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Mieszkańcy Bierunia 
i powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Pokażmy nasze niezadowolenie
z nadmiernego – niebezpiecznego i szkodliwego 

ruchu pojazdów na naszych drogach
 Żądajmy obwodnic i drogi ekspresowej S1 

Zgromadzenie zwołane w tym celu odbędzie się w Bieruniu Nowym

w piątek 16 listopada 2012 roku
wg następującego programu:

14  45 zbiórka i wymarsz uczestników z ul. Węglowej obok ronda
15  00 zbiórka i wymarsz uczestników z ul. Kossaka
przemarsz zorganizowaną kolumną ulicą Warszawską na plac przy  
moście na Wiśle
15  30 zgromadzenie na placu gminnym przy moście na Wiśle i spotka-
nie z przedstawicielami władz samorządowych i państwowych. 
16  00  zakończenie zgromadzenia

Uwaga: Zgromadzenie będzie miało charakter legalny, uczestnicy muszą 
bezwzględnie stosować się do zaleceń organizatorów i służb porządkowych.

Apelujemy o liczny udział w zgromadzeniu co będzie wyrazem naszej 
desperacji w walce o bezpieczne życie w naszych miejscowościach 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek”
Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia

W środku tego wydania Rodni publikujemy Petycję, która 
z podpisami uczestników zostanie skierowana do władz. 
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PETYCJA

W imieniu mieszkańców Bierunia, Oświęcimia, oraz 
gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego, wzywamy organy 

i jednostki administracji publicznej Rzeczpospolitej 
Polskiej do niezwłocznego podjęcia decyzji dotyczących 

budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice 
Kosztowy – Bielsko Biała

Droga krajowa nr 44 przebiegająca przez miasto Bieruń z panującym na niej nadmiernym ruchem 
pojazdów, od wielu lat jest głównym problemem dotykającym mieszkańców Bierunia i pozostałych 
miejscowości powiatu bieruńsko-lędzińskiego jak również Oświęcimia. Oddziaływanie na środowisko 
i ludzi, przez hałas, zadymienie i emisję szkodliwych związków, a przede wszystkim bezpieczeństwo 
pieszych na tym odcinku wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Dość powiedzieć, że tylko w 
2012 r. zginęły tu 3 osoby. Droga 44 jest nagminnie wykorzystywana przez kierowców omijających 
płatny odcinek autostrady A4 i drogi w systemie elektronicznych opłat. Kierowane są na nią wszystkie 
objazdy, związane z remontami dróg i mostów w całym regionie. Doprowadziło to do sytuacji, że prze-
jeżdża tu każdego dnia ponad 20 tysięcy samochodów, z tego prawie 20% to samochody ciężarowe. 
Nie przystosowane do takiego natężenia ruchu skrzyżowania z drogą 934 w kierunku Mysłowic oraz 
drogą 931 w kierunku Pszczyny powodują, że w godzinach szczytu tworzą się gigantyczne korki, para-
liżując nie tylko ruch tranzytowy, ale i lokalny w tym normalne funkcjonowanie miejscowości. 

W tej sytuacji, powstanie drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do 
węzła „Suchy Potok” Bielsku Białej jako alternatywy dla ruchu tranzytowego prowadzonego dotychczas 
przez Bieruń i Oświęcim, jest dla mieszkańców, jedyną nadzieją na poprawę warunków życia.

 Wielokrotnie obiecywany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad termin oddania do 
użytkowania drogi S1 - ostatni wyznaczony na 2013 rok, był dla społeczeństwa Bierunia nadzieją funk-
cjonowania w warunkach niezagrażających życiu i zdrowiu ludzi. 

Jednak budowa drogi S1 doznawała przeróżnych i niezrozumiałych utrudnień, skutkujących opóź-
nieniem wydania kolejnych decyzji i w konsekwencji zaniechaniem prac nad sześcioma analizowany-
mi wariantami. Wzięto pod uwagę zastrzeżenia dotyczące bliskości muzeum w Oświęcimiu, uwzględ-
niono siedliska czapli ślepowrona, ale nie wzięto pod uwagę ważnych problemów żyjących tu ludzi w 
tym bezpieczeństwa drogowego, zagrożenia zdrowia i życia. Nie uwzględniono potrzeb regionu doty-
czących otwarcia komunikacyjnego w tym dostępu do lotniska w Pyrzowicach. Do prac powrócono w 
2012 roku przedstawiając kolejne cztery warianty przebiegu drogi i harmonogram z terminem zakoń-
czenia zadania w 2019 roku.

Obserwując te poczynania, wyrażamy swoje niezadowolenie z tempa powstawania tej drogi – pięt-
naście lat na budowę odcinka 40 km to o wiele za dużo. Oczekujemy przyspieszenia prac w tym zakre-
sie i podjęcia niezbędnych decyzji w terminie dającym gwarancję skorzystania z kończących się Fun-
duszy Europejskich, co realnie oznacza jedyną możliwość wybudowania drogi S1 i rozwiązania proble-
mów zamieszkujących tu ludzi. 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek”
Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia

Mieszkańcy gminy Oświęcim
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WYDARZENIA

Niedzielne uroczysto-
ści rozpoczęły Msze 
za Ojczyznę w któ-

rych uczestniczyli przed-
stawiciele władz Gminy. 
Księża w swoich homiliach 
nawiązywali do naszej hi-
storii, w sposób właściwy 
podkreślając ważne dla 
kraju procesy i wydarzenia. 
Słowa te zyskały aprobatę i 
uznanie wielu parafian.

Następnie w godzinach 
przed południowych pod 
Pomnikiem Powstańców 
na Rynku przedstawiciele 
władz gminy złożyli kwia-
ty. W uroczystości uczest-
niczyli: burmistrz Bernard 
Pustelnik, zastępca bur-
mistrza Leszek Kryczek, rad-
ni Krystian Grzesica, Adam 
Rozmus oraz Sławomir Waw-
rzyniak, dyrektor BOK Zofia Ła-
buś. Ceremonię uświetnili harce-
rze. W uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele władz powiato-
wych Prawa i Sprawiedliwości.

Po południu, w Domu Kultu-
ry Gama rozpoczął się koncert 
w wykonaniu znanych i popular-
nych artystów scen śląskich, któ-
rzy zaprezentowali szereg naj-
popularniejszych arii operetko-

wych i przebojów muzycznych z 
okresu międzywojennego. Licz-
nie zgromadzona publiczność 
gromkimi brawami nagradzała 
między innymi duety z „Księż-
niczki czardasza” czy kuplety 
Adeli z „Zemsty Nietoperza” 

Punktualnie o godzinie 16 
przed Pomnikiem Powstańców 
Śląskich w Bieruniu Nowym po-
nownie zgromadzili się przed-
stawiciele władz gminny z bur-
mistrzem Bernardem Pustel-
nikiem, zastępcą burmistrza 

Kilka dni temu, 11 listopada obchodziliśmy 94 rocznicę Odzyskania Niepodległości

Świętowaliśmy!
Uroczystości gminne w Bieruniu miały bardzo zróżnico-
wany charakter: obok uroczystości wzniosłych jak: oko-
licznościowe Msze Święte za Ojczyznę, które odprawiono 
we wszystkich naszych parafiach czy składanie wieńców 
pod pomnikami, nie zabrakło przedsięwzięć o bardziej lek-
kim i rekreacyjnym charakterze jak chociażby koncert arii 
operetkowych w Domu Kultury „Gama” czy organizowane 
co roku rozgrywki skata tzw. „Turniej Niepodległości”.  

Leszkiem Kryczkiem, wice-
przewodniczącym Rady Miej-
skiej Adamem Rozmusem oraz 
radnym Ryszardem Piskor-
kiem by złożyć wieniec udeko-
rowany barwami narodowymi 
i zapalić pamiątkowy znicz. W 
uroczystości uczestniczyli har-
cerze z naszego miasta. 

Zwieńczeniem niedzielnych 
obchodów było zorganizowane 
przez Stowarzyszenie „Razem 
dla Bierunia” i Bieruński Ośro-
dek Kultury wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych na bieruń-

skim rynku. Kolejną „Bieruńską 
Lekcję Śpiewu” zakończyło skła-
danie kwiatów pod pomnikiem.

Wcześniej w piątek odbyły 
się patriotyczne uroczystości w 
szkołach i przedszkolach. 

W Turnieju Niepodległości zor-
ganizowanym przez sekcję skata 
sportowego KS Unia Bieruń Sta-
ry uczestniczyło 34 zawodników. 
Zawody prowadził i sędziował 
Holdek Mrzyk. Wyniki turnieju: 
1 miejsce Niemiec Piotr 2104  
pkt., 2 miejsce Kubica Grze-
gorz 2080 pkt. 3 Mielca-

rek Karol 1981  pkt, 4 
miejsce Piekorz Cze-
sław 1812 pkt. oraz miej-
sce 5 – Zalewa Włady-
sław 1759 pkt.

