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Zapowiadał się zimny, 
wietrzny dzień. Potem coś 
przegnało chmury, a może 

czegoś się wystraszyły i odsłoni-
ły wdzięczne niebo, ze słońcem. 
Pogoda – na zamówienie, w pro-
mocji, razem z imprezą.

Jak grzyby po deszczu – za-
pełnił się rynek, stoiska, koloro-
wa zjeżdżalnia, trampolina, ba-
sen z piłkami, potem nie wia-
domo skąd pojawili się piraci, 
wśród palm, beczek, i innych 
morskich atrybutów, było groź-
nie. Zaczęliśmy o godz. 16.00, 
BIERUŃSKI OŚRODEK KUL-
TURY, reprezentowany przez 
Magdę, Krzyśka i dwóch pa-
nów Grzegorzów. Zaprosiliśmy 
do wysłuchania instrumentalnej 
muzyki w wykonaniu dzieci, ćwi-
czących w DK „Gama” (SONIA 
KRZYKAWSKA, EWA CHRA-
PAN, SARA KOZIEŁ, DANIEL 
KULSKI, JULIA STOKWISZ, 
OLA SZELIGA, MAGDALE-
NA GRZYB) pod bacznym 
okiem pani instruktorki JOLAN-
TY GRZEŚLAK. Równocześnie 
można było bezpłatnie korzy-
stać z dmuchanego placu za-
baw. Pojawili się szczudlarze, 
piratki, wykonujące fiku-miku 
z balonów oraz wilki morskie, 
malujące dziecięce twarzyczki. 
Powstała pracownia ceramicz-
na, do której zaprosił nas MA-
TEUSZ KRAWCZYK, instruk-
tor pracujący w BIERUŃSKIM 
OŚRODKU KULTURY. Był piec 
ceramiczny, można było stwo-
rzyć garnek, dzbanuszek ze 
swoimi inicjałami. Prowadzący 
imprezę – pan Mirek, przywiózł 
ze sobą motocykl wraz z całą 
galerią pucharów, zdobytych na 
wyścigach.  c.d. na str. 8
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Powitanie lata
– Dzień dziecka

Na najwyższym 
poziomie
Już po raz drugi Urząd Miejski w 
Bie runiu został odznaczony złotym 
godłem Najwyższa Jakość Quality 
International 2012 w kategorii QI 
Order – zarządzanie najwyższej jako-
ści. W ubiegłym tygodniu burmistrz 
Bierunia Bernard Pustelnik ode-
brał certyfikat z rąk przedstawicieli 
Forum Biznesu, który jest organiza-
torem programu. 2
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Z RATUSZA 

Urząd w Bieruniu dzia-
ła zgodnie z wdrożo-
nym w 2010 roku sys-

temem zarządzania jakością 
ISO 9001:2008, który corocznie 
poddawany jest kontroli i udo-
skonalany – tak by wszystkie 
zadania świadczone były we-
dług najwyższych standardów. 
W tym roku po raz kolejny zo-
staliśmy docenieni za wysoki 
poziom zarządzania i realizację 
zadań na które nieustannie po-

zyskujemy środki zewnętrzne. 
Jak podkreślają organizatorzy 
tegoroczna edycja cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem, 
jednak wiele gmin i podmiotów 
nie zakwalifikowało się do final-
nego etapu.

Honorowy patronat nad pro-
gramem obejmuje Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości, Klub Polskie Forum ISO 
9000.

Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie ak-
tualizacji Studium rozwią-

zaniami odbędzie się w dniu 25 
lipca 2012r. w Urzędzie Miej-
skim w Bieruniu, ul. Rynek 14, 
43-150 Bieruń, o godzinie 16.00, 
w dużej sali szkoleń nr 15.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 usta-
wy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym osoby 
prawne i fizyczne oraz jednost-
ki organizacyjne nieposiadają-
ce osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi do projektu aktu-
alizacji studium.

Uwagi do projektu aktualiza-
cji Studium należy składać na 
piśmie do Burmistrza Miasta 
Bierunia z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 21 
sierpnia 2012 r.

Jednocześnie informuję, że 
zgodnie z art. 21 tej ustawy w 
Biuletynie Informacji Publicznej 
będą zamieszczone informacje 
o dokumentach:

 projekt aktualizacji Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania prze-
strzennego miasta Bieru-
nia,

 prognoza oddziaływania na 
środowisko sporządzona 
do projektu aktualizacji Stu-
dium.

Uwagi w postępowaniu w 
sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko 
stosownie do przepisu art. 54 
ust. 3 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko - należy wnosić 
do Burmistrza Miasta Bierunia 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 21 sierpnia 2012r. 

Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag jest Burmistrz 
Miasta Bierunia.
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Studium do wglądu
Zawiadamiamy o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu: projektu aktualizacji Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta Bieru-
nia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporzą-
dzoną do tego projektu, w dniach od  20 czerwca 2012r. 
do 31 lipca 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieru-
niu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, (segment A, piętro II, po-
kój nr 17), w godzinach pracy Urzędu.

Na najwyższym poziomie

Zmiany na liniach mikrobusowych
Informujemy, że w związku z remontem nawierzchni drogowej i przejazdu 
kolejowego w ciągu ul. Łysinowej nastąpi całkowite zamknięcie przejazdu 
dla ruchu drogowego od dnia 1 lipca 2012 r. na okres trzech tygodni.

W związku z powyższym, od poniedziałku 02.07.2012 r. na linii „C”, trasa przejazdu zostanie skrócona do przy-
stanku Bieruń „Galen”.

Nie będą obsługiwane przystanki:

Bieruń ul. Marcina Stacja Paliw 

Bieruń ul. Łysinowa - Szynowa 

Bieruń ul. Szynowa 19 

Bieruń „Danone”. 

Na czas remontu przejazdu, od dnia 02.07.2012 r. (poniedziałek), zmieni się także trasa przejazdu oraz roz-
kład jazdy linii TP relacji Bijasowice Kopań - Tychy Tesco i z powrotem.

Od przystanku Bieruń Plac Autobusowy mikrobus linii TP pojedzie ulicami: Krakowską, Jerzego, Oświęcimską, 
Świerczyniecką do przystanku Bieruń „Danone”. Od Bieruń „Danone” dalsza trasa oraz godziny odjazdu na przed-
miotowej linii pozostaną bez zmian.

Podziękowanie
Bieruński Ośrodek Kultu-
ry składa podziękowanie 
wszystkim sponsorom, którzy 
przyczynili się do uświetnie-
nia tegorocznych imprez ple-
nerowych: „Dnia Dziecka” i 
„Nocy Świętojańskiej”

Henryk Zambrzycki 
– „ZAMBET” Bieruń

Jan Kasprzyk – księgarnia 
„CYGNUS” Bieruń

Jacek Kudela – Dyrektor 
Kompanii Węglowej Cen-

trum Wydobywcze „Wschód” 
KWK „Piast” w Bieruniu

Milan Jarebek – 
fabryka „Danone” Bieruń

Andrzej Herbut – Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska 

Barbara Kałamała – Spół-
dzielnia Usługowo–Handlo-

wa „JEDNOŚĆ”
Jan Janik – „ENERGO 

-HANDEX”, Bieruń
Chrobok – Klimczok 

– piekarnia „ABC”
Małgorzata i Krzysztof 

Szczygieł 
– zajazd „JAJOSTY”

„CHWILÓWKI” 
– Pośrednictwo Finansowe 

Sp z o.o. Tychy
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W czerwcu zakończył się 
realizowany od paź-
dziernika 2011 roku 

przez Zakład Usługowo – Han-
dlowy „HONORATA” Spółka z 
o.o. projekt w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego 
p.n. Kompleksowe zastępowa-
nie azbestowych elementów 
z elewacji dziesięciu budyn-
ków mieszkalnych, wielorodzin-
nych w Bieruniu wraz z utyliza-
cją azbestu oraz odtworzeniem 
ocieplenia”.

W wyniku realizacji projek-
tu dla 8 Wspólnot Mieszkanio-
wych w skład których wchodzi 
10 budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych zlokalizowa-
nych w Bieruniu przy ul. Grani-
towej, Węglowej, Warszawskiej 
oraz Chemików przeprowadzo-
ny został kompleksowy remont 

elewacji zewnętrznej obejmu-
jący demontaż azbestu, ocie-
plenie ścian zewnętrznych. Po-
nadto, w budynkach wykonano 
ocieplenie stropodachów, stro-
pów w piwnicach oraz wszyst-
kie prace dodatkowe związane 
z termomodernizacją budyn-
ków, między innymi wymianę 
stolarki okiennej, odtworzeniem 
instalacji odgromowej.

W roku bieżącym, następ-
ne siedem Wspólnot Mieszka-
niowych które zlokalizowane 
są w Bieruniu przy ul. Granito-
wej oraz Węglowej, zarządza-
ne przez Spółkę „HONORATA” 
podjęło prace związane z de-
montażem azbestu oraz termo-
modernizacją budynków.

