie 300 flag narodowych, przygotowanych do rozwiesze-

nia na posesjach mieszkańców Bierunia rozdaliśmy w tegorocz-
nej akcji „Wywieś flagę”, prowadzonej od 11 kwietnia, aż do 
1 maja.

Akcja została zorganizowana przez Urząd Miejski już po raz 
kolejny i tym razem również cieszyła się dużą popularnością. 
Jej głównym celem jest popularyzowanie wiedzy o polskiej toż-
samości i symbolach narodowych. Mieszkańcy mieli okazję 
do udekorowania posesji flagami w czasie świąt narodowych: 
1 maja w dniu Święta Pracy, 2 maja kiedy obchodziliśmy 
Dzień Flagi RP oraz 3 maja w dniu Konstytucji 3 Maja.

W czwartek 24 kwiet-
nia spod Walencinka 
wyruszyła na kano-

nizację papieży Jana Pawła II 
i Jana XXIII bieruńska grupa 
pielgrzymów. 55 osób pod du-
chową opieką księży: Damia-
na Bednarskiego oraz Mi-
chała Makowskiego udało 
się najpierw do leżącej na tra-
sie miejscowości Sotto il Mon-
te w regionie Lombardia, w pro-
wincji Bergamo. Od niedaw-
na, miejscowość ta nosi nazwę 
Sotto il Monte Giovanni XXIII na 
cześć wywodzącego się z tej 
miejscowości Angelo Giuseppe 
Roncalliego, który został papie-
żem Janem XXIII.

– Dla wielu z nas – powie-
dział jeden z uczestników piel-
grzymki Grzegorz Wilk była to 
pierwsza okazja by bliżej po-

znać dokonania papieża, o któ-
rym zazwyczaj wiadomo tyl-
ko, że to ten papież, który zwo-
łał II Sobór Watykański.

Niedzielna kanonizacja była 
głównym celem naszej piel-
grzymki – wspomina Grzegorz 
Wilk – i dlatego, kiedy tylko do-
tarliśmy do Rzymu, jeszcze w 
nocy ruszyliśmy w stronę Wa-
tykanu. Od godziny 1 w nocy 
do 5.30 nad ranem czuwaliśmy 
w modlitwie w okolicy Via Con-
ziliacione. Co dziwne, prawie 
nie czuliśmy zmęczenia. Dzię-
ki temu, większości z nas uda-
ło się dostać na Plac św. Pio-
tra i mogliśmy uczestniczyć w 
tym wyjątkowym wydarzeniu. 
Dwóch papieży przy ołtarzu ka-
nonizowało dwóch wielkich pa-
pieży: Jana XXIII i Jana Paw-
ła II. Tam na placu św. Piotra 

zupełnie inaczej przeżywa się 
takie wydarzenie niż przed te-
lewizorem. Cieszę się, że mo-
głem w tym brać udział – koń-
czy Grzegorz Wilk. Uczestni-
kiem tej wyjątkowej pielgrzymki 
był również burmistrz Bernard 
Pustelnik, który powiedział: Je-

stem dumny z tego, że wraz z 
mieszkańcami naszego miasta 
mogłem uczestniczyć w tak do-
niosłej uroczystości, pomimo 
trudności, braku snu… Tego 
dnia w Watykanie po prostu nie 
mogło nas zabraknąć.

Byliśmy na kanonizacji

Nominacja do godła „TERAZ POLSKA” 

jest od 1992 roku, a edycja dla 
gmin od 2006.

O tym czy Bieruń otrzyma za-
szczytne Godło „Teraz Polska” 
i znajdzie się wśród 51 polskich 

miast, obok Zakopanego, Ko-
łobrzegu czy Krakowa dowie-
my się podczas gali finałowej 9 
czerwca. 
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Padający w początku 
maja deszcz spowo-
dował przekroczenie 

stanów ostrzegawczych 
na kilku rzekach na tere-
nie województwa śląskie-
go. Prognozy zapowiada-
ły kolejne opady i moż-
liwość przekroczenia 
w niektórych miejscach 
stanów alarmowych. Dziś 
wiemy, że w naszym rejo-
nie wszystko przebiegło 
spokojnie ale wtedy nie 
mieliśmy takiej pewności.

W naszym mieście, do-
świadczonym przez powodzie 
1997 i 2010 roku, komunika-
ty meteorologiczne napawały 
szczególnym niepokojem. Wie-
sław Wójcik z Bijasowic podob-
nie jak wielu jego sąsiadów, kilka 
razy dziennie wychodził na wały 
by sprawdzić bieżącą sytuację 
na Wiśle. 

Okazuje się, że konsekwentne 
działania prowadzone od począt-
ku tej kadencji przez burmistrza 
Bernarda Pustelnika i służby 
miejskie wbrew niektórym scep-
tykom miały sens i okazały się 
skuteczne. Przydał się zgro-
madzony sprzęt, system po-
wiadamiania semesowego 
o zagrożeniach, reorgani-
zacja systemu zarządzania, 
własne wodowskazy i wiele 
innych przedsięwzięć pro-
wadzonych systematycz-
nie od czterech lat. Gwoli 
sprawiedliwości należy też 
wspomnieć, że zagrożenie 
było tym razem mniejsze niż 
w 2010 roku ale to, że byli-
śmy zdecydowanie lepiej 
przygotowani również jest 
niezaprzeczalnym faktem. 

 W związku z progno-
zowanymi ulewnymi opadami 
deszczu, burmistrz Bernard Pu-
stelnik powołał w środę 14 maja 
posiedzenie Gminnego Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego. 
W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele Państwowej Straży 
Pożarnej z Tychów, Śląskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, Bieruńskiego Przed-
siębiorstwa Inżynierii Komunal-

nej, Ośrodka Edukacji i Bieruń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji.

Na spotkaniu zostały omó-
wione warunki współpracy ze 
wszystkimi służbami i instytucja-
mi zaangażowanymi do prze-
ciwdziałania skutkom ewentu-
alnych podtopień. Dzień wcze-
śniej, po otrzymaniu pierwszych 
ostrzeżeń została przeprowa-
dzona kontrola wszystkich prze-
pustów na wałach przeciwpowo-
dziowych.

– Obecna sytuacja hydrolo-

giczna jest stabilna i nie stwarza 
zagrożeń. Cały czas prowadzo-
ny jest przez odpowiednie służ-
by całodobowy monitoring – mó-
wił Jarosław Jurzak, kierownik 
Referatu Zarządzania Kryzyso-
wego. 

Od środy pełnione były dyżury 
całodobowe Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego. Tego 
dnia do Bierunia przyjechał wo-

jewoda śląski Piotr Litwa, który 
wraz z burmistrzem Bernardem 
Pustelnikiem dokonał przeglą-
du zabezpieczeń przeciwpowo-
dziowych. W terenie sprawdza-
no newralgiczne punkty, na któ-
rych prowadzono inwestycje. 
Rozpoczęto od obwałowań na 
rzece Wiśle, następnie Gostynce 
na odcinku 1,2 km, obwałowań 
w rejonie Jajost w stronę ul. Tu-
rystycznej, a także wokół Potoku 
Goławieckiego i starego wału na 
Wiśle od DK44 w kierunku Prze-
mszy. Sprawdzono również stan 

magazynów przeciwpowodzio-
wych.

– Cały czas monitorujemy 
oraz oceniamy sytuację hydro-
logiczną i meteorologiczną. Od 
wczoraj również służby kryzyso-
we są postawione w stan goto-
wości. Jesteśmy w stałym kon-
takcie z Ochotniczymi Strażami 
Pożarnymi, PSP oraz sztaba-
mi wojewódzkimi. Obecna sy-

tuacja jest stabilna i nie ma 
powodów do obaw – mówił 
burmistrz Bierunia Bernard 
Pustelnik. Przydały się za-
montowane trzy lata temu 
wodowskazy – kontynuował 
burmistrz – dzięki którym 
nie tylko służby miejskie ale 
również mieszkańcy mogli 
na bieżąco online  obserwo-
wać w Internecie sytuację na 
Wiśle, Przemszy, Gostynce 
oraz Mlecznej.

