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Bieruń znalazł się wśród laure-
atów XVI edycji Konkursu Ślą-

skiej Nagrody Jakości i po raz ko-
lejny otrzymał Certyfikat „Stawimy 
na Jakość” potwierdzający wysoką 
jakość świadczonych usług i zarzą-
dzania instytucją.

Jak czytamy w oficjalnym wyróż-
nieniu: „Stale rosnący standard wy-
twarzanych przez organizację pro-
duktów i usług przyczynia się do 
zdobycia silnej pozycji rynkowej i 
zaufania wśród klientów. Otrzyma-
nie wyróżnienia świadczy, że przy-
kładacie Państwo szczególną wagę 
do spraw zarządzania jakością i 
działania te przynoszą oczekiwa-
ne efekty. Dzięki temu stajecie się 
Państwo wzorem dla innych orga-
nizacji.”

Urząd Miejski w Bieruniu od 
2010 r. posiada System Zarządza-
nia Jakością ISO, który co roku zo-
staje sprawdzany i udoskonalany. 
Badaniu poddawane są usługi zwią-
zane z obsługą klienta, ścisłe pro-
cedury, których instytucja jest zobo-
wiązana przestrzegać. Na bieżąco 
prowadzi się również szereg kon-
troli zewnętrznych i wewnętrznych 
których wyniki są analizowane.

W gronie laureatów w tym roku 
obok Bierunia znalazła się również 
Kompania Węglowa S.A. Oddział 
KWK „Ziemowit” czy też Zakłady 
Energetyki Cieplnej S.A. w Katowi-
cach.

Honorową Śląską Nagrodą Jako-
ści został uhonorowany Wojewoda 
Śląski – Zygmunt Łukaszczyk.

Kolejna 
nagroda dla 

Bierunia

Chcemy S1 2

3

Zmarł kardynał 
Stanisław Nagy
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PROTEST

W środę 5 czerwca 
mieszkańcy Bierunia, 
kolejny raz wyszli na 

ulicę aby zaprotestować, prze-
ciw odwlekanej ciągle budowie 
drogi S-1. Na czele kolumny szli 
przedstawiciele władz miasta z 
burmistrzem Bernardem Pu-
stelnikiem, wiceburmistrzem 
Leszkiem Kryczkiem oraz wi-
ceprzewodniczącym Rady Miej-
skiej Adamem Rozmusem. 
Razem z mieszkańcami w prze-
marszu udział wzięli bieruń-
scy radni oraz przedstawiciele 
władz powiatu ze starostą Ber-
nardem Bednorzem, przewod-
niczącym Rady Powiatu Józe-
fem Bergerem, wicestarostą 
Henrykiem Barcikiem.

W pewnym momencie sy-
tuacja zaczynała być groźna 
gdyż Policja zaczęła przepusz-
czać samochody wskutek cze-
go trudno mówić o blokadzie 
a kiedy prawym pasem drogi 
w kierunku Wisły maszerowali 
mieszkańcy a na sąsiednim pa-
sie pojawiły się ciężkie tiry. 

Jak nas poinformował Zbi-
gniew Jenczała przewodniczą-
cy Stowarzyszenia Mieszkań-
ców Bierunia, które było jednym 
z organizatorów protestu: miesz-
kańcy Bierunia od 1991 roku 
oczekują od właściwych jedno-
stek administracyjnych państwa 
– budowy obwodnicy, która po-
winna przejąć nadmierny ruch 
tranzytowy samochodów oso-
bowych i ciężarowych Jak twier-
dzi Zbigniew Jenczała 25 tys. 
samochodów na dobę w tym 45 
% ciężkiego transportu przejeż-
dża przez centrum Bierunia oraz 
Gminy i Miasta Oświęcimia. Dla-
tego żądamy wybudowania dro-
gi ekspresowej S-1 na odcinku 
Mysłowice Kosztowy – Bielsko 
Suchy Potok. 

Protestujący bierunianie 
po godz. 14.30 wyruszyli uli-
cą Warszawską w Bieruniu 
w kierunku mostu na Wiśle. 
Mieszkańcy, członkowie Sto-
warzyszenia Miłośników Ziemi 
Bieruńskiej „Porąbek” i Stowa-
rzyszenia Mieszkańców Bieru-
nia (organizatorzy protestu) za-
blokowali jeden pas ruchu na 
Drodze Krajowej DK44. 

Prezes Stowarzyszenia Miło-
śników Ziemi Bieruńskiej „Porą-
bek” – Henryk Skupień powie-
dział: Obiecany po wcześniej-

szych protestach mieszkańców 
w 2006 roku, termin ukończenia 
S1 na 2013 rok, nie został przez 
GDDKiA dotrzymany. W oce-
nie mieszkańców dotychczaso-
we działania odpowiedzialnych 
władz państwa były i są pozo-
rowane i nie dają gwarancji, że 
droga ekspresowa S1 na inte-
resującym nas odcinku w naj-
bliższym czasie powstanie.

Przemarsz dotarł do placu 
gminnego przy moście na Wi-
śle, gdzie dołączyli protestu-
jący mieszkańcy Oświęcimia 
wraz z prezydentem miasta Ja-
nuszem Chwierutem i wójtem 
Gminy Oświęcim Małgorza-
tą Grzywą, z aktywistami Sto-
warzyszenia „Oświęcimianie 
Oświęcimianom”, które również 
współorganizowało protest. 

Burmistrz Bierunia Bernard 
Pustelnik w swoim wystąpie-
niu powiedział: Sytuacja na od-
cinku drogi DK-44 w Bieruniu 
jest dramatyczna. Obecnie jed-
nostki Straży Pożarnych czę-
ściej wyjeżdżają do wypadków 
drogowych niż do pożarów. W 
kwietniu tego roku Zarząd Wo-
jewództwa Śląskiego umieścił 
budowę drogi S1 na wysokiej, 
bo aż trzeciej pozycji zadań 
do realizacji w perspektywie 
UE 2014 – 2020. Będziemy 
domagać się realizacji tej de-
cyzji i kłaść nacisk na GDKiA, 
by wreszcie zdecydowała się 
na wariant przebiegu S 1. Tyl-
ko protest mieszkańców Bieru-
nia i Oświęcimia może wpłynąć 
na taką decyzję. A mieszkań-
cy obu miast są naprawdę zde-
terminowani – mówił burmistrz 
Bierunia Bernard Pustelnik.

Zgromadzeni przyjęli i pod-
pisali deklarację – petycję do 
władz państwowych, w której 
wezwali organy i jednostki ad-
ministracji publicznej Rzeczpo-
spolitej Polskiej do niezwłocz-
nego podjęcia decyzji i realiza-
cji budowy drogi ekspresowej 
S1 na odcinku Mysłowice Kosz-
towy – Bielsko Biała oraz ob-
wodnicy Oświęcimia i nowego 
mostu na rzece Sole. Jeśli nie 
doczekamy się satysfakcjonu-
jącej nas odpowiedzi oraz roz-
poczęcia konkretnych działań 
– będziemy organizowali kolej-
ne protesty aż do skutku – po-
wiedział jeden z organizatorów 
protestu.

Dobiegł końca kolejny protest w sprawie budo-
wy S1. Kilkuset mieszkańców opowiedziało się 
za budową upragnionej obwodnicy naszego mia-
sta, która ma niesamowitego pecha: do oprote-
stowujących kolejne warianty jej przebiegu, do-
łączył rząd, który nie umieścił projektu na liście 
dróg ekspresowych do zrealizowania w najbliż-
szych sześciu latach.

