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Remiza pełna wydarzeń
Już niebawem rusza nowa, 
duża inwestycja w Bieruniu 
– „Utworzenie regionalnego 
centrum kulturalno-gospo-
darczego poprzez komplek-
sową rozbudowę świetlicy 
środowiskowej i remizy OSP 
w Bieruniu przy ul. Remizo-
wej – etap I”. Zadanie dofi-
nansowane jest z dotacji ce-
lowej budżetu państwa.

W niedzielę 3 marca odbę-
dzie się uroczyste wmurowa-
nie kamienia węgielnego pod 
budowę remizy i świetlicy 
środowiskowej. Z tej okazji w 
kościele p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa o godz. 
11:30 odbędzie się Msza św. 
Serdecznie zapraszamy.

Już niebawem rusza nowa, 

Rusza rozbudowa 
świetlicy i remizy!

W tym roku obchodzimy wy-
jątkowy jubileusz XV – le-
cia współpracy Bierunia z 

partnerskim miastem Moravsky’m 
Berou nem. Z tej okazji władze mia-
sta ogłosiły rok 2013 – „Rokiem Cze-
skim w Bieruniu”. Na początek pre-
zentujemy logo, które będzie nam 
towarzyszyć w przeciągu najbliż-
szych miesięcy podczas wielu wy-
darzeń, spotkań, wyjazdów i innych 
działań. 

Większość wydarzeń kulturalnych 
i sportowych odbywających się w na-
szym mieście będzie zawierało akcent 
czeski. Już od lutego Bieruński Ośro-
dek Kultury zaprasza mieszkańców do 
uczestnictwa w konkursach artystycz-
nych, spotkaniach z podróżnikami, 
plenerze malarskim czy też wieczo-
rach z czeskimi bajkami i filmem. 

jątkowy jubileusz XV – le-
cia współpracy Bierunia z 

partnerskim miastem Moravsky’m 
Berou nem. Z tej okazji władze mia-
sta ogłosiły rok 2013 – „Rokiem Cze-
skim w Bieruniu”. Na początek pre-
zentujemy logo, które będzie nam 
towarzyszyć w przeciągu najbliż-
szych miesięcy podczas wielu wy-
darzeń, spotkań, wyjazdów i innych 
działań. 
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W związku z planowaną budową drogi 
dojazdowej do terenów inwestycyjnych 

w tym Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 
Bieruniu, Gmina Bieruń poszukuje inwestorów 

zainteresowanych terenem pod działalność 
inwestycyjną.

Możliwe są wydzielenia działki o dowolnej 
powierzchni.

Oferty i zapytania można składać pisemnie 
bądź drogą elektroniczną na adres:

43-150 Bieruń, ul. Rynek 14
tel: 32 324 24 25, urzad@um.bierun.pl
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We wtorek 29 stycznia w Kościele św. Katarzyny w Mni-
chowicach odbyły się uroczystości żałobne. W gronie naj-
bliższej rodziny, panią Marię pożegnali również delegaci 
z Urzędu Miejskiego, członkowie Stowarzyszeń Emerytów 
i Rencistów oraz członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
W imieniu burmistrza Bierunia, Rady Miejskiej i całej spo-
łeczności miasta złożono wieniec pożegnalny.
Pani Maria mieszkała w Bieruniu od 1967 roku. Od 
1992 r. działała w bieruńskim oddziale Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Początkowo pełni-
ła w nim funkcję sekretarza, a następnie przewodniczą-
cej. Swoim zaangażowaniem i wytrwałością doprowadziła 
do usamodzielnienia bieruńskiego oddziału PRERiI oraz 
jego rozkwitu poprzez zwiększenie liczby członków z kil-
kudziesięciu do sześciuset.
Pani Maria działała również w Akcji Katolickiej przy pa-
rafii św. Bartłomieja w Bieruniu pomagając ludziom po-
trzebującym. Została Zasłużoną dla miasta w 2010 roku, 
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr VI/4/2010.

Pożegnano 
zasłużoną mieszkankę

Z przykrością 
informujemy, 
że zmarła Maria 
Surma-Mazurkiewicz 
(ur. 1936 r.), 
zasłużona i oddana 
mieszkanka 
Bierunia.

Ponadto, przy współpracy z 
Bieruńskim Ośrodkiem Spor-
tu i Rekreacji planowane są 
międzynarodowe turnieje pił-
karskie, rajd rowerowy czy też 
udział w corocznym „Biegu pod 
Górę”. 

Na rynku zagości już po raz 
drugi plenerowa wystawa, tym 

razem poświęcona w cało-
ści piętnastoletniej współpra-
cy miast, a kolekcjonerzy nu-
mizmatyki będą mogli nabyć 
nowy funt bieruński – wydany 
specjalnie z tej okazji. Na stro-
nie internetowej miasta oraz w 
Rodni będzie można znaleźć 
wiele ciekawych informacji do-

tyczących naszego czeskiego 
sąsiada, poznać historię part-
nerstwa oraz dowiedzieć się 
ciekawych rzeczy o Republce 
Czeskiej.

Najwięcej jednak będzie 
działo się we wrześniu, pod-
czas corocznych „Dni Bieru-
nia”. Zdradzimy tylko, że wśród 

wielu atrakcji mieszkańcy będą 
mogli poznać zarówno smaki 
kuchni czeskiej, jak i muzyczne 
brzmienia rodzimych artystów. 
Nie zabraknie także wyjazdów, 
wymian i spotkań na które już 
dzisiaj gorąco zapraszamy. 

O wszystkich szczegółach 
związanych z „Rokiem Czeskim 
w Bieruniu” będziemy informo-
wać mieszkańców na bieżąco. 
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Moravsky Beroun to nie-
wielka czeska miej-
scowość o powierzch-

ni 5.122 ha, leżąca w powiecie 
Ołomunieckim. Zamieszkuje ją 
3347 mieszkańców. Piętnaście 
lat temu, 14 maja 1998 roku pod-
pisano w niej Akt Partnerstwa po-
między naszymi miastami i tak 
w sposób formalny potwierdzo-
no partnerską współpracę miast 
imienników.

Zanim do tego doszło, już w 
1992 roku, za pośrednictwem 
Konsulatu Czechosłowacji w Ka-
towicach, został nawiązany kon-
takt a delegacja władz Moravsky-
ego Berouna złożyła nam pierw-
szą wizytę. Od tego momentu 
rozpoczęła się współpraca po-
legająca na wymianie doświad-
czeń gospodarczych, wymianie 
kulturalnej i sportowej. Nawią-
zane zostały kontakty pomię-
dzy szkołami podstawowymi obu 
miast. 

Pomysł i inicjatywa przypieczę-
towania istniejącej więzi odpo-
wiednim dokumentem, powstała 
po stronie czeskiej. Władze Bie-
runia decyzję o podpisaniu Aktu 
Partnerstwa przyjęły uchwałą 
nr IV/15/98 z dnia 28.04.1998r. 

Podpisanie Aktu Partnerstwa 
miało miejsce w pięknie odnowio-
nej sali głównej Ośrodka Kultury 
w Morawskim Berounie.

W uroczystości wzięła udział 
zaproszona przez stronę cze-
ską delegacja składająca się 
z radnych Bierunia, pracow-
ników Urzędu, jednostek or-
ganizacyjnych gminy, Szko-
ły Podstawowej Nr 2, Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz 
największych zakładów pracy.
Tekst aktu został sporządzony w 
języku polskim i czeskim. 

W imieniu Bierunia podpis 
pod Aktem Partnerstwa zło-
żył Burmistrz Alojzy Palowski, 
a w imieniu Moravsky’ego Bero-
una Starosta Rudolf Żaloudek. 
W uroczystości uczestniczył Kon-
sul Rzeczypospolitej Polskiej z 
Ostrawy Piotr Szwarc.

Tak to się zaczęło. W kolejnych 
numerach Rodni będziemy przy-
pominać o tym co zdarzyło się w 
następnych latach, informować o 
bieżącej współpracy i zaprosimy 
wszystkich mieszkańców na licz-
ne imprezy jakie z okazji „Roku 
czeskiego” przygotowały bieruń-
skie palcówki kulturalne, oświa-
towe i sportowe.

