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TU i TERAZ

W czwartek, 7 listopada 
podczas Polskiego Kon-

gresu Przedsiębiorczości Bie-
ruń znalazł się w zaszczytnym 
gronie laureatów i otrzymał ty-
tuł „Lidera Rozwoju Regional-
nego 2013”. Nagrodę z rąk 
Wojciecha Pomarańskiego, 
dyrektora Polskiego Kongre-
su Przedsiębiorczości odebrał 
zastępca burmistrza Bierunia 
Leszek Kryczek. Nasze mia-
sto otrzymało nagrodę za roz-
wój gospodarczy i ekonomicz-
ny, zwłaszcza pod względem 
zaawansowanych działań zwią-

zanych ze Strefą Ekonomiczną. 
Jak mówili przedstawiciele Ka-
pituły: – Bieruń został docenio-
ny na tle innych miast za czo-
łową działalność gospodarczą 
i podejmowane działania, ma-
jące na celu dobro mieszkań-
ców i wielopłaszczyznowy roz-
wój miasta.

Tytuł Lidera Rozwoju Regio-
nalnego jest potwierdzeniem 
nieustannej pracy, która ma 
wpływ na przemiany społeczne 
i gospodarcze w naszym regio-
nie. Obok Bierunia laureatem 
zostało również miasto Będzin, 
Brzozów czy Chorzele. Nagro-
dę przyznawaną przez organi-
zatora, Forum Przedsiębiorczo-
ści otrzymują firmy, jednostki 
i miasta, które prężnie działa-
ją, inwestują, rozwijają się i są 
liderami na swoim obszarze 
działalności. Patronat nad kon-
gresem objęli: Ministerstwo Go-
spodarki, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Wojewoda Ślą-
ski, Agencja Rozwoju Przemy-
słu i Miasto Katowice.

Bieruń został wyróżniony w 
III edycji Ogólnopolskiego 

Programu Certyfikacji Gmin i 
Powiatów „Samorządowy Lider 
Edukacji”. Kapituła doceniła na-
sze miasto za rozwój szkolnic-
twa, realizację programu sty-
pendialnego dla uczniów, profe-
sjonalne zarządzanie oświatą, 
inwestycje w infrastrukturę, a 
także realizację projektów unij-
nych wyrównujących szanse 
edukacyjne uczniów oraz co-
roczne wymiany międzynaro-
dowe.

W środę 27 listopada. w auli 
Collegium Nowym Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego burmistrz 
Bernard Pustelnik, reprezen-
tując miasto odebrał certyfikat 
od Zarządu Fundacji Rozwo-
ju Edukacji i Szkolnictwa Wyż-
szego świadczący o rozwoju i 
osiągnięciach miasta w zakre-
sie edukacji.

– Nagroda jest swego ro-
dzaju pokłosiem starań miasta 

w zakresie kształcenia naszej 
młodzieży. Niezmiernie ważne 
jest, aby mobilizować młodych 
ludzi do aktywności, wyjazdów 
naukowych, wymian międzysz-
kolnych, pobudzać ich wy-
obraźnię, zdolności manualne, 
a także determinację. – mówi 
burmistrz Bernard Pustelnik.

Wyróżnienie jest szczegól-
nym osiągnięciem, ze względu 
na rangę ekspertów, naukow-
ców, pracowników wyższych 
uczelni i przedstawicieli Mini-

sterstwa Edukacji Narodowej, 
którzy doceniają starania sa-
morządów w Polsce i nagra-
dzają prestiżowym wyróżnie-
niem najlepszych.

Patronat honorowy nad pro-
gramem „Samorządowy Lider 
Edukacji” sprawuje prof. Jerzy 
Buzek, były Premier RP, Prze-
wodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego w latach 2009-2012.

Bieruń został laureatem VII edycji 
Ogólnopolskiego Pro gramu Naj-

wyższa Jakość „Quality International 
2013” i otrzy mał Perłę QI za zarzą-
dzanie, jakość realizowanych usług 
i działania proinwestycyjne. 18 paź-

dziernika w Poznaniu nagrodę z rąk 
Kapituły Programu odebrał burmistrz 
Bernard Pustelnik.

Konkurs jest największym w Pol-
sce programem projakościowym or-
ganizowanym przez ForumBinesu.pl i 

cykl gospodarczy Fo-
rum Biznesu w Dzien-
niku Gazecie Praw-
nej. Program odbywa 
się pod patronatem 
Ministerstwa Rozwo-
ju Regionalnego, Pol-
skiej Agencji Rozwo-
ju Przedsiębiorczości 
i Klubu Polskie Forum 
ISO 9000.

Wśród nagrodzo-
nych jednostek samorządu teryto-
rialnego oprócz Bierunia znalazły się 
Starostwa Powiatowe: w Kłodzku, 
Nowym Sączu i Świdnicy oraz miasta 
m.in. takie jak: Kraków, Opole, Czę-
stochowa czy Zabrze.

Nasze sukcesy
Koniec roku to czas podsumowań i bilansów. Zanim poku-
simy się o ocenę jak minął rok w naszym mieście przyjrzyj-
my się jak oceniają nas inni. Okazuje się, że z zewnątrz, 
z dala od doraźnych kłótni i konfliktów interesów nasze mia-
sto oceniane jest bardzo wysoko. W ubiegłym wydaniu Rod-
ni informowaliśmy o ogromnym sukcesie jakim jest trzecie 
miejsce Bierunia w Ogólnopolskim Rankingu Zrównoważo-
nego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Dziś 
prezentujemy kolejne wyróżnienia jakie otrzymało nasze 
miasto, kierowane przez burmistrza Bernarda Pustelnika.

Bieruń liderem edukacji

Bieruń liderem

Perła dla Bierunia
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PODRÓŻE

Podobnie jak w ubiegłym 
roku, w okresie przedświą-
tecznym mieszkańcy Bie-

runia mieli okazję uczestniczyć 
w wyjeździe do partnerskiego 
Gundelfingen w Niemczech.

Wraz z grupą mieszkańców w wy-
jeździe wzięła udział również oficjal-
na delegacja z zastępcą burmistrza 
Leszkiem Kryczkiem oraz członka-
mi Rady Miejskiej: Marcinem Nygą, 
Tomaszem Nygą oraz Konradem 
Mateją. Była również obecna dele-
gacja władz z Moravsky’ego Bero-
una oraz uczniowie bieruńskiego LO 
wraz z nauczycielką j. niemieckiego 
Zofią Goerst.

Witając zgromadzonych mieszkań-
ców świąteczny jarmark (Weihnacht-
smarkt) otworzył burmistrz Gundel-
fingen Reinhard Bentler. Słowa po-
dziękowania oraz życzenia w imieniu 
władz miasta i społeczności bieruń-
skiej skierował także zastępca bur-
mistrza Leszek Kryczek.

– Już po raz drugi mamy za-
szczyt i okazję tak licznie uczestni-
czyć w świątecznym jarmarku. We-
ihnachtsmarkt to wspaniała okazja 
do spotkania nie tylko przedstawicie-
li władz miasta, ale przede wszyst-
kim mieszkańców. Jestem pewien, 
że czas który tutaj razem spędzimy 
będzie obfitował w wiele wspaniałych 
chwil i przeżyć. – powiedział zastęp-
ca burmistrza.

Wśród różnorodnych stoisk można 
było znaleźć także polski kącik z ro-
dzimymi artykułami, które przygoto-
wali uczniowie z bieruńskiego LO 
przy udziale Niemiecko – Polskiego 
Stowarzyszenia Gundelfingen.

