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W piątek 14 sierpnia
wpłynął do Urzędu
Miejskiego wniosek

oprzeprowadzeniereferendum
o podziale miasta podpisany
przez ponad 2000 mieszkań
ców.Oznacza to, żezapowia
daneiwzbudzającekontrower
sje referendum prawdopodob
nieodbędziesięjesienią.Rada
Miejska ma 30 dni na podję
cie stosownej uchwały a po
jej opublikowaniu referendum
musiodbyćsięwciągu50dni.

Jeśli do tego dojdzie to 
mieszkańcy będą odpowia
dali na następujące pytanie:
Czy jest Pan/Pani za po

działem gminy (miasta) Bie
ruńiutworzeniemzniej(niego)
dwóchgmin to jestgminyBie
ruńStaryobejmującej(będące
obrębami geodezyjnymi mia
sta Bieruń) obręb geodezyjny
Bieruń Stary oraz gminy Bie
ruńNowyobejmującej(będące
obrębami geodezyjnymi mia
staBieruń)obrębygeodezyjne
BieruńNowy,Bijasowice,Czar
nuchowiceiŚciernie,atymsa
mym–czyjestPan/Panizawy
stąpieniemprzezRadęMiejską
wBieruniuzwnioskiemdomi
nistrawłaściwegodosprawad
ministracji publicznej (za po
średnictwemwojewody) o wy
danie przez Radę Ministrów
stosownegorozporządzenia?
BieruńNowyzdanieminicja

torów referendummaobejmo
wać oprócz Bierunia Nowego
jeszcze Czarnuchowice, Bija
sowice,KopańiŚciernie.Nato
miastwskładBieruniaStarego
mająwejśćJajosty.

Referendum 
o podziale 

Bierunia jesienią

Oświatowe inwestycje 
i remonty
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gospodarka

Bieruńscy radni z Komisji
Oświaty,Kultury,Sportu,
ZdrowiaiOpiekiSpołecz

nejodwiedziliwśrodę19sierp
nia miejscowe szkoły, aby
sprawdzić stan przygotowań
do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego.

Gim na zjum nr 1 

Największe prace toczą się
w Gimnazjum nr 1 im. Karola
Wierzgonia gdzie prowadzony
jest kompleksowy remont. Są
tam wymieniane okna, drzwi
zewnętrzne, instalacja central
nego ogrzewania, a w ramach
termomodernizacji wymieniana
jest elewacja. Już ocieplono
fundamenty,kończysięociepla
nieścianzewnętrznychidachu.
Wprojekcieprzewidzianotakże
montaż instalacji solarnej. Po
zakończeniu prac możliwe bę
dzie też regulowanie tempera
turywposzczególnychklasach.
Może to dość banalne, ale do
tejporyzdarzałosię,żewnie
których klasach było tak gorą
co,żezimątrzebabyłootwierać
okno,podczasgdywinnejczę
ściszkołybyłozimno.
– Andrzej Bialik z wydzia

łu inwestycji i remontówUrzę
duMiejskiego przypomniał, że
planowany terminzakończenia
prac przewidziano na 26 listo
pada tego roku, a szacowany
koszt całej inwestycji to około
2200000,00złzczego85pro
cent to dofinansowanie z fun
duszy europejskich. Równole
glewtejsamejszkoletocząsię
prace związane z usuwaniem
szkódgórniczych.Wartośćtych
pracopiewanaprawie90tysię
cyzłotych.
–Zdarzałysiętakiechwile–

mówidyrektorszkołyGrzegorz

Bizacki, że na placu budowy
jednocześniepracowało6lub7
firm jednocześnie. Wszystko
poto,aby1wrześniamłodzież

mogła bezpiecznie uczyć się
w naszym gimnazjum, a kon
tynuowanepraceniezakłócały
zbytniopracypedagogicznej.

Powstaje przedszkole

Drugimobiektem,którywizy
towali radnibyłobudowaneod

ponad pół roku nowe przed
szkole przy ulicy Nasypowej
i Barbórki. Zakończenie budo
wyplanowanejestnaczerwiec
przyszłego roku. Do tej pory
wykonano m.in. fundamenty
budynku i rozpoczęto prace
kanalizacyjne w powstającym
obiekcieiwokółniego,aobec

nietrwamontażdachu.
Równocześnie trwają prace

projektowe dotyczące budowy
głównej drogi dojazdowej do

przedszkola.W nowym przed
szkolu przewidziano miejsca
dla 195 dzieci. Będzie w nim
8saldydaktycznychzniezależ
nymiwęzłamisanitarnymioraz
magazynami podręcznymi.
W obrębie poszczególnych
części nowego przedszkola
będą się znajdowały pomiesz

czenia biurowoadministra
cyjne, gospodarczotechniczne
i szatnie. W przedszkolu bę
dzie także sala wielofunkcyjna
i w pełni wyposażona kuchnia
wraz z zapleczem. Inwestycja
obejmuje także budowę par
kingu, dwóch placów zabaw
orazzagospodarowanieiurzą
dzenie zieleni wokół przed
szkola,orazmontażelementów
małej architektury. Zaprojekto
wanybudynekmabyćwpełni
przystosowanydopotrzebosób
niepełnosprawnych.
Burmistrz Bierunia Krystian

Grzesicapowiedział,żetojed
na z najważniejszych obec
nie prowadzonych inwesty
cji w mieście. – Na bieżąco
monitoruję stan zaawansowa
nia prowadzonych prac i pil
nuję,abywykonawcaprowadził
inwestycjęzgodniezprzyjętym
harmonogramem. Chciałbym
zaznaczyć – dodaje burmistrz,
– że miasto Bieruń w cało
ści,zwłasnychśrodków finan
suje budowę przedszkola przy
ul. Nasypowej i Barbórki. To
najpoważniejsza i największa
inwestycji na terenie naszego
miasta, której koszt wyniesie
ok.7,6mlnzł.

Usuwanie szkód 
w Trójce

WSzkolePodstawowejnr3
im. Orła Białego prowadzone
są prace związane z usuwa
niem szkód górniczych. Jed
nym z ważniejszych zadań
remontowych jakich oczekuje
ta szkoła jest remont niecki
basenowej. Kilka lat temu, na
potrzeby udziału w konkursie
odotacjeunijne,przygotowano
projekt remontu basenu, który
miał stać się obiektem służą
cym całej społeczności. War
tość proponowanych wówczas
prac wynosiła prawie 7 milio
nówzłotych.
Niestetygminanieotrzymała

wówczasdotacjiiprojektstracił
swojąważność.Zamierzeniem
Burmistrza Krystiana Grzesicy
jest takie przygotowanie doku
mentacji, aby gmina niezależ

Oświatowe inwestycje i remonty

Nasze szkoły są bar dzo zróż ni co wane pod wzglę dem wie
ku, a tym samym stanu tech nicz nego. Najm łod sza pla
cówka to Gim na zjum numer 2 im. Świętego Walentego, 
któ rego budy nek na dopiero 15 lat, nato miast naj star szy 
obiekt to Szkoła Pod sta wowa nr 1 gdzie wiek XIX spo tyka 
się z XXI. Budy nek ma 160 lat, stąd też potrzeby remon
towo – inwe sty cyjne są tu naj więk sze. Jed no cze śnie szkol
ny basen, a wła ści wie Aqu apark oddany po remon cie 
w ubie głym roku jest obiek tem na wskroś nowo cze snym.
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nie od możliwości pozyskania
środków zewnętrznych mogła
dokonać modernizacji basenu
przySPnr3.