– Jesteśmy gotowi, acz-
kolwiek upewniamy się po-
przez tego typu wizyty, że 

jesteśmy gotowi na pewno – 
oświadczył wojewoda podczas 
rozmowy z dziennikarzami. Li-
twa przypomniał, że powiat bie-
ruńsko-lędziński to na mapie woj. 
śląskiego newralgiczny punkt – 
obszar „potencjalnie zalewowy” 
i właśnie tu trzeba być szcze-
gólnie dobrze przygotowanym 
na zagrożenie powodzią. – Ok. 
50 proc. inwestycji „powodzio-
wych” w postaci przebudowy, 
odbudowy wałów przeciwpo-
wodziowych i urządzeń hydro-
technicznych mamy za sobą. To 

są roboty długoterminowe, 
związane z projektowaniem 
i następnie wykonawstwem, 
w związku z tym muszą tro-
chę czasu zająć – powie-
dział wojewoda.

– W trosce o bezpieczeń-
stwo, zaapelowaliśmy do 
mieszkańców o śledzenie 
sytuacji meteorologicznej 
i stosowanie się do ostrze-
żeń – mówi burmistrz Ber-
nard Pustelnik. Prosiliśmy 
również o zabezpieczenie 
gospodarstw przed możliwy-
mi podtopieniami i ulewnymi 
deszczami.

W piątek 16 maja sztab kryzy-
sowy informuje: w ciągu ostat-
nich trzech dni bieruńscy stra-
żacy ochotnicy nie musieli 
podejmować żadnych działań ra-
towniczych, ani też akcji pomo-
cowych związanych z sytuacją 
meteorologiczną i wezbraniem 
wód na rzekach w Bieruniu. Nie 
oznacza to jednak, że druhowie 
spoczęli na laurach i przestaną 

Dziękujemy strażakom
ZDALIŚMY POWODZIOWY EGZAMIN
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Na przełomie kwietnia 
i maja mogliśmy oglądać 
w telewizji oficjalny spot 

promocyjny nakręcony z oka-
zji 10-lecia członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej. Spostrze-
gawczy widzowie już zauważyli 
a tym mniej wnikliwie oglądają-
cym telewizję, zwracamy uwa-
gę, że w 42 sekundzie, obok 
zdjęć z Warszawy czy Gdańska 
możemy zobaczyć również ka-
dry z Bierunia. Zdjęcia z bieruń-

skiego rynku nakręcono w ubie-
głym roku, w czasie obchodów 
Dni Bierunia. Pokazanie ujęć 
z naszego miasta, tuż obok naj-
większych wydarzeń i inwesty-
cji w kraju – jest dla nas niema-
łym wyróżnieniem – powiedział 
burmistrz Bernard Pustelnik. 
Fakt, ten dostrzegło i doceni-
ło wielu mieszkańców, którzy 
przysyłają nam pozytywne opi-
nie i komentarze, za co dzięku-
jemy – dodał burmistrz.

Głównym założeniem filmu 
jest pokazanie korzyści związa-
nych z obecnością Polski w Unii 
Europejskiej i pozytywnych 
zmian, które nastąpiły w ciągu 
minionych 10 lat, w znaczącym 
stopniu dzięki wykorzystaniu 
Funduszy Europejskich.

Organizatorem akcji promo-
cyjnej jest Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju a Bieruń nie 
poniósł z tego powodu żadnych 
kosztów. 

Nasz rynek w rządowym filmieczuwać nad bezpieczeństwem 
mieszkańców. Prognozowana 
sytuacja meteorologiczna zakła-
dająca gwałtowne opady desz-
czu do późnych godzin nocnych 
nie potwierdziła się. Powolny 
wzrost stanu wód na Wiśle i Go-
stynce spowodowany był spły-
wem wody z rzek górskich i ka-
nalizacji burzowej – mówi Jaro-
sław Jurzak.

Michał Kucz – prezes Stowa-
rzyszenia „ATLANTYDA”, wy-
soko ocenia stan przygotowań 
do tegorocznego zagrożenia. 
W jego ocenie zarówno straża-
cy jak i służby miejskie i powiato-
we zdały egzamin. Doposażenie 
straży pożarnych, budowa ma-
gazynów powodziowych i syste-
mu powiadamiania smsami spra-
wiły, że sytuacja była zupełnie 
inna niż poprzednio.

Kolejny mieszkaniec Bierunia 
zaangażowany w sprawy „po-
wodziowe” – Kazimierz Chaj-
das dodaje trudna sytuacja była 
na Potoku Goławieckim gdzie na 
czas remontu rozebrano część 
wału. Na szczęście strażacy 
szybko zabezpieczyli to miejsce 
i wodę utrzymano w korycie.

Radny Chajdas podkreśla jed-
nak, że zagrożenie istniało a sta-
ny alarmowe na Wiśle przekro-
czone były o 60 cm. Kolejny raz 
na wysokości zadania stanęli 
nasi strażacy którzy w wielu miej-
scach likwidowali lokalne podto-
pienia. Ponadto, tam, gdzie nie 
ma wałów zaplanowano użycie 
w razie potrzeby tymczasowych 
zapór – wałów przeciwpowodzio-
wych pneumatycznych, dodat-
kowo wzmacnianych workami 
z piaskiem. Miejscowych straża-
ków wspierają strażacy z War-
szawy oraz z innych jednostek 
województwa śląskiego.

Kazimierz Chajdas wytyka 
władzom powiatu, że przez czte-
ry lata słabo jego zdaniem dba-
ły o zabezpieczenie powodziowe 
Bierunia. Jako przykład poda-
je niewystarczającego jego zda-
niem wyposażenie magazynów 
powodziowych i projektowanie 
przez cztery lata wałów, które już 
dawno powinny stać i chronić na-
sze miasto.

Dzisiaj stan wód na rzekach 
i ciekach wodnych nie budzi już 
większego niepokoju, utrzymuje 
się w okolicy stanu ostrzegaw-
czego. 

Nasze miasto 
posiada ofi-
cjalny profil 

na Facebooku i za-
chęcamy do polu-
bienia profilu oraz 
śledzenia bieżą-
cych wydarzeń, za-
powiedzi, informa-
cji itd. To już kolej-
ne po Rodni i stronie 
internetowej miejsce 
z którego można za-
czerpnąć oficjalnych 
informacji o naszym 
mieście.   

Jesteśmy na fejsie
Link: https://www.facebook.com/Bierunoficjalnyprofil?fref=nf
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społeczeństwo

W niedzielę 11 maja 
w kościele pod we-
zwaniem św. Bar-

tłomieja Apostoła ks. Pro-
boszcz Janusz Kwapiszew-
ski poświęcił nowy sztandar 
bieruńskich rolników. 

Każdy sztandar ma sym-
boliczną wymowę i określone 
znaczenie. Jak powiedział kie-
dyś Kardynał Stefan Wyszyń-

ski „Sztandar to symbol, świę-
tość. Jego miejsce tkwi gdzieś 
między hymnem narodowym, a 
przysięgą wojskową”. 

Dotychczasowy sztandar bie-
ruńskich rolników liczy sobie 
niemal sto lat a w czasie wo-
jennej zawieruchy uległ takie-
mu zniszczeniu, że pan Eryk 
Figiel, który się nim ostatnio 
opiekował zaczął obawiać się 
o jego losy. Z jednej strony tro-
chę wstyd było pokazywać się 
z prującym się sztandarem a z 
drugiej strony takiej pamiątce 

należy się szacunek. Wspólnie 
z żoną Irellą postanowili prze-
chować oryginalny sztandar w 
domu aby uchronić go przed 

dalszym zniszczeniem a jedno-
cześnie dać uszyć jego replikę z 
którą można będzie godnie wy-
stępować podczas licznych uro-

czystości. Irella Figiel i Elwira 
Kostyra we wrześniu ubiegłego 
roku rozpoczęły zbiórkę pienię-
dzy po czym w pracowni produ-
kującej sztandary w Chełmku 
zamówiły sztandar.

Niedzielna uroczystość za-
kończyła starania i bieruńscy 
rolnicy znów gromadzą się pod 
Szandarem św. Izydora Ora-
cza przystrojonego w odnowio-
ne szaty. W uroczystości udział 
wzięli przedstawiciele władz 
Bierunia z burmistrzem Bernar-
dem Pustelnikiem oraz woje-
wódzkich władz PSL z człon-
kiem Zarządu Wojewódzkiego 
PSL – Sławomirem Wawrzy-
niakiem. 

Poświęcono rolniczy sztandar

We wtorek 3 czerwca na terenie Bierunia odbędzie 
się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego. 

Zbiórka organizowana jest w całej Polsce przez Stowa-
rzyszenie „Pomoc Kościołom w Potrzebie”, które wspiera 
akcje charytatywne na misjach, ofiary wojen, prześladowań 
i kataklizmu. Gmina Bieruń również włącza się w akcję or-
ganizując zbiórkę w porozumieniu z bieruńskimi kościoła-
mi. 