Wyjazd odbył się pod nazwą „Szla-
kiem jarmarków świątecznych” i ta-
kie też różnorodne jarmarki miesz-
kańcy mieli okazję zwiedzić w kilku 
miastach: partnerskim Gundelfingen, 
sąsiednim Freiburgu, francuskim 
Colmar czy Strasbourgu, który był 
nowością w tegorocznym programie. 
W drodze powrotnej zwiedzano tak-
że historyczny Rothenburg, który bez 
wątpienia zachwycił każdego uczest-
nika. Jak zgodnie stwierdzili miesz-
kańcy: – Świąteczna aura malowni-
czych miasteczek dała się odczuć na 
każdym kroku.

Podczas całego pobytu bieruńskiej 
wycieczce towarzyszył jak zawsze 
niezastąpiony Bruno Zimmermann, 
który wielokrotnie wcielił się w rolę 
przewodnika.

Mieszkańcy Bierunia w Gundelfingen
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Zbliżający się koniec roku 
jest czasem podsumo-
wań i statystyk. W tym 

roku jednym z najważniejszych 
wydarzeń było otwarcie Przed-
szkola nr 1 w Bieruniu, które 
jest obecnie jednym z najnowo-
cześniejszych budynków edu-
kacyjnych w mieście. 

Rozbudowa przedszkola była 
zadaniem wieloletnim i wpisuje 

się w realizację planów wspie-
rających oświatę w Bieruniu, 
które z roku na rok są coraz 
wyższe. Koszt realizacji inwe-

stycji wyniósł ponad 6 mln zł, a 
budowa trwała dwa lata od paź-
dziernika 2011 do lipca 2013 r.

Jak wynika z podsumowań, 
w tegorocznym budżecie na 
oświatę na dzień 30.11.2013 r. 
wydano ponad 29 mln zł. Po-
równując to do poprzednich lat, 
można zauważyć znaczną ten-
dencję wzrastającą. Rosną za-
równo wydatki na utrzymanie 

szkół, jak i przedszkoli. 
Poza inwestycjami w infra-

strukturę, edukacja wspierana 
jest również różnego rodzaju 

projektami podnoszącymi po-
ziom kształcenia dzieci i mło-
dzieży. 

W mijającym roku miasto re-
alizowało projekty w przedszko-
lach, szkołach podstawowych 
oraz gimnazjach: „Wszystkie-
go co najlepsze nauczyłem się 
w przedszkolu”, „Indywidualiza-
cja procesu nauczania klas I-III 
SP” oraz „Akademia sukces” 
w 100% dofinansowane z Unii 
Europejskiej. 

Korzystając z projektów, 

szkoły mogą prowadzić np. do-
datkowe zajęcia dla uczniów 
i rozwijać ich umiejętności na 
wielu płaszczyznach. 

Na przykład, dzięki projek-
towi „Akademia sukcesu” oby 
dwa gimnazja otrzymały zarów-
no wsparcie materialne (nowo-
czesne pomoce dydaktyczne: 
książki, sprzęt multimedialny, 
materiały promocyjne itd.), jak 
również coś cenniejszego – 
wsparcie dydaktyczno-wycho-
wawcze. 

Uczniowie mieli okazję roz-
szerzyć swoje horyzonty myślo-
we i zainteresowania uczestni-
cząc w różnorodnych kołach 
naukowych, a także wyjazdach 
warsztatowych jak „Szkoła pod 
żaglami”. Była również moż-
liwość rozwijania języka nie-
mieckiego podczas wizyty w 
Wiedniu, jak i języka angielskie-
go w Londynie. 

W czasie realizacji projek-
tu wspierającego przedszko-
la dzieci mogą skorzystać z 
dodatkowych zajęć takich jak: 
gimnastyka korekcyjna, reha-
bilitacja czy pracy ze specjali-
stami: logopedą, neurologiem, 
psychiatrą i wieloma innymi. 

Ważnym momentem rozwoju 
oświaty w Bieruniu, będzie ko-
lejna duża inwestycja – budowa 
nowoczesnej placówki przed-
szkolnej, tym razem w drugiej 
części miasta. 

ROK
Wydatki ogółem 

na oświatę 
(gminne + subwencja)

Wydatki gminne
Subwencja

ogółem
w tym 

na przedszkola

2006 19.342.098,54 11.996.544,54 2.155.463,53 7.345.554,00

2007 15.954.407,44 8.184.013,44 2.231.976.59 7.770.394,00

2008 15.128.970,47 7.010.959,47 2.803.822,26 8.118.011,00

2009 16.696.546,96 8.135.853,96 3.521.057,82 8.560.693,00

2010 18.069.076,73 9.029.474,73 4.171.282,19 9.039.602,00

2011 19.990.659,31 10.360.647,31 5.114.037,35 9.630.012,00

2012 25.973.263,60 15.430.288,60 8.628.767,86 10.542.975,00

2013
29.440.699,76
(na dzień 30.11.2013 r.)

18.699.846,76 8.236.148,00 10.740.853,00

Inwestycje w oświatę

W listopadzie od-
było się oficjal-
ne odebranie  

wyremontowanej ulicy 
Majowej. Jednak mimo, 
że wyremontowano 1235 
metrów drogi ważnej dla 
mieszkańców Bijasowic, 
Nowego Bierunia i Za-
rzyny – nie ma powodów 
do radości. Zakres robót 
wykonanych przez kato-
wickie Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg „Drogopol 
ZW” obejmuje aż 16 po-
zycji  i wyłoniona w dro-
dze przetargu firma do-
brze wywiązała się ze 

swojego zadania. I cho-
ciaż prawie na całej trasie 
jedzie się zankomicie to 
jednak: „prawie” robi róż-
nicę. Odcinek na Zarzy-
nie o długości 100 może 
150 metrów przypomi-
na klepisko. Jak w ko-
medi Barei: jedziemy as-
faltową drogą, nagle as-
falt się kończy i zaczyna 
się polna, gliniana droga 
pełna dziur i wybojów. 
Parę metrów dalej znów 
mamy równy asfalt. Oka-
zuje się, że mimo wielo-
krotnych próśb, ofert fi-
nansowych i negocjacji, 

właściciele pola na tym 
terenie nie zgodzili się 
na odsprzedanie gminie 
paru metrów gruntu pod 
budowę drogi. Partyku-
larny interes zwyciężył z 
rozsądkiem i interesem 
powszechnym. Mamy 
więc drogę z... przerwą. 
Kierowcy klną a „święte 
prawo własności” okaza-
ło się nieubłagane. Wy-
grał prywatny właściciel 
– gmina straciła. Gmi-
na, czyli my wszyscy. A 
mogła tam być awaryjna 
„obwodnica” ulicy War-
szawskiej.

Majowa z przerwą
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Całą imprezę uświetniła obecność 
Burmistrza Miasta Bieruń – Bernarda 
Pustelnika, który wraz z podziękowa-
niami od Polskiego Związku Badminto-
na otrzymał koszulkę klubową z swoim 
imieniem i nazwiskiem.

Całe zawody odbyły się na nowo od-
danej pięknej płycie na której udało się 
ulokować aż 9 boisk do gry. Taka or-
ganizacja przestrzenna hali pozwoli na 
jeszcze lepsze szkolenie bieruńskiej 
młodzieży. 

Organizatorzy za naszym pośrednic-
twem pragną podziękować wszystkim 
osobom, które brały udział w przygo-
towaniach całej imprezy oraz wszyst-
kim rodzicom którzy włączyli się w tę 
pomoc. 