To już 15 lat…
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: Panie Burmistrzu, nie-
długo czeka nas rewolucja 
śmieciowa, wiele gmin, rów-
nież w naszym regionie przy-
gotowuje się do czekających 
nas zmian. Proszę powiedzieć, 
jak do tego zadania przygoto-
wuje się nasza gmina?

Zastępca Burmistrza – Le-
szek Kryczek: Gmina Bieruń 
bardzo starannie przygotowuje 
się do czekających ją zmian, a 
jak wiadomo czeka nas ich spo-
ro w najbliższym czasie. Od 1 
lipca 2013 r. zmienią się zasady 
gospodarowania odpadami na 
terenie gminy. Gmina przejmie 
obowiązki właściciela nierucho-
mości w zakresie odbioru, wywozu 
i gospodarowania odpadami ko-
munalnymi. 

W związku z tym, w drugim pół-
roczu 2012r. trwały prace nad 
przygotowaniem pakietu uchwał 
pozwalających na wprowadzenie 
tych zmian w życie. Rada Miasta 
podjęła w ubiegłym roku 9 uchwał 
obowiązkowych i 4 uchwały  nie-
obowiązkowe, z ich treścią moż-
na zapoznać się na naszej stro-
nie internetowej, w zakładce BIP. 
31 stycznia podjęta została rów-
nież uchwała w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Bie-
ruń, która jest zarazem ostatnią 
z wymaganych uchwał.

Niebawem zostaną rozesła-
ne do wszystkich właścicieli nie-
ruchomości druki deklaracji, któ-
re po wypełnieniu stanowić będą 
podstawę do wniesienia do gminy 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

Do końca czerwca tego roku 
musi zostać wybrana firma, któ-
ra będzie zajmować się odbiorem 
i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych z terenu gminy Bie-
ruń. Trwają więc prace nad przy-
gotowaniem się do przetargu.

: Wiele osób pyta po co 
w ogóle są te zmiany? Czy 
mógłby Pan wyjaśnić miesz-
kańcom dlaczego te zmiany 
były konieczne?

Leszek Kryczek: Zmiany wy-
nikają z potrzeby dostosowania 
polskich przepisów do przepisów 
obowiązujących w krajach Unii 
Europejskiej. 

Zmiany są więc obowiązkowe 
i dotyczą każdej gminy w Polsce. 
Pocieszeniem jest więc fakt, że 
nie jesteśmy sami z tym proble-
mem. Ponadto nowy system go-
spodarki odpadami, ma nam za-
pewnić, jak zakłada ustawa, więk-
szą szczelność. Dzięki temu, że 
gmina przejmie obowiązki kon-
troli nad wywozem i zagospoda-
rowaniem odpadów, mniej z nich 
będzie trafiać na tzw. dzikie wy-
sypiska czy służyć jako opał w 
piecach centralnego ogrzewania. 
Dodatkowo zakłada się wzmoc-
nienie selektywnej zbiórki odpa-
dów, która w naszej gminie i tak 
jest już na zadowalającym pozio-
mie. Poza zbiórką szkła, tworzyw 
sztucznych, metali i papieru, któ-
rą nasi mieszkańcy prowadzą już 
od kilku lat, dojdą kolejne frakcje: 
odpady wielomateriałowe, odpa-
dy kuchenne oraz odpady z po-
piołów i żużli – dla nieruchomości 
opalanych węglem. Ponadto w 
gminie zostaną utworzone punk-
ty selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, w których będzie 
można oddać wszystkie proble-
mowe odpady, które jak wiadomo 
nie powinny trafić do zwykłych 
pojemników. Tak prowadzona se-
lektywna zbiórka pozwoli ogra-
niczyć praktycznie do minimum 
ilość odpadów przekazywanych 
na składowiska odpadów, nato-
miast zebrane selektywnie odpa-
dy zostaną przygotowane do po-
nownego użycia.

: Jakie są zasadnicze 
zmiany w dotychczasowym 
systemie gospodarki odpada-
mi z punktu widzenia miesz-
kańca?

Leszek Kryczek: Zasadni-
czą zmianą jest przede wszyst-
kim kwestia rozliczania opłat za 
wywóz odpadów. Mieszkańcy 
będą uiszczać opłaty za wywóz 
odpadów bezpośrednio do gmi-
ny, a nie jak do tej pory do firmy, 
z którą mieli podpisaną umowę. 
Opłata nie będzie już odprowa-
dzana od ilości kubłów, a więc wy-
tworzonych odpadów, a od ilości 
zamieszkujących osób. Gmina w 
drodze przetargu wyłoni firmę, z 
którą podpisze umowę na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych z terenu gminy Bieruń. 
Mieszkaniec nie będzie więc mu-

siał martwić się wyborem firmy, 
która odbierze od niego odpady, 
ponieważ obowiązek ten spadnie 
na gminę. W tym miejscu chciał-
bym przypomnieć mieszkańcom 
o konieczności rozwiązania trwa-
jących umów na wywóz odpadów 
z dniem 30.06.2013 r. – dotyczy 
to również właścicieli nierucho-
mości niezamieszkałych, tak by 
uniknąć sytuacji podwójnej opła-
ty.

: Czy nowy system go-
spodarki odpadami będzie 
obejmować tylko mieszkań-
ców?

Zastępca Burmistrza – Le-
szek Kryczek: Nie. Początkowo 
tak miało być. Jednak po prze-
analizowaniu obecnej sytuacji, 
występującej zwłaszcza na osie-
dlach wielorodzinnych, zdecy-
dowaliśmy się objąć systemem 
również nieruchomości nieza-
mieszkałe. Mam tu na myśli m.in. 
instytucje publiczne, niewielkie 
przedsiębiorstwa czy duże zakła-
dy pracy. Powyższa decyzja, wia-
domo wiązać będzie się z dużym 
nakładem dodatkowej pracy lecz 
w efekcie pozwoli nam uzyskać 
jeszcze większą kontrolę nad od-
padami powstałymi na terenie 
gminy Bieruń. 

: W jaki sposób właści-
ciele nieruchomości będą roz-
liczać się z Urzędem?

Leszek Kryczek: Tak jak już 
wspomniałem, podstawą do uisz-
czenia opłaty będzie wypełniona 
deklaracja. Kwota, jaką właściciel 
sam sobie wyliczy stanowić bę-
dzie miesięczną opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi. Opłatę właściciel nierucho-
mości wnosić będzie kwartalnie 
do 10-tego dnia miesiąca nastę-
pującego po kwartale rozlicze-
niowym. Pierwsza opłata przypa-
dać będzie więc 10 październi-
ka tego roku. Chciałbym również 
zaznaczyć, że każdy kto będzie 
chciał wpłacać opłatę miesięcz-
nie, również będzie mógł to zro-
bić, gdyż i takie propozycje pa-
dały na jesiennych spotkaniach 
z mieszkańcami. Oczywiście 
będą też właściciele nieruchomo-
ści, którzy będą chcieli zapłacić 
za cały rok z góry i tego również 
nie możemy im zabronić.

: Skoro jesteśmy już 
przy opłatach, to jak to będzie 
w gminie Bieruń?

Leszek Kryczek: Ustawodaw-
ca zobowiązał gminy do ustale-
nia dwóch stawek: podstawowej 
– za odpady zbierane i odbiera-
ne w sposób nieselektywny oraz 
stawki niższej -  za odpady zbie-
rane i odbierane w sposób selek-
tywny. Będą  to stawki miesięcz-
ne, pobierane od każdej osoby 
zamieszkującej daną nierucho-
mość. Każdy, kto będzie segre-
gować odpady, będzie  płacić niż-
szą stawkę.

Pamiętajmy, jednak że opłata 
za odpady zbierane i odbierane w 
sposób selektywny, nie obejmu-
je tylko odbioru odpadów w wor-
kach do segregacji, ale również 
odbiór odpadów zmieszanych, 
które każdy z nas wytwarza czy 
zbiórkę odpadów wielkogabary-
towych, zielonych, gruzu, opon, 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego itd. Ponad-
to każdy mieszkaniec będzie 
mógł skorzystać z punktów se-
lektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych, gdzie będzie moż-
na oddać wszystkie odpady pro-
blemowe. Mówię to, ponieważ 
mieszkańcy często mylą niż-
szą stawkę z opłatą tylko za od-
pady segregowane zbierane 
w workach. Wyższą opłatę będą 
ponosić mieszkańcy, którzy w 
ogóle nie segregują odpadów.