Korzystając z okazji, można oczyścić swoje domy i po-
sesje z elektrośmieci, a tym samym wesprzeć potrzebują-
cych. 

ZBIÓRKA ODBĘDZIE SIĘ W TRZECH MIEJSCACH:
Do godziny 10.00 – Parking przy Dworcu PKP w Bieruniu 

Nowym (przy zbiegu ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosy-
nierów)

Do godziny 10.00 – Parking przed probostwem Kościoła 
Św. Barbary (ul. Kościelna)

Do godziny 13.00 – Parking przy Domu Pogrzebowym, 
przy cmentarzu (ul. Krakowska)

Prosimy przynosić sprzęt wyłącznie w ustalonym czasie, 
później nie będzie już odbierany. 

Więcej informacji  
w Biurze Akcji pod numerem tel.: 83/341-75-94 

lub 789-305-480

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego
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opinie

Strategia Rozwoju Sportu i Rekreacji

Zapowiadana Strategia 
Rozwoju Sportu i Re-
kreacji w gminie Bie-

ruń na lata 2014-2020 ujrzała 
światło dzienne. Rada Miej-
ska Bierunia na Sesji w dniu 
27 lutego 2014 przyjęła Stra-
tegię do realizacji, wraz 
z uchwałami dotyczącymi fi-
nansowania sportu w Bie-
runiu, przyznawania nagród 
i stypendiów sportowych. 

Inicjatorem powstania Strate-
gii był Burmistrz Bernard Pu-
stelnik, powołując do jej opra-
cowania specjalny zespół osób. 
W skład zespołu weszli aktyw-
ni sportowcy, działacze, przed-
stawiciele klubów sportowych, 
szkół, stowarzyszeń mieszkań-
ców. Strategia powstała jako 
odpowiedź na potrzebę pro-
wadzenia długofalowej poli-
tyki w zakresie sportu i rekre-
acji w Bieruniu. Stawką jest za-
chęcenie jak największej ilości 
mieszkańców w każdym wie-
ku do zwiększenia aktywności 
fizycznej, co nie jest bez zna-
czenia dla naszego zdrowia 
i samopoczucia. Strategia ma 
również pokazać jak w Bieru-
niu stworzyć warunki uprawia-
nia sportu wyczynowego, który 
z kolei uczy wysiłku, systema-
tycznej pracy, uporu w dążeniu 
do celu – w tym przypadku do 
uzyskania sukcesu w rywaliza-
cji sportowej. Osiągnięcie tytu-
łu mistrzowskiego czy zdoby-
cie medalu olimpijskiego często 
ma swój początek w gminnej 
szkole, jeżeli stworzono tam 
odpowiedni system „wyławiania 
talentów” i wdrożono wieloeta-
powy system szkolenia dzieci 
i młodzieży uzdolnionej spor-
towo.

Strategia jako zbiór ce-
lów i zadań powstała na grun-
cie diagnozy stanu obecnego 
sportu i rekreacji w Gminie Bie-
ruń, którą zespół autorów prze-
prowadził w wielu aspektach 
a mianowicie: organizacji spor-
tu, posiadanej bazy sportowo-
-rekreacyjnej oraz finansowa-
nia działań w gminie i klubach. 
Wyodrębniono mocne i słabe 
strony, oraz wskazano szan-
se i zagrożenia. Warto wymie-

nić kilka z nich charakterystycz-
nych dla naszej miejscowości.

Za mocne strony bieruńskie-
go sportu uznano między inny-
mi: bardzo dobrą bazę sporto-
wą, stałe nakłady na sport i re-
kreację w Bieruniu, powołanie 
Bieruńskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji jako jednostki zarzą-
dzającej obiektami sportowo-
-rekreacyjnymi w Bieruniu i or-
ganizatora wielu różnorodnych 
imprez, działania Rady Sportu 
w Bieruniu, dobra współpraca 
miasta z klubami i innymi orga-
nizacjami pozarządowymi, oraz 
szkołami.

Wśród słabych stron zna-
lazły się: brak systemu i cią-
głości szkolenia uzdolnionych 
dzieci i młodzieży między inny-
mi w klasach sportowych, brak 
ukierunkowania rozwoju sportu 
– wskazanie dyscyplin strate-
gicznych (wiodących) w Bieru-
niu, brak znaczących sponso-
rów i duże uzależnienie finan-
sowania klubów sportowych 
od budżetu miasta, mała ilość 
zagospodarowanych terenów 
zielonych rekreacyjnych (parki, 
ścieżki rowerowe i spacerowe).

Autorzy Strategii są optymi-
stami – widzą dla bieruńskie-
go sportu i sportowców duże 
szanse na przyszłość, mię-
dzy innymi dzięki: dostrzega-
niu przez władze miasta zna-
czenia sportu i rekreacji jako 
cennych form edukacji dzieci 
i młodzieży, upowszechnienie 
się prozdrowotnego trybu ży-
cia, wyrobienie nawyku dbania 
o kondycję fizyczną przez całe 
rodziny, stworzenie modelo-
wego systemu funkcjonowania 
obiektów (zwiększenie dostęp-
ności, atrakcyjne ceny), zwięk-
szenie zaangażowania rodzi-
ców w sportowy rozwój dzieci. 
Szansą jest umiejętne czerpa-
nie z tradycji bieruńskiego spor-
tu i odnoszonych sukcesów 
w takich dyscyplinach sporto-
wych jak piłka nożna, badmin-
ton, siatkówka czy też korzysta-
nie z autorytetu wybitnych bie-
ruńskich sportowców na miarę 
Brunona Rducha czy Henry-
ka Latochy.

Istnieją również zagroże-
nia, które związane są głów-
nie z kosztami realizacji zało-
żonej strategii, dużą popularno-
ścią atrakcyjnych, innych form 
spędzania wolnego czasu jak 
nowoczesne technologie, tele-
wizja, komputery, konkurencja 
dużych miast w zakresie reali-
zacji pokazowych imprez spor-
towych, oraz rosnące koszty 
utrzymania obiektów sporto-
wych.

Analiza danych wynikających 
z diagnozy pozwoliła autorom 
Strategii Sportu sformułować 
wizję sportu w naszym mieście, 
która brzmi: 

Bieruń gminą mieszkań-
ców cieszących się dobrym 
zdrowiem i kondycją fizyczną, 
osiągających wysokie wyniki 
sportowe oraz zadowolonych 
z jakości usług sportowych i re-
kreacyjnych.

Dla realizacji tej wizji, zostały 
sformułowane cele strategiczne 
wraz z kierunkami działań, któ-
re przedstawiają się one nastę-
pująco: 
1. Powszechny dostęp do wy-

sokiej jakości usług w za-
kresie sportu i rekreacji
– Rozwój dzieci i młodzieży 

jest najważniejszy.
– Oferta sportu i rekreacji 

dla ogółu mieszkańców 
Bierunia.

– Atrakcyjna baza sporto-
wo-rekreacyjna.

2. Bieruń miastem sportowców 
odnoszących sukcesy 
– Podnoszenie pozio-

mu sportu wśród dzieci 
i młodzieży.

– Rozwój sportu wyczyno-
wego osób dorosłych 
i niepełnosprawnych.

3. Bieruń miastem ważnych wy-
darzeń sportowych
– Miasto Bieruń ośrodkiem 

turystki sportowej dla klu-
bów sportowych.

– Pozyskiwanie oraz orga-
nizowanie imprez o zna-
czeniu ponad powiato-
wym lub o charakterze  
masowym.

– Podniesienie poziomu ry-
walizacji sportowej bie-
ruńskich klubów.

– Udział w ogólnopolskich 
akcjach promujących 
sport i rekreację.

– Utworzenie systemu pro-
mocji wydarzeń sporto-
wych w mieście.

Całość działań w Strategii 
rozpisana jest na zadania, któ-
rych jest kilkadziesiąt. Adre-
satami zadań są władze gmi-
ny, BOSiR, Rada Sportu, kluby 
sportowe i organizacje poza-
rządowe, bieruńskie szkoły. 
Można się z nimi zapoznać, po-
dobnie jak z całością dokumen-
tu Strategii na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Bieru-
niu, BIP.

Realizacja Strategii podlegać 
będzie stałemu monitorowaniu 
i ocenie. Przedstawienie rapor-
tu w tej sprawie leży w kompe-
tencjach Rady Sportu w Bieru-
niu, organu opiniodawczo-do-
radczego Burmistrza Miasta 
Bierunia w zakresie kultury fi-
zycznej i sportu. 