Wspólnoty Mieszkaniowe 
prowadząc prace remontowe 
korzystają z własnych środków 
finansowych gromadzonych na 

tzw. funduszach remontowych 
oraz z kredytów z tzw. premią 
termo – modernizacyjną przy-
znawaną przez Bank Gospo-
darki Krajowej udzielanych w 
oparciu o Ustawę o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów.

Wspólnoty mieszkaniowej, 
których elewacje zewnętrzne 
pokryte są płytami azbestowymi 
otrzymują pomoc, w formie do-
tacji, którą udziela Gmina Bie-

ruń oraz Starostwo Powiatowe 
na pokrycie kosztów związa-
nych z demontażem, transpor-
tem oraz utylizacją azbestu.

Wszystkie Wspólnoty Miesz-
kaniowe zarządzane przez 
ZUH „HONORATA” planują za-
kończenie wszelkich prac zwią-
zanych z demontażem azbestu 
oraz odtworzeniem ocieplenia 
do końca 2013 roku.

HONORATA usuwa azbest

Kiedy kolumna uczestni-
ków 13. Powiatowych 
Igrzysk Osób Niepeł-

nosprawnych weszła na pły-
tę stadionu MKS Lędziny – za-
czął padać ulewny deszcz. Nic 
dziwnego, że oficjalne otwarcie 
odbyło się szybko i pod para-
solami.  Olimpijski znicz zapa-

lił Adam Matyjasik z Lędzin, 
podopieczny Środowiskowe-
go Domu Samopomocy. Hymn 
państwowy odśpiewał Dariusz 
Gniza. Zdawało się, że kolej-
ny raz organizatorzy przegra-
ją z pogodą: 435 zawodniczek 
i zawodników, 27 reprezenacji 
w tm 13 spoza powiatu wzro-

kiem pełnym zawodu spogląda-
ło na coraz bardziej deszczowe 
niebo.

– To przykre powiedział An-
drzej Stylok – przewodniczący  
Stowarzyszenia na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Radość 
Życia”. Nasi podopieczni cze-
kają na ten dzień cały rok ale 

choć pokonują własną słabość, 
to z pogodą nie wygrają. Orga-
nizatorzy, opierając się o spe-
cjalnie zamówioną prognozę 
pogody, w tym roku przesunęli 
termin Igrzysk, które pierwotnie 
miały się odbyć 5 czerwca. Ale, 
podwójna trzynastka również 
okazała się pechowa: trzyna-
ste Powiatowe Igrzyska Osób 
niepełnosprawnych 13 czerwca 
utonęły w deszczu.

Kiedy deszcz nie ustawał, 
z uwagi na warunki atmosfe-
ryczne i bezpieczeństwo od-
wołano konkurencje sportowe, 
występy orkiestr dętych, czirli-
derek, klaunów. Igrzyska z im-
prezy sportowej przekształci-
ły się w piknik pod namiotami, 
które organizatorzy przewidują-
co wcześniej ustawili na płycie 
boiska. 13. Powiatowe Igrzyska 
Osób Niepełnosprawnych zo-
stały skrócone ale dobry nastrój 
nie opuścił nikogo. Na zakoń-
czenie poszczególne reprezen-
tacje odebrały przygotowane 
dla nich medale i upominki.

Niepełnosprawni w deszczu
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SPOŁECZEŃSTWO

Radny powiatowy Kazimierz Chajdas dostarczył do naszej redakcji list podpisany przez 
60 mieszkańców Bierunia oraz Stowarzyszenie Mieszkańców. Poniżej publikujemy 
treść listu oraz klika zdjęć z prac prowadzonych przez powiat w rejonie ulic: Patriotów, 
Obrońców Westerplatte i Mięleckiego.

My mieszkańcy Bierunia, którzy doświadczyli w maju 
2010r. tak strasznej klęski żywiołowej, jaką była powódź 
patrzyliśmy jak nasze zniszczone domy, dorobek całego 

życia pochłonęła woda. Niektórzy z nas nie umieją się do dziś 
otrząsnąć z tej tragedii. Państwo i ludzie dobrej woli wspierali 
nas, pomagali, a dziś po dwóch latach od tamtych chwil władze 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego próbują robić sobie kampanię 
wyborczą naszym kosztem. Dlatego prosimy Pana Wojewodę o 
interwencję i o pomoc, poprzez sprawdzenie inwestycji 
popowodziowych. Prawdą jest, iż Pan Starosta Bernard 
Bednorz i inne osoby ze ścisłego Zarządu robią i próbu-
ją robić inwestycje popowodziowe w miejscowościach, 
z których się wywodzą, a które nie zostały w ogóle do-
tknięte skutkami powodzi. Inwestycje popowodziowe w 
miejscowości Bieruń Nowy, który najbardziej ucierpiał 
(przypomnimy tu ok. 870 budynków zalanych, zniszczo-
ne drogi, mosty) wykonuje się w taki sposób, że trud-
no to nazwać inwestycjami usuwającymi skutki popowo-
dziowe (przykład: 2 lata po powodzi w Bieruniu jedna 
inwestycja zakończona za 2,5 min., w Bojszowach pięć 
inwestycji za 8,5 mln., natomiast w Chełmie Śląskim, Lę-
dzinach nie przewidziano żadnych inwestycji popowo-
dziowych). Drogi i mosty dopiero się próbuje odtwarzać, 
ale w taki sposób, że aż przykro patrzeć jak marnotrawi 
się pieniądze, które Państwo dało na ich remonty. Te in-
westycje można porównać jak są wykonane w 
miejscowościach Bojszowy i Bieruń Nowy.

Ignoruje się nasze uwagi, karmi się nas ko-
lejnymi obietnicami i traktuje się nas jak drugo-
rzędne społeczeństwo, dlatego trzeba skoń-
czyć ten chory i niekompetentny sposób inwe-
stycji i marnotrawienia pieniędzy przez Pana 
Starostę. Jeszcze raz prosimy o interwencję 
w tej sprawie, a jeśli byłaby taka możliwość o 
zorganizowanie spotkania mieszkańców Bie-
runia, Pana Wojewody i Starosty Powiatu Bie-
ruńsko-Lędzińskiego.

Odpowiedź prosimy przesłać na adres 
Stowarzyszeń popierających skargę.

Z poważaniem mieszkańcy Bierunia, 
którzy najbardziej ucierpieli w trakcie 

powodzi w maju 2010r.

SKARGA
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Za nami kolejne IX Powia-
towe Targi Przedsiębior-
czości i Ekologii które od-

były się 16 i 17 czerwca w Imie-
linie. W dwudniowej imprezie 
uczestniczyła niemal setka wy-
stawców, prawie po połowie z 
powiatu i spoza niego czeskiego 
Unicova, Tychów, Bielska-Bia-
łej, Nowego Targu, Pszczyny a 
nawet Rzeszowa. Uroczystego 
otwarcia Imprezy dokonali: sta-
rosta Bernard Bednorz, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Jó-
zef Berger i burmistrz Imielina 
Jan Chwiędacz. Nasze mia-
sto reprezentowało kilkanaście 
firm a wśród nich Zakład Ka-
mieniarski Wiesława Wójcika, 
Centrum Grzewcze„Jartronik” i 
Spółdzielnia Usługowo Handlo-
wa „Jedność”. Tradycyjnie było 
też stoisko informacyjne Urzę-
du Miejskiego.

– Jeden z wystawców Bro-
nisław Lamik właściciel firmy 
Flora-Tech z Bierunia szcze-
gólnie był zadowolony z moż-
liwości zainteresowania swą 
ofertą samorządowców dla któ-
rych jego firma ma między in-
nymi propozycję urządzeń do 
utrzymania zieleni. Jego sto-
isko było na tyle interesujące, 
że otrzymał wyróżnienie targo-
wego jury. 

W ramach Targów odbyły się 
planowane prelekcje poświęco-
ne przedsiębiorczości w Inter-

necie, oświetleniu ledowemu, 
fotowoltaice. Ponadto, otwar-
ta została wystawa obrazów 
imielińskiej artystki Anny Ma-
rii Rusinek „Kobieta w Natu-
rze”. Zresztą imprezy o charak-
terze kulturalnym od początku 
towarzyszą imielińskim spotka-

niom. Tak było i tym razem a na 
scenie publiczność mogła obej-
rzeć: występy kabaretów RAK, 
Grzegorza Stasiaka, zespołów 

Jorgusie, Magic of ABBA i Ma-
gic of Boney M., orkiestry dętej 
KWK „Ziemowit” oraz prezenta-
cje artystyczne dzieci i młodzie-
ży z Imielina. 

