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Gmina Bieruń została wyróżniona certyfi-
katem „Samorządowy Lider Edukacji 2017” 
w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów 
i Samorządnych Województw. Kapituła 
konkursu uhonorowała również nasze mia-
sto dodatkowym złotym certyfikatem, 
który otrzymują samorządy uzyskujące 
wyróżnienie po raz szósty, potwierdzając, 
iż realizowana przez nie polityka oświato-
wa ma charakter wieloletni, prowadzona 
jest w sposób strategiczny, konsekwentny 
i zgodny z najwyższymi standardami za-
rządzania publicznego. 

To jednak nie wszystko. Bieruń został uhonoro-
wany otrzymując Wyróżnienie Nadzwyczajne 
w postaci Certyfikatu – „Lider Bezpieczeństwa 
w Oświacie”. Nagrody nadzwyczajne „Lider Bez-
pieczeństwa w Oświacie” – dla gmin, powiatów 
i samorządnych województw, które uznane 
zostaną przez komisję konkursową za szcze-
gólnie nowatorskie i innowacyjne w dziedzinie 
wdrażania rozwiązań i procedur podnoszących 
poziom bezpieczeństwa uczniów w szkołach 
i placówkach. 

Ciąg dalszy na stronie 15 

Bieruń złotym 
liderem edukacji  

SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI 2017

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
Szczęścia i pomyślności w każdym dniu nadchodzącego
Nowego 2018 Roku
Życzą
Marcin Nyga – Przewodniczący Rady Miejskiej  z Radnymi
Krystian Grzesica – Burmistrz Bierunia wraz ze Współpracownikami 

Wesołych Świąt 
i Szczęśliwego Nowego Roku, 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz

szczęścia i pomyślności w każdym dniu nadchodzącego Nowego 2018 Roku
życzą

Marcin Nyga – Przewodniczący Rady Miejskiej  z Radnymi
Krys�an �rzesica – Burmistrz Bierunia wraz ze Współpracownikami 
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„Cieszę się, że Państwo przyję-
liście zaproszenie Burmistrza i ze-
chcieliście z nami świętować ten 
wzruszający moment sprzed 50,  
60 i 65 lat, kiedy stanęliście na ślub-
nym kobiercu” - tymi słowami powi-
tała Jubilatów Sylwia Orocz naczelnik 
Wydziału Spraw Obywatelskich w Bie-
runiu na uroczystości, która odbyła 
się 12 grudnia w zajeździe „Jajosty”.

Obok 26. par, które przyjęły zapro-
szenie i obchodziły w tym roku jubile-
usz Złotych Godów, w okolicznościo-
wym spotkaniu udział wzięły 3 pary 
obchodzące sześćdziesiątą rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego czyli 
Diamentowe Gody. Byli to państwo: 
Małgorzata i Konrad Bizaccy, Gizela 
i Tadeusz Nygowie oraz Janina i Wła-
dysław Żupaniec. Największy jubileusz 
– Żelazne Gody czyli rocznicę 65-lecia 
pożycia małżeńskiego obchodzili pań-
stwo Danuta i Kazimierz Lubeccy.

Burmistrz Krystian Grzesica skła-
dając wszystkim dostojnym jubilatom 
okolicznościowe życzenia przypomniał 
słowa Jana Pawła II, który powiedział: 
„(…)Kocha się naprawdę i do końca, 
tylko wówczas gdy kocha się zawsze. 
W radości i smutku, bez względu na 
dobry czas czy zły los (…)”. - Życzę 

państwu, aby te piękne dni, które są 
przed wami wypełniały same szczęśli-
we chwile. Abyście byli nawzajem dla 
siebie oparciem a dla nas wszystkich 
przykładem do naśladowania, abyście 
nadal byli przykładem dla waszych dzie-
ci, wnuków i wszystkich mieszkańców 
Bierunia (…)”.

W imieniu radnych życzenia jubila-
tom złożyła wiceprzewodnicząca rady 

Krystyna Wróbel, która powiedziała: 
„Gratuluję państwu tak wspaniałego 
jubileuszu. Życzę wszystkim dużo zdro-
wia, rodzinnego szczęścia oraz wszyst-
kiego najlepszego z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia”

Następnie rozpoczęła się ceremo-
nia wręczenia medali „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie” przyznanych pa-
rom obchodzącym 50. rocznicę ślubu 

przez Prezydenta RP. W imieniu prezy-
denta Andrzeja Dudy medale wręczał 
burmistrz Krystian Grzesica.

Spotkanie jubilatom umiliła or-
kiestra dęta KWK „Piast Ziemowit” 
wiązanką okolicznościowych melodii 

oraz Młodzieżowa Ślązaczka Roku 
2016 – Julia Kobiór z Bijasowic, która 
zaprezentowała zabawne monologi 
w gwarze śląskiej.

(ZP)

Gratulacje, odznaczenia i życzenia dla dostojnych jubilatów
50, 60 I 65 LAT PO ŚLUBIE
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TEGOROCZNI JUBILACI 
(z przyczyn osobistych, nie wszyscy byli 

obecni na uroczystości) 

65. rocznicę ślubu, czyli Żelazne 
Gody obchodziły pary: Bronisła-
wa i Romuald Chmielewscy oraz 
Danuta i Kazimierz Lubieccy. 
60. rocznicę ślubu czyli Diamento-
we Gody, obchodziły następujące 
pary: Małgorzata i Konrad Bizaccy, 
Bronisława i Szczepan Kocurek, 
Maria i Konrad Malcharek, Gizela 
i Tadeusz Nyga, Zofia i Jan Sikora 
oraz Janina i Władysław Żupaniec.
50. rocznicę ślubu czyli Złote 
Gody obchodziło 31 par: Zofia 
i Władysław Baran, Bronisława 
i Wiktor Blacha, Danuta i Bole-
sław Błaszykowie, Genowefa i Jó-
zef Budny, Łucja i Ludwik Ciora, 

Radegunda i Roman Czarnynoga, 
Wanda i Stefan Czarnynoga, Hele-
na i Roman Długoń, Maria i Józef 
Fijak, Teresa i Erwin Golus, Irena 
i Henryk Grabowscy, Genowefa 
i Józef Gulczyńscy, Jadwiga i Je-
rzy Gumińscy, Maria i Józef Honc, 
Otylia i Bolesław Jurek, Małgorzata 
i Ernest Kała, Urszula i Karol Klimza, 
Ewa i Franciszek Kucz, Małgorzata 
i Paweł Lysko, Łucja i Marian Łopat-
ka, Maria i Norbert Machura, Lidia 
i Eryk Matuszek, Teresa i Maciej 
Owsiany, Urszula i Maksymilian 
Rosiejka, Brygida i Józef Seweryn, 
Wanda i Stanisław Smolik, Maria 
i Stanisław Stuglik, Wiesława i Ta-
deusz Tomaszek, Helena i Paweł 
Trzońscy, Helena i Józef Urbańczyk 
oraz Małgorzata i Rudolf Wilczek.

fo
t. 

Z.
 P

ik
sa

fo
t. 

Z.
 P

ik
sa



EDUKACJA Rodnia nr 9/2017   3

Pozyskaliśmy prawie milion złotych na oświatę 

UNIWERSYTET 
NIEPOTWORNY

Od drugiego semestru roku szkol-
nego 2016/2017 w szkołach gimnazjal-
nych, obecnie w szkołach z oddziałami 
gimnazjalnymi, realizowany jest pro-
jekt pn. „Uniwersytet NIEpotworny”, 
który uzyskał dofinansowanie w kwo-
cie 364 389,60 zł.

Wsparcie w ramach projektu 
jest skierowane do uczniów uzdolnio-
nych, wykazujących zainteresowania 
w kierunku przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych i językowych, 
uczniów ze specyficznymi trudno-
ściami w uczeniu się wynikającymi 
z deficytów rozwojowych oraz inte-
lektualnych i społecznych, uczniów 
z niepełnosprawnością, posiadających 
orzeczenie o kształceniu specjalnym, 
a także dla uczniów młodszych, którzy 
wkraczając w mury nowej szkoły zde-
rzają się z nowymi, niełatwymi dla nich 
przedmiotami.

Realizacja zajęć dla uczniów ze 
szczególnymi uzdolnieniami w zakresie 
przedmiotów matematyczno-przyrod-
niczych i językowych, obejmuje m.in. 
zajęcia z wykorzystaniem gier dydak-
tycznych, zajęcia poszerzające wiedzę 
matematyczną, wiedzę z fizyki, chemii, 
geografii, biologii, j. angielskiego oraz 
j. niemieckiego.

Zajęcia wspierające uczniów 
młodszych obejmują m.in. zajęcia 
wyrównawcze z matematyki, biologii, 
chemii, geografii i fizyki, j. angielskiego. 
Uczniowie biorący udział w projekcie 
mają możliwość skorzystania z opieki 
psychologa, neurologa oraz psychiatry.

Ponadto w ramach projektu do-
posażono pracownie matematyczne, 
geograficzne, chemiczne, fizyczne, 
biologiczne i językowe w pomoce na-
ukowe i multimedia. Zostały zakupione 
m.in. książki, słowniki, plansze, mapy, 
gry dydaktyczne, filmy edukacyjne, 
zestawy do badań, przyrządy i mo-
dele do demonstracji, dygestorium 
do pracowni chemicznej, stanowiska 
komputerowe, projektory oraz tablice 
interaktywne wraz z oprogramowa-
niem. 

Oprócz zajęć stacjonarnych, które 
odbywają się na terenie szkół, są też 
liczne warsztaty i zajęcia wyjazdowe 
na terenie kraju, m.in. zwiedzanie 
Centrum Nauki Kopernik w Warsza-
wie, Ogrodu Doświadczeń i Muzeum 
Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Plane-
tarium w Chorzowie, Palmiarni w Gli-
wicach, farmy wiatrowej na Górze 
Kamieńsk w okolicach Bełchatowa.

Projekt potrwa do czerwca 2018r., 
przez 2 lata jego trwania zrealizowane 
zostaną łącznie 2 352 godziny zajęć 
dla 252 uczniów z bieruńskich szkół. 
W ubiegłym roku szkolnym ze wsparcia 
skorzystało 167 uczniów. 

RÓWNI NA STARCIE
 Bieruńskie szkoły podstawowe 

dla edukacji równych szans. To pro-
jekt, który uzyskał dofinansowanie 
w kwocie 428 349,37 zł, skierowany 
jest do 424 uczniów bieruńskich szkół 
podstawowych. Rozpoczął się w lipcu 
2017 r. i potrwa do czerwca 2019 r. 

W ramach projektu, od paździer-
nika br. w bieruńskich szkołach pod-
stawowych realizowane są dodatkowe 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
specjalistyczne, korygujące wady po-
stawy i rozwijające zainteresowania 
uczniów szczególnie uzdolnionych. Pro-
jekt zapewnia dostęp do zajęć dla dzieci 
o specjalnych potrzebach kształcenia 
oraz zajęć rozwijających zaintereso-
wania w zakresie języka angielskiego, 
matematyki i przyrody oraz zajęć kom-
puterowych, dzięki czemu dzieci nabę-
dą umiejętność porozumiewania się 
w języku obcym, podniosą kompeten-
cje matematyczno-przyrodnicze oraz 
informatyczne. Uczniowie mogą sko-
rzystać także z zajęć specjalistycznych, 
m.in. korekcyjno-kompensacyjnych.

Przewidziane jest również wspar-
cie ucznia młodszego (klasy I) w ramach 
zajęć wyrównawczych matematycz-
no-przyrodniczych, komputerowych, 
językowych oraz zajęć korekcyjno-
-kompensacyjnych. Uczniowie nie-

pełnosprawni otrzymują wsparcie 
w postaci zajęć terapeutycznych i ru-
chowych.

Udział w zajęciach sprzyja dosko-
naleniu umiejętności uczenia się, roz-
wija inicjatywność i przedsiębiorczość 
oraz podnosi kompetencje społeczne.

Ponadto projekt obejmuje dopo-
sażenie szkół w sprzęt, niezbędny do re-
alizacji zajęć, m.in. laptopów, urządzeń 
wielofunkcyjnych, rzutników, a także 
gier edukacyjnych i komputerowych 
programów edukacyjnych.

WSZYSCY RÓWNI 
W NASZYM PRZEDSZKOLU 

Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych i rozwojowych dzieci nie-
pełnosprawnych z Przedszkola nr 3 
w Bieruniu. Projekt rozpoczął się we 
wrześniu 2017 r. i potrwa 14 miesięcy, 
realizowany jest w Przedszkolu nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi w Bie-
runiu, a kwota jego dofinansowania 
wynosi 129 234,85 zł.

Skierowany jest do uczniów nie-
pełnosprawnych oraz ich nauczycieli, 
zakłada realizację dodatkowej oferty 

edukacyjnej i specjalistycznej umożli-
wiającej dzieciom niepełnosprawnym 
udział w wychowaniu przedszkolnym 
poprzez wyrównywanie deficytów 
wynikających z niepełnosprawności, 
doskonalenie umiejętności i kompe-
tencji nauczycieli do pracy z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
oraz zakup sprzętów i pomocy dydak-
tycznych niezbędnych do prowadzenia 
zajęć z tymi dziećmi.

W ramach projektu realizowane 
są zajęcia specjalistyczne korekcyjno-
-kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia 
z psychologiem, surdopedagogiem i lo-
gopedą, a także gimnastyka korekcyj-
na. Od października dwoje nauczycieli 
przedszkola doskonali swoje umiejęt-
ności i kompetencje zawodowe, po-
przez udział w studiach podyplomo-
wych na kierunkach surdopedagogiki 
i gimnastyki korekcyjnej, natomiast 
kolejna ósemka nauczycieli w najbliż-
szym czasie weźmie udział w specja-
listycznych szkoleniach w zakresie 
pedagogiki specjalistycznej. 

W celu urozmaicenia i ułatwienia 
procesu edukacyjnego, w ramach pro-
jektu zaplanowano zakup sprzętu i po-
mocy dydaktycznych na łączną kwotę 
ponad 55 000,00 zł. (m.in. zabawki 
sensoryczne, puzzle, mozaiki, ukła-
danki, publikacje, programy i sprzęt 
multimedialny).

Realizacja projektu przyniesie po-
zytywny wpływ na start edukacyjny 
dzieci, poprawę funkcjonowania na 
rynku pracy ich rodziców, indywidu-
alizację kierowanego wsparcia oraz 
dostosowanie kształcenia nauczycieli 
do potrzeb uczniów z niepełnospraw-
nościami.