Mieszkańcy swą obecno-
ścią na mszach oraz udzia-
łem w poszczególnych im-
prezach dali wyraz szcze-
gólnej wartości Święta 
11-listopada dla Polaków. 
Cieszy zwłaszcza obec-
ność młodzieży szkolnej 
na uroczystościach oraz 
flagi powiewające nad po-
sesjami domów w czym z 
pewnością pomogła akcja 
rozdawania flag państwo-
wych zorganizowana przez 
władze gminne. 
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GOSPODARKA

Informujemy, że „Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników 
w Gminie Bieruń” w sezonie 2012/2013 prowadzone będzie 
przez następujące firmy:

– rejon Bierunia Starego – Bieruńskie Przedsiębiorstwo In-
żynierii Komunalnej Sp. z o. o. 

– rejon Bierunia Nowego – konsorcjum firm Agrotechnika 
Jan Lysko i F.U. „Dawidzki” Dawid Ryszka. 

Nadzór nad prawidłową realizacją zadania sprawować będą 
w godzinach pracy Urzędu pracownicy Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej – Jan Stocki tel. 32 324 24 01, Barbara Ilasz 
tel. 32 324 24 02. Poza godzinami pracy Urzędu wszelkie 
uwagi należy zgłaszać w siedzibie Straży Miejskiej, ul. Jagieł-
ły 1, Bieruń tel. 32 216 37 27 linia płatna, 986 linia bezpłatna.

Drogi nie pozostające w zarządzie Gminy tj. drogi powiato-
we, wojewódzkie i krajowe utrzymywane będą przez właściwe 
organy (wykaz tych  dróg zamieszczamy poniżej).

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, § 6 Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy Bieruń jak również 
§ 2 ust. 4 Zarządzenia nr B.0050.242.2012 Burmistrza Miasta 
Bierunia z dn. 25.10.2012 r. właściciele nieruchomości zobo-
wiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu lodu i innych zanie-
czyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomo-
ści, usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych niezwłocz-
nie po ich pojawieniu się oraz usuwania nadmiaru śniegu z 
dachów budynków. 

Niedopełnienie w/w obowiązków skutkować będzie karą 
pieniężną (nie usunięcie sopli i nawisów śnieżnych kara w 
wysokości do 500 zł, nie uporządkowanie chodników położo-
nych wzdłuż nieruchomości kara w wysokości 100 zł).

Przebieg dróg powiatowych na terenie Bierunia 
– utrzymanie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Warszawska 168, Bieruń, Tel. 32 216 21 73

Ul. Wawelska  – od DK 44 ul. Warszawska do ul. Jagiełły
Ul. Jagiełły  – od ul. Wawelskiej do ul. Bijasowickiej
Ul. Bijasowicka  – od ul. Jagiełły do ul. Krupniczej
Ul. Krupnicza  – od ul. Bijasowickiej do granicy z Bojszowami
Ul. Świerczyniecka  – od ul. Oświęcimskiej do granicy z Bojszowami
Ul. Lokalna  – od ul. Świerczynieckiej do granicy z Tychami
Ul. Bogusławskiego  – od DK 44 ul. Warszawskiej do granicy z Lędzinami
Ul. Bojszowska  – od DW 931 ul. Turystycznej do ul. Krakowskiej
Ul. Chemików  – od DK 44 ul. Turyńskiej do Nitroerg 
Ul. Krakowska  – od ul. Chemików do DK 44 ul. Warszawskiej 
Ul. Lędzińska  – od DK 44 ul. Turyńskiej do granicy z Lędzinami
Ul. Kosynierów  – od DK 44 ul. Warszawskiej do ul. Ofiar Oświęcimskich
Ul. Ofiar Oświęcimskich  – od ul. Kosynierów do DW 934 ul. Wawelskiej
Ul. Patriotów  – od DK 44 ul. Warszawskiej do ul. Bohaterów Westerplatte
Ul. Bohaterów Westerplatte  – od DW 934 ul. Wawelskiej do ul. Mielęckiego
Ul. Mielęckiego  – od ul. Bohaterów Westerplatte do końca zabudowań

Przebieg dróg wojewódzkich na terenie Bierunia 
– utrzymanie (do końca br.) Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Warszawska 168, Bieruń, Tel. 32 216 21 73 

DW 934 – ul. Wawelska – od DK 44 do granicy z Chełmem Śląskim
DW 931 – ul. Turystyczna – od DK 44 do granicy z Bojszowami

Przebieg dróg krajowych na terenie Bierunia 
– utrzymanie – Rejon Wysoki Brzeg, ul. Drogowców 6, Jaworzno, Tel. 32 314 24 05 wew. 21

DK 44 ul. Turyńska/Warszawska – od granicy z Tychami do granicy z woj. małopolskim (most na rzece Wiśle).

Choć za oknem pełna jesień a pogoda  czasem przypomina wczesny październik, nieuchron-
nie zbliża się zima znane niedogodności. Dlatego już dziś warto  zerknąć jak nasze miasto  
przygotowuje się  na te trudniejsze dni w roku.

ZIMA 2012/2013

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH 
NA TERENIE GMINY BIERUŃ
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SPOŁECZEŃSTWO

Nie wszyscy mieszkań-
cy zdają sobie sprawę, 
jak niebezpieczny jest 

to materiał. Według najnow-
szych danych, co roku umie-
ra na świecie 100 tys. osób na 
skutek ciężkich chorób wywo-
łanych azbestem. W ostatnich 
dziesięcioleciach zidentyfiko-
wano około 3000 produktów za-
wierających azbest. Jego ogól-
ne i powszechne stosowanie – 
doprowadziło do odkrycia jak 
szkodliwy jest to materiał. Na-
rażenie na pył azbestowy po-
woduje szereg chorób, od prze-
wlekłego zapalenia oskrzeli do 
azbestozy, czy raka płuc. Cho-
robotwórcze działanie azbestu 
powstaje w wyniku wdychania 

włókien, zawieszonych w po-
wietrzu. Jest to cecha dyskry-
minująca ten materiał w dal-
szym stosowaniu, oraz powo-
dująca dążenie do całkowitego 
zaprzestania jego stosowania. 

Od samego początku pro-
gram zakładał pomoc osobom 
fizycznym w dofinansowaniu 
zadania polegającego na usu-
nięciu wraz z transportem oraz 
utylizacją azbestu. Dofinanso-
wanie udzielane było do kwoty 
22 zł brutto za 1m2 usuniętego 
azbestu. Całość zadania win-
na być wykonywana przez fir-
my posiadające stosowne de-
cyzje zatwierdzające program 
gospodarki odpadami niebez-
piecznymi.

W pierwszym roku funkcjono-
wania programu, zgodnie z wy-
konaną w programie inwentary-
zacją, usunięto z terenu gminy 
azbest, który znajdował się w 
stanie wolnym tzn. był najczę-
ściej zmagazynowany luźno na 
prywatnych parcelach.

Od 2008 r. do nadal dofinan-
sowywujemy zadania zwią-
zane z usunięciem odpadów 
azbestowych dla osób fizycz-
nych . Ogółem z dotacji sko-
rzystało dotychczas 41 osób a 
z terenu Gminy Bieruń usunięto 
5 627 m2 azbestu.

W 2010 r. zostały dokonane 
zmiany w obowiązującym re-
gulaminie, polegające głównie 

na tym, że do skorzystania z 
dotacji dopuszczono Wspólno-
ty mieszkaniowe. Dotychczas 
skorzystały z dotacji Wspólno-
ty mieszkaniowe ul. Węglowej, 
ul. Granitowej, ul. Chemików 
oraz Homera. 

Wzór wniosków dostępny 
jest w Referacie Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 
oraz na stronie internetowej – 
www.bierun.pl

Przed złożeniem wniosku na-
leży zapoznać się z regulami-
nem dofinansowania. Zapra-
szamy wszystkich mieszkań-
ców gminy Bieruń.

Usuwamy azbest
W 2006 r. został wykonany program usuwania azbestu, 
który działa na podstawie programu krajowego, wg hasła: 
„Cichy zabójca likwidowany – 100% dofinansowania w gminie 
Bieruń dla azbestu!”. Urząd Miejski wychodząc naprzeciw 
zadaniom programu, podjął kroki służące dofinansowa-
niu realizacji przedsięwzięć z nim związanych. Dofinanso-
waniu podlegają koszty inwestycji związane z usunięciem 
odpadów azbestowych – powstałych podczas prac re-
montowych i inwestycyjnych w budynkach mieszkalnych 
i innych obiektach, w których zastosowane były materiały 
zawierające azbest.