Jedynka:  
Największe potrzeby 

Zdecydowanie skromniejszy
pracetocząsięwSzkolePod
stawowejnr1.Prowadzonesą
tu prace związane z usuwa
niem szkód górniczych, a po
trzeby wiekowej placówki są
ogromne. Dyrektor Gabriela
Lipińska wskazywała miedzy
innyminadrewnianeposadzki,
ciasne szatnie, niewystarcza
jącąilośćsanitariatówczybrak
windywszkoleintegracyjnej.
– Przewodnicząca Komi

sjiOświaty–KrystynaWróbel,
po wysłuchaniu najpilniejszych
potrzeb zgłaszanych przez
dyrekcję tej szkoły zapewniła,
żewprzyszłymbudżecie rada
zaplanuje środki finansowe na
zadania realizowanewSzkole
Podstawowejnr1.

Gimnazjum nr 2

– Na zakończenie wyjazdo
wej części posiedzenia Komi
sji Oświaty radni spotkali się
zGrażynąKubicą–dyrektorem
najmłodszej szkoły w Bieru
niu. W Gimnazjum nr 2 imie
nia Świętego Walentego przy
dałobysięuruchomienieklima
tyzacji na najwyższym piętrze
tegobudynku.Ewentualnapo
prawaelewacjibędziemożliwa
dopieropowybudowaniuprzez
powiat budynku mediateki.
Ponieważ gimnazjum znajduje
sięwkompleksiebudynków:li
ceum oraz przyszłejmediateki
dobrzebyłobydostosowaćele
wacjęszkołytakabywszystkie
budynkirazemtworzyłyspójną
całość.

In wen ta ry za cja i kata lo go
wa nie potrzeb zakoń czone. 
Teraz radni muszą pil no wać 
ter minowości pro wa dzo nych 
prac oraz szu kać pie nię dzy 
w budże cie i poza nim na 
reali za cję nie zbęd nych po
trzeb remon to wych i moder
ni za cyj nych.

gospodarka

Wczerwcuminęło50lat,kiedytobieruńscylicealiścierocz
nika1947otrzymaliświadectwadojrzałości.Spotkaliśmy
się6czerwca,byprzeżyćwielemłodzieńczychchwilna

nowo,odświeżyćczas,zakurzonewspomnienia.50 lat temu,za
czynaliśmyswojeżycie,był todlanaswszystkichpoczątekdrogi
–studia,praca,ażpięciuzklasywybrałoseminarium.Uczylinas
wspanialiwykładowcy,niestetynaspotkaniubyli już tylkowielki
minieobecnymi.Pomszyśw.wWalencinku,odwiedziliśmygroby

przyjaciół,nauczycieli.Jużtakwieluznasodeszło,anietakdaw
norazemprzeżywaliśmykażdelicealnespotkaniepolatach.Póź
niejprzenieśliśmysiędozajazdu„Jajosty”.35osób,radość,tańce,
ażciężkobyłosięrozstać,jakbytegoczasu,tych50latniebyło.
Pamiątkąjestgrupowezdjęcie,dlanas,naszychrodzin,iprzesła
niedlawszystkichbyłychlicealistów,spotykajciesię,wspominajcie,
przechowujciechwileidzielciesięnimi.

Cecylia Duży

Pół wieku po maturze…
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społeczeństwo

ZgodniezzarządzeniemPrezydentaRP,wniedzielę6września
odbędziesięreferendum,wktórymPolacybędąmogliodpowie
dzieć„Tak”lub„Nie”nanastępującepytania:

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych
okręgówwyborczychwwyborachdoSejmuRzeczypospo
litejPolskiej?

2. CzyjestPani/Panzautrzymaniemdotychczasowegosposo
bufinansowaniapartiipolitycznychzbudżetupaństwa?

3. Czy jestPani/Panzawprowadzeniemzasadyogólnej roz
strzyganiawątpliwościcodowykładniprzepisówprawapo
datkowegonakorzyśćpodatnika?

Głosowanie w referendum odbywać się będzie  
w godzinach 6.0022.00. 

Kto może głosować w referendum 6 września?

WedługinformacjiPaństwowejKomisjiWyborczej,prawoudzia
łuwreferendumogólnokrajowymmaobywatelpolski,który:

 najpóźniejwdniugłosowaniakończy18lat
 nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym

orzeczeniemsądu
 niezostałubezwłasnowolnionyprawomocnymorzeczeniem

sądu
 nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym

orzeczeniemTrybunałuStanu.

Spis osób uprawnionych
Urzędnicyprzypominają,że„wyborcamożegłosowaćwwybra
nymprzezsiebielokaluwyborczymnaobszarzegminy,wktórej
stalezamieszkuje(innymniżwłaściwydlajegomiejscastałego
zamieszkania), lubwktórejbędzieprzebywaćwdniu referen
dum, jeżelizłożypisemnywniosekodopisaniedospisuosób
uprawnionych”.Takiwnioseknależyzłożyćwurzędziemiastaw
którymznajdujesięwybranylokalwyborczynajpóźniejw5.dniu
przeddniemreferendum,czylidodnia1września2015r.

W ramach programu,
osobom powyżej 60
roku życia zapewnia

sięulgidziękiktórymbieruńscy
seniorzy będą mogli zakupić
biletywstępu na płatne impre
zy kulturalne, sportowe i edu
kacyjne organizowane przez
jednostki organizacyjne mia
sta (Bieruński Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Bieruński Ośrodek
Kultury, Ośrodek Edukacji) ze
zniżkądo50%.
Warto przy okazji dodać, że

według informacjiUrzęduMiej
skiego, na koniec drugiego
kwartału w Bieruniu zameldo
wanych było 3287 mieszkań
ców powyżej sześćdziesiątego
rokużycia.
– Program „Aktywni Senio

rzy60+”jestelementempolityki
społecznej realizowanej przez
samorząd Miasta Bierunia.
Skierowany jest on do miesz
kańców Bierunia którzy ukoń
czyli60 rokżycia–powiedział
Przemysław Major naczelnik

WydziałuKomunikacjiSpołecz
nej,którypilotuje tenprogram.
Przewidujemy również nawią
zaniewspółpracyzpodmiotami
prowadzącymi na terenie mia
sta działalność gospodarczą,
wcelurozszerzeniamożliwości
uzyskaniaulgrównieżnatowa
ryczyusługi,oferowaneprzez
te podmioty – dodał Przemy
sławMajor.