SPORT

RODNIA 

45 lat minęło 

Jubileusz badmintona

Kat. Weteran: 
1/ Mariusz Maczuga, 
2/ Marcin Pustelnik  i 
3/ Marcin Maczuga

Kat. Amatorzy Mężczyźni: 
1/Marek Bujnowski, 
2/Marcin Bedrunka i 
3/ Jacek Thonann 

Kat. Amator Kobiety: 
1/ Katarzyna Kokuła, 
2/ Joanna Józefowicz i 
3/ Jolanta Szary

24 listopada w hali sportowej przy ul. Licealnej odbyła się 
uroczystość obchodów 45-lecia bieruńskiego badmintona. 
Obchody te były połączone z XIX Mistrzostwami Bierunia w 
Badmintonie. Licznie przybyli zaproszeni goście, zawodnicy 
z rodzinami oraz sympatycy badmintona mieli przyjemność 
zapoznać się z bogatą 45-letnią historią. W ramach obcho-
dów odbyły się dwa mecze pokazowe naszych najmłodszych 
zawodników Asię Podedworny i Tycjana Kucza oraz star-
szych zawodników Wojtka Palikija i Mateusza Szałankiewicz.

Poniżej przedstawiamy 
wyniki poszczególnych 
kategorii:

Kat Open Mężczyźni: 1/ Szałankiewicz Mateusz, 2/ Tomasz Lipski, 
3/ Wojciec Palikij

Kat Open Kobiety: 1/ Agata Iskra, 2/ Daniela Bielińska 3/ Anna Kempa

U15 Dziewczyny: 1/ Zuzanna Parysz, 2/ Magdalena Kulska, 3/ Barbara 
Knopek

U15 Chłopcy: 1/ Wojciech Sajdok, 2/ Michał Sowa, 3/ Wiktor Trecki

U13 Chłopcy: 1/ Sztokfisz Szymon, 2/ Kucz Szymon, 3/ Prałat Paweł

U13 Dziewczyny: 1/ Miriam Tomala, 2/ Arianna Biel, 3/ Paulina 
Maczuga

U11 Chłopcy: 1/ Łukasz Homel, 2/ Dominik Kaput, 3/ Paweł Marszałek

U11 Dziewczyny: 1/ Antonina Marszałek, 2/ Agnieszka Czuchra, 
3/ Zofia Pasierbiewicz

U9 Chłopcy: 1/ Tycjan Kucz, 2/ Damian Bratek, 3/ Sebastian Pinkowicz

U9 Dziewczyny: 1/ Joanna Podedworny, 2/ Czuchra Anna, 3/ Wala 
Julia
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NASZE SPRAWY

W tym roku do Urzędu Miej-
skiego w Bieruniu wpły-

nęło 14 wniosków o przyznanie 
stypendium, z których każdy 
został rozpatrzony pozytywnie 
przez specjalnie powołaną do 
tego komisję. Oprócz wyników 
w nauce, brano także pod uwa-
gę kryteria dochodowe określo-

ne w Uchwale Rady Miejskiej w 
Bieruniu nr VIII/15/2005 z dnia 
28.07.2005 r. 

Wśród uczelni, na których 
studiują stypendyści znala-
zły się m.in. Uniwersytet Eko-
nomiczny, Uniwersytet Śląski, 
Politechnika Śląska, Akade-
mia Górniczo-Hutnicza im. Sta-

nisława Staszica w Krako-
wie, Akademia Sztuk Pięknych 
w Katowicach oraz Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Witolda Pileckiego w Oświęci-
miu.

Poniżej podajemy listę stu-
dentów, którym przyznano sty-
pendia: Magdalena Adrian, 
Anna Bula, Dawid Garus, Łu-
kasz Goral, Monika Jałocha, 
Katarzyna Jankowska, Pauli-
na Kędzior, Aleksandra Krzy-
kawska, Oliwer Kulpa, Klau-
dia Magiera, Andrzej Nowak, 
Sebastian Piekarczyk, Marek 
Sporysz, Judyta Szczęsny.

Wspomnienie  
o śp. Reginie Pastucha

5 grudnia na tyskim cmentarzu uczniowie i  pracownicy Gimna-
zjum nr 1 im. Karola Wierzgonia ze smutkiem pożegnali wybit-
nego pedagoga Reginę Pastucha. Absolwentka wydziału chemii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatrudniona od 2001 roku w bieruńskim 
gimnazjum z entuzjazmem i pasją nauczała fizyki i chemii oraz z od-
daniem pełniła funkcję wychowawcy klasowego. Zawsze uśmiechnięta, 
pełna humoru i energii, obdarzona inteligencją i otwarta na drugiego 
człowieka potrafiła rozbudzić pasję wśród swoich uczniów do przed-
miotów ścisłych. Śp. Regina Pastucha była kobietą o niezwykłej oso-
bowości. Empatyczna i wrażliwa nigdy nie odmawiała udziału w zbiór-
kach i akcjach charytatywnych. Prywatnie kochała zwierzęta, uwielbiała 
czytać książki i oglądać dobre sztuki teatralne. Regina Pastucha ode-
szła 1 grudnia tego roku. Niespodziewanie i zdecydowanie zbyt szybko 
nas opuściła, lecz pamięć o niej pozostanie w nas na zawsze. 

Nasi stypendyści
Burmistrz Miasta Bierunia Bernard Pustelnik zawarł umo-
wy stypendialne na rok akademicki 2013/2014 z najzdol-
niejszymi studentami mieszkającymi w naszym mieście.

Kolejna Sesja Rady 
Miejskiej odbyła 
się 28 listopada. 

Oprócz szeregu uchwał 
podatkowych, które 
publikujemy w innym 
miejscu tego wydania 
Rodni, radni podjęli na-
stępujące uchwały:

w sprawie zbycia lokali 
mieszkalnych w drodze bez-
przetargowej, stanowiących 
własność gminy Bieruń, na 
rzecz ich najemców.

Rada Miejska w Bieruniu 
zdecydowała wyrazić zgodę na 
zbycie lokali mieszkalnych w 
drodze bezprzetargowej, sta-
nowiących własność gminy Bie-
ruń, na rzecz ich najemców, wg 
wykazu stanowiącego załącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały.

w sprawie nabycia nierucho-
mości na rzecz gminy Bieruń

Rada Miejska w Bieruniu po-
stanowiła wyrazić zgodę na nie-
odpłatne nabycie na rzecz gmi-
ny Bieruń, nieruchomości sta-
nowiącej pas gruntu zajętego 
pod chodnik tj.: 
 działki nr 2497/61 o po-

wierzchni 0,0371 ha (obręb 
Bieruń Nowy, karta mapy 1), 
zapisanej w księdze wieczy-
stej nr KA1T/00027785/1 Sądu 
Rejonowego w Tychach jako 
własność Skarbu Państwa we 

W środę 18 grudnia w 
Urzędzie Miejskim 
odbyła się miła uro-

czystość wręczenia nagród ju-
bileuszowych pracownikom, 
którzy w tym roku mieli okrągłe 
rocznice stażu zawo-
dowego. Wprawdzie 
nie wszyscy cały czas 
pracowali w Urzędzie 
ale wszyscy są wzo-
rowymi pracownikami 
adaministracji samo-
rządowej. W dziewię-
cioosobowym gronie 
Jubilatów najdłuższym 
stażem pracy szczy-
cą się Elżbieta Dukat 
oraz Aleksander De-
rewońko, którzy ob-

chodzą 40 lecie aktywności za-
wodowej. Jubileusz 35 lat pra-
cy obchodzi Jacek Litawski a 
tylko 5 lat mniej ma na swoim 
koncie Leszek Sobas. Srebr-
ny jubileusz pracu zawodowej 

obchodzą Barbara Monsior i 
Jerzy Kokoszka. Z kolei: Ma-
ria Watoła, Jarosław Jurzak i 
Piotr Kuczek świętują 20 lecie 
zawodowej aktywności.