W rankingu oceniany 
był rozwój wszystkich 
jednostek samorzą-

dowych w Polsce w 2011 roku, 
z zachowaniem podziału na 4 
grupy: gminy wiejskie, miejskie, 

miejsko-wiejskie oraz miasta na 
prawach powiatu. 

Zrównoważony rozwój to taki, 
w którym poszczególne rodzaje 
zasobów gminnych (w tym za-
sobów naturalnych) są wyko-
rzystywane racjonalnie, przez 
co rozwój gminy jest trwały i od-
bywa się bez szkody dla przy-
szłych pokoleń. Głównym celem 
takiego zestawienia jest pre-
zentacja oraz nagrodzenie naj-
lepiej rozwijających się jedno-

stek, spośród wszystkich w Pol-
sce. Ranking jest też podstawą 
do określania ich słabych i moc-
nych stron, co stanowi bazę do 
formułowania celów i uwzględ-
niania najważniejszych czynni-
ków w dalszym ich rozwoju. Ba-
danie oparte na danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego 
daje gwarancję niezależności 
i rzetelności rankingu, który 
przekrojowo pokazuje jak roz-
wijają się wszystkie gminy i wo-
jewództwa w Polsce.  

Więcej w następnym nume-
rze. 

Kolejne wyróżnienie dla Bierunia 
Nasze miasto  zostało wyróżnione w ogólnopolskim Ran-
kingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorzą-
du Terytorialnego 2012 zajmując 5 miejsce w kategorii 
Gminy Miejskie. Ranking został opracowany przez Wy-
dział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki War-
szawskiej oraz ogłoszony podczas konferencji „Samorząd 
Zrównoważonego Rozwoju” w gmachu Sejmu RP pod Ho-
norowym Patronatem Marszałek Sejmu Ewy Kopacz. 

7 listopada 2012 roku w 
Gimnazjum nr 2 im. św. 
Walentego w Bieruniu od-

był się powiatowy konkurs li-
teracki zatytułowany „Jedna 
książka – wiele światów”, w któ-
rym wzięło udział sześć drużyn 

z powiatu bieruńsko-lędzińskie-
go. Zespół z Gimnazjum nr 1 
im. Karola Wierzgonia w Bie-
runiu  w składzie: Oliwia Droz-
dek, Patrycja Piekacz, Ju-
styna Wilkosz zajął pierwsze 
miejsce. Dziewczyny zdobyły 

nad rywalami siedmiopunktową 
przewagę, wykazując się znajo-
mością filmów „Zmierzch”, „Quo 
vadis” i „Troja” oraz takich utwo-
rów literackich jak: „Mitologia” 
Parandowskiego, „Pies Baske-
rville`ów” Doyle`a, „Balladyna” 

Słowackiego, „Quo vadis” Sien-
kiewicz, a także  „Zmierzch”  
Meyer`a. Ponadto opanowały 
fakty z życia  twórców wymie-
nionych wyżej lektur. 

Drużynę do konkursu przygo-
towała p. Bożena Mosler-Gaj-
dzik.

Jedna książka – wiele światów
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BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
przemysłowych położonych w rejonie ul. Chemików wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 
2012r. poz. 647), art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) 
oraz Uchwały Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 
lutego 2010r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów przemysłowych położonych w rejonie ul. Chemi-
ków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 19 listopada 2012r. do 
17 grudnia 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 
ul. Rynek 14, (segment A, piętro II, pokój nr 17), w godzinach 
pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 listopada 2012r. 
o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, (seg-
ment B, piętro II, pokój nr 23).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta, z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 stycznia 2013r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 
poz. 1227) w publicznie dostępnym wykazie zawierającym in-
formacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:

– o projekcie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów przemysłowych położonych w rejonie 
ul. Chemików.

– o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powy-
żej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, 
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na-
leży wnosić do Burmistrza Miasta na zasadach określonych w 
art. 18 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 2 stycznia 2013r.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

mgr inż. Bernard PUSTELNIK

 11 – 2012 r.

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego miasta Bierunia 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 
r. poz. 647), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustawy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130 poz. 
871), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu: 

projektu

aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Bierunia wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do 

tego projektu, 

w dniach od  26 listopada 2012r. do 9 stycznia 2013r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 
Bieruń, (segment A, piętro II, pokój nr 17), w godzinach pracy 
Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie aktualizacji 
Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 stycznia 2013r. 
w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń,                          
o godzinie 1600, w dużej sali szkoleń nr 15.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wno-
sić uwagi do projektu aktualizacji studium.

Uwagi do projektu aktualizacji Studium należy składać na pi-
śmie do Burmistrza Miasta Bierunia z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 30 stycznia 2013r.

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

– projekt aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Bierunia,

– prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona do 
projektu aktualizacji Studium.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, wyżej wymieniony projekt aktualizacji Studium 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, 
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko stosownie do przepisu art. 54 ust. 
3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko – należy wnosić do Burmi-
strza Miasta Bierunia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
30 stycznia 2013r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz 
Miasta Bierunia. 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
mgr inż. Bernard PUSTELNIK



7RODNIA · 11 – 2012 r.

WOKÓŁ NAS

Ukazała się kolejna pły-
ta bierunianina Rafała 
Borkowego kompozyto-

ra i instrumentalisty absolwen-
ta Wydziału Artystycznego Uni-
wersytetu Śląskiego. Muzyk od 
lat zafascynowany jest poezją 
Karola Wojtyły. W 2008 roku 
ukazała się jego płyta „Wybrze-
ża pełne ciszy” do poezji Karola 
Wojtyły z udziałem m.in. Orkie-
stry Kameralnej Miasta Tychy 
AUKSO. 

Teraz, melomani mają okazję 
słuchać utworów z drugiej płyty 
będącej niejako dopełnieniem 
tej sprzed czterech lat . Wydaw-
nictwo firmy Emmanuel, zawie-
ra 16 piosenek z drugiej części 
poematu „Pieśń o Bogu ukry-
tym” Karola Wojtyły. 

Jak powiedział nam Rafał 
Borkowy: nowa płyta – „Pieśń 
o słońcu niewyczerpanym” jest 
różnorodna stylistycznie. Na-
grywaliśmy ją w częstochow-
skim studiu „Radioaktywni” z 
udziałem wokalistów: Barbary 
Klenczar, Gabrieli Papaj, Ja-

rosława Krużołka, Jana Za-
chara oraz moim. Poza tym, 
na płycie usłyszymy kilkunastu 
muzyków m.in. występującego 
ze Stanisławem Sojką kon-
trabasistę jazzowego Marcina 
Lamcha, a także grającego na 
organach Hammonda w zespo-
le CREE – Adama Lomania.

„Pieśń o Bogu ukrytym” jest 
jednym z najpiękniejszych po-
ematów lirycznych w naszej li-
teraturze, mówiących o miło-
ści nadprzyrodzonej. Pochodzi 
z wczesnego okresu twórczo-
ści Autora, przypadającego na 
ostatnie lata wojny. „Pieśń” jest 
osobistym świadectwem wiary 

i daje wgląd w głębię przeżyć 
młodego Poety. Bieruńskiemu 
kompozytorowi na nowej pły-
cie udało się połączyć szacu-
nek dla słowa, z prostotą formy 
muzycznej. Dzięki temu, melo-
dyjne interpretacje wczesnych 
wierszy Karola Wojtyły dają 
szansę na dotarcie z przeka-
zem poetyckim do szerszej gru-
py odbiorców. 

Płytę można nabyć na razie 
tylko w parafiach NSPJ w Bie-
runiu i bł. Karoliny w Tychach, 
w wydawnictwie Emanuel oraz 
na koncertach. 

Dla pierwszej osoby, która 
przyśle mailem odpowiedź na 
pytanie: Ile płyt ma w swoim do-
robku Rafał Borkowy? Mamy 
przygotowaną nagrodę – naj-
nowszą płytę z autografami. 