: Rodnia: Nie obawia 
się Pan, że gmina będzie sporo 
do tego dokładać?

Zastępca Burmistrza – Le-
szek Kryczek: Założenie usta-
wodawcy było takie, że opłaty 
wnoszone przez właścicieli nie-
ruchomości, winny pokryć kosz-
ty związane z odbiorem, trans-
portem, zbieraniem, odzyskiem i 
unieszkodliwianiem odpadów ko-
munalnych, koszty związane z 
utworzeniem i utrzymaniem punk-
tów selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych oraz koszty obsługi 
administracyjnej. Kalkulacja, któ-
rą przedstawiliśmy na jednej z ko-
misji, uwzględniała realne koszty 
pozwalające na realizację powyż-
szych zadań. Zaproponowane 
przez nas stawki, które zresztą 
nie odbiegały od tych w naszym 
powiecie, nie uznały poparcia 
wśród radnych. 

Dziękuję za rozmowę.
Zbigniew Piksa

Informacja: 
na stronie internetowej Urzędu 
Miasta została uruchomiona 

nowa zakładka poświęcona w 
całości gospodarce odpadami.

Gospodarka odpadami w gminie Bieruń od lipca 2013 roku

Śmieciowa rewolucja?
Rozmowa Rodni z Zastępcą Burmistrza – Leszkiem Kryczkiem
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RADA MIEJSKA

PLAN PRACY KOMISJI FINANSÓW, ROZWOJU  
i PROMOCJI

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI MIEJSKIEJ

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, 
ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA, 
OCHRONY ŚRODOWISKA I ŁADU PUBLICZNEGO

Mie-
siąc 

Data, godzina, miejsce 
Podstawowe tematy 

posiedzenia 

1.
23.01.2013 r., godz. 

16.30
Sala szkoleń UM

1. Podział miasta na obwody gło-
sowania.

2. Uczestnictwo gminy Bieruń w 
uroczystościach św. Walente-
go.

3. Sprawozdanie z działalności 
Komisji w 2012 r.

4. Realizacja wniosków Komisji 
za IV kw. 2012 r.

2.

20.02.2013 r., godz. 
13.00

Posiedzenie wyjazdowe
PUP Tychy

1. Lokalny rynek pracy oraz roz-
wój MSP.

2. Realizacja wniosków Komisji 
za I kw. 2013 r.

3.
20.03.2013 r., godz. 

16.30
Sala szkoleń UM

1. Wykorzystanie środków z za-
kresu usuwania skutków po-
wodzi w mieście.

2. Stan przygotowań do obcho-
dów 15-lecia partnerstwa Bie-
ruń – Morawsky Beroun.

4.
17.04.2013 r., godz. 

16.30
Sala szkoleń UM

1. Herb miasta i insygnia władzy 
samorządowej.

5.
15.05.2013 r., godz. 

16.30
Sala szkoleń UM

1. Ocena dochodów finansowych 
związanych z korzystaniem z 
majątku gminy.

6.
19.06.2013r., godz. 

16.30
Sala szkoleń UM

1. Analiza i opinia ws. wykona-
nia Budżetu za 2011 r. wraz ze 
sprawozdaniem finansowym.

7. Lipiec Przerwa wakacyjna

Mie-
siąc

 Data, godzina, miejsce 
Podstawowe tematy 

posiedzenia 

1.
15.01.2013 r., godz. 16.30

Sala szkoleń UM

1. Spotkanie z przedstawi-
cielami PSP w Tychach i 
OSP w Bieruniu.

2.
05.02.2013 r., godz. 16.30

Sala szkoleń UM
1. Spotkanie z przedstawicie-

lami rolników w Bieruniu.

3.
12.03.2013 r., godz. 16.30

Sala szkoleń UM

1. Spotkanie z przedstawicie-
lami WFOŚiGW.

2. Podsumowanie „Akcji Zima 
2012/2013”.

4.
09.04.2013 r., godz. 16.30

Sala szkoleń UM
1. Bezpieczeństwo w gminie 

Bieruń.

5.
07.05.2013 r., godz. 16.30

Sala szkoleń UM

1. Przygotowanie pod wzglę-
dem bezpieczeństwa pla-
ców zabaw i miejsc do 
palenia ognisk na terenie 
gminy Bieruń.

6.
11.06.2013 r., godz. 16.30

Sala szkoleń UM

1. Sprawozdanie z wykona-
nia Budżetu za 2012 rok.

2. Ocena stopnia przygoto-
wania gminy do realizacji 
zadań związanych z go-
spodarką odpadami ko-
munalnymi.

7. Lipiec Przerwa wakacyjna

Mie-
siąc

 Data, godzina, miejsce 
Podstawowe tematy  

posiedzenia

1.
22.01.2013 r., godz. 16.30

Sala szkoleń UM
1. Opiniowanie taryf za wodę.

2.
19.02.2013 r., godz. 16.30

Sala szkoleń UM

1. Opiniowanie taryf za ścieki.
2. Realizacja wniosków Komisji 

za 4 kwartał 2012.

3.
19.03.2013 r., godz. 16.30

Sala szkoleń UM

1. Aktualizacja studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta.

2. Plany zagospodarowania 
przestrzennego miasta.

4.
16.04.2013 r., godz. 16.30

Sala szkoleń UM

1. Sprawozdanie z wykonania in-
westycji i remontów w gminie 
2012 roku.

5.
14.05.2013 r., godz. 16.30

Sala szkoleń UM

1. Istniejące oraz tworzone kon-
cepcje i dokumentacje tech-
niczne dotyczące zadań in-
westycyjnych i remontowych.

2. Realizacja wniosków Komisji 
za 1 kwartał 2013.

6.
18.06.2013 r., godz. 16.30

Sala szkoleń UM

1. Sprawozdanie Burmistrza 
Miasta z wykonania Budżetu 
za 2012 r.

7. Lipiec Przerwa wakacyjna

Mie-
siąc 

Data, godzina, miejsce 
Podstawowe tematy  

posiedzenia 

1.
17.01.2013 r., godz. 16.30

Sala szkoleń UM

1. Plan ferii zimowych dla dzieci i 
młodzieży.

2. Analiza realizacji wniosków (09–
12.2012).

2.
07.02.2013 r., godz. 16.30

Sala szkoleń UM

1. Dzieci i młodzież w mieście. Po-
wołanie Młodzieżowej Rady 
Miasta.

3.
14.03.2013 r., godz. 16.30

Sala szkoleń UM

1. Polityka prorodzinna miasta w za-
kresie działalności MOPS.

2. Sprawozdanie z Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
(alkoholizm, narkomania) oraz 
Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie.

3. Sprawozdanie z prac Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie.

4. Sprawozdanie z działalności 
MOPS w Bieruniu.

5. Ocena Zasobów Pomocy Społecz-
nej.

4.
11.04.2013 r., godz. 16.30

Sala szkoleń UM

1. Omówienie przygotowań do Dni 
Bierunia 2013 i Dożynek.

2. Analiza realizacji wniosków (01–
03.2013).

5.
09.05.2013 r., godz. 14.00

Placówki szkolne
Sala szkoleń UM

1. Placówki oświatowe: gimnazja 
i szkoły podstawowe. Bezpie-
czeństwo dzieci i młodzieży w 
szkołach – część wyjazdowa.

2. Sprawozdanie OE z realizacji za-
dań statutowych i finansowych 
w 2012 r.

6.
13.06.2013 r., godz. 16.30

Sala szkoleń UM
1. Sprawozdanie z wykonania bu-

dżetu za 2012 rok.

7. Lipiec Przerwa wakacyjna
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Na VI Spotkanie z Tra-
dycją pn. „Opowie-
ści Wigilijne” zaprosi-

liśmy 13 stycznia zespół „On-
draszki” ze Szczyrku. Akordeon, 
skrzypce i altówka to instrumen-
ty, na których przygrywali góra-
le – śpiewając kolędy i pasto-

rałki, opowiadali również o gó-
ralskich zwyczajach i obrzędach 
świątecznych. Po występie za-
proszonych gości, po raz kolejny 
zaprezentował kolędy w wydaniu 
regionalnym – zespół Nowobie-
runianki.