Chcemy S1
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WYDARZENIA

Pogrzeb jednego z wy-
bitnych Ślązaków doby 
współczesnej, odbył się 

we wtorek, 11 czerwca, w kra-
kowskim Sanktuarium bł. Jana 
Pawła II. Liturgii pogrzebowej 
przewodniczył metropolita war-
szawski kard. Kazimierz Nycz, 
a homilię wygłosił przewodni-
czący Konferencji Episkopa-
tu Polski abp Józef Michalik a 
honory gospodarza pełnił kar-
dynał Stanisław Dziwisz.

Śmierć Kardynała odbiła się 
szerokim echem w mediach 
w kraju i na świecie. Dziewią-
ty Polak, a trzeci Ślązak, który 
trafił do grona książąt Kościoła, 
dla wielu ludzi w rodzinnym Bie-
runiu był: krewnym, sąsiadem, 
przyjacielem, autorytetem.

Urodził się 30 września 
1921 r. w Bieruniu Starym, w 
rodzinie górniczej. Miał pięcioro 
rodzeństwa, trzy siostry i dwóch 
braci. Jego ojciec Franciszek 
był górnikiem dołowym w kopal-
ni Mysłowice, matka Jadwiga 
uprawiała kawałek pola za do-
mem. Zmarła, kiedy Stanisław 
miał 6 lat, później wychowywa-
ły go siostry, Maria i Marta, któ-
re nigdy nie założyły własnych 
rodzin. W domu się nie przele-
wało, było skromnie, ojciec wy-
chodził do pracy (na piechotę) 
w niedzielę wieczór, wracał w 
sobotę. 

W ubiegłym roku w Sejmiku 
Śląskim Kardynał  Nagy wspo-
minał: Dzieliłem śląski, skompli-
kowany los, czego wyrazem są 
losy mojej rodziny. Mój ojciec 
walczył za Wilusia aż pod Ver-
dun. Mój rodzony brat pod Górą 
św. Anny brał udział w III po-
wstaniu w bitwie o wolność Ślą-
ska. Mój szwagier przeszedł 
dwa hitlerowskie fronty, żeby 
zawędrować do korpusu An-
dersa. Kuzyn trafił do Oświęci-
mia – mówił 91-letni kard. Sta-
nisław Nagy w Sejmiku Woj. 
Śląskiego.

Naukę w szkole średniej roz-
począł w Zakonie  Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Kra-
kowie jeszcze przed wojną, 
później zajął się filozofią i teo-
logią. Śluby wieczyste w Zgro-

madzeniu Księży Najświętsze-
go Serca Jezusowego złożył w 
1941 r., zaś święcenia kapłań-
skie przyjął 8 lipca1945 r. Tytuł 
magistra Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego otrzymał w 1948 r. 
za obronę pracy pt.: „Hierar-
chia kościelna u Klemensa 
Rzymskiego”; zaś kilka lat póź-

niej w Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim napisał rozprawę 
„Urząd nauczycielski w koście-
le pierwotnym”. Był tam wykła-
dowcą od 1958 r. a w czasie 
podróży koleją  między Krako-
wem i Lublinem  poznał innego 
wykładowcę tej uczelni – Karo-
la Wojtyłę.

Trudno wyliczyć jego liczne 
funkcje naukowe i doradcze w 
wielu komisjach, zarówno kra-
jowych, jak i zagranicznych.: 
był ekspertem dwóch Nadzwy-
czajnych Synodów Biskupów 
w Rzymie oraz II Soboru Waty-
kańskiego.  Przez wiele lat wy-
kładał na Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie oraz 
na Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym we Wrocławiu; został 
profesorem zwyczajnym. Zy-
skał miano pioniera polskiego 
ekumenizmu; jego dorobek jest 
nieoceniony, a publikacje trud-
no nawet policzyć. 

W tłumie żałobników, którzy 
szczelnie wypełnili, krakow-
skie Sanktuarium bł. Jana Paw-
ła II  obok rodziny, braci serca-
nów, byli przedstawiciele du-
chowieństwa. W licznej grupie 
kardynałów i biskupów dostrze-
gliśmy między innymi  metro-
politę katowickiego abp Wikto-
ra Skworca i jego poprzednika 
byłego metropolitę katowickie-
go abp Damiana Zimonia. 
Wymienienie wszystkich zna-
mienitych osób obecnych na 
ceremonii pożegnania Kardy-
nała Nagiego, przekroczyłoby 
ramy tego artykułu. Wspomnij-
my więc tylko o przedstawicie-
lach władz Bierunia z burmi-
strzem Bernardem Pustelni-
kiem i przewodniczącym Rady 
Miejskiej Przemysławem Ma-
jorem, władz powiatu z prze-
wodniczącym Rady Powiatu 
Józefem Bergerem i starostą 
Bernardem Bednorzem oraz 
radnym wojewódzkim Piotrem 
Czarnynogą. Za duszę zmarłe-
go modlili się obecni w sanktu-
arium nasi księża proboszczo-
wie: Walerian Ogierman, An-
drzej Bartoszek i Jan Dąbek. 
Liczną grupę mieszkańców, 
poczty sztandarowe oraz dele-
gacje szkół i instytucji, przywio-
zły cztery specjalne autobusy z 
Bieruniu w tym dwa zorganizo-
wane przez Urząd Miejski.

Pożegnaliśmy Wspaniałego 
Człowieka, Księcia Kościoła, 
Wybitnego Uczonego, Polaka, 
Ślązaka, Bierunianina… 

Zmarł kardynał Stanisław Nagy

Trzeci w historii kardynał ze Śląska
5 czerwca rano w Krakowie zmarł 

kard. Stanisław Nagy SCJ – uhonorowany tytułem 
Honorowego Obywatela Bierunia, Honorowego 

Obywatela Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Złotą 
Odznaką Honorową za zasługi dla woj. Śląskiego 
a wcześniej między innymi odznaczony Krzyżem 

Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 

madzeniu Księży Najświętsze- niej w Katolickim Uniwersyte-
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ZAGRANICA

Przez trzy dni gościliśmy 
w Bieruniu delegację 
z ukraińskiego Ostro-

ga. Wśród gości byli zarów-
no urzędnicy, radni, jak rów-
nież zastępca głowy miasta 
Ostroga Vitaliy Undir. 

Głównym celem wizyty ukra-
ińskich gości była wymiana do-
świadczeń związanych z pra-
cą w administracji lokalnej. Na 
specjalnym spotkaniu, które 

odbyło się w sali sesyjnej dys-
kutowano o organizacji urzę-
du, pracy Rady Miejskiej. O za-
rządzania instytucją opowia-
dał burmistrz Bierunia Bernard 
Pustelnik, a naczelnicy i kie-
rownicy poszczególnych wy-
działów zdradzali kulisy swojej 
pracy. 

Duże zainteresowanie wśród 
gości z Ukrainy wywołał moni-
toring w mieście, a także elek-

troniczny system obiegu do-
kumentów od niedawna wpro-
wadzony w urzędzie. Dyskusję 
wywołała również kwestia pozy-
skiwania środków europejskich, 
do których obecnie Ukraina ma 
bardzo ograniczony dostęp. 

Jednym z punktów wizyty 
było rozeznanie jak funkcjonu-
je nowobieruńskie gimnazjum 
oraz obiekty sportowe, po któ-
rych oprowadził gości dyrektor 
BOSiRU Adam Duczmal. Gru-

pa miała również okazję zwie-
dzić zakłady pracy w naszym 
mieście. Trzeba przyznać, naj-
większe wrażenie zrobiła na 
nich firma Danone.

Delegacja przywiozła ze sobą 
bursztynowy obraz przedstawia-
jący bieruński ratusz, który bę-
dzie wyjątkową pamiątką z wizy-
ty. Przy okazji odwiedzin w Bie-
runiu, goście z Ukrainy udali się 
również do malowniczego Kra-
kowa na zwiedzanie starówki. 