Mamy dla was płytę Rafała Borkowego

Muzyczny poemat Karola Wojtyły

W dniach 29-31 paź-
dziernika w Szkole 
Podstawowej nr 1 w 

Bieruniu trwał „Tydzień Portu-
galski”. W poszczególne dni, 
na korytarzach szkolnych, cze-
kały na uczniów różne atrakcje. 
W poniedziałek, 29 paździer-
nika, uczniowie klasy 5a, pod 
kierunkiem nauczycielki języka 
polskiego – Aliny Czerwień-
skiej, zaprezentowali insceni-
zację portugalskiej wersji baśni 
pt. „Jaś i magiczna fasola”. We 
wtorek, 30 października, była 
okazja by poznać tradycyjne 
stroje portugalskie, dzięki zor-
ganizowanemu pokazowi mody 
portugalskiej. W środę, 31 wy-
stawiono, prace uczniów klas 
młodszych „Portugalia oczami 
dziecka”. Tego dnia rozegrano 
również mecz piłki nożnej Pol-

ska – Portugalia. Zmęczeni wy-
darzeniami  uczniowie mogli po-
silić się daniami portugalskim, 
które nauczyciele i uczniowie 
przygotowali w ramach wtorko-
wej lekcji gotowania dań portu-
galskich. Jak mówi Sonia Roz-
mus – koordynatorka projektu: 
w galerii strony internetowej, 
poświęconej projektowi „Let’s 
Click!”, można obejrzeć filmiki 
i zdjęcia z obchodów Tygodnia 
Portugalskiego, zebrane dzię-
ki dyrektorowi szkoły – Annie 
Knopek oraz nauczycielkom: 
Beacie Maślance i Karinie 
Nowak-Radeckiej. Można tam 
również znaleźć przepisy na da-
nia portugalskie, które ucznio-
wie z nauczycielami gotowali w 
szkole, a które zyskały wielu fa-
nów.                 (ZP)

Portugalia w Bieruniu
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Ażdwa spo-
t k a n i a 
promocyj-

ne zorganizowano przy 
okazji wydania książki 
Anny Początek „Ze-
spół Folklorystyczny 
Nowobierunianki 1991 
– 2011. Kalendarium 
monograficzne – zarys 
działalności”. Pierwsze 
odbyło się w poniedzia-
łek 5 listopada rano w 
świetlicy środowisko-
wej przy il. Remizowej 
w Bieruniu Nowym. 
Obok autorki i członków 
opisywanego zespo-
łu wzięli w nim udział 
przedstawiciele władz 
Bierunia z burmistrzem 
Bernardem Pustelni-
kiem i wiceprzewodni-
czącym Rady Miejskiej 
Adamem Rozmusem 
oraz powiatu ze staro-
stą Bernardem Bed-
norzem i przewodni-
czącym Rady Powiatu 
Józefem Bergerem. 
Salę w której odbywała 
się promocja wypełnili 
sympatycy tego zasłu-
żonego zespołu. 

Autorka publikacji 
Anna Maria Początek 
w słowie wstępnym pi-
sze między innymi:

– Do skompletowania 
i ujęcia w całość wszel-
kich informacji o działal-
ności Zespołu Folklory-
stycznego skłonił mnie 
zbliżający się Jubileusz 
20-lecia jego działalno-
ści. Zwróciła moją uwa-
gę różnorodność form 
przekazu miejscowego 
folkloru. Im bar dziej za-
głębiałam się w działal-
ność Zespołu, tym bar-
dziej utwierdzałam się 
w przekona niu o zasad-
ności i celowości jego 
funkcjonowania.(…) 
Zdając sobie sprawę z 
niedoskonałości niniej-
szej publikacji, pragnę 

jednak zachęcić do jej 
lektury. Każdy może tu 
znaleźć maleńką cząst-
kę wspomnień ze swo-
im udziałem.

Podczas spotkania 
promującego książkę 
Anna Jarząbek-Sołty-
sik wygłosiła prelekcję 
na temat roli obrzędów 
i zwyczajów w naszym 
życiu podkreślając, że 
coraz częściej asymi-
lujemy obyczaje innych 
kultur a zapominamy o 
swoich tradycjach. Zda-
niem prelegentki, publi-
kacja Anny Początek 
opisująca dzieje jedne-
go z trzech zespołów 
folklorystycznych dzia-
łających w Bieruńskim 
Ośrodku Kultury poka-
zuje jak należy pielę-
gnować historię stron 
ojczystych. W części 
artystycznej wystąpił 
zespół „Nowobierunian-
ki”, z okolicznościowym 
koncertem.

Drugie spotkanie 
promocyjne odbyło się 
tego samego dnia wie-
czorem w Sali Parnas-
sos Biblioteki Śląskiej 
w Katowicach. Tam, 
książka Anny Począ-
tek była jedną z pięciu 
prezentowanych wy-
dawnictw. Po dyskusji 
z udziałem autorów, w 
części artystycznej po-
nownie wystąpił zespół 
„Nowobierunianki” pod 
kierunkiem Małgorzaty 
Berkop. 

Książka: Zespół Folk-
lorystyczny „Nowobie-
runianki” ma 112 stron, 
twardą oprawę i wydana 
jest w formacie A-4. Pu-
blikację można nabyć w 
księgarniach firmy „Kac-
per” w Bieruniu Nowym 
obok kopalni oraz w Bie-
runiu Starym na Rynku.

Promocja książki o Nowobieruniankach

Leć pieśniczko
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Jury w składzie: Dorota Bębenek – prze-
wodnicząca, piosenkarka, muzyk, Jan 
Stępień – redaktor muzyczny Polskie-

go Radia Kraków, Sylwia Wojdak-Chałup-
czak – kompozytor, muzykolog, po przesłu-
chaniu solistów i zespołów, wyłoniło uczestni-
ków Koncertu Finałowego, który odbędzie się 
w Krakowie 16 listopada. W gronie tych, którzy 
otrzymali szansę znaleźli się: w kategorii do lat 
7 – Maja Sądkiewicz z Głogowa, w kategorii II 
( 8 – 10 lat): Weronika Połowniak (Pieszyce), 
Kamil Samek (Rydułtowy), zespół „Chłop-
cy z osiedla” (Rydułtowy), Miłosz Mogiel-
ski (Czeladź), duet Miłosz Mogielski i Ju-
lia Jurczak (Czeladź). W kategorii III (11 – 13 
lat): Dominik Połowniak (Pieszyce), Paweł 
Bagrincew (Aleksandria), Klaudiusz Przy-
bylski (Rydułtowy), Karina Bryła (Wręczy-

ca Wielka), Natalia Pabiś (Wręczyca Wielka), Alicja Andrejczuk 
(Czeladź). W kategorii IV: Damian Hyra (Wręczyca Wielka), w ka-
tegorii V, powyżej 17 lat: Bettina Krzykawska (Bieruń), Justyna 
Okrent (Owsiszcze) i Aneta Woszczyńska (Bytom). 

Magdalena Klyta z Bieruńskiego Ośrodka Kultury powiedziała: 
Cieszymy się, że aż tak wielu uczestników otrzymało w Bieruniu 
przepustkę do finału. Mam nadzieję, że za rok znów spotkamy się 
w tak miłym gronie i kiedyś, jakaś gwiazda, będzie wspominać na-
sze miasto.                 (ZP) 

Z BIERUNIA NA ESTRADY ŚWIATA
W sobotę 20 października, w Bieruńskim Ośrodku Kultury 
odbyły się śląskie eliminacje do XIII Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Dzieci i Młodzieży – „Tęczowe Piosenki Jana Woj-
daka”. Celem festiwalu jest promowanie młodych talen-
tów, dziecięcej i młodzieżowej twórczości, doskonalenie 
warsztatu muzycznego, zachęcanie do edukacji muzycz-
nej a przede wszystkim do śpiewania. 



10 RODNIA · 11 – 2012 r.

KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W LISTOPADZIE

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

Planowane imprezy zostały przeniesione 
do Domu Kultury „Gama”.

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
15.11.2012 godz.15.00 – spotkanie PZERiI w DK „Gama” 
20.11.2012. godz. 18.00 – zapraszamy na koncert uczniów 
ogniska muzycznego.
22.11.2012 godz. 17.00 – „Naturalne Metody Leczenia” 
– wykład oraz porady dla mieszkańców.
24.11.2012 godz. 20.00 – Zabawa Andrzejkowa, bilety w cenie 
50 zł do nabycia w DK „Gama”
25.11.2012 godz. 18 – spotkanie ministrantów 
z ok. święta św. Tarcycjusza
27.11.2012. godz. 16.30 – Dyskoteka dla uczniów 
z gimnazjum nr 2 w Bieruniu.
29.11.2012 godz. 17.00 – „Naturalne Metody Leczenia” 
– wykład oraz porady dla mieszkańców.
05.12.12. godz. 10.00 – przedstawienie dla przedszkolaków z P-1 
05.12.2012 godz. 17.00 – „Naturalne Metody Leczenia” – 
wykład oraz porady dla mieszkańców.
06.12.2012 godz. 17.00 – zapraszamy do „Gamy” na 
spotkanie z Mikołajem. Koszt biletu 5 zł (słodki upominek 
dla dziecka uczestniczącego w przedstawieniu). Bilety w 
placówkach BOK.
07.12.2012.godz. 8.00-12.00 – cykl przedstawień edukacyj-
nych dla dzieci. 
11.12.2012 godz. 8.00-12.00 – Cykl przedstawień profilaktycz-
nych dla SP1
13.12.2012 godz. 17.00 – „Naturalne Metody Leczenia” 
– wykład oraz porady dla mieszkańców.
18.12.2012 godz. 9.00-13.00 – „Talenty na scenę” 
– konkurs dla LO w Bieruniu
19.12.2012. godz. 17.00 – Spotkanie wigilijne dla przedszko-
laków z P-1.
20.12.2012 godz. 17.00 – „Naturalne Metody Leczenia” 
– wykład oraz porady dla mieszkańców.