Noworoczne spotkanie Koła 
nr 2 w Bieruniu Nowym Pol-
skiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów odbyło 

się 15 stycznia. Z programem ar-
tystycznym dla seniorów wystą-
piła młodzież z Gimnazjum nr 1 
im. K. Wierzgonia prezentując 
„Jasełka” w nowoczesnym wyda-
niu oraz kolędy i pastorałki przy-
gotowane pod kierunkiem Anny 
Kasperczyk i Marka Reguły.

W piątek 18 stycznia dla milu-
sińskich (dzieci z przedszkola 
i nie tylko) przygotowano bajkę 
„Wilk i zając” w wykonaniu arty-
stów z Krakowa. Spektakl przed-
stawia trzy komiczne sytuacje 
kiedy to, zając jako właściciel re-
stauracji, później dentysta i poli-
cjant spotyka wilka.

Dwa dni później 20 stycznia 
gościliśmy w „Remizie” zespo-

ły: Bierunianki, Ściernianecz-
ki, Nowobierunianki, Mixer 
Band oraz chóry: Polonia i 
Harmonia.

Życzenia noworoczne ze-
branym składali: Dyrektor BOK 

pani Zofia Łabuś, Z-ca Bur-
mistrza pan Leszek Kryczek, 
Przewodniczący Rady Miasta 
pan Przemysław Major oraz 
Przewodnicząca Komisji Zdro-

wia, Oświaty, Kultury, Sportu i 
Rekreacji Barbara Panek-Bryła.

Po części oficjalnej rozpo-
częła się tradycyjna, tym razem 
biesiadna zabawa, prowadzo-
na przez pana Andrzeja Potę-
pę z grupą artystów znanych z 
TVS Silesia. Utwory klasyki wo-
kalnej (m.in. „Brunetki, blondyn-
ki’’ „O sole mio”), zaprezentował 
pan Krzysztof Wierzchowski – 

tenor, aktor, artysta, którego ce-
chuje duże poczucie humoru i ła-
twość w posługiwaniu się gwarą 
śląską. Spotkanie zakończyło się 
zabawą taneczną.

Remiza pełna wydarzeń

N VI Spotkanie z Tra- się 15 stycznia. Z programem ar-

RODNIA 

Dnia 19 stycznia br. odeszła na-
sza koleżanka, Joanna Tomala, 
która od 2004 r. pracowała w Gim-
nazjum nr 1 im. Karola Wierzgo-
nia w Bieruniu w charakterze na-
uczyciela bibliotekarza. 

Nie sposób wymienić wszyst-
kich inicjatyw, w których wykony-
wanie pani Tomala była zaanga-
żowana. Wśród najważniejszych 
działań wskazać trzeba: wzoro-
we prowadzenie biblioteki szkol-
nej, prowadzenie strony interneto-
wej biblioteki szkolnej, organizację 
szkolnych i powiatowych konkur-

sów czytelniczych, współorganizację konkursów plastycznych, wy-
staw i festynów szkolnych, prowadzenie Koła Miłośników Biblioteki 
Szkolnej i pomoc uczniom w nauce. Współpracowała z Miejską Bi-
blioteką Publiczną w Bieruniu i bibliotekarzami powiatu bieruńsko-
-lędzińskiego.

Nieobce były jej również działania związane ze środowiskiem lo-
kalnym. Podjęła m.in. współpracę z Towarzystwem Miłośników Zie-
mi Bieruńskiej „Porąbek”, była współautorką publikacji „Karol Wierz-
goń – człowiek bieruńskiej ziemi” i współorganizatorką konkursu 
dotyczącego patrona szkoły. Prowadziła zajęcia plastyczne nawią-
zujące do tradycji szkoły, podczas których wykorzystywano techni-
kę linorytu i ekslibrisu. Zorganizowała konkurs na reportaż i kartkę 
walentynkową. 

Odszedł od nas wspaniały człowiek, wspaniały nauczyciel, które-
go trudno będzie zastąpić. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieruniu

Bibliotekarka z pasją
sza koleżanka, 
która od 2004 r. pracowała w Gim-
nazjum nr 1 im. Karola Wierzgo-
nia w Bieruniu w charakterze na-
uczyciela bibliotekarza. 

kich inicjatyw, w których wykony-
wanie pani Tomala była zaanga-
żowana. Wśród najważniejszych 
działań wskazać trzeba: wzoro-
we prowadzenie biblioteki szkol-
nej, prowadzenie strony interneto-
wej biblioteki szkolnej, organizację 
szkolnych i powiatowych konkur-
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FERIE
z BOSiR-em

luty 2013

Zapisy oraz dodatkowe informacje:
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Turystyczna 1 (pokój nr 37 – II piętro)
www.bosir.bierun.pl, sport@bosir.bierun.pl, (32) 324 – 25 – 29

WYJAZDY W GÓRY
        11 luty – Szczyrk,               15 luty – Białka Tatrzańska
        18 luty – Wisła,                   22 luty – Jurgów

Osoby do ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej pod opieką opiekuna  
prawnego lub osoby pełnoletniej za pisemną zgodą opiekuna prawnego.  

Osoby do ukończenia 18 roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
Zapewniamy: bezpłatny przewóz + ubezpieczanie NNW.  

Skipass we własnym zakresie.
bialkatatrzanska.pl, www.soszow.pl, www.hawran.pl

(wyjazd 11 i 18 lutego godz. 7:30, planowany powrót do Bierunia ok. godz. 16:00, 
wyjazd 15 i 22 lutego godz. 6:00, planowany powrót do Bierunia ok. godz. 20:00)

Zapisy na dzień przed wyjazdem do godz. 9:00.

WYJAZDY DO AQUAPARKU
 13 i 20 luty – Ruda Śląska

 
Osoby do ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej pod opieką opiekuna  
prawnego lub osoby pełnoletniej za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 
Osoby do ukończenia 18 roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

Zapewniamy: bezpłatny przewóz + ubezpieczanie NNW.  
Bilet wstępu we własnym zakresie. www.aquadrom.pl  

Wyjazd godz. 8:00, planowany powrót do Bierunia ok. godz. 15:00
Zapisy na dzień przed wyjazdem do godz. 9:00. 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA w HALACH SPORTOWYCH
przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym, ul. Warszawska 294

FERIE Z BOSiR-em 
11 – 22 luty 2013r. 

 
WSTĘP WOLNY na PŁYWALNIĘ 

Pływalnia przy SP nr 1                
w Bieruniu Starym,                  
ul. Krakowska 28 

Basen przy SP nr 3  
w Bieruniu Nowym,  

ul. Węglowa 11 
poniedziałek - piątek poniedziałek - piątek 

w godz. 13:00 – 15:00 w godz. 14:00 – 16:00 
Dotyczy: dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów do 
ukończenia 25r.ż  (za okazaniem legitymacji) 
Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom do ukończenia 4 r. ż - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej 

 
PROMOCYJNE CENY na PŁYWALNIĘ 

Pływalnia przy SP nr 1 w Bieruniu Starym, ul. Krakowska 28 
     poniedziałek – piątek                                     sobota - niedziela 
    w godz. 15:00 – 22:00                                 w godz. 15:00 – 22:00 
*2zł ulgowy, 4zł normalny                          *2zł ulgowy, 4zł normalny 
* Dotyczy: dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów do 
     ukończenia 25r.ż  (za okazaniem legitymacji) 
    Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom do ukończenia 4 r. ż - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej 

 
NIEODPŁATNE ZAJĘCIA w HALACH SPORTOWYCH 

przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym, ul. Warszawska 294 
 
 

 
 
 
 
 

 
               przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu Starym, ul. Licealna 17a 

 
 
 
 

 
 

      NIEODPŁATNE ZAJĘCIA STRZELECKIE 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZACHOWE 
 
  

 
 
 
 
 

