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BIERUŃ
NOMINOWANY

Bieruń jako jedna z 14 
gmin w całej Polsce 
został nominowany do 
konkursu i wraz z in-
nymi miastami wal-
czył o tytuł Polskiego 
Godła Promocyjnego 
wśród samorządów. 

– Mimo, iż w tym roku, 
nie udało się uzyskać ty-
tułu laureata, to sama no-
minacja naszego miasta 
jest niezwykle prestiżo-
wym wyróżnieniem. Tym 
bardziej cieszy nas, że 
Bieruń, na tle ponad 100 
miast z całej Polski, które 
zgłosiły się do konkursu 
znalazł się w samej czo-
łówce, wśród najlepszych. 
– mówił burmistrz.

W związku z tym, że kli-
ka nieprzychylnych osób 
rozpowszechnia niepraw-
dziwe informacje o tym, 
że takie tytuły się kupuje, 
zwróciliśmy się do Micha-
ła  Lipińskiego – Dyrek-
tora  Konkursu „Teraz Pol-
ska” w Fundacji Polskie-
go Godła Promocyjnego 
z prośbą o wyjaśnienia. 
Pełny tekst rozmowy za-
mieszczamy na stronie 6.
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43 775 044,06 zł
pieniędzy na inwestycje pozyskano z funduszy UE w latach 2010 - 2014
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wydarzeniawydarzenia

Już tylko najstarsi czytelni-
cy pamiętają, że latem naj-
częściej brakowało sznur-

ka do snopowiązałek a na pola 
obrabiało się końmi. Dzisiaj no-
woczesny traktor ma klimaty-
zowaną kabinę, podgrzewane 
siedzenia, sterowanie kompu-
terowe i GPS pracujący z do-

kładnością do 6 cm aby nie 
przybrać pola sąsiada. Nic 
dziwnego, cena potrafi sięgnąć 
300 tysięcy.

– Letnie pokazy organizo-
wane podczas żniw przez New 
Holland stają się już tradycją. 
Ogromne zainteresowanie rol-
ników w poprzednich latach 

przekonało nas do tego, że 
warto organizować tego typu 
pokazy. Rolnicy mają wyjątko-
wą okazję do zapoznania się 
z szeroką ofertą naszych naj-
nowszych maszyn, które mogą 
od razu osobiście przetestować 
podczas pracy w polu, z kolei 
dla nas to możliwość bezpo-
średniego zapoznania się z opi-
niami i uwagami użytkowników 
– mówi Jan Wroński organiza-

tor pokazu przedstawiciel firmy 
New Holland. 

Burmistrz Bernard Pustelnik 
dodaje: cieszymy się, że udało 
nam się zorganizować ten po-
kaz w Bieruniu. Ilość rolników, 
którzy przyszli obejrzeć pre-
zentowane maszyny świadczy, 
że takie prezentacje są bardzo 
potrzebne. W pokazie uczest-
niczyli radni: Konrad Mateja  
i Sławomir Wawrzyniak.

Pan Paweł urodził się 29 
czerwca 1914 r. w Boj-
szowach Nowych, skąd 

do Bierunia przeprowadził się w 
1942 r., a ożenił w 1957 r. Wraz 
z żoną przeżyli wspólnie piękne 
czterdzieści sześć lat. Docho-
wali się syna Krzysztofa, które-
go dzieci są oczkami w głowie 
dziadka. Jubilat dzień swych 
urodzin spędził tradycyjnie w 
gronie najbliższych.

W środę 2 lipca z najlepszymi 
życzeniami  przybyli do Paw-
ła Chroboka przedstawicie-
le  władz samorządowych: bur-
mistrz Bierunia Bernard Pu-
stelnik oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej – Przemysław 
Major. W czasie uroczystej wi-
zyty dostojny Jubilat zdradził 
gościom parę faktów ze swoje-
go życia. Jak się okazało, mimo 
sędziwego wieku jest nadal peł-
ną optymizmu i radości oso-
bą. Czas zawodowy pan Paweł 

spędził na Kopalni „Ziemowit”, 
skąd przeszedł na emeryturę. 
Syn również kontynuował tra-

dycję górniczą na tej samej ko-
palni. Jubilat pochodzi z wielo-
dzietnej rodziny, miał siedmiu 

braci, z których był najmłodszy 
oraz dwie siostry. Dziś z całego 
rodzeństwa żyje tylko Jubilat, 
jednak równie długowieczny był  
jeden z jego braci, który zmarł 
mając prawie 104 lata.

Lata dzieciństwa i młodości 
nie należały do łatwych. Przy-
padły na trudny czas w dziejach 
Polski, pierwszej i drugiej wojny 
światowej. Ponadto, pan Paweł 
dość wcześnie  mając zaledwie 
6 lat stracił ojca. Matka odeszła, 
gdy miał 37 lat.

Obecnie bieruński stulatek 
mieszka wraz z synem Krzysz-
tofem oraz synową Aleksan-
drą, którzy na co dzień otaczają 
go opieką. Mimo wielu trudno-
ści w życiu i doświadczeń, któ-
re przeżył jest bardzo optymi-
stycznie nastawioną do świata 
osobą. Gratulujemy pięknego 
wieku i życzymy dużo zdrowia 
oraz radości!

Sto lat Pawła Chroboka

Nasz Stulatek 
W niedzielę 29 czerwca mieszkaniec Bierunia, Paweł Chro-
bok obchodził setne urodziny. Trudno w to uwierzyć ale 
pan Paweł urodził się niemal miesiąc przed wybuchem I 
wojny światowej! Przez kilka dni, w naszym mieście żyło 
dwoje stulatków. Drugim była pani Hanna Matoszko .Nie-
stety pani Matoszko zmarła i jej pogrzeb odbył się w śro-
dę 9 lipca.

Rolniczy pokaz przy hałdzie
Blisko dwustu rolników wzięło udział w zorganizowanym 
w piątek 4 lipca pokazie traktorów i maszyn rolniczych. 
Pokaz zorganizowano tym razem na polu Franciszka Mate-
ji przylegającym do kopalni „Piast” co było znakomitą ilu-
stracją przemysłowo rolniczego charakteru Bierunia. 

W spotkaniu uczestni-
czył burmistrz Bieru-
nia Bernard Pustel-

nik, bowiem w naszym mieście 
już od 2013 r. funkcjonuje Pro-
gram Rodzina Trzy Plus. Dzięki 
nabyciu karty bieruńskie rodziny 
mogą korzystać z 50% zniżek na 
miejskie obiekty sportowe, zniżek 
przy zakupie biletów na wydarze-
nia kulturowe czy też wybrane 
usługi lokalnych firm, które włą-
czyły się w program. Teraz rów-
nież, od połowy czerwca poza 
lokalną kartą rodzinną, można 
nabyć kartę ogólnopolską, któ-
ra uprawnia do zniżek na wybra-
ne wydarzenia kulturowe, sporto-
we, wstępy i bilety na terenie ca-
łej Polski.

Bieruńska karta wydawana jest 
bezpłatnie, wystarczy wypełnić 

wniosek i złożyć w Urzędzie Miej-
skim w Bieruniu. Więcej informa-
cji pod nr telefonu: 32/ 324-24-10

W Pałacu Prezydenckim, Bro-
nisław Komorowski zachęcał 
kolejne samorządy do włącze-

nia się w realizację polityki pro-
rodzinnej w postaci programów 
zniżkowych, a także dziękował 
tym, którzy już taki posiadają – 
powiedział burmistrz Bernard 
Pustelnik. Burmistrz poinformo-
wał, że w ramach polityki proro-
dzinnej w naszym mieście powa-
ło wiele nowych miejsc pracy w 
strefie ekonomicznej, dzięki wy-
budowaniu przedszkola opie-

ką objęto 710 przedszkolaków a 
wszyscy mieszkańcy mogą ko-
rzystać z wyremontowanego ba-
senu. Prezydent podziękował też 
wszystkim przedsiębiorcom, któ-
rzy udzielają zniżek w ramach 
samorządowych kart rodzinnych 
i zapewnił, że podobnie, jak w 
przypadku samorządowców, bę-
dzie propagował dobre przykłady 
– dodał Pustelnik. 