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
20 listopada godz. 14.00 – Spotkanie PZERiI
22 listopada godz. 17.00 – Spotkanie chórów z okazji święta 
św. Cecylii 
23 listopada godz. 17.00 – Spotkanie Stowarzyszenia 
„Wspólna Europa”
13 grudnia godz. 17.00 – Otwarcie pokonkursowej wystawy 
fotograficznej – G1
4 grudnia godz. 14.00 – Mikołaj dla PZERiI
9 grudnia godz. 9.30 – Mikołajkowy Jarmark Bożonarodze-
nio wy – parking przy Parafii NSPJ w Bieruniu Nowym
14 grudnia – Wigilia dla podopiecznych MOPS
16 grudnia godz. 14.00 – Walne zebranie PZW Koło Nr 8 
18 grudnia godz. 14.00 – Spotkanie PZERiI
20 grudnia – Wigilia dla podopiecznych MOPS

Stowarzyszenie „Wspólna-Europa” organizuje tradycyjne spo-
tkanie z młodym, francuskim winem „Beaujolais Nouveau” na 
które serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców. Spo-

tkanie odbędzie się w piątek 23 listopada 2012 r., o godz. 18.00 w 
Świetlicy Środowiskowej w Bieruniu Nowym ul. Remizowa.

Program spotkania przewiduje między innymi:  degustację win 
„Beaujolais Nouveau” prezentację filmu i fotografii z Wieczoru Fran-
cuskiego, pokaz tańca towarzyskiego oraz  wspólne tańce. Otocze-
nie stanowić będzie wystawa fotografii z pobytu w Meung sur Loire 
w 2012 r.

Rezerwacja miejsc: telefonicznie Bogusława Miernik 
tel. 607-938-549 lub emailem: wspolna-europa@wp.pl. 

Bilety wstępu w cenie 25,00 zł (od osoby) można nabyć 
w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Krakowska 28. 

Więcej informacji: www.wspolna-europa.eu

Degustacja Beaujolais 

Zakład Pogrzebowy

 WOJTUSZEK

Bieruń ul. Rynek 10

tel. (32) 215-15-00, 501-439-917
  oferuje pełny zakres usług pogrzebowych

Oferuje całodobowe kompleksowe usługi pogrzebowe.
Całodobowe przewozy, do chłodni w Bieruniu lub we 
wskazane miejsce przez rodzinę.
Zakład świadczy bezpłatne usługi w zakresie porad 
cywilno- prawnych(renty, świadczenia, masy spadkowe)
Posiadamy możliwości udzielania kredytów.
Rozliczenia bezgotówkowe z KRUS i ZUS oraz MSWiA
Załatwiamy formalności ZUS KRUS US.
USŁUGI ŚWIADCZYMY W KONKURENCYJNYCH 
CENACH.
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– w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu Czar-
nuchowic

Plan obejmuje powierzchnię 
280,45 ha. Ustalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu Czar-
nuchowic utrwalają w znacznej 
mierze dotychczasowy sposób 
zagospodarowania terenu. W 
niewielkim stopniu stanowią o 
rozwoju funkcji mieszkaniowej i 
usługowej, wzdłuż istniejącego 
układu komunikacyjnego. Prze-
ważającą część obszaru pla-
nu stanowią tereny upraw polo-
wych, a wzdłuż Wisły i Przemszy 
zachowany zostaje korytarz eko-
logiczny w postaci: łąk i pastwisk 
oraz zieleni nieurządzonej. Plan 
wyznacza również przebieg ob-
wodnicy Bierunia Nowego w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 934. 
– Do projektu planu wpłynęła 
jedna uwaga, która nie zosta-
ła uwzględniona ze względu na 
niezgodność z obowiązującym 
studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Bierunia.

– w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów po-
łożonych w rejonie ul. Jagieł-
ły, ul. Wiślanej i rzeki Wisły. 

Ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego terenów położonych w re-
jonie ul. Jagiełły, ul. Wiślanej i 
rzeki Wisły utrzymują dotychcza-
sowy sposób zagospodarowa-
nia terenu. Plan obejmuje tereny 
narażone na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz poddane wpływom 
eksploatacji górniczej, w wyniku 
której przewiduje się możliwość 
podniesienia zwierciadła wód 
gruntowych i powstawanie zale-
wisk. W granicach planu przewa-
żają tereny użytkowane rolniczo 
oraz przeznaczone pod zieleń. 
Z uwagi na ww. uwarunkowania 
ogranicza się rozwój zabudowy 
poprzez wprowadzenie zaka-
zu budowy nowych budynków 
(z wyjątkiem terenu 1 MN przy 
ul. Jagiełły), dopuszczając jej 
ewentualną rozbudowę nie wię-
cej niż 20% powierzchni użytko-
wej budynków.

– w sprawie dzierżawy grun-
tów gminnych.

Z uwagi na konieczność zawie-
rania kolejnych umów dzierżawy 
nieruchomości, w roku 2013 i w 
latach następnych, które obec-
nie są przedmiotem dzierżawy, 
zgodnie ż art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 
a ustawy o samorządzie gmin-
nym, który stanowi: „...uchwala 
rady gminy jest wymagana rów-
nież w przypadku, gdy po umow-
nie zawartej na czas oznaczony 
do 3 lat strony zawierają kolej-
ne umowy, których przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość...”, 
niezbędnym było podjęcie ni-
niejszej uchwały. Wymienione 
w uchwale 24 grunty gminne zo-
staną przeznaczone do dzierża-
wy na cele rolnicze, cele rekre-
acyjne, pod miejsca parkingowe, 
zieleń przydomową.

– w sprawie nabycia nieru-
chomości na rzecz gminy 
Bieruń.

Działki będące przedmiotem 
niniejszej uchwały,  zostały za-
jęte pod przepompownie ście-
ków sanitarnych, w związku z 
prowadzonymi inwestycjami 
pn.: „Budowa kanalizacji sani-
tarnej w rejonie ul. Wawelskiej 
i ul. Skowronków oraz dzielnicy 
Czarnuchowice” oraz „Budowa 
kanalizacji sanitarnej Bierunia 
Starego – etap IV”. Działka opi-
sana w ust. 2 niniejszej uchwa-
ły, została zajęta pod drogę 
dojazdową, stanowiącą bocz-
na ul. Łysinowej, gdzie głów-
ny ciąg drogi stanowi własność 
gminy Bieruń. Działka opisana 
w ust. 3, została przeznaczo-
na w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego 
pod poszerzenie ul. Skowron-
ków i będzie stanowić dojazd 

do wybudowanej przez gminę 
przepompowni na działce nr 
2482/23.

– w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi.

W uchwale tej czytamy:  Do-
konuje się wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w taki 
sposób, że w przypadku nieru-
chomości, na której zamiesz-
kują mieszkańcy, opłata za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty ustalonej odrębną uchwa-
łą. Podstawą do ustalenia licz-
by osób zamieszkujących daną 
nieruchomość jest deklaracja o 
wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalny-
mi składana przez właścicieli 
nieruchomości, na których za-
mieszkują mieszkańcy.

– w sprawie terminu, często-
tliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
1. Kwartalna opłata za gospo-

darowanie odpadami komu-
nalnymi wnoszona będzie 
przez właścicieli nierucho-
mości z dołu bez wezwania, 
w łącznej wysokości za trzy 
miesiące kalendarzowe, w 
następujących terminach:
a) za 1 kwartał do 10 kwiet-

nia danego roku rozlicze-
niowego

b) za II kwartał do 10 lipca 
danego roku rozliczenio-
wego

c) za III kwartał do 10 paź-
dziernika danego roku 
rozliczeniowego

d) za IV kwartał do 10 
stycznia kolejnego roku 
po roku rozliczeniowym

2. Wysokość opłaty, o której 
mowa w ust. 1 stanowi ilo-
czyn stawki opłaty ustalonej 
w odrębnej uchwale, liczby 
mieszkańców zamieszku-
jących daną nieruchomość 
oraz ilości miesięcy.

3. Termin wniesienia pierw-
szej opłaty, o której mowa 
w ust. 1 upływa zgodnie z 
ust. 1 pkt c. 10 października 
2013 r. i obejmuje okres od 
1 lipca 2013 r. do 30 wrze-
śnia 2013 r.

4. Opłata, o której mowa w 
ust. 1 wnoszona będzie 
przez właścicieli nierucho-
mości przelewem na ra-
chunek bankowy 26 8435 
0004 0000 0000 6158 0001 
w Banku Spółdzielczym w 
Tychach, Oddział Bieruń 
lub w kasie Urzędu Miasta, 
ul Rynek 14,43-150 Bieruń 
(1 piętro pok. 17).