Podobnie jak w ubiegłym 
roku, tak i tym razem 
na początku czerw-

ca mieszkańcy mieli okazję 
wziąć udział w obchodach 
Dni Miasta Ostroga, a także 
zwiedzić kawałek Ukrainy.

Ostróg przywitał wyciecz-
kę słoneczną pogodą i jak za-
wsze serdecznością ze strony 
władz miasta i mieszkańców. 
Przez dwa dni kilkudziesięcio-
osobowa grupa mieszkańców 

wraz z oficjalną delegacją, któ-
rej przedstawicielami byli: za-
stępca burmistrza Leszek Kry-
czek, radny Sławomir Waw-
rzyniak, radny Konrad Mateja 
i radny Tomasz Nyga zwiedza-
ła Ostróg i sztandarowe miej-
sca takie jak: Muzeum Numi-
zmatyki, Drukarstwa, Zamek 
Książąt Ostrogskich, Akademię 
Ostrogską.

9 czerwca grupa wzięła udział 
w uroczystych obchodach Dni 

Miasta Ostroga, które trwają od 
południa do późnego wieczora 
na głównym placu w centrum 
miasteczka. Tam też odbyły się 
oficjalne przemówienia, podzię-
kowania i ciekawy program ar-
tystyczny. Muzyka, wokal, a 
przede wszystkim stroje arty-
stów przyciągały uwagę licznie 
zgromadzonej publiczności.

Zgodnie z tradycją w imie-
niu całej społeczności Bierunia 
przekazano na ręce burmistrza 
Ostroga Aleksandra Shikiera 
pamiątkowy upominek. Tym ra-
zem, była to artystyczna rzeź-
ba przedstawiającą panoramę 
Bierunia, którą wręczył zastęp-

ca burmistrza Leszek Kryczek 
i radny Sławomir Wawrzyniak.

Poza poznawaniem partner-
skiego Ostroga mieszkańcy 
zwiedzili również najważniejsze 
zakątki dawnej Polski, pozna-
li historię miast takich jak: Żół-
kiew, Olesko, Poczajów i Krze-
mieniec. Była również okazja 
do kilkugodzinnej wędrówki po 
jednym z najbardziej wyczeki-
wanych punktów wyjazdu – za-
bytkowym Lwowie. Tam bieru-
niacy odwiedzili Cmentarz Ły-
czakowski, na którym między 
innymi złożyli kwiaty na grobie 
Marii Konopnickiej.

Bieruniacy na Ukrainie

Wizyta delegacji z Ostroga 
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ZAGRANICA

Zapraszamy osoby pro-
wadzące działalność 
gospodarczą oraz pod-

mioty prawne, działające na 
terenie Bierunia do włącze-
nia się w realizację programu 
„Rodzina Trzy Plus” funkcjo-
nującego w mieście.

Program jest elementem po-
lityki społecznej i prorodzin-
nej. Przewiduje uprawnienia 

do uzyskania ulg dla rodzin 
wielodzietnych i rodzin zastęp-
czych, zamieszkałych na tere-

nie Bierunia oraz 
podopiecznych 
świetlic wspar-
cia dziennego o 
charakterze opie-
kuńczym prowa-
dzonych przez 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecz-
nej.

Proponujemy 
rozważenie moż-
liwości włączenia 
się do programu, 
który realizowany 
jest przez Urząd 
i jednostki orga-
nizacyjne gminy. 
Rodzinom upraw-
nionym zosta-
ły przyznane ulgi 
dotyczące naby-
wania towarów 
czy usług mogą 

być przyznane przez podmio-
ty prawne i osoby fizyczne. Bę-
dzie to rzeczywiste wsparcie i 
pomoc dla rodzin wielodziet-
nych.

Proponujemy wspólne dzia-
łania i współpracę w powyż-
szym zakresie. 

Kontakt: Anna Bociek, 
tel.: (32) 324-24-10

Do naszego miasta przy-
jechały dzieci i mło-
dzież ze Szkoły Mu-

zycznej z ukraińskiego Ostro-
ga. Wizyta odbywa się w 
ramach współpracy ze Szko-
łą Podstawową nr 1 i nr 3. 

W ramach wizyty dzieci zwie-
dziły m.in. miasto, firmę Dano-
ne, obiekty sportowe. Odwie-
dziły również Urząd Miejski, 
gdzie skarbnik miasta Danu-
ta Żerdka opowiedziała im o 
pracy w instytucji oraz pokaza-
ła jak to wygląda w praktyce. 
Dzieci zobaczyły jak wygląda 
Sala Narad w której odbywają 
się sesje i komisje Rady Miej-
skiej, a także gdzie udzielane 

są śluby cywilne i jak wygląda 
praca w wydziale finansowym, 
jednym z największych w urzę-
dzie. W programie dzieci miały 
zaplanowany jeszcze wyjazd 
do Tarnowskich Gór i zwiedza-
nie kopalni srebra, zabawę na 
III Międzynarodowym Pikniku 
Rodzinnym przy Szkole Pod-
stawowej nr 3, zajęcia na base-
nie, hali sportowej i inne atrak-
cje. Goście byli zakwaterowani 
w rodzinach uczniów ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 i nr 3 i zo-
stają w naszym mieście do nie-
dzieli. Szczególnym punktem 
wizyty był koncert, który od-
był się w piątek 14 czerwca w 
Domu Kultury „Gama” .

W Bieruniu trwa „Rok 
Czeski”, a wraz z nim 
szereg wydarzeń upa-

miętniających piętnastą rocz-
nicę współpracy z partner-
skim Moravskym Berounem. 
W dniach 24 i 25 maja właśnie 
tam odbyło się uroczyste od-
nowienie aktu partnerstwa.

W spotkaniu jubileuszowym 
wzięła udział delegacja samorzą-
dowców i radych z Bierunia wraz 
z burmistrzem Bernardem Pu-
stelnikiem i zastępcą przewod-
niczącego Rady Miejskiej Ada-
mem Rozmusem. Nie zabrakło 
również osób, które przyczyni-
ły się do nawiązania współpracy 
pomiędzy naszymi miastami. Z 
wielką serdecznością przywita-
no Jana Wieczorka, nestora bie-
ruńskich samorządowców.

Honorowym gościem był kon-
sul Rzeczypospolitej Polskiej w 
Ostrawie Piotr Szwarc.

Uroczystość rozpoczęła się od 
przywitania gości przez wicesta-
rostę Moravskiego Berouna Pe-
tra Othala, a następnie głos za-
brała starostka Zdenka Szukal-
ska, która podziękowała gościom 
za przybycie.

Burmistrz Bierunia Bernard 
Pustelnik wspomniał o tym jak 
piętnaście lat temu w 1998 roku, 
podpisano akt partnerstwa i po-
dziękował wszystkim inicjatorom, 
którzy na przestrzeni tych lat dba-
li o wzajemne kontakty i umac-
nianie więzi.

– Cieszę się, że nasza przy-
jaźń rozwija się na wszystkich 
możliwych płaszczyznach – edu-
kacyjnych, sportowych, kultu-

ralnych. Zależy nam również na 
partnerstwie w dziedzinie gospo-
darki, tak aby w najbliższym cza-
sie rozwinąć rynek i współpracę 
polsko-czeskich inwestorów – 
powiedział burmistrz.

Po odczytaniu deklaracji 
współpracy w języku czeskim 
przez Petra Othala i języku pol-
skim przez Adama Rozmusa 
nastąpił punkt kulminacyjny – 
podpisanie aktu przez włodarzy 
miast. Dokument jest swego ro-

dzaju symbolem stanowiącym 
chęć rozwijania współpracy mię-
dzynarodowej przez kolejne lata.