Obchody były okazją do wrę-
czenia wyróżniającym się 
funkcjonariuszom nagród 

i awansów na wyższe stopnie po-

licyjne. Akty nominacyjne wręczy-
li Pierwszy Zastępca Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji mł. insp. 
Zbigniew Klimus i Komendant 

Powiatowy Policji w Bieruniu insp. 
Sławomir Sałbut. Pięciu policjan-
tów wyróżniono nagrodą motywa-
cyjną Starosty Bieruńsko-Lędziń-
skiego za najlepsze wyniki w służ-
bie prewencyjnej. 

Policjanci: Tomasz Jarczyk i 
Dariusz Stypułkowski otrzymali 
awans na stopień Aspiranta Szta-
bowego Policji, 15 innych funk-
cjonariuszy awansowało na sto-

pień Starszego Aspiranta Policji a 
liczna grupa awanse na stopnie: 
aspirantów i sierżantów. 

W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele burmistrzowie i wójto-
wie gmin, reprezentanci Prokuratury 
Rejonowej w Tychach i Mysłowicach, 
służb mundurowych, duchowieństwa 
oraz środowiska gospodarczego po-
wiatu. Bieruń reprezentował burmistrz 
Bernard Pustelnik.

Z prezydentem o polityce prorodzinnej
W piątek 27 czerwca. w Pałacu Prezydenckim odbyło się 
spotkanie pary prezydenckiej z przedstawicielami samorzą-
dów, które wprowadziły Kartę Dużej Rodziny oraz funkcjo-
nowania w całym kraju Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Święto bieruńskiej policji
Wprawdzie Święto Policji przypada 24 lipca w rocznicę 
utworzenia Policji Państwowej w 1919 roku ale w Bieruniu 
świętowano już we wtorek 1 lipca.
Tego dnia, w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bie-
runiu odbyły się doroczne obchody ludzi w niebieskich 
mundurach. 
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absolutorium gminne sukcesy

W czwartek 26 czerwca podczas Sesji Rady Miejskiej Bierunia burmistrz Bernard  Pustelnik uzyskał absolutorium z wyko-
nania budżetu za 2013 rok. Po pozytywnym dla burmistrza sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej oraz odczytaniu pozytywnej 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wydawało się, że głosowanie będzie formalnością. Burmistrz w prezentacji multi-
medialnej przedstawił Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. 

Po dyskusji, burmistrz Bernard Pustelnik otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok. Poniżej prezentujemy niektóre ta-
bele obrazujące wyniki ubiegłego roku.

Burmistrz uzyskał absolutorium
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wokół nasspołeczeństwo

1. Czym jest Godło Teraz 
Polska?

Z pewnością jest to jedna z 
najbardziej prestiżowych na-
gród przyznawanych w Polsce. 
Funkcjonuje od ponad dwudzie-
stu lat. Pomaga w promocji pro-
duktów, usług, innowacji oraz 
samorządów. Badania przepro-
wadzane cyklicznie przez Fun-
dację wskazują, że otrzymanie 
tytułu może korzystnie wpły-
wać na umacnianie marki i wi-
zerunku oraz rozwój Laureata 
konkursu. Opinia ta jest zresztą 
potwierdzana przez firmy i sa-
morządy, które zostały nagro-
dzone Godłem „Teraz Polska”. 
Oczywiście cieszy nas to, ale 
również mobilizuje do uważne-
go wybierania zwycięzców, tak 
aby ranga Godła „Teraz Pol-
ska” wciąż rosła. Mamy z tego 
ogromną satysfakcję, ale też 
coraz więcej pracy.

2. Co ocenia się w przypad-
ku samorządów?

Eksperci oceniają efekty za-
dań realizowanych przez wło-
darzy miast i gmin. Weryfikują 
m.in. rozwój infrastruktury tech-
nicznej, efektywność prowa-
dzonej polityki inwestycyjnej, 
sposób realizacji polityki spo-
łecznej oraz wskaźniki ekono-
miczne ilustrujące poziom roz-
woju ekonomiczno-społeczne-
go. Innymi słowy – starają się 
wyłonić najlepsze gminy pod 
względem jakości życia miesz-
kańców oraz warunków pro-
wadzenia działalności przez 
przedsiębiorców.

Efektem ocen jest wyłonie-
nie spośród wszystkich uczest-
ników konkursu najlepszych 
gmin, które otrzymują nomi-
nację do Godła „Teraz Pol-
ska”. Nominacja to nic innego 
jak potwierdzenie, że uczest-
nik konkursu spełnił wszystkie 
wymagania, otrzymał wyso-
ką ocenę ekspercką i zasługu-
je na przyznanie Godła. Nomi-
nowani tworzą grono finalistów 
konkursu, a spośród nich Ka-
pituła, której skład wchodzi 26 
osób – przedstawicieli świata 
nauki, gospodarki, polityki, kul-
tury, mediów dokonuje wyboru 
laureatów Konkursu. Obradom 
Kapituły przewodniczy prof. Mi-
chał Kleiber – Prezes Polskiej 
Akademii Nauk.

3. Pojawiały się takie suge-
stie w lokalnych mediach, że 
jedno z najbardziej prestiżo-
wych i rozpoznawalnych na-
gród jakim jest TERAZ POL-
SKA można sobie kupić. Co 
Pan powie na takie zarzuty.

To bardzo smutne. Niestety 
czasem zdarzają się takie opi-
nie, głoszone przez środowi-

ska nie mające wiedzy o wysił-
ku, jaki musi podjąć zgłaszają-
cy się do konkursu. Procedura 
konkursowa jest wieloetapowa i 
wymaga bardzo dobrych wyni-
ków w każdej fazie. Sugestia o 
możliwości nieuczciwego zwy-
cięstwa jest bardzo krzywdzą-
ca zarówno dla laureatów, jak i 
nas – organizatorów konkursu. 
Czytałem wspomniany artykuł 
i powiem, pomijając pisanie po 
prostu nieprawdy, że autor nie 
zadał sobie trudu doczytania 
podstawowych dokumentów, 
które określają tryb przyzna-
wania Godła „Teraz Polska”, 
czy też prześledzenia wyników 
poprzednich edycji, a jedynie 
skoncentrował się na opłatach 
konkursowych. 

Oczywiście stosujemy sys-
tem opłat weryfikacyjnych, ale 
nie mają one żadnego związ-
ku z wynikami konkursu. Opłaty 
konkursowe są przeznaczane 
na pokrycie kosztów ocen eks-
perckich. A w związku z tym, że 
„Teraz Polska” to również Cer-
tyfikat potwierdzający jakość i 
markę Laureata, w szczególno-
ści zależy nam, aby oceny były 
przeprowadzane w sposób me-
rytoryczny i rzetelny przez naj-
lepszych specjalistów w danej 
dziedzinie. I właśnie na ten cel 
są przeznaczane opłaty kon-
kursowe. Dodam również, że 
Fundacja jako podmiot orga-
nizujący konkurs nie prowadzi 
działalności gospodarczej i jest 
instytucją non-profit. Zresztą my 
nie ukrywamy informacji o opła-
tach. Jest o nich mowa zarówno 
w materiale informacyjnym jak i 
w regulaminie konkursu. 

Gdyby jednak godło „Tera 
Polska” kupowało się, wnosząc 

opłatę konkursową, jak to zo-
stało zasugerowane, to w gro-
nie laureatów nie mielibyśmy 
56 gmin, ale ponad 360, bo tyle 
łącznie ubiegało się o przyzna-
nie tytułu w trakcie 8 edycji kon-
kursu dla samorządów. W tym 
gronie byłby również Bieruń. 
Niestety Bieruń nie został w tym 
roku Laureatem konkursu „Te-
raz Polska”, co jest najlepszym 
dowodem, że nagrody „Teraz 
Polska” nie otrzymuje się za 
samo opłacenie udziału w kon-
kursie. Nie ukrywam jednak, że 
byliście bardzo blisko – prze-
graliście finał, co przy tak wni-
kliwej ocenie i silnej konkuren-
cji jest wielkim wyróżnieniem. 
Gratuluję!