Burmistrz Bernard Pustel-
nik oraz zastępca burmistrza 
Leszek Kryczek wręczając na-
grody jubileuszowe dziękowa-

li wszystkim za wspólną pracę 
i życzyli dalszych sukcesów w 
życiu zawodowym i osobistym. 
W Urzędzie, jak w każdej insty-
tucji pojawiają się nowi, młodzi 
pracownicy i ten wachlarz po-
koleń sprawia, że młodość, do-
świadczenie i kompetencje na-
wzajem się uzupełniają.  

Pracownicze jubileusze
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współużytkowaniu wieczystym 
właścicieli lokali Wspólnoty 
Mieszkaniowej, 
 działki nr 878/57 o po-

wierzchni 0,0129 ha (obręb 
Bieruń Nowy, karta mapy 5), 
zapisanej w księdze wieczy-
stej nr KA1T/00027785/1 Sądu 
Rejonowego w Tychach jako 
własność Skarbu Państwa we 
współużytkowaniu wieczystym 
właścicieli lokali Wspólnoty 
Mieszkaniowej

w sprawie nabycia nierucho-
mości na rzecz gminy Bieruń

Rada Miejska w Bieruniu 
uchwaliła wyrazić zgodę na na-
bycie na rzecz gminy Bieruń:

– nieruchomości przezna-
czonych pod drogę gminną – 
ul. Zarzyna, tj.:działki nr 641/78 
o powierzchni 0,0193 ha (ob-
ręb Ściernie, karta mapy nr 
KA1T/00013174/4 Sądu Rejo-
nowego w Tychach jako wła-
sność osoby fizycznej,
 działki nr 664/78 o po-

wierzchni 0,0216 ha (ob-
ręb Ściernie, karta mapy nr 
KA1T/00025635/1 Sądu Rejo-
nowego w Tychach jako wła-
sność osoby fizycznej;
 nieruchomości zajętej 

pod pas drogi gminnej – ul. Wi-
ślanej, tj.: działki nr 794/5 o 
powierzchni 0,0698 ha (ob-
ręb Bijasowice, karta mapy nr 
KA1T/00005455/9 Sądu Rejo-
nowego w Tychach jako wła-
sność osoby fizycznej;
 nieruchomości zajętych 

pod rów, biegnący wzdłuż 
ul. Wiślanej, tj.: działki nr 795/5 
o powierzchni 0,1142 ha (ob-
ręb Bijasowice, karta mapy 3), 
zapisanej w księdze wieczystej 
nr KA1T/00005455/9 Sądu Re-
jonowego w Tychach jako wła-
sność osoby fizycznej,
 działki nr 2435/132 o po-

wierzchni 0,1156 ha (obręb Bie-
ruń Nowy, karta mapy 1), zapi-
sanej w księdze wieczystej nr 
KA1T/00007486/9 Sądu Rejo-
nowego w Tychach jako wła-
sność osób fizycznych.

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Ślą-
skiemu na realizację publicz-
nej komunikacji zbiorowej

Rada Miejska w Bieruniu po-
stanowiła: udzielić ze środków 
budżetu gminy Bieruń pomo-
cy finansowej, w formie dotacji 
270 000,00 zł (słownie: dwie-
ście siedemdziesiąt tysięcy zło-
tych 00/100) województwu re-
alizację publicznej komunikacji 
zbiorowej na liniach komunika-
cyjnych organizowanych wy-
konywanej poza jego obsza-
rem działania, a przebiegającej 
przez gminę Bieruń.

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Ślą-
skiemu na realizację publicz-
nej komunikacji zbiorowej

Rada Miejska w Bieruniu 
zdecydowała: udzielić ze środ-
ków budżetu gminy Bieruń po-
mocy finansowej, w formie do-
tacji celowej w 2014 r., w wyso-
kości 2 100 000,00 zł (słownie: 
dwa miliony sto tysięcy złotych 
00/100) województwu śląskie-
mu, z przeznaczeniem na re-
alizację publicznej komunikacji 
zbiorowej na liniach komunika-
cyjnych nr 500, 551, 554, 581, 
586 i TP.

w sprawie zmian w uchwale 
nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 20 grudnia 
2012 r. w sprawie budżetu 
miasta Bierunia na 2013 rok

Rada Miejska w Bieruniu 
uchwala: dokonać zmian w do-
chodach i wydatkach budżeto-
wych, 

w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej wraz z 
prognozą kwoty długu i spłat 
zobowiązań Miasta Bierunia 
na lata 2013-2025

Rada Miejska w Bieruniu 
zdecydowała: przyjąć Wielolet-
nią Prognozę Finansową Mia-
sta Bierunia na lata 2013-2025 
wraz z prognozą kwoty długu i 

spłat zobowiązań na lata 2013-
2025.

w sprawie wprowadzenia 
zmian do Statutu Miasta Bie-
runia

Rada Miejska w Bieruniu 
uchwaliła:

W statucie Miasta Bieru-
nia, stanowiącym załącznik 
do Uchwały Rady Miejskiej w 
Bieruniu Nr VIII/6/2011 z dnia 
21.06.2011 r., wprowadzić 
zmiany ujęte w załączniku do 
niniejszej uchwały. Najistot-
niejsze zmiany to: § 35 Statutu 
otrzymuje brzmienie:

– Sesje Rady są jawne. 
Ograniczenia jawności sesji i 
całej działalności Rady mogą 
wynikać wyłącznie z ustaw.

– Jawność działania orga-
nów gminy, czyli Rady i Burmi-
strza obejmuje w szczególno-
ści prawo obywateli do uzyska-
nia informacji, wstępu na sesje 
Rady i posiedzenia jej komisji, 
a także dostępu do dokumen-
tów wynikających z wykonywa-
nia zadań publicznych, w tym 
protokołów posiedzeń organów 

gminy i komisji Rady. Przewod-
niczący organu wykonawcze-
go jednostki pomocniczej może 
uczestniczyć w pracach Rady, 
w tym zabierać głos, przedsta-
wiać problemy do załatwienia 
oraz wnioski. Udział jego w ob-
radach odbywa się w oparciu o 
załącznik nr 3 do Statutu, przy 
czym nie bierze on udziału w 
głosowaniu.

– Przebieg sesji utrwala się 
na nośniku elektronicznym. Na-
granie przechowywane jest w 
Biurze Obsługi Rady i Burmi-
strza, a później archiwizowa-
ne w archiwum zakładowym, 
zgodnie z zasadami instrukcji 
kancelaryjnej.

– Nagrania z przebiegu sesji, 
niezwłocznie po jej zakończe-
niu, jednak nie później niż w ter-
minie 3 dni roboczych publiko-
wane są w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Bieruniu.

– Postanowienia ust. 3-4 sto-
suje się również do posiedzeń 
Komisji Stałych Rady, z wyłą-
czeniem Komisji Rewizyjnej.