Norbert Jaromin

Bezpłatne porady prawne
Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia serdecznie zapra-

sza 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 następu-
jących terminach:

18 czerwca od godziny 14.30 – 19.30

3 września od godziny 14.30 - 19.30

Zapraszamy!
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Mieszkańcy Bierunia 
w sobotę 3 maja wy-
brali się na tradycyjną 

wycieczkę otwierającą sezon 
wyjazdów do miast partner-
skich. Autokar z mieszkań-
cami wyruszył wczesnym 
rankiem, nic więc dziwnego, 
że w Moravskym Berounie 
wszystkim smakowało śnia-
danie zaproponowane przez 
gospodarzy. Po krótkim od-
poczynku, uczestnicy „Biegu 
pod Górę” stawili się na linii 
startu.

Mimo, iż na pierwszy rzut 
oka tytułowa góra nie wygląda 
na trudną, po jej przebiegnięciu 
każdy zgodnie stwierdził, że jest mocno wycieńczająca i wymaga 
sporego wysiłku. Wszyscy jednak świetnie poradzili sobie z dys-
tansem o dł. 190 m, biegnącym pod wzniesienie o wys. 350 m. 
Gratulacje i ogromne barwa należą się zwłaszcza starszym miesz-
kańcom, których nie zniechęciła ani pogoda, ani też przewaga star-
tującej młodzieży.

W zawodach wzięło udział łącznie ponad 200-stu uczestników, 
wśród których w każdej kategorii wiekowej wybierano laureatów 

z najlepszym czasem. Pucha-
ry i medale wręczała starost-
ka Zdenka Szukalska wraz 
z zastępcą burmistrza Bierunia 
Leszkiem Kryczkiem.

Szczególnie miłym momen-
tem dla bieruńskich zawod-
ników, było wręczenie medalu 
i nagrody za III miejsce w kat-
egorii kobiet dla Marii Laby, 
mieszkanki Bierunia. Niespod-
zianką był również puchar i dy-
plom dla najstarszego ucze-
stnika wyjazdu, którym został 
również bierunianin, 75-letni 
Gerard Hossmann.

W ramach wyjazdu miesz-
kańcy mogli zwiedzić również 

miejscowe kino, a w drodze powrotnej w czeskim markecie zak-
upić tamtejsze specjały: tworuszki, knedle, śliwowicę, utopence czy 
pyszne rohliki.

 „Bieg pod Górę” jest o tyle ciekawym wydarzeniem, iż w jego or-
ganizację włącza się całe miasto – władze, mieszkańcy, strażacy, 
stowarzyszenia, przedsiębiorcy czy pogotowie czuwające nad bez-
pieczeństwem startujących. 

W deszczowym „Biegu pod Górę”

W sobotnie, majowe po³udnie 10 
maja na terenie Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Gospodarcze-

go odby³ siê IV Regionalny Plener Malarski 
„Magiczny park pe³en barw” zorganizowa-
ny przez Bieruñski Oœrodek Kultury.

Przy sztalugach stanê³o ponad 30 m³odych 
artystów m.in. z Bierunia, Bojszów i Œwierczyñ-
ca, a towarzyszy³ im burmistrz Bernard Pus-
telnik, który otworzy³ plener i kibicowa³ m³odym 
talentom.

– Regionalny plener to po³¹czenie zabawy 
i mo¿liwoœci ekspresji m³odzie¿y, któr¹ warto 
wspieraæ ju¿ od najm³odszych lat w kreowaniu 

Magiczny park pełen barw
swoich talentów. – mówi³ burmistrz. Wraz ze wszystkimi uczestnikami pozos-
tawi³ œlad swojej obecnoœci w imprezie, odbijaj¹c d³oñ zamoczon¹ w farbie na 
pami¹tkowym plakacie.

Nastêpnie wszyscy otrzymali malarskie akcesoria i przyst¹pili do realizac-
ji motywu przewodniego, którym w tym roku by³o has³o: „Kwieciste rabat-
ki w ogródku mojej babki”. Uczestnicy pos³ugiwali siê ró¿nymi technikami, 
poczynaj¹c od temper, farb akrylowych czy te¿ olejnych.

S³oneczna pogoda dopisywa³a i pomog³a rozwin¹æ skrzyd³a wyobraŸni m³o-
dzie¿y, która wyczarowa³a prawdziwe wielobarwne dzie³a. Na zakoñczenie 
wszyscy otrzymali pami¹tkowe dyplomy i upominki, a najlepsze prace poz-
namy 1 czerwca, w czasie festynu z okazji „Dnia Dziecka”.
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K U L T U R A L N A
D A W K A 
R O Z R Y W K I

1 

24 

13 

31 

7 
28 

IV DZIECIĘCY 
PLENER MALARSKI

Dzień Dziecka
Impreza plenerowa dedykowana wszystkim dzieciom. 
Gry, zabawy, konkursy, występy szczudlarzy, malowanie 
twarzy. Konkursy plastyczne z licznymi nagrodami. 

Festyny
Imprezy organizowane w poszczególnych dzielnicach 
naszego miasta, okraszone muzyką, rozrywką, grami 
i zabawami. Bogactwo atrakcji dla wszystkich mieszkańców. 

DZIEŃ DZIECKA  
na Bieruńskim Rynku

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 
nad Wisłą

Noc Świętojańska 
Tradycyjna plenerowa impreza z symbolicznym puszczaniem 
wianków, rozpaleniem ogniska, pokazem sztucznych ogni
i bogatym programem rozrywkowym. 

12 
19 
26 
9 

„Magiczny park pełen barw”

czerwca

sierpnia

września

grudnia

września

czerwca

lipca

lipca

lipca

sierpnia

Dożynki
Wielki plenerowy festyn rolniczy, z bogatą oprawą, 
tradycyjnym korowodem, wystawą koron i płodów rolnych.

Dożynki na „Solcu”

FESTYN ul. Marcina 

SYLWESTER 
na Bieruńskim Rynku 

Dni Bierunia  
na Bieruńskim Rynku

FESTYN
Osiedle Chemików

FESTYN
w Bijasowicach

FESTYN
na Barańcu

FESTYN
przy SP nr 3

Dni Bierunia
Największa plenerowa impreza miejska z udziałem 
mieszkańców i gości z miast partnerskich, bogatym 
programem rozrywkowym, wielobarwnym korowodem 
i występami gwiazd.

Sylwester 
Plenerowe przywitanie Nowego Roku przez mieszkańców 
i władze miasta. Występ gwiazd etrady. 

B I E R U Ń S K I 
O Ś R O D E K 
K U L T U R Y

IMPREZY PLENEROWE 2014

Miejska Biblioteka Publiczna nr 2
Bieruń, ul.Jagiełły 1 
tel. (32) 216 37 29

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1
Bieruń, ul.Chemików 45 
tel. (32) 216 47 24

Dom Kultury „Triada”
Bieruń, ul. Jagiełły 1 
tel. (32) 216 37 29

Regionalne Centrum 
Kulturalno - Gospodarcze
Bieruń, ul. Remizowa 19 
tel. (32) 216 21 18

Dom Kultury „Gama”
Bieruń, ul. Chemików 45 
tel. (32) 216 17 45 K

www.bok.bierun.pl
bok.bierun@gmail.com

Bieruński Ośrodek Kultury 
Kinoteatr „Jutrzenka” 
Bieruń, ul. Spiżowa 4  
tel. (32) 216 40 16 

maja

maja

24 
31 

FESTYN
w Czarnuchowicach

FESTYN
przy ul. Remizowej 

maja10 
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kultura

W wype³nionym po 
brzegi koœciele pw. 
œw Barbary w Bie-

runiu Nowym w niedzielê, 18 
maja mogliœmy wys³uchaæ 
koncertu „Jan Pawe³ II – To-
tus Tuus”. Uroczystoœæ zor-
ganizowano z okazji kano-
nizacji naszego Wielkiego 
Rodaka w rocznicê Jego uro-
dzin. 

Koncert sk³ada³ dwóch 
czêœci. Pierwsza o charak-
terze wokalno-muzycznym 
„Mi³oœæ mi wszystko wyjaœni³a” 
zosta³a oparta o twórczoœæ wo-
jenn¹ m³odego Karola Wojty³y. 
Muzykê napisa³ Rafa³ Borko-
wy a wœród artystów zaprezen-
towali siê miêdzy innymi:

Barbara Klenczar, Jan Za-
char, Gabriela Papaj, Rafa³ 
Borkowy oraz £ukasz Dudek 
(gitara) i Andrzej Martinson 
(saksofon). 