4. Patrząc na wyniki, co w ta-
kim razie może Pan powie-
dzieć o Bieruniu?

Naprawdę możecie być za-
dowoleni. Bieruń to wspaniałe 
miasto, które bardzo dynamicz-
nie się rozwija, jest niskie bez-
robocie, rozwija się strefa eko-
nomiczna, sporo przeznaczacie 
na wydatki inwestycyjne, ma-
cie dobre wyposażone szkoły. 
W porównaniu z innymi polski-
mi miastami podobnej wielko-
ści, Bieruń jest z pewnością do-
brym miejscem do zamieszka-
nia. Oczywiście nie jest idealny, 
bo takie formy w naturze samo-
rządowej nie istnieją, ale w po-
równaniu z ogółem, naprawdę 
nie jest źle. Widać to nie tylko 
po tegorocznej wysokiej ocenie 
w konkursie „Teraz Polska”, ale 
również po chociażby wyniku 
„Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorzą-
du Terytorialnego”, który prze-
prowadza corocznie Politechni-

ka Warszawska. Tam ostatnio 
Bieruń zajął 3 miejsce w kate-
gorii gmin miejskich. 

5. Co może Pan powiedzieć 
tym, którzy mówią: Bieruń 
nominowany do „Teraz Pol-
ska”, a tu dziury w drogach, 
niesprawna komunikacja?

Oczekiwania mieszkańców 
zazwyczaj odnoszą się do kwe-
stii, z którymi mają do czynie-
nia na co dzień i trzeba to usza-
nować. Pamiętajmy, że każde 
miasto boryka się z pewnymi 
problemami, niezależnie od po-
tencjału, który posiada. Tak jest 
również w przypadku Bierunia. 
Jeżeli występują problemy, to 
oczywiście nie jest to dobre i 
trzeba im przeciwdziałać. Ale 
pamiętajmy, że nagroda w kon-
kursie „Teraz Polska” jest przy-
znawana za ocenę całokształtu 
funkcjonowania samorządu, a 
nie tylko za jeden wybrany ob-
szar. Kapituła decyduje o przy-
znaniu nagrody analizując wy-
niki osiągane przez gminę na 
przestrzeni ostatnich 3 lat, bio-
rąc pod uwagę ponad 30 róż-
nych aspektów funkcjonowania 
gminy, o których wspominali-
śmy wcześniej. 

6. Jakie korzyści z nominacji 
może czerpać Bieruń?

Uważam, że sama nominacja 
może przynieść wiele korzyści. 
Nominacja to potwierdzenie, że 
Bieruń spełnił wszystkie wyma-
gania i otrzymał wysoką oce-
nę ekspercką. Tytuł „Teraz Pol-
ska” to nie tylko statuetka, czy 
też uroczysta gala, ale to tak-
że wielkie zainteresowanie lau-
reatami i nominowanymi przez 
wiele środowisk, a to przekłada 
się na wymierne efekty. Gmi-
ny mogą liczyć na większe za-
interesowanie firm, nowe inwe-
stycje, większe podatki, no i z 
pewnością prestiż. Ale najwię-
cej zależy tu od dobrej strate-
gii działań samego samorządu 
i jego umiejętności. 

Przytaczając tu słowa prof. 
Michała Kleibera – przewodni-
czącego Kapituły i prezesa Pol-
skiej Akademii Nauk, uzyskując 
nominację w konkursie „Teraz 
Polska” stanęliście Państwo w 
jednym rzędzie z najlepszymi w 
tym Kraju. 

Teraz Polska

W jednym rzędzie z najlepszymi 
Rozmowa z Michałem Lipińskim  

– Dyrektorem Konkursu „Teraz Polska” w Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego
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Program ostrzegania przed zagrożeniami 
działa już w Referacie Zarządzania Kryzy-
sowego Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Na terenie Gminy widać jeszcze pozostałości 
po ostatniej powodzi. Właśnie, dlatego Burmistrz 
Bernard Pustelnik postanowił zainwestować 
w system monitoringu i ostrzegania przeciwpo-
wodziowego. W praktyce składa się ze stacji ba-
zowej, czterech stacji pomiarowych, zamontowa-
nych na mostach na Wiśle, Przemszy, Gostynce 
i Mlecznej oraz stacji meteorologicznej w Tychach

Mieszkańcy zalewowych terenów – takich jak 
na przykład okolice Bijasowic i Jajost – na pogra-
niczu Bierunia i Bojszów mogą już zauważyć, że 
pomiary poprawiają ich bezpieczeństwo. Poziom 
wody na rzekach w Naszej gminie może już kon-
trolować każdy – poprzez internet, korzystając ze 
strony Urzędu Miasta – zakładka:

http://www.bierun.pl/informator_mieszkanca_
bierunia/stan_wod.html.

Pomiary uaktualniane są, co kilka minut w za-
leżności od sytuacji. W przypadku alarmu powo-
dziowego komunikat o ewentualnym zagrożeniu 
urządzenie wysyła przede wszystkim do Zastęp-
cy Burmistrza oraz pracownika Referatu Zarzą-
dzania Kryzysowego. Mieszkańcy Bierunia mogą 
liczyć na SMS-a z informacją o zaistniałym zagro-

żeniu po przystąpieniu do SMS – owego systemu 
ostrzegania, więcej informacji pod adresem:
http://www.bierun.pl/main/aktualnosci/
idn:344.html.

Podobny program ostrzegania przed zagroże-
niami działa również w Wojewódzkim Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. Służby wojewody ko-
rzystają z tzw. systemu ALERT SMS. W sytuacji 
alarmowej, system wysyła smsy o zagrożeniu do 
uprawnionych osób w przedmiocie zarządzania 
kryzysowego. Stąd informacje dalej trafiają do 
mieszkańców za pomocą SMS owego systemu 
alarmowania i ostrzegania a także strony interne-
towej Urzędu Miasta. 

Podczas tegorocznego wezbrania rzek w zlew-
ni górnej Wisły mogliśmy zaobserwować jak dzia-
ła ów system. Posiadanie tego specjalistyczne-
go narzędzia pozwoliło dokładnie szacować ryzy-
ko powodziowe w naszej gminie. Burmistrz, jako 
osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo powo-
dziowe mieszkańców, na podstawie odczytów 
z wodowskazów, posiadanych przez gminę jak 
i ze stacji prognozowej w bardzo dokładny sposób 
mógł przewidywać dalszy scenariusz wydarzeń. 
Co pozwoliło na podejmowanie decyzji, co do dal-
szego działania służb ratowniczych. Teraz można 
z całą pewnością powiedzieć iż system sprawdza 
się w sytuacjach zagrożenia powodziowego.

To musisz wiedzieć!

PROGRAM OSTRZEGANIA
Mieszkańcy Bierunia mogą już poczuć wzrastające bezpieczeństwo. Wszystko dzięki po-
nad 60 tysiącom złotych zainwestowanych w nowoczesny system monitoringu i ostrzega-
nia przeciwpowodziowego. Automatyczne czujniki mierzące poziom wody zamontowano 
na Wiśle, Przemszy, Gostynce i Mlecznej. W razie zagrożenia wysyłają komunikaty do spe-
cjalistycznych służb. Dlaczego? Żeby uniknąć paniki, żeby móc sprawnie działać i reago-
wać na zmienne warunki towarzyszące sytuacji kryzysowej.

Zgłoszenia przyjmuje Re-
ferat Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 
segment B, II piętro, pokój nr 
25 lub telefonicznie pod nr tel.: 
32/324-24-26, 32-324-24-00 
wew. 56, albo mailowo urzad@
um.bierun.pl. W zgłoszeniu na-
leży podać imię, nazwisko, do-
kładny adres oraz nr telefonu 
zgłaszanego i/lub maila.

Do konkursów można zgłosić 
swój ogród, balkon, gospodar-

stwo rolne, blok, ale można rów-
nież zgłosić obiekty, które Pań-
stwa zdaniem zasługują na wy-
różnienie.

Konkursy zostaną przeprowa-
dzone w przeciągu dwóch dni tj. 
11-12.08.2014 r.

Każdy uczestnik otrzyma 
dokładną informację o termi-
nie przybycia komisji do oceny 
przedmiotu zgłoszenia. Pod-
czas oceny będą brane pod 
uwagę m.in. walory estetycz-
ne, zachowanie uregulowań 

zawartych w regulaminie po-
rządku i czystości w mieście, 
ilość włożonej pracy przy pie-
lęgnacji roślin oraz utrzymaniu 
obiektu.