Radni Obradowali
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Wponiedz ia -
łek 9 grudnia 
w Bieruniu 

otwarto nowo wybu-
dowana drogę do te-
renów inwestycyjnych 
przy Katowickiej Spe-
cjalnej Strefie Ekono-
micznej – Podstrefie 
Tyskiej. Na inwestycję 
pozyskano rekordową 
w skali historii całego 
miasta kwotę w wyso-
kości ponad 13 mln zł. 
Jak twierdzi burmistrz 
Bierunia Bernard Pu-
stelnik: otwarcie dro-
gi na terenie Podstrefy 
Tyskiej w Bieruniu jest 
kluczowym krokiem 
jaki zrobiła Gmina 
przy współpracy Woje-
wództwa Śląskiego dla 
rozwoju gospodarcze-
go regionu. W ramach 
inwestycji w strefie po-
wstały chodniki i ścież-
ka rowerowa, zatoki i 
przystanki autobuso-
we, zjazdy, oświetle-
nie, kanalizacja desz-
czowa oraz linia zasi-
lająca. Przebudowano 
również sieć energe-
tyczną i gazową.

Wśród gości obec-
nych na uroczystym 
otwarciu byli między 
innymi: wicepremier 
Elżbieta Bieńkowska, 
która od początku jest 
zaangażowana w roz-
wój bieruńskiej strefy, 
marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego Miro-
sław Sekuła, woje-
woda śląski Zygmunt 
Łukaszczyk, prezes 
zarządu KSSE Piotr 
Wojaczek, przedsta-
wiciele władz powiatu 
bieruńsko lędzińskiego 
oraz gmin tworzących 
ten powiat. 

Droga otwierająca 
wjazd do strefy zosta-
ła zrealizowana w ra-
mach projektu „Kom-

pleksowe uzbrojenie 
terenów inwestycyj-
nych Gminy Bieruń 
graniczących ze SSE 
w rejonie DK 44 w Bie-
runiu” z Europejskie-
go Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego 
Programu Operacyjne-
go Województwa Ślą-
skiego na lata 2007 – 
2013.

Wybudowanie dro-
gi do terenów inwesty-
cyjnych strefy, znaczą-
co podniesie wartość 
inwestycyjną regio-
nu oraz przyniesie za-
trudnienie kilkuset oso-
bom – powiedziała wi-
cepremier Elżbieta 
Bieńkowska „Bieruń-
ska strefa ekonomicz-
na” obejmuje 38,5 h 
terenów inwestycyj-
nych oraz atrakcyjną 
ofertę przygotowaną 
dla potencjalnych in-
westorów. Tereny przy 
ul. Turyńskiej cechuje 
przede wszystkim do-
godne położenie na tle 
połączeń komunikacyj-
nych zarówno regio-
nalnych jak i krajowych 
(DK 44, S1, A4) oraz 
aglomeracji miejskich: 
Katowic, Warszawy, 
Krakowa, Bielska-Bia-
łej i Cieszyna.

Po poświęceniu no-
wej inwestycji przez 
proboszcza parafii św. 
Bartłomieja ks. Janu-
sza Kwapiszewskie-
go, dalsza część uro-
czystości odbyła się w 
namiocie ustawionym 
w nowobudowanej hali 
produkcyjnej. 

Klemens Ścierski 
były minister powie-
dział: Mam emocjo-
nalny stosunek do tej 
strefy bo mieszkam tu 
za lasem. Stref ekono-
micznych miało w Pol-

Bieruńska Strefa Ekonomiczna 
– zaprasza do inwestowania

1
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sce nie być a najbardziej prze-
szkadzały władze ówczesnego 
województwa katowickiego. Na 
szczęście strefy powstają a ludzie 
mają pracę. 

Przypomnijmy, że już w 2005 
roku decyzją Rady Ministrów, 
strefa uzyskała status prawny i 
od tego czasu funkcjonuje jako 
Podstrefa Tyska. Przez 4 lata 
Agencja Nieruchomości rolnych 
Skarbu Państwa przygotowywa-
ła tereny do sprzedaży, a kiedy 
już to było możliwe, Bieruń na-
wiedziła powódź. W tym czasie 
zorganizowano cztery przetar-
gi dla potencjalnych inwestorów, 
ale nie było zainteresowanych. 

Pierwszego inwestora Gmina 
pozyskała w 2013 r. Przedsię-
biorcą jest firma Millennium Lo-
gistic Parks, która zakupiła 11 h 
terenu. 

Wojewoda Zygmunt Łukasz-
czyk dodał, że Bieruń jest wyjąt-
kową gminą i nieszczęście po-
wodzi sprzed lat potrafił przekuć 
w obecny sukces. Marszałek 
Województwa Śląskiego Miro-
sław Sekuła dodał: mógł w tym 
miejscu być teren zapaści go-
spodarczej a jest miejsce dające 
szansę na sukces.

Bieruńska strefa jest cały czas 
aktywna i nadal się rozwija. W 
tej chwili stoi otworem dla kolej-

nych inwestorów, którzy mogą 
skorzystać z atrakcyjnej oferty: 
27 hektarów terenu przeznaczo-
nego do zabudowy produkcyjno 
– usługowej, doprowadzone me-
dia niezbędne do przeprowadze-
nia inwestycji, węzeł komunika-
cyjny i co najbardziej atrakcyjne 
– zwolnienia od podatku od nie-
ruchomości będących regional-
na pomocą inwestycyjną.

Czas pokaże czy droga, otwar-
ta w miniony poniedziałek okaże 
się faktyczną bramą do rozwoju 
przedsiębiorczości w Bieruniu. 
Gmina wykonała swoją robotę 
teraz czas na ruch ze strony in-
westorów.
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Bieruński chór „Polonia” obchodził w piątek 22 listopada 
swoje 95 urodziny. Jak łatwo policzyć, zespół powstał 
w 1918 roku a dokładnie 8. grudnia, kiedy to Bieruń 

podobnie jak cały Śląsk, był częścią państwa niemieckiego. 
Mimo to, chór od początku przyjął nazwę „Polonia” i był nie 
tylko zespołem śpiewaczym ale grupą ludzi zainteresowa-
nych krzewieniem polskości. 

Z materiałów historycznych przedstawionych podczas oko-
licznościowej uroczystości w Kinoteatrze „Jutrzenka” przez 
Małgorzatę Wilk obecnego prezesa chóru wynika jedno-
znacznie, że „Polonia” skupiała ludzi przepojonych patrioty-
zmem, dumą i odwagą. Nie mogło to się nie odbić na losach 
zespołu. „Polonia” kilkakrotnie, zarówno w czasie drugiej woj-
ny światowej jak i w latach powojennych, zmuszona była do 
zawieszenia legalnej i oficjalnej aktywności. Chór jednak cią-
gle działał, nawet jeśli mógł występować tylko w kościele. Jak 
relikwię, czasem z narażeniem życia, przechowywano po-

chodzący z 1923 roku sztandar chóru. Dziś ory-
ginalny sztandar przechowywany jest w Muzeum 
Śląskim w Katowicach a „Polonia” od 2005 roku 
posługuje się jego wierną repliką.

Od 1992 roku praktycznie do końca swego ży-
cia artystycznie zespołem kierował zmarły w listo-
padzie dyrygent Janusz Muszyński bo którym 
batutę przejęła Małgorzata Kalinowska. 

Na szczęście nie sprawdził się tytuł jednego 
z Zeszytów Bieruńskich, którego autor w latach 
dziewięćdziesiątych pisał „Epitafium dla Polonii”.

