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W Zabrzu 15 maja 
odbyła się XXXVIII 
Sesja  Zgroma-

dzenia  Ogólnego  Śląskiego 
Związku  Gmin  i  Powiatów, 
którego  członkiem  jest  tak-
że Miasto Bieruń. Uczestni-
czyło  w  niej  93  delegatów, 
wśród  których  był  burmistrz 
Krystian Grzesica. Na zapro-
szenie śląskich samorządów 
odpowiedzieli  Podsekretarz 
Stanu  w  Ministerstwie  Ad-
ministracji  i  Cyfryzacji  Ma-
rek  Wójcik,  Wojewoda  Ślą-
ski Piotr Litwa, Anatolij Pie-
trowicz  Fedoruk  Prezes 
Zarządu  Kijowskiego  Od-
działu Regionalnego Związ-
ku  Miast  Ukrainy,  a  także 
byli  samorządowcy,  w  tym 
Ludwik  Jagoda  Burmistrz 
Bierunia  w  latach  1998  – 
2010. Podczas sesji wręczo-
no specjalne podziękowania 
byłym  wójtom,  burmistrzom 
i prezydentom, którzy aktyw-
nie  pracowali  na  rzecz Ślą-
skiego  Związku Gmin  i  Po-
wiatu  oraz  swoich  gmin. 
Wśród wyróżnionych znalazł 
się Ludwik Jagoda.
W  trakcie  sesji  nastąpił 

m.in.  wybór  nowego  Prze-
wodniczącego Związku. Zo-
stał  nim  Prezydent  Miasta 
Bielsko-Biała  Jacek  Kry-
wult.  Spotkanie  było  okazją 
do podsumowania  prac Za-
rządu Związku oraz refleksji 
związanej z 25  rocznicą  re-
aktywowania  polskiego  sa-
morządu,  która  przypada 
w tym roku. 
Podczas  zgromadzenia 

Krystian  Grzesica  odebrał 
jubileuszową  odznakę15-le-
cia Związku Miast Ukrainy w 
podziękowaniu  za  gościnne 
przyjęcie w Bieruniu ukraiń-
skich samorządowców.

Odznaczenia 
dla bieruńskich 
samorządowców

Pobiegli Pod Górę 

Obchody Dnia Strażaka
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społeczeństwo

Wystarczy wdepnąć w 
kupę, żeby się stać 
nieprzejednanym wro-

giem i psa, i jego właściciela.
W  swojej  obronie  posiada-

cze czworonogów tłumaczą się 
od lat tak samo, iż nie sprząta-
ją, bo nie mają łopatek i torebek 
na odchody, a w mieście braku-
je koszy. Choć pojemniki w na-
szym mieście stanęły  już dość 
dawno,  niewiele  się  zmieniło. 

Prawie  wszystkie 
w trybie natychmia-
stowym zniszczone 
zostały  przez wan-
dali,  a  i  spacerują-
cy z psami omijali je 
szerokim łukiem.
Dlatego,  po  kon-

sultacji  z  Powiato-
wym  Inspektorem  Sa-
nitarnym  w  Tychach, 
przypominamy,  iż psie 

odchody  można 
wrzucać  do  po-
jemników  na  nie-
segregowane  od-
pady  komunalne 
lub  do  ulicznych 
koszy.
Nic  nie  stoi  te-

raz  na  przeszko-
dzie, że wychodząc 
z  psem  na  spacer 

można z domu zabrać 

jakąkolwiek  torebkę,  w  którą 
sprzątnięta zostanie psia kupa, 
a  następnie  wyrzucona  zosta-
nie do ulicznego kosza.
Szanowni  właściciele  psów, 

musicie  również  pamiętać,  iż 
zwierzęce  odchody  pozosta-
wione na trawnikach czy chod-
nikach  to  nie  tylko  problem 
z  nieestetycznym  widokiem. 
Stanowią  także  niebezpiecz-
ne  źródło  pasożytów  zagraża-
jących zdrowiu człowieka. Naj-
bardziej  na  nie  są  narażone 
dzieci  bawiące  się  chociażby 
w piaskownicy. 

Niemal w każdym nu-
merze Rodni pisze-
my o sukcesach na-

szych sportowców, a i tak 
nie udaje nam się odnoto-
wać wszystkich osiągnięć. 
Tym chętniej publikujemy 
informację o kolejnej edy-
cji przyjmowania wniosków 

o przyznanie nagród spor-
towych. 
Zgodnie  z  Uchwałą  Nr 

III/3/2014 Rady Miejskiej w Bie-
runiu  z  dnia  27  lutego  2014  r. 
w sprawie: nagród  i wyróżnień 
za  osiągnięte  wyniki  sporto-
we, do dnia 30 czerwca moż-
na  składać wnioski  o  przyzna-

nie wyróżnienia w formie nagro-
dy pieniężnej dla zawodnika za 
osiągnięcia sportowe. 
Wnioski o przyznanie nagro-

dy  należy  składać  w  Kancela-
rii  Urzędu Miejskiego w  Bieru-
niu w oparciu o wyniki sportowe 
osiągnięte w okresie od 1 listo-
pada roku poprzedniego do 31 

maja roku bieżącego. Wniosek 
można pobrać w Urzędzie Miej-
skim  w  Bieruniu  oraz  na  stro-
nie  www.bip.bierun.pl  w  za-
kładce „Ogłoszenia urzędowe”, 
dalej  „Sport”. Więcej  informacji 
można uzyskać w Wydziale Ko-
munikacji  Społecznej  pod  nu-
merem telefonu 32 324 24 10.

Rada Miejska w Bieruniu 
podjęła uchwałę o nada-
niu nazw ulic znajdujących 

się w naszym mieście. Decyzja 
dotyczy sześciu odcinków, któ-
re wcześniej nosiły nazwy więk-
szych ulic, do których bezpo-
średnio przylegały. Rozwiązanie 
pozwoli na uporządkowanie i ła-
twiejszą orientację poruszają-
cych się po mieście. Nowe na-
zwy w zdecydowanej większości 
nawiązują do natury i z pew-
nością będą dobrze kojarzyły 
się zarówno mieszkańcom, jak 
i przyjezdnym.

Nowe nazwy otrzymały następujące 
odcinki ulic:

–  boczny  odcinek  ul.  Borowino-
wej otrzymał nazwę ul. Grzybowa

–  boczny odcinek ul. Groblanej otrzy-
mał nazwę ul. Miodowa

–  odcinek  łączący  ul.  Warszaw-
ską  z  ul.  Kościelną  otrzymał  na-
zwę ul. Sośnina

–  boczny odcinek ul. Sokolskiej otrzy-
mał nazwę ul. Bociania

–  boczny  odcinek  ul.  Domy  Po-
lne ul. Poziomkowa

–  boczny  odcinek  ul.  Domy  Po-
lne ul. Chabrowa

Ponadto  części  ul.  Rycerskiej  bie-
gnącej  od  skrzyżowania  z  ul.  Łysino-
wą do  rozwidlenia dróg na wysokości 
działki nr 2271/139 przemianowano na 
ul. Szynową.

Firma Invex Group Sp. z o.o. 
zatrudni osoby z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności do pracy w 
charakterze pracownika magazynu na 
dwie zmiany w Bieruniu od 1 lipca 2015. 
Praca przy pakowaniu świec i zniczy .

Wymagania: Sumienność, 
dyspozycyjność, zdolności manualne.
Oferujemy umowę o pracę na czas 

określony z możliwością przedłużenia.
Aplikację (CV) proszę składać na 

maila biuro@invex.pl, 
kontakt telefoniczny 
32-729-80-47 lub 48

Gdzie wrzucać psie odchody ?

Nabór wniosków o przyznanie nagród sportowych

Kto zasłużył na nagrodę?

Nowe nazwy ulic Praca dla 
niepełnosprawnych
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dzie, że wychodząc 
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można z domu zabrać 
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W  Bieruniu  powstaje 
nowe przedszkole przy 
ulicy Nasypowej  i Bar-

bórki. To  już kolejny obiekt,  jaki 
miasto  buduje  dla  naszych  naj-
młodszych mieszkańców. Stwo-
rzenie  jak  najlepszych  warun-
ków dla bieruńskich dzieci, było 
zawsze  jednym  z  najważniej-
szych  priorytetów  władz  miej-
skich. Budowa drugiego,  nowe-
go przedszkola  to właśnie efekt 
działań, jakie rozpoczęto kilka lat 
temu. Ta  inwestycja  jest najlep-
szym przykładem, jak ważna jest 
kontynuacja prac i działań, jakie 
podjęły poprzednie rady miejskie 
i burmistrzowie. Bowiem proces 
inwestycyjny nie zamyka się w 4 
latach, tylko wykracza poza jed-
ną  kadencją.  Przypomnijmy  tyl-
ko, że tak właśnie było z budową 
przedszkola przy ul. Chemików. 
Prace koncepcyjne i projektowe 
rozpoczęto  w  kadencji  2006  – 
2010, a budowa nowego obiektu 
prowadzona była w latach 2011 
– 2013.
Władze  miasta  poprzedniej 

kadencji świadome potrzeb naj-
młodszych  bierunian  rozpoczę-
ły  prace  projektowe  nowego 
przedszkola oraz wskazały jego 
lokalizację przy ulicy Nasypowej 
i  Barbórki.  Zadanie  to  wpisano 
do budżetu miasta oraz zaplano-
wano  w  Wieloletniej  Prognozie 
Finansowej na lata kolejne. 
Od  ponad  pół  roku  na  pla-

cu  budowy  nowego  przedszko-
la  trwają  prace  inwestycyjne. 
W  tym  czasie  wykonano  m.in. 
fundamenty  budynku  i  rozpo-
częto prace kanalizacyjne w po-
wstającym obiekcie  i wokół nie-

go. Równocześnie  trwają prace 
projektowe  dotyczące  budowy 
głównej  drogi  dojazdowej  do 
przedszkola.
W  nowym  przedszkolu  prze-

widziano miejsca  dla  195  dzie-

ci.  Będzie  w  nim  8  sal  dy-
daktycznych  z  niezależnymi 
węzłami sanitarnymi oraz maga-
zynami podręcznymi. W obrębie 
poszczególnych  części  nowego 
przedszkola będą się znajdowa-