W sobotę wieczorem wręczo-
ne zostały nagrody targowe a 
w niedzielę nagrody w konkur-

sie Ekologicznym i za krzyżów-
kę targową. Statuetkę „Złote-
go Liścia” w kategoria Produkt 
Targowy otrzymała Firma P.W. 
Forreiter z Bojszów – za nowo-
czesną i wszechstronną ofertę 
branży multimedialnej dla biz-
nesu i odbiorców indywidual-
nych. W kategorii Technologia 
Pro-Eko tryumfowało P.P.H.U. 
Rafał z Imielina – za promowa-
nie nowatorskich i ekologicz-
nych źródeł pozyskiwania ener-
gii – ogniw fotowoltaicznych. 
Natomiast w kategorii Stoisko 
Targowe: Zakład Kamieniarski 
Stanisław Matlak z Bielska-Bia-
łej – za efektowną prezentację 
wyrobów firmy oraz indywidual-
ne podejście i rozwiązania dla 
każdego klienta.

Wszyscy wystawcy otrzyma-
li pamiątkowe medale targowe i 
dyplomy uczestnictwa.

Konkurs Ekologiczny prze-
prowadzony wspólnie z MPGO-
iEO „Master” z Tychów wygrał 
Dariusz Gasch z Imielina (ha-
sło: Czysty powiat to czysty 
zysk), który w nagrodę otrzymał 
37-calowy telewizor Toshiba.

Gośćmi IX Powiatowych Tar-
gów Przedsiębiorczości i Ekolo-
gi byli między innymi: burmistrz 
Bierunia Bernard Pustelnik, 
poseł Marek Wójcik, eurode-
putowana Małgorzata Handz-
lik, radny sejmiku wojewódz-
kiego Piotr Czarnynoga oraz 
Klemens Ścierski – były mini-
ster i parlamentarzysta, obec-
nie doradca wicepremiera Wal-
demara Pawlaka. 

EKOLOGIA
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W Centrum Inicjatyw Gospodarczych 2 czerw-
ca odbyło się spotkanie właścicieli i pracow-
ników księgarń zrzeszonych w Ogólnopol-

skim Stowarzyszeniu Księgarzy. Jak nas poinformo-
wał przewodniczący Oddziału Śląskiego OSK – Jan 
Kasprzyk – celem spotkania było: przedstawie-
nie aktualnych działań w sprawie ustawy o książce, 
omówienie sezonu podręcznikowego 2012, przystą-
pienie do porozumienia w ramach „Polskie Księgar-
nie.pl czy wprowadzenie w księgarniach sprzeda-
ży kawy i napojów typu cola. Księgarze dyskutowali 
również o możliwości nawiązania współpracy z śro-
dowiskami księgarzy, wydawców, stowarzyszeń kul-
turalnych za granicą, czego pierwszym przejawem 
ma być planowany na wrzesień udział w Targach 
książki we Lwowie.

Bieruńska „Flora – Tech” wyróżniona

Nie tylko targowanie

Spotkanie księgarzy
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WOKÓŁ NAS

RODNIA 

PODZIĘKOWANIE
Dla Wszystkich Pracowników przychodni 

„MULTIMED” w Bieruniu za wsparcie i pomoc 
w mojej wygranej walce z kilogramami. 

W szczególności chciałabym podziękować 
lekarzom: Urszuli Wyrwas-Bełz,która przeszła 
ze mną tą trudną drogę od początku do końca 
Marii Garbus – za pomoc i wsparcie Jackowi 

Machnikowi 
– że mnie zmotywował do walki 

o MOJE NOWE ŻYCIE!!! 
oraz pielęgniarkom Ewie i Lucynie, 

które są dla mnie wsparciem. 
DZIĘKUJĘ ZA WSZYSTKO. 
Gabriela Fabjańczuk, Bieruń

Stowarzyszenie Miesz-
kańców Zagrożonych 
Powodzią „Atlantyda” 

otrzymało wyróżnienie za zaję-
cie trzeciego miejsca w konkur-
sie Tygodnika Echo „Człowiek 
Roku, Sportowiec Roku, Orga-

nizacja Roku 2011 Tygodnika 
Echo”. Uroczystość wręczenia 
laurów, dziesiątej edycji tego 
plebiscytu odbyła się 31 maja w 
Muzeum Miejskim w Tychach. 
GratulujemyNasz reprezentant 

wprawdzie pochodzi 
z Bojszów ale chód 

sportowy zaczął uprawiać 
w 2003 roku w klubie UKS 
„Maraton Korzeniowski” w 
Bieruniu. Jest też absol-
wentem naszego Liceum 
Ogólnokształcącego z roku 
2008. W 2011 został wi-
cemistrzem Europy do lat 
23. Jest też medalistą Mi-
strzostw Polski w różnych 
kategoriach wiekowych, w 
tym złotym medalistą ha-
lowych mistrzostw Polski 
w chodzie na 5000 metrów 
(2012).

W wywiadach Dawid 
Tomala mówi: Od zawsze 
szukałem ruchu, biegałem. 
Trenerzy zaproponowa-
li mi chód. Zaimponowało 
mi, że kolega po dwóch la-
tach treningów był już siód-
my na mistrzostwach kraju 
młodzików. Tak się zapali-
łem, że po roku zdobyłem 
brązowy medal. To był dla 
mnie szok i wielka zachę-
ta do dalszej pracy – wspo-
mina. 

W nocy z niedzieli na 
poniedziałek 24/25 
czerwca przy ul. Wę-

glowej zostały uszkodzone trzy 
samochody osobowe. Spraw-
ca wybił szybę tylną w skodzie, 
wgniótł nadkola w oplu astrze, 
oraz wybił tylną szybę i wgniótł 
karoserię tylnej klapy w volks-
wagenie passacie. W wyniku 
podjętych czynności policjan-
ci zatrzymali 26-letniego wan-
dala. 

Łączna wartość strat powsta-
ła w związku z uszkodzeniem 
powyższych pojazdów wyno-
si 3400 zł. Jak ustalili policjan-
ci sprawca groził również po-
zbawieniem życie jednemu z 
pokrzywdzonych. Teraz, o dal-
szym losie zatrzymanego zade-
cyduje prokurator i sąd. Kodeks 
karny za uszkodzenie mienia 
przewiduje do 5 lat więzienia, a 
za groźby karalne do 2 lat po-
zbawienia wolności.

Podstawowym celem świe-
tlic wsparcia dziennego 
o charakterze opiekuń-

czych jest stworzenie dzieciom 
bezpiecznego miejsca, w któ-
rym będą mogły spędzić swój 
czas wolny oraz otrzymać po-
moc w rozwiązywaniu trudności 
na płaszczyźnie życia społecz-
nego, szkolnego, osobistego 
i emocjonalnego. Jeśli chcesz 
nam w tym pomóc, lubisz kon-
takt z dziećmi, chcesz zdobyć 
nowe doświadczenie, rozwi-
nąć swoją osobowość, nawią-
zać nowe przyjaźnie, ciekawie i 
pożytecznie wypełnić swój wol-
ny czas – serdecznie zaprasza-
my.

Wolontariat w Świetlicach 
daje też szansę na wykorzy-
stanie własnych umiejętności 
i doświadczeń, może być spraw-
dzianem przygotowującym do 

przyszłej pracy i dojrzałego ży-
cia osobistego. Praca z dziećmi 
pozwala odkrywać siebie, uczy 
wrażliwości i cierpliwości.

Krótko o formalnościach: 
Po zgłoszeniu, podpisywane 
jest porozumienie, zawiera-
jące szczegółowe informacje 
o uprawnieniach i zadaniach 
wolontariusza. Po zakończe-
niu pracy, można otrzymać za-
świadczenie o wykonywaniu 
świadczeń wolontarystycznych. 
W każdej chwili można liczyć 
na pomoc pracowników, któ-
rzy chętnie dzielą się swoim do-
świadczeniem oraz służą radą i 
wsparciem. 

Wszelkich informacji o wolon-
tariacie udziela: 
Dział Profilaktyki i Promocji 

tel. (032) 216-27-88 
e-mail: gcpu@op.pl

Olimpijczyk z LO
Halowy mistrz Polski w chodzie na 500 metrów 
z 2012 roku – Dawid Tomala będzie reprezento-
wał Polskę na zbliżających się Igrzyskach Olim-
pijskich w Londynie.

Osiedlowy wandal

Gratulacje 
dla Atlantydy

Szukamy wolontariuszy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Profilaktyki 
i Promocji (Świetlice wsparcia dziennego o charakterze 
opiekuńczym) zapraszają do współpracy wolontariuszy
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Stało się tak za sprawą już 
szóstej edycji Wojewódz-
kiego Konkursu Twór-

czości Fotograficznej Młodzieży 
Szkolnej, który został ogłoszony 
w kwietniu tego roku. Niewątpli-
wy sukces – objęcie honorowego 
patronatu przez Jego Ekscelen-
cję Księdza Arcybiskupa Wiktora 
Skworca Metropolitę Katowickie-
go i Bernarda Bednorza Starostę 
Bieruńsko-Lędzińskiego przyniósł 
tej wojewódzkiej imprezie kultu-
ralnej ogromny rozgłos w prasie 
i w Internecie. Opiekę medialną 
nad konkursem sprawował Tygo-
dnik Katolicki „Gość Niedzielny” i 
Górnośląski Tygodnik Kulturalny  
„Echo”. 