Przypieczętowaniem uroczy-
stego spotkania był pamiątkowy 
prezent – płaskorzeźba z panora-
mą Bierunia, którą burmistrz wrę-
czył na ręce Zdenki Szukalskiej.

Na koniec goście mieli okazję 
zobaczyć artystyczny program 
przygotowany przez dzieci i mło-
dzież z tamtejszej szkoły.

Odnowienie współpracy

Program 3+

D

ta Żerdka

Uczniowie z Ostroga 
w Bieruniu
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Właśnie trwają pra-
ce przygotowawcze 
do rozpoczęcia mo-

dernizacji ul. Majowej – odci-
nek od ul. Kościelnej do lasu 
etap II. Remontem zajmie się 
firma DROGOPOL – ZW z Ka-
towic. Pierwsza część zadania 
została zakończona w grud-
niu 2012 roku. Drugi etap za-
kłada wykonanie m.in.: na-
wierzchni chodników z kostki 
betonowej wzdłuż odcinka dro-
gi, nawierzchni jezdni z asfaltu, 
przebudowy czterech słupów 
oświetleniowych kolidujących 
z chodnikiem i budowę zjaz-
dów do posesji. O terminie roz-
poczęcia robót mieszkańcy ul. 
Majowej zostaną zawiadomie-
ni przez wykonawcę inwesty-

cji. Umowny termin zakończe-
nia prac to koniec października.

– W najbliższym czasie zo-
stanie również wyremontowane 
przedłużenie ul. Majowej – od 
lasu do ul. Warszawskiej oraz 
ulica Zarzyna. – poinformowa-
ła Iwona Jurzak, zastępca na-
czelnika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej.

W ostatnim czasie przekaza-
no także plac budowy pod reali-
zację inwestycji – Budowa ul. 
Wiślanej na odcinku 503 me-
trów. Remonty dróg realizo-
wane są w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych, do-
finansowanych ze środków bu-
dżetu państwa. Całkowity koszt 
inwestycji na które pozyskano 
środki wynosi 3 986 821,98 zł.

Na modernizację czekają 
również odcinki chodników przy 
ul. Chemików w rejonie budyn-
ków od nr 93 do 103 oraz bu-

dowa chodnika przy ul. Ogro-
dowej. Inwestycje zostaną wy-
konane w ramach środków z 
budżetu miasta.

NASZE SPRAWY

Liczba mieszkańców 
sąsiedniej Gminy 

Oświęcim osiągnęła 
okrągłą liczbę 

18 tysięcy.

Jak się okazało „osiem-
nastotysięcznikiem” zo-
stał 10-letni Krystian Za-

jąc, bierunianin który niedaw-
no przeniósł się z rodzicami do 
nowo wybudowanego domu w 

Babicach. W tym samym cza-
sie pojawiła się również kolej-
na nowa mieszkanka, 2-letnia 
Rozalia Zając która jest 18 001 
osobą mieszkającą w gminie. 
Choć noszą to samo nazwisko, 
a ich rodzice pracują w tym sa-
mym miejscu – fabryce Fiata, 
nie są ze sobą spokrewnieni. 
Z okazji tak wyjątkowej, okrą-
głej liczby ludności, nowi miesz-
kańcy otrzymali z rąk wójta 
Gminy Oświęcim Małgorzaty 
Grzywy pamiątkowe upominki.

W minionym tygo-
dniu, 23 maja Gmi-
na Bieruń przeka-

zała Gminie Oświęcim bez-
płatnie samochód strażacki, 
Suzuki Vitara. Wóz bojowy 
trafi do jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brzezin-
ce. Tym samym, rozpoczęto 
współpracę pomiędzy sąsia-
dującymi gminami. Umowę 
podpisał burmistrz Bierunia 
Bernard Pustelnik oraz wójt 
Gminy Oświęcim Małgorza-
ta Grzywa, w obecności 

strażaków z jednostki OSP 
Brzezinka.

Wcześniej samochód bojowy 
był używany przez jednostkę 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bieruniu. – Mamy nadzieję, 
że przysłuży się również stra-
żakom z Brzezinki. To histo-
ryczny moment dla oby dwu 
gmin, bowiem mamy okazję 
rozpocząć współpracę i wspól-
ne działania na różnych płasz-
czyznach, nie tylko w zakresie 
straży pożarnych. – powiedział 
burmistrz Bernard Pustelnik.

Szykują się remonty gminnych dróg

18 tysięczny 
Bierunianin

W 
trafi do jednostki Ochotniczej 

współpracę pomiędzy sąsia-

ta Grzywa,

Przekazano wóz 
strażacki dla gminy 

Oświęcim
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Członkowie koła wędkar-
skiego z Bierunia No-
wego zorganizowali już 

po raz 14. zawody dla najmłod-
szych z okazji Dnia Dziecka. W 
starorzeczu Wisły, mimo począt-
kowo podającego deszczu nad 
wodą z wędką usiadło 96 za-
wodników w wieku jak to określił 
prezes koła Andrzej Pomietło: 
od przedszkola do gimnazjum. 
Po kilku godzinach, dźwięk syre-
ny obwieścił koniec zawodów a 
komisja przystąpiła do ważenia 
złowionych ryb. Tym razem węd-
karskie szczęście dopisało naj-
bardziej w kategorii dziewczyn: 
Joannie Mruk, Mai Rozmus i 

Wiktorii Linek, natomiast wśród 
chłopców: Natanielowi Pałka, 

Kamilowi Szczygłowi oraz Ka-
milowi Wróblowi. Miało to jed-

nak tylko ambicjonalne znacze-
nie, ponieważ dzięki sponsorom 
organizatorzy zgromadzili tyle 
nagród, że ich rozdawanie trwa-
ło niemal tak długo jak same za-
wody. Wśród organizatorów i 
sponsorów nie zabrakło bieruń-
skich radnych Sławomira Waw-
rzyniaka i Konrada Mateja 
oraz burmistrza Bernarda Pu-
stelnika z zastępcą Leszkiem 
Kryczkiem. Sporą atrakcją dla 
uczestników był pokaz ratownic-
twa medycznego przygotowany 
przez najmłodszych strażaków z 
Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej OSP Czarnuchowice.
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Redaktor naczelny: Zbigniew Piksa; Adres redakcji: ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń, tel. 216-40-16;
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Poglądy wyrażane na łamach Rodni są opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają punkt widzenia redakcji.

Za treść ogłoszeń, redakcja nie odpowiada. Niezamówionych materiałaów redakcja nie zwraca. Zastrzega też 
sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów.MAGAZYN SPOŁECZNO –  KULTURALNY B IERUN IA

Wędkarze – dzieciom

Furorę zrobiła grupa bale-
towa złożona z najmłod-
szych mieszkańców na-

szego miasta. Program przy-
gotowany przez Bieruński 
Ośrodek Kultury i Bieruński 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
wypełniony był po brzegi za-
bawami, grami, konkursami. 
Nie zabrakło sportowych wy-
zwań, muzycznych koncer-
tów, malowania twarzy i baj-
kowych opowieści.

Tradycją staje się wręcza-
nie  w tym dniu nagród i wy-
różnień z konkursie plastycz-
nym organizowanym  przez 
BOK. Tym razem wyróżnio-
no młodych artystów za ple-
ner malarski „Magiczny park 
pełen barw – jesteśmy w Pra-
dze”. Nagrody z rąk burmi-
strza Bernarda Pustelnika 
odebrali: Adrian Siwek, Pa-
weł Pientka, Magda Kiecoń, 

Karolina Wąż, Artur Targiel, 
Dawid Hudzikowski, Lin-
da Zyga i Julia Kracla. Po-
dziękowania i gratulacje dla 
wszystkich uczestników zło-
żyła dyrektor Bieruńskiego 
Ośrodka Kultury Zofia Ła-
buś.