ły pomieszczenia biurowo-admi-
nistracyjne,  gospodarczo-tech-
niczne i szatnie. W przedszkolu 
będzie  także  sala  wielofunkcyj-
na  i w  pełni wyposażona  kuch-
nia wraz z zapleczem.  Inwesty-
cja obejmować będzie także bu-
dowę  parkingu,  dwóch  placów 
zabaw  oraz  zagospodarowanie 
i urządzenie zieleni wokół przed-
szkola, a także montaż elemen-
tów małej architektury. Zaprojek-
towany budynek ma być w pełni 
przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
W  rozmowie  z  Rodnią  bur-

mistrz Bierunia Krystian Grzesi-
ca przekazał, że to jedna z naj-
ważniejszych  obecnie  prowa-
dzonych  inwestycji  w  mieście. 
–  Budowa  nowego  przedszko-
la  przy  ul. Nasypowej  i  Barbór-
ki  to  nasz  priorytet.  To  konty-
nuacja  działań  jakie  rozpoczęły 
się  wraz  z  budową  przedszko-
la  przy  ul.  Chemików.  Już wte-
dy  władze  miasta  stwierdziły, 
że  miasto  będzie  potrzebowało 
jeszcze jednego, nowoczesnego 
obiektu,  aby  zapewnić  miejsca 
dla wszystkich bieruńskich dzie-
ci, które rodzice chcą posłać do 
bieruńskich przedszkoli. Na bie-
żąco monitoruję stan zaawanso-
wania  prowadzonych  prac  i  pil-
nuję, aby wykonawca prowadził 
inwestycję  zgodnie  z  przyjętym 
harmonogramem.  Chciałbym 
zaznaczyć,  że  miasto  Bieruń 
w  całości,  z  własnych  środków 
finansuje  budowę  przedszkola 
przy  ul.  Nasypowej  i  Barbórki. 
To  najpoważniejsza  i  najwięk-
sza inwestycji na terenie nasze-
go miasta, której koszt wyniesie 
ok. 7,6 mln  zł. Środki  na budo-
wę przedszkola są zabezpieczo-
ne przez obecną Radę Miejska 
w budżecie na rok 2015 – zazna-
czył burmistrz Grzesica.
Z  pewnością  wielu  rodziców 

w  Bieruniu  oczekuje  momentu 
kiedy  to  nowe  przedszkole  zo-
stanie  otwarte.  Informujemy,  że 
zakończenie  budowy  planowa-
ne jest na czerwiec 2016 r., więc 
nasze  pociechy  rozpoczną  rok 
szkolny 2016/2017  już w nowej 
placówce!

gospodarka

Budynek nowego przedszkola w Bieruniu 
„wychodzi z ziemi”
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wokół nas

W środę 29 kwietnia w sie-
dzibie  Ośrodka  Edukacji  od-
były się dwa konkursy na sta-
nowiska  dyrektorów  Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami In-
tegracyjnymi nr 1 oraz Przed-
szkola nr 1 w Bieruniu.
Do konkursu na stanowisko 

dyrektora  Szkoły  Podstawo-
wej z Oddziałami Integracyjny-
mi nr 1 przystąpiło 4 kandyda-
tów. W wyniku przeprowadzo-
nej  procedury  konkursowej 
wybrano  kandydaturę  Pani 
Gabrieli Lipińskiej,  która od 9 
lat  pełni  funkcję  wicedyrekto-
ra szkoły. Wykształcenie wyż-
sze  magisterskie  w  zakresie 
pedagogiki  wczesnoszkolnej 
zdobyła na Uniwersytecie Ślą-
skim  w  Katowicach.  Następ-
nie ukończyła studia podyplo-
mowe  w  zakresie  gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej 
na Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Katowicach,  stu-
dia  podyplomowe  o  kierunku 
oligofrenopedagogika  i  edu-
kacja  integracyjna w Wyższej 
Szkole  Humanistyczno-Eko-
nomicznej w Brzegu,  a  także 
studia podyplomowe w zakre-
sie Zarządzania Kadrami i Do-
radztwa  Zawodowego,  Orga-
nizacji Oświaty na Politechni-
ce Śląskiej.
Do  konkursu  na  dyrektora 

Przedszkola  nr  1  przystąpiła 
Pani  Barbara  Nieckarz,  któ-
ra  funkcję  tę  pełni  od  15  lat. 
Posiada  wykształcenie  wyż-
sze  magisterskie  w  zakresie 
pedagogiki  wczesnoszkol-
nej, zdobyte na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach. Ukoń-
czyła również studia podyplo-
mowe w  zakresie  pedagogiki 
specjalnej  oraz  zarządzania 
szkołą  i  placówką  oświatową 
w  zreformowanym  systemie 
edukacji  w  Wyższej  Szkole 
Administracji w Bielsku-Białej.
Zgodnie  z  Zarządzeniami 

Burmistrza  Miasta  Bierunia 
Krystiana Grzesicy funkcje dy-
rektorów  zostały  obu Paniom 
powierzone na pięcioletnią ka-
dencję. 

Projekt,  którego 
celem  jest  wdro-
żenie  komplek-

sowego  programu 
rozwojowego  dwóch 
bieruńskich  szkół  pod-
stawowych,  objął  668 
uczniów z klas I-VI (316 
w SP 1  i 352 w SP 3). 
Mówiąc  dokładnie  ce-
lem realizowanego pro-
jektu  jest  poprawie-
nie wyników nauczania 
uczniów  poprzez  zor-
ganizowanie  zajęć  wy-
równawczych  z  języka 
polskiego,  angielskie-
go  i  matematyki.  Waż-
ne  jest  również  po-
prawienie  sprawności 
fizycznej,  skorygowa-
nie  wad  postawy  oraz 
przeciwdziałanie  otyło-
ści  poprzez  zorganizo-
wanie zajęć gimnastyki 
korekcyjnej  oraz  zajęć 
dla  dzieci  wymagają-
cych  wsparcia.  Oma-
wiany  projekt  zakłada 
także  organizowanie 
zajęć  z  języka  polskie-
go,  angielskiego,  fran-
cuskiego,  matematyki 
i  przyrody  dla  uczniów 
szczególnie  uzdolnio-
nych. Zaplanowane za-
jęcia  poszerzą  wiedzę 
uczniów i przygotują ich 
do uczestnictwa w kon-
kursach  przedmioto-
wych oraz pomogą uzy-
skać  lepsze  wyniki  na 
sprawdzianie  szósto-
klasisty. Ponadto, szko-
ły będą rozwijać ekspre-
sję  kulturalną  poprzez 
zorganizowanie  zajęć: 
muzyczno-ruchowych, 
plastycznych z elemen-
tami  grafiki  komputero-
wej,  gier  zespołowych 

i teatralnych. Dzięki nim 
uczniowie mogą  rozwi-
jać  swe  talenty.  Efek-
tem  końcowym  będzie 
udział  w  przeglądach 
wokalno-  tanecznych, 

konkursach  plastycz-
nych,  zawodach  spor-
towych  i  przedstawie-
niach teatralnych.
Zajęcia  prowadzone 

są  przez  wykwalifiko-
wanych  specjalistów, 
w  oparciu  o  napisane 
przez  nich  programy 
autorskie.  Odbywają 
się w  pracowniach wy-
posażanych  w  nowo-
czesny sprzęt multime-
dialny,  programy  edu-

kacyjne  oraz  pomoce 
dydaktyczne i biurowe. 
Dzięki  projektowi 

szkoły  wzbogaciły  się 
o nowoczesne pomoce 
dydaktyczne w postaci: 

programów  edukacyj-
nych do języka polskie-
go i angielskiego, zesta-
wu programów do zajęć 
logopedycznych,  gier 
komputerowych  i  plan-
szowych,  zestawów 
ćwiczeń  dla  uczniów, 
podręczników,  modeli 
demonstracyjnych,  fil-
mów,  artykułów  spor-
towych, sprzętu gimna-
stycznego,  materiałów 
plastycznych  i  biuro-

wych  oraz  sprzęt:  lap-
topy,  projektory  mul-
timedialne,  aparaty 
cyfrowe,  dyktafon,  ma-
gnetofony. Ponadto za-
kupiono stroje sportowe 
dla  uczniów  biorących 
udział  w  zajęciach  gier 
zespołowych i stroje lu-
dowe (śląskie i krakow-
skie)  wykorzystywane 
podczas zajęć muzycz-
no-ruchowych. 
Projekt  unijny  trwał 

będzie  do  30  czerw-
ca  2015  r.  i  pozytyw-

nie  wpłynie  na  wize-
runek  szkół  w  śro-
dowisku  lokalnym. 
Ponadto uczniowie bio-
rący  udział  w  projek-
cie  mają  ciekawie  za-
gospodarowany  czas 
wolny, a zdobytymi wia-
domościami  i  umiejęt-
nościami  będą  mogli 
podzielić  się  z  rodzeń-
stwem w domu.

Alina Czerwińska

Kreatywność naszych szkół

W bieruńskich szkołach podstawowych realizowany jest projekt 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Kreatywność bieruń-
skich szkół podstawowych gwarancją jakości uczenia” współfi-
nansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Jego autorkami są p. Alina Czerwińska – nauczy-
cielka języka polskiego w SP 1 w Bieruniu i p. Justyna Pocien-
nik – nauczycielka wychowania fizycznego i zajęć komputerowych 
w SP 3 w Bieruniu. Całość koordynuje p. Beata Berger – pracow-
nik Ośrodka Edukacji w Bieruniu. 