Lidia Pędziwiatr

Dzięki staraniom naszych samorządowców ponad 920 tysięcy złotych trafiło do bieruńskich placówek oświatowych ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wnioskodawcą było Miasto Bieruń, realizatorem 
Bieruńskie Centrum Usług (to obecna nazwa Ośrodka Edukacji), a pieniądze trafiły do przedszkoli, szkół podstawowych i dawnych gimnazjów.

Gmina Bieruń na wniosek 
Bieruńskiego Centrum 

Usług, pozyskała w listopa-
dzie kwotę 6 711,00 zł dotacji 
z budżetu państwa, na sfinan-
sowanie wyposażenia gabine-
tów profilaktyki zdrowotnej 
prowadzonych w szkołach 
podstawowych. W związku 
z ustawą z dnia 15.09.2017r., 
o szczególnych rozwiązaniach 
zapewniających poprawę ja-
kości i dostępności świadczeń 
opieki zdrowotnej, za pozyska-
ną kwotę szkoły podstawowe 
zakupiły niezbędny sprzęt me-
dyczny. 

Oprócz pozyskanych środ-
ków opisanych w artyku-

le obok, we wrześniu 2017 r. 
został złożony kolejny projekt 
na łączną kwotę 134 316,00 zł. 
Tym razem, dla uczniów nie-
pełnosprawnych i nauczycieli 
z Przedszkola nr 1 w Bieruniu. 
Projekt przeszedł pozytywnie 
ocenę formalną i jest w trakcie 
oceny merytorycznej.  
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Pomoc poszkodowanym

- Nawałnica zniszczyła wielu lu-
dziom dorobek ich życia. Ponad 50. 
rodzin musiało opuścić swoje domy. 
Liczne szkody odnotowaliśmy rów-
nież w budynkach gospodarczych, 
niewyobrażalne straty wystąpiły  
w uprawach rolnych i leśnych — opisu-
je burmistrz miasta Witold Ossowski.  
- Skutki niszczycielskiego żywiołu będą 
odczuwalne jeszcze przed długi czas 
- dodaje.

Bierunianie, sami dotknięci w ostat-
nich latach skutkami powodzi, są wdzięcz-
ni za pomoc, jaka napłynęła do nich z wie-
lu miast. 

- Kiedy więc usłyszeli o nawałnicy, od 
razu postanowili pomóc. Jeden ze stra-
żaków OSP w Bieruniu zgłosił pomysł, że 
można by było zorganizować zbiórkę da-
rów na rzecz poszkodowanych, podobnie, 
jak kiedyś, między innymi w 2010 zor-
ganizowano dla nas – mówi Waldemar 

Prietz - Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bieru-
niu. Pomysł padł na dobry grunt. Burmistrz 
Krystian Grzesica, który koordynował całą 
akcję zasugerował, aby w Urzędzie Wo-
jewódzkim dowiedzieć się, która gmina 
jest najbardziej potrzebująca. Wskazano 
kilka gmin, podobne wielkością okazały 
się Brusy.

- Zadzwoniłem do Pani Sekretarz 
Miasta, Marioli Rodzeń – dodaje Wal-

demar Prietz i przedstawiłem naszą 
propozycję pomocy. Stwierdziła, że 
obecnie ta pomoc „płynie szerokim stru-
mieniem”, ale w pierwszej kolejności 
muszą odremontować domy. Prosiła, 
by dary z ewentualnej zbiórki przekazać 
za około 2 miesiące. Ogłoszono zbiórkę 
w siedzibie Urzędu Miejskiego, Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Straży 
Miejskiej zbierano dary: żywność, środki 
czystości i odzież.

- W ostatnich dniach listopada - mówi Wal-
demar Prietz - a więc około 2 miesiące po 
zdarzeniu, ponownie nawiązałem kontakt 
z Brusami ustalając termin dostarczenia 
darów. Wyznaczyliśmy wspólnie dzień  
5 grudnia i tego dnia i przedstawiciel mia-
sta i przedstawiciel Ochotniczej Straży 
Pożarnej wyruszyli do Brus.
Podczas przekazania darów, włodarze 
miasta - burmistrz Burs, Witold Ossowski 
i Sekretarz Miasta serdecznie podzię-
kowali mieszkańcom Bierunia za serce 
i okazaną pomoc a władzom miasta 
za zorganizowanie i koordynowanie całej 
akcji. W dowód wdzięczności przekazali 
bierunianom życzenia świąteczne, list 
dziękczynny i na pamiątkę maskotkę 
Brus - popularnego Brusaka. Zaprosili 
również do odwiedzania Brus, w celach 
turystycznych. To piękny teren, jeziora, 
lasy i grzyby w Borach Tucholskich.

Zbigniew Piksa

Miasto Brusy (powiat chojnicki) ucierpiało w wyniku nawałnicy, jaka przeszła miedzy innymi przez Bory 
Tucholskie w nocy z 11 na 12 sierpnia tego roku. 

DZIĘKUJEMY MIESZKAŃCOM BIERUNIA

Zakończyła się jedna z najwięk-
szych inwestycji w Bieruniu, o którą na 
prośbę mieszkańców, władze Bierunia 
zabiegały blisko trzy lata. Mowa o Dro-
dze Wojewódzkiej nr 934, czyli ulicy 
Wawelskiej. Zwieńczeniem tych starań 
stało się uruchomienie jej dla ruchu, 
które odbyło się w sobotę, 9 grudnia.

Remont drogi wojewódzkiej nr 934 
od przejazdu kolejowego do skrzyżo-
wania z DK 44 rozpoczął się jeszcze 
we wrześniu. Starania o remont tego 
odcinka czyniono jednak o wiele wcze-
śniej. Jeszcze jesienią 2016 roku ZDW 
wybrał wykonawcę, jednak jak sie 
okazało, z przyczyn niezależnych od 
inwestora robót nie udało sie przepro-
wadzić. Z uwagi na dobro mieszkańców, 
Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica 
nadal prowadził rozmowy i zabiegał 
u władz Województwa Śląskiego, aby  
w 2017 roku w budżecie Województwa 
Śląskiego znalazły się fundusze na re-
mont tego najbardziej zdegradowanego 

odcinka ul. Wawelskiej. Starania przy-
niosły rezultaty. We wrześniu Zarząd 
Dróg Wojewódzkich zakończył proce-
durę przetargową i wybrał wykonawcę 
przebudowy fragmentu ul. Wawelskiej, 
która stała się firma STARBAG.

– Zgłaszamy potrzeby remontowe 
i inwestycyjne Zarządowi Wojewódz-
twa i przygotowujemy się organiza-
cyjne do przeprowadzenia remontów 
i przebudów poprzez zlecenia wykona-
nia projektów i inne działania. Zarząd 

Województwa tworzy plany, które po 
uchwaleniu budżetu przez Sejmik, ZDW 
w Katowicach wykonuje – komentuje 
opóźnienie rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, Ryszard Pacer.

Gdy tylko droga została zamknięta 
dla ruchu, początkowa radość miesz-
kańców z tego faktu, że inwestycja 
zostanie przeprowadzona, ustąpiła 
zniecierpliwieniu. Jak poinformował 
nas rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, Ryszard Pacer, wyko-

nawca zgłaszał problemy wynikające 
z obfitych opadów we wrześniu i paź-
dzierniku i twierdzi, że to spowodowało 
opóźnienie robót.

Odcinek ten zamknięty był dla ru-
chu od początku września do początku 
grudnia. Mimo  dopuszczenia ruchu sa-
mochodowego na ulicy Wawelskiej pro-
wadzone były niewielkie prace moder-
nizacyjne chodników i oświetlenia, co 
jednak nie przeszkadzało mieszkańcom 
Bierunia w bezpiecznym poruszaniu się. 

– Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi 
na temat tej drogi wielokrotnie. Chyba 
nikomu nie muszę przypominać w ja-
kim była ona stanie. Wiedząc, że jest to 
jedna z najczęściej użytkowanych tras, 
postanowiliśmy zrobić wszystko, aby 
sprostać wymaganiom mieszkańców 
– mówił Burmistrz Bierunia – Krystian 
Grzesica podczas wizyty na ul. Wawel-
skiej.

Magdalena Pytlarz

Jedna z największych inwestycji drogowych

ULICA WYLOTOWA NIE 
DO POZNANIA!

Remont ulicy Wylotowej jest 
jednym z zadań realizowanych 
w ramach projektu pn. „Uspraw-
nienie komunikacyjne centrum 
miasta Bierunia”. Choć prace na-
dal trwają, mieszkańcy już widzą 
efekty.

Jak poinformowali nas pra-
cownicy bieruńskiego Referatu 
Drogowego odpowiedzialni za tę 
inwestycję, zakończyły się prace 
związane z ułożeniem warstwy bi-
tumicznej na Wylotowej (oprócz 
ronda). Dokończono także roboty 
brukarskie, które musiały zostać 
wykonane po demontażu przez 
firmę Tauron słupów energetycz-
nych. W dalszej kolejności zapla-
nowano asfaltowanie warstwy 
ścieralnej na pozostałych drogach: 
ks.Trochy, ks. Kudery, ks. Macie-
rzyńskiego pod warunkiem wystę-
powania sprzyjających warunków 
atmosferycznych umożliwiających 
realizację. Całkowita wartość in-
westycji wyniosła 9 753 420,09 
zł, z czego 700 000 zł pochodzi 
z budżetu powiatowego. 

mp
 

STARÓWKA JAK NOWA

Od czerwca trwają prace zwią-
zane z realizacją II etapu inwestycji 
pn. „Usprawnienie komunikacyj-
ne centrum miasta Bierunia”. Na 
projekt ten składa się wiele robót 
budowlanych, które mają za zada-
nie ułatwienie dalszego rozwoju 
i unowocześnianie dróg Starówki. 

Tą bardzo rozległą i skompliko-
waną inwestycją objęte są drogi: ks. 
Kudery, ks. Trochy, ks. Macierzyń-
skiego, Wylotowa wraz z budową 
ciągu pieszo – rowerowego po sta-
rym śladzie ulicy Wylotowej. 

cd. str. 5

Podatki i opłaty lokalne to temat, 
który zawsze może wywoływać 

sporo kontrowersji. Wpływy z tego ty-
tułu stanowią istotną część dochodów 
gminy, umożliwiających realizację nie-
zbędnych wydatków. Z drugiej strony, 
nikt nie lubi płacić podatków. Samo-
rządowcom bieruńskim udaje się tak 
bilansować miejskie wpływy i wydatki, 
aby utrzymać niezbędną równowagę. 

W zeszłym roku udało się nie pod-
nosić podatków i opłat lokalnych między 

innymi dlatego, że władze centralne nie 
podniosły górnych stawek podatków 
ustawowych na rok 2017. 

W tym roku mimo, że w pierwszym 
półroczu wzrosły ceny towarów i usług 
konsumpcyjnych, co sprawiło, że mi-
nisterstwo finansów podniosło górne 
granice kwotowe podatków, burmistrz 
Bierunia zaproponowała radnym aby 
w gminie podatki pozostały na niezmie-
nionym poziomie. – Jestem przekonany 
– powiedział burmistrz Krystian Grzesica 

– że gmina jest w stanie zrealizować swoje 
zadania bez konieczności podnoszenia na 
rok przyszły podatków i opłat lokalnych.

Propozycję burmistrza zaakcepto-
wali radni, którzy na sesji 30 listopada zde-
cydowali się nie podnosić opłat i podat-
ków lokalnych. Dlatego też, bierunianie 
w 2018 roku będą płacić podatki od nie-
ruchomości, środków transportowych, 
podatek rolny i leśny, opłaty targowe oraz 
opłaty od posiadania psów – w takiej sa-
mej wysokości jak w płacili w tym roku.

Podatki w Bieruniu są najniższe 
zarówno w powiecie bieruńsko-lę-
dzińskim jak i w okolicznych gminach 
- powiedział przewodniczący Rady 
Miejskiej - Marcin Nyga i dodał: Mam 
nadzieję, że będzie to stanowić do-
datkową zachętę do lokalizowania 
w mieście inwestycji a dla osób pry-
watnych stanie się bodźcem do tego, 
by wybierać Bieruń jako dobre miejsce 
do zamieszkania. 

(ZP)

Podatki nie wzrosną
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Trwa budowa bieruńskiego Dzien-
nego Domu Opieki dla Osób Starszych, 
gdzie najstarsi mieszkańcy Bierunia mo-
gliby wspólnie spędzać czas. Do tego 
celu przeznaczono budynek przy ulicy 
Chemików 139, gdzie obecnie trwają 
intensywne prace remontowe. Budow-
lańcy uwijają się jak w ukropie – wszyst-
ko to, aby wraz z nowym rokiem można 
było uruchomić placówkę. Do dyspozycji 
gości ma zostać oddanych łącznie sie-
dem pomieszczeń – sześć mniejszych 
i jedna duża sala. Obecnie planuje się, że 
z Domu Seniora korzystać będzie około 
15 osób, jednak nie wiadomo, czy liczba 
ta nie zostanie zwiększona. 

– Wszystko zależeć będzie od po-
trzeb mieszkańców – mówi dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Piotr Ćwiękała.

Tak duża inwestycja niesie ze sobą 
niemałe koszta. Na remont placówki 
udało się jednak pozyskać aż 300 tys. 
dotacji z funduszy unijnych, a pozo-
stałe 200 tys. pochodzi z budżetu 
miejskiego.

– Staramy się o pozyskanie fundu-
szy zewnętrznych, które przeznaczymy 

na funkcjonowanie ośrodka. Wiemy 
również, że i w miejskim budżecie funk-
cjonowanie Domu Seniora zostało od-
notowane – dodaje dyrektor Ćwiękała.

Koszty niestety będą musieli 
ponieść również sami podopieczni. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
czyni jednak starania, aby koszt ten 
był jak najmniejszy.

– Doskonale zdajemy sobie spra-
wę z tego, że nie każdego stać na to, 
aby płacić za pobyt tutaj jakieś duże 
kwoty. Planujemy więc, że maksymal-
nie będzie to około 200 zł – wyjaśnia. 
Jest to jednak niepotwierdzona kwota 
i zależna będzie chociażby od docho-
dów podopiecznych. 