– w sprawie określenia szcze-
gółowego sposobu i zakre-
su świadczenia usług w za-
kresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gmi-
ny Bieruń i zagospodarowa-
nia tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właści-
cieli nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

Uchwała ta jest tak,  ważna 
i dotyczy tego co jest nazywa-
ne „rewolucją śmieciową”, która 
czeka nas od przyszłego roku, 
że pod relacją z sesji publikuje-
my ją w całości. Każdy Czytelnik 
znajdzie w niej coś dla siebie.

– w sprawie wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsię-
biorca ubiegający się o uzy-
skanie zezwolenia na pro-
wadzenie działalności w 
zakresie ochrony przed bez-
domnymi zwierzętami, pro-
wadzenia schronisk dla bez-
domnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części na 
terenie gminy Bieruń.

Radni obradowali
XV Sesja Rady Miejskiej Bierunia, któ-
ra obradowała 25.10.2012 była niezwykle 
owocna. Radni dyskutowali na temat za-
gospodarowania terenów tzw. strefy eko-
nomicznej oraz polityki kulturalnej mia-
sta. Obydwa te problemy przedstawimy 
w osobnych publikacjach. Ponadto, Rada 
podjęła następujące uchwały:
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– w sprawie określenia wy-
magań, jakie powinien speł-
niać przedsiębiorca ubiegają-
cy się o uzyskanie zezwolenia 
na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych na te-
renie gminy Bieruń.

– w sprawie określenia przy-
stanków komunikacyjnych 
udostępnionych dla operato-
rów i przewoźników, których 
właścicielem lub zarządzają-
cym jest gmina Bieruń, wa-
runków i zasad korzystania z 
tych obiektów oraz ustalenia 
stawek opłat za korzystanie 
z nich.

– w sprawie podziału gmi-
ny Bieruń na okręgi wybor-
cze. Rada dokonała podziału 
miasta na 15  okręgów wy-
borczych z których w najbliż-
szych wyborach będziemy 
wybierać po jednym przed-
stawicielu do Rady Miasta.

– w sprawie zmian w budże-
cie gminy Bieruń na 2012 
rok.

Rada Miejska w Bieruniu 
uchwala:
§ 1 Zwiększenie dochodów 

budżetowych o kwotę 
35.105,00 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 1.

§ 2 Zwiększenie wydatków bu-
dżetowych o kwotę per sal-
do 35.105,00 zł, zgodnie z 
załącznikiem nr 

– w sprawie zmian Wielolet-
niej Prognozy Finansowej 
wraz z prognozą kwoty dłu-
gu i spłat zobowiązań miasta 
Bierunia na lata 2012-2021. 
Uchwała ta jest konsekwen-
cją zmian w budżecie doko-
nanych uchwałą poprzednią.

– w sprawie udzielenia dota-
cji do Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Bieruniu Nowym.

Udziela się z budżetu gmi-
ny Bieruń na 2012 r. dotacji w 
wysokości 3 200,00 zł (słownie: 
trzy tysiące dwieście złotych) 

dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bieruniu Nowym na po-
krycie wydatków bieżących – 
zakup łańcuchów KSS 20 do 
ratownictwa technicznego.

– w sprawie udzielenia dota-
cji do Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Bieruniu Starym. 

Rada Miejska w Bieruniu 
uchwala: Udziela się z budżetu 
gminy Bieruń na 2012 r. dotacji 
w wysokości 5 450,00 zł (słow-
nie: pięć tysięcy czterysta pięć-
dziesiąt złotych) dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Bieruniu 
Starym na pokrycie wydatków 
inwestycyjnych – zakup sani do 
ratownictwa lodowego.

Obie straże otrzymały dota-
cję celową z Komendy Głównej 
PSP na zakup sprzętu. Gmina  
wspomaga te zakupy dokonu-
jąc przesunięć w budżecie.

– w sprawie: negatywne-
go stanowiska Rady Miej-
skiej dotyczącego przed-
stawionej do zaopiniowania 
przez Kompanię Węglową 

S.A. KWK „Ziemowit” w Lę-
dzinach „Koncepcji wyko-
nania kompleksowej regula-
cji stosunków wodnych  w 
zlewni Potoku Stawowego 
wraz z możliwością utwo-
rzenia polderu zalewowego 
i odpowiedniego utworzenia 
rzeźby terenu przy wykorzy-
staniu mas skalnych dostar-
czonych przez KWK „Piast” 
w Bieruniu i KWK „Ziemowit” 
w Lędzinach”  

Rada uznaje Koncepcję za 
niezgodną ze studium uwarun-
kowań i kierunków zagospoda-
rowania miasta Bierunia i miej-
scowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego oraz 
kolidującą z działaniami gminy 
mającymi na celu uruchomienie 
terenów Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej.

Wyraża wolę wykonania na 
koszt gminy wariantowych  pro-
pozycji rozwiązań odprowadze-
nia wód deszczowych z terenu 
objętego koncepcją przedsta-
wioną przez KWK „Ziemowit”.

§1
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości z terenu gminy Bieruń i zagospodarowania tych od-
padów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§2
1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych wciągu miesiąca 

kalendarzowego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
o zabudowie jednorodzinnej uzależniona jest od liczby osób 
zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi:
1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:

a) jeden pojemnik o pojemności 120 1 na odpady zmiesza-
ne,

b) po jednym worku 120 1 na każdą frakcje odpadów zbie-
ranych w sposób selektywny, tj. papier, szkło, tworzywa 
sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby:
a) dwa pojemniki o pojemności 120 1 na odpady zmiesza-

ne,
b) po dwa worki 120 1 na każdą frakcje odpadów zbiera-

nych w sposób selektywny, tj. papier, szkło, tworzywa 
sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osób:
a) trzy pojemniki o pojemności 120 1 na odpady zmiesza-

ne,

b) po trzy worki 120 I na każdą frakcje odpadów zbieranych 
w sposób selektywny, tj. papier, szkło, tworzywa sztucz-
ne, metal, odpady wielomateriałowe

4) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:
a) trzy pojemniki o pojemności 120 1 oraz dodatkowo je-

den pojemnik o pojemności 120 1 na każde kolejne dwie 
osoby,

b) po trzy worki 120 1 na każdą frakcję odpadów zbiera-
nych w sposób selektywny, tj. papier, szkło, tworzywa 
sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe oraz dodat-
kowo po jednym worku 120 1 na każdą frakcję, na każde 
kolejne cztery osoby.

5) dla nieruchomości nie wyposażonej w kompostownik, nie-
zależnie od liczby zamieszkałych osób, jeden pojemnik o 
pojemności do 50 1 przeznaczony na bioodpady.

6) dla nieruchomości nie wyposażonej w kompostownik, nie-
zależnie od liczby zamieszkałych osób, w zależności od 
potrzeb, worki o pojemności 120 1 na odpady zielone (np. 
trawa, gałęzie, liście).

7) dla nieruchomości wyposażonych w piece centralnego 
ogrzewania zasilanego paliwem stałym, niezależnie od 
liczby zamieszkujących osób dodatkowo worki na popiół i 
żużel o pojemności 50 1 w ilości : 2 w okresie grzewczym, i 
1 poza okresem grzewczym

8) W przypadku zwiększonej ilości odpadów komunalnych 
zmieszanych powstałych nie z tytułu zamieszkania lecz in-
nych okoliczności (uroczystości rodzinne, itp.) właściciel 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bieruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:
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19 października 2012 
roku na strzelnicy 
sportowej w Bieruniu 

Nowym odbył się Wojewódz-
ki Finał Szkolnej Ligi Strze-
leckiej 2012. Zespół uczniów  
z Gimnazjum Nr 2 im. św. Wa-
lentego w Bieruniu w składzie  
Klaudia Kielar, Aleksandra 
Dzik, Honorata Duda osiągnął 
wielki sukces zajmując I miej-
sce w klasyfikacji drużynowej 
 i indywidualnej, gdzie Klaudia 
Kielar wywalczyła złoty medal. 
Bardzo dobry występ zaliczy-
ły dwie pozostałe zawodniczki 
bieruńskie, Aleksandra Dzik 
zajęła II, natomiast Honorata 
Duda IV miejsce. Opiekunem 
zwycięskiej drużyny był p. Da-
riusz Szulc.

Najlepsi w 
strzelaniu

nieruchomości może przekazać przedsiębiorcy odbierają-
cemu te odpady w workach

2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nie-
ruchomości o zabudowie wielorodzinnej uzależniona jest od 
liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz przyję-
tego wskaźnika nagromadzeniaw wysokości 360 kg/os/rok.
1) zmieszane odpady komunalne - gromadzone są w pojem-

nikach o pojemności 550 1, 750 1, 1100 1, 5000 1, 7000 
1, ilość pojemników zależna jest od wielkości (powierzch-
ni) miejsc gromadzenia odpadów, w przypadku braku po-
wierzchni pod ustawienie niezbędnej ilości pojemników, 
ilość odebranych odpadów może być regulowana często-
tliwością ich wywozu

2) odpady zbierane w sposób selektywny gromadzone są w 
osobnych pojemnikach na każda frakcję, tj. papier, szkło, 
tworzywa sztuczne + metal, zielone oraz wielomateriało-
we.