Wręczono również upomin-
ki dla najmłodszych, wyróż-
nionych w konkursie „Loko-
motywa”.

Dziękujemy wszystkim za 
wspólną zabawę! Najwięk-
szym prezentem dla 
organizatorów były 
uśmiechy na twa-
rzach dzieci.

Dzień Dziecka na rynku

Deszczowe uśmiechy
Pomimo niesprzyjającej aury 1 czerwca bie-
ruński rynek zamienił się w kolorowy plac za-
baw. Dopisała wysoka frekwencja najmłodszych 
mieszkańców, którzy zjawili się wraz z rodzica-
mi. Szczególnie tłumnie mieszkańcy przybyli na 
wstępy dzieci z licznych działających w Bieruń-
skim Ośrodku Kultury grup wokalnych teatral-
nych i tanecznych. 
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BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
Bieruński Ośrodek Kultury uprzejmie informuje, że w związku z 
przeprowadzoną Ekspertyzą więźby dachowej budynku KT „Ju-
trzenka” przy ul. Spiżowej 4” przez Zakład Usługowo Handlo-
wy „LGC-INFO” Zabrzegu, zleconą przez UM Bieruń i negatywny-
mi wnioskami końcowymi – Burmistrz Miasta z uwagi na zagroże-
nie stabilności i wytrzymałości więźby dachowej – nakazał wyłączyć 
budynek z eksploatacji z dniem 2 sierpnia 2011 r.

Planowane imprezy zostały przeniesione 
do Domu Kultury „Gama”.

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
21-23 czerwca godz. 9.00 – Kiermasz odzieży wojskowej

26 czerwca – Zakończenie roku szkolnego dla III klas 
gimnazjum

13 lipca – Festyn na ul. Marcina

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
29 czerwca – Noc Świętojańska nad Wisłą

20 lipca – Festyn w Czarnuchowicach

18 czerwca – 31 lipca 

Świetlica Środowiskowa będzie nieczynna

z powodu remontu i rozbudowy

W związku z powyż-
szym, Urząd Miejski 
w Bieruniu uruchamia 

system szybkiego powiadamia-
nia mieszkańców o sytuacjach 
kryzysowych przy użyciu tele-
fonu komórkowego. Dzięki nie-
mu, za pomocą wiadomości 
SMS, będziemy mogli informo-
wać o występujących zagroże-
niach i działaniach podejmowa-
nych przez Gminę i inne służby.

Osoby zainteresowane pro-
szone są o wypełnienie formu-
larza zgłoszeniowego i przeka-

zanie go do Punktu Informacji 
i Obsługi Mieszkańca Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu lub prze-
słania go pocztą na adres:

Urząd Miejski w Bieruniu, 
ul. Rynek 14.

Formularz można otrzymać 
w Urzędzie Miejskim w Bieruniu 
lub pobrać ze strony interneto-
wej Urzędu Miejskiego. Istnie je 
także możliwość przesłania for-
mularza pocztą e-mail na adres 
sms@um.bierun.pl lub wypeł-
nienia FORMULARZA INTER-
NETOWEGO 

SMS-owy System 
Powiadamiania 
o Zagrożeniach

Profesjonalne 
Doradztwo Finansowe

tel. 501 523 653
  Kredyty na zakup domu, działki, mieszkania

  Kredyty na budowę lub remont domu

  Pożyczki pod zastaw nieruchomości

  Kredyty konsolidacyjne i gotówkowe

  Finansowanie dla firm i inwestycji

  Kredyty samochodowe, leasingi

Mając w pamięci zagrożenia, takie jak powódź, nagle zmie-
niające się warunki atmosferyczne czy też wszystkie inne 
niebezpieczne zdarzenia, chcielibyśmy, aby mieszkańcy 
Bierunia jak najszybciej dowiadywali się o tego typu sytu-
acjach, co w znacznym stopniu zwiększy bezpieczeństwo 
i umożliwi szybką reakcję.

W 
system szybkiego powiadamia-
nia mieszkańców o sytuacjach 
kryzysowych przy użyciu tele-
fonu komórkowego. Dzięki nie-
mu, za pomocą wiadomości 
SMS, będziemy mogli informo-
wać o występujących zagroże-
niach i działaniach podejmowa-
nych przez Gminę i inne służby.

szone są o wypełnienie formu-
larza zgłoszeniowego i przeka-

Mając w pamięci zagrożenia, takie jak powódź, nagle zmie-
niające się warunki atmosferyczne czy też wszystkie inne 
niebezpieczne zdarzenia, chcielibyśmy, aby mieszkańcy 
Bierunia jak najszybciej dowiadywali się o tego typu sytu-
acjach, co w znacznym stopniu zwiększy bezpieczeństwo 
i umożliwi szybką reakcję.

Kim jest Doradca 
Finansowy?

Doradca finansowy – to 
osoba dopiero od nie-
dawna identyfikowana w 

polskiej rzeczywistości, mimo 
iż w krajach zachodnich znana 
i obecna w życiu rodzin i pra-
wie niemal każdego obywate-
la już od wielu lat. Gdybyśmy 
mieli zdefiniować ten zawód, 
nie wystarczyłoby stwierdzenie, 
że polega on na pośrednictwie 

finansowym pomiędzy Klien-
tem a gąszczem instytucji finan-
sowych i ich ofert. Zawód ten 
oznacza coś więcej dla osób go 
wykonujących – to bycie Rzecz-
nikiem Interesów Klienta, bycie 
Opiekunem Klienta, to stawianie 
interesów Klienta na pierwszym 
planie. Celem Doradcy jest po-
móc każdemu Klientowi indywi-
dualnie.
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– w sprawie zasad usytuowa-
nia na terenie Miasta Bierunia 
miejsc sprzedaży i podawa-
nia napojów alkoholowych. 

Radni zdecydowali, że: Miej-
sca sprzedaży i podawania na-
pojów alkoholowych na terenie 
Miasta Bierunia nie mogą być 
usytuowane na terenie: obiek-
tów kultu religijnego, cmentarzy, 
zakładów opieki zdrowotnej, bi-
bliotek, szkół i przedszkoli oraz 
placów zabaw dla dzieci. Miej-
sca sprzedaży i podawania na-
pojów alkoholowych nie mogą 
być usytuowane w odległości 
mniejszej niż 50 metrów od gra-
nicy terenu szkół. Odległość tę 
mierzy się od wejścia lub wyj-
ścia z terenu chronionego do 
wejścia do punktu sprzedaży 
lub podawania napojów alkoho-
lowych, najkrótszą drogą, którą 
możliwe jest dotarcie do punktu. 
Ograniczenia odległości, o któ-
rych mowa nie dotyczą punktów 
sprzedaży, podawania i spoży-
wania napojów alkoholowych 
podczas organizacji imprez na 
otwartym powietrzu. Zezwolenia 
na sprzedaż i podawanie napo-
jów alkoholowych wydawane na 
podstawie dotychczasowych za-
sad zachowują ważność do cza-
su wygaśnięcia.

– w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych na terenie Mia-
sta Bierunia

Dla terenu Miasta Bierunia 
ustala się liczbę punktów sprze-
daży napojów alkoholowych po-
wyżej 4,5% alkoholu ( za wyjąt-
kiem piwa), przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprze-
daży jak i w miejscu sprzedaży:
– 30 punktów sprzedaży na-

pojów zawierających powy-
żej 4,5% alkoholu (za wyjąt-
kiem piwa), przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem 
sprzedaży,

– 40 punktów sprzedaży na-
pojów alkoholowych zawie-
rających powyżej 4,5% al-
koholu (za wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spoży-
cia w miejscu sprzedaży.