Dzienny Dom Opieki dla Osób 
Starszych funkcjonować ma codziennie 
od poniedziałku do piątku w godzi-

nach od 7.00 do 15.00. Odbywać się 
tu będą różnego rodzaju zajęcia – od 
rehabilitacji i opieki pielęgniarskiej po 
wycieczki na basen, czy na kręgielnię. 

– Chcemy, aby nasi seniorzy byli 
jak najbardziej aktywni. Dlaczego więc 
nie skorzystać z tych atrakcji, jakie 
mamy w mieście! – przekonuje Piotr 
Ćwiękała.

W ramach pobytu seniorzy mają 
mieć również zapewnioną opiekę pro-
fesjonalnych wychowawców, a także 
posiłek i dojazd. 

Wyremontowany budynek po 
zakończeniu zajęć zmienić się ma nie 
do poznania. Aby w pełni wykorzy-
stać jego potencjał, organizowana tam 
będzie także świetlica środowiskowa 
dla dzieci. 

Magdalena Pytlarz

Władze miasta na co dzień starają się dbać o wszystkich mieszkańców. Widać to zarówno w prowadzonych na codzień in-
westycjach, czy wydarzeniach miejskich. W najbliższym czasie powstać ma również Dzienny Dom Opieki dla Osób Starszych, 
który będzie miejscem, gdzie najstarsi mieszkańcy Bierunia będa mogli wpólnie spędzić czas pod okiem specjalistów. Z kolei 
po zajęciach dla dorosłych, budynek zostanie przeznaczony do opieki nad najmłodszymi w ramach świetlicy środowiskowej. 
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- Staramy się o pozyskanie 
funduszy zewnętrznych, 
które przeznaczymy na 
funkcjonowanie ośrodka. 
Wiemy również, że  
i w miejskim budżecie funk-
cjonowanie Domu Seniora 
zostało odnotowane – do-
daje dyrektor Ćwiękała.

W projekcie przewidziano wy-
mianę dróg, chodników, budowę 
ścieżek rowerowych, a także prze-
budowę sieci kanalizacji i zamonto-
wanie nowej sieci oświetlenia.  

mp

POWSTAŃCÓW 
ŚLĄSKICH 

PO MODERNIZACJI 

W ostatnim czasie ulica Po-
wstańców Śląskich przeszła grun-
towną zmianę. We wtorek, 5 grudnia 
ulica ta została zamknięta dla ruchu 
i rozpoczęły się prace remontowe. 
Niezbędne było przeprowadzenie ko-
rytowania drogi, a następnie utwar-
dzenie jej tłuczniem. 

Łączny koszt tej inwestycji wy-
niósł 39 442,41 zł.                            

mp

NOWY PARKING 
NA WĘGLOWEJ

Trwająca od połowy sierpnia 
budowa nowych miejsc parkingo-
wych na ulicy Węglowej dobiegła 
końca. Już teraz mieszkańcy mogą 
korzystać nie tylko z parkingu, 
ale także z nowego chodnika. Bę-
dzie również bezpieczniej dzięki 
zamontowaniu nowoczesnego 
oświetlenia. 

W ostatnim czasie zakończy-
ły się prace związane z remontem 
parkingów usytuowanych na ulicy 
Węglowej w Bieruniu na wysoko-
ści budynku nr 26-33. Zakres robót 
objął budowę jezdni manewrowej 
z kostki betonowej, miejsc posto-
jowych, a także chodnika. 

    cd. str. 6

W przyszłym roku nadal 
będziemy płacić netto 

6,59zł (brutto 7,12 zł) za jeden metr 
sześcienny dostarczonej wody czyli 
tyle samo co w roku bieżącym.

 Zarząd Rejonowego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Tychach S.A. zwrócił się z wnio-
skiem o przedłużenie czasu obo-
wiązywania dotychczasowej taryfy 
dotyczącej dostawy wody na terenie 
gminy Bieruń na okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia przyszłego roku.

Propozycję przedstawił wice-
prezes RPWiK Marek Dygoń podczas 
posiedzenia Komisji Gospodarki Rady 
Miejskiej w Bieruniu. Zabierając głos 
prezes Dygoń powiedział: Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Tychach S.A. prowadzi 
na terenie gminy Bieruń działalność 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę przeznaczoną do spożycia. 
Zgodnie z wydanym przez gminę ze-
zwoleniem i przepisami, wynikającymi 
z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadza-

niu ścieków, spółka zobowiązana 
jest zapewnić zdolność posiadanych 
urządzeń wodociągowych, do re-
alizacji dostaw wody w wymaganej 
ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, 
w sposób ciągły i niezawodny. Zobo-
wiązana jest także zapewnić należy-
tą jakość dostarczanej wody, mając 
na uwadze ochronę interesów od-
biorców usług, wymagania ochrony 
środowiska, a także optymalizację 
kosztów działalności. 

RPWiK Tychy S.A. jest w stanie 
zaspokoić stale rosnące zapotrzebo-
wanie klientów na usługi bez podno-
szenia opłaty za świadczone usługi.

W tej sytuacji podczas Sesji 
Rada Miejska przyjęła uchwałę, 
w której czytamy: Przedłuża się na 
okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 
31.12.2018r. czas obowiązywania 
dotychczasowej taryfy dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę za-
twierdzonej uchwałą Nr XII/7/2016 
Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 
listopada 2016 r.

(ZP)

Cena wody bez zmian

Do 31 maja mieszkańcy Bie-
runia mogli zgłaszać swoje 

propozycje w ramach Budżetu Par-
tycypacyjnego. Spośród 52. do gło-
sowania dopuszczono 34. z nich, a aż 
24 z nich zostanie zrealizowanych.

Na wniosek burmistrza miasta, 
Krystiana Grzesicy, radni zwiększyli 
kwotę Budżetu Partycypacyjnego na 
rok 2018 do wysokości 700 tys. zł. oraz 
kwotę stałą przeznaczoną dla każdego 
okręgu konsultacyjnego do wysokości 
12.000,00 zł. Projekt w ramach budże-
tu mógł zgłosić każdy mieszkaniec, 
który ukończył 16 lat. Choć samodziel-
ne napisanie projektu mogłoby wyda-
wać się sprawą niełatwą, w praktyce 
wcale takie nie było. Wystarczyło po-
brać formularz ze strony i go wypełnić. 
Pod każdym z nich musiało się również 
znaleźć co najmniej 15 podpisów osób 
mieszkających w tym samym okręgu, 
co zgłaszający. Co prawda, wymagało 
to nieco zachodu, jednak jak mówią 
sami mieszkańcy, jest to wysiłek, który 
się opłaca.

– Cieszę się, że mamy w Bieruniu 
coś takiego jak Budżet Partycypacyjny. 
Dzięki temu sami możemy decydować 
o tym, czego potrzebujemy w naszym 
mieście. Dla jednych jest to inwestycja 
drogowa, dla innych impreza miejska 
– mówiła po głosowaniu pani Anna 
z Bierunia Nowego.

Ostateczna weryfikacja projek-
tów również należała do mieszkań-
ców. Każdy, kto do dnia głosowania 
ukończył 16. rok życia mógł oddać 
głos na wybrany przez siebie projekt 

w swoim okręgu konsultacyjnym. 
Łącznie w całym Bieruniu zgłoszono 
52 projekty, a do głosowania dopusz-
czono 34 z nich. 

Jak informuje nas Wydział Komu-
nikacji Społecznej Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu, w 5 okręgach głosowania 
nie przeprowadzono ze względu na 
zgłoszenie jednego projektu bądź 
suma kwot w złożonych projektach 
nie przekraczała ilości środków finan-
sowych przeznaczonych na te okręgi. 
Te projekty zgodnie z regulaminem za-
kwalifikowały się do realizacji w 2018 
roku. 

W III edycji Budżetu Partycypa-
cyjnego w głosowaniu wzięło udział 
16 procent uprawnionych, czyli nieco 
ponad 2,5 tys. osób. Największym za-
interesowaniem cieszył się okręg nr 15 
(Warszawska – Wawelska – Zabrzeg), 
gdzie zagłosowało aż 34 % mieszkań-
ców tego okręgu. Ze względu na tak 
dużą frekwencję w tym okręgu do-
puszczono dodatkowy projekt. 

Łącznie w Bieruniu w 2018 roku 
w ramach budżetu partycypacyjnego 
zostaną zrealizowane 24 projekty.

– Ciesze się, że mieszkańcy tak 
chętnie wzięli udział w III już edycji 
Budżetu Partycypacyjnego. Wspólnie 
z Radą Miejską podnieśliśmy kwotę 
przeznaczoną na ten cel do 700 tys. zł., 
ze względu na to, że poprzednie edycje 
pokazały to, że mieszkańcy chętnie 
angażują się w ten pomysł i zgłaszają 
własne propozycje – podsumowuje 
głosowanie Krystian Grzesica. 

Magdalena Pytlarz

Zakończyła się III edycja 
Budżetu Partycypacyjnego
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Bieruń bez przemocy

Mówiono o tym 28 listopada 
w kinoteatrze „Jutrzenka” 

podczas konferencji „Bieruń bez 
przemocy” zorganizowanej przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bieruniu. Współorganizatorem 
tego wydarzenia było Śląskie Sto-
warzyszenie Kuratorów Sądowych 
„Auxilium”

Piotr Ćwiękała – dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bieruniu powiedział, że ośrodek 
pozyskał dotację ze środków Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej i w ramach Programu 
Osłonowego „Wspieranie jednostek 
samorządu terytorialnego w tworze-
niu systemu przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie” i realizuje projekt 
pt. „Bieruń bez przemocy”. 
W ramach realizacji programu MOPS 
w ciągu roku przeprowadził sze-
reg działań, o których na bieżąco 
informowaliśmy na łamach „Rod-
ni”. Zwieńczeniem projektu była 
konferencja w „Jutrzence”, którą 
otworzył Burmistrz Miasta Bieruń, 
Krystian Grzesica patronujący temu 
wydarzeniu. Na wstępie, uczestnicy 
konferencji mieli okazję zobaczyć 
przedstawienie pt. „Gdzie Ona jest?” 
w wykonaniu „Artystycznej Grupy 
Antyprzemocowej Art. 207” z Biel-
ska-Białej. 

Następnie swoje prelekcje 
wygłosili m.in. Henryk Pawlaczyk, 
były przewodniczący Krajowej Rady 
Kuratorów, a obecnie Naczelnik 

Wydziału Kurateli w Departamen-
cie Wykonania Orzeczeń i Probacji 
Ministerstwa Sprawiedliwości, mł. 
inspektor Krzysztof Kazek, pełno-
mocnik Komendanta Wojewódzkie-
go Policji w Katowicach ds. Ochrony 
Praw Człowieka, dr Grzegorz Wro-
na, adwokat oraz certyfikowany 
specjalista z zakresu przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie PARPA, 
oraz Małgorzata Szulik, specjalist-
ka ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie PARPA, trenerka Polskie-
go Towarzystwa Psychologiczne-
go, założycielka Fundacji Dobrych 
Praktyk.

W konferencji uczestniczyli rad-
ni Rady Miejskiej w Bieruniu z wi-
ceprzewodniczącą Krystyną Wróbel 
na czele, funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji w Bieruniu, pra-
cownicy socjalni, nauczyciele, przed-
stawiciele Ochrony Zdrowia. Dużą 
część publiczności stanowili kurato-
rzy sądowi okręgu Sądu Okręgowego 
w Katowicach, ale również okręgu 
częstochowskiego, jak i nawet ra-
domskiego.

Podczas spotkania podejmowa-
ne były takie tematy, jak: realizacja 
zadań Policji w zakresie ochrony praw 
człowieka, nowelizacja kodeksu kar-

nego w perspektywie przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie, sprawca 
i ofiara przemocy w świetle koordy-
nacji działań w zakresie przeciwdzia-
łania i zwalczania przemocy domo-
wej, sytuacja dziecka krzywdzonego 
w rodzinie oraz aspekty przemocy 
wobec osób starszych. Konferencje 
podsumowała wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej w Bieruniu, Krystyna 
Wróbel, która dziękując wszystkim 
za udział wyraziła przekonanie, że 
wnioski z tego spotkania pozwolą 
ograniczyć, a później całkowicie wy-
eliminować przemoc w rodzinie.

Zbigniew Piksa

Przemoc w rodzinie zachodzi wówczas, gdy mąż, żona lub inny członek rodziny wyrządza krzywdę fizyczną lub psychiczną 
najbliższym, z którymi mieszka pod jednym dachem. Sprawca przemocy domowej, wykorzystując swoją przewagę nad 
ofiarą, próbuje ją zdominować, zastraszyć, poniżyć i wymusić na niej określone zachowania. Jeśli osoba doświadczająca 
przemocy domowej w porę nie zareaguje i nie uwolni się od tyranii partnera, z czasem będzie jej coraz trudniej przerwać 
błędny krąg. Wówczas jedynym wyjściem jest zwrócenie się do instytucji, które dysponują środkami prawnymi pomagają-
cymi karać sprawców przemocy.