Idea będzie promowana
w kołach Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwali
dów,nazajęciachUniwersyte
tuTrzeciegoWiekuorazwme
diach i na stronie internetowej
urzędumiasta. Ponadto, infor
macja o możliwościach jakie
daje karta będzie dołączona
dowysyłanejcorokudomiesz
kańcówinformacjiowysokości
podatku.W ten sposób dotrze
donajszerszejgrupypotencjal
nychbeneficjentów.
– Krystyna Wilk przewodni

czącaPolskiegoZwiązkuEme

rytów Rencistów
i Inwalidów w Bie
runiu jest zadowo
lona, że zgłasza
na przez seniorów
propozycja szyb
ko doczekała się
reakcji ze strony
władz miejskich.
Ponieważ decy
zjazapadałaprzed
kilkoma dniami je
steśmy ciekawi ja
kieinstytucje,firmy
i placówki przestą
piądotegoprogra
mu. Z wstępnych
rozmów z człon
kami PZERiI wyni
ka, że w tej chwi
li są oni zaintere
sowaniu tańszymi biletami na
imprezy organizowane przez
BOK i BOSiR, zniżkamiw ap

tece,ufryzjera,wgrociesolnej
oraznakręgielni–dodajeKry
stynaWilk.

Karta aktywnego seniora

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 20 sierpnia, 
bieruńscy radni podjęli uchwałę o wprowadzeniu w Bieru
niu programu „Aktywni Seniorzy 60 +”.

By otrzymać Kartę Aktywnego Seniora 60+ należy złożyć 
w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskie
go w Bieruniu wniosek. Jest on dostępny na stronach inter
netowych urzędu oraz bezpośrednio w ratuszu. Więcej infor
macji na temat programu można uzyskać w Wydziale Komu
nikacji Społecznej pod nr tel.: (32) 3242410

Referendum 6 września 
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komunikaty

Ankieta skierowana jest doMieszkańcówMiasta Bie
runiaorazwszystkichOsób,dlaktórychważny jest roz
wójmiastaijakośćżyciajegomieszkańców.Badaniepro
wadzone jestwramachopracowywaniaLokalnegoPro
gramuRewitalizacjiMiastaBierunianalata2015–2020
isłużyćbędziepogłębieniuanalizyidiagnozyMiasta,wy
znaczeniu obszarów, które wymagają rewitalizacji oraz
wskazaniupożądanychkierunkówjejrozwoju.

Zgodniezzałożeniamidokumentówstrategicznychrewi
talizacjajestprocesemkompleksowychprzemianukierun
kowanychnawyprowadzenieobszarówzdegradowanych
zkryzysupoprzezprzedsięwzięciacałościowe(integrują
ceinterwencjęnarzeczspołecznościlokalnej,przestrzeni
ilokalnejgospodarki),skoncentrowaneterytorialnieipro
wadzonewewspółpracyzlokalnąspołecznością,wspo
sóbzaplanowanyorazzintegrowanyprzezokreślenieire
alizacjęprogramówrewitalizacji.Towielokierunkowedzia
łania na rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej
odnowyobszarówzdegradowanych,przyzaangażowaniu
wszystkichzainteresowanychpodmiotów.

Prawidłowoprzeprowadzonarewitalizacjamanacelu:

– poprawęjakościżyciamieszkańców,

– harmonizacjęipodniesienieestetykiprzestrzeni,

– prowadzić do ożywienia gospodarczego, rozwoju
lokalnego,

– prowadzićdoaktywizacjiżyciaspołecznego,

– prowadzić do zwiększenia przedsiębiorczości
mieszkańców,rozwojulokalnychmałychiśrednich
przedsiębiorstw,

– poprawęstanuinfrastrukturytechnicznej,turystycz
nej,kulturalnejispołecznej,

– zintegrowaniemieszkańców,

– zrównoważonyrozwójobszaru.

Państwagłosmawpływnaokreśleniekierunkówdzia
łań w obszarze rewitalizacji. Zachęcamy do czynnego
udziału poprzez wypełnienie ankiety, która daje szan
sę ujęcia w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Mia
sta Bierunia na lata 2015 – 2020 inwestycji zgodnych
z oczekiwaniami i potrzebami społeczności lokalnej 

atakżepoznanieopiniiMieszkańcównatematogólnejsy
tuacjiwgminie.

Wszystkich zainteresowanych tematyką rewitalizacji
prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w terminie do
dnia10 września 2015 r.

Ankietę można uzupełnić klikając w poniżej za
mieszczony link:

http://149.156.173.214/ankieta/ankieta.php

lub 

wypełnić na udostępnionym formularzu 
papierowym, który następnie należy złożyć 

w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Formularzpapierowydostępnyjest:

– nastronieinternetowejUrzęduMiastaBierunia,

– w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
–ul.Rynek14,43150Bieruń(naparterze),

– wBiurzeFunduszyZewnętrznychUrzęduMiejskie
gowBieruniuul.Rynek14,43150Bieruń(pokój
nr25naIIpiętrze),

– w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
–ul.Wł.Jagiełły1,43155Bieruń(wsekretariacie).

Ankietysąwpełnianonimowe.

Ankieta w ramach diagnozy opracowywanej 
dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Bierunia na lata 2015 – 2020

Wkrótce UrządMiejski w Bieruniu ogłosi przetarg na
wybórwykonawcy,którybędzierealizowałremontul.Po
rąbekwBieruniuBijasowicach.Miastopozyskałośrodki
finansowewwysokości700tysięcyzłotychwramachpo
działuśrodkównausuwanieskutkówklęskżywiołowych.
Zadanietootrzymałodofinansowaniezgodniezzapo

trzebowaniem jakie na początku 2015 roku zgłosił Bur
mistrzBierunia.

Remont ul. Porąbek 
coraz bliżej
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PoglądywyrażanenałamachRodnisąopiniamiautorówiniekoniecznieodzwierciedlająpunktwidzeniaredakcji.
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MAGAZYN SPOŁECZNO –  KULTURALNY B IERUN IA



6 Rodnia · SIERPIEŃ 2015 r.

wokółnas

Tradycjerzemieślniczesą
wBieruniu bardzo silne
i sięgająXIVwiekukie

dy to w akcie nadania praw
miejskich wspomina się o ła
wachrzeźniczych,piekarskich
iszewskich.Dwieścielatpóź
niejpołowamieszkańcówtrud
niła się rzemiosłem, znajdu
jącnaswewyrobynabywców
odKrakowapoOpawęiWro
cław. W 1937 roku rzemieśl
nicy i przedsiębiorcy ufundo
waliipoświeciliswójzwiązko
wysztandar.Przezcałąwojnę
sztandar był przechowywany
w domu państwa Dziubany,
wBieruniunaul.Krakowskiej,
podnumerem108.Powojnie,
ażdo1970rokusztandarprze
chowywany był w warsztacie
ślusarskimLudwikaMichalika.
Późniejpieczęnadnimprzejął
Paweł Kostyra, właściciel za
kładu tapicerskiegoaod roku