– w sprawie zmiany uchwały 
Nr VIII/3/2012 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 31 maja 
2012 r. w sprawie zwolnień 
od podatku od nieruchomo-

ści na terenie gminy Bieruń 
stanowiących regionalną po-
moc inwestycyjną.

W uchwale Nr VIII/3/2012 
Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 
31 maja 2012 r. w sprawie zwol-
nień od podatku od nieruchomo-
ści na terenie gminy Bieruń sta-
nowiących regionalną pomoc 
inwestycyjną (Dz. Urz. Woj. Ślą-
skiego poz. 2489) dokonuje się 
następujących zmian:
1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmie-

nie: „Zwalnia się od podatku 
od nieruchomości: 1/ nowo-
wybudowane oraz rozbudo-
wane budynki stanowiące 
nowe inwestycje, 2/ nowo-
wybudowane oraz rozbudo-
wane budowle stanowiące 
nowe inwestycje, 3/grunty w 
części zajętej bezpośrednio 
przez budynki lub budow-
le, o których mowa w pkt 1 i 
pkt 2.”

2. w § 1, po ust. 1, dodaje się 
ust. 1a w brzmieniu: „Nową 
inwestycją w rozumieniu ust. 
1 jest nowa inwestycja w ro-
zumieniu § 2 pkt 3 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z 
dnia 5 sierpnia 2008 roku w 
sprawie warunków udziele-
nia zwolnień od podatku od 
nieruchomości oraz podatku 
od środków transportowych, 
stanowiących regionalną po-
moc inwestycyjną (Dz. U. Nr 
146, poz.927) zwanego da-
lej rozporządzeniem.”

3. w § 3, po ust. 1, dodaje się 
ust. 1a w brzmieniu: „Przez 
rozpoczęcie realizacji inwe-
stycji należy rozumieć pod-
jęcie robót budowlanych lub 
pierwszego zobowiązania 
podatnika do zamówienia 
urządzeń, z wyłączeniem 
wstępnych studiów wykonal-
ności” ( zgodnie z wytyczny-
mi w sprawie krajowej po-

mocy regionalnej na lata 
2007 - 2013 Dz. Urz. UE C 
54 z 4.03.2006 r.).

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

Zmiany w uchwale budżeto-
wej zakładają:

Zmniejszenie dochodów w 
dziale 900 o kwotę 1.698.279,00 
zł w związku ze zmianą usta-
wy (ustawa z grudnia 2012 r.). 
Wpływy z korzystania ze śro-
dowiska i wprowadzania w nim 
zmian będą wpływać do gminy 2 
razy w roku . Rok 2013 jest takim 
rokiem, gdzie będzie wpływ tylko 
za jedno półrocze, a od 2014r. 
będą już wpływy za cały rok.

Zmniejszenie wydatków 
w dziale 90019 w kwocie 
1.698.279,00 zł spowodowane 
jest koniecznością korekty do-
chodów.

Przesunięcie środków z za-
dania „Budowa Przedszkola nr 
2a w Bieruniu Nowym” w kwo-
cie 440.000,00 zł na zadanie 
pn. „Modernizacja oświetlenia 
przy ul. Węglowej” spowodowa-
ne jest tym, że w 2013 r będzie 
wykonany tylko projekt, a reali-
zacja zadania nastąpi w latach 
następnych. Zadania na dzień 
dzisiejszy nie można realizować 
( ogłosić przetargu), gdyż nie 
ma go uwzględnionego w WPF, 
a wpisanie kolejnego zadania 
do WPF zachwieje wszystkie 
wskaźniki.

– w sprawie zmian Wielolet-
niej Prognozy Finansowej 
wraz z prognozą kwoty dłu-
gu i spłat zobowiązań Miasta 
Bierunia na lata 2013-2028

Radni zdecydowali: Zmienić 
Wieloletnią Prognozę Finan-

sową Miasta Bierunia na lata 
2013-2028 wraz z prognozą 
kwoty długu i spłat zobowiązań 
na lata 2013-2028, oraz Zmienić 
wykaz przedsięwzięć realizowa-
nych w latach 2013-2017.
1. Dochody budżetu gminy Bie-

ruń: Zmiany dotyczą zmniej-
szenia dochodów bieżących 
w wysokości 1.698.279,00 
zł. Zmniejszenie dochodów 
bieżących z tytułu korzysta-
nia ze środowiska i wpro-
wadzania w nim zmian ( w 
uchwale budżetowej za-
pis: opłata z WFOŚiGW) w 
związku ze zmianą ustawy 
w 2013 r. nie będzie wpływu 
w pełnej wysokości jak za-
planowano w budżecie. 

2. Wydatki budżetu gminy 
Bieruń: Zmiany dotyczą 
zmniejszenia planowa-
nych wydatków bieżących 
w wysokości 725.000,00 zł 
i majątkowych w wysokości 
973.279,00 zł. Zmniejsze-
nie wydatków bieżących i 
majątkowych jest związane 
z korektą dochodów z tytułu 
korzystania ze środowiska i 
wprowadzania w nim zmian 
(zmiana ustawy).

Do każdego przedsięwzięcia 
dopisano cel zgodnie z wymoga-
mi ustawy o finansach publicz-
nych oraz określono jednostkę 
realizującą dane zadanie.

– w sprawie: zmiany uchwały 
nr XVII/13/2012 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 20 grud-
nia 2012 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XIII/17/2011 Rady 
Miejskiej w Bieruniu z dnia 
24 listopada 2011 r. w spra-
wie ustalenia składów osobo-
wych Komisji Stałych Rady 
Miejskiej w Bieruniu

W związku ze złożoną re-
zygnacją przez radnego Jana 
Podleśnego z pracy w Komi-
sji Rewizyjnej oraz zgłoszonym 
przez radnego Bogusława 
Hutka wnioskiem o włączenie 
go do składu Komisji Rewizyj-
nej radni zdecydowali: „Usta-
lić następujący skład osobowy 
Komisji Rewizyjnej: przewod-
niczący: Konrad Mateja, wi-
ceprzewodniczący: Grzegorz 
Wilk, członkowie: Krystian 
Grzesica, Jolanta Siemia-
nowska i Bogusław Hutek”.

Radni obradowali
Kolejna V Sesja Rady Miejskiej obradowała 23 maja w 
dużej Sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Obra-
dy pod nieobecność przewodniczącego Przemysława 
Majora prowadził zastępca przewodniczącego Adam 
Rozmus. Podczas niezwykle sprawnie prowadzonych 
obrad (wielu obserwatorów przyznało, że była to wy-
jątkowo krótka choć treściwa Sesja) radni przyjęli 6 
uchwał.
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Uczennica klasy 2c Lin-
da Zyga zajęła I miejsce 
w ogólnopolskim kon-

kursie „Epizody z historii naj-
nowszej Polski w komiksie”, 
zorganizowanym przez Cen-
trum Edukacyjne IPN im. Ja-
nusza Kurtyki Przystanek Hi-
storia w Warszawie.

Na konkurs wpłynęło ogółem: 
401 prac, w tym: od uczniów 
szkół podstawowych 211 prac; 
od uczniów szkół gimnazjalnych 
125 prac; od uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych 65 prac.

Przedmiotem konkursu było 
wykonanie komiksu przedsta-
wiającego epizod, rozgrywający 
się na tle wydarzeń ważnych dla 
dziejów polskiego społeczeń-
stwa, w którym bierze udział re-
alny lub fikcyjny bohater.