Kto Płyta boiska Kręgielnia Sala fitness 
Szkoły 
Podstawowe 

10:00 – 11:30 11:30 –13:00 13:00 – 14:30 

Szkoły 
Gimnazjalne 

11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 10:00 – 11:30 

Szkoły 
Ponadgimnazjalne 

13:00 – 14:30 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 

Kiedy Poniedziałek - Piątek 

Kto Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, Piątek 

Wtorek 

Szkoły Podstawowe 10:00 – 11:30 12:00 – 13:00 
Szkoły Gimnazjalne 11:30 – 13:00 13:00 – 14:00 
Szkoły Ponadgimnazjalne 13:00 – 14:30 14:00 – 15:00 

Gdzie Kiedy 
Strzelnica Sportowa  12, 14, 19, 21 luty w godz. 10:00 – 14:00 

Gdzie Kiedy 
Szkoła Podstawowa nr 1  11, 12, 13, 14, 15 luty w godz. 9:00 – 10:30 
Szkoła Podstawowa nr 3 18, 19, 20, 21, 22 luty w godz. 9:00 – 10:30 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA STRZELECKIE

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZTUK WALKI  
 
 
 
 

 
 

WYJAZDY DO AQUAPARKU 
 13 i 20 luty – Ruda Śląska 

Osoby do ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej pod opieką opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej za 
pisemną zgodą opiekuna prawnego. Osoby do ukończenia 18 roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 

Zapewniamy: bezpłatny przewóz + ubezpieczanie NNW. Bilet wstępu we własnym zakresie. 
 (www.aquadrom.pl  wyjazd godz. 8:00, planowany powrót do Bierunia ok. godz. 15:00) 

Zapisy na dzień przed wyjazdem do godz. 9:00.  
 

WYJAZDY W GÓRY  
        11 luty – Szczyrk  
        15 luty – Białka Tatrzańska „Kotelnica” 
        18 luty – Soszów 
        22 luty – Jurgów 

Osoby do ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej pod opieką opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej za 
pisemną zgodą opiekuna prawnego. Osoby do ukończenia 18 roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 

Zapewniamy: bezpłatny przewóz + ubezpieczanie NNW. Skipass we własnym zakresie. 
bialkatatrzanska.pl, www.soszow.pl, www.hawran.pl 

(wyjazd 11 i 18 lutego godz. 7:30, planowany powrót do Bierunia ok. godz. 16:00,  
wyjazd 15 i 22 lutego godz. 6:00, planowany powrót do Bierunia ok. godz. 20:00) 

Zapisy na dzień przed wyjazdem do godz. 9:00. 
 

LODOWISKA W BIERUNIU 
Informujemy, że lodowiska będą funkcjonować przy: 

 Pływalni ul. Krakowska 28  oraz  KS Piast ul. Warszawska 270  
Przy lodowiskach funkcjonują wypożyczalnie łyżew.  

(uruchomienie uzależnione od warunków pogodowych) 
 

PRZEWÓZ NA LODOWISKO W TYCHACH (PAPROCANY) 
w przypadku nie funkcjonowania lodowisk w Bieruniu we Wtorki i Czwartki zostanie zapewniony bezpłatny 

transport dzieci i młodzieży na lodowisko. 
 
Wtorki wyjazd godz:      Czwartki wyjazd godz:  
 9:20 Pętla autobusowa przy moście – Bieruń Nowy 14:20 Pętla autobusowa przy moście – Bieruń Nowy 
9:25 KS Piast          14:25 KS Piast 
9:30 Rondo przy KWK Piast       14:30 Rondo przy KWK Piast 
9:35 Ściernie             14:35 Ściernie 
9:40 Dom Pogrzebowy         14:40 Dom Pogrzebowy     
Wyjazd z Tychów o godzinie 12:00        Wyjazd z Tychów o godzinie 15:45 
 
 
 

Zapisy oraz dodatkowe informacje: 
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Turystyczna 1 (pokój nr 37 – II piętro) 

www.bosir.bierun.pl, sport@bosir.bierun.pl, (32) 324 – 25 – 29 

Gdzie Kiedy 
Hala G - 2 Bieruń Stary „kung-fu” 11, 13, 14, 15 luty w godz. 14:30 – 16:00 

12 luty w godz. 15:00 – 16:30 
Hala G - 1 Bieruń Nowy „zapasy” 11, 12, 13, 14, 15 luty w godz. 14:30 – 16:00 
Hala G - 1 Bieruń Nowy „kung-fu” 18, 19, 20, 21, 22 luty w godz. 14:30 – 16:00 
Hala G - 2 Bieruń Stary „zapasy” 18, 20, 21, 22 luty w godz. 14:30 – 16:00  

19 luty godz. 15:00 – 16:30 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZTUK WALKI

WSTĘP WOLNY na PŁYWALNIĘ

FERIE Z BOSiR-em 
11 – 22 luty 2013r. 

 
WSTĘP WOLNY na PŁYWALNIĘ 

Pływalnia przy SP nr 1                
w Bieruniu Starym,                  
ul. Krakowska 28 

Basen przy SP nr 3  
w Bieruniu Nowym,  

ul. Węglowa 11 
poniedziałek - piątek poniedziałek - piątek 

w godz. 13:00 – 15:00 w godz. 14:00 – 16:00 
Dotyczy: dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów do 
ukończenia 25r.ż  (za okazaniem legitymacji) 
Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom do ukończenia 4 r. ż - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej 

 
PROMOCYJNE CENY na PŁYWALNIĘ 

Pływalnia przy SP nr 1 w Bieruniu Starym, ul. Krakowska 28 
     poniedziałek – piątek                                     sobota - niedziela 
    w godz. 15:00 – 22:00                                 w godz. 15:00 – 22:00 
*2zł ulgowy, 4zł normalny                          *2zł ulgowy, 4zł normalny 
* Dotyczy: dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów do 
     ukończenia 25r.ż  (za okazaniem legitymacji) 
    Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom do ukończenia 4 r. ż - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej 

 
NIEODPŁATNE ZAJĘCIA w HALACH SPORTOWYCH 

przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym, ul. Warszawska 294 
 
 

 
 
 
 
 

 
               przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu Starym, ul. Licealna 17a 

 
 
 
 

 
 

      NIEODPŁATNE ZAJĘCIA STRZELECKIE 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZACHOWE 
 
  

 
 
 
 
 

Kto Płyta boiska Kręgielnia Sala fitness 
Szkoły 
Podstawowe 

10:00 – 11:30 11:30 –13:00 13:00 – 14:30 

Szkoły 
Gimnazjalne 

11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 10:00 – 11:30 

Szkoły 
Ponadgimnazjalne 

13:00 – 14:30 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 

Kiedy Poniedziałek - Piątek 

Kto Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, Piątek 

Wtorek 

Szkoły Podstawowe 10:00 – 11:30 12:00 – 13:00 
Szkoły Gimnazjalne 11:30 – 13:00 13:00 – 14:00 
Szkoły Ponadgimnazjalne 13:00 – 14:30 14:00 – 15:00 

Gdzie Kiedy 
Strzelnica Sportowa  12, 14, 19, 21 luty w godz. 10:00 – 14:00 

Gdzie Kiedy 
Szkoła Podstawowa nr 1  11, 12, 13, 14, 15 luty w godz. 9:00 – 10:30 
Szkoła Podstawowa nr 3 18, 19, 20, 21, 22 luty w godz. 9:00 – 10:30 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZACHOWE

FERIE Z BOSiR-em 
11 – 22 luty 2013r. 