1995 do dziś sztandar prze
chowywałJanDrozdek.
–Zewzględuna jegowiek,

aszczególnietrudywojny,gdy
przechowywany był w nieod
powiednichwarunkach–mówi
JanDrozdek– sztandaruległ
znacznemu zniszczeniu, wy
magałpoważnejnaprawyiod
restaurowaniacelemprzywró
cenia mu dawnej świetności.
Rzemieślnicy bieruńscy pod
jęlidecyzjęokoniecznościna
prawy uszkodzeń. Jednak po
konsultacji ze specjalistami
w dziedzinie renowacji, oka
załosię toniemożliwe izapa
dała decyzja od ufundowaniu
nowego sztandaru – dodaje
Drozdek.
Nowy sztandar powstawał

od 2014 do lipca bieżącego
roku w pracowni Danuty No
wakzChełmka,któragowła
snoręcznie haftowała. Drze

wiecwrazzokuciamiwykonał
w pracowni witrażu Krzysztof
Gryksa – artysta i rzemieśl
nik bieruński. Aktu poświece
nia dokonał proboszcz sta
robieruńskiej parafii ks. Jan
Kwapiszewski. W uroczysto
ści uczestniczyli przedstawi
cielewładzmiejskichzburmi
strzem Krystianem Grzesicą

orazprzedstawicieleTyskiego
CechuRzemiosł.
Stary sztandar będzie

z pewnością jedną z cenniej
szychpamiątekmającegopo
wstać muzeum miejskiego.
Zaśpodnowymgromadzićsię
będą bieruńscy rzemieślnicy
i przedsiębiorcy podczas wy
jątkowychuroczystości.

Dwa rzemieślnicze sztandary

W sobotę 15 sierpnia w bieruńskim kościele p. w św. Bar
tłomieja, odbyło się uroczyste przekazanie i poświecenie 
nowego sztandaru miejscowych rzemieślników.

Internet  
za darmo
Informujemy wszystkich miesz

kańców, żewBieruniu zostało uru
chomionych pięć HotSpotów, czy
limiejsczbezpłatnymdostępemdo
Internetu!
HotSpoty zostały zlokalizowane:

na rynku, na placu autobusowym, 
przy kąpielisku „Łysina”, na tere
nie przy skateparku oraz w Regio
nalnym Centrum KulturalnoGo
spodarczym (ul. Remizowa).
Dostęp do Internetu został zreali

zowanywramachprojektu„Budowa
sieci szerokopasmowej dla społe
czeństwainformacyjnegonaterenie
gminGórnegoŚląskawrazzpunkta
midostępuHotSpot”.
Uwaga!Abypierwszy raz skorzy

stać z Internetu należy wyszukać
sieć Miasto_Bierun_Hot_Spot i za
rejestrować się. Wystarczy jedna
rejestracja by bezpłatnie korzystać
zwszystkichpięciupunktów.

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Śp. Norberta Gonszcza 

„Zasłużonego dla Miasta Bierunia". 
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają: 

Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica,  
Rada Miejska 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. 
 
 

 
Norbert Gonszcz urodził się 3 marca 1935 r. w Bieruniu. Od wczesnej młodości poświęcał się pracy społecznej 
na rzecz Bierunia. Przez 48 lat służył społeczeństwu poprzez swój czynny udział w OSP w Bieruniu Nowym, w 
której oprócz roli strażaka, przez 15 lat sprawował funkcję naczelnika, a od roku 1987 pełni obowiązki Prezesa 
OSP. Za zasługi i wkład pracy na tym polu otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień m.in.: Brązowy, Srebrny i Złoty 
Krzyż OSP, Srebrny Krzyż Zasługi w Pożarnictwie oraz Wzorowego Strażaka. W latach 1980-1990 pełnił funkcję 
Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Bierunia. Jako członek Komitetu Obywatelskiego przyczynił się do 
odrodzenia samorządnego Bierunia w roku 1991. W I i II kadencji Rady Miejskiej był członkiem Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego spoza Rady. W lokalnej społeczności znany jest również z 
inicjowania i popierania wielu szlachetnych pomysłów, do których należy zaliczyć: współfinansowanie tablicy 
upamiętniającej powstanie OSP w Bieruniu, doposażenie remizy strażackiej, sponsorowanie zawodów 
strażackich drużyn młodzieżowych oraz pomoc na rzecz kościoła NSPJ w Bieruniu. Zmarł 21 sierpnia 2015 r. 
 

Norbert Gonszczurodziłsię3marca1935r.wBieruniu.Odwczesnejmłodościpoświę
całsiępracyspołecznejnarzeczBierunia.Przez48latsłużyłspołeczeństwupoprzezswój
czynnyudziałwOSPwBieruniuNowym,wktórejopróczrolistrażaka,przez15latsprawo
wałfunkcjęnaczelnika,aodroku1987pełniobowiązkiPrezesaOSP.Zazasługiiwkładpra
cynatympoluotrzymałwieleodznaczeńiwyróżnieńm.in.:Brązowy,SrebrnyiZłotyKrzyż
OSP,SrebrnyKrzyżZasługiwPożarnictwieorazWzorowegoStrażaka.Wlatach19801990
pełniłfunkcjęPrzewodniczącegoSamorząduMieszkańcówBierunia.JakoczłonekKomitetu
ObywatelskiegoprzyczyniłsiędoodrodzeniasamorządnegoBieruniawroku1991.WIiIIka
dencjiRadyMiejskiejbyłczłonkiemKomisjiRolnictwa,Leśnictwa,OchronyŚrodowiskaiŁadu
PublicznegospozaRady.Wlokalnejspołecznościznanyjestrównieżzinicjowaniaipopiera
niawieluszlachetnychpomysłów,doktórychnależyzaliczyć:współfinansowanietablicyupa
miętniającejpowstanieOSPwBieruniu,doposażenieremizystrażackiej,sponsorowanieza
wodówstrażackichdrużynmłodzieżowychorazpomocnarzeczkościołaNSPJwBieruniu.
Zmarł21sierpnia2015r.
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Tym razem, 2 sierpnia
w cieniu ratusza, wy
stąpili lokalni wykonaw

cy: rapujący „Gu
mix Oli”, z którymi
gościnnie wystąpi

łaAnnaRoter oraz
formacja „Bieruń
Blues Band”. Ze
spół powstał w po
czątkach roku
2007. Wykonuje
własne kompozy
cje bluesowe oraz
standardy blueso
we takich artystów
jakWillieDixon,BB

King, Robert Johnson, Stevie
RayVaughan,FloydDixonczy
EricClapton.Mimo różnej sty
listyki obu koncertów publicz
nośćgromkimioklaskamiprzy
jęłaobydwawystępy.– Jak tu
nie podrygiwać w rytm „Dum
nego Bierunia” czy też „Utop
ca”powiedziałanamAgnieszka
KawlaszosiedlaHomera,przy
słuchującasięobukoncertom.