Druga czêœæ „Totus Tuus” 
to koncert wokalno-instru-
mentalny, podczas którego 

us³yszeliœmy wybrane 
fragmenty papieskich 
homilii i osobistych 
rozwa¿añ. Wyst¹pili: 
Leokadia Du¿y, Jo-
anna Kœciuczyk-
Jêdrusik, Pawe³ Kajz-
derski, Artur Œwiês, 
Halina Mansarliñska 
(organy) oraz zespó³ 

smyczkowy „Diver-
timento” Filharmo-
nii Œl¹skiej.

Koncert, zorganizo-
wany przez Bieruñski 
Oœrodek Kultury z ini-
cjatywy burmistrza 
Bernarda Pustelnika, 
móg³ siê odbyæ dziêki 
uprzejmoœci i pomo-
cy ks. Proboszcza An-
drzeja Bartoszka. 

Muzyczny ho³d dla œwiêtego

Tradycją stało się, że 
w Gimnazjum nr 2 im. 
św. Walentego w Bieru-

niu nauczyciele przedmiotów 
przyrodniczych organizują 
w ramach obchodów Dnia 
Ziemi „Ekogimnazjadę”.

Tak stało się to i w tym roku. 
20 maja uczniowie mieli możli-
wość zabawy i rywalizacji pod-
czas imprezy zorganizowanej 
przez nauczycielkę geografii 
panią Joannę Gawor oraz na-
uczycielkę chemii panią Tere-
sę Kowalczyk. W tym roku te-
matem przewodnim „Ekogim-
nazjady” była zielona energia. 
Reprezentacje uczniów klas 
drugich wzięły udział w konkur-
sach sprawdzających wiedzę 
z zakresu energetyki alterna-
tywnej. Zadaniem uczestników 
było m. in. przygotowanie filmu 
zachęcającego do racjonalne-
go korzystania i oszczędzania 
energii. Młodzież wykazała się 
kreatywnością, przedstawiając 
w krótkich reklamowych filmi-

kach swoje pomysły. Uczestni-
cy zabawy mogli zobaczyć na 
ekranie poważnego profesora 
Diody, który informował o tym, 
czym jest energia i do czego jej 
potrzebujemy, a także przera-
żające wampiry, które energię 
wysysały oraz miłą pogawędkę 
w parku dwóch uczennic o ich 
sposobach na oszczędzanie 
energii.

Innym zadaniem drużyn było 
opisanie zasady działania mo-
delu kolektora słonecznego 
zbudowanego przez uczniów 
naszej szkoły.

Uczniowie musieli też wy-
kazać się znajomością termi-
nologii oraz zasadami pozy-
skiwania energii ze źródeł al-
ternatywnych. Rywalizację 
wygrali uczniowie z klasy II c 
w składzie: Marysia Stachoń, 
Agata Janik i Kuba Płosz-
czyca. Bardzo atrakcyjne na-
grody dla wszystkich zespo-
łów ufundował Urząd Miasta 
w Bieruniu.

W uroczystości wziął również 
udział dyrektor ds. gospodarki 
odpadami pan Andrzej Mąkinia 
z Międzygminnego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Odpadami 
i Energetyki Odnawialnej „MA-
STER” Sp. z o.o. w Tychach, 
który opowiedział o wytwarza-
niu energii elektrycznej i cieplnej 
z biogazu wysypiskowego.

Nie tylko uczniowie, ale także 
nauczyciele z innych przedmio-
tów niż przyrodnicze mieli moż-
liwość dowiedzenia się wielu 
informacji na temat odnawial-
nych źródeł energii. I choć na 
co dzień o tym nie myślimy, to 
każdy z nas musi mieć świado-
mość, że to ważny temat, który 
dotyczy każdego człowieka. 

„Z energią gramy w zielone…”
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rocznice

Uroczystą mszą po-
lową, okoliczno-
ściowym apelem 

oraz festynem uczciliśmy 
60 lecie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Czarnucho-
wicach, którą powołano 
do życia Ochotniczą Straż 
Pożarną z co najmniej 
dwóch powodów. Pierw-
szy, to zagrożenie poża-
rowe ze względu na usy-
tuowanie budynków go-
spodarskich w zabudowie 
zwartej. Drugim powodem 
było i jest nadal niebezpie-
czeństwo powodzi, które 
praktycznie może wystą-
pić każdego roku w wyni-
ku długotrwałych i obfitych 
opadów deszczu oraz wio-
sną, kiedy następują rozto-
py, a przepływające w bli-
skiej odległości rzeki Wisła 
i Przemsza nie mogą po-
mieścić w swych korytach 
wezbranych wód, które to 
w konsekwencji rozlewa-
jąc się uszkadzają wały 
ochronne.

OSP Czarnuchowi-
ce powstała 17 kwietnia 
1954 r., kiedy to na wnio-
sek ówczesnej Komen-
dy Powiatowej Straży Po-
żarnych w Tychach, oraz 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bieruniu odbyło się 
zebranie mieszkańców 
Czarnuchowic, na którym 
powołano sześcioosobowy 
skład Komendy OSP, którą 
tworzyli druhowie: Komen-
dant – śp. Franciszek Wa-
liczek, I z-ca – śp. Kon-
rad Magiera, II z-ca – śp. 
Franciszek Malcharek, 
Sekretarz – śp. Franci-
szek Czyrwik, Skarbnik – 
śp. Jan Pałka, Członek – 
śp. Antoni Uciecha.

Dziś, jednostka której 
prezesem jest Franciszek 
Zawisz a naczelnikiem Adam 
Dudziak liczy 44 członków 
czynnych, 23 wspierających, 2 
członków honorowych oraz 17 
członków Młodzieżowej Druży-
ny Pożarniczej. 

60 letnia historia jednostki 
zasługuje na historyczną mo-
nografię, my wspomnijmy tylko 
dwie daty: rok 1997 kiedy OSP 
walczyła z powodzią jaka zalała 
całą wieś oraz rok 2010 kiedy 

to jednostka otrzymała najno-
wocześniejszą w okolicy remi-
zę strażacką.

Również teraz z okazji Ju-
bileuszu strażacy otrzyma-
li nie lada prezent – amfibię 

Argo jakiej nie posiada na-
wet straż zawodowa. Sło-
wo prezent należy jednak 
wziąć w cudzysłów, gdyż 
amfibia tak naprawdę słu-
żyć będzie bezpieczeń-
stwu nas wszystkich. Akt 
przekazania amfibii wrę-
czył druhom burmistrz Ber-
nard Pustelnik, kluczyki 
pojazdu przekazał zastęp-
ca burmistrza Leszek Kry-
czek a dokumenty – za-
stępca przewodniczącego 
Rady Miejskiej Adam Roz-
mus. Poświęcenia doko-
nali Kapelan Strażaków 
ks. Michał Palowski oraz 
wikariusz Parafii NSPJ ks. 
Antoni Brzytwa.

Miłym akcentem uroczy-
stości było wręczenie od-
znaczeń: dh Maciej Wali-
czek został udekorowany 
brązowym medalem Za 
zasługi dla pożarnictwa, 
a trzech jego kolegów: Ad-
rian Ebert, Andrzej Wró-
bel i Tomasz Kasprzyk 
odznakami „Za 15 letnią 
wysługę”.

Prezes Franciszek Za-
wisz wręczył osobom 
szczególnie zasłużonym 
dla OSP Czarnuchowi-
ce pamiątkowe statuet-
ki. Otrzymali je między in-
nymi: burmistrz Bernard 
Pustelnik, zastępca bur-
mistrza Leszek Kryczek, 
radni, przedstawiciele 
władz strażackich i ducho-
wieństwa. 

Podczas uroczystości 
odczytano listy gratulacyj-
ne Wojewody śląskiego 
– Piotra Litwy oraz Wi-
cepremier Elżbiety Bień-
kowskiej skierowana pod 
adresem druhów z OSP 
Czarnuchowice.

W sobotę 24 maja stra-
żacką uroczystość za-
szczyciło wielu znamieni-

tych gości wśród których obecni 
byli przedstawiciele Państwo-
wej Straży Pożarnej z Tychów 
i oraz delegacje i poczty sztan-
darowe zaprzyjaźnionych jed-
nostek OSP z całego powiatu. 

60 lat OSP Czarnuchowice
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sesja

W czwartek 24 kwiet-
nia odbyła się kolej-
na w tym roku Sesja 

Rady Miejskiej. Radni Podjęli 
dziewięć uchwał. Poniżej pre-
zentujemy omówienie przyję-
tych uchwał. Czytelników zain-
teresowanych pełnym brzmie-
niem uchwał odsyłamy do 
Biuletynu Informacji Publicznej. 
My prezentujemy to co zdaniem 
redakcji może być dla czytelni-
ków najistotniejsze.