Organizatorzy: LO im. Po-
wstańców Śląskich w Bieruniu i 
Bieruński Ośrodek Kultury w tym 
roku oczekiwali od uczestników 
konkursu zestawów od 3 do 6 fo-
tografii ukazujących piękno archi-
tektury sakralnej na Śląsku. Na 
konkurs przysłano ponad 70 prac 
na bardzo wysokim poziomie. 25 
maja  odbyło się posiedzenie Ko-
misji Konkursowej w składzie: Ja-
cek Ulaczyk – przewodniczą-

cy Komisji Konkursowej, dyrektor 
Policealnej Szkoły Fotograficznej 
„Fotoedukacja”, Marian Jamro-
zy – fotoreporter tygodnika „Echo” 
Zenon Kubica – naczelnik Wy-
działu Edukacji w Powiecie Bie-
ruńsko-Lędzińskim, Beata Plew-
niok – Bieruński Ośrodek Kultury 
oraz ks. Andrzej Czarnecki – Pa-
rafia św. Bartłomieja w Bieruniu.

Jury oceniało zgodność prac z 
tematem konkursu, jakość foto-
grafii oraz kreatywność w dwóch 
kategoriach wiekowych: Junior – 
gimnazjum i Senior – szkoły po-
nadgimnazjalne. W czasie głoso-
wania informacje o autorach zdjęć 
były tajne. Ostatecznie, laureata-
mi konkursu zostali: w kategorii 
JUNIOR – Tomasz Jochemczyk 
(Gimnazjum w Chełmie Śląskim) 
za wschód i zachód – początek 
i koniec człowieczej pielgrzym-
ki po ziemi oraz w kategorii SE-
NIOR – Szymon Fonfara (Po-
wiatowy Zespół Szkół w Bieruniu 
Nowym, opiekun – prof. Bogumi-
ła Stachura) za inne spojrzenie, 
metafizykę: krzyż, koronę ciernio-
wą, symbolikę drogi, przemijania i 
pielgrzymowania.

Od poniedziałku do śro-
dy (18-20 czerwca) na 
terenie Yacht Clubu 

OPTY w Chełmie Śl. zorgani-
zowano VII Integracyjny Bi-
wak Żeglarski w którym każ-
dego dnia uczestniczyło około 
280 osób. Tym razem, tema-
tem przewodnim imprezy (w ra-
mach cyklu „Wielcy odkrywcy – 
wielkie odkrycia”) była Afryka. 
Dlatego też, w programie znala-
zło się wiele zabaw, quizów i in-
nych akcentów nawiązujących 
do specyfiki tego kontynentu, 
jego przyrody i kultury. Oczy-
wiście, jak przystało na impre-

zę żeglarską, były także rejsy 
żaglówką po imielińskim akwe-
nie, śpiewanie szant, chrzest 
żeglarski, „Bal odkrywców Afry-
ki”. Gwiazdą imprezy był znany 
mim Ireneusz Krosny.

Prezes Stowarzyszenia Na 
rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „Radość Życia” – Andrzej 
Stylok podziękował wszystkim 
ludziom dobrej woli dzięki, któ-
rym udało się przygotować tak 
wspaniałą imprezę. My wspo-
mnijmy, że wśród wspomaga-
jących imprezę byli druhowie z 
OSP w Czarnuchowicach.

Policjanci opowiadają bajki 
a dzieci w to wierzą. Tak 
przynajmiej było w minio-

ny czwartek w Bieruniu Starym, 
gdzie w ramach akcji: „Cała 
Polska Czyta Dzieciom” stróże 
prawa spotkali się z przedszko-
lakami. W tamtejszej Miejskiej 
Bibliotece Publicznej mundu-
rowi wychowankom z Przed-
szkola nr 1 w Bieruniu przeczy-
tali wiersz Wandy Chotomskiej 
„Pies z ulicy Bałamutów” i bajkę 
Mariana Orłonia „Florentynka”. 

Ponadto, funkcjonariusze 
prze prowadzili pogadankę 
związaną z zasadami prawi-
dłowego poruszania się po dro-
dze oraz bezpieczeństwem w 
czasie wakacji. Zaprezentowali 
także umundurowanie i wypo-
sażenie policjanta. (ZP) 

Policjanci – dzieciom

Pod żaglami
Smak żeglarskiej przygody poczuli niepełnosprawni wśród 
których byli podopieczni Stowarzyszenia na rzecz osób 
niepełnosprawnych „Radość Życia” z Bierunia.

Pielgrzymując po 
Śląsku z… aparatem
We wtorek, 5 czerwca  w Domu Kultury Gama otwarto po-
konkursowy wernisaż fotografii młodych artystów woje-
wództwa śląskiego pt. „Pielgrzymując po Śląsku”. 

KULTURA
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Pomarańczowy (modny 
latem kolor) – namiot 
BOSIR-u, towarzyszył 

naszej placówce, odbywały 
się tam konkursy i gry spor-
towe. Kolejną atrakcją na 
scenie był występ dziecię-
cego zespołu wokalno-ta-
necznego, przy akompania-
mencie p. Edwarda Sochy, 
akordeonisty. Opiekunami 
grupy są p. JUSTYNA PO-
CIENNIK i p. RAFAŁ BOR-
KOWY. Ogłosiliśmy wyni-
ki konkursów plastycznych, 
pierwszy dotyczył zmagań 
plenerowych „MAGICZ-
NY PARK PEŁEN BARW”, 
zaś drugi „ZAMIENIĆ SŁO-
WA I MYŚLI W MOTYLE”. 
Przez cały czas trwania im-
prezy, można było zoba-
czyć wystawę, pod namio-
tem, na rynku. Pojawiły się 

tam wszystkie prace – magicz-
ne obrazy z pleneru oraz prze-
strzenne motyle, z papieru, 
drutu, plastiku, masy, mister-
ne i figlarne, szalone, fantazyj-
ne. Po godz. 17.00 wszystkie 
dzieciaki zaprosiliśmy na inte-
raktywną bajkę, w wykonaniu 
„Teatru Art-Re” z Krakowa. Ty-
tułowy Pan Twardowski sza-
lał, rozśmieszał, mówiąc ko-
lokwialnie „rozkręcił” towarzy-

stwo. Gdy Pan Twardowski 
wybrał się w drogę powrot-
ną do Krakowa, a może na 
księżyc, scenę wypełnili wo-
kaliści, laureaci konkursów: 
II POWIATOWEGO KON-
KURSU PIOSENKI FRAN-
CUSKIEJ JULIA BIADUŃ, 
DANIEL TECŁAW, KARO-
LINA WĄŻ, PAULINA NO-
WAK oraz ODKRYWAMY 
TALENTY MUZYCZNE – 

ZOSIA GRYKSA, WIKTO-
RIA DUŻY. Po muzycznych 
gwiazdach, grupa „FABRY-
KA MARZEŃ”, z bajką „O 
piracie, który odnalazł praw-
dziwy skarb”. Co dalej? 
Standardy muzyki rocko-
wej w wykonaniu zespołu z 
Gimnazjum nr 1 – „INVIC-
TO”. Popisy wokalne doj-
rzałych solistek, uczennic 
średnich szkół – BEATY 
POPIOŁEK i BETTINY 
KRZYKAWSKIEJ. Całość 
zakończył zespół „RH+”, 
znany z takich przebojów 
jak „Po prostu miłość”. Ro-
mantycznie i rockowo na 
koniec. 

Dziękujemy i zaprasza-
my na festyny i Dni Bieru-
nia.

P

tam wszystkie prace – magicz-
ne obrazy z pleneru oraz prze-
strzenne motyle, z papieru, 
drutu, plastiku, masy, mister-
ne i figlarne, szalone, fantazyj-
ne. Po godz. 17.00 wszystkie 
dzieciaki zaprosiliśmy na inte-
raktywną bajkę, w wykonaniu 
„Teatru Art-Re” z Krakowa. Ty-
tułowy Pan Twardowski sza-
lał, rozśmieszał, mówiąc ko-
lokwialnie „rozkręcił” towarzy-

ZOSIA GRYKSA, WIKTO-
RIA DUŻY.
gwiazdach, grupa „FABRY-
KA MARZEŃ”, z bajką „O 
piracie, który odnalazł praw-
dziwy skarb”. Co dalej? 
Standardy muzyki rocko-
wej w wykonaniu zespołu z 
Gimnazjum nr 1 – „INVIC-
TO”. Popisy wokalne doj-
rzałych solistek, uczennic 
średnich szkół – 
POPIOŁEK i BETTINY 
KRZYKAWSKIEJ.
zakończył zespół „RH+”, 
znany z takich przebojów 
jak „Po prostu miłość”. Ro-
mantycznie i rockowo na 
koniec. 

my na festyny i Dni Bieru-
nia.