Jubileusz 90-lecia urodzin Augustyny Smołucha 
Pani Augustyna Smołucha jest jedną 
z tych rodowitych bierunianek, które 
znają prawie wszyscy. Co więcej, jej 
nazwisko na trwałe wpisało się w hi-
storię naszego miasta. Co prawda, 
głównie za sprawą jej męża Włady-
sława, ale i pani Augustyna ma w tym 
spory udział.
We wtorek, 31 października pani Smo-
łucha obchodziła jubileusz 90-lecia 
urodzin. W ciągu długiego i praco-
witego życia Jubilatka wraz z mę-
żem wychowała troje dzieci – córkę 
i dwóch synów. Doczekała się rów-
nież pięciorga wnuków i ośmiorga 
prawnuków. Od 30. lat jest wdową 
i obecnie to członkowie rodziny są jej 
powodem dumy. Szczególnie dotyczy 

to jej syna, Jerzego, który jest „złotą 
rączką” i wielkim miłośnikiem zega-
rów. Synowa Jolanta od lat z wielką 
miłością opiekuje się nestorką rodu. 
Mimo osiągniętego tak zacnego wie-
ku, Jubilatka cieszy się wspaniałym 
samopoczuciem i pogodnym podej-
ściem do świata, swą energią mogłaby 
obdarować wiele osób.
W Bieruniu pani Smołucha pamiętana 
jest jako chórzystka, która przez 32 
lata była śpiewaczką w chórze Harmo-
nia, założonym i dyrygowanym przez 
wiele lat, przez jej męża Władysława 
Smołuchę. Muzykalna rodzina wywar-
ła na chórze znaczący ślad i w 2005 
roku chór Harmonia przyjął imię Wła-
dysława Smołuchy. W ten sposób, to 

zacne nazwisko wpisało się w historię 
naszego miasta.
Jak nam powiedziała obecna prezes 
chóru „Harmonia” – Jadwiga Piskorek: 
„Jubilatka to osoba bardzo energiczna 

i uśmiechnięta. Chórzyści starają się 
utrzymywać z nią kontakt: uczest-
niczyli we mszy świętej z okazji uro-
dzin, składają życzenia świąteczne, 
odwiedzają i chętnie widzą na kon-

certach. Chociaż z powodu wieku, 
pani Agustyna już tylko sporadycznie 
uczestniczy w życiu chóru”. Syn i córka 
odziedziczyli talent po rodzicach i są 
muzykami, muzykują również wnuki 
i prawnuki.
W czwartek 16 listopada dostojną Ju-
bilatkę odwiedzili z okolicznościowym 
prezentem i życzeniami Burmistrz 
Miasta – Krystian Grzesica, zastęp-
ca przewodniczącego Rady Miejskiej 
– Krystyna Wróbel oraz naczelnik 
Wydziału Spraw Obywatelskich Syl-
wia Orocz. My również życzymy pani 
Augustynie wielu radosnych i spo-
kojnych lat spędzonych w otoczeniu 
najbliższych. 

(ZP)
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Prace były przeprowadzane 
kompleksowo – zadbano więc 
o zabudowę studni betonowej na 
istniejącym ciągu kanalizacji desz-
czowej, a także wykonanie wpu-
stów ulicznych betonowych wraz 
z przykanalikami. Na estetykę osie-
dla z pewnością wpłynie również 
nowa zieleń. Całkowity koszt tej 
inwestycji to 355 665,66 zł. 

mp

ZMIANA ORGANIZACJI 
RUCHU NA 

UL. SKOWRONKÓW

Remont Drogi Wojewódzkiej nr 
934 wiązał się ze zmianą orga-
nizacji ruchu na przyległych do 
niej ulicach. Jedną ze zmian było 
wprowadzenie jednokierunkowej 
organizacji ruchu na ulicy Skow-
ronków. W związku z otwarciem 
dla ruchu ulicy Wawelskiej, na 
tej drodze przywrócono ruch 
dwukierunkowy, czyli taki, jaki 
był dotychczas. 
Na prośbę mieszkańców w naj-
bliższym czasie na ulicy Skowron-
ków montowane będą również 
progi zwalniające, które z pew-
nością poprawią bezpieczeństwo 
na tej trasie. 

mp

FLESZ INWESTYCYJNY
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Uzdolniona bierunianka w „Triadzie”
(…) Wśród drzew stanowiących 

kraniec lasu, granicę z miasteczkiem 
Lunit błąkała się jedna zagubiona dusza. 
Gdzieniegdzie ponuro pomrukiwały kru-
ki i to za ich wołaniem mała dziewczynka 
zaszła tak daleko. To dzięki ich tchnie-
niu zdołała trafić do miejsca, w którym 
wczorajszego wieczora straciła świa-
domość.(…) – tym fragmentem książki 
„Vide” zachęcamy czytelników „Rodni” 
do zapoznania się z tą publikacją. Za-
chęcamy tym serdeczniej, że autorka 
jest młodą bierunianką, z wykształce-
nia technikiem budownictwa. Mowa tu  
o utalentowanej Joannie Jarczyk.  

Z kolei w „Triadzie” dobiegła końca 
wstawa rysunku artystycznego „Raven 
Art” autorstwa pani Joanny. Kto 17 li-
stopada był na wernisażu jej prac pla-
stycznych w bieruńskiej „Triadzie”, mógł 
obok talentu literackiego i plastycznego, 
poznać również muzyczne pasje Joanny 
Jarczyk, która zagrała na pianinie Prelu-
dium C-dur J.S. Bacha. 

Dom Kultury „Triada” przy ulicy Ja-
giełły od dwóch sezonów artystycznych 
specjalizuje się w organizowaniu intere-
sujących wystaw i okolicznościowych 
spotkań. Kierująca tą placówką - Jolanta 
Grześlak, trafnie odczytuje oczekiwania 
publiczności, wynajduje i zaprasza cie-
kawych twórców, a organizowane tu 
wystawy mają już swoją stałą widownię. 

(ZP)
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Organizowany w niedzielę,  
3 grudnia, Jarmark Bożona-

rodzeniowy był okazją do tego, aby 
wspólnie móc przygotować się do nad-
chodzących świąt. Na stoiskach znaleźć 
można było wiele prac rękodzielniczych, 
ale również lokalnych wyrobów. Atrak-
cji nie brakowało również na scenie. 
W świąteczny klimat podczas niedziel-
nego Jarmarku Bożonarodzeniowego 
na bieruńskim Rynku wprowadzili nas 
najmłodsi mieszkańcy Bierunia. Pod-
opieczni z przedszkoli nr 1, 2 i 3, a także 
z Niepublicznego Przedszkola „Karolek”, 
przedstawili nam niezwykłą muzyczno-
-taneczną opowieść o tym, co podczas 
świąt jest najważniejsze – wspólnocie 
oraz czynieniu dobra. Choć tego prawdzi-
wego śniegu było jak na lekarstwo, dzięki 
występom przedszkolaków cały Rynek 
zamienił się w prawdziwą śnieżną krainę. 

CZEKAJĄC NA MIKOŁAJA
Zaraz po występach najmłodszych 

przyszedł czas na występ zespołu „De 
Silvers”. Występ ten wprowadził nas 
w prawdziwy świąteczny klimat, jed-
nak w połowie musiał zostać przerwany. 
Spowodowane to było odwiedzinami 
niezwykłego gościa – samego Święte-
go Mikołaja, który przybył na bieruński 
Rynek, aby obdarować zgromadzone 
tam dzieci słodkimi prezentami. Dzieci 
podziękowały Mikołajowi za odwiedziny 
śpiewając mu piękną piosenkę o tym, że 
„Mikołaj fajny jest”.

Z kolei najpopularniejsze kolędy 
przypomniał nam działający przy Bie-
ruńskim Ośrodku Kultury chór „Polo-
nia”. Gdy tylko wszyscy rozgrzali się przy 
wspólnym śpiewaniu, na scenie pojawili 
się laureaci konkursu na zimową deko-
rację bieruńskiej choinki. Pierwsze miej-
sce w tym konkursie zdobyła Dominika 
Brych, drugie należało do Emilii Wojtali, 
a na ostatnim miejscu na podium znaleźli 
się Kacper, Wiktor i Konrad Żołneczko. 
Przewodniczący Rady Miejskiej, Marcin 

Nyga wręczył również nagrodę specjalną 
dla Przedszkola nr 3.

Po rozdaniu nagród przyszedł czas 
na dalsze występy artystyczne. Na scenie 
pojawił się rodzimy zespół „Tu i Teraz”, 
a zaraz po nich swoim głosem oczaro-
wały nas Kasia i Klaudia Chwołka. 

Kilka minut przed godz. 18.00 pu-
bliczność czekała już na występ głównej 
gwiazdy wieczoru – zespołu „Univer-
se”. Chwilę przed ich pojawieniem się, 
na scenę wszedł Burmistrz Bierunia, 
Krystian Grzesica, który podziękował 
mieszkańcom za tak liczne przybycie.

– Cieszę się, że pomimo mrozu jest 
nas dziś tu tak wielu! – mówił ze sceny, 
dodając, że „Bieruń im przaje”. 

Chwilę później przed publicznością 
wystąpił zespół „Universe” prezentując 
wiele nastrojowych ballad i kolęd, ale 
również swoje najbardziej znane hity. 

DLA CIAŁA I DUCHA
Pomimo dosyć mroźnej pogody, 

publiczność dopisała. Większość spotka-
nych przez nas osób bardzo pozytywnie 
oceniła tegoroczny jarmark. 

Gratuluję organizatorom tak wspa-
niałej imprezy, w której z każdym rokiem 
uczestniczy coraz więcej mieszkańców 
- powiedział radny Stanisław Jurecki. 

– Cieszę się, że przy okazji tego typu 
imprez miasto zawsze myśli o atrakcjach 
dla dzieci – podkreśliła jedna z matek. 
– Dlatego właśnie staramy się nigdy nie 
opuszczać takich wydarzeń. Dzieci miały 

okazję dziś spotkać Mikołaja, skorzystać 
z darmowej karuzeli, a i dla dorosłych 
też coś się znajdzie – dodała polecając 
stanowiska, gdzie można było spróbo-
wać grzańca lub zjeść oscypka z grilla. 

Niemałym zainteresowaniem cie-
szyły się także stoiska, gdzie można było 
kupić dzieła rękodzielnicze.

– Rzadko kiedy trafia się na takie 
okazje – mówiła z zaangażowaniem 
pani Teresa przy stoisku z ozdobami 
świątecznymi. – Przecież to prawdziwe 
małe cuda! 

Organizatorem koncertu był powiat 
bieruńsko-lędziński w ramach realizacji 
projektu partnerskiego z Gminą Imielin 
i Gmina Bieruń pn. „Aktywne wspieranie 
przez Skuteczne Działanie”.

Magdalena Pytlarz

Kolorowy Jarmark w Bieruniu
Dobra muzyka, pyszne jedzenie i wspólne przygotowywanie się do zbliżających się Świat Bożego Narodzenia – tak w skrócie 
określić można to, co działo się w niedzielę, 3 grudnia, na bieruńskim Rynku. Dzięki zorganizowanemu tam jarmarkowi, świąteczna 
atmosfera zagościła w sercach mieszkańców Bierunia.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY NA RYNKU

Niedawno trafił do sprzedaży 
kalendarz ścienny na 2018 r. 

wydany przez Urząd Miejski w Bieru-
niu. Tegoroczna edycja, zatytułowana 
„Dawny Bieruń”, przedstawia stare foto-
grafie różnych zakątków naszego miasta, 
w tym m.in. ul. Wawelską sprzed 1918r., 
Sanktuarium św. Walentego z lat 50., 
Zameczek na Solcu z 1942 r., czy ratusz 
z 1943 r. Nasz kalendarz będzie ozdobą 
każdego wnętrza i umili każdą chwilę, 
w której na niego spojrzysz.

Wydawnictwo ma 13 plansz formatu 
A3 i zostało wykonane w technice stylizo-
wanej na sepię. Autorzy kalendarza mają 
nadzieję, że udało im się połączyć nostal-
giczne wspomnienia z Bierunia, którego 
już nie ma ze współczesną informacją 
o tym co będzie się działo w naszym 
mieście. W kalendarium oznaczone są 
także najważniejsze wydarzenia gminne 
przewidziane w przyszłym roku.

Kalendarz dostępny jest w kasie 
Urzędu Miejskiego (parter). Koszt – 15 zł. 

Dawny Bieruń w miejskim kalendarzu

fo
t. 

Ag
en

cj
a 

Fo
to

bi
t

fo
t. 

M
. P

yt
la

rz
fo

t. 
M

. P
yt

la
rz

fo
t. 

M
. P

yt
la

rz



KULTURA Rodnia nr 9/2017    9

Dostali prezenty od Mikołaja

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się 
wielkimi krokami. Każdy – duży i mały 

wie, że trzeba się do nich odpowiednio 
przygotować. Dla niektórych przygo-
towania te trwają cały rok, bo przecież 
tylko grzeczne dzieci dostają prezenty. 
Właśnie dla tych osób w sobotę, 9 grud-
nia w kinoteatrze „Jutrzenka”, a także 
w Domu Kultury „Remiza” zostało zor-
ganizowane spotkanie z niezwykłym 
gościem – samym Świętym Mikołajem. 
Na samym początku poznaliśmy dwie 
– równie magiczne postaci – Roco 
i Coco, którzy także przygotowywali 
się do odwiedzin Świętego Mikoła-
ja. Bohaterowie znani już niektórym 
z bajek telewizyjnych, a także z wystę-
pów na większych scenach przywitali 
najmłodszych mieszkańców Bierunia 
wynonaniem najbardziej kojarzących 
się z zimą piosenek. Nie zabrakło więc 
tych opowiadających o gwiazdach 
i bombkach, a także głównej piosenki 
z popularnej bajki „Frozen”. Ta zdecydo-
wanie przypadła publiczności do gustu 
i zewsząd słychać było radosne śpie-

wanie. Podczas czekania na Mikołaja 
razem z Roco i Coco dowiedzieliśmy się 
jak powinny wyglądać świąteczne przy-
gotowania. Na samym początku trzeba 
posprzątać mieszkanie. Gdy wszystko 
już lśniło wszyscy razem zabrali się za 
przygotowanie niespodzianki dla naj-
ważniejszego gościa. Dzieci wspólnie 
z aktorami wykonały przepiękny ry-
sunek, a także udekorowały drzewko. 
Najmłodsi artyści ozdobili świąteczną 
bombkę. We wszystkich tych stara-

niach przeszkadzała nam oczywiście zła 
Diabolina. Dzieci postanowiły jednak, 
że nie będą jej przepędzać ze sceny, 
a spróbują się z nią zaprzyjaźnić, dzięki 
czemu czarownica na nowo uwierzyła 
w magię świąt, a dodatkowo zyskała 
wielu nowych przyjaciół. 
Dzieci zdążyły w samą porę, bo zaled-
wie nauczyły się świątecznej piosenki 
o Mikołaju, a na dachu słychać już 
było niemałe zamieszanie. Okaza-
ło się, że to Mikołaj parkował tam 

swoje sanie zaprzężone w renifery. 
Kilka chwil później dzieci usłyszały 
już dzwoneczek oznaczający przy-
bycie Świętego Mikołaja. Przywitały 
go niedawno poznaną piosenką pt. 
„Mikołaj fajny jest”.
Święty nie krył wzruszenia tak miłym 
powitaniem. Nagrodził więc wszystkich 
na sali słodkimi upominkami, a także 
chętnie pozował do zdjęć. 
Niestety, wszystko co dobre szybko 
się kończy – Mikołaj musiał wrócić do 

pracy, aby wszystkie dzieci znalazły pod 
choinką to, co sobie wymarzyły.
Pomimo tego, że nie było zbyt wiele 
czasu na rozmowę z Mikołajem, jego 
obraz z pewnością pozostanie w pa-
mięci dzieci na bardzo długo.
– Mikołaj musiał lecieć jeszcze do in-
nych dzieci! – wyjaśniła z przejęciem 
5-letnia Madzia, z kolei jej siostra, Go-
sia przekonywała, że jeżeli będziemy 
grzeczni, Mikołaj zaprosi nas tu za rok.