Linda swój komiks poświęci-
ła postaci lędzińskiego księdza 
Pawła Kontnego, zamordowa-
nego przez Sowietów w lutym 
1945 roku.

W dniu 7 czerwca 2013 r. 
podczas III Festiwalu Komiksów 
Historycznych w Centrum Edu-

kacyjnym im. J. Kurtyki w War-
szawie nastąpiło uhonorowanie 
zwycięzców. Nagrodę główną 
wręczył Lindzie Pan dr Łukasz 
Michalski, dyrektor Biura Edu-

kacji Publicznej IPN Centrala 
oraz Pani Wiesława Młynar-
czyk, naczelnik Centrum Edu-
kacji IPN im. J. Kurtyki Przysta-
nek Historia.

Ogromnym zaintereso-
waniem cieszył się zor-
ganizowany 12 czerw-

ca w Szkole Podstawowej nr 
3 w Bieruniu III Międzynaro-
dowy Piknik Rodzinny. W cza-
sie trwania festynu można 
było podziwiać występy na-
szych gości z Ostroga. Kole-
dzy i koleżanki z Ukrainy pre-
zentowali swoje muzyczne 

umiejętności. Festyn uatrak-
cyjniły popisy zespołów tanecz-
nych szkoły, spektakl Teatru 
Ruchu, popisy uczniów ogni-
ska muzycznego „Edu –Artist”. 
W trakcie trwania imprezy rodzi-
ce uczniów rozegrali emocjonu-
jące mecze: piłki nożnej i siat-
kowej. W punkcie medycznym 
każdy chętny mógł zmierzyć 
sobie ciśnienie i zbadać poziom 

cukru we krwi. Można było za-
poznać się z ciężką i niebez-
pieczną pracą strażaków i zro-
bić sobie pamiątkowe zdjęcie 
w wozie strażackim. W szkol-
nej kawiarence serwowano 
pyszną kawę i ciasto domo-
wego wypieku. Rodzice piekli 
smaczne kiełbaski, szaszłyki 
 i krupnioki na grillu. Wielkim 
powodzeniem cieszyły się też 
gofry, frytki, chleb ze smalcem 
i z ogórkiem kiszonym. Nie za-

brakło także atrakcji dla naj-
młodszych: skoki na trampo-
linie, dmuchane zjeżdżalnie, 
gry na konsoli PlayStation oraz 
malowanie barwnymi kolorami 
buzi. 

Największe emocje towarzy-
szyły jednak losowaniu głów-
nych nagród ufundowanych 
przez sponsorów. Z niecierpli-
wością będziemy czekać na ko-
lejny Piknik Rodzinny.

Piknik w Trójce

Towarzystwo Turystyki Aktywnej w Bieruniu, w ramach 
planowanego 31 sierpnia 2013 r. III Bieruñ Bike Marato-
nu, przygotowa³o coœ ekstra dla mi³oœników fotografii. W ra-
mach maratonu zorganizowany zostanie konkurs fotograficzny 
na najlepsze zdjêcie sportowe z wyœcigu. Konkurs jest skierowa-
ny do uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i œrednich. 
Sponsorem nagród w konkursie zosta³o Laboratorium Fotografii 
Cyfrowej FOTONET z Tychów. 

Wiêcej informacji o III Bieruñ Bike Maratonie na stronie 
www.tta.org.pl w zak³adce III BBM oraz na profilu wyœcigu na 
facebooku.

Towarzystwo Turystyki Aktywnej w Bieruniu, w ramach 

Foto konkurs 

Sukces Lindy w ogólnopolskim konkursie
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Na wynik koñcowy zawo-
dów sk³ada³ siê udzia³ w 
5 z 6 przeprowadzonych 

konkurencji: bieg na 1000 m, 
bieg na 300 m, bieg na 100 m, 

skok w dal, pchniêcie kul¹ oraz 
sztafeta 4 x 100 m. 

Indywidualnie najwy¿sze 
miejsca dla naszego gimnaz-
jum zajêli: w biegu na 100 

m: II miejsce: Patryk Du¿y – 
11,96 s, III miejsce: Mateusz 
Szuba – 12,00 s, w biegu na 
1000 m III miejsce: Jakub 
Jagsz – 3.04,36, w pchniêciu 
kul¹ 5 kg: III miejsce: Rafa³ 
Liszka 10,30 m, w skoku w dal: 
IV miejsce: Darek Kamiñski – 
5,19 m. 

W biegu sztafetowym 4 x 100 
m reprezentacja naszego gim-
nazjum uplasowa³a siê na 3 
miejscu. Sk³ad dru¿yny Gim-

nazjum Nr 2: Bieg na 1000 m: 
Jagsz Jakub, Ciep³y Krystian 
i Kowal Robert, bieg na 300 
m: Cygler Jakub, Dumalski 
Mateusz i Karwat Tomasz, 
bieg na 100 m: Du¿y Patryk, 
Szuba Mateusz, skok w dal: 
Kamiñski Darek i S³omiany 
Adrian oraz pchniêcie kul¹: 
Liszka Rafa³, Balura Krzysz-
tof i Nowak Konrad. Opiekun 
grupy: Dariusz Szulc.

W konkurencji kara-
binu 50 m leżąc ju-
niorów, podczas III-

Rundy Pucharu Polski w Zie-
lonej Górze, Marcin Adrian, 
z wynikiem 587pkt wywalczył 
2 miejsce!!! Gratulacje!!! 

Jednak chyba jeszcze bar-
dziej od zajętego miejsca 
może cieszyć powrót Marci-
na do bardzo wysokiej formy 
Natomiast z informacji nieofi-
cjalnych – Filip Smol zdobył 
złoty medal w karabinie 50 
m leżąc młodzików podczas 
Otwartych Mistrzostw LOK 
Juniorów Młodszych i Mło-
dzików w Tarnowie!!! 

Trzeba przyznać, że ten 
weekend nie był jakiś szcze-
gólnie udany dla Polskich spor-

towców (siatkarze, piłkarze itd) 
toteż z niepokojem oczekiwa-
liśmy wieści z zawodów strze-

leckich. I, trzeba przyznać, że 
początkowo one również nie 
były najlepsze. Już w sobo-
tę, podczas III RPP, w karabi-
nie 50 m leżąc kobiet starto-
wała Joanna Frank, jednak 
9 miejsce z wynikiem 577 pkt 
z całą pewnością nie jest tym, 
na co liczyła przed startem.
W niedzielę natomiast do zma-
gań przystąpili mężczyźni. 
Prócz rewelacyjnego występu 
Marcina wśród juniorów starto-
wał także Filip Smol. Zajął on 
12 miejsce z wynikiem 578 pkt 
– możemy tylko gdybać, że nie 
udźwignął ciężaru dwu startów, 
dzień po dniu (wszak w sobo-
tę strzelał na zawodach w Tar-
nowie). 

Wśród seniorów startowało 
również dwu naszych zawod-
ników. 9 miejsce z wynikiem 
586 zajął Wojciech Smol;

10 miejsce z wynikiem 585 za-
jął Jacek Tomasik. Są to naj-
wyższe miejsca naszych Senio-
rów w tym sezonie co cieszy, 
zwłaszcza w perspektywie zbli-
żających się Mistrzostw Polski. 
Oj ciężkim orzechem do zgry-
zienia dla trenera będzie skład 
drużyny na tych zawodach. 