Powitanie lata
– Dzień dziecka
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Z okazji Dnia dziecka Weronika 
Jaromin, Jakub Ponikiew-
ski, Kacper Madejski, Da-

ria Kula, Kamila Bogucka, Mar-
cin Szandar, Marcin Czernik i Ad-
rianna Nosal przygotowali dla nich 
przedstawienie kukiełkowe zatytuło-
wane „Niezwykła szkoła”. Bajka ta 
miała na celu pokazanie najmłod-
szym mieszkańcom Bierunia jak 
ważna jest nauka w szkole, że dzię-
ki niej możemy zdobywać wiedzę o 
otaczającym nas świecie. Reżyse-
rem spektaklu i inicjatorką przed-
sięwzięcia była nauczycielka języka 
polskiego w Gimnazjum nr 1 – Anna 
Grudzińska-Ciok, a poza nią i akto-
rami biorącymi udział w spektaklu, z 
dziećmi bawiła się Joanna Tomala 
(bibliotekarka szkoły). Po przedsta-
wieniu dzieci wzięły udział w zaba-
wach i konkursach związanych z tre-
ścią sztuki. Gimnazjaliści zaprezen-
towali się aż czterokrotnie, po ty w 
małych grupach móc wspólnie bawić 
się z widzami. Wszystkie przedszko-
laki otrzymały upominek ufundowa-
ny przez kwiaciarnię Akant w Bieru-
niu Nowym, której właścicielem jest 
Jacek Madejski. 

Gimnazjaliści przedszkolakom 

1 czerwca był dniem niezwykłym dla 225 przedszkolaków 
uczęszczających do Przedszkola nr 2 w Bieruniu Nowym. Spo-
tkali się oni wówczas ze swoimi starszymi kolegami – uczniami 
Gimnazjum nr 1 imienia Karola Wierzgonia. 
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Zapraszamy do udziału w konkursach przygotowanych na 
tegoroczne „Dni Bierunia”. W tym roku swój talent i umie-
jętności można zaprezentować w konkursie plastycznym, 

fotograficznym i literackim. Na zwycięzców czekają cenne na-
grody! Organizatorami są: Miejska Biblioteka Publiczna, Bie-
ruński Ośrodek Kultury i Urząd Miejski w Bieruniu.

1) Konkurs plastyczny „Wydarzyło się...” – ilustracja do 
książki o historii Bierunia adresowany do dzieci przedszkol-
nych i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Termin: do 14 
sierpnia.

2) Konkurs fotograficzny „Moje miasto w moich oczach” 
adresowany jest do młodzieży od lat 16 oraz dorosłych miesz-
kańców miasta. Termin: do 15 sierpnia 

3) Konkurs literacki „Gdyby w moim mieście ...” – opo-
wiadanie o Bieruniu adresowany jest do uczniów klas 4-6 
szkół podstawowych i Gimnazjum. Termin: do 14 sierpnia.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć na stronach inter-
netowych lub u organizatorów:

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1, telefon: 32 216 47 24, 
Miejska Biblioteka Publiczna nr 2, telefon: 32 216 37 29 

oraz Referat Promocji Miasta 
i współpracy z zagranicą 

tel. 32 324 24 18

Weź udział 
w konkursie

 6 – 2012 r.
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Polska przystępując do 
UE zobowiązała się do 
2015 r. wdrożyć zapi-

sy Ramowej Dyrektywy Wod-
nej oraz uporządkować krajo-
wą gospodarkę ściekową. W 
przypadku nie spełnienia stan-
dardów unijnych na nasz kraj 
mogą zostać nałożone wysokie 
kary finansowe, a samorządy 
zmuszone zostaną do zwrotu 
pomocy unijnej, co drastycznie 
odbije się na opłatach za wodę 
i ścieki. Ocenie samorządy 
mogą korzystać z dofinansowa-
nia ze źródeł unijnych (Program 
Operacyjny Infrastruktura i Śro-
dowisko, regionalne programy 
operacyjne oraz Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich) oraz 
funduszu ochrony środowiska.

Dostęp do czystej wody oraz 
sieci kanalizacyjnej jest wy-
znacznikiem rozwoju cywiliza-
cyjnego. Budowa sieci wodo-
ciągowej sprzyja zwiększaniu 
zużycia wody oraz wiąże się 
z koniecznością oczyszcze-

nia coraz większych ładunków 
ścieków. 

Gmina Bieruń podpisała umo-
wę z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego doty-
czącą dofinansowania projek-
tu „Budowa kanalizacji sani-
tarnej w rejonie ul. Wawelskiej 
i ul. Skowronków oraz dzielni-
cy Czarnuchowice”. Projekt ten 
został dofinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskie-

go na lata 2007 – 2013. Projekt 
miał na celu uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w mie-
ście a swoim zakresem obej-
mował budowę 24,71 km sie-
ci kanalizacji sanitarnej wraz z 
uzgodnionymi z mieszkańcami 
282 przyłączami do budynków 
oraz budowę 7 przepompowni. 
W poprzednim numerze Rodni 
przypominaliśmy o finalizowa-
niu podłączeń do sieci. Ście-
ki będą odprowadzane do ist-
niejącej sieci eksploatowanej 
przez Bieruńskie Przedsiębior-
stwo Inżynierii Komunalnej w 

Bieruniu i dalej do oczyszczalni 
przy ul. Soleckiej.

Rada rozpatrywała też nastę-
pujące uchwały:

w sprawie zbycia w drodze 
przetargu nieruchomości po-
łożonej w Bieruniu, stanowią-
cej własność gminy Bieruń,

w sprawie podjęcia wspól-
nie z gminami i powiata-
mi województwa śląskiego 
i województwa małopolskie-
go zainteresowanymi konty-
nuacją wstrzymanej budowy 
drogi ekspresowej S1, dzia-
łań mających na celu wywar-
cie presji, aby dokończono 
opracowanie dokumentacji 
technicznej i kontynuowano 
budowę tej drogi. 

Podczas majowej Sesji radni 
omówili również Sprawozdanie 
z działalności MOPS w Bieruniu 
za rok 2011.

Turniej wzorowany był na 
rozgrywkach Euro 2012. 
Szesnaście drużyn zo-

stało podzielonych na 4 gru-
py, a każda drużyna reprezen-
towała uczestników czerwco-
wych Mistrzostw Europy - Euro 
2012. Właściwie to tylko drużyna 
Unii Bieruń Stary reprezentowa-
ła Polskę a zespół z SK Unicov 
– Czechy. Pozostałe drużyny 
z Chełmu, Wesołej, Mikołowa, 
Łąki, Tychów, Lędzin. Woli, Ko-
bióra i Bojszów zostały „przypi-
sane” do krajów występujących 
na Euro 2012. 

Przez dwa dni ponad 200 mło-
dych zawodników rywalizowa-
ło o końcowy triumf na boiskach 
„Unii”. Turniej zakończył się zwy-
cięstwem drużyny AKS Mikołów 
– reprezentującej Danię, która w 
emocjonującym finale pokonała 

gości z Czech drużynę SK Uni-
cov. Najlepszym bramkarzem 
został Kacper Dana (Chrzciciel 
Tychy), najlepszym strzelcem – 
Martin Klein (SK UNICOV) a 
najlepszym zawodnikiem – Ka-
mil Majchrzak (AKS Mikołów).

Każdy uczestnik EUROORLI-
KA otrzymał pamiątkowe dyplo-
my i medale. Okazałe puchary 

dla pierwszych czterech drużyn 
wraz nagrodami rzeczowymi, 
zwycięzcom wręczali Burmistrz 
Miasta Bierunia – Bernard Pu-
stelnik, Zastępca Burmistrza 
Unicova – Staniślav Axman, 
Sekretarz Powiatu Krystian 
Grzesica i Prezes Klubu Sporto-
wego Unia Bieruń Stary Łukasz 
Odelga. 

U nas wygrała Dania
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W dniach 2-3 czerwca na stadionie Klubu Spor-
towego „Unia” Bieruń Stary odbył się Międzyna-
rodowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci z rocznika 
2000 i młodszych „EUROORLIK 2012”. 

Radni obradowali
31 maja odbyła się kolejna VIII sesja Rady 
Miejskiej. Tym razem wiodącym tematem 
była gospodarka wodno-ściekowa w 
mieście.
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Jak dużą rolę w 
kształtowaniu zrów-
noważonego sty-

lu życia młodego czło-
wieka odgrywają dorośli 
wiemy wszyscy. Dlatego 
tak ważnym obszarem 
w życiu szkoły jest pro-
filaktyka.