Magdalena Pytlarz 

Mikołaj u niepełnosprawnych 
Dokładnie 108 paczek z prezentami 

świątecznymi rozdał w Bieruniu 
dzieciom niepełnosprawnym Święty 
Mikołaj. Spotkanie z gościem z Laponii 
odbyło się w kinoteatrze „Jutrzenka” 
a organizatorem było Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Radość Życia”. 
Stowarzyszenie rozpoczęło swoją 
działalność w 1995 r. skupiając wokół 
siebie 15 osób niepełnosprawnych 
z terenu Bierunia. Rok później do sto-
warzyszenia włączyły się osoby niepeł-
nosprawne z Bojszów i dziś organizacja 
ta skupia prawie setkę podopiecznych. 
Wśród nich są osoby na wózkach inwa-
lidzkich, z zespołem Downa, epilepsją, 
autyzmem, niedosłuchem, głębokim 
upośledzeniem umysłowym i upośle-
dzeniami sprzężonymi.
Celem stowarzyszenia jak mówi jego 
wieloletni prezes Andrzej Stylok jest: 
pomoc osobom niepełnosprawnym 
w zakresie kompleksowej rehabilitacji, 
pomoc oświatowa, prawna i medyczna 
oraz integracja osób niepełnospraw-
nych i reprezentowanie ich w kontak-
tach z instytucjami rządowymi i sa-
morządowymi. Stowarzyszenie dzięki 
wieloletniej pracy stworzyło lepsze 
i godniejsze warunki życia osób nie-
pełnosprawnych oraz ich powrotu do 
życia w społeczeństwie. 

Wśród wielu imprez organizowanych 
dla podopiecznych warto wspomnieć 
o Powiatowych Igrzyskach Osób Nie-
pełnosprawnych, dorocznym biwaku 
żeglarskim na Zalewie Dziećkowic-
kim, zabawie karnawałowej i właśnie 
spotkaniu mikołajkowym.
Tegoroczne spotkanie z Mikołajem 
uświetniło przedstawienie w wyko-
naniu grupy teatralnej z Przedszkola 
nr 1 w Bieruniu oraz występ zespołu 
taneczno – wokalnego „Gryfnioki” 
z Chełmu Śląskiego.

Ponieważ zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia nie mogło zabraknąć dzie-
lenia się opłatkiem, którym z niepeł-
nosprawnymi przełamali się miedzy 
innymi: Burmistrz Bierunia - Krystian 
Grzesica, Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej - Krystyna Wróbel, Staro-
sta powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
Bernard Bednorz, a także Wiceprze-
wodnicząca Rady Powiatu Agnieszka 
Wyderka-Dyjecińska.

Zbigniew Piksa 

Wiadomo, że Święty Mikołaj jest bardzo zajęty, szczególnie przed świętami. Musi przecież dostarczyć prezenty do wszystkich 
grzecznych dzieci. Pomimo ogromu prac, znalazł jednak czas na to, aby odwiedzić najgrzeczniejszych mieszkańców Bierunia i to 
dwukrotnie – w kinoteatrze „Jutrzenka”, a także w Domu Kultury „Remiza”.

W Twoim domu pękają ściany?
Zadzwoń do nas - tel.728 838 858
Nasi prawnicy specjalizują się 
w odszkodowaniach za szkody górnicze!

BEZPŁATNE KONSULTACJE PRAWNE
www.kancelariaprawna24h.pl

Oferujemy kompleksową obsługę osób i firm, w tym:
dochodzenie roszczeń i obronę - oddłużanie - odszkodowania
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Już w sobotni poranek hala spor-
towa przy ul. Spiżowej 15 pękała 

w szwach. Na trybunach zasiadały tłu-
my mieszkańców, ale także gości z całej 
Polski, a nawet zza granicy. Niedługo 
potem na scenę wyszli główni goście 
turnieju – zaproszone pary tancerzy, 
które wzięły udział w zmaganiach. Choć 
było ich wiele, właściwie każdy taniec 
był wyjątkowym i barwnym widowi-
skiem. Występy tancerzy są również 
dowodem na to, że jest to, że w tej 
dyscyplinie sportowej najważniejsza 
jest zabawa. 

– Trenuję już od 10 lat. Wszystko 
zaczęło się właściwie, kiedy rozpoczę-
łam rehabilitację. Taniec dał mi bardzo 
wiele – wraz z mężem zauważyliśmy, 
że nie potrafimy praktycznie bez niego 
żyć. Podczas zajęć poznaliśmy także 
fantastycznych przyjaciół, którzy dziś 
dzielnie nam kibicują – mówiła z rado-
ścią pani Janina z Bierunia, uczęszcza-
jąca na zajęcia do Szkoły Tańca „Wir” 

Wszystkie pary wzajemnie więc 
sobie kibicowały i dopingowały. 

Bardzo pozytywna atmosfera 
udzieliła się także obserwującym 
turniej przedstawicielom władzy 
– burmistrzowi Krystianowi Grzesicy, 
jego zastępcy Sebastianowi Macioło-
wi, a także radnym miejskim, którzy 
pomagali organizatorom, wręczając 
zwycięzcom pamiątkowe dyplomy, 
medale, a dla najlepszych duże złote 
puchary. 

Drugi dzień zmagań upłynął nam 
pod znakiem wspomnień. Ostatnie 
występy były bowiem możliwością na 
przypomnienie początków działalności 
Szkoły Tańca „Wir”. Gratulacje prze-
kazali zarówno podopieczni akade-

mii tańca, ale również przedstawiciele 
władz miasta – wiceburmistrz, Seba-
stian Macioł wraz z dyrektor Bieruń-
skiego Ośrodka Kultury, Zofią Łabuś. 

Wśród wielu uczestników, nie za-
brakło par z Bierunia. Nasze miasto 
reprezentowało 4 uczestników:

Paweł Rychel (Bojszowy) & Mar-
tyna Łukaszuk (Bieruń) – 1 miejsce 
w kategorii 8-9 lat „H” 

Mateusz Kamień (Bojszowy) & 
Patrycja Woźniak (Bieruń) – 1 miejsce 
w kategorii 16+ „F” Standard

Karol Długoń (Bieruń) & Ewa Dłu-
goń (Bieruń) – 2 miejsce w kategorii 
Senior I+II (30+ i 40+) „E” Standard i 3 
miejsce w kategorii Latin.

Uczestnicy nie szczędzili ciepłych 
słów kierowanych do organizatorów 
Turnieju. Podkreślali profesjonalizm 

i wspaniałe przygotowanie imprezy. 
Z kolei organizatorzy nie kryli wzrusze-
nia i zapowiadali kolejne edycje.

– Cieszę się bardzo z tego, że bur-
mistrzowie Bierunia cały czas nas do-
pingowali. Władze miasta właściwie 
od początku były bardzo przychylne 
naszemu pomysłowi związanemu 

z organizacja turnieju. Już dziś mogę 
powiedzieć, że dzięki temu wsparciu 
być może w przyszłym roku uda nam 
się nieco rozbudować zawody – cieszyła 
się Marzena Lozinszek, organizatorka 
turnieju.

Magdalena Pytlarz
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Sport i sztuka na parkiecie
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO „BIERUŃ 2017” 

To były dwa dni pełne sportowych zmagań. W weekend, 18 – 19 listopada, już po raz trzeci Bieruń stał się stolicą tańca. Wszystko to za sprawą Ogólnopolskie-
go Turnieju Tańca Towarzyskiego „BIERUŃ 2017” o Puchar Burmistrza Miasta Bierunia oraz Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego.

Stowarzyszenie „Porąbek” oraz   
Stowarzyszenie „600-letniego 

Bierunia” zapraszają do udziału w ak-
cji przedstawiającej dzieje Bierunia na 
przestrzeni ostatnich 150. lat. Każda 
publikowana fotografia otrzyma swój 
numer. Ułatwi to dyskusję z Czytel-
nikami na temat przedstawionych 
na zdjęciu wydarzeń, osób i rzeczy. 
Zebrane zdjęcia zostaną wydane 
w formie wielkiego albumu Bierunia. 

Akcja będzie trwała kilka miesię-
cy. Proponujemy Czytelnikom współ-
redagowanie cyklu – zachęcamy do 

przynoszenia do Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości Urzę-
du Miejskiego w Bieruniu(segment A, 
II piętro, pok. nr 17) zdjęć w celu ich 
zeskanowania lub przesłania na adres 
porabek.bierun@wp.pl. 

Najbardziej interesujące zdjęcia za-
mieścimy na łamach „Rodni”. Na osobę, 
której zdjęcie zostanie wybrane do druku 
czeka miła niespodzianka.

Jeśli potrzebujesz pomocy w ze-
skanowaniu zdjęć prosimy o kontakt: 

Łukasz Odelga, Stowarzyszenie Mi-
łośników „600-letniego Bierunia”- tel. 
604 971 591, Jarosław Mokry, Stowa-

rzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej 
„Porąbek” – tel. 505 900 390.

Wielki album 
Bierunia
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Bieruński BIEG UTOPCA 
UTOPCE - legendarne śląskie stworoki. I choć lubią czasem popłatać nieprzy-
jemne psikusy – to, a wiemy to już z trzyletniego doświadczenia, oszczędzają 
biegaczy w Bieruniu. A wręcz są do nich przyjacielsko nastawione.

Wspólnie z nimi zapraszamy 
do naszego niewielkiego 

miasteczka na wielki bieg. Wielki, 
bo skupiony wokół czerwonego 
WOŚP-owego serducha i wielkiej 
idei „wyrównania szans w leczeniu 
noworodków”.Dla wszystkim tych, 
którzy wezmą udział w 4 Bieruńskim 
Biegu „UTOPCA” i zechcą wesprzeć 
podstawowe oddziały neonatologicz-
ne (na to w tym roku przeznaczona 
zostanie pomoc finansowa zebrana 
podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy), przygotowali-
śmy kilka niespodzianek:

– po pierwsze wymagającą (a ta-
kie lubicie podobno najbardziej), 
17-kilometrową trasę; lub nieco krót-
szą, niespełna 6-kilometrową, za to 
w nowej odsłonie prowadzącej przez 
ciekawe zakątki Bierunia. Znajdzie się 
i coś dla fanów dwóch kijów,

– po drugie gwarantujemy świet-
ną atmosferę, podczas biegu, jak i po 
jego zakończeniu. I nawet mimo tego, 
że zamknęliśmy już 700-osobową li-
stę startową i obecnie jedyną szansą, 

aby wystartować, będzie wylicytowa-
nie specjalnych numerów z autogra-
fami znanych sportowców, przyjdźcie 
chociaż pokibicować albo … z całym 
rodzinami wziąć udział w Sportowym 
Pikniku Rodzinnym. 

Widzimy się zatem 14 stycznia 
2018 na bieruńskim Rynku, o 10.30 

nastarcie biegu na 17 km i dwie mi-
nuty później na wspólnym starcie 
biegu na 5,65 km oraz Nordic Wal-
king na 5,65 km. A od godz. 11.00 
w Hali Sportowej w Bieruniu przy  
ul. Szarych Szeregów 15 na wspo-
mnianymSportowym Pikniku Ro-
dzinnym. 

Mieszkańcy w Gundelfingen 
Kolejna grupa mieszkańców Bierunia 

odwiedziła partnerskie miasto Gundel-
fingen. Tym razem, okazją do wyjazdu 
był doroczny świąteczny jarmark „Weih-
nachtsmarkt”. W naszej dwudziesto-
ośmioosobowej grupie obok osiemna-
stu mieszkańców, którzy wyrazili chęć 
wyjazdu, było troje radnych, zastępca 
burmistrza, przedstawiciele stowarzy-
szenia partnerskiego i młodzież licealna. 

Mieszkańcy Bierunia od kilku lat 
aktywnie uczestniczą w jarmarku. Nie 
tylko podziwiają barwne stragany oferu-
jące ozdoby świąteczne, lokalne specjały 
kulinarne, produkty rękodzielnicze ale 
również wystawiają na specjalnym stra-
ganie wyroby z naszego kraju. Nasze sto-
isko zlokalizowane było w prestiżowym 
miejscu - holu Ratusza i jak zawsze pol-
skie artykuły spożywcze cieszyły się du-
żym zainteresowaniem klientów z Nie-

miec. Do odwiedzenia stoiska zapraszały 
licealistki w strojach śląskich wspólnie  
z nauczycielką. Dodatkowym magne-
sem był polsko-niemiecki kalendarz, 
w którym znalazły się zdjęcia Bierunia 
i Gundelfingen, przygotowany przez 
bieruńskich członków Niemiecko – Pol-
skiego Stowarzyszenia Partnerskiego 
z okazji jubileuszu pratnerstwa - mówi 
dr Barbara Panek-Bryła.

Z uczestnikami wyjazdu spotkał się 
burmistrz Raphael Waltz, a obowiązki 
gospodarzy pełnili członkowie stowa-
rzyszenia partnerskiego z niezawodnym 
Bruno Zimmermannem na czele. Była też 
okazja by spotkać się w szerszym gronie: 
z przyjaciółmi z francuskiego Meung sur 
Loire i niemieckiego Scheibenbergu. 

Uczestniczyliśmy również w niedziel-
nej mszy św. i spotkaliśmy się z przed-
stawicielami wspólnoty parafialnej 

z parafii Bruder Klaus z Gundelfingen. 
Tradycyjnie też odwiedziliśmy grób 
prof. Wehrnera Rynskiego, inicjato-
ra partnerskiej współpracy Bierunia 
i Gundelfingen - powiedziała radna 
Maria Sitko.