Podczas uroczystości jubileuszowej 95 lecia 
Chóru „Polonia: zasłużeni chórzyści zostali odzna-
czeni złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Wszyscy też 
są przekonani, że niebawem w świetnej kondycji 
zespół obchodził będzie 100 lecie swego istnienia.

chodzący z 1923 roku sztandar chóru. Dziś ory-
ginalny sztandar przechowywany jest w Muzeum 
Śląskim w Katowicach a „Polonia” od 2005 roku 
posługuje się jego wierną repliką.

cia artystycznie zespołem kierował zmarły w listo-
padzie dyrygent 
batutę przejęła 

z Zeszytów Bieruńskich, którego autor w latach 
dziewięćdziesiątych pisał „Epitafium dla Polonii”.

Chóru „Polonia: zasłużeni chórzyści zostali odzna-
czeni złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Wszyscy też 
są przekonani, że niebawem w świetnej kondycji 
zespół obchodził będzie 100 lecie swego istnienia.

Już po raz szósty Stowarzyszenie „Wspólna – Europa” zaprosi-
ła swoich członków i sympatyków oraz mieszkańców Bierunia 
na Wieczór Francuski, aby spróbować smak młodego wina – 

Beaujolais Nouveau. Jak smakuje takie wino z 2013 roku mogliśmy 
się przekonać 28 listopada w kinoteatrze „Jutrzenka”. Swą obecno-
ścią zaszczycił nas Burmistrz wraz z małżonką oraz jego zastępca. 
Tym razem degustację prowadził Wiktor Żelazny (zawodowo pro-
wadzący Winiarnię Burgundia w Katowicach) w towarzystwie Da-
riusza Sajdoka i Mariana Miernika.

Dowiedzieliśmy się, jak produkowane jest wino i jakie smaki w 
nim dominują, jaką powinno mieć temperaturę, by smakowało naj-

lepiej. Degustacji czterech różnych win towarzyszyła konsumpcja 
serów i pasztetów francuskich.

W tym dniu poczuliśmy w Bieruniu smak, zapach i klimat Francji, 
a towarzyszyła nam francuska muzyka, trójkolorowe girlandy oraz 
mapa Francji z zaznaczonymi regionami winiarskimi. Degustacji 
wina – Beaujolais Nouveau tradycyjnie towarzyszą inne atrakcje. 

Obecni na spotkaniu mogli też obejrzeć prezentację zdjęć z 
ostatniej wizyty mieszkańców Meung sur Loire w Bieruniu, którą 
przygotował i przedstawił Jerzy Juda.

Spotkanie zakończyło się wspólnymi tańcami. Zarząd Stowarzy-
szenia zamierza kontynuować takie spotkania i z przyjemnością 
będzie zapraszał mieszkańców Bierunia na kolejne degustacje win 
z różnych regionów winiarskich. 

Degustacja była możliwa dzięki uprzejmości i pomocy Bieruń-
skiego Ośrodka Kultury, który udostępnił nam lokal i sprzęt.

95 lat „Polonii”

To nie tylko chór

Wieczór Francuski
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W sobotę 23 listopada w Bieruńskim Ośrodku Kultury 
odbyły się śląskie eliminacje do XIV Ogólnopolskie-
go Festiwalu Dzieci i Młodzieży – „Tęczowe Piosen-

ki Jana Wojdaka”. Celem festiwalu jest promowanie młodych 
talentów, dziecięcej i młodzieżowej twórczości, doskonalenie 
warsztatu muzycznego, zachęcanie do edukacji muzycznej 
a przede wszystkim do śpiewania. 

W konkursowej rywalizacji wzięło udział 45 młodych artystów ry-
walizujących w czterech kategoriach wiekowych.

Jury w składzie: Dorota Bębenek – piosenkarka, Andrzej 
Minkach – autor piosenek oraz Paweł Solarz – dziennikarz 

muzyczny Radia Kielce długo debatowali nad wyborem 
najlepszych. Ostatecznie do Nowohuckiego Domu Kultury na 
wielki finał pojedzie 16 uczestników. W tej grupie znalazła się trójka 
reprezentantów Bierunia: Karolina Kotlorz, Paweł Bagrincew 
i Betyina Krzykawska. Wizualnie bardzo podobał się kwartet 
wokalny Chłopcy z Osiedla 

Magdalena Klyta z Bieruńskiego Ośrodka Kultury powiedziała: 
Cieszymy się, że kolejna grupa młodych adeptów śpiewu w Bieru-
niu otrzymała przepustkę do finału. Mam nadzieję, że za rok znów 
spotkamy się w tak miłym gronie a kiedyś, jakaś gwiazda, będzie 
wspominać nasze miasto. 

Z Bierunia na estrady świata
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Janusz Muszyński pra-
cował z amatorskimi zespo-
łami działającymi głównie 
przy parafiach archidiece-
zji katowickiej. W roku 1977 
utworzył Pro Arte Ecclesiasti-
ca – wtedy pod nazwą Aka-
demicki Kameralny Zespół 
Chóralny. W latach 1979–
1989 pełnił funkcję kierow-
nika muzycznego na Jasnej 
Górze, gdzie między innymi 
reaktywował Kapelę Jasno-
górską. W pracy dyrygenc-
kiej współpracował z: Or-
kiestrą Filharmonii Śląskiej, 
Orkiestrą Filharmonii Za-
brzańskiej, Orkiestra Filhar-
monii Częstochowskiej, Biel-
ska Orkiestrą Kameralną, 
Śląską Orkiestrą Kameralną, 
Orkiestrą Kameralną z Insty-
tutu im. Łysenki we Lwowie.

W Tychach znany był 
przede wszystkim jako dyry-
gent, inicjator m.in. Tyskich 
Wieczorów Kolędowych, u 
nas w Bieruniu, Pan Janusz 
był przede wszystkim dyry-
gentem Chóru Polonia, któ-
rym kierował przez dwadzie-
ścia lat. Jako animator życia 
muzycznego, był również re-
alizatorem i  współtwórcą 
między innymi Regionalne-
go  Przeglądu Pieśni Wiel-
kopostnych i Wielkanocnych 
w Bieruniu. Zwracaliśmy się 
zawsze do Pana Janusza 
Muszyńskiego „maestro”, 
przez co zaznaczaliśmy swój 
wielki szacunek, podziw.

Dwadzieścia lat wspólne-
go śpiewu, nauki... Będzie-
my zawsze o nim pamiętać, 
pozostanie nie tylko w histo-
rii, na zdjęciach, ale przede 
wszystkim w naszych wspo-
mnieniach.

                                                                                                      
Chórzyści 

i pracownicy BOK

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych 

„Radość Życia” rozpo-
częło swoją działalność 
w 1995 roku skupiając 
wokół siebie 15 osób 
niepełnosprawnych z 
Bierunia. Obecnie po-

maga ponad stu niepeł-
nosprawnym z Bierunia 
i Bojszów. Jak twierdzi 
Andrzej Stylok – jeden 
z liderów stowarzysze-
nia – dzięki życzliwości 

organizacji samorządo-
wych, pozarządowych, 
społecznych oraz za-
kładów pracy „Radość 
Życia” pomaga two-
rzyć lepsze warunki ży-

cia osób niepełno-
sprawnych oraz 
ich powrót do 
uczestnictwa w 
codziennym życiu.

Jedną z form 
działania są im-
prezy służące in-
tegracji środowi-
ska między innymi 
spotkania z Miko-
łajem. Kiedy więc 
w Remizie pojawił 
się niecierpliwie 
oczekiwany Miko-
łaj radości nie było 
końca a dostojny 
przybysz zrewan-
żował się obfitymi 
paczkami pełny-
mi łakoci i innych 
smakowitości. 