Laureaci otrzymają atrakcyj-
ne nagrody, głównie w postaci 
niespotykanych, cennych roślin 
ozdobnych.

Co więcej, wszyscy uczestni-
cy konkursów będą mogli wy-
jechać na wycieczkę do Czech 
(przejazd autokarem nieodpłat-
ny), gdzie przewiduje się zwie-
dzanie szkółek roślin ozdob-
nych, ogrodów i zabytkowej 
miejscowości.

Gorąco zachęcamy do 
uczestnictwa!

Ogrodowe konkursy piękności
Jak co roku, pragniemy zaprosić mieszkańców Bierunia 
do udziału w konkursach na najładniejsze i najlepiej za-
dbane: posesje, bloki, gospodarstwa rolne, balkony.
Do konkursów w każdej z wymienionych kategorii moż-
na zgłaszać się w terminie do 8 sierpnia 2014 r. włącznie.
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Impreza odbyła się 27 czerw-
ca br., a partnerowało jej Ra-
dio Katowice, które przez cały 
dzień nadawało transmisję 
z Bierunia na żywo. Na ante-
nie wypowiadał się burmistrz 
Bernard Pustelnik, który za-
chęcał słuchaczy do odwiedze-
nia naszego miasta, opowiadał 
o działaniach inwestycyjnych, 

prorodzinnych, edukacyjnych, 
a także wraz ze strażakami 
z OSP Czarnuchowice o naj-
nowszym sprzęcie ratowniczym 
w gminie.

O obrzędowości i tradycji 
puszczania wianków opowia-
dała dr Anna Początek z ze-
społu Nowobierunianki. Z kolei, 
dyrektor Bieruńskiego Ośrod-

ka Kultury Zofia Łabuś przybli-
żyła program imprezy i atrak-
cje, które przygotowano. Nato-
miast o tym, jak to się wszystko 
zaczęło powiedział słucha-
czom Norbert Jaromin ze Sto-
warzyszenia „Porąbek”, które 
to w 1994 r. zainicjowało wyda-
rzenie. 

Publiczność przed sceną 
zgromadziła się przy koncer-
tach naszego bieruńskiego ze-
społu Bieruń Blues Band, który 
zaserwował sporą dawkę popu-
larnego bluesa. Wielkie brawa 
za świetny wokal zebrała rów-
nież bieruńska wokalista Bet-
tina Krzykawska, a do tanecz-
nych pląsów porwali mieszkań-
ców członkowie zespołu Jumbo 
Africa.

W czasie imprezy nie zabra-
kło również miejsca na sztukę 
pn. „Fortepian” w wykonaniu 
bieruńskiego teatru „Fabryka 
Marzeń”. Natomiast najmłodsi 
mogli do woli korzystać z dmu-
chańców, trampoliny, spróbo-
wać sił w paintballa czy też po-
jeździć na quadzie. 

Największe tłumy mieszkań-
ców, nie tylko z Bierunia, ale 
również z okolicznych miast, 
zgromadziły się w czasie kon-
certu legenedarnego już ze-
społu Myslovvitz, który w go-
dzinach wieczornych zawładnął 
sceną na dobre. Wielu przy-
jezdnych przyjechało do Bieru-
nia z Krakowa, Oświęcimia, Ka-
towic, Mysłowic i wielu innych 
miast.

kultura kultura

Wiła wianki i...
Tradycyjne puszczanie wianków, występy artystyczne, 
koncerty Bieruń Blues Band i Jumbo Africa, wielkie świę-
tojańskie ognisko, pokaz sztucznych ogni i muzyczna 
gwiazda wieczoru – zespół Myslovitz – to wszystko two-
rzyło klimat jednej z największych plenerowych imprez 
w Bieruniu „Nocy Świętojańskiej”. 
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rekreacjakultura

Trasa będzie umożliwiać 
organizację różnych 
sportów i sprzyjać więk-

szej aktywności mieszkań-
ców w bieganiu, spacerowaniu 
i uczestnictwie w różnych spor-
towych animacjach.

Zakwalifikowanie się do fina-
łu naszego miasta cieszy tym 
bardziej – powiedział burmistrz 
Bernard Pustelnik, że – jak się 
okazało – nie było to takie pro-
ste i oczywiste. 

– Wybór nie był łatwy. Ze 
127 gmin, które złożyły wnio-
sek w pierwszym etapie kon-
kursu, wybranych zostało 35. 
Z ich grona Komisja wyłoniła 30 
lokalizacji, w których w tym roku 
powstaną PZU Trasy Zdrowia. 
Komisja konkursowa w swoim 
wyborze kierowała się takimi 
kryteriami jak lokalizacja, liczba 
potencjalnych użytkowników, 
różnorodność i innowacyjność 
działań, aktywność i zaangażo-
wanie różnych grup mieszkań-
ców biorących udział w warsz-
tatach konsultacyjnych oraz 
wypracowanie zakładanych ce-
lów. Ważna była również inte-
gracja lokalnego środowiska 
i udział w realizacji projektu or-
ganizacji pozarządowych. 

WIECEJ SZCZEGÓŁÓW

Konkurs skierowany był do 
gmin do 50 tysięcy mieszkań-
ców. Jego celem było stworze-
nie „PZU Tras Zdrowia” w 30 
gminach w całej Polsce, pole-
gających na budowie nowych 
lub rewitalizacji już istnieją-
cych tras biegowo-rekreacyj-
nych. Program obejmuje nie 
tylko stworzenie trasy, ale tak-
że przeprowadzenie warszta-
tów konsultacyjnych z udzia-
łem ekspertów, wypracowanie 
Planów Działania „PZU Trasy 
Zdrowia” oraz przyznanie gran-
tów na działania animacyjne. 

„PZU Trasa Zdrowia” to 
mini kompleks sportowo-
-rekreacyjny, którego cen-
tralnym elementem jest 
wytyczona, oznakowana i wy-
posażona w proste instala-
cje ścieżka, przystosowana 
do bezpiecznego uprawiania 
sportu na co dzień. 

Konkurs składał się z kilku 
etapów. I etapem było złoże-
nie przez gminę wniosku i jego 
ocena przez Komisję konkurso-
wa. Z 127 złożonych wniosków 
konkursowych – nasz, podob-
nie jak 34 innych z całej Polski, 
przeszedł do kolejnego etapu. 
Nie był to jednak koniec rywa-
lizacji, ponieważ po weryfikacji 

lista finalistów miała liczyć tyl-
ko 30 gmin. Przez cały czer-
wiec trwały warsztaty konsul-
tacyjne, w których uczestniczyli 
przedstawiciele Urzędu Miasta 
w Bieruniu, przedstawiciele 
Bieruńskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Bieruniu, przed-
stawiciele organizacji pozarzą-
dowych działających na tere-
nie miasta, mieszkańcy oraz 
przedstawiciele mediów. Kon-
sultacje prowadził niezależ-
ny moderator zaangażowany 

przez Fundatora Programu – 
Pani Alicja Hałoń. Zwieńcze-
niem warsztatów było przygo-
towanie Planu Animacji oraz 
wybranie Operatora Trasy, 
którym w naszej gminie zo-
stał Bieruński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. 

W wyniku wszystkich propo-
zycji jakie narodziły się podczas 

warsztatów został stworzony 
Plan Działania skierowany do 
społeczności lokalnej. 

Celem stworzenia Planu 
Działania PZU Trasy Zdrowia 
jest organizacja atrakcyjnych
i innowacyjnych form aktywno-
ści fizycznej odpowiadających 
potrzebom lokalnej społecz-
ności, wprowadzających po-
zytywne zmiany w środowisku 
lokalnym oraz dających szan-
sę na zawiązanie nowych part-
nerstw.

PZU Trasa Zdrowia będzie 
przestrzenią do spotkań, re-
kreacji, uprawiania sportu czy 
edukacji prozdrowotnej, wokół 
której będzie następowała in-
tegracja środowiska lokalne-
go. Trasa umożliwi uprawianie 
różnych form aktywnego wy-
poczynku i dyscyplin sporto-
wych takich jak: jogging, nor-
dic walking, narty biegowe itp., 
a dla tych, którzy nie będą mie-
li ochoty na bieganie będzie 
to także wyśmienite miejsce do 
spacerów. Do korzystania z tra-
sy i spędzania aktywnie wol-
nego czasu chcemy zachęcić 
głównie rodziców z dziećmi, 
które będą mogły bezpiecznie 
rozwijać swoje sportowe aspi-
racje oraz młodzież. 