Zaś dnia 31 maja na Otwar-
tych Akademickich Mistrzo-
stwach Polski z klubu KSS 
„PIAST” BIERUŃ wzięło udział 
aż 4 zawodników w konkurencji 
karabin pneumatyczny. Paweł 
Piaścik zdobył 12 miejsce z wy-
nikiem 573,4 pkt. Wśród kobiet 
najlepiej spisała się Magdalena 
Adrian z wynikiem 387,8 upla-
sowała się na 11 miejscu, Mag-
dalena Migas zdobyła 14 miej-
sce, a Paulina Polok 15.

Ale, przecież od przybytku 
głowa nie boli Oby tak dalej!!! 

Kilka lat temu Agniesz-
ka Dyjecińska-Wolny 
opiekun samorządu 

uczniowskiego wyszła z ini-
cjatywą, by uczniowie Gim-
nazjum nr 1 w Bieruniu zbie-
rali nakrętki, które zostaną 
później przeznaczone na po-
moc dzieciom poszkodowa-
nym przez los. Okazało się, 
że ten pomysł tak spodobał 
się naszym uczniom, że za-
angażowali w zbiórki nie tyl-
ko całe rodziny, ale znajo-
mych i sąsiadów. Zwykła 
zbiórka przerodziła się w 
konkurs międzyklasowy, któ-
ry jest rozstrzygany w naszej 
szkole raz na miesiąc. 

Jednak sama zbiórka nie 
wystarczyła uczniom. Wraz z 
p. Agnieszką na sali gimna-
stycznej ułożyli 20 i 21 maja 
2013 roku niezwykłe obraz-
ki. Jeden przedstawiający logo 
naszej szkoły i drugi ogromny, 
zajmujący jedną czwartą sali 
gimnastycznej, obrazek dla Da-
widka, dla którego w tym roku 
zbieramy nakrętki. Aby wyko-
nać te niezwykłe dzieła ucznio-
wie najpierw musieli posegre-
gować nakrętki, później zapro-
jektować obrazek, a na koniec 
urzeczywistnili swój pomysł. Na 
obrazku nakrętkami „wymalo-
wali” kulę ziemską otoczoną 
zielenią, na której znajdowa-

ły się biedronka, motylek, biały 
ptak oraz pszczółka. Wszyst-
ko to zostało otoczone napi-
sem Gimnazjum nr 1 im. Karola 
Wierzgonia dla Dawida. Po raz 

kolejny gimnazjaliści udowodni-
li, że mają ogromne serce, nie-
samowite pomysły i wielki talent 
plastyczny. 

Nakrętki czy arcydzieło

Drugie miejsce naszych lekkoatletów
17 maja roku na Miejskim Stadionie Sportowym w 
Miko³owie odby³y siê Dru¿ynowe Zawody Lekkoatle-
tyczne Szkó³ Gimnazjalnych Ch³opców. W imprezie tej 
wystartowa³o 6 reprezentacji szkó³ z rejonu tyskiego. 
Dru¿yna ch³opców reprezentuj¹ca Gimnazjum Nr 2 w Bie-
runiu zajê³a 2 miejsce gromadz¹c 1126 pkt. 

Mamy podium

Drugie miejsce naszych lekkoatletówDrugie miejsce naszych lekkoatletów

Mamy podiumMamy podiumMamy podium
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5 czerwca 2013 roku na strzelnicy spor-
towej w Bieruniu Nowym odbył się 
Finał Szkolnej Ligi Strzeleckiej 2013. Zespół 

Gimnazjum Nr 2 w Bieruniu w składzie Klaudia 
Kielar, Julia Biaduń, Patrycja Brzeskot oraz 
Inga Wadas po raz drugi z rzędu zajął I miejsce w 
klasyfikacji drużynowej. W klasyfikacji indywidual-
nej pierwsze dwa miejsca zajęły nasze zawodnicz-
ki odpowiednio Klaudia Kielar (188pkt./200pkt.) i 
Julia Biaduń (184pkt./200pkt.). Opiekunem zwy-
cięskiej drużyny był p. Dariusz Szulc.

26 maja zakończył się 
III Turniej Skata o 
Puchar Burmistrza 

Bierunia. Jak nas poinformo-
wał kierownik sekcji skatowej 
KS Unia Bieruń – Franciszek 
Mrzyk: wśród 37 uczestników 
najlepszy wynik osiągnął Cze-
sław Piekorz (56213 pkt.), na 
drugim miejscu uplasował się 
Henryk Krzymiński (56148 
pkt.), a na trzecim Piotr Nie-
miec (53226 pkt.).

Kolejne rozgrywki już 13 
czerwca kiedy to zawodnicy 
wezmą udział w rywalizacji o 
Puchar Lata 2013. 

8 czerwca na hali sporto-
wej przy Gimnazjum nr 
1 odby³y siê VI Otwarte 

Mistrzostwa Bierunia w Pi³ce 
Siatkowej. W turnieju wziê³o 
udzia³ dziewiêæ dru¿yn, które 
walczy³y o tytu³ mistrzowski. W 
przewa¿aj¹cej iloœæ siatkarze 
przyjechali z Tychów, jednak 
nie zabrak³o równie¿ zawodni-
ków z Piekar Œl¹skich, Krako-
wa czy reprezentacji z Bierunia. 
Organizatorem zawodów by³ 
Bieruñski Oœrodek Sportu i Re-
kreacji. Pierwsze miejsce zajê³a 
dru¿yna: „ProNetBud” z Piekar 
Œl¹skich, nasi reprezentanci: 
„M³ode Dinozaury z Bierunia” 
okazali siê wyj¹tkowo goœcinni 
i zamykaj¹c stawkê.

Dziewczyny 
strzelają 
najlepiej

Mistrzostwa Bierunia w siatkówce

Turniej za turniejem
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REKREACJA

TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ

Szczegółowe informacje na stronie:

www.bosir.bieruń.pl,  tel. 32/ 324-25-29

Zapisy do dnia:  26.08.2013r  

SKATEPARK
31.08.2013r
BIERUŃ,  ul. Królowej Jadwigi

TURNIEJ SIATKÓWKITURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJPLAŻOWEJ

TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ

RODNIA  06 – 2013 r.
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„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu                                     
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego                                    

Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013” 

 

Gmina Bieruń 
otrzymała dofinansowanie  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na realizację projektu 

 
„Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń graniczących  

ze SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu” 

 
 Pomiędzy Gminą Bieruń, reprezentowaną przez Burmistrza Bernarda Pustelnika,  

a Województwem Śląskim została zawarta umowa dotycząca dofinansowania projektu pn.: „Kompleksowe 

uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń graniczących ze SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu”.  

 Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet I „Badania  

i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.1 „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej 

regionu”, Poddziałanie 1.1.1. „Infrastruktura rozwoju gospodarczego”. 

 Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 13 342 882,48 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych 

całej inwestycji. Umowa z wykonawcą przedmiotowej inwestycji została podpisana 11 maja br. Wydarzenie 

miało miejsce w obecności minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, której działania w znacznym 

stopniu przyczyniły się do rozwoju bieruńskiej strefy ekonomicznej.  

 Projekt, którego zakończenie planuje się w IV kwartale 2013 roku, polega na podjęciu działań 

prowadzących do kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego przy ul. Turyńskiej w Bieruniu.  

Prace pozwolą na udostępnienie nowych elementów infrastruktury technicznej poprzez: 

- budowę ogólnodostępnej drogi gminnej klasy Z, wyposażonej w ciąg pieszo – rowerowy, zatoki i przystanki 

autobusowe, zjazdy; 

- budowę oświetlenia; 

- budowę linii zasilającej oraz przebudowę i zabezpieczenie sieci energetycznych; 

- budowę kanalizacji deszczowej (odprowadzającej wodę zarówno z nowej drogi jak i z udostępnionych terenów 

inwestycyjnych); 

- przebudowę i zabezpieczenie gazociągu.  
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