Radni przyjęli następujące 
uchwały: 

– w sprawie wysokości opła-
ty za świadczenia udzielane 
przez przedszkola na terenie 
Gminy Bieruń

Rada Miejska uchwaliła re-
alizować usługi świadczo-
ne przez przedszkola, dla któ-
rych organem prowadzącym 
jest Gmina Bieruń, bezpłatnie 
w wymiarze 5 godzin dziennie. 
Ustalić odpłatność rodziców 
(prawnych opiekunów) w wy-
sokości 1.00 zł za każdą rozpo-
czętą godzinę świadczeń w za-
kresie programu wychowania 
przedszkolnego obejmującego 
nauczanie, wychowanie i opie-
kę realizowanego w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć, 
o którym mowa wcześniej. Po-
mniejszyć o 50% opłatę, o któ-
rej mowa w § 2 dla drugiego 
i kolejnego dziecka z danej ro-
dziny oraz dla dzieci z rodzin 
korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej (refundacja 
za żywienie w przedszkolu).

– w sprawie dzierżawy grun-
tów gminnych

Rada Miejska zdecydowa-
ła Wyrazić zgodę na zawar-
cie umów dzierżawy niżej wy-
mienionych działek na kolejny 
okres, tj. do 31 grudnia 2016 r.:

– w sprawie zamiany nieru-
chomości

Rada Miejska postanowiła 
wyrazić zgodę na dokonanie 
zamiany pomiędzy nierucho-
mościami, tj.: działką nr 258/2 
o pow. 1692 m2 (obręb Bie-
ruń Nowy, karta mapy 6), nr 
KA1T/00036167/9 Sądu Rejo-
nowego w Tychach, jako wła-
sność Gminy Bieruń, a działką 
nr 880/24 o pow. 1618 m2 (ob-
ręb Bieruń Nowy, karta mapy 
5), zapisaną w księdze wie-
czystej nr KA1T/00046386/3 

Sądu Rejonowego w Tychach, 
jako własność Skarbu Pań-
stwa, w wieczystym użytkowa-
niu osoby prawnej.

– w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów po-
łożonych w rejonie ul. Turyń-
skiej w Bieruniu

Rada Miejska uchwaliła miej-
scowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu położo-
nego w rejonie ul. Turyńskiej 
w Bieruniu. W zapisach Planu 
uwzględnia się ustalenia „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta” w zakresie prze-
znaczenia terenu pod obszar 
aktywizacji gospodarczej z wy-
znaczonym korytarzem komu-
nikacyjnym.

– w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie umowy na 
umieszczenie i pozostawie-
nie urządzeń w drodze gmin-
nej wewnętrznej na czas nie-
określony oraz odstąpienie 
od obowiązku przetargowe-
go trybu zawarcia umowy

Rada Miejska postanowi-
ła wyrazić zgodę na zawarcie 
– w trybie bezprzetargowym – 
umowy na umieszczenie i po-
zostawienie urządzeń w drodze 
gminnej wewnętrznej na czas 
nieokreślony z TAURON Dys-
trybucja S.A. w Krakowie, a do-
tyczącej nieruchomości grun-
towych tj. części działki ozna-
czonej nr 2331/27 położonej 
przy ul. Wiosennej, oraz części 
działek nr 1923/57, 1964/63, 
1967/65 położonych przy 
ul. Jana, celem pozostawienia 
w nich linii kablowej YAKY.

– w sprawie uchylenia 
uchwały nr XII/10/2013 Rady 
Miejskiej w Bieruniu z dnia 
28 listopada 2013 r. w spra-
wie udzielenia pomocy fi-
nansowej Województwu Ślą-
skiemu na realizację publicz-
nej komunikacji zbiorowej 
oraz uchwały nr III/12/2014 
Rady Miejskiej w Bieru-
niu z dnia 27 lutego 2014 r. 
w sprawie zmiany uchwały 
nr XII/10/2013 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 28 listopa-
da 2013 r. w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej 
Województwu Śląskiemu na 

realizację publicznej komu-
nikacji zbiorowej

Rada Miejska postanowiła 
Uchylić uchwałę nr XII/10/2013 
Rady Miejskiej w Bieruniu 
z dnia 28 listopada 2013 r. 
w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Ślą-
skiemu na realizację publicz-
nej komunikacji zbiorowej oraz 
uchwałę nr III/12/2014 Rady 
Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 
lutego 2014 r. w sprawie zmia-
ny uchwały nr XII/10/2013 Rady 
Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 
listopada 2013 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Śląskiemu na re-
alizację publicznej komunikacji 
zbiorowej.

– w sprawie zmian w uchwa-
le nr XIII/2/2013 Rady Miej-
skiej w Bieruniu z dnia 19 
grudnia 2013 r. w sprawie 
budżetu miasta Bierunia na 
2014 rok

Rada Miejska postanowi-
ła: zmienić treść załącznika Nr 
1 do Uchwały Rady Miejskiej 
w Bieruniu Nr XIII/2/2013 z dnia 
19 grudnia 2013 r. w sprawie 
budżetu miasta Bierunia na 

2014 r. .dokonać zmian w do-
chodach budżetowych, zmian 
w wydatkach i przychodach bu-
dżetowych, oraz ustalić defi-
cyt w wysokości 5 070 082,00 
zł, który zostanie sfinansowa-
ny przychodami pochodzącymi 
z zaciągniętego kredytu.

– w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej wraz 
z prognozą kwoty długu 
i spłat zobowiązań Miasta 
Bierunia na lata 2014-2023

 Rada Miejska zdecydowała 
przyjąć Wieloletnią Prognozę 
Finansową Miasta Bierunia na 
lata 2014-2023 wraz z progno-
zą kwoty długu i spłat zobowią-
zań na lata 2014-2023.

– w sprawie zbycia lokalu 
mieszkalnego w drodze bez-
przetargowej, stanowiącego 
własność gminy Bieruń, na 
rzecz jego najemcy

Rada Miejska postanowiła 
wyrazić zgodę na zbycie loka-
lu mieszkalnego przy ul. Węglo-
wej 19/2 w Bieruniu, w drodze 
bezprzetargowej, stanowiące-
go własność gminy Bieruń, na 
rzecz jego najemcy.

Radni obradowali

Co słychać w Trójce?
KULTURALNI W SZKOLE

Uprzejmość jest monetą , która obowiązuje na całym świe-
cie – pod takim hasłem odbył się w naszej szkole konkurs: 
Kulturalni w szkole – znamy normy społeczne przygoto-

wany przez panie: Magdalenę Bielę i Agnieszkę Chojniak. 
Celem konkursu było przede wszystkim kształtowanie pozytyw-
nych zachowań uczniów zarówno w szkole, jak i poza nią, two-
rzenie właściwych form przekazu informacji między uczniem a 
nauczycielem, promowanie kultury osobistej i utrwalenie god-
nego wizerunku absolwenta naszej szkoły. Uczniowie klas IV – 
VI musieli wykazać się znajomością norm językowych, przysłów 
dotyczących kulturalnego zachowania, jak również szkolnych 
regulaminów. Rywalizację wygrała klasa V c, II miejsce zajęła 
klasa IV b, III miejsce – klasa V a. Tego dnia ogłoszono również 
wyniki trwającego przez dwa tygodnie konkursu KLASA Z KLA-
SĄ. Tytuł najgrzeczniejszej klasy i statuetkę zdobyli uczniowie z 
IV c. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy wytrwałości w kultural-
nym i grzecznym zachowaniu.

ŚWIĘTO UCHWALENIA  
KONSTYTUCJI 3 MAJA

W tym roku obchodzimy 223 rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji. To jakże ważne dla Polski i Polaków wydarze-
nie przypomnieli 29. 04. 2014r na uroczystej akademii 

uczniowie klasy VI c i VI d. Program artystyczny przygotowały 
panie: Anna Burek i Marzanna Pilarska, a nad o prawą mu-
zyczną czuwał pan Rafał Borkowy.
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magazyn szkolny

W SP1 ekokwiecień 
to już tradycja! 
W związku z obcho-

dami Dnia Ziemi w miesiącu 
kwietniu przeprowadza się 
konkursy wiedzy ekologicz-
nej oraz podsumowuje inne 
trwające cały rok akcje.