Zamiany w 
starobieruńskiej 

oświacie

Burmistrz Miasta Bierunia
Krystian Grzesica

zaprasza mieszkańców na

PREZENTACJĘ ZAŁOŻEŃ
BIERUŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Spotkanie odbędzie się
10 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 18.00

w CENTRUM INICJATYW GOSPODARCZYCH
sala konferencyjna – I piętro

ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń
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gospodarka

W  uroczystość  otwarcia 
uczestniczyli  m.in.  wi-
ceminister  gospodarki 

Tomasz  Tomczykiewicz,  woje-
woda śląski Piotr Litwa, członek 
zarządu  województwa  śląskie-
go Kazimierz Karolczak, prezes 
KGHM  Polska  Miedź  Herbert 
Wirth,  starosta  bieruńsko-lę-
dziński  Bernard  Bednorz,  bur-
mistrz Bierunia Krystian Grzesi-
ca, dziekan bieruński ks. Janusz 
Kwapiszewski. Wśród zaproszo-
nych gości można było spotkać 
przedstawicieli  zakładów  i  firm 
współpracujących z Nitroergiem, 
obecnych i byłych pracowników, 
wśród których był także Jan Wie-
czorek  –  wieloletni  dyrektor  ds. 
produkcji w Zakładzie Tworzysz 
Sztucznych ERG.
Przybyłych  gości  przywi-

tał  prezes Nitroergu  Józef Du-
lian, który przedstawiając nową 
instalację  poinformował,  że 
uwzględnia  ona  najnowocze-
śniejsze  rozwiązania  dostępne 
na świecie. – Jej przewaga nad 
dotychczas używaną linią zwią-
zana  jest  z  wyższą  jakością 
i  szerszą  gamą  asortymento-
wą wyrobów,  niższymi  koszta-

mi produkcji, a także większym 
bezpieczeństwem  i  wydajno-
ścią – wskazał prezes Dulian.
Burmistrz  Bierunia  Krystian 

Grzesica  zwracając  się  do 
zgromadzonych  serdecznie 
pogratulował  nowej  inwestycji. 
– Dumny jestem, że taki zakład 
istnieje na  terenie Bierunia,  że 
daje miejsca pracy, że  jest ak-
tywnym podmiotem na naszym 
terenie. Nitroerg od ponad 140 
lat  jest  nieodłącznym  elemen-
tem naszego miasta. Jest czę-
ścią  bieruńskich  rodzin.  Daje 
miejsca pracy, kształci i wspie-
ra.  Wielu  mieszkańców  Bieru-

nia  właśnie  na  ERG-u  rozpo-
czynało swoją pracę zawodową 
i  tak  jest  do dnia dzisiejszego. 
Otwarcie nowej linii do produk-
cji  materiałów  wybuchowych 
emulsyjnych  jest  szansą  roz-

wojową nie tylko dla tego zakła-
du, ale także dla mieszkańców, 
pracowników i firm współpracu-
jących  z  Nitroergiem.  W  imie-
niu mieszkańców Bierunia ser-
decznie  gratuluję  i  życzę,  aby 
nowa  inwestycja  wzmacniała 
ekonomicznie  zakład  otwiera-
jąc przed nim nowe rynki zbytu 
– mówił burmistrz Bierunia.
W trakcie wczorajszej uroczy-

stości  głos  zabrał  także  prezes 
KGHM  Herbert  Wirth  w  skład 
którego  od  2011  roku  wchodzi 
także  bieruński  Nitroerg.  Oma-
wiając zamierzania inwestycyjne 
spółki odniósł się także do kwe-

stii  związanych  z  budowaniem 
dobrych relacji ze społecznością 
lokalną. – To jeden z podstawo-
wych  fundamentów  działalno-
ści  naszej  spółki.  Nie  wyobra-
żam  sobie,  aby współpraca  nie 
była oparta na dobrych relacjach 
z mieszkańcami. To dla nas bar-
dzo ważna kwestia – powiedział 
prezes KGHM.
Budowa  nowej  linii  koszto-

wała około 18 mln zł.  Inwesty-
cja  jest  jednym  z  elementów 
planu  kompleksowej  moderni-
zacji  procesów  produkcyjnych 
i  technologii  firmy. Do  tej  pory 
Nitroerg  nie  dysponował  wy-
starczającymi  mocami  produk-
cyjnymi pozwalającymi na szer-
szą ekspansję zarówno w kra-
ju,  jak  i  poza  jego  granicami. 
Nowa linia w Bieruniu wypełniła 
lukę  po  niedawnym  zakończe-
niu  produkcji  dynamitów.  Dal-
sze przedsięwzięcia to m.in. in-
westycja związana z produkcją 
dodatków do paliw, a także roz-
wój usług serwisu strzałowego.
Uroczystego  otwarcia  zakła-

du  dokonali  wiceminister  go-
spodarki  Tomasz  Tomczykie-
wicz,  prezes  KGHM  Polska 
Miedź  Herbert Wirth  oraz  pre-
zes  Nitroerg  Józef  Dulian.  Po 
przecięciu  wstęgi  zaproszeni 
goście zwiedzili nową linię pro-
dukcyjną, po której oprowadzał 
dyrektor ds. rozwoju i produkcji 
Sławomir Kwiatkowski.

W uroczystym apelu wziął 
udział  burmistrz  Bie-
runia  Krystian  Grzesi-

ca, który w imieniu mieszkańców 
Bierunia  oraz  swoim  własnym 
podziękował  wszystkim  druhom 

za  trudną  i  wymagającą  niejed-
nokrotnie  poświęceń  pracę,  za 
niezawodność,  za  to  że  spieszą 
z  pomocą  o  każdej  porze  dnia 
i  nocy  ratując  ludzi  oraz  ich  do-
bytek.  Burmistrz  złożył  straża-

kom  najserdeczniejsze  życzenia 
wszelkiej  pomyślności,  licznych 
sukcesów  w  życiu  zawodowym 
oraz  osobistym,  a  także  bez-
piecznych i skutecznych akcji ra-
tunkowych.  Wręczył  także  oko-
licznościowy  grawerton  Panu 
Bernardowi  Pieszkowi  –  w  po-
dziękowaniu  za  wieloletnie  peł-
nienie  funkcji  naczelnika  OSP 
Bieruń Stary.
W  trakcie  uroczystego  ape-

lu  wręczone  zostały  odznacze-
nia  dla  druhów  jak  i    jednostek 
OSP.  Z  naszego  miasta  swo-
je  odznaczenia  otrzymali:  Złoty 

medal  za  zasługi  dla  pożarnic-
twa: Błażej  Tomera  – OSP Bie-
ruń Stary i Piotr Kasprzyk – OSP 
Czarnuchowice.  Srebrny  medal 
za  zasługi  dla  pożarnictwa:  Jan 
Linek  –  OSP  Czarnuchowice 
oraz  Brązowy  medal  za  zasługi 
dla pożarnictwa:
Maciej  Porwit  –  OSP  Bieruń 

Stary. Wręczono również Medale 
za  zasługi  dla  ochotniczego  po-
żarnictwa Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego,  które  otrzymali  mie-
dzy innymi: Józef Balion, Franci-
szek Magiera i Rudolf Malcharek 
wszyscy z OSP Czarnuchowice.

NITROERG z nową linią produkcyjną

W środę 13 maja w Zakładzie NITROERG w Bieruniu uro-
czyście otwarto najnowocześniejszą w Europie nową linię 
do produkcji materiałów wybuchowych emulsyjnych. Zbu-
dowana za ok. 18 mln instalacja otwiera przed bieruńskim 
zakładem możliwość ekspansji produkcyjnej na nowe ryn-
ki krajowe i zagraniczne.

Obchody Dnia Strażaka

W sobotę 9 maja przed Starostwem Powiatowym w Bieru-
niu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. W uro-
czystości uczestniczyli przedstawiciele władz powiato-
wych i gminnych, funkcjonariusze służb mundurowych, 
strażacy z jednostek OSP z terenu powiatu, PSP w Ty-
chach i Republiki Czeskiej, mieszkańcy oraz goście spoza 
powiatu z Europejską Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego 
i Usług Elżbietą Bieńkowską i Posłem na Sejm RP Mar-
kiem Wójcikiem na czele.
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społeczeństwo