Ewa Maria Strączyńska - jedna z uczest-
niczek wycieczki, zapytana o wrażenia 
przede wszystkim podkreśla doskonałą 
organizację wyjazdu zarówno z polskiej 
jak i niemieckiej strony. Pani Strączyńska 
nie mogła tak od razu zdecydować, który 
ze zwiedzanych jarmarków podobał się 
jej najbardziej: - w Rottenburgu z mu-
zeum i całorocznym sklepem bożona-
rodzeniowym? W dużym Freiburgu czy 
kameralnym Gundelfingen? W końcu 
zdecydowała, że chyba jednak we fran-
cuskim Colmar, w którym bierunianie 
byli w sobotni wieczór.                                                

(ZP)
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Magiczny czas
w Przedszkolu nr 1

Magiczny przedświąteczny 
czas rozpoczęliśmy od ak-

cji charytatywnej „I Ty możesz zo-
stać św. Mikołajem”, podczas której 
udało nam się zgromadzić mnóstwo 
zabawek, książeczek, puzzli i słody-
czy. Wszystkie prezenty przyniesione 
przez przedszkolaki przekazane zo-
staną dzieciom z rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej, 
za pośrednictwem naszego przed-
szkolnego Mikołaja. Dzięki wsparciu 

anonimowego sponsora możliwy był 
zakup słodyczy i gier planszowych 
dla podopiecznych Świetlic Wsparcia 
Dziennego „Iskierka” i „Nadzieja” 
działających przy Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Bieruniu. 
Wszystkim „Mikołajom” bardzo go-
rąco dziękujemy za zaangażowanie 
i pomoc. Dzięki Wam wywołamy 
uśmiech na twarzach obdarowa-
nych dzieci.

Aleksandra Wróbel
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- Wszystko zaczęło się siedem lat 
temu, kiedy z zapartym tchem ogląda-
liśmy „Avatar” – pierwszy pełnome-
trażowy film zrealizowany w technice 
trójwymiarowej. Wtedy pomyślałem 
– mówi Romuald Kubiciel dyrektor LO 
im. Powstańców Śląskich w Bieruniu 
– jakby wykorzystać tę technologię 
do potrzeb dydaktycznych. Dziś nasi 
uczniowie mogą odbywać podróże 
w czasie i przestrzeni. Zaglądać w miej-
sca tak niedostępne jak wnętrze bi-
jącego serca, podwodna część góry 
lodowej, wejść do wnętrza piramid, 
posiedzieć w okopach I wojny świato-
wej, obejrzeć z bliska wirusa Ebola czy 
z każdej strony przyjrzeć się dowolnej 
figurze przestrzennej. Realistycznemu, 
trójwymiarowemu obrazowi towarzy-
szyć będą stosowne dźwięki: bicie ser-
ca, szum wiatru czy odgłosy wystrzałów 
czy dźwięki z morskich głębin. 

Dyrektor Romuald Kubiciel opo-
wieść o nowej pracowni zaczyna od pre-
zentacji mebli zamówionych w Finlandii. 
Stoliki mają kształt pięciokątów, dzięki 
czemu w zaledwie kilka chwil można 
zmienić aranżację sali, raz ustawiając 
je w układzie charakterystycznym dla 
tradycyjnej klasy, sali kinowej, konfe-
rencyjnej czy takiej do pracy w grupach. 
Projekt sali w ciągu kilku dni opracowała 
uczennica trzeciej klasy Martyna Wierz-
ba – podkreśla z dumą dyrektor.

Najważniejsze jest jednak wyposa-
żenie pracowni, którego nie ma żadna 
placówka edukacyjna w okolicy. Trzy-
metrowej szerokości ekran i multime-
dialny projektor 3D, czterokanałowy 
zestaw nagłaśniający i czterdzieści par 
okularów pasywnych. Ponadto, tablica 
interaktywna z projektorem ultrakrót-
koogniskowym i niezależnym źródłem 
dźwięku. Biurko nauczyciela wyposa-

żone zostało w laptop, mikroskop ste-
reoskopowy, kamerę 3D i drukarkę 3D. 
Dostępny sprzęt umożliwia odtwarzanie 
filmów edukacyjnych wyprodukowa-
nych w Wielkiej Brytanii.

– Kilka miesięcy oczekiwań, przy-
gotowań kosztorysów, dokumentacji, 
wizualizacji uwieńczyło 6 grudnia ofi-

cjalne otwarcie pracowni przyrodniczej. 
Uczniowie liceum mogą w niej korzystać 
m.in. z projektora multimedialnego 3D, 
drukarki 3D, okularów migawkowych 
oraz mikroskopu stereoskopowego, a to 
wszystko w otoczeniu dźwięku surround. 

 – Projekt „Zielona pracownia 2017” 
został zrealizowany dzięki środkom 

finansowym powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego  oraz dofinansowaniu ze 
środków funduszu ochrony środowiska 
w Katowicach. Całkowity koszt zadania 
to 130 600,00 zł z czego 70% środków 
pokrył powiat dodaje Andrzej Pilot pre-
zes Zarządu WFOŚiGW.

Nowocześnie wyposażona praco-
wania w zasadzie będzie służyć nauce 
przedmiotów przyrodniczych: geogra-
fii, biologii, chemii i fizyki. Dyrektor 
Kubiciel jest jednak przekonany, że 
równie dobrze jej możliwości będzie 
umiał wykorzystać historyk, matema-
tyk czy nauczyciel języków obcych. 
Uczniowie bieruńskiego liceum będą 
korzystać z pracowni także podczas 
zajęć pozalekcyjnych: wykładów, po-
kazów, prelekcji czy dla przyjemności 
– organizując tu sobie kino.

Zbigniew Piksa

Nasze liceum w trójwymiarze

Robotycy najlepsi w Europie 
DZIĘKI WSPARCIU SAMORZĄDOWCÓW 

Mówiąc językiem młodych: „mechy, 
cyborgi, androidy, transformery” 

– ze świata filmu i fantazji, przechodzą 
do rzeczywistości. Powoli zaczynają być 
częścią naszego świata. Bieruńskie li-
ceum przygotowuje młodzież do życia 
w takim świecie. Stąd sukcesy liceali-
stów nawet w takich dziedzinach jak 
robotyka, w której  nasi licealiści są lepsi 
od studentów i to w skali europejskiej. 
Niedawno uczennice Liceum Ogólno-
kształcącego im. Powstańców Śląskich 
w Bieruniu: Paulina Łagosz oraz Julia Ko-
łodziej, zostały wicemistrzyniami Europy 
w robotyce. Julia Kołodziej jest uczennicą 
trzeciej klasy i jak mówi: „Interesuję się 
robotyką oraz automatyką i zamierzam 
związać swą przyszłość z tymi dyscypli-
nami wiedzy”. Pierwsze duże zawody, 
w których uczestniczyła to ubiegłoroczny 
Robot Challenge w Wiedniu. „Wówczas 
jedna z drużyn z naszej szkoły weszła do 
ćwierćfinału„ – dodaje Julia. Jej koleżan-
ka Paulina również uczy się w trzeciej 
klasie. – Robotyką zainteresowałam się 
dopiero w liceum kiedy usłyszałam o ta-
kich zajęciach. Zobaczyłam co się tam 
robi i jakoś tak się wkręciłam w to wszyst-
ko – mówi Paulina i dodaje: „Wspierałam 
konstrukcję robota, który wystartował 
w Tallinie ale dyscypliną Line Following 
w zasadzie zajmuje się Julia. Ja sprawuje 
pieczę nad dyscypliną Sumo”.
Bieruńscy licealiści, w ostatnich dniach 
listopada wzięli udział w turnieju Robo-
tex International 2017 zorganizowanym 
w Tallinie, stolicy Estonii. To największy 
turniej robotyki w Europie mający sta-

tus nieoficjalnych otwartych mistrzostw 
Europy z możliwością uczestnictwa re-
prezentacji spoza naszego kontynentu.
Jak nam powiedział dyrektor liceum Ro-
muald Kubiciel: Robotex to jeden z naj-
większych turniejów na świecie. W tym 
roku ponad 1,5 tys. zawodników, repre-
zentujących ponad 30 państw mogło 
się zmierzyć w 24 konkurencjach. Naszą 
szkołę reprezentowały 4 drużyny: Alek-
sander Kulpa i Bartosz Wanot, Paulina 
Łagosz i Julia Kołodziej, Weronika Klima 
i Agnieszka Wardęga oraz Krzysztof Grze-
sica, Jakub Wadas i Julia Zygadło- daje 
dyrektor Kubiciel.

DYREKTOR BYŁ ZAŁAMANY
– Wszystko zaczęło się 6-7 lat temu, kie-
dy nasza szkoła brała udział w projekcie 
„Partnerzy w nauce”. Razem z nami do 
tego projektu były wytypowane 83 inne 
szkoły w Polsce i tam było kilka sekcji, 
m.in. sekcja informatyczna. Ponieważ 
mieliśmy wolną rękę w realizacji projek-

tu, to wpadłem na pomysł, żeby wyko-
rzystać klocki lego. Akurat pojawiły się 
zestawy o nazwie Lego Mindstroms (ro-
bot, którego można było programować 
w dowolnym języku informatycznym), 
więc postanowiłem postawić na zaba-
wę, łącząc ją z preorientacją zawodową 
– mówi Robert Romantowski-Tomosz 
– nauczyciel a zarazem opiekun kółka 
robotyków. 
– Kiedy dowiedziałem się, że w ramach 
programu, szkoła zamiast laptopów ku-
piła klocki – byłem załamany mówi dy-
rektor Kubiciel. Szybko jednak zmieniłem 
zdanie, kiedy okazało się, że to nie jakieś 
tam układanki, a prawdziwe programo-
wanie dzięki czemu od pięciu lat jesteśmy 
znaczącym ośrodkiem w kraju. 
– Dowodem naszej pozycji w tej dys-
cyplinie – mówi Romantowski – jest 
fakt, że w roku szkolnym 2016/2017 na 
wszystkich turniejach w Polsce zajmo-
waliśmy pierwsze miejsce. Rok temu na 
mistrzostwach Europy w Wiedniu wyda-

wało nam się, że dotarcie jednej naszej 
drużyny do ćwierćfinałów to nie tylko 
realizacja marzeń, ale również szczyt 
naszych możliwości. Sukces w Tallinie 
pokazał, że możemy więcej.

WALKI I WYŚCIGI ROBOTÓW
– Uczniowie naszego liceum startowali  
w 3 kategoriach: Lego Sumo do 3 kg 
(Aleksander Kulpa i Bartosz Wanot oraz 
Paulina Łagosz i Julia Kołodziej), Lego 
Sumo do 1 kg (Aleksander Kulpa i Bartosz 
Wanot) oraz Lego Line Following – jako że 
jest to nasza sztandarowa konkurencja tu 
wystawiliśmy najwięcej drużyn – dodaje 
Romantowski.
Zawody robotów w kategorii sumo wzo-
rowane są na prawdziwych, japońskich 
walkach sumo, które stylem przypomina-

ją zapasy. Walka dwóch autonomicznych 
lub zdalnie sterowanych robotów toczy 
się na powierzchni czarnego koła (ringu) 
ograniczonego białym marginesem. Za-
wody sumo robotów można podzielić na 
kilka podkategorii, różniących się syste-
mem kontroli robotów (autonomiczne 
lub zdalnie sterowane), typem robotów 
(humanoidalne, roboty zbudowane 
z klocków Lego Mindstorms i konstrukcje 
mobilne własnej produkcji), średnicą rin-
gu oraz maksymalnymi dopuszczalnymi 
rozmiarami i masą robotów.

BIERUŃSKI ROBOT WCHODZI 
NA PODIUM

Bieruńscy licealiści doskonale wypadli 
w prawie wszystkich kategoriach sumo. 
Jednak dopiero w kategorii Lego Line 
Following – Julia Kołodziej oraz Paulina 
Łagosz pokazały pazury. Kategoria ta, 
polega na wyścigu robotów poruszają-
cych się po skomplikowanej białej trasie 
wyznaczonej na czarnej planszy. Roboty 
trzeba wcześniej wyposażyć w odpo-
wiednie czujniki i tak zaprogramować 
by miały szybkość, precyzję i orientację 
w terenie. Zawodnicy muszą bardzo 
rozsądnie dobierać komponenty robota 
oraz odpowiednio opracować algorytmy 
sterowania i oprogramowania. Sam tur-
niej to już w zasadzie wyścigi robotów. 
Po starcie, konstruktorzy mogą jedynie 
obserwować, jak radzą sobie ich pod-
opieczni. Robot Julii i Pauliny zajął drugie 
miejsce w Europie.

Zbigniew Piksa 

GMINA WSPIERA UZDOLNIONĄ 
MŁODZIEŻ

Udział w Tallińskim Robo-
texie nie byłby możliwy 

bez pomocy władz powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego, któ-
re sfinansowały cały wyjazd 
oraz władz Bierunia, których 
udział finansowy bardzo po-
mógł w przygotowaniu drużyn 
do udziału w turnieju. W ten 
sposób samorządy inwestują 
w rozwój bieruńskiej młodzie-
ży, która już w wieku licealnym 
potrafi zwyciężać ze studenta-
mi w prestiżowej rywalizacji.
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PAMIĘTAJ O ZMIANIE 
DEKLARACJI O WYSOKOŚCI 
OPŁATY ZA GOSPODAROWA-
NIE ODPADAMI KOMUNAL-
NYMI

Z dniem 1 lipca 2013 r. ruszył 
system gospodarki odpadami ko-
munalnymi, z którym związany jest 
m.in. obowiązek złożenia deklara-
cji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. 
Deklaracja o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi jest dokumentem, na 
podstawie którego określa się mie-
sięczną wysokość opłaty za śmieci. 
Do złożenia deklaracji zobowiąza-
ny jest właściciel nieruchomości 
zamieszkałej i niezamieszkałej, na 
której powstają odpady komunal-
ne. Właścicielami nieruchomości, 
w rozumieniu ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
są także współwłaściciele, użyt-
kownicy wieczyści oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadają-
ce nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne pod-
mioty władające nieruchomością.

Gdy deklarację w imieniu 
właściciela składa pełnomocnik, 
konieczne jest dołączenie pełno-
mocnictwa, zgodnie z obowiązu-
jącym wzorem.

Składając deklaracje warto 
przeczytać dołączone do druku ob-
jaśnienie oraz zasady wypełniania 
umieszczone w treści deklaracji.

Zgodnie z zapisami ustawy 
„śmieciowej” zmianę/korektę 
danych zawartych w deklaracji 
należy złożyć w terminie 14 dni 
od zaistnienia zmiany.