1 czerwca w Gimna-
zjum nr 2 w Bieruniu, już 
po raz drugi, odbył się 
Dzień Profilaktyki. Był 
on podsumowaniem do-
tychczasowych działań i 
miał na celu zwiększe-
nie świadomości potrze-
by aktywności fizycznej, 
wpojenia nawyków zdro-
wego odżywiania oraz 
świadomego i bezpiecz-
nego funkcjonowania 
we współczesnym świe-
cie. Bowiem wszystkie te 
czynniki wpływają prze-
cież na całokształt mło-
dej osoby. Uczniowie w 
dzień dziecka uczest-
niczyli więc w prelek-
cjach i warsztatach, na 
których specjaliści zwią-
zani z wyżej wymienio-
nymi dziedzinami życia 
merytorycznie, ale zara-
zem w sposób atrakcyj-
ny dla młodzieży, dzielili 
się swoją wiedzą, wyja-
śniali wątpliwości, odpo-

wiadali na pytania i słu-
żyli fachową radą. Punk-
tem wyjścia był pokaz 
serii filmów edukacyj-
nych (z cyklu „Śmietnik 
w mojej głowie”), promu-
jących zdrowe odżywia-
nie i aktywność fizyczną 
oraz poruszających pro-
blemy z tymi dziedzina-
mi związane. Wręczo-
no również nagrody roz-
strzygając tym samym 
szkolne konkursy profi-
laktyczne.

Zwieńczeniem dnia 
był Festyn Zdrowia, 
będący kulminacyjnym 
punktem realizowane-
go przez szkołę projek-
tu „Czas na zdrowie”. 
Uczniowie, pod opie-
ką nauczyciela, przygo-
towali niskokaloryczne 
i zbilansowane dania, 
które z przyjemnością 
degustowali uczestni-
cy Festynu. Rodzice 
uczniów przygotowa-
li ciasta (sernik i ciasto 
marchewkowe) i tym sa-
mym przekonywali, że 
nawet uważane za słod-
kości smakołyki mogą 
być przyrządzone w taki 
sposób, aby nie wpływa-
ły negatywnie na nasz 
organizm. Nadwyżkę 

kalorii uczestnicy mo-
gli spalić biorąc udział 
w przygotowanych kon-
kurencjach sprawno-
ściowych oraz grze 
edukacyjno – ruchowej 
„Ścieżka zdrowia”. Swą 
wiedzę natomiast po-
głębić poprzez rozmowy 

ze specjalistami ze sto-
isk tematycznych, którzy 
chętnie dzielili się swo-
imi wiadomościami oraz 
materiałami informa-
cyjnymi. Swoje stoisko 
przygotowała też grupa 
gimnazjalistów biorąca 
udział w programie edu-
kacyjnym „Jedz smacz-
nie i zdrowo”. 

Dzień ten nie zyskałby 
takiej oprawy gdyby nie 

zaangażowanie, życzli-
wość i chęć współpracy 
z Gimnazjum osób oraz 
instytucji z zewnątrz. 

W tym miejscu pra-
gniemy jeszcze raz po-
dziękować wszystkim 
prelegentom wykła-

dającym podczas Dnia 
Profilaktyki oraz insty-
tucjom, które podczas 
Festynu przygotowały 
stoiska informacyjne: p. 
J. Kostce (Powiatowy 
Rzecznik Konsumen-
ta) wraz z p. K. Brzeziń-
ską , p. Kazimierzowi i 
Jadwidze Wiśniowskim 
(mistrz pszczelarski), p. 
A. Drobik (dietetyk), p. 
A. Patoli (technik farma-

ceuta), p. P. Dembkow-
skiej (fryzjer), p. Sz. Ko-
stce (rehabilitant), p. E. 
Różyckiej (poradnictwo 
i edukacja żywieniowa), 
p. M. Żerdce (instruk-
tor fitness) , p. A. Falec-
kiej (przedstawiciel Izby 
Wytrzeźwień), p. K.Wa-
rzocha (pomoc laryngo-
logiczna), p. A. Kałuża 
(pomoc stomatologicz-
na), Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemio-
logicznej w Tychach, 
Bieruńskiemu Ośrod-
kowi Sportu i Rekreacji, 
BFIG – Bank Żywności 
w Bieruniu, Korporacji 
Mistrzów Kominiarskich 
Województwa Śląskie-
go w Bieruniu, p. Rena-
cie Kubowicz (pomoc 
medyczna) oraz współ-
organizatorom Festy-
nu Zdrowia: Restau-
racji „Stylowa” w Bieru-
niu, Piekarni Chrobok 
– Klimczok w Bieruniu, 
Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Bieruniu, 
Danone Sp. z o.o. w Bie-
runiu, Simply Market w 
Bieruniu, Gospodarstwu 
ekologicznemu „Koloro-
wy świat warzyw” – Sie-
roty, Gospodarstwu eko-
logicznemu – Popów, 
Rodzicom oraz Miejskie-
mu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Bieruniu.

Festyn Zdrowia 

Nie sposób opi-
sać wszystkich 
atrakcji tego naj-

większego i najstarsze-
go Kiermaszu parafial-

nego wspomnijmy więc, 
że spełniło się życze-
nie księdza proboszcza 
Jana Dąbka, aby zaba-
wa była radosna, a lu-

dzie pełni humoru i za-
dowolenia. Jak zresz-
tą nie cieszyć się, gdy 
można wziąć udział w 
ciekawych konkursach i 

rozrywkach sportowych 
dostępnych dla wszyst-
kich, obserwować ra-
dosne igraszki dzie-
ci na specjalnym placu 
zabaw, jak nie cieszyć 
się cukrową watą, wy-
granym konkursem a 
przede wszystkim jak 
nie cieszyć się z spotka-
nymi znajomymi?... 

Różnorodność atrak-
cji festynowych była 
wręcz imponująca. Wy-
starczy wspomnieć 
trzy zróżnicowane sty-
listycznie koncerty mu-
zyczne zespołów: „No-
wobierunianki”, „In-
victo”, grupy Rafała 
Borkowego czy gwiaz-

dy wieczoru Artura Tho-
masa „Na Fletni Pana”. 
Emocji sportowych do-
starczył mecz siatków-
ki a kulinarnych Kon-
kurs na najlepsze ciasto 
„Słodka Blacha 2012”. 
Oczywiście nie zabra-
kło: stoisk z rękodzie-
łem, kwiatami, książka-
mi i drobnym sprzętem 
domowym, kuchni po-
lowej z grochówką i bi-
gosem oraz kawiarenka 
z kawą i pysznym cia-
stem. Tradycyjnie do-
chód uzyskany z kier-
maszu przeznaczony 
będzie na dofinanso-
wanie wypoczynku wa-
kacyjnego dzieci i mło-
dzieży tej parafii.

Od 15 lat

Wspólnota z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz licznie przy-
byli goście bawili się na jubileuszowym XV Kiermaszu parafialnym zor-
ganizowanym w tym roku pod hasłem „Od 15 lat malujemy świat”.
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W PZS w Lędzinach  odbył się VI Powiatowy 
Turniej Wiedzy Informatycznej. Gimnazjum nr 1 
wystartowało w konkursie po raz pierwszy w 
składzie: Robert Sornek, Patrycja Piekacz, Oskar 
Madeja, Marcin Piszczek i Michał Domański.
Jak powiedziała opiekunka grupy mgr Georgina 
Jarosz: Jesteśmy dumni z udziału wszystkich 
reprezentantów Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia 
w Bieruniu w konkursie, jednak największe gratulacje 
należą się uczniowi klasy IIC, Robertowi Sornek, który 
wykazał się ogromną wiedzą i zajął I-wsze miejsce w 
całym powiecie.

Najlepsi informatycy w Gimnazjum nr 1

Uczniowie Gimnazjum 
nr 1 im. Karola Wierzgo-
nia w Bieruniu: Kordian 

Rogalski i Dawid Szromek 
zajęli II miejsce w Powiatowym 
konkursie „Potyczki z przyro-
dą”, organizowanym po raz 
kolejny przez Gimnazjum im. 
Roku Jubileuszowego w Boj-
szowach. Konkurs składał się z 
dwóch części: w pierwszej ze-
społy odpowiadały na pytania i 
rozwiązywały zadania z fizyki, 

chemii, geografii i biologii, a w 
drugiej prezentowali przygoto-
wane przez siebie doświadcze-
nie. W tym roku tematem prze-
wodnim pokazu był prąd elek-
tryczny. Zespół gimnazjalistów 
zademonstrował inne sposo-
by przesyłania energii elek-
trycznej z użyciem lampy pla-
zmowej. Uczniów do konkursu 
przygotowała nauczycielka fi-
zyki i chemii pani mgr Regina 
Pastucha.