Zebranie  otworzył  prze-
wodniczący  Józef  Ber-
ger,  który  przedstawił 

sprawozdanie  z  działalności 
Zarządu  w  2014  roku.  Spra-
wozdania  finansowe  i  komisji 
rewizyjnej odczytali Franciszek 
Mrzyk i Andrzej Baron. Obrady 
poprowadził Jan Janik.
W  dyskusji  –  szczególnie 

w  wypowiedziach  burmistrza 
miasta Krystiana Grzesicy i by-
łego burmistrza Ludwika Jago-
dy  oraz  starosty  bieruńsko-lę-
dzińskiego Bernarda Bednorza 
-  dominowała  troska  o  nasze 
miasto.  Głównymi  tematami 
była  budowa  drogi  ekspreso-
wej  S-1,  rewitalizacja  Pacior-
kowców,  renowacja  Sanktu-
arium  św. Walentego,  budowa 
ścieżek  rowerowych,  remont 
ulic Chemików  i Ks.  Jana Tro-
chy. Z innych spraw poruszano 
temat  oznakowania  Orlej  Gór-
ki,  wzniesienia  pomnika  Alfre-

da Nobla w parku na placu jego 
imienia.
Józef  Berger  poinformował, 

że Zarząd Stowarzyszenia pod-
jął  dwie  decyzje  do  realizacji 
w  2015  roku.  Pierwsza  to  na-
malowanie  kopii  obrazu  Koro-

nacji  Najświętszej  Marii  Pan-
ny  z  początku XVI wieku.  Ten 
bezcenny  obraz  znajdował  się 
w kościele św. Bartłomieja, jed-
nak w wyniku dwóch pożarów, 

które doszczętnie strawiły mia-
sto, został przeniesiony do ko-
ściółka św. Walentego. W 1929 
ks.  proboszcz  Wilk  przekazał 
ten obraz do Muzeum Śląskie-
go w Katowicach. Obraz ten za-
ginął  podczas  II  wojny  świato-

wej. Zarząd chciałby, aby obraz 
został  przekazany  jako  votum 
Stowarzyszenia  dla  Sanktu-
arium św. Walentego w pierw-
szą rocznicę nadania kościółko-
wi tej godności, 14 lutego 2016 
roku. Drugim tematem jest zle-
cenie wykonania sztandaru sto-
warzyszenia.  Nad  projektem 
sztandaru  pracuje  kol.  Romu-
ald Kubiciel.
Walne  Zebranie  pozytywnie 

odniosło  się  do  obu  inicjatyw 
Zarządu.
Józef  Berger  zaproponował 

poszerzenie  składu  zarządu 
i  zarekomendował  trzy  osoby: 
Agnieszkę  Wyderkę-Dyjeciń-
ską,  Zdzisława  Kantora  i  Ro-
mualda  Kubiciela.  Ponieważ 
z  sali  nie  padły  propozycje  in-
nych kandydatów zamknięto  li-
stę. W wyniku tajnych wyborów 
cała  trójka została wybrana do 
Zarządu.
W zebraniu uczestniczyło 43 

spośród 73 członków stowarzy-
szenia. Byli wśród nich honoro-
wy  przewodniczący  Jan  Wie-
czorek i nowo przyjęty w poczet 
członków  zastępca  burmistrza 
Bierunia Sebastian Macioł.

Przypomnijmy,  że  repre-
zentujący  Prawo  i  Spra-
wiedliwość  –  Czesław 

Ryszka  w  wyborach  uzupeł-
niających z 8 lutego bieżącego 
roku został wybrany na senato-
ra  w  okręgu wyborczym  nr  75 
w  miejsce  Elżbiety  Bieńkow-
skiej z Platformy Obywatelskiej.
Przed uroczystym otwarciem 

i  poświęceniem  biura  w  obec-
ności  Senatora  odbyło  się  ze-
branie  członków  Powiatowego 
Koła PiS, podczas którego zo-
stali  przyjęci  nowi  członkowie. 
Następnie  o  godzinie  18.30 

przybył  Ks.  Dziekan  Ja-
nusz  Kwapiszewski,  któ-
ry odmówił modlitwę, po-
błogosławił  i  poświęcił 
biuro.
Nowe biuro, które pro-

wadzi  Irena  Kostyra 
czynne  będzie  w  każdy 
piątek w godzinach 16.00 
– 18.00.
W  uroczystości  udział 

wzięli:  przewodnicząca 
Rady Powiatu Bieruńsko-
-Lędzińskiego  Anna  Ku-
bica,  burmistrz  Bierunia 
Krystian  Grzesica,  rad-

ni  Powiatu  Bieruńsko-Lędziń-
skiego Henryk Paruzel i Janusz 
Freitag.  W  otwarciu  uczestni-
czyli  również  członkowie  Koła 

Prawa i Sprawiedliwości Powia-
tu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz 
sympatycy PiS. (ZP)

Zebranie Stowarzyszenia Miłośników 600-letniego Bierunia

W trosce o miasto i jego dziedzictwo

Podsumowaniu ubiegłorocznej działalności i określeniu 
planów działania na kolejne miesiące poświęcone było 
Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Stowarzysze-
nia Miłośników 600 letniego Bierunia obradujące 22 kwiet-
nia w Jutrzence.

Biuro senatorskie PiS w Bieruniu

We wtorek 28 kwietnia w Bieruniu uroczyście otwarto Biu-
ro Senatorskie Czesława Ryszki. 
Siedziba mieści się przy ulicy Krakowskiej 4 naprzeciw 
kościoła Pw. Św. Bartłomieja Apostoła.
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rocznice

13 maja  1945  roku  jest cenną  wartością. 
Kiedyś  „Jedność” 

zrzeszała niemal 10.000 człon-
ków i zatrudniała 1.500 pracow-

ników  ale  i  dzisiaj,  firma  któ-
rą  kieruje  prezes  Barbara  Ka-
łamała  –  nieźle  radzi  sobie  na 
niełatwym  rynku.  Spółdzielnia 
zatrudnia 48 pracowników oraz 

skupia  92  członków  a  mimo 
ostrej  konkurencji  rynkowej, 
spowolnienia  gospodarczego 
i bezrobocia, osiąga relatywnie 
dobre wyniki gospodarcze. 
Praca  bieruńskiej  spółdziel-

ni  jest  doceniana  przez  Krajo-
wą  Radę  Spółdzielczą  w  War-
szawie, o czym świadczą przy-
znane  wyróżnienia  Menedżer 
–  Spółdzielca  2010  oraz  Pry-
mus  2013.  Spółdzielnia  otrzy-
mała także Certyfikat Śląskiego 
Znaku Jakości za wyrób – chleb 
pszenny. W  2010  r.  za wyroby 
ciastkarskie  „ciasteczka  francu-
skie cynamonowe” i „całuski bie-
ruńskie”, w 2011 za ciasto droż-
dżowe z budyniem i posypką.
W środę 13 maja spółdzielnia 

obchodziła  jubileusz  70-lecia. 
Maria  Latocha  przewodniczą-
ca Rady Nadzorczej powiedzia-
ła w czasie uroczystości: Przez 
cały  czas  trwania  Spółdzielni 

pracowali w niej lub z niej wyszli 
zakładając z czasem własne fir-
my – doskonali fachowcy. Spół-
dzielnia bowiem uczyła dobrze 
pojętego  rzemiosła.  To  wła-
śnie sprzedawcy, piekarze, ma-
sarze,  kucharze,  kelnerzy  ale 
i fryzjerzy, stolarze, mechanicy, 
murarze. A przecież to niepełna 
lista zawodów do których przy-
gotowywała nasza spółdzielnia. 
Podczas  uroczystości  wrę-

czono  zasłużonym  spółdziel-
com  medale  i  odznaki.  Elżbie-
ta Beker, Elżbieta Bojdoł, Anna 
Bryjok, Maria Handy, Alicja Ko-
czur, Róża Roj-Gawliczek, Ma-
ria  Ścierska  oraz  Małgorzata 
Wilczek  zostały  uhonorowane 
odznaką  Zasłużony  Działacz 
Ruchu Spółdzielczego. Trzy ko-
lejne osoby: Stefania Golda, Ha-
lina Koczur i Adelajda Synowiec 
otrzymały  odznakę  Zasłużony 
dla  Spółdzielczości  „Samopo-
moc  Chłopska”.  Wcześniej  29 
kwietnia w Urzędzie Wojewódz-
kim w Katowicach – Wicewoje-
woda Piotr Spyra wręczył: Złoty 
Krzyż  Zasługi  prezesowi  spół-
dzielni Barbarze Kałamała oraz 
Złoty Medal za Długoletnią Służ-
bę Wandzie Pietrzyk.
Gratulacje  i  życzenia  pracow-

nikom  i  członkom  SUH  „Jed-
ność” złożyli między innymi: sta-
rosta  bierunsko-lędziński  Ber-
nard Bednorz, burmistrz Bierunia 
Krystian Grzesica oraz burmistrz 
Lędzin Krystyna Wróbel.
W części artystycznej wystą-

pił Damian Holecki.

70. lat bieruńskiej „Jedności”

Bieruńska  Spółdzielnia Usługowo-Handlowa „Jedność”, 
obchodzi w tym roku jubileusz siedemdziesięciolecia 
działalności. W czasach kiedy firmy powstają i upadają,  
tradycja sięgająca



8 Rodnia · MAJ 2015 r.

W V Konkursie Piosen-
ki  Francuskiej,  który 
zorganizowało  Sto-

warzyszenie  Współpracy  Za-
granicznej  „Wspólna  Europa’’ 
o nagrody rywalizowało 26 mło-
dych wykonawców.
O  przyznaniu  nagród  decy-

dowało  fachowe  jury  w  skła-
dzie:  Krzysztof  Myalski  –  mu-
zyk,  Joanna  Świerczek  –  mu-
zyk,  Ilona Parysz –  nauczyciel 
języka  francuskiego  oraz 
Krystyna  Czajowska  –  pre-
zes  stowarzyszenia  „Wspól-
na  Europa”.  Po  długiej  i  trud-
nej  debacie,  jury  zdecydowa-
ło  o  następującej  kolejności:  

Kategoria szkoły podstawowe: 

wyróżnienie  zdobyła  Wiktoria 
Durek, 

1. miejsce  dla  Katarzyny 
Sosna, 

2. miejsce Paula Żołna i 
3. Mateusz Kocurek. 

Kategoria gimnazja i szkoły po-
nadgimnazjalne: 

1. Magdalena Sikora, 
2.  Sonia Krzykawska, 
3.  Sonia Nowak. 

Należy  dodać,  że  regulami-
nowym  warunkiem  uczestnic-
twa,  było  wykonanie  piosen-
ki w  języku francuskim. Popisy 
wokalne  obserwował  i  oklaski-
wał burmistrz – Krystian Grzesi-
ca. Nagrody i dyplomy wręczał 
zastępca  burmistrza  –  Seba-
stian Macioł. 

kultura

Podczas konkursu przy-
znano pięć wyróżnień:

 � Zespół Wokalno-Instru-
mentalny Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Bieruniu.

 � Chór Szkolny „Do-Re-Mi” 
Szkoły Podstawowej nr 1 
w Bieruniu.