OKOLICZNOŚCI, KIEDY NA-
LEŻY ZŁOŻYĆ ZMIANĘ/ NOWĄ 
DEKLARACJĘ

W przypadku nieruchomości 
zamieszkałych:
– zamieszkanie nowo wybudowanej 
nieruchomości,
– zmiana ilości osób zamieszkałych 
(np. narodziny dziecka, śmierć oso-
by, zmiana miejsca zamieszkania, 
wyjazd na studia, powrót ze studiów 
w okresie letnim),
– zmiana adresu zamieszkania,
– sprzedaż nieruchomości,

– zmiana sposobu zbierania odpa-
dów,
– zmiana właściciela nieruchomości,
– zmiana formy władania nierucho-
mością.

W przypadku nieruchomości 
niezamieszkałych, na której po-
wstają odpady:
– zmiana charakteru prowadzonej 
działalności,
– zmiana ilości powstających odpa-
dów komunalnych,
– zmiana sposobu zbierania odpa-
dów,
– zmiana siedziby podmiotu lub 
adresu, pod którym prowadzona 
jest działalność,
– zakończenia prowadzenia działal-
ności gospodarczej,
– zmiana właściciela nieruchomości,
– zmiana formy władania nierucho-
mością,
– zmiana sposobu zbierania odpa-
dów, zmiana liczby, wielkości, czę-
stotliwości odbierania pojemników 
na odpady zmieszane.

Jeśli zaś zmieniliśmy nazwi-
sko, adres korespondencyjny 
czy numer telefonu podany   
w deklaracji, czyli nastąpiła za-
miana danych nie mających 
wpływu na wysokość opłaty, 
należy także złożyć korektę 
deklaracji.

W sytuacji, kiedy budynek 
z jakiś powodów przestaje być 
zamieszkały należy złożyć tzw. 
deklarację „ zerową”.

W deklaracji należy uwzględ-
nić ilość osób faktycznie zamiesz-
kujących nieruchomość. 

W rozumieniu ustawy o utrzy-
maniu i czystości w gminach, 
mieszkańcem jest każda osoba, 
bez względu na wiek. Z punktu 
widzenia ww. ustawy nie ma zna-
czenia fakt zameldowania lub bra-
ku meldunku. Liczy się jedynie to, 
że dana osoba przebywa w sposób 
stały (zamieszkuje) na terenie nie-
ruchomości.

Należy wpisać osoby faktycz-
nie przebywające w danym go-
spodarstwie. Liczba osób zamel-
dowanych nie musi się zgadzać 
z liczbą osób stale przebywają-

cych, a w kontekście systemu za-
gospodarowania odpadów najważ-
niejsza jest informacja ile osób 
wytwarza odpady.

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w przypadku zmiany 
polegającej na zmniejszeniu ilości 
osób na nieruchomości, zmiana 
będzie przypisana od miesiąca, 
w którym zostanie złożona nowa 
deklaracja. Z praktycznego punktu 
widzenia oznacza to, że w przypad-
ku, gdy z jakiegoś powodu złożona 
zostanie korekta deklaracji za po-
przednie miesiące np. umniejsza-
jąca ilość osób (z powodu śmierci, 
zmiany miejsca zamieszkiwania 
itp.), to opłata w niższym wymia-
rze będzie ponoszona dopiero od 
miesiąca, w którym zmiana zo-
stała zgłoszona poprzez złożenie 
deklaracji. Natomiast jeżeli zmia-
na będzie dotyczyć zwiększenia 
ilości osób, opłatę będzie trzeba 
uiścić od daty powstania zmiany. 
Jeżeli właściciel złoży deklarację, 
że zamieszkała nowa osoba na 
nieruchomości np. w lipcu 2016 r., 
a składa deklarację w listopadzie 
2017 r. Zobowiązanie tytułem 
opłaty będzie obowiązywało od 
lipca 2016 r.

Nie złożenie zmian do deklaracji 
skutkuje naliczeniem opłaty za go-
spodarkę odpadami komunalnymi 
od momentu wystąpienia zmiany, 
tym samym właściciel zobowiązany 
będzie do uregulowania niejedno-
krotnie pokaźnych należności.

W przypadku nie złożenia 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, do właściciela nieru-
chomości wysyłane jest wezwa-

nie do złożenia deklaracji. Jeżeli 
wezwanie pozostawione zostanie 
bez odpowiedzi, wszczynane jest 
postępowanie w celu określenia 
wysokości tejże opłaty. W sytuacji 
gdy w dalszym ciągu, w trakcie po-
stępowania, deklaracja nie zostanie 
złożona wystawiana jest decyzja 
administracyjna określająca wy-
sokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W decyzji, 
o której mowa, wysokość opłaty 
ustalana jest szacunkowo na pod-
stawie danych dostępnych w Urzę-
dzie Miejskim w Bieruniu.

Pomimo złożenia deklaracji 
w przypadku pojawienia się uzasad-
nionych wątpliwości co do danych 
w niej zawartych, właściciel nie-
ruchomości może również zostać 
wezwany do złożenia wyjaśnień. 
Dalsza procedura dot. składania 
wyjaśnień przebiega analogicznie 
do sytuacji, w której deklaracja nie 
została złożona, w taki sam sposób, 
jak opisano powyżej.

W sytuacji wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji 
dowodem w zakresie wyjaśnienia 
sprawy mogą być m.in. zeznania 
świadków, jak również wszelkie inne 
dowody zgodnie z art. 75 kodeksu 
postępowania administracyjnego. 
Gminy też otrzymują informację od 
firm odbierających odpady – infor-
macje o przepełnieniu pojemników 
również mogą świadczyć o zwięk-
szeniu rzeczywistej liczby osób za-
mieszkujących nieruchomość. 

Informacje zawarte w de-
klaracji są weryfikowane 
w oparciu o bazę meldunko-
wą. Jeżeli właściciel nierucho-
wmości wykazuje w deklaracji 
mniejszą liczbę osób zamiesz-
kujących nieruchomość niż 
wynika to z bazy danych 
ewidencji ludności, powinien 
w załączeniu wskazać gdzie 
zamieszkują: w innej gminie, 
w innym kraju, niż miejsce 
zameldowania.

Deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
można:
– złożyć bezpośrednio 
w Urzędzie Miejskim w Bie-
runiu ( pok. nr 7 na parterze), 

– przesłać za pośrednictwem 
poczty na adres: Urząd Miej-
ski w Bieruniu, ul. Rynek 
14,43-150 Bieruń.

Opłaty należy dokonywać 
w terminach:
I kwartał: styczeń, luty marzec 
– do 10 kwietnia bieżącego 
roku.
II kwartał: kwiecień, maj, czer-
wiec – do 10 lipca bieżącego 
roku.
III kwartał: lipiec, sierpień, 
wrzesień – do 10 października 
bieżącego roku.
IV kwartał: październik, listo-
pad, grudzień – do 10 stycznia 
następnego roku.

Mieszkańcy mogą uiszczać 
opłaty kwartalnie bądź miesięcz-
nie. Należy jednak pamiętać że po 
upływie kwartału w przypadku nie 
uregulowania należności za kolej-
ne 3 miesiące wysłane zostanie 
upomnienie, które również pocią-
ga za sobą dodatkowe koszty. Nie-
uregulowanie zaległości w ciągu  
7 dni bez odebrania upomnienia 
skutkuje wystawieniem tytułu wy-
konawczego, a co za tym idzie zale-
głości dochodzi się za pośrednictwem 
urzędu skarbowego.

Opłat można dokonywać 
w kasie Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu, ul. Rynek 14, par-
ter, pok. 6, na rachunek ban-
kowy nr 44 1050 1399 1000 
0090 3058 4735 w ING Bank 
Śląski S.A., oddział w Tychach 
bądź w kasie Bieruńskiego 
Przedsiębiorstwa Inżynierii 
Komunalnej.

W przypadku pytań do-
tyczących m.in. wypełnienia 
deklaracji, informację i po-
moc można uzyskać w Wy-
dziale Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami,  
ul. Rynek 14, parter, pok. 6 
lub po nr tel. 32 324 24 03.

Barbara Skrobisz

O czym powinien wiedzieć każdy 
właściciel nieruchomości w Bieruniu

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zwracamy się do tych 
mieszkańców, którzy nie wy-
wiązują się z obowiązku zło-
żenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami korekty, o reali-
zację zobowiązań wynikają-
cych z ustawy o utrzymaniu 
i porządku w gminie w tym 
zakresie i uświadomienie 
sobie, że w przeciwnym 
wypadku za wytworzone 
odpady płacą inni mieszkań-
cy Bierunia.
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Z udziałem 54. zawodników od-
był się doroczny Barbórkowy 

Turniej Skata. Jak nam powiedział 
Franciszek Mrzyk - kierownik sekcji 
skatowej KS Unia Bieruń Stary – aby 
uczcić święto górnicze część zawod-
ników była w  mundurach galowych. 
Zresztą sam skat w naszym regionie 
jest dyscypliną mocno zakorzenioną 
w środowisku górniczym. 
Zwycięzcą turnieju został Edward 
Jarnot, który ugrał 2381 punktów, 
przed Marianem Przypalińskim (2289 
pkt.). Trzecie miejsce wywalczył Jan 
Goc zdobywając  2154 punkty.
Ponieważ Turniej Barbórkowy roz-
grywany jest o Puchar Starosty Bie-
ruńsko – Lędzińskiego, nagrody wrę-
czał starosta Bernard Bednorz, który 
na tę okoliczność również wystąpił  
w mundurze górniczym. 

(ZP) 

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

Hodowla gołębi pocztowych 
towarzyszy mieszkańcom 

Bierunia już od wielu lat. Zazwyczaj 
tym, dziś bardzo nietypowym hob-
by, zaraził ich dziadek lub ojciec. Jak 
wspominają sami hodowcy, niegdyś 
gołębniki stały przy niemal każdym 
domu, a gospodarze bardzo dbali 
o swoich podopiecznych.

– Trzeba więc z bólem przyznać, 
że nasza sekcja się starzeje. Dziś mło-
dzi nie zajmują się już gołębiami. Szko-
da, że ta tradycja powoli zanika. Mamy 

nadzieję, że dzięki naszej działalności 
uda nam się zachęcić – przyznaje pre-
zes sekcji bieruńskiej, Emil Karbowy.

Temu również służą coroczne spo-
tkania, podczas których hodowcy mogą 
podziękować swoim kolegom za trud 
i zaangażowanie podczas sezonu, który 
w tym roku był bardzo wymagający.  
Ci członkowie, którzy otrzymali najlep-
sze wyniki odebrali z rąk burmistrza 
Bierunia, Krystiana Grzesicy pamiątko-
we puchary oraz dyplomy. Na ręce bur-
mistrza członkowie bieruńskiej sekcji 

złożyli podziękowanie dla władz miasta 
za wsparcie zwieńczającego sezon Lotu 
Niepodległościowego. 

– Jest to także nagroda za pomoc, 
jaką miasto wykazuje się na co dzień. 
Cieszymy się, wiedząc, że nasza dzia-
łalność jest zauważalna i że spotyka 
się z taką aprobatą – dziękował bur-
mistrzowi prezes sekcji, Emil Karbowy.

Po uroczystym wręczeniu nagród 
przyszedł czas na tradycyjne biesia-
dowanie. 

Magdalena Pytlarz

Sport z tradycjami
Już od ponad 70. lat działa bieruńska sekcja Polskiego Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych. Choć jest to bardzo ciężki i kosztowny sport, jej członkowie praktycznie nie 
wyobrażają sobie życia bez gołębi. W piątek, 17 listopada, mieliśmy możliwość uczest-
niczenia w spotkaniu podsumowującym sezon.

Fighterzy z Bierunia

Mistrzostwa w pływaniu
P laton, w swoim dziele pod ty-

tułem,,Państwo” napisał, że 
„nie powinno się powierzać wła-
dzy osobie, która ani czytać, ani 
pływać nie potrafi”. Najmłodsze 
dzieci z naszych szkół podstawo-
wych, może jeszcze nie słyszały 
o Platonie – ale czytać i pływać 
potrafią z pewnością. 
Kolejny raz mogliśmy się o tym 
przekonać w sobotę 2 grudnia po-
dziwiając blisko 150 uczestników 
Mistrzostw Bierunia w Pływaniu, 
którzy rywalizowali na basenie 
przy Szkole Podstawowej nr 1.

Impreza zorganizowana przez Bie-
ruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 
od lat gromadzi coraz liczniejszą 
grupę chętnych – powiedział nam 
jeden z organizatorów Michał 
Żerdka. Ponieważ zawody odbyły 
się okresie mikołajkowym, każdy 
z uczestników oprócz pamiąt-
kowego medalu otrzymał słodki 
upominek. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy wspaniałych wyników, 
a rodzicom gorącego dopingu. 
Teraz, gdy mamy w mieście dwa 
nowoczesne baseny pływackie 
rekordy będą coraz poważniejsze. 

(ZP)

W Szczecinie odbył się pod patrona-
tem Polskiego Związku Kickboxin-

gu coroczny turniej pod nazwą Polish 
Fighter Cup. Wśród trzystu startujących 
zawodników z całej Polski znaleźli się 
również wychowankowie bieruńskie-
go klubu Bushido, którzy zdobyli dwa 
medale. W kategorii juniorów trzecie 
miejsce zajął Piotr Bębnik, a wśród 
seniorów pierwsze miejsce zajęła Ber-
nadeta Migas. Bieruńscy kickbokserzy 
walczyli w kategorii Kick-light. Walecz-

nych umiejętności próbowali również 
Szymon Karczmarz, Daniel Losoń, Se-
bastian Karkoszka. Sebastian stoczył 
dość wyrównaną walkę, choć w osta-
teczności werdykt sędziów był na jego 
niekorzyść. Innymi słowy – były pierw-
sze zwycięstwa i przegrane ale przede 
wszystkim fantastyczna sportowa at-
mosfera zarówno wśród sportowców, 
jak i kibiców. Gratulujemy zawodnikom! 

(ZP)

Skatowa 
Barbórka

fo
t. 

Z.
 P

ik
sa

fo
t. 

Z.
 P

ik
sa

fo
t. 

Z.
 P

ik
sa

fo
t. 