 
WSTĘP WOLNY na PŁYWALNIĘ 

Pływalnia przy SP nr 1                
w Bieruniu Starym,                  
ul. Krakowska 28 

Basen przy SP nr 3  
w Bieruniu Nowym,  

ul. Węglowa 11 
poniedziałek - piątek poniedziałek - piątek 

w godz. 13:00 – 15:00 w godz. 14:00 – 16:00 
Dotyczy: dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów do 
ukończenia 25r.ż  (za okazaniem legitymacji) 
Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom do ukończenia 4 r. ż - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej 

 
PROMOCYJNE CENY na PŁYWALNIĘ 

Pływalnia przy SP nr 1 w Bieruniu Starym, ul. Krakowska 28 
     poniedziałek – piątek                                     sobota - niedziela 
    w godz. 15:00 – 22:00                                 w godz. 15:00 – 22:00 
*2zł ulgowy, 4zł normalny                          *2zł ulgowy, 4zł normalny 
* Dotyczy: dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów do 
     ukończenia 25r.ż  (za okazaniem legitymacji) 
    Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom do ukończenia 4 r. ż - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej 

 
NIEODPŁATNE ZAJĘCIA w HALACH SPORTOWYCH 

przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym, ul. Warszawska 294 
 
 

 
 
 

 
               przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu Starym, ul. Licealna 17a 

 
 
 
 

 
 

      NIEODPŁATNE ZAJĘCIA STRZELECKIE 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZACHOWE 
 
  

 
 
 
 
 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZTUK WALKI  

Szkoły Płyta boiska Kręgielnia Sala fitness 
Podstawowe 10:00 – 11:30 11:30 –13:00 13:00 – 14:30 
Gimnazjalne 11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 10:00 – 11:30 
Ponadgimnazjalne 13:00 – 14:30 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 
Kiedy Poniedziałek - Piątek 

Szkoły Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, Piątek 

Wtorek 

Podstawowe 10:00 – 11:30 12:00 – 13:00 
Gimnazjalne 11:30 – 13:00 13:00 – 14:00 
Ponadgimnazjalne 13:00 – 14:30 14:00 – 15:00 

Gdzie Kiedy 
Strzelnica Sportowa  12, 14, 19, 21 luty w godz. 10:00 – 14:00 

Gdzie Kiedy 
Szkoła Podstawowa nr 1  11, 12, 13, 14, 15 luty w godz. 9:00 – 10:30 
Szkoła Podstawowa nr 3 18, 19, 20, 21, 22 luty w godz. 9:00 – 10:30 

Gdzie Kiedy 

PROMOCYJNE CENY na PŁYWALNIĘ
Pływalnia przy SP nr 1 w Bieruniu Starym, ul. Krakowska 28

FERIE Z BOSiR-em 
11 – 22 luty 2013r. 

 
WSTĘP WOLNY na PŁYWALNIĘ 

Pływalnia przy SP nr 1                
w Bieruniu Starym,                  
ul. Krakowska 28 

Basen przy SP nr 3  
w Bieruniu Nowym,  

ul. Węglowa 11 
poniedziałek - piątek poniedziałek - piątek 

w godz. 13:00 – 15:00 w godz. 14:00 – 16:00 
Dotyczy: dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów do 
ukończenia 25r.ż  (za okazaniem legitymacji) 
Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom do ukończenia 4 r. ż - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej 

 
PROMOCYJNE CENY na PŁYWALNIĘ 

Pływalnia przy SP nr 1 w Bieruniu Starym, ul. Krakowska 28 
     poniedziałek – piątek                                     sobota - niedziela 
    w godz. 15:00 – 22:00                                 w godz. 15:00 – 22:00 
*2zł ulgowy, 4zł normalny                          *2zł ulgowy, 4zł normalny 
* Dotyczy: dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów do 
     ukończenia 25r.ż  (za okazaniem legitymacji) 
    Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom do ukończenia 4 r. ż - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej 

 
NIEODPŁATNE ZAJĘCIA w HALACH SPORTOWYCH 

przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym, ul. Warszawska 294 
 
 

 
 
 

 
               przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu Starym, ul. Licealna 17a 

 
 
 
 

 
      NIEODPŁATNE ZAJĘCIA STRZELECKIE 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZACHOWE 
 
  

 
 
 
 
 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZTUK WALKI  

Szkoły Płyta boiska Kręgielnia Sala fitness 
Podstawowe 10:00 – 11:30 11:30 –13:00 13:00 – 14:30 
Gimnazjalne 11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 10:00 – 11:30 
Ponadgimnazjalne 13:00 – 14:30 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 
Kiedy Poniedziałek - Piątek 

Szkoły Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, Piątek 

Wtorek 

Podstawowe 10:00 – 11:30 12:00 – 13:00 
Gimnazjalne 11:30 – 13:00 13:00 – 14:00 
Ponadgimnazjalne 13:00 – 14:30 14:00 – 15:00 

Gdzie Kiedy 
Strzelnica Sportowa  12, 14, 19, 21 luty w godz. 10:00 – 14:00 

Gdzie Kiedy 
Szkoła Podstawowa nr 1  11, 12, 13, 14, 15 luty w godz. 9:00 – 10:30 
Szkoła Podstawowa nr 3 18, 19, 20, 21, 22 luty w godz. 9:00 – 10:30 

Gdzie Kiedy 

FERIE Z BOSiR-em 
11 – 22 luty 2013r. 

 
WSTĘP WOLNY na PŁYWALNIĘ 

Pływalnia przy SP nr 1                
w Bieruniu Starym,                  
ul. Krakowska 28 

Basen przy SP nr 3  
w Bieruniu Nowym,  

ul. Węglowa 11 
poniedziałek - piątek poniedziałek - piątek 

w godz. 13:00 – 15:00 w godz. 14:00 – 16:00 
Dotyczy: dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów do 
ukończenia 25r.ż  (za okazaniem legitymacji) 
Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom do ukończenia 4 r. ż - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej 

 
PROMOCYJNE CENY na PŁYWALNIĘ 

Pływalnia przy SP nr 1 w Bieruniu Starym, ul. Krakowska 28 
     poniedziałek – piątek                                     sobota - niedziela 
    w godz. 15:00 – 22:00                                 w godz. 15:00 – 22:00 
*2zł ulgowy, 4zł normalny                          *2zł ulgowy, 4zł normalny 
* Dotyczy: dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów do 
     ukończenia 25r.ż  (za okazaniem legitymacji) 
    Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom do ukończenia 4 r. ż - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej 

 
NIEODPŁATNE ZAJĘCIA w HALACH SPORTOWYCH 

przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym, ul. Warszawska 294 
 
 

 
 
 

 
               przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu Starym, ul. Licealna 17a 

 
 
 
 

 
 

      NIEODPŁATNE ZAJĘCIA STRZELECKIE 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZACHOWE 
 
  

 
 
 
 
 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZTUK WALKI  

Szkoły Płyta boiska Kręgielnia Sala fitness 
Podstawowe 10:00 – 11:30 11:30 –13:00 13:00 – 14:30 
Gimnazjalne 11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 10:00 – 11:30 
Ponadgimnazjalne 13:00 – 14:30 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 
Kiedy Poniedziałek - Piątek 

Szkoły Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, Piątek 

Wtorek 

Podstawowe 10:00 – 11:30 12:00 – 13:00 
Gimnazjalne 11:30 – 13:00 13:00 – 14:00 
Ponadgimnazjalne 13:00 – 14:30 14:00 – 15:00 

Gdzie Kiedy 
Strzelnica Sportowa  12, 14, 19, 21 luty w godz. 10:00 – 14:00 

Gdzie Kiedy 
Szkoła Podstawowa nr 1  11, 12, 13, 14, 15 luty w godz. 9:00 – 10:30 
Szkoła Podstawowa nr 3 18, 19, 20, 21, 22 luty w godz. 9:00 – 10:30 

Gdzie Kiedy 

przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu Starym, ul. Licealna 17a

FERIE Z BOSiR-em 
11 – 22 luty 2013r. 