 � Klaudia Maroszek – Ze-
spół Pieśni i Tańca „Zie-
mia Bieruńska”.

 � Sonia Nowak – Powiato-
wy zespół Szkół

 � Bettina Krzykawska – 
zgłoszenie indywidualne.

Francuska Gama 

Wszyscy lubimy utwory takich klasyków piosenki francu-
skiej jak: Edith Piaf, Charles Aznavour, Serge Gainsbo-
urg czy Joe Dassin. Bardziej osłuchani znają też piosenki 
w wykonaniu współczesnych gwiazd, jak: Zaz, Emily Lo-
izeau, Stromae czy Sebastian Tellier. Wielu francuskich 
utworów mogliśmy posłuchać w czwartek 14 maja w na-
szym domu kultury „Gama”. Tego dnia mogliśmy usły-
szeć utwory z różnych dekad i w różnych stylach. 

Śpiewają najlepiej piosenki ukraińskie

W poniedziałek 18 maja w Domu Kultury „GAMA” został 
przeprowadzony Powiatowy Konkurs Piosenki Ukraiń-
skiej, zorganizowany w ramach trwającego Roku Ukraiń-
skiego w Bieruniu. W konkursie wzięło udział około 70 
uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz po-
nadgimnazjalnych naszego powiatu.

Występy oceniało jury w skła-
dzie:  Paweł  Banasik  – muzyk, 
Joanna Tlałka – nauczyciel  ję-
zyka  rosyjskiego  z  LO  im. Po-
wstańców  Śląskich,  Magda-
lena Klyta –  kierownik  kino  te-
atru  „Jutrzenka”.  Członkowie 
jury podkreślili niezwykle wyso-
ki poziom konkursu oraz pogra-

tulowali wszystkim uczestnikom 
posiadanego  talentu  muzycz-
nego i lingwistycznego.

Laureaci  zaprezentują  się 
przed  bieruńską  publicznością 
31  maja  o  godzinie  17.00,  na 
imprezie  „Dzień  Dziecka”  zor-
ganizowanej na naszym Rynku.
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W  poniedziałek 
11  maja,  mło-
dzi  detekty-

wi  zaprezentowali  efek-
ty swojego dochodzenia 
rodzicom  oraz  licznie 

zgromadzonej  publicz-
ności, która przybyła do 
Regionalnego  Centrum 
Kulturalno  Gospodar-
czego „Remiza”. 

Jak  powiedziała  Elż-
bieta  Małecka  koordy-
nator projektu: Trudność 
przedsięwzięcia  pole-
gała  na  tym,  że  ucznio-
wie  musieli  dotrzeć  naj-

pierw do źródeł pisanych 
i świadków historii, a na-
stępnie  dokonać  anali-
zy  i  weryfikacji  ok.  400 
zebranych  dokumen-
tów. Było to dla nich du-
żym  wyzwaniem,  ale 
jednocześnie  interesu-
jącą  przygodą  badaw-
czą, którą można porów-
nać do pracy detektywa. 
Stąd wziął się zresztą ty-
tuł projektu.

Owocem  pracy  gimna-
zjalistów była również wy-
stawa  ukazująca  dzieje 
kamienicy  Graupego  od 
przełomu XIX  i XX wieku 
do dnia dzisiejszego oraz 
prezentacja  multimedial-
na  pt.  „Historia  rodzin: 
Graupe i Tichauerów”. 
Więcej  na  temat  Ka-

mienicy Graupego pisze-
my w innym miejscu tego 
wydania Rodni.

Detektywi przeszłości

Dwie sześcioosobowe grupy uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Karola Wierz-
gonia w Bieruniu pod kierunkiem pani Elżbiety Małeckiej realizowały od 
października 2014 r. do marca projekt edukacyjny pt. „Jesteśmy detek-
tywami przeszłości”. Celem projektu, który miał charakter pracy ba-
dawczej, było odtworzenie, w oparciu o dokumenty i relacje świadków 
historii, dziejów kamienicy Graupego w Bieruniu Nowym oraz historii 
dwu, związanych z tym budynkiem rodzin: Graupe i Tichauerów. 

R E K L A M A
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Co w wodzie 
znajdziemy?

Charakter  zbiornika  ma  nie-
wątpliwy wpływ na  skład gatun-
kowy  zwierząt  w  nim  występu-
jących.  Fauna  bezkręgowa  jest 
stosunkowo  mało  różnorodna 
i rozwija się bujniej jedynie w za-
rośniętych  fragmentach.  Wystę-
puje tu kilka gatunków ślimaków, 
według  informacji  uzyskanych 
od  wędkarzy  występują  tu  rów-
nież raki. 
Rybostan  jest  typowy  dla 

zbiorników nizinnych  i w znacz-
nym  stopniu  kształtowany  pod-
czas  zarybień  prowadzonych 
przez  koło  wędkarskie.  Wystę-
pują  tu  m.in.  płoć,  leszcz,  uk-
leja,  okoń,  karp,  lin,  szczupak, 
węgorz,  sum,  czy  też  sandacz. 
Wędkarze  z  bieruńskiego  PZW 
mogą  się  pochwalić  łowionymi 
karpiami do 5 kg, ponad metro-
wymi  szczupakami,  metrowym 
węgorzem  jak  również  sumem 
ważącym 17 kg o długości 136 
cm.  Na  Łysinie  łowionych  są 
dwie tony ryb rocznie. 
W zarośniętych zatokach  i na 

niewielkich  wysepkach  (w  miej-
scu  zamkniętym  jako  tarlisko) 
licznie  występują  żaby  zielone. 
W  tych  samych  siedliskach  od-
bywają  gody  inne  gatunki  wy-
stępujące  w  pobliżu  zbiornika, 
a  więc  ropuchy  zielone,  szare, 
żaby  trawne  i  moczarowe  oraz 
traszki zwyczajne.

Ptaki i owady

Ptaki  wodne  i  wodnobłotne 
spotykane są w niewielkich gru-
pach  osobników,  obserwowano 
tu perkozy dwuczube,  śmieszki, 
czernice,  krzyżówki,  sporadycz-
nie  zalatywały  tu  również  łabę-
dzie nieme.
Z  ptaków  występujących  na 

obrzeżach  zbiornika  na  uwagę 
zasługuje  stosunkowo  rzadka 
wilga.  Ponadto  częste  są  kosy, 
zięby  i  pliszki  siwe  oraz  sikory. 
Nad zbiornikiem i w jego pobliżu 
obserwowano również  liczne  ja-
skółki i jerzyki.

Należy  podkreślić,  iż  pomi-
mo  masowego  wykorzystywa-
nia akwenu w celach rekreacyj-
nych  stanowi  on  niezmiernie 
ważny  element  dla  wszystkich 
okolicznych gatunków zwierząt. 
W miesiącach wiosennych, kie-

dy  odbywają  się  gody  płazów 
i  ptaków presja  ludzi  jest  jesz-
cze stosunkowo niewielka i nie 
prowadzi w sposób zauważalny 
do  zakłócenia  godów.  W  mie-
siącach letnich, kiedy ludzi jest 
najwięcej większość piskląt jest 
już na tyle duża, ze poradzi ma-
skować  się  sama.  Larwy  pła-
zów rozwijają się w tym czasie 
w  wodzie,  a  dorosłe  osobniki 
dawno powróciły do swych kry-
jówek  na  lądzie.  Należy  prze-
strzegać,  iż  zakaz wchodzenia 
na miejsce oznaczone jako tar-
lisko powinien być ściśle prze-
strzegany. 

Stan czystości wody

Wody  zbiornika  są  stosunko-
wo  czyste  (jak  na  warunki  Ślą-
ska)  o  charakterze mezotroficz-
nym  na  co  decydujący  wpływ 
na podłoże geologiczne samego 
zbiornika i otaczających go tere-
nów.
W okresie letnim Łysina prze-

znaczona  jest  do  kąpieli. Ostat-
nie  badania  wody  przeprowa-
dzane  przez  Terenową  stację 
Sanitarno-  Epidemiologiczną 
w Tychach dotyczyły próbek po-
branych 16  czerwca 2014  roku. 
Na  podstawie  analizy  wyników 
badań  laboratoryjnych  pobra-
nych próbek wody oraz oceny or-
ganoleptycznej w miejscu wyko-
rzystywanym do kąpieli na zbior-
niku  wodnym  Łysina  stwierdza 
się, przydatność wody do kąpie-
li i uprawiania sportów wodnych. 
Wszystko to zgodnie z wymoga-
mi  zawartymi  w  rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 8 kwiet-

nia 2011r. w sprawie prowadze-
nia  nadzoru  nad  jakością  wody 
w  kąpielisku  i  miejscu  wykorzy-
stywanym do  kąpieli  (Dz. U. Nr 
86, poz. 478).

Zagospodarowanie

Kąpielisko  Łysina  czynne  jest 
od  czerwca  do  sierpnia  i  oby-
wają  się  tam  imprezy  sportowe 
pod  patronatem  BOSiR-U  oraz 
WOPR-u.  Należy  tu  wymie-
nić  organizację  w  lipcu  turnie-
ju  siatkówki  plażowej,  w  sierp-
niu  zawody  siłaczy  jak  również 
we  wrześniu  zawody  wędkar-

skie  organizowane  przez  PZW 
koło  Bieruń. W  roku  1997  Łysi-
na po wielu latach znowu zaczę-
ła  funkcjonować  jako kąpielisko. 
Powoli  powstają  również  punk-
ty  żywieniowe  na  czele  ze  sta-
rym  już Gwarkiem. Nad bezpie-
czeństwem kąpiących się czuwa 
WOPR.
Woda ze zbiornika często wy-

korzystywana  jest  do  gaszenia 
pożarów  pobliskiego  torfowiska 
i  lasów. Była  również pobierana 
przez helikoptery gaszące płoną-
cy las w Kosztowach w 1992.