M
. P

yt
la

rz



STREFA URODY ZAPRASZA

Kolejny już rok nie wychodzą 
z mody uczesania z wszelkiego 

rodzaju warkoczami. Wśród modnych 
fryzur nie może też zabraknąć luź-
no upiętych koczków, klasycznego 
końskiego ogona, romantycznych 
fal czy niesymetrycznych podpięć.  
Krótkie włosy to nie powód do zapo-

mnienia o fryzurach, które zwróci-
łyby uwagę wszystkich. Klasyczny 
bob nie musi być taki jak na co dzień, 
wystarczy wpiąć niekonwencjonalną 
ozdobę, a już fryzura staje się ciekaw-
sza. Artystyczny nieład także pięknie 
wygląda przy krótkich czy półdługich 
włosach, kobiety z taką długością wło-

sów mogą mieć fryzury jakby „czesane 
przez wiatr”. 
W przypadku mężczyzn fryzura na syl-
westra może być mocno nastroszona 
i rozwichrzona. Włosy należy jednak 
usztywnić za pomocą żelu lub pasty, 
a na koniec utrwalić lakierem. 

 Magdalena Wadas

Sylwester i karnawał tuż tuż
Sylwester oraz karnawał to czas, w którym możemy pozwolić sobie na ekstrawagancję. Dlatego fryzury, właśnie 
na takie okazje są mocno zróżnicowane. Jeśli chcemy się wyróżnić, musimy postawić na niepowtarzalność. Oto 
kilka propozycji fryzur wykonanych przez Magdalenę Wadas w nowym salonie w Bieruniu Nowym. 

Wojewódzki sukces 
młodych bierunianek
Znakomicie spisali się reprezen-

tanci bieruńskiej Trójki na IX 
Wojewódzkim Przeglądzie Piosen-
ki Chrześcijańskiej „Razem”, który 
odbył się 17 listopada w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Lędzinach. 
W konkursie udział wzięli ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Orła Białego w Bieruniu: Julia 
Kobiór kl. VII a, Wiktoria Michalska 
i Piotr Borkowy kl. VII b, Wiktor 
Grubecki kl. VII d oraz Karolina Cie-
sielska z klasy gimnazjalnej (II d).

Z uczniów, którzy wzięli udział 
Wiktoria Michalska zajęła II 
miejsce, a Julia Kobiór III miejsce 
w kategorii „Solista”. Wręczenie 
nagród odbyło się 23 listopada 
podczas uroczystej gali w Sali Wi-
dowiskowej Piast w Lędzinach. 
Opiekunem uczniów była pani 
Anna Kasperczyk. Uczennicom 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.                               

(ZP)
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Wręczenie certyfikatów 
Samorządowy Lider Edu-

kacji 2017 odbyło się 9 grudnia br. 
w Krakowie, w Auli Collegium No-
vum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
podczas wielkiej uroczystej finało-
wej gali. Eksperci oceniali jakość 
i efektywność lokalnej polityki edu-
kacyjnej. Certyfikatem wyróżnio-
no te gminy i powiaty, które swoje 
zadania oświatowe realizują nowo-
cześnie, innowacyjnie, z najwyższą 
troską o jakość kształcenia na swoim 
terenie, wybijają się pod względem 
wsparcia dla środowisk oświato-
wych, inwestycji w edukację i jej 
infrastrukturę oraz wdrażają nowo-
czesne formy i metody kształcenia 
dzieci i młodzieży. Wyróżnienia dla 
Bierunia wraz z pamiątkową statu-
etką z rąk prof. dr. hab. Dariusza 
Rotta – przewodniczącego Komisji 

Certyfikacyjnej oraz Grażyny Kacz-
marczyk – prezes Zarządu Fundacji 
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyż-
szego odebrali reprezentujący nasze 
miasto burmistrz Krystian Grzesica 
wraz z Dyrektor Bieruńskiego Cen-
trum Usług – Krystyną Czajowską.

Na pozytywną ocenę recen-
zentów oraz przyznanie certyfika-
tu „Samorządowy Lider Edukacji” 
dla Bierunia wskazuje m.in. synteza 
recenzji opracowana przez eksper-
tów dokonujących oceny jednostki 
samorządu terytorialnego w VII 
edycji Ogólnopolskiego Programu 
Certyfikacji Gmin, Powiatów i Sa-
morządnych Województw. Duży 
wpływ miało m.in. inwestowanie 
w oświatę i wspieranie rozwoju 
kultury lokalnej i sportu, a także 
innowacyjnych projektów nauko-
wych. Oceniający podkreślili rów-

nież dbałość o wychwytywanie 
i promowanie młodych talentów 
nie tylko poprzez przyznawanie 
stypendiów burmistrza, ale także 
dzięki dalszej motywacji uczniów do 
osiągania wysokich lokat w konkur-
sach przedmiotowych, olimpiadach, 
zawodach sportowych na szczeblu 
co najmniej wojewódzkim, których 
jak wynika z oceny, Bieruniowi istot-
nie nie brakuje. Wśród znaczących 
osiągnięć bieruńskiej młodzieży 
na przestrzeni minionych 12. mie-
sięcy wymienić należy laureatów 
konkursów na szczeblu wojewódz-
kim z zakresu matematyki i języka 
polskiego, a także olimpijczyków 
matematycznych i językowych (jęz. 
angielski) oraz uzdolnionych pla-
stycznie zwycięzców konkursów 
ogólnopolskich. Bieruń z rozwagą 
patrzy również w przyszłość już 

dzisiaj zabezpieczając możliwości 
edukacyjne dzieci z terenu gminy, 
poprzez dbałość o jak najłatwiejszy 
dostęp do edukacji poczynając już 
od lat najmłodszych. W tym celu 
oddano do użytku nowy budynek 
przedszkolny wraz z dwoma placami 
zabaw, terenami zielonymi oraz po-
zostałą infrastrukturą. Pozytywnie 
również oceniono osobisty wkład 
burmistrza Krystiana Grzesicy, który 
aktywnie uczestniczy w zmianach 
na polu edukacyjnym wsłuchując 
się uważnie w potrzeby i głos spo-
łeczności mieszkańców. Gminna 
polityka edukacyjna realizowana 
jest nie tylko w oparciu o standar-
dy wynikające z przepisów prawa 
oświatowego, ale również sięga po 
rozwiązania nadprogramowe roz-
szerzając tym samym możliwości, 
jakie mają do zaoferowania uczniom 

szkoły miejskie. Wysoko punkto-
wana przez recenzentów została 
również dostępność dzieci i mło-
dzieży do infrastruktury sportowej, 
chociażby poprzez wprowadzenie 
dla uczniów promocyjnych cen na 
korzystanie z hal sportowych, krę-
gielni, basenów, siłowni, sal fitness, 
boisk, czy strzelnicy. Wśród wykona-
nych prac związanych z rozbudową 
sieci obiektów sportowych w okre-
sie poprzedzającym certyfikację re-
cenzenci docenili również budowę 
kortu do squash’a, wybudowanie 
siłowni zewnętrznych i placów za-
baw, otwarcie kąpieliska Łysina i bo-
isk do gry w pentaque, wykonanie 
koncepcji przebudowy nieczynnej 
sali gimnastycznej na os. Homera, 
w której powstanie ścianka wspi-
naczkowa i świetlica środowiskowa.

Edyta Mitoraj

Bieruń złotym liderem edukacji 
SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI 2017

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także stale podnoszą jakość działań samorządowych w sferze lokalnej polityki edu-
kacyjnej. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2017” przyznawany przez zespół ekspertów reprezentujących środowiska naukowe i czołowe 
polskie uniwersytety. Wyróżnienie to jest jednym z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych znaków jakości, jakie może otrzymać 
jednostka samorządu terytorialnego. Gmina Bieruń z konsekwencją i efektem uczestniczy w tym przedsięwzięciu od sześciu lat.
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Po kuchni roznosi się woń 
aromatycznych pierniczków, okna 
wypucowane, jeszcze tylko trzeba 
wybrać choinkę. Jeśli jednak w fer-
worze świątecznych przygotowań 
potrzebujecie chwili dla siebie, 
warto spędzić ją z książką w ręku. 
Lektura pozwoli Wam skutecznie 
oderwać się od obowiązków i do-
skonale nastroi na nadchodzący 
magiczny czas.

Polecane dziś propozycje na-
wiązują do zimowej aury za 

oknem. Pierwsza z nich to powieść 
autorstwa Richarda Paula Evansa 
pt.,,Zimowe sny”. I tym razem nie 
zawodzi on czytelników, którzy 
w jego książkach szukają nie tylko 
wciągającej akcji, ale i otuchy, na-
dziei na lepsze jutro. Główny boha-
ter powieści Joseph to racjonalista, 
który prężnie pnie się po szczeblach 
kariery. Stara się zadowolić ojca, 
który pokłada w synu duże nadzieje. 
Jednak pewnego dnia Joseph traci 
wszystko i musi posklejać swoje ży-
cie z kawałków od nowa. W powieści 
znajdziemy wątki nawiązujące do 
biblijnej historii Józefa i jego snów, 
a także polskie akcenty, bowiem 
powieść powstała w trakcie podró-
ży Evansa po Polsce. Wartka akcja, 
braterski konflikt oraz wątek miło-

sny zapewnią doskonałą rozrywkę 
podczas lektury.

Naszą kolejną propozycję 
stanowi zbiór opowiadań 

współczesnych polskich autorów 
pt.,,9 Wigilii”. Święta Bożego Naro-
dzenia mogą mieć różnoraki charak-
ter. Dla jednych to pełen rodzinnego 
ciepła i magicznej atmosfery rado-
sny czas, jednak nie brakuje i takich, 
którzy muszą spędzić te świąteczne 
dni samotnie. W książce odnajdzie-
my opowiadania autorstwa takich 
sław, jak Wojciech Kuczok czy Jerzy 

Pilch. Nawet, jeśli Wigilia nie dla 
wszystkich stanowi czas radosnego 
oczekiwania, to bez wątpienia to 
dzień, który może stanowić punkt 
zwrotny w czyimś życiu. W końcu 
Święta to czas magii, gdy budzą się 
nowe nadzieje i determinacja do 
odmiany swojego losu na lepsze. 
,,9 Wigilii” to lektura skłaniająca do 
refleksji, po którą warto sięgnąć nie 
tylko przy choince.

Karolina Leśniak

Święta już za pasem

Kto ich nie lubi? Małe aromatycz-
ne ciasteczka, które tak przyjemnie 
chrupie się przed i w czasie Świąt. 
Jest na nie wiele sposobów – może-
my upiec je na ostatnią chwilę lub też 
wypróbować przepis na pierniczki 
świąteczne dojrzewające, które przy-
gotowuje się na kilka tygodni przed 
pieczeniem. Co więcej pierniczki na 
choinkę to piękna dekoracja naszego 
drzewka i z powodzeniem zastąpić 
one mogą bombki. To ciasteczka bez 
których ciężko wyobrazić sobie Boże 
Narodzenie! 
W naszym kąciku kulinarnym dziś pu-
blikujemy przepis naszej czytelniczki 
pani Małgorzaty Byrskiej, która nie 
tylko nadesłała nam ciekawy przepis 
ale również własnoręcznie wykonane 
zdjęcia upieczonych wcześniej pier-
ników. 
Składniki:
• 1/4 szklanki miodu
• 80 g masła 
• 1/2 szklanki miałkiego brązowego 
cukru lub cukru pudru
• 1 jajko

• 2 i 1/4 szklanki mąki pszennej
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej
• 1,5 – 2 łyżki przyprawy korzennej 
do piernika (najlepiej zrobić same-
mu: cynamon, kardamon, imbir, gałka 
muszkatołowa, ziele angielskie, czarny 
pieprz i koniecznie gożdziki).
Miód i masło podgrzać w garnuszku, 
przestudzić. Dodać pozostałe składni-
ki i wyrobić lub zmiksować. Jeśli ciasto 
będzie zbyt miękkie, schłodzić (będzie 
się lepiej wałkowało).
Wałkować na stolnicy na grubość 2 – 3 
mm lekko podsypując mąką (grubsze 
pierniczki są bardziej miękkie po upie-
czeniu). Wykrawać pierniczki o dowol-

nych kształtach i przekładać na blachę 
wyłożoną papierem do pieczenia.
Pierniczki z otworkiem do powiesze-
nia na choinkę – otworek należy zro-
bić przed pieczeniem najlepiej słomką 
do napojów.

Dziękujemy za kolejny przepis. Dro-
gie czytelniczki i czytelnicy nadsy-
łajcie własne propozycje kulinarne. 
Kolejna „Rodnia” ukaże się w stycz-
niu, więc prosimy o przepis na coś 
pysznego w karnawale.
Czekamy pod adresem: redakcja@
rodnia.bierun.pl

KULINARIA

Pierniczki świąteczne

CIEKAWA LEKTURA KRZYŻÓWKA

Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie na adres redakcja@
rodnia.bierun.pl rozlosujemy nagrody w postaci bieruńskich gadżetów.
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Samolot rejsowy Moskwa – Nowy Jork. 
Startuje. Po chwili jednak wraca na lotni-

sko w Szeremietiewie. Po godzinie samolot 
ponownie startuje. Jeden z pasażerów pyta 
stewardesę, co było przyczyną powrotu 
samolotu na lotnisko:
– Pilota zaniepokoił dźwięk, który wydo-
bywał się z lewego silnika. Godzinę nam 
zajęło znalezienie drugiego pilota.

Proboszcz pyta parafiankę:
– Dlaczego pani nie zamówiła za zmar-

łego męża mszy świętej? Już nie mówię 
o gregoriance, ale chociaż jednej mszy?
– Po co? Niech ksiądz pomyśli logicznie. Jak 
jest w niebie, to mu nie trzeba, jak w piekle, 
to mu nie pomoże, a jak w czyśćcu... ja go 
dobrze znam... wytrzyma.

Przychodzi blondynka do sklepu RTV 
i mówi: 

– Poproszę ten telewizor. 
– Przepraszam nie rozmawiam z blon-
dynkami. 
Na to blondynka wychodzi i następne-
go dnia wraca do tego samego sklepu 
z ciemną peruką na głowie i zwraca się 
do sprzedawcy: 
– Poproszę ten telewizor. 
– Przepraszam panią, ale nie rozmawiam 
z blondynkami. 
– Ale skąd pan wiedział, że ja jestem 
blondynką. 
– Ponieważ to, o co pani prosiła to nie 
telewizor, tylko mikrofalówka.

Prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki z poprzedniego numeru było hasło: „Zła żona do-
bije i Samsona”. Nagrody w postaci albumu ufundowanego przez Stowarzyszenie Miło-
śników 600-letniego Bierunia otrzymują w wyniku losowania pani Helena Milewicz i pan 
Janusz Piekorz. Gratulujemy i zapraszamy do Jutrzenki pod odbiór nagrody.