W niedzielę 9 sierpnia
na bieruńskim ryn
ku na mieszkańców

czekało sporo atrakcji, zor
ganizowanych przez Bieruń
ski Ośrodek Kultury. Najmłod
simieszkańcywrazzaktorami
teatru „Epidema” mieli okazję
puszczać bańki oraz skorzy
staćzmalowania twarzy.Moż
nabyłonabyćtakżeręczniero
bione figurki solne wykonane
przez Natalię Ostrowską. Ko
lejnym punktem programu, za
inaugurowanych w tegoroczne
wakacje, niedzielnych spotkań
nabieruńskimRynkumiałbyć
występ grupy muzycznej „Bie
ruńskie Bajery” oraz Bettiny
Krzykawskiej.Niestety,zpowo
duintensywnegodeszczu,kon
cert musiał zostać przerwany,
a „Bieruńskie Bajery” zagrały
tylkojedenutwór.Pomimonie
sprzyjającej aury, dopisaławy
soka frekwencjamieszkańców,
którzyzjawilisięnarynkuzca
łymirodzinami.

Przerwany koncert

Hiphop i blues pod ratuszem

Bieruński rynek żyje nie tylko w czasie wielkich 
wydarzeń jak dni miasta, dzień dziecka, do
żynki czy sylwester. Mieszkańcy wspomagani 
przez Bieruński Ośrodek Kultury chętnie spoty
kają się na wspólnym śpiewaniu pieśni patrio
tycznych z okazji świąt państwowych czy kolęd 
w okresie bożonarodzeniowym.
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wokółnas

Do21sierpniamieszkańcyBieruniamogliskładaćswojewnioski
z propozycjami projektówdobudżetupartycypacyjnegona2016
rok.Pragniemypoinformować,żedoIedycjibudżetupartycypacyj
negozłożono57projektów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim pomysłodawcom i autorom

projektów.Cieszymysiętakżezogromnegozainteresowaniaiza

angażowania mieszkańców, którzy składali swoje podpisy na li
stachpoparciadlaposzczególnychprojektów.
Obecnierozpoczynamyetapocenyformalnomerytorycznejzło

żonychwniosków.Poniżejprezentujemylistęzgłoszonychprojek
tówdobudżetupartycypacyjnegoBieruń2016:

Mieszkańcy Bierunia zgłosili 57 wniosków do 
budżetu partycypacyjnego

LISTA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO BIERUŃ 2016

Numer
okręgu

Ilość
złożonych
wniosków

Nazwaprojektu

Okręg
nr1

2

• Położeniechodnikanawalepomiędzy
ul.Licealnąamostkiemprzyul.Zakop
cem.

• Przebudowachodnikawzdłużul.Oświę
cimskiej(odsklepu„simply”doul.Mlecz
nej)wrazześcieżkąrowerową

Okręg
nr2

5

• Przystojnystrażak
• Doświetlenieul.Oświęcimskiej–do
kumentacjaprojektowa–połączenie
ul.Oświęcimskiejiul.Homera

• Cośdlamłodszychcośdlastarszych
• Bezpiecznypieszy
• Zdrowieizabawa

Okręg
nr3

3
• Przystojnystrażak
• Projektbudowydrogi–ul.Szynowa
• SpotkajmysięnaŁysinie

Okręg
nr4

5

• Przystojnystrażak
• WakacyjnespotkaniezBogiem
• MłodyBieruń–wizytamłodzieżyzróż
nychkrajówświatapodczasświatowych
dnimłodzieżywKrakowie

• Opracowanieprojektuirealizacjamoder
nizacjifontannynabieruńskimrynku

• Uporządkowaniezieleniorazutworzenie
traktupieszorowerowegonagrobli

Okręg
nr5

4

• Przystojnystrażak
• Modernizacjaoświetleniaorazławekzlo
kalizowanychwciągubieruńskiejgrobli.

• Buźkauśmiechnięta
• Opracowanieprojektuirealizacjamoder
nizacjifontannynabieruńskimrynku

Okręg
nr6

3

• Chodniknaul.Wita–dokumentacjapro
jektowa

• Przystojnystrażak
• „Bezpieczniejnawita”–poprawabez
pieczeństwapieszychikierowcównaul.
Witapoprzezzamontowanieurządzeń
bezpieczeństwaruchudrogowego

Okręg
nr7

3
• Naszwembley
• Usiądźalbojedź
• Przystojnystrażak

Okręg
nr8

3
• Placzabawprzyul.Borowinowej
• Przystojnystrażak
• Buźkauśmiechnięta

Okręg
nr9

3
• Chwilazadumyprzykapliczce
• PlenerowasiłownianaJajostach
• Buźkauśmiechnięta

Okręg
nr10

3

• Wiatawolnostojąca
• Awaria?Naprawrower,zmęczony? 
Odpocznij.

• Jasnastronaścierni

Okręg
nr11

2
• Siłowniazewnętrzna
• Placykmilusińskich

Okręg
nr12

7

• Kącikurwisów
• Wymiananawierzchnichodnika
• Bezpieczeństwonaplacachzabaw
• Aktywnośćpodchmurkądlazdrowia
ikondycji–siłowniazewnętrzna

• Minipark–zielonagranitowa
• Kalistenika
• Wymiananawierzchniplacuzabaw

Okręg
nr13

4

• Bezpiecznybieruń
• Wymiananawierzchnichodnika
oś.ul.Węglowa

• Fitnessdlakazdego
• Obiektrekreacyjny

Okręg
nr14

3

• Dlakażdegocośzdrowego–siłownia
wplenerze

• Budowaciągupieszorowerowegołączą
cegoul.Jagiełłyzul.J.Budzyńskiej–
wśladzietzw.Plantówkarola.

• Siłownia„podchmurką”

Okręg
nr15

4

• Placim.Ks.Janaadamusamisjonarza
• Budowaciągupieszorowerowegołączą
cegoul.Jagiełłyzul.J.Budzyńskiej–
wśladzietzw.Plantówkarola.