Mikołaj odwiedził 
niepełnosprawnych

Wędrujący z prezentami św. Mikołaj naj-
wcześniej w tym roku odwiedził grupę 
niepełnosprawnych. W piątek 29 listo-

pada świetlicy przy ulicy Remizowej Stowarzy-
szenie „Radość Życia” zorganizowało dla swych 
podopiecznych zabawę mikołajkową. Program 
artystyczny zapewnił zespół Bojszowianie oraz 
pary taneczne które stworzyły kolorowy show 
wzbudzając aplauz wszystkich zebranych.

OGŁOSZENIE
Bieruński Ośrodek Kultury in-

formuje, o terminach przyjmo-
wania rezerwacji sal na 2015 
rok:

 Kinoteatr „Jutrzenka” przy 
ul. Spiżowej 4,

 Świetlicy Środowiskowej 
przy ul. Remizowej 19,

 Domu Kultury „Gama” przy 
ul. Chemików 45.

W pierwszej kolejności re-
zerwowane będą terminy dla 
Urzędu Miejskiego i podle-
głych jednostek oraz  organi-
zacji społecznych działających 
na terenie naszego miasta oraz 
mieszkańców Bierunia.

Zapisy dla mieszkań-
ców Bierunia odbywać się 
będą od 20 stycznia 2014 r. 
od godz. 8.00 w Bieruńskim 
Ośrodku kultury przy ul. Spi-
żowej 4. 

Dla osób spoza Bierunia 
wnioski przyjmowane będą od 

dnia 24 lutego 2014 r. 

Żegnaj Maestro

Po długiej chorobie, 17 listopada w tyskim 
szpitalu zmarł Janusz Muszyński. Był wspa-
niałym człowiekiem, muzykiem i animatorem 

życia muzycznego, autorem opracowań chóral-
nych i instrumentalnych oraz muzyki do spektakli 
teatralnych.
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WOKÓŁ NAS

Jak co roku przed Świętami 
Bożego Narodzenia Sto-
warzyszenie Razem dla 

Bierunia zorganizowało spo-
tkanie dzieci z twórcami bieruń-
skiej stajenki. Dzieci przybyły 
na spotkanie głównie z ojcami, 
wysłanymi przez mamy zajęte 
najpewniej przedświąteczny-
mi przygotowaniami. Jan Wie-
czorek opowiedział jak to 60 lat 
temu w starobieruńskim koście-
le p.w. św. Bartłomieja stanęły 

pierwsze figurki (był to np. gó-
ral z trąbką), Grzegorz Wilk ze 
swadą zdradzał ich techniczne 
szczegóły, a Michał Lorenc za-
prezentował postać Kardynała 
Stanisława Nagyego, którego 
figurka już od tego roku zagości 
w bieruńskiej Betlejemce. Kolej-
ną nowością w stajence będzie 
szyb górniczy z Kopalni Ziemo-
wit. Pierwszy pokaz szopki – 
jak zwykle podczas tegorocznej
Pasterki.

W spotkaniu wzięli udział 
mieszkańcy, z którymi 
Lokalni Liderzy oma-

wiali Rodzinne Plany Powo-
dziowe, Lokalni Liderzy oraz 
osoby biorące czynny udział w 
szkoleniu Lokalnych Liderów.
Spotkanie otworzył Michał 
Kucz, Prezes Zarządu Stowa-
rzyszenia „Atlantyda”. Poszcze-
gólne zadania oraz rezultaty 
zrealizowanego projektu przed-
stawił koordynator projektu 
„Oswajamy powódź” Jarosław 
Mokry. W swojej prezentacji 
zwrócił on uwagę w szczegól-
ności na pytania i uwagi miesz-
kańców, wśród których zostały 
wdrożone Rodzinne Plany Po-
wodziowe. Odwiedzani miesz-
kańcy wskazywali, iż emocje 
związane z powodzią sprzed 
kilku lat nie wygasły, mieszkań-

cy chcieli rozmawiać o wyda-
rzeniach w których uczestniczy-
li. Zadawano pytania nt. podej-
mowanych przez odpowiednie 
służby działań chroniących ich 
przed powodzią, gdzie mogą 
bezpiecznie przewieźć samo-
chód w czasie zagrożenia po-
wodziowego. Powódź skończy-
ła się, jednak niepokój i trauma 
z nią związana pozostała. W 
większości mieszkańcy zdają 
sobie sprawę z zagrożenia ja-
kie im towarzyszy. 

Koordynator projektu wska-
zał również na niezakończenie 
podejmowanych działań przez 
Lokalnych Liderów wraz z za-
kończeniem projektu.

Lokalni Liderzy nadal będą 
spotykać się z mieszkańcami, 
którzy będą chcieli, aby wśród 
ich rodzin został opracowany i 

wdrożony Rodzinny Plan Po-
wodziowy.

Liderzy podjęli decyzję o kon-
tynuowaniu założeń projektu i 
rozszerzaniu zasięgu swoich 
działań w formie wolontariatu. 
W związku z czym, będą dążyć 
do usankcjonowania ich działal-
ności w dokumentach progra-
mowych Urzędu Miasta, Sta-
rostwa Powiatowego oraz od-
powiednich służb ratunkowych. 
Liderzy będą spotykać się mi-
nimum raz na kwartał, aby wy-
mieniać się doświadczeniami i 
pogłębiać swoją wiedzę w za-
kresie ochrony przed powo-
dzią. Każdy mieszkaniec, któ-
ry chciałby zostać liderem, aby 
pomagać swoim sąsiadom na 
wypadek powodzi, będzie mógł 
przystąpić do grupy Lokalnych 
Liderów.

Projekt spotkał się z pozy-
tywnymi recenzjami i ocenami. 
Wskazywano na ważność tego 
typu przedsięwzięć edukacyj-
nych, prowadzonych przez sa-
mych mieszkańców w ramach 
tzw. pomocy samosąsiedzkiej. 
Zebrani goście zgodnie podkre-
ślali, iż nie sztuka krytykować 
władz odpowiedzialnych za pro-
wadzenie działań związanych z 
ochroną przeciwpowodziową, 
sztuką natomiast jest podejmo-
wanie działań uzupełniających 
do podejmowanych przez od-
powiedzialne instytucje przed-
sięwzięć, zwiększających bez-
pieczeństwo mieszkańców. 
Niekorzystne usytuowanie Bie-
runia w sąsiedztwie 4 rzek (Wi-
sła, Przemsza, Gostynka i prze-
pływająca przez jego środek 
rzeka Mleczna), do tego potę-
gująca zagrożenie eksploata-

cja górnicza wskazują, iż wiele 
czynników będzie wpływać na 
sprawne zarządzanie ryzykiem 
powodziowym. Duże znaczenie 
na wypadek wystąpienia powo-
dzi, będzie miała świadomość 
mieszkańców na temat zasad 
zachowania i postępowania 
przed i w czasie powodzi, co 
może w znaczny sposób zmi-
nimalizować straty jej wystąpie-
nia w przyszłości.

Działania podejmowane 
przez samych mieszkańców, 
przygotowujące ich do powodzi 
będą miały kluczowe znaczenie 
w przypadku wystąpienia po-
wodzi w ograniczeniu ewentu-
alnego rozmiaru strat spowodo-
wanych jej skutkami. 