 W szkole zbieramy zużyte 
baterie (1200kg zebranych ba-
terii), tonery (261 zebranych to-
nerów) i makulaturę (6840kg). 
W tym roku nacisk położyliśmy 
na współczesne zagrożenia dla 
przyrody ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na problem ni-
skiej emisji i zanieczyszczenie 
powietrza. Szkolne akcje ekolo-
giczne prowadzi i podsumowu-
je pani Dorota Dworakowska. 
Tradycyjnie, nagrody dla naj-
lepszych uczniów fundowane 
są przez Burmistrza Miasta Bie-
runia. W obecnym roku szkol-
nym pozyskaliśmy nowego 
sponsora – Gminę Bieruń, w ra-
mach realizowanego programu 
ekologicznego „Kawka”. Dzięki 
zgromadzonym środkom, na-
grodziliśmy aż 127 uczniów za 
wiedzę oraz zbieranie makula-
tury, zużytych tonerów i baterii. 

Uczniowie otrzymywali książki, 
pendrivy oraz przybory szkolne.

W konkursie wiedzy eko-
logicznej wśród uczniów klas 
czwartych największą wiedzą 
wykazali się uczniowie Ka-
rol Labus i Szymon Grupa, 
drugie miejsce zajęła Natalia 
Oćwieja, a trzecie Sonia Tu-
łaczko. Najlepszą piątoklasist-
ką okazała się Katarzyna So-
sna, druga była Daria Pagieła, 
a trzecie, równorzędne miejsce, 
zajęły Liliana i Liwia Jasek.

Wśród szóstoklasistów naj-
wyższy poziom wiedzy wy-
kazała Karolina Wąż, drugie 

miejsce zajęła Dorota Kubica, 
a trzecie Bartłomiej Blacha 
i Aleksandra Józefczuk. 

Najwięcej, bo aż 4150 bate-
rii, zebrał uczeń klasy szóstej 
– Patryk Olejarz, drugi był Do-
miniki Gawełczyk z wynikiem 
3730 baterii, trzecia Katarzy-
na Szyja, która zebrała 3110 
baterii. Akcja cieszy się też po-
wodzeniem wśród uczniów klas 
młodszych. Motywowani przez 
swych wychowawców, regu-
larnie zbierają te niebezpiecz-
ne odpady. W tej kategorii wie-
kowej rekordzistami są Jakub 
Ścierski, który zebrał 1797 ba-

terii, Sonia Maj 1670 i Oskar 
Początek 1196. 

Aby zmobilizować uczniów do 
udziału w akcji zbiórki surowców 
wtórnych ogłoszono międzykla-
sowy konkurs zbiórki makulatu-
ry. W konkursie na największą 
ilość zebranego surowca zwy-
ciężyła klasa 1a (628,5 kg), II 
miejscezajęła 6c (466 kg), a III 
miejsce 2a (417,5 kg). 

Po raz pierwszy przeprowa-
dziliśmy konkurs indywidualny 
wśród uczniów, co dodatkowo 
zmotywowało uczestników ak-
cji. Konkurs indywidualny prze-
prowadzono w dwóch katego-
riach wiekowych: klasy I – III 
i IV – VI. Najwięcej, bo aż 217 
kg makulatury, zebrała uczen-
nica klasy pierwszej Agata Ko-
zicka, drugi był Wojtek Tomala 
(114 kg), trzecie miejsce z wy-
nikiem 98 kg zajęli: Igor Jało-
wy, Tymek Radecki i Wikto-
ria Wesołowska. W klasach 
starszych Ola Baron zgroma-
dziła 114 kg makulatury, Wero-
nika Solecka 108 kg, a Bartek 
Blacha 84 kg. 

Wszystkim młodym, aktyw-
nym ekologom serdecznie gra-
tulujemy.

We wtorek 15 kwietnia na kompleksie boisk sportowych 
„Orlik” przy Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu Sta-
rym odbył się Finał Powiatowy w Piłce Nożnej Chłopców 

Szkół Gimnazjalnych.
W rozgrywkach udział wzięły 4 zespoły: Gimnazjum nr 2 im. 

Św. Walentego w Bieruniu, Gimnazjum nr 1 w Bieruniu, Gim-
nazjum w Bojszowach, Gimnazjum w Chełmie Śląskim. Dru-
żyna Gimnazjum Nr 2 z Bierunia wygrywając mecz półfinałowy  
i finałowy zapewniła sobie 1 miejsce w turnieju, a zarazem awans 
do zawodów rejonowych. 

Mimo niepogody V Festyn Gimnazjalny „W Kręgu Średnio-
wiecza” zorganizowany 17 maja przez Gimnazjum nr 1 na-
leży zaliczyć do udanych imprez. Szczególnym zaintereso-

waniem uczestników cieszyły się pokazy Bractwa Rycerskiego „Mi-
lites Illuminati” z Oświęcimia a zwłaszcza walki rycerskie, pokazy 
strojów i broni, namioty średniowieczne oraz loteria fantowa.

Szkoda, że pogoda nie dopisała gdyż festyn w Gimnazjum, nr 1, 
który zawsze cechuje spory rozmach tym razem musiał się ograni-
czyć do obiektów zamkniętych. W gimnazjalnej hali można się było 
wykazać wiedzą o Średniowieczu, nauczyć pisać gęsim piórem lub 
postrzelać z łuku.

Niezmiennie eko!

Średniowiecze 
w sportowej hali

Piłkarze z Gimnazjum 
nr 2 tryumfują
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W dniach 13 i 14 maja 
Bieruński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 

zorganizował III Mistrzostwa 
Bierunia w Lekkoatletyce. W 
zawodach wzięło udział oko-
ło 200 uczniów szkół bieruń-
skich oraz 18 uczniów Mia-
sta Partnerskiego Moravsky 
Beroun. 

W pierwszym dniu zawo-
dów w akcji widzieliśmy Szko-
ły Podstawowe SP1 i SP3 
oraz zaproszonych gości. Za-
wodnicy startowali w czterech 
konkurencjach: bieg na 60 m, 
skok w dal, rzut piłeczką pa-
lantową oraz bieg długi do-
stosowany do wieku zawod-
ników. Zawodnicy walczyli o 
nagrody indywidualne:  trzech 
zawodników najlepszych w 
każdej konkurencji otrzy-
mywało medal oraz  puchar  
i nagrodę rzeczową dla zwy-

cięzcy w czwórboju lekkoatle-
tycznym. Ponadto, zawodnicy 

walczyli o punkty dla szkoły. Po 
4 godzinach zmagań znaliśmy 

już wszystkich zwycięzców. 
Nagrody w imieniu Dyrektora 
BOSiR wręczyli nauczyciele.

W drugim dniu zawodów 
zmagały się Gimnazjum nr 1 i 
nr 2 oraz delegacja z Czech.  
Ze względu na bardzo nieko-
rzystne warunki atmosferycz-
ne, organizatorzy postanowi-
li przenieść zawody na Halę 
Sportową.  Zawodnicy tak jak 
w pierwszy dzień startowali w 
czterech konkurencjach: bieg 
na 60 m, skok w dal, pchnię-
cie kulą oraz bieg wahadłowy 
4 x 20 m. Nagrody wręczyli Dy-
rektor BOSiR Adam Duczmal 
oraz Starosta Moravsky Bero-
un Petr Otahal.

Po podliczeniu wszystkich 
punków drużynowym zwy-
cięzcą zawodów została eki-
pa Gimnazjum nr 1 zdobywa-

jąc 437 pkt. oraz okolicznościo-
wy puchar.

Pod koniec kwietnia 
w sobotę 26. do Bieru-
nia przyjechało ponad 

200-stu zawodników z 6 kra-
jów Europy, by wziąć udział 
w Pucharze Europy Junio-
rów i Seniorów Federacji IBF 
w Formach Sztuk Walki.

W hali sportowej przy ul. Li-
cealnej widowiskowe walki sto-
czyły dzieci, jak i dorośli zawod-
nicy, reprezentanci Belgii, Ho-
landii, Czech, Ukrainy, Węgier 
i oczywiście Polski. Organizato-
rem było bieruńskie Stowarzy-
szenie Big Budo Polska.

Zawody rozgrywane były 
z podziałem na kategorie wa-
gowe (walki semi - kontakt) 
i wiekowe w konkurencjach: 
kata, kata zwierzopodobne, 
kata z bronią, kata synchronicz-
ne, kata synchroniczne z bronią 
oraz DUO SYSTEM.