W poniedziałek 25 czerwca stróże prawa w Szko-
le Podstawowej nr 3 w Bieruniu Nowym spotkali 
się z nauczycielami i uczniami tej szkoły. Poli-

cjanci omówili zasady bezpieczeństwa w trakcie letnie-
go wypoczynku. W spotkaniu udział wzięło łącznie około 
200 uczniów. Zajęcia zostały przeprowadzone w dwóch 
kategoriach wiekowych – I grupa – klasy I-III, II grupa – 
klasy IV-VI. Funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę 
na kontakty z obcymi, słuchanie opiekunów, zachowanie 
się nad wodą oraz konieczność przestrzegania przepi-
sów ruchu drogowego. 

W Tychach na miejskim stadionie sportowym odbył 
się Drużynowe Zawody Lekkoatletyczne Szkół 
Gimnazjalnych Chłopców. W imprezie tej wy-

startowało 12 szkół z rejonu tyskiego. Drużyna chłopców 
reprezentująca Gimnazjum Nr 2 w Bieruniu startująca pod 
opieką Dariusza Szulca zajęła 3 miejsce potwierdzając 
swoją dobrą formę i przygotowanie do zawodów. Na wy-
nik końcowy zawodów składał się udział w pięciu konku-
rencjach: bieg na 1000 m, bieg na 300 m, bieg na 100 m, 
skok w dal i pchnięcie kulą.

Indywidualnie najwyższe miejsca dla naszego gimna-
zjum zajęli Mateusz Szuba 2 miejsce za skok na odle-
głość 5,26 m i Darek Kamiński 3 miejsce za skok na 
odległość 5,23 m oraz Staś Jan 4 miejsce w biegu na 
100 m, w którym uzyskał czas 12,72 s.

Potyczki z przyrodą

Na zdjęciu nauczycielka p. Regina Pastucha, 
z lewej Dawid Szromek z prawej Kordian Rogalski.

Lekkoatletyczne 
sukcesy

Policja w Trójce

MAGAZYN SZKOLNY
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PLAN  IMPREZ  SPORTOWYCH 
lipiec, sierpień – 2012 

 
 

Turniej Skata „Puchar Lata 2012” 
♦ cykl 10 turniejów w KS „UNIA” Bieruń Stary 
♦ rozgrywki w każdy czwartek (od 14 czerwca do 16 sierpnia) od godz. 16:00 
♦ tel. kontaktowy: Mrzyk Franciszek 32/216-40-75 
♦ Organizatorzy: BOSiR, Sekcja Skata KS „UNIA” 
   

Kąpielisko „Łysina”  
♦ 1 lipiec – 31 sierpień 
♦ codziennie w godzinach 10:00 – 18:00 
 

Zawody „SIŁACZE 2012”  
♦ 29 lipiec – kąpielisko „Łysina”  
♦ zapisy do dnia 23.07.2012r.  

XIII Rodzinny Rajd Rowerowy 
♦ 4  sierpień 
♦ Start:  Hala Sportowa przy G-2 w Bieruniu Starym 
♦ Meta: Hala Sportowa przy G-2 w Bieruniu Starym  
♦ zapisy do dnia 30.07.2012r.  

 

Turniej Siatkówki Plażowej  
♦ 25 sierpień – kąpielisko „Łysina”  
♦ zapisy do dnia 20.08.2012r.  

Rajd Rowerowy MTB  
♦ 25 sierpień – kąpielisko „Łysina” 
♦ Organizatorzy: BOSiR, TTA, Starostwo Powiatowe 

Aquathlon „Łysina 2012”  
♦ 1 wrzesień  
♦ start godz. 12:00  
♦ zapisy do dnia 27.08.2012r.  

 

   
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 

- tel. 32 / 324-25-29 
- www.bosir.bierun.pl 
- e-mail: sport@bosir.bierun.pl 

Rodzinny XIII
Rajd Rowerowy

04.08.2012r.

Zapisy do 30.07.2012r. Budynek Centrum Inicjatyw Gospodarczych 
przy ul. Turystycznej 1 (II piętro, pok.37)

Start: godz.13:00 – Hala Sportowa w Bieruniu Starym
Koszt uczestnictwa: 10 zł stawka normalna,  10 zł stawka normalna,  10 zł 5 zł ulgowa, 5 zł ulgowa, 5 zł 10 zł dla osób spoza Bierunia10 zł dla osób spoza Bierunia10 zł

Szczegółowe informacje na stronie www.bosir.bierun.pl, tel: (32) 324 25 29

Klub Skata Leśna Bie-
ruń zorganizował 27 maja 
otwarty Turniej Skata o 
Puchar Burmistrza Bie-
runia. Ogółem sklasyfi-
kowano 44 zawodników, 
wśród których najlepszy 
był Rudolf Jacek z So-

koła Imielin, który ugrał 
2910 punktów. 

Najlepszym z bierunian, 
okazał się Stanisław 
Skrzypulec zawodnik 
klubu Leśna Bieruń zaj-
mując 3 miejsce po ugra-
niu 2640 punktów. 

Grali o puchar
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła 
drużyna niebieska w składzie: Alojzy 
Janosz (2474), Bogdan Galoch (1660), 
Grzegorz Kubica (2542), Marian Lach 
(2055) i Krzysztof Nyderek (2097). 
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WAKACJE Z BIERUŃSKIM OŚRODKIEM SPORTU i REKREACJI 
OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

  
WSTĘP WOLNY  NA OBIEKTY SPORTOWE   

Terminy zajęć: 2-15.07 16-29.07 30.07-12.08 13-26.08 
 

Hala Sportowa  
przy G-1 

Szkoła Podstawowa: 9:00-10:30 

Gimnazjum: 10:30-12:00 

Szkoła Średnia: 12:00-13:30 

 Szkoła Podstawowa: 9:00-10:30 

Gimnazjum: 10:30-12:00 

Szkoła Średnia: 12:00-13:30 

 

 
Hala Sportowa  

przy G-2 

 Szkoła Podstawowa: 9:00-10:30 

Gimnazjum: 10:30-12:00 

Szkoła Średnia: 12:00-13:30 

 Szkoła Podstawowa: 9:00-10:30 

Gimnazjum: 10:30-12:00 

Szkoła Średnia: 12:00-13:30 

Boiska przy SP-1 
W godz. 12:00 – 20:00 

Boiska przy G-1 W godz. 9:00 – 13:30 i 16:00 – 20:00 

Wszystkie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku 

 
KURS  TENISA  ZIEMNEGO  

Terminy zajęć: 2-15.07 16-29.07 30.07-12.08 13-26.08 
 

Klub Sportowy „PIAST” 
Grupa I:    9:00-10:30 

Grupa II: 10:30-12:00 

 Grupa I:    9:00-10:30 

Grupa II: 10:30-12:00 

 

 
Boiska  przy SP-1 

 Grupa I:    9:00-10:30 

Grupa II: 10:30-12:00 

 Grupa I:    9:00-10:30 

Grupa II: 10:30-12:00 

Koszt kursu – 50 zł, osoby spoza Bierunia 100zł (cena obejmuje: 10 zajęć po 90 minut od poniedziałku do piątku, ubezpieczenie, opłatę instruktora) 
Grupy – od 4 do 6 osób, ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność przy zapisie. 

WAKACJE Z BIERUŃSKIM OŚRODKIEM SPORTU i REKREACJI 
OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

  
WSTĘP WOLNY  NA OBIEKTY SPORTOWE   

Terminy zajęć: 2-15.07 16-29.07 30.07-12.08 13-26.08 
 

Hala Sportowa  
przy G-1 

Szkoła Podstawowa: 9:00-10:30 

Gimnazjum: 10:30-12:00 

Szkoła Średnia: 12:00-13:30 

 Szkoła Podstawowa: 9:00-10:30 

Gimnazjum: 10:30-12:00 

Szkoła Średnia: 12:00-13:30 

 

 
Hala Sportowa  

przy G-2 

 Szkoła Podstawowa: 9:00-10:30 

Gimnazjum: 10:30-12:00 

Szkoła Średnia: 12:00-13:30 

 Szkoła Podstawowa: 9:00-10:30 

Gimnazjum: 10:30-12:00 

Szkoła Średnia: 12:00-13:30 

Boiska przy SP-1 
W godz. 12:00 – 20:00 

Boiska przy G-1 W godz. 9:00 – 13:30 i 16:00 – 20:00 

Wszystkie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku 

 
KURS  TENISA  ZIEMNEGO  

Terminy zajęć: 2-15.07 16-29.07 30.07-12.08 13-26.08 
 

Klub Sportowy „PIAST” 
Grupa I:    9:00-10:30 

Grupa II: 10:30-12:00 

 Grupa I:    9:00-10:30 

Grupa II: 10:30-12:00 

 