Na Trasie Zdrowia planujemy 
organizować w szczególności 
zajęcia cykliczne i wydarzenia 
promujące aktywność sportową, 
wśród których warto wymienić 
biegi przełajowe i na orientację, 
nordic walking, maraton zumby 
i fitness, nocny rajd rowerowy, 
warsztaty przyrodnicze, zdoby-
wanie nowych sprawności har-
cerskich, zawody wędkarskie 
z elementami aktywności spor-
towej, kurs samoobrony. Wdro-
żone zostaną programy: Akcja 
„Mamo, Tato, chodź na spacer” 
– projekt budujący nową jakość 
spędzania czasu w rodzinie, 
promujący ruch, relacje rodzin-
ne; Akcja „Bieruń – Zdrowe Mia-
sto” – wydarzenie promujące 
zdrowy tryb życia, zdrową żyw-
ność, pierwszą pomoc, radość 
z życia; Akcja „Aktywny Senior” 
–  działania ukierunkowane na 
aktywność sportową, zdrowot-
ną seniorów, Zawody łączą-
ce różne dyscypliny sporto-
we (biegi, kolarstwo, pływanie) 
– triathlonu, aquathlonu, duath-
lonu.

Cieszymy się, że Plan Ani-
macji oraz zaangażowanie pod-
czas warsztatów konsultacyj-
nych zyskały aprobatę Komisji 
Konkursowej. 

Na trasie zostanie zamonto-
wanych 10 instalacji treningo-
wych, w jednym stan-
dardzie dla wszyst-
kich zwycięskich gmin. 

PZU Trasa Zdrowia powstanie w Bieruniu
Bieruń jako jedna z trzydziestu gmin w całej Polsce znalazł 
się wśród finalistów Programu PZU Trasy Zdrowia finanso-
wanej przez Fundację PZU. Dzięki zaangażowaniu bieruń-
skich władz oraz lokalnej społeczności stworzony Plan Ani-
macji zyskał aprobatę Komisji Konkursowej. Oznacza to, 
że wokół Łysiny, która została wybrana jako jedna z najcie-
kawszych lokalizacji, powstanie PZU Trasa Zdrowia. 

12
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lokalia magazyn szkolny

Tor przeszkód, równoważ-
nie i drążki to tylko niektóre 

z nich. Instalacje będą wykonane z naj-
lepszej jakości drewna, które nie jest 
poddawane obróbce mechanicznej. 
Wszystkie instalacje będą przypominały 
kształtem naturalne pnie drzew. Do bu-
dowy zostanie użyte przede wszystkim 
bardzo trwałe drewno dębowe oraz aka-
cjowe. Przy każdej instalacji będą rów-
nież rozmieszczone dwustronne tabli-
ce, zawierające zestawy ćwiczeń i infor-
mację, gdzie można znaleźć dodatkowe 
programy treningowe. Dodatkowo trasę 
uzupełnią specjalne kierunkowskazy, 
które ułatwią poruszanie się po trasie. 
Na początku PZU Trasy Zdrowia pojawi 
się także duża tablica informacyjna wraz 
z regulaminem.

Trasa powstanie do września br. 
Koszt szacuje się na ok. 45.000,00 
zł, w tym 10.000,00 zł wkładu własne-
go. Przyznano również grant specjalny 
na działania animacyjne w wysokości 
3.000 zł. 

z nich. Instalacje będą wykonane z naj-

11

W trzydniowym biwa-
ku uczestniczyła 
300-osobowa grupa 

dzieci, młodzieży i dorosłych 
głównie osoby niepełnospraw-
ne, ich opiekunowie oraz wy-
chowawcy i żeglarze.

Tematem przewodnim tego-
rocznej imprezy – zgodnie z cy-
klem „Wielcy Odkrywcy – Wiel-
kie Odkrycia” – była Australia 
i Oceania. Temu kontynento-
wi poświęcone zostały tema-
tyczne gry, zabawy, rozgryw-
ki, którym towarzyszyły trady-
cyjne zajęcia żeglarskie, nauka 
szant itp. Prezentowały się ze-
społy dziecięce i młodzieżowe. 
Zorganizowano tradycyjne wie-
czorne ogniska z pieczeniem 
kiełbasek, śpiewem i tańcami, 
Bal Wyspiarzy z wyborem kró-
lowej i króla balu.

Jeden z uczestników biwa-
ku Lech Gawin powiedział: Hi-
tem programu jest coroczne pa-
sowanie na wilków morskich. 

Uśmiechnięte twarze uczest-
ników, którzy chociaż przez te 
kilka dni zapominają o trudach 
życia, świadczą o wielkiej popu-
larności imprezy – dodał Gawin.

Z kolei  komandor Yacht Klu-
bu Opty Janusz Szlachetko 
poinformował, że dla uczcze-

nia pamięci zmarłego w ubie-
głym roku Bolesława Rozmu-
sa – mistrza Polski żeglarzy 
niepełnosprawnych, wielokrot-
nego uczestnika chełmskich bi-
waków, w celu kontynuowania 
jego idei i dzieła, przy klubie po-
wstała młodzieżowa sekcja że-
glarzy niepełnosprawnych im. 
Bolesława Rozmusa.

W uroczystym otwarciu 
uczestniczyło grono samorzą-
dowców, pracowników instytu-

cji oraz aktywistów z organiza-
cji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Życzenia 
dobrej, bezpiecznej i cieka-
wej zabawy uczestnikom biwa-
ku złożyli wicestarosta Henryk 
Barcik i wójt Chełmu Śląskiego 
Stanisław Jagoda. Niepełno-
sprawnych uczestników biwaku 
wspomagało 30 wolontariuszy 
z Powiatowego Zespołu Szkół 
w Lędzinach oraz 15-osobowa 
drużyna harcerska z Mysłowic.

Żeglarski biwak niepełnosprawnych

Z wiatrem i pod wiatr
Odśpiewaniem hymnu i podniesieniem bandery na maszt 
we wtorek 24 czerwca rozpoczął się IX Integracyjny Bi-
wak Żeglarski na terenie Yacht Clubu OPTY w Chełmie 
Śląskim.

Psie odchody to problem nie tylko natury 
estetycznej (szczególnie widoczny na 
początku wiosny, podczas roztopów), 

ale również źródło wielu chorób. Pozostawio-
ne na trawnikach czy w piaskownicach zwie-
rzęce nieczystości zagrażają zwłaszcza ba-
wiącym się w tych miejscach dzieciom.

W związku z problemem, w Bieruniu już 
w 2013 r. zakupiono i ustawiono kosze na 
psie odchody z dystrybutorami worków, wy-
konanych z tworzywa kompostowalnego, 
całkowicie biodegradowalnych, bazujących 
na surowcach roślinnych.

Niestety jak się okazje, kosze coraz czę-
ściej podlegają dewastacji. W miniony pią-
tek, 4 lipca został zniszczony kolejny kosz, 
ustawiony za mostem przy ul. Licealnej.

Koszt zakupu i montażu 1 kosza wynosi 
613,77 zł. Apelujemy więc o rozwagę i dba-
nie o wspólne mienie!

 W 2013 roku zakupiono i zamontowano 
kosze w lokalizacjach: ul. Węglowa – 2 szt., 

ul. Granitowa – 2 szt., ul. Królowej Jadwigi – 
1 szt., ul. Marcina – 1 szt., Grobla – 1 szt., Ły-
sina – 1 szt., ul. Chemików – osiedle – 1 szt., 
ul. Homera – osiedle – 1 szt.