Możliwości 
wykorzystania Łysiny 

– propozycje

W  tym  atrakcyjnym  miejscu 
można  by  było  stworzyć  ośro-
dek  turystyczno-wypoczynkowy 
i zainwestować w sprzęt sporto-
wy  (np.:  rowerki wodne,  kajaki). 
Musimy jednak pamiętać, że Ły-
sina  jest  również  miejscem  by-
towania  ryb  i ptactwa wodnego, 
należy więc zachować rejon tar-
liska niedostępnym dla wypoczy-
wających. Według sprawozdania 
[LOK  1995]  najlepszy  rejon  na-
dający się na kąpielisko posiada 
łagodnie opadające, piaszczyste 
dno, dużą piaszczystą plażę i je-
żeli woda w zbiorniku jest czysta 
biologicznie nadaje się na kąpie-
lisko  po  wyjęciu  przeszkód  za-
legających dno. Na piasku, przy 
jeziorze  mogłyby  powstać  pro-
fesjonalne boiska do gry w siat-
kówkę,  prysznice  i  więcej  prze-
bieralni.  O  dbanie  czystości 
wokół Łysiny powinno się wyzna-
czyć zespół ludzi, ale także nało-
żyć surową karę za zaśmiecanie 
tego miejsca. Należy  zwiększyć 
ilość  ratowników,  którzy  będą 
dbali  o  nasze  bezpieczeństwo. 
Co  roku  ginie  kilka  osób,  a  jest 
to  związane  z  wirami  i  uskoka-
mi na dnie jeziora, które są bar-
dzo niebezpieczne. Powinniśmy 
dbać o coś cennego, co przynosi 
nam radość, zachować mozaiko-
we struktury krajobrazu, co gwa-
rantuje  wzrost  bogactwa 
fauny. Łysinę powinno się 
otoczyć  ochroną  lokalną 

Łysina bez tajemnic część 2
Zapomniane kąpielisko, obiekt wspomnień czy miejsce z potencjałem? Dziś, u progu lata publikujemy drugą część artykułu o Łysinie. 
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Jak  co  roku,  wyjazd  cie-
szył się sporym zaintere-
sowaniem. Na jednodnio-

wą  wycieczkę  do  południo-
wych sąsiadów wyruszył pełen 
autokar mieszkańców –  doro-
śli, dzieci, osoby starsze oraz 

młodzież obu bieruńskich gim-
nazjów.  Władze  reprezento-
wali:  zastępca  burmistrza Se-
bastian Macioł oraz radny Da-
riusz Czapiewski, którzy także 
wzięli udział w sportowej rywa-
lizacji.

Mimo,  iż  tytułowa  góra  nie 
wygląda na trudną, po jej prze-
biegnięciu  każdy  zgodnie 
stwierdził,  że  zmierzenie  się 

z nią wymaga sporego wysiłku. 
Wszyscy  jednak świetnie pora-
dzili sobie z dystansem o długo-
ści 190 metrów, biegnącym pod 
wzniesienie o wysokości 35 m.
W  zawodach  wzięło  udział 

łącznie  około  trzystu  uczestni-

ków,  wśród  których  w  każdej 
kategorii  wiekowej  wybierano 
laureatów  z  najlepszym  cza-
sem.  Szczególnie  miłym  mo-
mentem  dla  bieruńskich  za-
wodników  było wręczenie me-
dalu  i  nagrody  za  I  miejsce 
w  kategorii  mężczyzn  dla  Ka-
mila  Króla,  ucznia  bieruńskie-
go  gimnazjum,  który  przebiegł 
wyznaczoną  trasę  w  czasie 
00:44,58.  Niespodzianką  był 
również  nagrody  pamiątkowe 
dla  najmłodszych  uczestników 
biegu,  którymi  zostali  Emilia 
Targiel  oraz Wiktor  Żołneczko 
z Bierunia.

W  ramach  wyjazdu  miesz-
kańcy  mogli  zwiedzić  również 
miejscową  galerię  z  historycz-
nymi eksponatami, spotkać się 
z mieszkańcami Moravsky’ego 
Berouna,  a  także  tradycyjnie 
udać się na zakupy do czeskich 
sklepów.  Rodzinna  atmosfe-
ra  i  sportowy  klimat  udzieliły 
się wszystkim i każdy z uśmie-
chem na twarzy wspomina wy-
darzenie, które na stałe wpisa-
ło w kalendarz bieruńskich wy-
jazdów. 

Pobiegli Pod Górę 

W sobotę, 9 maja, grupa mieszkańców Bierunia wybra-
ła się do partnerskiego miasta Moravsky’ego Berouna 
w Czechach, aby po raz kolejny wziąć udział w „Biegu 
Pod Górę”. 

poprzez  ujęcie  w  miejscowym 
planie  zagospodarowani  prze-
strzennego.  Obszary  te  należy 
pozostawić  sukcesji  spontanicz-
nej,  jedynie  w  pasie  nad  przy-
brzeżnym wysadzić grupy rodzi-
mych  drzew  i  krzewów  związa-
nych  z  siedliskami  nadwodnymi 
(wierzby: purpurowa, witwa, kru-
cha  i  biała  oraz  olcha  czarna). 
Niezmiernie ważne jest także za-
pobieganie wypalaniu traw przez 
miejscową  ludność  w  okresie 
wiosennym  i  jesienią. Szczegól-
nie  wiosną  wypalanie  traw  po-
woduje  niepowetowane  straty 
dla  środowiska  przyrodniczego. 
Ochrona  chronionych  rzadkich 
i  zanikających  gatunków  roślin 
jest bardzo ważna. Bardzo istot-
ne  byłoby  również  zachowanie 
pasa  otuliny  akwenu  od  strony 
trzcinowiska,  gdzie  rozciągają 
się rozległe tereny nieużytków. 

Dzisiaj  co  prawda  nadal 
przyjeżdżają  tutaj  turyści,  jed-
nak z roku na rok  jest  ich coraz 
mniej, choć cały czas kąpielisko 
jest pilnowane przez ratowników 
WOPR, którzy w sezonie  letnim 
mają  tutaj  swoje  stanowisko  ra-
townicze. Aktywność fizyczna to 
nie  tylko chwilowy  trend, którym 
żyje dziś niemal cały świat. Ruch 
daje  nam  energię,  dynamikę 
i siłę do działania, tak potrzebne 
przy stawianiu czoła problemom 
dnia codziennego. I właśnie taką 
energię  otrzymali  mieszkańcy 
Bierunia wygrywając  jedną z 30 
Tras  Zdrowia  PZU.  Celem  pro-
gramu  było  stworzenie  w  Pol-
sce  30  PZU  Tras  Zdrowia,  któ-
re staną się przestrzenią do spo-
tkań, rekreacji, uprawiania sportu 
czy edukacji prozdrowotnej, wo-
kół  których  będzie  następowała 
integracja  środowiska  lokalne-

go.  Bezpieczeństwo  i  trwałość 
oraz  ponadpokoleniowość  ce-
chuje  wykonane  zgodnie  z  eu-
ropejskimi  normami  urządzenia. 
Doskonała jakość użytych mate-
riałów  oraz  staranne wykonanie 
dają  gwarancję,  że  montowane 
urządzenia  będą  spełniać  swo-
je  funkcje  przez  lata,  zachowu-
jąc nienaganny wygląd. Prostota 
wykonania  instalacji sprawia, że 
każdy użytkownik, w bezproble-
mowy sposób, intuicyjnie, wyko-
rzysta  ich  podstawowe  funkcje. 
Dodatkowo, przy każdym z urzą-
dzeń  jest  tablica  informacyjna, 
obrazująca przykładowe ćwicze-
nia.  Dzięki  stworzonym  kilkuna-
stu  programom  treningowym, 
użytek  z  instalacji  będą  mogły 
zrobić osoby z każdej grupy wie-
kowej – począwszy od najmłod-
szych, kończąc na seniorach.
Dla  utrzymania  istniejących 

walorów przyrodniczych Bierunia 
oraz  ich  wzbogacenia  w  przy-
szłości,  w  plany  rozwoju  gmi-

ny  należałoby włączyć  strategię 
ochrony  przyrody  obejmującej 
między  innymi  objęcie  ochroną 
lokalną  stawu Łysina  i wpisania 
go do miejscowego planu zago-
spodarowania  przestrzennego. 
Ważnym  etapem  jest  edukacja 
społeczeństwa  poprzez  propa-
gowanie obszarów przyrodniczo 
cennych,  potrzeby  ich  ochrony 
i  właściwego  korzystania  z  ich 
zasobów.  Należy  udostępnić 
poszczególne  obszary  zgodnie 
z  ich  rolą  i  odpornością na pre-
sję  człowieka  (w  przypadku  ob-
szarów  szczególnie  wrażliwych 
budowanie  pomostów,  przejść 
zabezpieczających  najcenniej-
sze fragmenty roślinności, a jed-
nocześnie  umożliwiających  do-
stęp  człowiekowi).  Prowadzenie 
stałego monitoringu stanu zaso-
bów  przyrodniczych miasta,  eg-
zekwowanie  przeprowadzania 
ocen wpływu na środowisko pla-
nowanych inwestycji.