 
WSTĘP WOLNY na PŁYWALNIĘ 

Pływalnia przy SP nr 1                
w Bieruniu Starym,                  
ul. Krakowska 28 

Basen przy SP nr 3  
w Bieruniu Nowym,  

ul. Węglowa 11 
poniedziałek - piątek poniedziałek - piątek 

w godz. 13:00 – 15:00 w godz. 14:00 – 16:00 
Dotyczy: dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów do 
ukończenia 25r.ż  (za okazaniem legitymacji) 
Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom do ukończenia 4 r. ż - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej 

 
PROMOCYJNE CENY na PŁYWALNIĘ 

Pływalnia przy SP nr 1 w Bieruniu Starym, ul. Krakowska 28 
     poniedziałek – piątek                                     sobota - niedziela 
    w godz. 15:00 – 22:00                                 w godz. 12:00 – 21:00 
*2zł ulgowy, 4zł normalny                          *2zł ulgowy, 4zł normalny 
* Dotyczy: dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów do 
     ukończenia 25r.ż  (za okazaniem legitymacji) 
    Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom do ukończenia 4 r. ż - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej 

 
NIEODPŁATNE ZAJĘCIA w HALACH SPORTOWYCH 

przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym, ul. Warszawska 294 
 
 

 
 
 

 
               przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu Starym, ul. Licealna 17a 

 
 
 
 

 
 

      NIEODPŁATNE ZAJĘCIA STRZELECKIE 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZACHOWE 
 
  

 
 
 
 
 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA SZTUK WALKI  

Szkoły Płyta boiska Kręgielnia Sala fitness 
Podstawowe 10:00 – 11:30 11:30 –13:00 13:00 – 14:30 
Gimnazjalne 11:30 – 13:00 13:00 – 14:30 10:00 – 11:30 
Ponadgimnazjalne 13:00 – 14:30 10:00 – 11:30 11:30 – 13:00 
Kiedy Poniedziałek - Piątek 

Szkoły Poniedziałek, Środa, 
Czwartek, Piątek 

Wtorek 

Podstawowe 10:00 – 11:30 12:00 – 13:00 
Gimnazjalne 11:30 – 13:00 13:00 – 14:00 
Ponadgimnazjalne 13:00 – 14:30 14:00 – 15:00 

Gdzie Kiedy 
Strzelnica Sportowa  12, 14, 19, 21 luty w godz. 10:00 – 14:00 

Gdzie Kiedy 
Szkoła Podstawowa nr 1  11, 12, 13, 14, 15 luty w godz. 9:00 – 10:30 
Szkoła Podstawowa nr 3 18, 19, 20, 21, 22 luty w godz. 9:00 – 10:30 

Gdzie Kiedy 
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KULTURA
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KULTURA

RODNIA 

OGŁOSZENIE 
OŚRODEK EDUKACJI ZAPRASZA DZIECI 

NA PÓŁKOLONIE ZIMOWE 
do Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 

i  
 Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Orła Białego 
 

w terminach  
od 11.02.2013 r. do 15.02.2013 r. 

oraz 
od 18.02.2013 r. do 22.02.2013 r.  

w godzinach od 900 do 1300 

W czasie trwania półkolonii 
 czeka na Was wiele atrakcji: 

wspólne gry i zabawy,  zawody sportowe 
oraz zajęcia plastyczne, zapraszamy! 

 
Zapisy w Ośrodku Edukacji 43-150 Bieruń ul. Chemików 39  

tel. 32 216 16 35 
lub  w sekretariatach szkół podstawowych 

Odpłatność za 1 turnus 25 zł. 
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RADA MIEJSKA

Najistotniejsza uchwa-
ła dotyczyła zatwier-
dzenia taryfy dla 

zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę dla mieszkań-
ców gminy Bieruń, ustalo-
nej przez Rejonowe Przed-
siębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji w Tychach S.A, 
na okres od 12.03.2013 r. 
do 11.03.2014 r. Po dłu-
giej dyskusji ustalono, że 
woda w Bieruniu będzie 
po 6,14 zł/m3. Dotychczas 
była po 5,95 zł/m3. Mimo 
wszystko to dobra wiado-
mość gdyż pierwsza propo-
zycja RPWiK wynosiła 6,26 
zł za m sześcienny. Radny 
Tomasz Nyga przyznaje, 
że Rada w tym temacie „nie 
ma nic do gadania”: może 
stawki przyjąć lub nie. Je-
śli nie przyjmie to one i tak 
wchodzą w życie po 3 mie-
siącach. Dyskutowano rów-
nież na temat jakości wody, 
szczególnie w Bieruniu No-
wym.

Ponadto Rada przyjęła 
uchwały w sprawie:

– przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i 
porządku na terenie gmi-
ny Bieruń,

– udzielenia pomocy fi-
nansowej województwu 
śląskiemu na realizację 
publicznej komunikacji 
zbiorowej,

– wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieru-

chomości na okres nie-
oznaczony oraz odstą-
pienie od obowiązku 
przetargowego trybu za-
warcia umowy (BPIK),

– wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieru-
chomości na okres nie-
oznaczony oraz odstą-
pienie od obowiązku 
przetargowego trybu za-
warcia umowy (NSE Sp. 
z o.o. w Brzeszczach),

– uchylenia Uchwały Nr 
II/5/2012 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 26 
stycznia 2012 r. w spra-
wie: zbycia w drodze 
przetargu nieograniczo-
nego nieruchomości po-
łożonej w Bieruniu, sta-
nowiącej własność gmi-
ny Bieruń,

– ustalenia zasad sprze-
daży lokali mieszkalnych 
stanowiących własność 
gminy Bieruń,

– zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów 
położonych w rejonie ul. 
Rędzinnej,

– zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
położonego pomiędzy li-
nią kolejową, Potokiem 
Goławieckim, ul. Wawel-
ską i ul. Bohaterów We-
sterplatte,

– planu dofinansowania 
form doskonalenia za-
wodowego nauczycie-
li szkół prowadzonych 
przez gminę Bieruń oraz 
ustalenia maksymal-
nej kwoty dofinansowa-
nia opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady kształ-
cenia nauczycieli na rok 
2013,

– apelu do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej o 
zwiększenie subwencji 
oświatowej,

– udzielenia pomocy fi-
nansowej powiatowi bie-
ruńsko-lędzińskiemu na 
realizację zadania w za-
kresie wspierania osób 
niepełnosprawnych, bę-
dących mieszkańcami 
gminy Bieruń,

– zawarcia porozumie-
nia pomiędzy gminą Bie-
ruń a miastem Tychy o 
powierzeniu do realiza-
cji zadania publicznego 
w zakresie świadczenia 
usług przez Środowisko-
wy Dom Samopomocy 
„Św. Faustyna” w Ty-
chach, ul. Nowokościel-
na 56 dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, 

będącymi mieszkańcami 
gminy Bieruń,

– przyjęcia rezolucji o 
ogłoszeniu roku 2013 
„Rokiem Czeskim w Bie-
runiu”, 

– zmian Uchwały Nr 
XVII/2/2012 Rady Miej-
skiej w Bieruniu z dnia 
20 grudnia 2012 r. w 
sprawie: budżetu miasta 
Bierunia na 2013 rok.

– ustalenia wzoru dekla-
racji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, 
składanej przez właści-
cieli nieruchomości po-
łożonych na terenie gmi-
ny Bieruń.

W czasie Sesji poruszo-
no także problem Straży 
Miejskiej. Obecnie ochroną 
Ratusza zajmują się pra-
cownicy cywilni bo tak jest 
taniej. Wobec powyższego 
powinniśmy zastanowić się 
nad rolą i ewentualną reor-
ganizacją Straży Miejskiej 
– powiedział radny Bogu-
sław Hutek. Ostatecznie 
radni zdecydowali, że temu 
tematowi zostanie praw-
dopodobnie poświęcona 
Nadzwyczajna Sesja Rady 
Miejskiej. 

Ponownie stanęła na po-
rządku dziennym sprawa 
zamieszczania nagrań au-
dio z obrad w internecie. 
Ponieważ w tym celu musi 
nastąpić zmiana statutu, 
powołano trzyosobową ko-
misję, która będzie nad tym 
pracować. Pod koniec ob-
rad Radny Tomasz Nyga 
poinformował o odejściu z 
klubu „Razem Dla Bieru-
nia” i zapowiedział złoże-
nie niebawem pisemnej re-
zygnacji. To druga osoba 
po Natalii Gajewskiej, któ-
ra opuszcza szeregi klubu, 
który skupiony wokół Prze-
mysława Majora w ostat-
nich wyborach wprowadził 
do Rady grupę młodych 
radnych. 

Radni obradowali
31 stycznia  na swym pierwszej w tym roku 
Sesji zebrała się Rada Miejska. W trakcie 
posiedzenia radni przyjęli 16 uchwał. 

OGŁOSZENIE 
Bieruński Ośrodek Kultury informuje, o terminach przyjmowa-

nia rezerwacji sal na 2014 rok:
  Kino-Teatru „Jutrzenka” przy ul. Spiżowej 4,
  Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej 19,
  Domu Kultury „Gama” przy ul. Chemików 45.

W pierwszej kolejności rezerwowane będą terminy dla Urzę-
du Miejskiego i podległych jednostek oraz organizacji społecz-
nych działających na terenie naszego miasta oraz mieszkań-
ców Bierunia.