W 2014 r. zakupiono 25  koszy i zainstalo-
wano w następujących lokalizacjach: ścież-
ka rowerowa – ul. Kościelna, ścieżka rowero-
wa – ul. Zarzyna, ścieżka rowerowa – okolice 
Haryndy, ścieżka rowerowa – ul. Borowino-
wa / Baryki, ul. Licealna – parking, ul. Bar-
bórki – Nasypowa, ul. Sadowa – Solecka, ul. 
Granitowa – park, ul. Granitowa – droga do 
działek, ul. Granitowa – boisko, ul. Węglowa 
– pętla 1, ul. Węglowa – pętla 2, ul. Węglo-
wa – pętla 3, ul. Granitowa – skwer, ul. Wy-
lotowa – grobel, zejście – ul. Kusocińskiego, 
Domy Polne – ul. Świerczyniecka, dojście 
Kopcowa – ul. Za Kopcem, Osiedle Chemi-
ków, wjazd na osiedle Chemików, ul. Łysino-
wa – przy lesie, ul. Mieszka I, ul. Chemików 
– parking przy cmentarzu, ul. Warszawska – 
ciąg pieszy – osiedle, Dworzec Autobusowy 

Dbajmy o wspólne mienie i otoczenie

W środę 25 czerw-
ca w Domu Kultury 
„GAMA” odbyła się 

uroczystość w czasie której 
nagrodzeni zostali przez Bur-
mistrza Miasta Bierunia naj-
lepsi uczniowie III klas gimna-
zjalnych. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się uczniowie z najwyż-
szą średnią w nauce.

Kinga Ścierska z Gimnazjum 
Nr 2 najwyższy wynik w nauce 
5,67 i z egzaminu gimnazjalne-
go w Bieruniu, laureatka Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z Wiedzy o Społeczeń-
stwie, Natalia Matyszkiewicz z 
Gimnazjum Nr 2 drugi wynik w 
nauce 5,50 i z egzaminu gim-
nazjalnego w Bieruniu. Paulina 
Frymer z Gimnazjum Nr 1 trzeci 
wynik w nauce w Bieruniu 5,44 
Jakub Krzykawski z Gimnazjum 
Nr 2 trzeci wynik w Bieruniu z 
egzaminu gimnazjalnego.

Uczniowie, którzy otrzyma-
li średnią w nauce 5 i powy-
żej: Martyna Kocurek Kamila 
Bogucka Daniel Chrzanowski 
Patrycja Gonsiorczyk Katarzy-
na Jarosz Marta Greguła So-
nia Kosmala Magdalena Skucik 
Tomasz Zagórski Mateusz Goj 
Aleksandra Kalka Wojciech Ta-
toj Karolina Kiecoń Anna Mło-
czek Kamil Kulski Aleksandra 
Łopatka Jakub Cygler otrzymał 
również nagrodę jako najlepszy 
sportowiec z Gimnazjum Nr 2.

Nagrody za świadectwo z pa-
skiem otrzymali również nastę-
pujący uczniowie: Beata Matyja 
Krzysztof Klęczar Marcin Szan-
dar Adrianna Nosal Weronika 
Jaromin Patrycja Haśnik Iza-
bela Jankowska Paula Sajdok 
Adam Wolski, Julia Kula Pau-
lina Laby Martyna Markowska, 
Marta Kocurek Martyna Prze-
woźnik Klaudia Wójcik Błażej 
Trzciński Marceli Koćwin, Daria 
Krzak otrzymała również nagro-
dę jako najlepsza sportsmenka 
z Gimnazjum Nr 1.

Nagrodę otrzymali również 
uczniowie za szczególne osią-
gnięcia w zawodach sporto-

wych, olimpiadach i konkur-
sach: Maciej Mrowiec najlepszy 
sportowiec z Gimnazjum Nr 1 
Wiktoria Piętakiewicz najlep-
sza sportsmenka z Gimnazjum 
Nr 2, Marta Kotlińska Maksymi-
lian Momot Paweł Romek Mi-
chał Podsiedlik Adriana Bartel 
Paulina Biegun, Kamila Kraut 
i Mateusz Wąż uczniowie kla-
sy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 
otrzymali nagrody za uzyska-
nie tytułu laureata Wojewódz-
kiego Konkursu Matematycz-
no - Przyrodniczego Szkół Pod-

stawowych, a Dorota Kubica 
za zdobycie maksymalnej licz-
by punktów ze sprawdzianu w 
Szkole Podstawowej.

Uroczystość zakończył wy-
stęp zespołu ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 pod kierunkiem 
Agaty Parysz-Urbaś.

SZKOŁA PODSTAWOWA 
NR 1

W piątek, 27 czerwca, ostatni 
raz zabrzmiał dzwonek dla 92 
uczniów klas szóstych.

Tę jedyną w swoim rodzaju 
uroczystość, którą każdy uczeń 
kończący szkołę podstawo-
wą będzie pamiętał całe życie, 
przygotowały klasy 5b i 5c wraz 
ze swoimi wychowawczyniami 
panią Aliną Czerwińską i Joan-
ną Pilorz. Chór złożony z tego-
rocznych absolwentów zaśpie-
wał pod kierunkiem pani Aga-
ty Parysz-Urbaś. W uroczystym 
zakończeniu roku szkolnego 
brali udział uczniowie klas szó-

stych, wychowawcy, grono pe-
dagogiczne, dyrekcja, rodzice 
oraz zaproszeni goście. 

Po wprowadzeniu sztandaru 
i odśpiewaniu hymnu narodo-
wego przez społeczność szkol-
ną, głos zabrała dyrektor szkoły 
pani Anna Knopek. Przywitała 
zaproszonych gości, pracow-
ników szkoły oraz uczniów. 
Szczególne słowa uznania 
skierowała do rodziców, dzię-
kując za okazane wsparcie i za-
angażowanie. W swoim wystą-
pieniu podziękowała wszystkim 
za całoroczną pracę. Gratulo-
wała młodzieży dobrych wyni-
ków w nauce, wysokich lokat 
w konkursach na szczeblu kra-

jowym, wojewódzkim i rejono-
wym, a także życzyła słonecz-
nych wakacji.

Po uroczystych przemówie-
niach, pani dyrektor szkoły wrę-
czyła uczniom świadectwa z 
wyróżnieniem oraz nagrody za 
bardzo dobre wyniki w nauce 
i wzorowe zachowanie. Świa-
dectwa z wyróżnieniem otrzy-
mali uczniowie, którzy uzyskali 
średnią ocen co najmniej 4,75 
oraz bardzo dobre lub wzoro-
we zachowanie. Byli to: Kami-
la Kraut 5,64; Bartłomiej Blacha 
5,55; Karolina Wąż 5,55; Mate-
usz Wąż 5,55; Sonia Krzykaw-
ska 5,27; Dorota Kubica 5,27; 
Weronika Solecka 5,27; Szy-
mon Stokfisz 5,27; Aleksandra 
Józefczuk 5,18; Kinga Kozakie-
wicz 5,18; Zuzanna Huber 5,18; 
Sara Miernik 5,09; Anna Suz-
dalcew 5,00; Nadine Schoyda 
4,91; Natalia Goj 4,91; Karolina 
Majer 4,91; Oliwia Długoń 4,82. 

Dyplomy i nagrody otrzyma-
li także uczniowie za wybitne 
osiągnięcia sportowe, matema-
tyczne, działalność charytatyw-
ną oraz reprezentowanie szko-
ły w poczcie sztandarowym. 
Dwoje uczniów klas szóstych 
Emilia Twaróg i Szymon Stok-
fisz otrzymało specjalne nagro-
dy dla najlepszych sportowców 
ufundowane przez Burmistrza 
Miasta Bernarda Pustelnika.

W dalszej części uroczysto-
ści dyplomy z podziękowaniem 
otrzymali rodzice uczniów, któ-
rzy otrzymali świadectwo ukoń-
czenia szkoły z wyróżnieniem 
oraz rodzice, którzy wyróżni-
li się w pracy na rzecz szkoły 
działając w Radzie Rodziców.

Po części oficjalnej rozpo-
częła się część artystyczna, 
która przyjęła formę „Szkolne-
go Teleekspresu”, w których 
pokazane zostały wszystkie 
najważniejsze momenty z ży-
cia szóstoklasistów. Niejedne-
mu zakręciła się łezka w oku, 
gdy oglądał siebie u progu ka-
riery szkolnej czy też wspomi-
nał pierwsze sukcesy i poraż-
ki. Spektakl został nagrodzony 
burzą braw, gdyż zapewnił wi-
downi nie tylko dobrą zabawę, 
ale pokazał również fantastycz-
nych szóstoklasistów.