• Zawszejestktośdlakogowartożyć
• Remontplacuprzykościelenspj–Bie
ruńNowy

Okręg
nr16

3

• Siłownia–Czarnuchowice
• Poprawawarunkówklimatycznychwogól
nodostępnejsalibudynkuOSPCzarnu
chowice

• Modernizacjaoświetleniaulicznego
wCzarnuchowicach–etapI

Bieruńskie Forum 
Mieszkańców

JużterazzapraszamynaspotkaniawramachBieruńskichForum
Mieszkańców,podczasktórychzostanązaprezentowanewszyst
kiezgłoszoneprojekty.Spotkaniatebędąokazjądodyskusjinad
projektami,poznaniaichzakresu,rozmowyzautoramiorazusta
leniaostatecznegozakresukażdegoznich.Wprzypadkuuznania
projektuzaniemożliwydozrealizowaniaautorzyprojektówotrzy
mająwyjaśnienieiewentualnesugestiealternatywnychrozwiązań.
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Jak informowaliśmy Pań
stwawcześniej,zewzglę
du na ograniczenia fi

nansowe budowa kanalizacji
wŚcierniach została podzielo
nanaIVetapy.
Przypomnijmy, że I etapbu

dowy kanalizacji swym zasię
giem obejmował ulice: Bogu
sławskiego, Kamienną, Skalną
iDolomitową.Łączniepowsta
ło5,22kmsiecikanalizacjisa
nitarnej, dla 35 gospodarstw
domowych.Kosztrealizacjiwy
niósł2586763,53zł.
Obecnietrwatakżepostępo

wanieprzetargoweIIIetapubu
dowy kanalizacji, który swym
zasięgiem będzie obejmował
budowę kanalizacji na ulicach:

Bazaltowej,Piaskowcowejoraz
częściul.Marglowej.
Łącznie cały projekt (IV eta

py) przewiduje wybudowanie
15,5 km sieci kanalizacji sani
tarnej,coumożliwipodłączenie
164 gospodarstw domowych
domiejskiejsiecikanalizacjisa
nitarnej.
BudowakanalizacjinaŚcier

niach to nie jedyna inwestycja
wBieruniuwtymzakresie.Za
kończono budowę kanalizacji
na ulicy Borowinowej i Leśnej
orazBratków.NaulicachBoro
winowej i Leśnej wybudowano
775mkanalizacjiza269240zł,
anaul.Bratków530mkanali
zacjizakwotę153118zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bieruniu – Dział Świadczeń Rodzin
nychiSprawAlimentacyjnychinformuje,iż
od1wrześniabędąprzyjmowanewnioski
oustalenieprawadozasiłkówrodzinnych
i specjalnych zasiłków opiekuńczych na
okresświadczeniowy2015/2016.Wszyst
kie dokumenty dołączane do wniosków
oustalenieprawadozasiłkówrodzinnych
i specjalnych zasiłków opiekuńczych na
leżydostarczyćwpostacikserokopiioraz
oryginałów do wglądu pracownika przyj
mującegowniosek.

Dokumenty, które należy dołączyć do
w/w wniosków określa art. 23 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze
niach rodzinnych (tj.:Dz.U.z2015r.poz.
114) oraz Rozporządzenie Ministra Pra
cyiPolitykiSpołecznejzdnia03stycznia
2013r.wsprawiesposobuitrybupostępo
waniawsprawachoświadczenia rodzin
ne(Dz.U.z2013r.poz.3).Stosownedruki
możnapobraćzestronyinternetowejMiej
skiegoOśrodkaPomocySpołecznejwza
kładce Świadczenia Rodzinne i Fundusz
Alimentacyjny.

Kanalizacja na Ścierniach 
Na Ścierniach realizowany jest II etap budowy kanaliza
cji, który swym zasięgiem obejmie ulice Grafitową, Pszen
ną, Wapienną i część ulicy Warszawskiej, Kamiennej oraz 
Marglowej. Przewidywany termin zakończenia budowy to 
30 czerwca 2016 r., który zakłada wybudowanie przepom
powni ścieków na ul. Wapiennej oraz 2,2 km sieci kanali
zacji sanitarnej do której podłączonych zostanie 25 gospo
darstw domowych. Koszt całej inwestycji to 2 648 000,00 
z czego 1 270 000,00 dofinansował Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

ZASIŁKI

Przypominamy,żezgodniezzasadamibieruńskiegobudżetupartycypacyjnegozbu
dżetumiastana2016rokzostaniewydzielonakwota500.000,00zł,októrejprzeznacze
niubędąmoglizdecydowaćmieszkańcyBieruniawgłosowaniu,którezostanieprzepro
wadzonewdniach1924października.
ObudżeciepartycypacyjnymBieruń2016możnaprzeczytaćwięcejnastronieinterne

towejwww.twojbudzet.bierun.pl

Numerokręgu Dataspotkania Godzina Miejscespotkania

Okręgnr1 21.09.2015r. 17:00 Gimnazjumnr2im.ŚwiętegoWalentego

Okręgnr2 22.09.2015r. 19:00 ŚwietlicaOsiedleHomera

Okręgnr3 21.09.2015r. 19:00 Gimnazjumnr2im.ŚwiętegoWalentego

Okręgnr4 22.09.2015r. 17:00 UrządMiejskiwBieruniu

Okręgnr5 23.09.2015r. 17:00 SzkołaPodstawowanr1

Okręgnr6 28.09.2015r. 17:00 DomKulturyGama

Okręgnr7 28.09.2015r. 19:00 DomKulturyGama

Okręgnr8 23.09.2015r. 19:00 SzkołaPodstawowanr1

Okręgnr9 29.09.2015r. 17:00 ZajazdJajosty

Okręgnr10 29.09.2015r. 19:00 CentrumInicjatywGospodarczych

Okręgnr11 01.10.2015r. 17:00 SzkołaPodstawowanr3

Okręgnr12 01.10.2015r. 19:00 SzkołaPodstawowanr3

Okręgnr13 30.09.2015r. 17:00 SzkołaPodstawowanr3

Okręgnr14 05.10.2015r. 17:00 Triada

Okręgnr15 05.10.2015r. 19:00 Triada

Okręgnr16 30.09.2015r. 19:00 OSPCzarnuchowice

Terminy spotkań dla mieszkańców w ramach „Bieruńskie Forum Mieszkańców”
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Po przeprowadzeniu dyskusji Rada Miejska 
w Bieruniu zdecydowała o nadaniu tytułu 

„Honorowy Obywatel Miasta Bierunia”  
Panu dr Reinhardtowi Bentlerowi.

Pan dr Reinhardt Bentler to wieloletni (19832014) burmistrz
gminyGundelfingenwNiemczech.Zwykształceniajestdoktorem
prawa. Z wielkim osobistym zaangażowaniem, przychylnością,
wsparciemigodnąpodziwuaktywnościąuczestniczyłwnawiązy
waniu,rozwojuiugruntowywaniuwzajemnychrelacjimiędzyBieru
niemaGundelfingen.Owocemjegozaangażowaniabyłopodpisa
nie14czerwca1997r.AktuPartnerstwa.Szczególnejegozasłu
gimożnaodnotowaćwzakresiewspółpracypomiędzyszkołami,
wdziedziniekontaktówiwymianymłodzieżyszkolnej,upamiętnie
niazaszłościhistorycznychpoprzezpartycypacjęgminyGundelfin
genwbudowiepomnikanagrobnegonamasowejmogileżołnierzy
niemieckich,ofiar IIwojnyświatowejnastarobieruńskimcmenta
rzu.ReinhardtBentler jest inicjatoremirealizatorembudowyPla
cuBieruńskiegowGundelfingen z obeliskiem, na którymwyryty
jest wizerunek naszego kościoła, ratusz oraz herb. Ponadto był
organizatorempomocy finansowejdlapowodzianw1997 i2010
roku.PełniącfunkcjęburmistrzaGundelfingenzapewniłjejznako

mityrozwójorazpełnezabezpieczeniewwieludziedzinach.Bieruń
skorzystałmiędzyinnymizdoświadczeniaGundelfingenwzakre
siegospodarkikomunalnejprzypowoływaniuBieruńskiegoPrzed
siębiorstwaInżynieriiKomunalnej.Wbieżącymrokuupływa18lat
odmomentupodpisaniaaktupartnerstwapomiędzyGundelfingen
aBieruniemirównocześnie20latodnawiązaniapierwszychkon
taktówpomiędzydelegacjamiobugmin.