Zapisy dla mieszkańców Bierunia odbywać  się będą 
od dnia 4 marca 2013 r. od godz. 8.00

w Bieruńskim Ośrodku Kultury, ul. Spiżowa 4.

Dla osób spoza Bierunia przyjmowane będą wnioski 
od dnia 25 marca 2013 r. 
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SPORT

W ostatnią sobotę 
stycznia rozegra-
no XVI Grand Prix 

Bierunia o Puchar Burmistrza 
Miasta Bierunia w Daleko-
wschodnich Sztukach Wal-
ki. W zawodach wystartowało 

około 100 zawodników z Pol-
ski i Czech. Przyznano tytuły: 
najlepszego zawodnika i za-
wodniczki w poszczególnych 
konkurencjach i kategoriach 
wiekowych. Ogółem, zawod-
nicy Ośrodka Szkolenia Sztuk 

Walki Big Kung-Fu zdobyli: 23 
złote medale, 22 srebrne me-
dale oraz 17 brązowych me-
dali. Wśród zwycięzców nie 
zabrakło bierunian: Puchar i 
tytuł najlepszej zawodniczki: 
w kategorii wiekowej do 10 lat 
– Roksana Tomera (Bieruń 
Nowy, Puchar i tytuł najlep-
szego zawodnika: w katego-
rii wiekowej do 8 lat – Jakub 
Kuś (Bieruń Nowy). Puchar 
dla najlepszego technika w 
walkach semi kontakt w ka-
tegorii juniorów zdobyli: Kse-
nia Psota i Daniel Żukow-
ski. Natomiast Puchar dla naj-
lepszego technika w walkach 
semi kontakt w kategorii se-
niorów zdobyli: Marketa Hri-
covova i Paweł Pustelnik.

Trenerami przygotowujący-
mi zawodników byli Wiesław 
Bigos 10 Dan, Mateusz Bi-
gos 4 Dan, Angelika Bigos 
2 Dan.

Grand Prix na medal

        OGŁOSZENIE ! 
DYREKCJA PRZEDSZKOLA NR 2  Z SIEDZIBĄ                                                     

W BIERUNIU INFORMUJE WSZYSTKICH 
ZAINTERESOWANYCH , 

ŻE OD DNIA 1.03.2013r. DO 31.03.2013r. TRWAJĄ 

ZAPISY DZIECI DO GRUP PRZEDSZKOLNYCH                                                                                       
I GRUP ZEROWYCH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 

Kartę zgłoszenia dziecka można odbierać w godz. od 7.00 do 15.00  budynkach  
Przedszkola nr 2: 

     przy ul.Warszawskiej  230  
     przy ul.Warszawskiej  292                       
     przy ul.Bijasowickiej   58                                   

Liczba miejsc ograniczona. Kartę wypisaną należy zwrócić do budynku 
Przedszkola, w którym pobrana została karta zgłoszenia do 31.03.2013r. 

Bieruński Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji zorganizo-
wał w sobotę 26 stycznia, 

siedemnastą już edycję turnieju 
oldbojów, tym razem w między-

narodowej obsadzie. W turnieju 
rozgrywanym na hali przy Gim-
nazjum nr 1 w Bieruniu Nowym 
udział wzięło pięć drużyn: Old-
boys Bieruń, Dinozaury Bojszo-

wy, Oldboys Imielin, ALPN Bie-
ruń oraz goście z bieruńskiego 
miasta partnerskiego Moravsky 
Beroun. W turnieju rozgrywa-
nym systemem „każdy z każ-

dym” występowali zawodnicy 
mający powyżej 35 lat. 

Zwycięstwo w trwających 
cały dzień rozgrywkach za-
pewniła sobie drużyna Oldboys 
Imielin przed zespołami z Bie-
runia i Bojszów. Grzegorz Fi-
gura z Odlboys Imielin wywal-
czył tytuł Króla Strzelców zdo-
bywając w całym turnieju 7 
bramek. Najstarszym zawodni-
kiem był Pan Synowiec Hen-
ryk z drużyny Oldboys Imielin.
Na zakończenie rozgrywek na-
grody wręczyli burmistrz Bie-
runia Bernard Pustelnik oraz 
zastępca burmistrza – Leszek 
Kryczek. (ZP)

Oldboye na hali

Gimnazjum nr 2 im. św. Walentego w Bieruniu informuje, że 
zapisy uczniów na rok szkolny 2013/2014 będą przyjmowane 
w terminie od 16 kwietnia do 23 maja 2013 r. w sekretariacie 
szkoły. Decyzję o przyjęciu uczniów spoza obwodu podejmuje 
Dyrektor, uwzględniając wyniki ucznia za I semestr klasy szó-
stej szkoły podstawowej, jego osiągnięcia i ocenę zachowania.

Gimnazjum nr 2 im. św. Walentego w Bieruniu: planuje otwar-
cie kolejnej klasy integracyjnej, wyposażone jest w nowocze-
sne pomoce multimedialne, posiada wielu laureatów olimpiad 
przedmiotowych, planuje otwarcie klas: matematycznej i języka 
angielskiego.

Szczegółowe informacje o ofercie naszej szkoły będzie moż-
na znaleźć na naszej stronie internetowej 

www.gimnazjum2.bierun.pl 
w miesiącu marcu. Zapraszamy.

Trwa przebudowa wałów 
Potoku Goławieckiego  i 
związany z tym remont uli-

cy Równoległej. Prace na zlece-
nie Urzędu Miejskiego wykonuje 
Grupa Kapitałowa WONAM S.A 
z Pszczyny. Na czas robót, ulica 
Równoległa jest zamknięta dla ru-
chu samochodowego z wyjątkiem 
dojazdu do posesji. Apelujemy do 
kierowców aby zwracali uwagę na 
zmieniającą się inżynierię ruchu 
i stosowali się do znaków drogo-
wych. Jak się dowiedzieliśmy po 
zakończeniu prac – 340 metrowy 
odcinek ulicy Równoległej (mniej 
więcej do ul. Przecznica) będzie 
odtworzony na  wzmocnionej pod-
budowie a pozostała część bę-
dzie uporządkowana stosownie 
do stanu technicznego.  

Prace przy 
Równoległej
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Wtorek od 8.30 do 17.00
Środa od 8.30 do 17.00

Czwartek od 8.30 do 17.00
Piątek od 8.30 do 17.00

Sobota od 9.00 do 14.00

Poniedziałek  nieczynne 
- zapraszamy po uzgodnieniu telefonicznym

W sobote 19 stycznia  jednostka OSP Bieruñ Stary 
przeprowadzi³a æwiczenia na zbiorniku „£ysina”, przy 
u¿yciu sañ do ratownictwa lodowego, symuluj¹c ra-
towanie ton¹cego. 

W sobotę 2 lutego w świetlicy śro-
dowiskowej „Remiza” odbyło się 
niecodzienne spotkanie jubile-

uszowe dostojnych siedemdziesięciolat-
ków. Po raz pierwszy, zorganizowano w 
naszym mieście rocznikowe spotkanie, 
dla tak dużej grupy seniorów. Warto bo-
wiem podkreślić, że we wspólnej zabawie 
uczestniczyło niemal osiemdziesięciu Ju-

bilatów. Dziś, kiedy średnia życia stale się 
wydłuża, siedemdziesięciolatkowie to lu-
dzie pełni energii, pasji oraz życiowej mą-
drości. Była więc okazja do wspomnień i 
dyskusji przy stole, był czas na wysłucha-
nie koncertu a nawet karnawałowe tańce. 
Wszystkich przybyłych na wstępie przy-
witał burmistrz Bierunia Bernard Pustel-
nik oraz przewodniczący Rady Miejskiej 

Przemysław Major. Nie zabrakło ciepłych 
słów, życzeń i wspólnych wspomnień, któ-
re jakże cenne warto pielęgnować i utrwa-
lać. Życzenia do siedemdziesięciolatków 
skierowali również zastępca burmistrza 
Leszek Kryczek oraz wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Adam Rozmus. Na 
scenie zaprezentowała się Lucyna Wu-
rzel śpiewająca mezzosopranem.

Jubileusz rocznika 1943
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