W zakończeniu części arty-
stycznej wystąpili uczniowie 
klas szóstych. Podziękowa-
li dyrekcji szkoły, gronu peda-
gogicznemu za trud pracy dy-
daktyczno-wychowawczej, ro-
dzicom za wsparcie i opiekę 
oraz młodszym kolegom i kole-
żankom za wspólnie spędzony 
szkolny czas. Na zakończenie 
zadedykowali wszystkim pio-
senkę.

To była naprawdę niezapo-
mniana uroczystość podobnie 
jak niezapomniane były klasy 
szóste. Ogromna szkoda, że w 
tym składzie możemy je oglą-
dać już tylko na pamiątkowych 
zdjęciach z zakończenia roku 
szkolnego...

SZKOŁA PODSTAWOWA 
NR 3

W piątek 27 czerwca w 
SP nr 3 uroczystą akade-
mii zakończyliśmy rok szkol-

Niech żyją wakacje
Za nami kolejny rok szkolny. Uczniowie już dawno na wa-
kacjach a my z kronikarskiego obowiązku podsumujmy 
miniony rok w naszych szkołach.

Zatrudnię 
opiekunkę

dla 16 miesięcznego 
dziecka. 

Osoba uczciwa, 
odpowiedzialna 

o nieposzlakowanej 
reputacji, niepaląca. 

Praca w Bieruniu 
Starym, od września, 

w godzinach 
od 7 – 13. 

tel. 607 971 467
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Krystyna Czajowska 
oraz zaproszeni ro-
dzice.

Gimnazjum nr 2 im św. Wa-
lentego zakończyło rok szkol-
ny2013/2014 wieloma sukce-
sami, do których niewątpliwie 
należą wyniki egzaminów gim-
nazjalnych wyższych niż śred-
nia wojewódzka we wszystkich 
czterech obszarach. Najwyż-
sze wyniki egzaminów osiągnę-
li: Kinga Scierska , Natalia Ma-
tyszkiewicz, Jakub Krzykawski i 
Jakub Cygler.

Całoroczną pracę nauczycieli 
i uczniów podsumowała dyrek-
tor szkoły pani Grażyna Kubica, 
która podziękowała nauczycie-
lom za wykonywanie ich misji, 
za życzliwą i troskliwą współ-
pracę zaangażowanym rodzi-
com a uczniom pogratulowała 
sukcesów naukowych i sporto-
wych.

Nagrodzeni zostali uczniowie 
kończący szkołę z najwyższy-
mi średnimi: Kinga Ścierska III 
C – 5,67, która w tym roku zo-
stała też laureatką olimpiady z 

wiedzy o społeczeństwie ,Na-
tala Matyszkiewicz IIIC – 5,50, 
Martyna Kocurek III A – 5,39 i 
Daniel Chrzanowski IIIA – 5,22.

Tradycyjnie pani dyrektor 
mianowała nauczyciela roku 
– panią Krystynę Bobak – na-
uczycielkę zajęć artystycznych 
i plastyki, absolwentkę roku 
– Kingę Ścierską oraz absol-
wenta roku – Jakuba Cyglera. 
Ten ostatni został też sportow-
cem roku, na który to zaszczyt 
trzeba pracować cały rok, bio-
rąc udział w wielu zawodach 
sportowych i osiągając w nich 
sukcesy. Sportsmenką roku 
została natomiast Wiktoria 
Piętakiewicz uczennica klasy 
pierwszej. 

Wyróżnienia w postaci świa-
dectw z czerwonym paskiem 
za średnią ocen powyżej 4,75 
odebrali również uczniowie z 
klas pierwszych i drugich, a 
ich rodzice z rąk pani dyrek-
tor odebrali listy gratulacyjne. 
Wszystkim nominowanym i 
nagrodzonym serdecznie gra-
tulujemy.

Podsumowując rok szkolny 
pani dyrektor poinformowała 
o zakończeniu działań projek-
tu Programu Comenius Ucze-
nie się przez całe życie i prze-
kazała na ręce wiceburmistrza 
album „Zielony most pomiędzy 
Polską i Turcją” jako dowód 
współpracy pomiędzy szkołami 
z Bierunia i Turcji.

Uroczystość obfitowała w 
wiele wzruszających momen-
tów, do których należała nie-
wątpliwie chwila pożegnania 
wszystkich uczniów klas trze-
cich przez klasy pierwsze i dru-
gie, które na pamiątkę podaro-
wały absolwentom długopisy z 

grawerunkiem gimnazjalnego 
logo.

Łzy wzruszenia u wszystkich 
wywołało też pożegnanie księ-
dza Ireneusza Pawlaka, który 
za wzorowe zachowanie i wy-
różniającą postawę otrzymał z 
rąk pani dyrektor świadectwo z 
czerwonym paskiem. 

Na zakończenie pani dyrek-
tor oraz zaproszeni goście ży-
czyli w wszystkim, by nabra-
li sił fizycznych i psychicznych 
do dalszej pracy w nowym roku 
szkolnym, słońca, udanej po-
gody, a przede wszystkim bez-
piecznych wakacji. 

magazyn szkolny sport

ny 2013/2014. Wśród zapro-
szonych gości znaleźli się pan 
v-ce burmistrz Leszek Kryczek, 
v-ce przewodniczący Rady Ro-
dziców – pan Adam Kasper-
czyk, przedstawicielka Prezy-
dium Rady Rodziców pani Be-
ata Bernaś, państwo Irena i Jan 
Podleśni, przedstawicielka Sto-
warzyszenia Mieszkańców Bie-
runia – pani Ewa Zimnoch.

Było wiele podziękowań i gra-
tulacji. 

Aktywność, uczestnictwo w 
szerokiej ofercie dodatkowych 
zajęć rozwijających zaintere-
sowania oraz w zajęciach wy-
równawczych zaowocowały 
sukcesami naszych uczniów. 
Spośród 250 uczniów klas IV-
-VI promocję z wyróżnieniem 
otrzymało 75 uczniów, wśród 
nich 26 ukończyło szkołę z wy-
różnieniem. Na poziomie klas 
młodszych nagrodę książkową 
za szczególne postępy w na-
uce i zachowanie otrzymało 86 
uczniów. 

Swoją sumienną pracą, wzo-
rowym zachowaniem i najwyż-
szą średnią na poziomie po-
szczególnych klas zasłużyli na 
szczególne wyróżnienie:  w kla-
sach 4: Karolina Kozubik (kl.4b, 
średnia 5,63), w klasach 5: 
Maksymilian Piłka, Zuzanna 
Wszołek (kl. 5a), Paula Żołna 
(kl. Vd, średnia 5,36), w klasach 
6: Borys Detnerski (kl. 6c, śred-
nia 5,9. Borys jest uczniem z 
największym dorobkiem i osią-
gnięciami w naszej szkole, dla-
tego też otrzymał z rąk pana 
Jana Podleśnego nagrodę dla 
najlepszego absolwenta. Pań-
stwo Irena i Jan Podleśni od 
wielu lat są fundatorami tej na-
grody, w ten sposób przyczynią 
się do promocji młodych talen-
tów.

Za wysokie osiągnięcia w 
sporcie i godne reprezentowa-
nie naszej szkoły nagrodę dla 
najlepszych sportowców w tym 
roku szkolnym otrzymali: Kin-
ga Wilk i Szymon Lukowiec –  
uczniowie kl.6d.

Nagrody za stuprocentową 
frekwencję otrzymali: Kamil 
Malcharek, Patrycja Tromba-
la z klasy IVd, Kamil Brewczyk, 
Dominik Gworek, Szymon Kwa-
drans, Patrycja Woźniak z klasy 
Vb, Martyna Nagy z klasy VIb, 
Daniel Skutecki, Łukasz Woj-

nar z klasy VId, natomiast Ja-
kub Kucz, Klaudia Chabierska 
i Szymon Lukowiec zostali na-
grodzeni za sumienną pracę w 
Samorządzie Szkolnym.