Zasłużony i Honorowy

Kapituła w sprawie nadania tytułów: „Honorowy Obywatel 
Miasta Bierunia” i „Zasłużony dla Miasta Bierunia” na po
siedzeniu w dniu 19 maja 2015 roku, rozpatrzyła złożone 
w terminie do 30 marca br. wnioski. Rada Miejska podję
ła stosowne decyzje i już wkrótce podczas obchodów Dni 
Bierunia kolejnym wybitnym postaciom zostaną wręczone 
miejskie tytuły honorowe.

Rada Miejska w Bieruniu zdecydowała również o nadaniu 
tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia”  

Panu dr hab. Krzysztofowi Fickowi.

Drhab.KrzysztofFicekjestBierunianinem,profesoremnadzwyczajnymAkade
miiWychowaniaFizycznegoim.JerzegoKukuczkiwKatowicach.Towybitnyspe
cjalistawzakresieortopediiimedycynysportowej.Założonyprzezniegow2001r.
wBieruniuOśrodekGalenOrtopediaSp.z.o.o.prowadzidziałalnośćmedyczną
wzakresiekompleksowegoleczeniaschorzeńiurazówukładuruchu.WOśrodku
tymnowatorskimimetodami leczonesązwyrodnieniastawóworazprowadzona
jestspecjalistycznarehabilitacja,dziękiczemuprzybywatuwieluwybitnychspor
towców,mistrzówolimpijskich,mistrzówPolski,Europyiświata.Drhab.Krzysz
tofFicekwielokrotniewspierałswąpomocądziałającenaterenieBieruniakluby
sportowe.Ponadtowswojejcodziennejpracyprzyczyniasiędopromocjizdrowia
wśróddzieci,młodzieżyorazosóbstarszych.ZałożonaprzezDoktoraFundacja
GalendziałającaprzyośrodkumedycznymGalen,posiadastatusorganizacjipo
żytkupublicznegoiprowadziprzedsięwzięcianarzeczpromocjizdrowiaiprofilak
tykizdrowotnej.GalenOrtopediaSp.z.o.o.iGalenRehabilitacjaSp.z.o.o.pro
wadzącyklzajęćdlauczniówbieruńskichszkół,któreobejmująswymzakresem
zagadnieniazwiązanezfizykąmedyczną.Uczniowiezapoznająsięzdziałaniem
urządzeńdiagnostycznychirehabilitacyjnychstosowanychwKliniceorazichpod
stawamifizycznymi.
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Mieszkańcy regionu co
najmniej od kilkuna
stu lat czekają na po

wstanie brakującego odcinka
drogi S1.W tym czasie trwa
ły spory związane z wyzna
czeniemśladudrogi, a zuwa
gi na duży koszt budowyoba
wianosię,czypozakończeniu
procedur znajdą się pieniądze
na jej sfinansowanie. S1 po

zwolinawyprowadzenie ruchu
tranzytowego z miast i gmin
powiatu bieruńskolędzińskie
go,a takżepodniesieatrakcyj
ność inwestycyjną tegoobsza
ru.Powybudowaniubrakujące
goodcinkadomkniętazostanie
wschodniaobwodnicaAglome
racji Śląskiej i skróci się czas
przejazdu do południowej czę
ściwojewództwa.

gospodarka

Są pieniądze na drogę S1

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Bierunia informuje  o wyłożeniu Miejsco

wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  terenu 
położonego w rejonie ulicy Wita wraz z prognozą oddzia

ływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 24 sierpnia 2015 r. 
–do25września2015r.wsiedzibieUrzęduMiejskiegowBie
runiuprzyul.Rynek14,(segmentA,piętroII,pokójnr17),wgo
dzinach pracyUrzędu.Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 7 września 2015 r. o godz. 16.00, w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu, (segment B, piętro II, po
kój nr 23).

Zgodniezart.18ust.1ustawy,każdy,ktokwestionujeusta
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi.UwaginależyskładaćnapiśmiedoBurmistrzaMiasta,
zpodaniemimieniainazwiskalubnazwyjednostkiorganizacyj
nejiadresu,oznaczenianieruchomości,którejuwagadotyczy,
wnieprzekraczalnymterminiedodnia9października2015r.

W środę 26 sierpnia Pani Premier Ewa Kopacz przed
stawiła Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014
2023. To dokument zawierający listę najważniejszy in
westycji drogowych, jakie zostaną zrealizowane ze środ
ków z Unii Europejskiej. Program zostanie przyjęty przez 
Radę Ministrów we wrześniu. Zgodnie z zapowiedzią 
z czerwca tego roku, na podstawowej liście inwestycji do 
zrealizowania znalazła się droga S1.

Rok 2015 jest kluczowy dla drogi S1. Wio
snąGeneralnaDyrekcjaDrógKrajowychiAuto
stradprzestawiłanowywariantśladudrogi,któ
ryzostałzaakceptowanyprzezsamorządowców
zeŚląskaiMałopolski.Wramachtegoprojektu
mapowstaćprawie40kilometrowyodcinekdrogi
odwęzłaKosztowydowęzłaSuchyPotokwraz
z obwodnicami Bierunia i Oświęcimia. Powsta
nierównież8węzłówumożliwiającychwjazdna
nowądrogę.Obecnietrwapostępowaniezwiąza
nezwydaniemdecyzjiśrodowiskowychdlaprzy
szłejbudowy.PrzedstawicieleGDDKiAspodzie
wająsięzakończeniaformalnościdokońcatego
roku.Rządowyplanzakładarównieżpodniesie
niestandarduistniejącegodziśodcinkaS1zPy
rzowicdoKosztów,abycałośćspełniałastandar
dydrogiekspresowej.Pracepowinnyrozpocząć
sięw2017roku.
Kosztcałejinwestycjito3,9mldzł.Takdużych

środków nie dałoby się zapewnić bezwsparcia
zUniiEuropejskiej.WpisaniedrogiS1doPro
gramuBudowyDróg Krajowych gwarantuje, że
będąpieniądzenajejbudowę.
MarekWójcik–posełnaSejm,przewodniczą

cyKomisjiSprawWewnętrznych.
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sport

Punktualnieogodz.13:00
miłośnicy dwóch kółek
stawili się na linii startu

zcałymirodzinami.Byłosporo
małych cyklistów, jak również
osób starszych. Najstarszym
uczestnikiem, który przejechał
całą trasębył panJanMiernik
rocznik 1929. Najmłodszych
trudno zliczyć bo wielu z nich
pokonało trasęwwózkach ro
werowych holowanych przez
rodziców.
W rowerowej wycieczce po

Bieruniu wziął udział również
burmistrz Krystian Grzesica,
przewodniczący rady Adam
Rozmuswrazzradnymi,atak
że ośmioosobowa delegacja
władz i mieszkańców z Mora
vsky’egoBerouna na czele ze
starostką Zdenką Szukalską.