 Celina Habryka

Łysina bez tajemnic część 211
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historia

Budynek  ten wybudowany 
został  przez władze pru-
skie  na  przełomie  XIX 

i  XX  wieku  z  przeznaczeniem 
prawdopodobnie  na  mieszka-
nia dla niemieckich urzędników. 
W  1922  r.,  kiedy  powstało 

województwo śląskie i ta część 
Górnego  Śląska  została  włą-
czona do Polski, przejęty został 
przez skarb państwa polskiego. 
W latach dwudziestych XX wie-
ku kupiła go na własność przy-
była  z  Niemiec  rodzina  Grau-
pe.  Maksymilian  Graupe,  jego 
żona  Gertruda  i  ich  dzieci  za-
mieszkali wówczas w kamieni-
cy  na  pierwszym  i  drugim pię-
trze, a na parterze Maksymilian 
założył aptekę, którą prowadził 
sam aż do śmierci w 1937 roku. 
Graupowie wynajmowali też na 
parterze  (wejście  od  ulicy  Pia-
stowskiej)  mieszkanie  wielo-
dzietnej  rodzinie  Gierczaków. 
Rodzina ta składała się z rodzi-
ców i czwórki dzieci.
Od  1936  roku  budynek  miał 

nowych  lokatorów.  Byli  nimi 
przybyli z Niemiec: Elżbieta Ti-
chauer i jej syn Herbert oraz od 
1937  r.  mąż  Elżbiety  Leopold 
Tichauer.  Elżbieta  była  młod-
szą siostrą Gertrudy. Pochodzi-
ły  one  z  zamożnej  burżuazyj-
nej  rodziny  niemieckiej  z Berli-
na.  Leopold  z  kolei  urodził  się 
w Bieruniu Starym jako syn or-
todoksyjnego Żyda i dopiero po 
ślubie wyjechał z żoną do Nie-
miec. Elżbieta jako farmaceutka 
rozpoczęła pracę w aptece swe-
go szwagra, a po  jego śmierci, 
aż do wybuchu wojny w 1939 r., 
prowadziła ją wraz z siostrą. Jej 
mąż  w  tym  czasie  jako  kupiec 
zajmował się rozlicznymi intere-
sami handlowymi. 
Wybuch  II  wojny  światowej 

i wkroczenie Niemców do Bie-
runia odcisnęło swoje piętno na 
dziejach kamienicy  i  jej miesz-
kańcach.  W  tym  czasie  budy-
nek  zamieszkiwały:  rodzina 
Gierczaków,  Elżbieta  Tichauer 

z  synem  oraz  Gertruda  Grau-
pe wraz z dziećmi. Obie siostry 
w czasie okupacji zaliczone zo-
stały do drugiej grupy niemiec-
kiej listy narodowościowej, dla-
tego też uniknęły prześladowań 
ze strony nazistów. Leopold Ti-
chauer  jako  Żyd,  od  początku 
wojny, aż do końca 1942  roku 
ukrywał  się  przed  Niemcami. 

Aresztowany  w  Pawłowie  tra-
fił  do  obozu  koncentracyjnego 
Auschwitz, gdzie zginął w 1943 
roku.  Jego  syn Herbert  wysła-
ny przez matkę do swoich nie-
mieckich dziadków, ukrywał się 
w  ich hotelach w Berlinie  i Le-
gnicy.  Dopiero  w  1945  r.,  po 
wojnie, wrócił do Bierunia.
Wraz z zakończeniem II woj-

ny  światowej  dokonały  się 
w  Polsce  zmiany  ustrojowe 
i własnościowe, które otworzyły 
nowy rozdział historii kamienicy 
i jej mieszkańców. 
W  marcu  1946r.,  w  związ-

ku  z  dekretem  o  przejmowa-
niu majątków niemieckich przez 
państwo, budynek przeszedł na 
własność  skarbu  państwa  pol-
skiego.  Jego  zarządcą  zostało 
Prezydium  Gromadzkiej  Rady 
Narodowej w Bieruniu Nowym. 

Od końca 1946 r. zarząd i użyt-
kowanie  kamienicą  przejęła 
„Spółdzielnia  Zdrowie”,  zajmu-
jąc część pomieszczeń na swo-
je biura. W tym samym roku ro-
dzina  Gierczaków,  mieszkają-
ca do  tej  pory na parterze  (od 
ulicy  Piastowskiej),  zajęła  do-
tychczasowe  mieszkanie  ro-
dziny  Graupe  znajdujące  się 
na pierwszym i drugim piętrze. 
Graupowie  prawdopodobnie 
mieszkali nadal w budynku tak 
jak  Elżbieta  z  Herbertem.  Nie 
wiemy dokładnie w których po-
mieszczeniach.

W  roku  1948,  jak większość 
ludności  niemieckiej  na  Ślą-
sku,  Gertruda  Graupe  zosta-
ła wysiedlona do Niemiec  i  na 
zawsze  opuściła  Polskę  wraz 
z dziećmi.
Od  15 marca  1948  r.  zarząd 

i  użytkowanie  kamienicą  Grau-
pego  przejęła  Gminna  Spół-
dzielnia  Samopomoc  Chłopska 
w Bieruniu Nowym. Od tego mo-
mentu,  na  pierwszym  i  drugim 
piętrze budynku mieściły się biu-
ra zarządu Spółdzielni, a na par-
terze sklep spożywczy GS-u. 
W związku  z  zajęciem więk-

szości pomieszczeń na piętrach 
kamienicy  przez  Spółdzielnię, 
rodzina  Gierczaków  zmuszo-
na  była  powrócić  do  swojego 
przedwojennego  mieszkania 
na parterze. Również na parter, 
do  pokoju  z  kuchnią  (wejście 

od ulicy Piastowskiej), przenio-
sła  się  Elżbieta  Tichauer.  Na 
pierwszym piętrze  zostali  tylko 
jako lokatorzy Małgorzata wraz 
z Herbertem.
W roku 1960 część pomiesz-

czeń  na  piętrze  zajął  Ośrodek 
Nowoczesna  Gospodyni,  który 
funkcjonował tam do 1990 r.
28  grudnia  1970  r.  Miej-

ska  Spółdzielnia  Zaopatrzenia 
i Zbytu w Bieruniu Starym połą-
czyła się z Gminną Spółdzielnią 
„Samopomoc Chłopska” w Bie-
runiu  Nowym  i  powstała  Miej-
ska  Spółdzielnia  Zaopatrze-
nia  i Zbytu w Bieruniu Starym. 
Wtedy też część biur dawnego 
GS-u  przeniesiono  z  budynku 
przy ulicy Warszawskiej do Bie-
runia Starego. 
Wybory  czerwcowe  1989  r. 

i  powstanie  III  Rzeczypospoli-
tej  rozpoczęło  zmiany  politycz-
ne  i  ekonomiczne  w  naszym 
kraju. Urynkowienie gospodarki 
uaktywniło  rozwój  licznych pry-
watnych  firm  i  przedsiębiorstw. 
Również na terenie naszej Gmi-
ny zaczęły powstawać „jak grzy-
by po deszczu” małe  i większe 
przedsiębiorstwa. Właścicielem 
budynku  od  21  marca  1990  r. 
została Spółdzielnia Usługowo-
-Handlowa  „Jedność”  w  Bieru-
niu Starym, która wynajęła czę-
ści  z  nich  pomieszczenia  na 
ich  siedziby,  w  dawnej  kamie-
nicy  Graupego.  W  sumie  od 
roku  1990  do  dnia  dzisiejsze-
go lokalizację miało tu około 20 
różnych  firm  i  instytucji.  Część 
z  nich  to  zakłady usługowe  ta-
kie  jak:  fryzjer,  biura  rachun-
kowe,  fotograf,  złotnik,  Fitness 
Club. Ponadto: Ośrodek  „Prak-
tyczna  pani”,  sklepy,  hurtow-
nia  warzyw,  Bieruńska  Spółka 
Wodna  oraz  firma  zajmująca 
się  sprzedażą  węgla.  Od  stro-
ny  ulicy  Piastowskiej  znajduje 
się mieszkanie lokatorskie, któ-
re zajmuje od 2011 r. młoda ro-
dzina z dziećmi. 

Tekst powstał pod kierun-
kiem p. Elżbiety Małeckiej.

Karol Chrobok, Krystian 
Gąsiorczyk, Dawid Gęba-

rowski, Patryk Jakubczak, 
Patryk Przybyła, Remigiusz 

Zemanek.

Historia kamienicy Graupego

Idąc od strony Wisły główną ulicą Bierunia Nowego – ulicą 
Warszawską, przy której zlokalizowanych jest większość 
zabytkowych obiektów architektonicznych naszego mia-
sta, po prawej stronie na wysokości przedszkola, mijamy 
okazałą kamienicę, zwaną potocznie domem Graupego. 
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sport

W dniach  15  –  17 maja w  Bydgoszczy  od-
były  się  ogólnopol-

skie  zawody  strzeleckie  „Pu-
char Prezesa Polskiego Związ-
ku  Strzelectwa  Sportowego”. 
W zawodach tych w konkuren-
cji  karabin  sportowy  60  strza-
łów  leżąc, w kategorii  juniorów 

młodszych zwyciężył Filip Smol 
z klubu KSS Piast Bieruń uzy-
skując  jednocześnie  kwalifika-
cję  do  Finału  Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. W tej sa-
mej konkurencji, lecz w katego-
rii dziewcząt Klaudia Kielar rów-
nież z  klubu KSS Piast Bieruń 
zajęła dziewiąte miejsce.

Razem z bieruniankami do 
walki stanęło blisko dwa-
dzieścia  drużyn,  a  tylko 

jedna okazała się lepsza i to za-
ledwie  o  punkt  w  rozegranych 
setach.  Naszą  szkółkę  repre-
zentowały:  Wiktoria  Jędrycz-
ko,  Paulina  Machaczek,  Na-
talia  Machaczek,  Julia  Droz-
dek,  Partycja  Woźniak,  Kinga 
Szeliga,  Zuzanna  Chylaszek. 
Oprócz  wspaniałego  wyniku 

drużynowego, jedna z zawodni-
czek Natalia Machaczek zosta-
ła wybrana najlepszą atakującą 
turnieju. Drużynę prowadzi  tre-
nerka Katarzyna Drozdek
W  trakcie  turnieju  Marcin 

Prus  wielokrotny  reprezentant 
Polski,  a  obecnie  ambasador 
S.O.S spotkał się z uczestnicz-
kami turnieju i podzielił się histo-
rią swojego siatkarskiego życia. 
Mówił o swoich pierwszych kro-

kach  stawianych  w  siatkówce, 
jak i o występach w kadrze na-

rodowej, z którą zdobył mistrzo-
stwo Świata i Europy. 