Przyznano tytuły: najlepsze-
go zawodnika i zawodnicz-
ki w konkurencjach kata i walk 
semi - contact w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. 
Wśród najlepszych mistrzów 

sztuk walki znalazła się silna re-
prezentacja bieruńskich zawod-
ników z Big Budo Polska, którzy 
łącznie zdobyli: 7 złotych meda-
li, 6 srebrnych i 7 brązowych.

Puchar i tytuł najlepszej za-
wodniczki wywalczyły: w kate-
gorii wiekowej do 8 lat – Niko-
la Psota (Rybnik), w katego-
rii wiekowej do 10 lat – Anna 
Waszyńska (Tychy), w katego-

rii wiekowej do 15 lat – Natalia 
Południak (Tychy) oraz w ka-
tegorii wiekowej Kobiet – An-
gelika Bigos-Kuś (Bieruń BIG 
BUDO POLSKA). Puchar i ty-
tuł najlepszego zdobyli: w kate-
gorii wiekowej do 8 lat – Kamil 
Długajczyk (Bieruń BIG BUDO 
POLSKA), w kategorii wieko-
wej do lat 10 – Tomasz Piesior 
(Bieruń BIG BUDO POLSKA), 

w kategorii wiekowej do 15 lat – 
Dawid Szalaty (Tychy). Puchar 
dla najlepszego technika w wal-
kach semi kontakt w kategorii 
seniorów zdobyli: Steven Wo-
uters (Belgia) oraz Frie Bau-
wens (Belgia).

Najmłodszymi zawodnika-
mi zawodów byli: Julia Kuś (4 
lata) oraz Antoni Szymanow-
ski (5 lat).

Królowa sportu

Puchar Europy w Sztukach Walki
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Bieruń jako jedno z pię-
ciu miast w woj. ślą-
skim został zakwalifi-

kowany do kolejnego etapu 
ogólnopolskiego konkursu 
„PZU Trasy Zdrowia”. W kon-
kursie wzięły udział 154 gmi-
ny, z których wybrano grupę 
35-ciu przechodzących do 
kolejnego etapu. 

Celem konkursu jest wyłonie-
nie 30-stu gmin, gdzie powsta-
ną „PZU Trasy Zdrowia”, czy-
li mini kompleksy rekreacyjne, 
których centralnym elementem 
jest wytyczona, oznakowana 
i wyposażona w proste instala-
cje ścieżka biegowa. 

Trasa umożliwia uprawianie 
takich dyscyplin sportowych 
jak: bieganie, nordic walking, 
spacery, narty biegowe itp. 
Ścieżka będzie miała kształt 
pętli o długości od 2 do 3 km, 
wytyczonej na obszarze leśno-
-parkowym, z minimum dzie-
więcioma oznakowanymi i opi-
sanymi instalacjami. 

W Bieruniu wskazano dwie 
lokalizacje: trasę dookoła ką-
pieliska Łysina oraz wokół Par-
ku Zieleni Miejskiej w Bijasowi-
cach.

Wnioski konkursowe ocenia-
no pod względem: lokalizacji 
trasy, zaangażowania miesz-
kańców w lokalne działania, 
różnorodności planowanych 
form aktywności na trasie, pro-
mocji trasy, innowacyjnego po-
dejścia do aktywności fizycznej 
oraz konkretnego uzasadnienia 
potrzeby realizacji projektu.

Kolejnym etapem są warsz-
taty konsultacyjne. W każ-
dej z 35 wybranych gmin 
zorganizowane zostaną spo-
tkania konsultacyjne, na któ-
re zostaną zaproszeni miesz-
kańcy, władze, stowarzysze-
nia, kluby sportowe, szkoły. 
Przy wsparciu grupy ekspertów 
(specjalistów od architektury 
krajobrazu, aktywności fizycz-
nej i animacji) powstanie trzy-
miesięczny plan wykorzystania 
trasy, który będzie wskazywał 
kierunek działań. 

Następnie spośród wszyst-
kich planów, eksperci wybio-

rą 30 lokalizacji, w których ze 
środków przekazanych przez 
Fundatora Programu (PZU) po-
wstaną „PZU Trasy Zdrowia”. 

Wyniki konkursu zosta-
ną ogłoszone do 30 czerwca 
2014 r. Budowa tras zaplano-
wana jest na przełomie lipca-
-września. Wtedy też rozpocz-

ną się pierwsze animacje na 
powstałych trasach.

Wartość projektu wynosi 45 
tys zł. Z czego gmina ponosi 
wkład własny w wysokości 10 
tys. zł, a operator programu 35 
tys. zł. – z tych środków fundo-
wane jest m.in. wyposażenie, 

montaż oraz inne prace zwią-
zane z tworzeniem trasy. 

O udziale Bierunia w projek-
cie będziemy informować na 
bieżąco, a więcej ogólnych in-
formacji można znaleźć na stro-
nie organizatora: 

http://pzutrasyzdrowia.pl/

PZU Trasy Zdrowia



W œrodê 30 kwiet-
nia ulicami nasze-
go miasta przema-

szerowa³ ekologiczny koro-
wód dzieci z Przedszkola nr 
1, które promowa³y ochronê 
czystego powietrza pod 
has³em: „Czyste powietrze 
bez lotnych gazów poprawi 
pszczó³ce humor od razu”.

Proekologiczna akcja zosta-
³a zorganizowana w ramach 
Programu Ograniczenia Emi-
sji, realizowanego przez Urz¹d 
Miejski w Bieruniu i promo-
wanego przy wspó³pracy bie-
ruñskich szkó³.

Zwieñczeniem akcji by³ 
mini wystêp artystyczny na 
bieruñskim rynku. Przedszko-
laki zaprezentowa³y zgroma-
dzonym goœciom edukacyj-
ne wiersze, œpiewy, a tak¿e 
czêstowa³y przechodniów 
s³oicz kiem miodu.

Brawa i gratulacje otrzyma³y 
od zastêpcy burmistrza Leszka 

Kryczka, dyrektor BOK-u Zo-
fii £abuœ, dyrektor Oœrodka 
Edukacji Krystyny Czajow-
skiej, dyrektor Przedszkola 
nr 1 Barbary Nieckarz oraz 

nauczycielek i zgromadzonych 
mieszkañców.

Ekologiczna akcja jest co 
roku organizowana przez 
Przed szkole nr 1 i ma na celu 

zwiêkszenie œwiadomoœci na te-
mat dbania o czyste powietrze, 
nie tylko wœród najm³odszych, 
ale i doros³ych mieszkañców 
naszego miasta.

Korowód przedszkolaków

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY
 z Profesjonalne doradztwo zawodowe i edukacyjne (indywi-

dualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym)
Każdy uczestnik projektu otrzyma pomoc doradcy zawodowego 
w określeniu indywidualnej ścieżki edukacyjnej i/lub zawodowej, 
w tym m.in. określenie predyspozycji zawodowych, optymalnego 
kierunku kształcenia, udzielenie informacji na temat możliwości 
szkoleń, podniesienie kwalifikacji, przekwalifikowania, pomoc 
w wyborze ścieżki kształcenia formalnego lub pozaformalnego, 
opiekę ze strony doradcy na dalszym etapie kształcenia.

 z Usługi informacyjne w zakresie rynku usług edukacyjno-
szkoleniowych
W ramach projektu uczestnicy otrzymają bezpłatny informator 
oraz dostęp do bazy danych informacji o szkołach, kierunkach 
kształcenia, aktualnych naborach, instytucjach szkoleniowych, 
placówkach kształcenia ustawicznego.

 z Udział w Targach Edukacji
W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpośrednie 
spotkania z przedstawicielami jednostek świadczących usługi 
edukacyjne, w  tym szkół wyższych, policealnych, zawodowych 
i innych podmiotów edukacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

ul. Grota Roweckiego 42 p. 331, 43-100 Tychy,
tel./faks: (32) 327 72 77, (32) 327 73 77

www.izba.tychy.pl, e-mail: doradztwo@izba.tychy.pl

Biuro Projektu: ul. Lędzińska 24, 43-143 Lędziny
tel. kom. 796 119 010

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

„Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego  
i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu  

bieruńsko-lędzińskiego”
Projekt skierowany jest do 350 osób dorosłych w wieku 18-65 lat, 

które zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie powiatu  
bieruńsko-lędzińskiego

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od kwietnia 
2014 r. do czerwca 2015 r.

Projekt nr WND-POKL 09.06.03-24-011/13 realizowany jest w ramach Działania 9.6 
„Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.3 „Doradztwo dla osób 
dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia 

swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji” Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w okresie 31.12.2013 – 30.06.2015 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  
W PROJEKCIE