Niewątpliwą atrakcją, którą
przygotowaliczescyprzyjaciele
byłrowerwstyluretro.
Tradycyjnie organizacją za

jąłsięBieruńskiOśrodekSpor
tu i Rekreacji, a rowerzyści
mieli do pokonania rekreacyj
ny dystans piętnastu kilome
trów.Każdyuczestnikotrzymał
pamiątkową koszulkę, butelkę
wodyitalonnakiełbaskęzgril
la,atakżewziąłudziałwloso
waniunagródpodczasplenero
wego pikniku, który był zwień
czeniemimprezy.
Dzięki sponsorom,organiza

torzy mieli do dyspozycji 258
nagród, więc losowanie trwa
łodośćdługoiwzbudzałowie
le emocji. Szczęśliwym posia
daczem roweru nagrody głów
nejtegorocznegorajdu,został

w wyniku losowania Dariusz
Gawliczek.
W ramach atrakcji najmłod

siniemoglinarzekaćnanudę,
bowiem czekała na nich dar
mowe dmuchańce, trampoliny,
malowanie twarzy i słodkości.
Sportowych emocji dostarczył
rzutbutemgumowymwktórym
uczestniczyłaniemalsetkapań.
Rzucano osobno lewym i pra
wymbutemawyniki sumowa
no.Wtejwidowiskowejkonku

rencji zwyciężyła Sonia Jarnot
zwynikiem29,5metra.
Organizowanacorokuimpre

za ma na celu propagowanie
turystyki rowerowej jako atrak
cyjnej formy rekreacji i aktyw
negowypoczynku.Jakcoroku,
nad bezpieczeństwem zawod
ników czuwały służby bezpie
czeństwa: Straż Miejska, Poli
cjaiPogotowieRatunkowe.

Nasz fotoreportaż  
zamieszczamy na stronie 16.

Rowerowy piknik

W sobotę 1 sierpnia po raz szesnasty, odbyła się jedna 
z największych sportowo – rekreacyjnych imprez w Bieru
niu – Rodzinny Rajd Rowerowy. W tym roku trasa wiodła 
ulicami: Szarych Szeregów (od boiska przy Gimnazjum nr 
2) – Łysinową – Wita – tył zakładów NITROERG – ul. Kró
likowskiego – Bojszowską – Peryferyjną – Bijasowicką – 
Jagiełły – Wawelską – Warszawską gdzie na boisku przy 
Gimnazjum nr 1 zlokalizowano metę. Tę 15 kilometrową 
trasę, pokonała rekordowa liczba 1115 uczestników! 

DorocznerozgrywkioPucharLataorga
nizowaneprzezsekcjęskataKS.„Unia
BieruńStary”ciesząsięrenomąnietyl

kowbieruńskimśrodowiskuskatowym.Tym
razem,wrozgrywkach,któretoczyłysięprzez
całewakacje, udziałwzięło 29 zawodników.
JaknaspoinformowałFranciszekMrzyk–kie
rownik sekcji skata po podsumowaniuwyni
kównajlepszyokazałsięEdwardJarnot,któ
ryzwynikiem18096pktzdobyłPucharLata.
Tuż za nim uplasował się Karol Mielcarek
zwynikiem17564.TrzeciemiejscezająłJó
zefFicekz17298punktami.PiątabyłaLidia
Segeth, którą wyprzedził jeszcze Ireneusz
Piecha.
Tradycyjnie, imprezapodsumowująca roz

grywki,połączonazrozdaniemnagródodbyła
sięwogrodziepaństwaMrzykanagrodywrę
czalimiedzy innymiwiceburmistrzSebastian
Macioł oraz Józef Berger – przewodniczący
StowarzyszeniaMiłośników600letniegoBie
runia,któreodlatpatronujetymrozgrywkom
ifundujenagrodydlazawodników.

Walczyli o Puchar Lata
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rozmaitości

Naodpowiedziczekamydo15września.Prosimyonadsyłanieich
naadres:BieruńskiOśrodekKulturyRedakcjaRodni, 

43150Bieruń,ul.Spiżowa4,lubmailem:rodnia@gazeta.pl.
Wśródautorównadesłanychprawidłowychodpowiedzirozlosujemy

nagrodyksiążkoweufundowaneprzezBOK.
NagrodęotrzymujepanHenryk Uszok.Gratulujemyizapraszamy

doBieruńskiegoOśrodkakulturypoodbiórnagrody.

KRZYŻÓWKA

1 2 3 4 5 6 7 8

Rozwiązanie–nazwabroni.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Paweł Szajdak

tel. kom.: 508810835
godziny otwarcia kancelarii:

9.00 – 17.00

ul. Lędzińska 47
43140 Lędziny

email: adwokatszajdak@gmail.com
www.adwokat-szajdak.pl

Tydzień później na zbior
niku Goldman obyła się
druga część uroczysto

ści. W okolicznościowym spo
tkaniu udział wzięli prezesi 15
kółrejonuV,zprezesemZarzą
duOkręguPZWwKatowicach
–MirosławemIwańskimiopie
kunem rejonu V – Ryszardem
Chrobokiem. Oczywiście i tym
razem rozegrano wędkarskie
zawodywktórychuczestniczy
ło 17 zawodników. Pierwsze

miejsce zajął Eugeniusz Bed
norzzkołaBieruńStary,drugi
byłSławomirBrzyskizkołaTy
chy, trzeci kol. ZdzisławSudoł
z koła CzechowiceDziedzice. 
Pozawodachwmiłej isympa
tycznej atmosferze odbyło się
spotkanie towarzyskie, pod
czas którego przybyli goście
naręceprezesakołanr8–An
drzeja Pomietlorza złożyli gra
tulacjeiżyczeniadalszejowoc
nejwspółpracy.(ZP)

Wędkarski jubileusz

Bieruńskie koło nr 8 Polskiego Związku Wędkarskiego 
obchodzi jubileusz 65 lecia działalności. Okolicznościo
we uroczystości zorganizowano w dwóch turach: pierw
sza wewnętrzna miała miejsce w sobotę 1 sierpnia, kiedy 
to odbyły się zawody wędkarskie z udziałem 55 członków 
koła. Szczęście dopisało Arturowi Hoffmanowi, który za
jął pierwsze miejsce przed Henrykiem Lubowieckim i Pio
trem Spisakiem. 



Rodzinny rajd rowerowy