Sukces bieruńskich siatkarek
O szkółce siatkarskiej z Bierunia coraz głośniej w naszym 
regionie, za sprawą umiejętności, które zawodniczki pre-
zentują na turniejowych parkietach. W piątek 8 maja, bie-
ruńskie dziewczęta wywalczyły srebro w Mysłowicach, 
podczas II Edycji Festiwalu Siatkówki „Od S.O.S’u do Suk-
cesu”.

Filip Smol strzela najcelniej 

Pomieszczenie gospodarcze ogrodzone 
z bramą, niezależnym dojazdem, blisko 

rynku – oddam w wynajem.  
Telefon:  604 433 678

Podczas  rozegranych 
w  połowie  maja  Mi-
strzostw  Polski  Młodzi-

czek U15 w badmintonie, któ-
re  odbyły  się  w  Rzeszowie 
Zawodniczki  UKS  UNIA  Bie-
ruń  zdobyły  3  medale.  Złoto 
w  grze  pojedynczej  zdobyła 
Magdalena Kulska  nie  tracąc 
seta  w  całym  turnieju,  srebr-
ny  medal  wywalczyła  jej  ko-
leżanka z klubu Zuzanna Pa-
rysz,  która  tym  razem musia-

ła uznać wyższość Magdy. Do 
medali w grze pojedynczej do-
łożyły  srebrny  medal  w  grze 
deblowej  minimalnie  ulega-
jąc  w  finale  zawodniczkom 
z Lublińca. Jest to największy 
sukces  tych  zawodniczek  na 
arenie  ogólnopolskiej  i  miej-
my  nadzieje  idealny  progno-
styk na zbliżające się w przy-
szłym roku mistrzostwa Euro-
py w kat U17.

Złoto Magdaleny Kulskiej 

OGŁOSZENIE
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rozmaitości 

Na odpowiedzi czekamy do 10 czerwca. Prosimy o nadsy³anie ich 
na adres: Bieruñski Oœrodek Kultury Redakcja Rodni,  

43-150 Bieruñ, ul. Spi¿owa 4, lub mailem: rodnia@gazeta.pl.
Wœród autorów nades³anych prawid³owych odpowiedzi rozlosuje-

my nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez BOK.
Nagrodê otrzymuje pan Arkadiusz Sosnowski. Gratulujemy.

KRZYŻÓWKA
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Rozwiązanie – mieszkanka eur. państwa.

W ostatnim czasie, co-
raz częściej w Bieru-
niu słyszymy o po-

jawieniu się dzików, które 
wychodzą na ulice naszego 
miasta i zbliżają się w poszu-
kiwaniu pożywienia do tere-
nów zamieszkałych.
Populacja  dzików  w  ostat-

nim czasie bardzo wzrosła. Po-
nieważ  do  władz  miasta  oraz 
Straży  Miejskiej  zgłaszają  się 
zaniepokojeni  mieszkańcy, 
w Urzędzie Miejskim odbyło się 
spotkanie  dotyczące  tego  pro-
blemu. W zebraniu wziął udział 
burmistrz  Bierunia,  komendant 
straży  miejskiej,  naczelnik  Wy-
działu  Ochrony  Środowiska 
i  Gospodarki  Odpadami  oraz 
łowczy z kół łowieckich „Łabędź” 
i „Przepiórka” z Bierunia. 
W  związku  z  częstymi  zgło-

szeniami apelujemy, by zwrócić 
szczególną  uwagę  na  sposób 
postępowania w przypadku po-
jawienia się dzików na terenach 
zurbanizowanych.

Jak należy postępować, gdy 
zobaczymy dzika? 

Poniżej  zamieszczamy  naj-
ważniejsze  informacje,  które 
przekazali nam łowczy z kół  ło-
wieckich:

 � Nie  zbliżać  się  do  dzików, 
które  pojawiają  się  na  tere-
nach zabudowanych.

 � W żadnym wypadku nie gła-
skać młodych.

 � Nie dokarmiać, nie wyrzucać 
odpadów  żywności  w  miej-
scach  do  tego  nieprzezna-
czonych  (bo  ono  przyciąga 
zwierzęta)  –  dziki  są  zwie-
rzętami, które chętnie zjadają 
resztki ludzkiego pożywienia, 
w  tym  także  chleb,  którym 
wiele osób dokarmia ptaki.

 � Prawidłowo  zabezpieczać 
śmietniki.

 � Trzymać  psy  na  smyczy, 
zwłaszcza  podczas  space-
rów po terenach leśnych.

 � W przypadkach niebezpiecz-
nych  kontaktować  się  tele-
fonicznie  ze  Strażą  Miejską 

(32  216  37  27),  poinformo-
wać  sąsiadów  (zwłaszcza 
posiadających  dzieci)  o  ist-
niejącym zagrożeniu.

 � Utrzymywać czystość na po-
sesjach  –  zbierać  opadłe 
owoce  i  warzywa,  kosić  tra-
wy,  zamykać  śmietniki  przy 
posesjach,  nie  pozostawiać 
worków  ze  śmieciami  obok 
kubłów.

 � Zamykać ogrodzenia, nie po-
zostawiać  otwartych  bram 
wjazdowych, aby zmniejszyć 
możliwość  wejścia  dzika  na 
posesję.
Jak informuje portal ekologia.

pl w ostatnich latach wśród dzi-
ków  obserwowany  jest  proces 
zmiany trybu życia na dzienny. 
Powodem tego  jest bezmyślne 
dokarmianie.  Wiele  osób,  wi-
dząc głodne zwierzę (szczegól-
nie z młodymi), daje mu jedze-
nie  nie  zdając  sobie  przy  tym 
sprawy  z  tego,  że  następnego 
dnia sytuacja może się powtó-
rzyć.  Zwierzęta  szybko  przy-

zwyczajają się do  tego, że  ten 
sposób  zdobywania  pożywie-
nia jest łatwiejszy i o wiele bar-
dziej  skuteczny.  Kolejne  poko-
lenia uczą się przez to żebrania 
o  pokarm.  Opuszczają  swoje 
naturalne  środowisko,  aby  za-
mieszkać  w  okolicach  siedzib 
ludzkich.  Przeniesione  potem 
siłą  do  lasu  (np.  po  uśpieniu) 
nie  potrafią  już  sobie  poradzić 
bez  dokarmiania.  Pozosta-
jąc  w  mieście  niejednokrotnie 
są  potrącane  przez  samocho-
dy.  Dlatego  zwracamy  się  do 
mieszkańców,  aby  stosowali 
się  do  wszystkich  powyższych 
wskazówek. 

Co robić gdy zauważysz dzika pod swoim domem?
Dzwoń po Straż Miejską: 32 216 37 27



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BIERUŃ

W trosce o środowisko naturalne, a także wychodząc naprzeciw trendom zmierzającym do redukcji 
emisji  gazów  cieplarnianych,  Gmina  Bieruń  przystąpiła  do  opracowania  „Planu  Gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy Bieruń”. 

Niskoemisyjna  gospodarka  to  system  oparty  przede  wszystkim  na  redukcji  emisji  gazów 
cieplarnianych  poprzez  ograniczenie  zużycia  paliw  kopalnych  i  zwiększenie  efektywności 
energetycznej. Jego naczelną zasadą jest wzrost konkurencyjności gospodarki przy zachowaniu 
zasad zrównoważonego rozwoju.  

Na opracowanie dokumentu gmina pozyskała środki w ramach konkursu ogłoszonego 
przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Działanie 9.3. 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. 

Koszt realizacji projektu wynosi 39 360,00 zł, poziom dofinansowania to 85 % kosztów 
kwalifikowanych tj. kwota 33 456,00 zł.

Termin zakończenia realizacji projektu zaplanowano na czerwiec br.

Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  jest  to  dokument  strategiczny,  opisujący  kierunki  działań 
zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego do  roku 2020 poprzez 
wyznaczenie  celów  strategicznych  i  szczegółowych,  które  pomogą  realizować  określone 
zamierzenia gminy Bieruń w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenia efektywności energetycznej  oraz 
poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. 

Opracowany dokument będzie  zawierał  przedsięwzięcia  inwestycyjne  związane z modernizacją 
infrastruktury technicznej, zmierzające do podniesienia efektywności energetycznej, racjonalnego 
wykorzystania energii  i  redukcji emisji CO2 do powietrza oraz przedsięwzięcia nieinwestycyjne, 
mające na celu bezpośrednie zaangażowanie społeczeństwa, które pozwolą zwiększyć ekologiczną 
świadomość, zachęcą do podejmowania proekologicznych działań na terenie własnego domu oraz 
podwórka,   pomogą   wykreować postawy  i zachowania społeczne zmierzające do racjonalnego 
i oszczędnego korzystania z energii.

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla  gminy Bieruń  jest  przedstawienie  zakresu  działań 
możliwych do  realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii  finalnej oraz zmniejszeniem 
emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery. Cel ten jest zbieżny z dotychczasową 
polityką energetyczną gminy.  

Dokument wyznacza główny cel strategiczny rozwoju gminy polegający na:

OGRANICZENIU ZUŻYCIA ENERGII ORAZ ZMNIEJSZENIU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ 

NA TERENIE GMINY BIERUŃ

Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli zwiększyć szanse Gminy Bieruń i podmiotów 
działających  na  jej  terenie  w  uzyskaniu  dofinansowania  ze  środków  krajowych  i  europejskich 
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013