 
Boiska  przy SP-1 

 Grupa I:    9:00-10:30 

Grupa II: 10:30-12:00 

 Grupa I:    9:00-10:30 

Grupa II: 10:30-12:00 

Koszt kursu – 50 zł, osoby spoza Bierunia 100zł (cena obejmuje: 10 zajęć po 90 minut od poniedziałku do piątku, ubezpieczenie, opłatę instruktora) 
Grupy – od 4 do 6 osób, ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność przy zapisie. 

wstęp wolny na obiekty sportowe

kurs tenisa ziemnego

PROMOCYJNE CENY NA OBIEKTY SPORTOWE 
PŁYWALNIA PRZY SP- 1 
 od 1 lipca do 31 sierpnia 

HALA SPORTOWA PRZY G-1 I G-2 
od 1 lipca do 31 sierpnia od godz. 16:00 

w godzinach 1200 - 15 00 1500 - 19 00 oświetlenie płyty boiska 50% 100% 

bilet ulgowy (uczniowie szkół) 2 zł 3 zł cała płyta 10 zł 15 zł 

bilet normalny 4 zł 5 zł połowa płyty 5 zł 10 zł 

KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW ZGODNIE Z ICH REGULAMINEM I HARMONOGRAMEM 
 
 

„LATO  Z  LOK”  NA  STRZELNICY SPORTOWEJ (OBOK SKATEPARKU) -  OD 2 LIPCA  DO  31 SIERPNIA 
Zajęcia nieodpłatne  (środa i piątek w godz. 11.00-14.00)  

Zajęcia obejmują: strzelanie z broni pneumatycznej (szkoły podstawowe) oraz karabinu sportowego (szkoły ponadpodstawowe) 
 

WYJAZDY DO AQUAPARKU W KRAKOWIE W DNIACH 11.07 I 8.08  
Osoby do ukończenia szkoły średniej za darmo. Pozostałe osoby + opiekunowie 10zł 

Osoby do 18 roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego; dzieci do ukończenia szkoły podstawowej pod opieką osoby pełnoletniej 
Zapewniamy: przewóz + ubezpieczanie NNW. Bilet wstępu we własnym zakresie. 

 

ZAWODY  SPORTOWO - REKREACYJNE 
TURNIEJ  TENISA  ZIEMNEGO – 27 sierpień; Korty Tenisowe  przy KS „PIAST”; start zawodów godz. 9.00 
TURNIEJ  STRZELECKI – 31 sierpień; Strzelnica Sportowa przy KS „PIAST”; start zawodów godz. 9.00 
Zapisy w dniu zawodów od godz. 8:30 
 
 
 

Zapisy: Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Turystyczna 1 (pokój nr 37 - II piętro) 
Zapraszamy na naszą stronę: www.bosir.bierun.pl, sport@bosir.bierun.pl, 32/ 324-25-29 

promocyjne ceny na obiekty sportowe

WAKACJE

Zapisy i 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

„LATO  Z  LOK”  
NA  STRZELNICY 

SPORTOWEJ  
(OBOK SKATEPARKU 

OD 2 LIPCA   
DO  31 SIERPNIA

Zajęcia nieodpłatne  
(środa i piątek w godz. 11.00-14.00) 

Zajęcia obejmują:  
strzelanie z broni pneumatycznej  

(szkoły podstawowe)  
oraz karabinu sportowego  

(szkoły ponadpodstawowe)

WYJAZDY DO AQUAPARKU W KRAKOWIE  
W DNIACH 11.07 I 8.08 

Osoby do ukończenia szkoły średniej za darmo.  
Pozostałe osoby + opiekunowie 10zł

Osoby do 18 roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego; 
dzieci do ukończenia szkoły podstawowej pod opieką osoby 

pełnoletniej
Zapewniamy: przewóz + ubezpieczanie NNW.  

Bilet wstępu we własnym zakresie.

ZAWODY  SPORTOWO  
- REKREACYJNE

TURNIEJ  TENISA  ZIEMNEGO
 27 sierpień; Korty Tenisowe   

przy KS „PIAST”;  
start zawodów godz. 9.00

TURNIEJ  STRZELECKI
31 sierpień; Strzelnica Sportowa  

przy KS „PIAST”;  
start zawodów godz. 9.00

Zapisy w dniu zawodów  
od godz. 8:30

OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
z BOSiR-em



Przedstawicielami oficjalnej 
delegacji byli: burmistrz Bie-
runia Bernard Pustelnik, 

zastępca burmistrza Leszek Kry-
czek, zastępca przewodniczące-
go Rady Miejskiej Adam Rozmus, 

skarbnik miasta Danuta Żerdka, 
dyrektor Bieruńskiego Ośrodka 
Kultury Zofia Łabuś oraz kierow-
nik Referatu Promocji i Współpra-
cy z Zagranicą Adam Kondla.

Droga do Ostroga okazała się 
historycznym tourne po zakątkach 
dawnej Polski. Mieszkańcy mogli 
poznać historię rodu Dzieduszyc-
kich, miejsce urodzenia Jana III 
Sobieskiego – Olesko wraz z mo-
numentalnym zamkiem, a tak-
że zobaczyć jak wyglądał rodzin-
ny dom Juliusza Słowackiego w 
Krzemieńcu. Duże wrażenie zro-
biło zwiedzanie Poczajowa – po-
wiedziała Halina Gałka z Bieru-

nia Nowego i dodała: Poczajów 
to jeden z najważniejszych ośrod-
ków prawosławnych na Ukrainie, 
przypuszczam, że bogate zdob-
nictwo cerkwi wprawiło wszyst-
kich w zdumienie.

Na miejscu miesz-
kańcy zostali przywi-
tani przez przedsta-
wicieli władz Ostro-
ga oraz zaproszeni 
do miejscowej pizze-
rii, gdzie specjalnie 
z okazji pierwszego 
meczu polskiej re-
prezentacji została 
zorganizowana mini 
strefa kibica. Kolej-
ny dzień upłynął na 
zwiedzaniu miasta i 
poznawaniu jego hi-
storii m.in. Akade-
mii Ostrogskiej, zam-

ku Książąt Ostrogskich, muzeum 
Drukarstwa, Numizmatyki.

– Tradycyjna gościnność 
wzbudziła we mnie jak najlepsze 
wrażenie – powiedziała jedna z 
uczestniczek wyprawy – Janina 

Długoń-Kaczyńska.
10 czerwca był naj-

ważniejszym dniem 
całej eskapady, bo-
wiem mieszkańcy bra-
li udział w uroczystych 
dniach miasta, pozna-
waniu jego obyczajów 
i tradycji według której 
zarówno władze, jak 
i występujący miesz-
kańcy ubrani byli w 
charakterystyczne 
ukraińskie stroje.

W trakcie oficjalnej 
części burmistrz Ber-
nard Pustelnik oraz 
zastępca przewodni-
czącego RM Adam 
Rozmus przywitali 

mieszkańców obu miast oraz wrę-
czyli pamiątkowe upominki wystę-
pującym artystom, a burmistrzowi 
Ostroga Aleksandrowi Shikie-
rowi artystyczny witraż z herba-
mi miast nawiązujący do stylistyki 
Euro 2012, wykonany przez zna-
nego artystę Krzysztofa Gryksę. 
Miłym akcentem programu okazał 
się gościnny występ bieruńskich 
uczniów ze szkół podstawowych, 
którzy także w tym czasie przez 
tydzień gościli u ukraińskich ro-
dzin.

W drodze powrotnej udało się 
również zwiedzić Lwów, który co 
prawda przywitał deszczową po-
godą, ale wynagrodził bogatą ar-
chitekturą i niezapomnianymi wra-
żeniami zwłaszcza na cmentarzu 
Łyczakowskim i Orląt Lwowskich. 
Sądząc po opiniach i wrażeniach 
mieszkańców wyjazd na Ukrainę 
okazał się ciekawym doświad-
czeniem, które z pewnością nie 
umknie szybko pamięci.

Przedstawicielami oficjalnej nia Nowego i dodała: Poczajów ku Książąt Ostrogskich, muzeum mieszkańców obu miast oraz wrę-

ważniejszym dniem 
całej eskapady, bo-
wiem mieszkańcy bra-
li udział w uroczystych 
dniach miasta, pozna-
waniu jego obyczajów 
i tradycji według której 
zarówno władze, jak 
i występujący miesz-
kańcy ubrani byli w 
charakterystyczne 
ukraińskie stroje.

części burmistrz 
nard Pustelnik
zastępca przewodni-
czącego RM 
Rozmus

Mieszkańcy w Ostrogu

Przez cztery dni, niespełna pięćdziesięciu mieszkańców Bierunia wraz z władzami miasta podróżowało trasą 
Kresów Wschodnich na Ukrainie przez Olesko, Krzemieniec i Poczajów do partnerskiego miasta Ostroga. Wy-
jazd został zorganizowany przez Urząd Miejski w Bieruniu.