W spotkaniu wzięli udział za-
proszeni goście: Leszek Kry-
czek – Zastępca Burmistrza 
Bierunia, Piotr Czarnynoga 
– Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego, Piotr Kowalski 
– Kierownik w Wydziale Zarzą-
dzania Kryzysowego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach, 
Henryk Nikiel – Naczelnik Wy-
działu Zarządzania kryzysowe-
go (...) Starostwa Powiatowego 
w Bieruniu, Jarosław Jurzak – 
kierownik Ref. ds. Zarządzania 
kryzysowego Urzędu Miejskie-
go w Bieruniu, Szczepan Ko-
morowski z Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Tychach 
Jakub Momot z Komendy Po-
wiatowej Policji w Bieruniu oraz 
Piotr Kuczek ze Straży Miej-
skiej w Bieruniu.

Projekt dofinansowany ze 
środków Programu Operacyj-
nego Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich

Oswajanie powodzi
W środę, 11 grudnia 2013 r. w Świetlicy Środowiskowej 
odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projekt 
„Oswajamy powódź”.

Nowa figura w bieruńskiej stajence
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SPOŁECZEŃSTWO

Hasło „Barbórka” przy-
świecało w tym roku 
finałowi Tygodnia Ma-

tematyczno-Artystycznego, 
który odbył się 4 grudnia 
w Gimnazjum nr 2 w Bieruniu.

Tradycyjnie już towarzyszyły mu 
zmagania drużyn uczniów z klas 
trzecich, którym dopingowała cała 
młodzież gimnazjum. Uczestnicy 
musieli się do finału solidnie przy-
gotować już wcześniej, gdyż cze-
kały ich nie lada wyzwania. Musieli 
np. wykonać portret modela górni-
ka we wspaniałym mundurze, na-
zwać rodzaje węgla, mając do dys-
pozycji różne preparaty, a wśród 
nich grafit, torf a nawet diament. 
Uczniowie popisywali się umiejęt-
nościami artystycznymi, śpiewając 
śląskie piosenki oraz znajomością 
gwary śląskiej i udowodnieniem, 
że ciągle znane są wśród młodych 
takie wyrazy jak: wicherka, szol-
ka czy geltag. Na własnej skórze 
przekonali się, jak niewygodny i 
ciężki jest cały roboczy ubiór gór-
nika. Zadaniem uczestników zaba-
wy było nie tylko włożenie stroju, 
ale także pokonywanie przeszkód 
i niskich chodników, imitujących te 
z gruby (patrz zdjęcie).

Wszyscy bawili się znakomicie 
i nie chodziło tylko o zwycięstwo, 
ale o uzyskana satysfakcję z wie-

dzy i możliwości pokazania się 
przed całą szkołą.

Po zakończeniu konkurencji fi-
nałowych, rozdano nagrody zdo-
byte w licznych konkursach lub 
przedsięwzięciach, które obywa-
ły się w ciągu tygodnia. A były to: 
konkurs plastyczny pt. „Górnik i 

jego praca”, konkurs techniczny 
„Odgadnij do czego to służy”, po-
legający na podaniu nazwy przed-
miotu przedstawionego na ilustra-
cjach. Uczniowie mogli pokazać 
swoje talenty ciastkarskie wykonu-
jąc matematyczne wypieki, sprze-
dawane później na przerwach, z 
których dochód został przeznaczo-
ny na cele charytatywne. Odnajdy-
wali też ciekawe miejsca na Ziemi 

w konkursie geograficznym, czy 
rozwiązywali zagadki chemiczne 
i biologiczne. Mogli też wykazać 
się logiką w rozwiązywaniu sudo-
ku. Odbył się również turniej bad-
mintona oraz warsztaty taneczne i 
profilaktyczne „Palenie jest słabe”.

Wszystkim zaangażowani i wy-

kazujący się wiedzą zostali na-
grodzeni przez organizatorów po-
szczególnych konkursów.

Skarby w Gimnazjum nr 2 ukryte 
są jednak nie tylko pod ziemią, ale 
przede wszystkim w głowach i pra-
cowitości uczniów i nauczycieli, a 
wydobyte podczas konkursów po-
wiatowych, rejonowych oraz ogól-
nopolskich, z których młodzież przy-
wozi zaszczytne miejsca i tytuły.

Możemy się więc poszczycić 
I miejscem Marty Greguły, III Na-
talii Żołneczko w kategorii pio-
senka patriotyczna i III miejscem 
w kategorii recytacja podczas Po-
wiatowego Konkursu Literackiego 
„Ojczyzna moja, ojczyzna nasza”, 
w Powiatowym Konkursie Pla-
stycznym „Pan Hilary i Zosia Sa-
mosia jadą lokomotywą” I miejsce 
zajęła Karina Czele, uczennice 
Marta Kocurek i Martyna Kocu-
rek zdobyły zaszczytne I miejsce 
w Powiatowym Konkursie „Ziemia 
dla nas, my dla Ziemi”, a w Powia-
towym Konkursie „Poetycka Her-
baciarnia” Maria Stachoń zajęła III 
miejsce recytując fragment „Kwia-
tów polskich” Juliana Tuwima. 

Jak co roku w listopadzie odbyły 
się wojewódzkie konkursy przed-
miotowe, które tym razem okazały 
się dla wielu zbyt trudne. Dla wie-
lu, ale nie dla wszystkich, gdyż do 
drugiego rejonowego etapu za-
kwalifikowali się z języka angiel-
skiego Kinga Ścierska i Martyna 
Kocurek, z wiedzy o społeczeń-
stwie Kinga Ścierska i z języka 
niemieckiego Paweł Kozub.

Należy się cieszyć, że młodzież 
garnie się do języków obcych, 
chętnie się ich uczy, gdyż ja po-
wiedział Johann Wolfgang Goethe 
„Ile znasz języków, tyle razy jesteś 
człowiekiem”.

„Górnicze skarby pod ziemią…” i w Gimnazjum nr 2 im. św. Walentego

Bieruński Sztab zaprasza 
wszystkich chętnych, zarów-

no indywidualnych wolontariu-
szy jak i organizacje, stowarzy-
szenia, instytucje do współpracy 
w organizacji przyszłorocznego 
finału.

Już teraz wiemy, że organiza-
torzy przygotują szereg imprez, 
a będą to m.in.: koncert kame-
ralny w pubie „Gwarek”, kara-
oke w pubie „Piwnica”, zabawy 
dla najmłodszych, 11 stycznia 
– bal charytatywny a 12 stycznia 
– koncert finałowy w „Jutrzence”. 
Wszystkim wydarzeniom towa-

rzyszyć będzie licytacja, loteria 
oraz wiele innych atrakcji.

11 stycznia wolontariusze wyj-
dą na ulice miasta i będą uczest-
niczyć w wielkiej kweście na 
rzecz potrzebujących.  Już te-
raz można włączyć się w ak-
cję i przesyłać swoje dane do 
identyfikatorów (imię, nazwisko, 
adres, pesel, nr telefonu, ad-
res e-mail) oraz zdjęcia w for-
mie elektronicznej na adres: 
wospbierun@wp.pl. 

Więcej szczegółowych infor-
macji w bieruńskich sztabie pod 
nr tel.: 695-029-975        .   (ZP)

Nadchodzi 
kolejny finał WOŚwP

Jak co roku, w okresie przedświątecznym rusza Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. Wspólne siły bieruńskich sztabow-
ców oraz Stowarzyszenia Gospodarczo-Ekologicznego „Nasz 
Region” tym razem  będą skupiały się na zbieraniu pieniędzy 
na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ra-
tunkowej i godnej opieki seniorów.
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