§3
1. Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszka-

łych o zabudowie jednorodzinnej odbierane są bezpośrednio 
sprzed posesji z następującą częstotliwością dla odpowied-
nich grup odpadów:
1) odpady zmieszane - raz na dwa tygodnie
2) odpady zbierane selektywnie - raz w miesiącu
3) bioodpady - w okresie letnim, tj. 01.04-31.10 raz w tygo-

dniu, w okresie zimowym, tj. 01.11-31.03 raz na dwa tygo-
dnie

4) odpady zielone -w okresie od 01.04-30.11, przy odbiorze 
bioodpadów

2. Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszka-
łych o zabudowie wielorodzinnej odbierane są z następującą 
częstotliwością dla odpowiednich grup odpadów:
1) odpady zmieszane - 5 razy w tygodniu,

2) odpady zbierane w sposób selektywny, niezwłocznie po 
zgłoszeniu faktu o całkowitym zapełnieniu pojemnika dla 
danej frakcji, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

§4
Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmu-

jące: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia (farby, 
lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumu-
latory, ogniwa i baterie galwaniczne, opony, odpady surowcowe, 
meble i odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, świe-
tlówki oraz odpady budowlano - rozbiórkowe z remontów wykony-
wanych samodzielnie przez właściciela nieruchomości, odbierane 
są bezpłatnie od mieszkańców gminy Bieruń w specjalnie utwo-
rzonych punktach do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowa-
nych na terenie gminy.

§5
Dodatkowo organizowane są zbiórki odpadów wielkogabaryto-

wych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, od-
bieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych o zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej 2 
razy w roku kalendarzowym zgodnie z harmonogramem firmy wy-
wozowej. Ponadto gmina Bieruń udostępnia na stronie interneto-
wej aktualny wykaz punktów, w których do specjalnych pojemni-
ków można wrzucić przeterminowane leki i zużyte baterie.

§6
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej 
jednak niż od 01.07.2013 r.
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W Szkole Podstawowej 
nr 3 – 16 październi-
ka odbyło się uroczy-

ste pasowanie 90 pierwszaków 
przyjętych w poczet uczniów na-
szej szkoły. Uroczystość miała 
szczególnie podniosły charak-
ter, ponieważ pierwszaki złożyły 
ślubowanie na sztandar szkoły, 
w obecności zaproszonych go-

ści-dyrektor Ośrodka Edukacji 
p. Krystyny Czajowskiej, wi-
ceprzewodniczącej Rady Rodzi-
ców p. Agnieszki Dann i licz-
nie zgromadzonych rodziców.                                                                    
Uczniowie pierwszych klas 
składali uroczyste przyrzecze-
nie, że będą sumiennie i syste-
matycznie się uczyć, kulturalnie 
zachowywać oraz szanować ro-

dziców, nauczycieli, innych pra-
cowników szkoły, osoby starsze 
i kolegów.

Pani dyrektor Małgorzata 
Berger-Kutera przypomniała 
uczniom o ich obowiązkach i cią-
żących na nich powinnościach.

Dzieci przekonały się, że wca-
le nie tak łatwo zostać uczniem 
SP3, ponieważ kandydaci musieli 
przejść próbę wiedzy. Na szczę-
ście wszyscy wyszli z niej zwy-
cięsko wykazując się dużą wie-

dzą i pomysłowością, na dowód 
czego otrzymali akt pasowania 
na ucznia i legitymacje szkolne.

Uroczystość uprzyjemnił wy-
stęp starszych kolegów z kla-
sy IIIC i IIIE, który został przyję-
ty przez pierwszaków z ogrom-
nym entuzjazmem i nagrodzony 
gromkimi brawami.

Ten niezwykły dzień rodzice 
uprzyjemnili swoim pociechom 
słodkim poczęstunkiem w sa-
lach.

Do konkursu zgłosiło się 
ponad siedemdziesię-
ciu solistów, zespołów 

wokalnych oraz wokalno-in-
strumentalnych, którzy zapre-
zentowali się w trzech katego-
riach wiekowych: dzieci (4-12 
lat), młodzież (13-18 lat) i do-
rośli (powyżej 18 lat). Zmaga-
nia uczestników oceniała Ko-
misja Artystyczna w skład któ-
rej wchodzili Anna Jedynak 

– Zastępca Dyrektora Wydziału 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Urzędu Marszałkow-
skiego, Anna Ruttar – Wykła-
dowca Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Ka-
towicach, Izabela Baszczyń-
ska – pracownik ROEFS Biel-
sko-Biała, Daniel Węgrzyn – 
wykładowca Wydziału Filologii 
Angielskiej Uniwersytetu Ślą-
skiego, Adam Złotorowicz - 

dziennikarz Antyradia i Irene-
usz Tomeczek – pracownik 
ROEFS Katowice.

Jury wybrało do finału piętna-
stu najlepszych wykonawców, 
którzy wystąpili na żywo. Wśród 
nich fantastycznie zaprezento-
wała się uczennica Gimnazjum 
nr 1 im Karola Wierzgonia w 
Bieruniu – Sonia Nowak, która 
zaśpiewała piosenkę „Warwick 
Avenue”. Mimo bardzo wyso-
kiego poziomu Sonia tak ocza-
rowała swoim głosem jury, że w 
ostateczności zajęła 4 miejsce. 

Festiwal był bardzo dobrze 
przygotowany pod względem 
organizacyjnym, zapewniono 
mnóstwo atrakcji dla uczestni-
ków, w oczekiwaniu na werdykt 
jury wystąpił zespół The Tre-
bles. Soni gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów. 

Grupa 24 uczniów z naszego gimna-
zjum wraz z opiekunami – dyrekto-
rem szkoły p. Grzegorzem Bizac-

kim, p. Joanną Tomalą i p. Grzegorzem 
Gretką wyruszyła na wycieczkę do partner-
skiego miasta w Czechach Moravsky’ego 
Berouna. W programie wyjazdu znalazło 
się zwiedzanie szkoły, w której  zostaliśmy 
bardzo życzliwie przyjęci przez nauczycieli 
i uczniów oraz nie lada atrakcja – wizyta w 
malowniczej krainie Morawski Kras.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili jedną z 
najciekawszych w okolicy jaskiń – Punke-
vni, w której zobaczyli bogate formy nacie-
kowe w postaci stalaktytów, stalagmitów 
oraz powstałych z ich połączenia, stala-
gnatów. Następnie płynęli łodzią po pod-
ziemnej rzece Punkvie, aby znaleźć się 
na dnie Przepaści Macochy, której głębo-
kość wynosi 138,5 metra. Nazwa  przepa-
ści, według legendy, pochodzi do maco-
chy, która próbowała zrzucić ze skały swo-
jego pasierba, aby cały majątek przypadł 
jej własnemu synowi. Chłopiec jednak zdo-

Folklor polsko-słowacki, klimatyczna Adele, a nawet hisz-
pańskie Besamo mucho – taką kulturową mieszankę moż-
na było usłyszeć podczas Wojewódzkiego Festiwalu Pio-
senki Europejskiej EUROSONG. Impreza odbyła się w Ki-
noteatrze Rialto w Katowicach.

Sonia w wojewódzkim finale

Pasowanie w Trójce

Wspomnienia z czeskiego Berounia
łał uczepić się gałęzi wy-
stającej ze zbocza i tym 
samym uniknął śmierci, a 

macochę za karę rzucono
 w przepaść. Zwiedzanie 
okolicy zakończyło się 

wyjazdem kolejką linową nad 
Przepaść Macochy.  

Wyjazd z pewnością był dla 
gimnazjalistów wspaniałą lek-
cją geografii, której długo nie 
zapomną.   



15RODNIA · 11 – 2012 r.

MAGAZYN SZKOLNY

Udanie dla reprezentacji 
Szkoły Podstawowej nr 
1 zakończył się XV Rajd 

Jesienny organizowany przez 
tyski oddział PTTK. W ośmiu 
drużynach rajdowych było łącz-
nie 76 uczniów klas 4 – 6 pod 
opieką nauczycieli z naszej 
szkoły. 