Pani dyrektor Małgorzata 
Berger-Kutera podsumowała 
cały rok szkolny, który obfitował 
w wiele sukcesów i radosnych 
uroczystości w życiu szkoły. 
Były to przede wszystkim tego-
roczne obchody Dnia Patrona 

pod hasłem: „Każdy z nas ma 
w sobie siłę orła”, które promo-
wały wśród uczniów wysiłek fi-
zyczny i współzawodnictwo 
fair-play. Do rywalizacji sporto-
wej o Puchar Orła Białego za-
prosiliśmy uczniów innych szkół 
spod znaku orła – z Oświęci-
mia i Czechowic-Dziedzic. Pa-
miątką tegorocznych obchodów 
Dnia Patrona jest nowoczesna 
pracownia językowa, której wy-
posażenie zostało zakupio-
ne głównie ze środków zgro-
madzonych przez Radę Ro-
dziców i darowizn sponsorów. 
Pani dyrektor wyraziła ogromną 
wdzięczność i słowa uznania. 
Podkreśliła, że zorganizowanie 
tak wielkiego przedsięwzięcia 
było możliwe dzięki zaangażo-
waniu i współpracy wielu ludzi: 
nauczycieli, pracowników szko-
ły, rodziców, sponsorów i przy-
jaciół szkoły, na których wspar-
cie zawsze może liczyć.

Nie obyło się też bez podzię-
kowań dla tych Rodziców, któ-
rzy pracowali na rzecz klasy i 
szkoły. Akademię zakończył 
program artystyczny tryskający 
dowcipem i humorem.

GIMNAZJUM NR 1
27 czerwca br. w Gimnazjum 

nr 1 im. K. Wierzgonia mia-

ło miejsce zakończenie roku 
szkolnego 2013/2014. Z tej 
okazji odbyła się w szkole uro-
czysta akademia z udziałem 
zaproszonych gości: Przedsta-
wiciela Dyrekcji Kopalni KWK 
„Piast“ pani Barbary Mantla 
oraz sekretarza miasta pana 
Jerzego Stoka.

W tym roku w naszej szkole 
uczyło się 218 uczniów, z cze-
go 29 otrzymało świadectwa z 

wyróżnieniem. Najwyższe śred-
nie osiągnęli: Oktawia Kacała 
– 5,57, która otrzymała nagro-
dę ufundowaną przez dyrekto-
ra KWK „Piast”, Paulina Frymer 
– 5,44, nagroda Dyrektora Gim-
nazjum nr 1 im. K. Wierzgonia 
w Bieruniu, Krzysztof Wołczyk 
– 5,36, nagroda Przewoniczą-
cej Rady Rodziców przy Gim-
nazjum nr 1 im. K. Wierzgonia 
w Bieruniu. 

Ponadto nagrodzeni zostali 
następujący uczniowie: Kami-
la Bogucka (5,28), Julia Roz-
mus (5,27), Aleksandra Sa-
ternus (5,27), Katrzyna Jarosz 
(5,22), Patrycja Gonsiorczyk 
(5,22), Agata Fatyga (5,13), 
Dawid Kasperczyk (5,13), Do-
minika Tyblewska (5,07), Mag-
dalena Lukowiec (5,0), Alek-
sandra Łopatka (5,0), Julia 
Nowrocka (5,0), Katarzyna 
Szymaszek (5,0), Daria Krzak 
(4,94), Wiktoria Filipek (4,93), 
Paweł Gawlik (4,93), Krzysz-
tof Klęczar (4,89), Kamil Alfar 
(4,87), Urszula Kotlorz (4,87), 
Weronika Jaromin (4,83), Be-
ata Matyja (4,83), Klaudia Szy-
mańczyk Weronika Gawełczyk 
(4,79), Michał Sałęga (4,79), 
Paula Sajdok (4,78), Adrianna 
Nosal (4,77), Marcin Szandar 

(4,77). Wśród nagrodzonych 
znaleźli się również gimnazjali-
ści, którzy mogą się pochwalic 
100-procentową frekwencją, a 
są nimi: Agnieszka Kołodziej, 
Julia Kołodziej, Weronika Kula 
i Bartłomiej Woś (który nie 
opuścił ani jednego dnia pod-
czas trzech lat nauki w gimna-
zjum). 

Tradycją naszej szkoły jest 
przyznawanie uczniom kończą-

cym naukę w gimnazjum na-
gród zwanych Sowami, które 
w tym roku zdobyli: Kamila Bo-
gucka w kategorii Humanista, 
Jakub Ponikiewski w kategorii 
Matematyk, Izabela Jankowska 
w kategorii Przyrodnik, Adriana 
Bartel w kategorii Artysta, Daria 
Krzak w kategorii Dziewczyna 
z klasą oraz Marcin Szandar w 
kategorii Dżentelmen. 

Podczas uroczystości po-
dziękowano za pracę pani wi-
cedyrektor szkoły Stanisławie 
Słocińskiej, odchodzącej w tym 
roku na emeryturę. 

Po wręczeniu nagród gim-
nazjaliści zaprezentowali pro-
gram artystyczny przygotowa-
ny przez p. Ewę Judę, p. Łucję 
Harmatę, p. Grażynę Wyle-
żuch, p. Krystynę Bobak, p. 
Grzegorza Gretkę i p. Marka 
Regułę. Życzymy wszystkim 
uczniom i nauczycielom zasłu-
żonego odpoczynku podczas 
wakacji. 

GIMNAZJUM NR2 
Jedna z najważniejszych uro-

czystości w szkolnym kalenda-
rzu już za nami. Swoją obec-
nością zaszczycili ją przedsta-
wiciele władz miasta, 
radni, pani dyrektor 
Ośrodka Edukacji p. 

W sobotê 14 czerwca  
odby³y siê Otwarte 
Mistrzostwa Niemiec 

w Formach Sztuk Walki Fede-
racji IBF w Rahden. W zawo-
dach uczestniczy³o oko³o 340 
zawodników z czterech pañstw: 
Wêgier, Holandii, Polski i Nie-
miec. Zawody rozgrywane by³y 
z podzia³em na kategorie wago-
we (walki semi-kontakt) i wieko-
we w konkurencjach: kata, kata 
z broni¹, kata synchroniczne.

Ekipa Stowarzyszenia BIG 
BUDO POLSKA zdoby³a: San-
dra Michno (1 miejsce synchron 
kata, 2 miejsce kata z broni¹), 
Aleksandra Michno (1 miej-
sce synchron kata, 4 miejsce 
kata z broni¹), Justyna Woj-
tala (1 miejsce synchron kata, 

3 miejsce kata z broni¹) Ni-
kodem Rostojek (2 miejsce 
kata z broni¹, 3 miejsce syn-
chron kata), Oliwia Piechów-
ka (2 miejsce kata, 2 miejsce 
kata z broni¹), Bruno Pluta (3 
miejsce kata z broni¹), Adrian 
Piekorz (1 miejsce kata z bro-
ni¹, 2 miejsce kata, 3 miej-
sce synchron kata), Aleksan-
dra Œwiergolik (1 miejsce kata 
z broni¹, 3 miejsce synchron 
kata), Barbara Szymik (4 miej-
sce kata z broni¹), Patrycja 
Wiœniewska (5 miejsce kata 
z broni¹), Jaros³aw Krzeszo-
wiak (4 miejsce kata z broni¹).

Trenerem wszystkich meda-
listów jest Wies³aw Bigos, vi-
ce-Prezydent Federacji IBF 10 
Dan.

BIG BUDO
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W czerwcowy weekend 
(20-22.06.) w Sobótce 
odbyła się XX Olim-

piada Młodzieży w sportach let-
nich (Mistrzostwa Polski U17). 
Nasz klub na tej reprezento-
wała trójka zawodników: Agata 
Iskra, Daniela Bielińska i Bar-
tłomiej Parysz. Wszyscy poka-
zali się z bardzo dobrej strony 
dochodząc w każdej z rozgry-
wanych gier do ćwierćfinałów, 
a najlepszy wynik uzyskała 
w grze podwójnej para Aga-
ta Iskra / Daniela Bielińska 
zdobywając brązowy medal Mi-
strzostw Polski! Bardzo mało 
do medalu zabrakło Bartłomie-
jowi Parysz, który grając w pa-
rze z Jędrzejem Wachowskim 
(STB Energia Lubliniec), mini-
malnie przegrał na przedłuże-
nia, ulegając reprezentantom 
klubu Iskra Sarbice.

Warto zaznaczyć, że w kla-
syfikacji drużynowej UKS Unia 
Bieruń, również osiągnął bar-
dzo dobry wynik plasując się na 
3 miejscu, a województwo Ślą-
skie w klasyfikacji województw 
historyczne 1 miejsce.

Mistrzowski badminton