Zbiórka o godzinie 7.15 nie 
przeraziła nikogo – stawili się 
wszyscy. Wsiedliśmy do auto-
karów spoglądając z obawą na 
poranne niebo – ładna pogoda 

– najważniejsza rzecz na takiej 
wyprawie. Mieliśmy szczęście 
– pogoda dopisała! Podjecha-
liśmy autokarami do Bystrej 
Śląskiej i stamtąd pod opieką 
przewodników p. Zdzisława 
Matyji i p. Przemysława Ma-
jora ruszyliśmy w góry. Nasza 
trasa biegła z Bystrej przez 
Magurę, Klimczok na prze-
łęcz Karkoszczonkę, gdzie na 
mecie rajdu przy schronisku 
(Chacie Wuja Toma) wzięli-
śmy udział w konkursie tury-

stycznym i konkursie 
pierwszej pomocy. Po 
trudach wędrówki mo-
gliśmy usiąść, posilić 
się gorącym żurkiem 
z chlebem oraz gorą-
cą herbatą. Kto chciał, 
mógł przy ognisku 
usmażyć kiełbaskę, a 
potem odpocząć na ło-
nie przyrody. Ogłosze-
nie wyników było dla 
nas bardzo radosne: 
przygotowanie i tym ra-
zem przyniosło rezul-
taty – drużyna Trape-
rów zajęła II miejsce w 

konkursie wiedzy turystycznej, 
a drużyna Żbików II miejsce 
w konkursie pierwszej pomo-
cy. Ponadto – Traperzy zajęli 
III miejsce w ogólnej punktacji 
rajdowej, a Żbiki IV. Zdobycze 
tym cenniejsze, że drużyn było 
17, w tym kilka gimnazjalnych. 
Zwycięskie drużyny otrzyma-
ły atrakcyjne nagrody. Każdy 
uczestnik rajdu otrzymał pa-
miątkowy dyplom oraz „Wy-
bieram wędrowanie. Poradnik 
młodego turysty”.

Wracaliśmy zmęczeni, ale 
szczęśliwi, że wszystkim bez 
trudu udało się pokonać długą 
czterogodzinną trasę. Oczywi-
ście wybierzemy się na kolejny 
rajd – tym razem wiosenny, któ-
rego trasa będzie biegła między 
skałkami na Jurze Krakowsko – 
Częstochowskiej. 

Skład drużyny TRAPERZY, 
która zajęła na rajdzie III miej-
sce: NATALIA NOWAK 4c, 
KATARZYNA SOSNA 4c, MI-
CHALINA BIZACKA 4c, NA-
TALIA ŁOSOŃ 4c, WIKTORIA 
CYGLER 6b, MARLENA LU-
BECKA 6b, AGATA SOBOL 
6d, AGNIESZKA ŻELAZKO 
6d, KATARZYNA NAGI 6d, 
PAULINA PLUTA 6d. 

Skład drużyny, która zdobyła 
II miejsce w konkursie pierw-
szej pomocy: ANNA SIWIŃ-
SKA 5a, EDYTA SONTAG 5a, 
MAGDALENA CHODUR 6a 
Skład drużyny, która zdobyła 
II miejsce w konkursie wiedzy 
turystycznej: 

AGATA SOBOL 6d, PAULI-
NA PLUTA 6d, AGNIESZKA 
ŻELAZKO 6d 

Dzieci z grup 4-5 latków 
„Żabki” i 5-6 latków 
„Pszczółki udały się na 

pocztę, aby złożyć życzenia z oka-
zji dnia Poczty Polskiej. Dzieci mo-
gły posłuchać o pracy pocztowców 
oraz poznać historię trąbki poczto-
wej. Z zainteresowaniem słuchały 
informacji o pracy na poczcie. Dzię-
ki tej wizycie dowiedziały się, że 
można tram nie tylko wysłać list czy 
paczkę, ale także zakupić znaczki 
i zapłacić rachunki. Przedszkola-

ki poznały tajniki pracy listonosza 
i obsługi technicznej, miały możli-
wość zakupienia znaczków i wysła-
nia listów niespodzianek do swoich 
najbliższych. Udało się nam rów-
nież porozmawiać z panem listono-
szem, który opowiadał nam jak wy-
gląda Jego praca. Wycieczka była 
bardzo interesująca, a przedszko-
laki wracały do przedszkola pełne 
miłych wrażeń. Serdecznie dzięku-
jemy pracownikom poczty za miłe i 
ciepłe spotkanie. 

XV Rajd zakończony

Z wizytą na poczcie

W dniach 11-16 paź-
dziernika w Gimna-
zjum nr 1 im. Karola 

Wierzgonia w Bieruniu zorgani-
zowano wystawę prac uczniów 
klas III pt. „Co nam jesień przy-
niesie”. Zaprezentowano przy-
kłady kompozycji z jesiennych 
kwiatów, owoców, warzyw i li-
ści. Część prac miało formę 
wielokolorowych kolaży i ry-
sunków, były również prace fo-
tograficzne. Najciekawsze pra-
ce przygotowali następujący 

uczniowie: Marcin Małek, Mi-
chał Domański, Rafał Mruk, 
Karolina Bliźniak (klasa III a), 
Julia Ciosek (klasa III b), Da-
ria Jędryczko ( klasa III d), 
Joanna Mucha (klasa III c).

Wystawę mogli również zo-
baczyć goście zaproszeni z 
okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej oraz rodzice naszych 
uczniów. Opiekę nad organiza-
cją wystawy sprawowała Łucja 
Harmata. 

Jesienna wystawa



Zimna, deszczowa 
sobota powitała licz-
nie zaproszonych i 

przybyłych gości, poczty 
sztandarowe bieruńskich 
szkół oraz społeczność 
szkolną Gimnazjum nr 2 
w Bieruniu na uroczysto-
ści nadania szkole imie-
nia świętego Walentego. 
Jednak pogoda nie zdo-
łała przeszkodzić pięknej 
oprawie ceremonii, której 
pierwsza część odbyła się 
w kościele św. Bartłomie-
ja, gdzie aż pięciu księży 
na czele z proboszczem 
parafii bieruńskiej Wale-
rianem Ogiermanem od-
prawiło uroczystą Mszę 
świętą, podczas której na-
stąpiło poświęcenie sztan-
daru szkoły.

Następnie, w rytm melodii wygrywanych 
przez dętą orkiestrę KWK „Piast”, wszyscy 
uczestnicy przeszli do hali sportowej przy 
Gimnazjum nr 2, aby wziąć udział w drugiej 
części ceremonii.

Tam pani dyrektor Grażyna Kubica – go-
spodyni wyjątkowej uroczystości – powitała 
przybyłych gości, wśród których byli m.in. pani 
minister Elżbieta Bieńkowska, burmistrz 
miasta Bernard Pustelnik, starosta powia-
tu bieruńsko-lędzińskiego Bernard Bednorz, 
przewodniczący Rady Miasta Przemysław 
Major, zasłużony dla miasta i wieloletni rad-
ny pan Jan Wieczorek, dyrektorzy szkół na-
szego powiatu, przedstawiciel dyrekcji KWK 
„Piast” radni bieruńscy oraz przedstawiciele 
rady powiatu z jej przewodniczącym Józe-
fem Bergerem, a także zaproszeni rodzice 
i wszyscy, którzy ze szkołą, przez jej jedena-
ście lat działalności, byli związani.

Zgromadzeni w hali byli świadkami 
podniosłej przysięgi dyrekcji szkoły oraz 
uczniów na nowopoświęcony sztandar. 

Od tego dnia wszyscy będą pamiętać, 
co oznaczają pięknie wyhaftowane na 
sztandarze symbole: słońce na dłoni w 
połączeniu ze stylizowaną literą „G”, po-
zwalające połączyć wymiar symboliki św. 
Walentego, dla którego Bóg to słońce czyli 
źródło sprawiedliwości i miłości z elemen-
tami charakterystycznymi dla szkoły. Na-
tomiast otwarta dłoń symbolizuje dawa-
nie, przekazywanie i niesienie pomocy.

Dla upamiętnienia historycznej chwili, 
jaką niewątpliwie jest dzień nadania imie-

nia szkole, został wybity 
funt bieruński z nowym, 
symbolicznym logo Gim-
nazjum Nr 2 im. św. Wa-
lentego w Bieruniu.

Szkoła, która szczyci się 
wieloma sukcesami dy-
daktycznymi oraz tytułami 
szkoły globalnej i humani-
tarnej, na pewno będzie 
nieść i realizować ideały 
św. Walentego z dumą, 
poświęceniem i zaangażo-
waniem. 

A dyrekcja szkoły, na-
uczyciele i uczniowie dzię-
kują Radzie Rodziców za 
ufundowanie sztandaru, 
a wszystkim uczestnikom 
uroczystości za udział i 
wiele miłych i ciepłych 
słów.

Joanna Lorenc

Od 27 października pa-
tron miasta Bierunia 
św. Walenty jest rów-
nież patronem Gimna-
zjum nr 2 w Bieruniu
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Patron, który uwrażliwia 
na potrzeby innych


