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Otwarcie Centrum Przesiadkowego
Po trzech latach prac projektowych i budowlanych stary, niszczejący dworzec w Bieruniu Nowym zmienił się nie do poznania. Teraz to nowoczesny 
obiekt, przystosowany do pełnienia funkcji centrum przesiadkowego. Zabytkowy budynek zachował jednak historyczną bryłę, a detale na elewacji 
odtworzono bardzo wiernie. 

Po starym dworcu

W Bieruniu Nowym brakowało ta-
kiego miejsca. Kilka lat temu narodził 
się pomysł ponownego zagospoda-
rowania dawnej przestrzeni dworca 
kolejowego. Osoby decyzyjne zdawa-
ły sobie sprawę z faktu, że tego typu 
inwestycja pochłonie mnóstwo cza-
su i środków finansowych. Bo choć 
budynek stał przy obecnej ul. Ofiar 
Oświęcimskich od 1859 roku, wielu 
uważało, że lepszym rozwiązaniem 
byłoby zrównanie go z ziemią i po-
stawienie od nowa. 

– Budynek był mocno niedoinwe-
stowany, nadawał się do kapitalnego 
remontu. Jego dawny stan najlepiej 
określić może wycena. W momencie, 
gdy przejmowaliśmy go jako miasto 
w 2015 roku, budynek był wyceniony 
na 350 tys. zł. – wspomina burmistrz 
Krystian Grzesica. 

Kompleksowa 
rewitalizacja 

Pracami remontowymi zajęła się 
firma Mazur. Największym wyzwa-
niem był podziurawiony dach, który 
podlegał obowiązkowej wymianie. 
Ponownie musiała powstać także 
klatka schodowa i winda osobowa 
(zgodnie z przepisami obowiązują-
cego prawa budowlanego). Każdy, 
kto pamięta dawny dworzec, może 
wyobrazić sobie ogrom prac włożo-
nych w to miejsce. Naprawa pokryć 
dachowych, termomodernizacja, 
odwodnienie, powstanie nowych 
instalacji wraz z przyłączami, nowa 
kotłownia, system monitoringu, 
energooszczędne oświetlenie i przy-
gotowanie infrastruktury, która spro-
sta wymaganiom pasażerów. Zakres 
wykonanych prac budowlanych to 
naprawdę długa lista. 

Wielki dzień 

Uroczyste otwarcie Centrum Prze-
siadkowego nie mogłoby się odbyć 

bez obecności mieszkańców. Tego 
dnia mieli oni możliwość premierowe-
go zwiedzenia całego obiektu. Po ofi-
cjalnym otwarciu, zaproszeni goście 
w kameralnym gronie udali się do sali 
konferencyjnej, gdzie krótko przed-
stawiono przebieg i etapy inwestycji 
oraz historię nowobieruńskiego dwor-
ca. Padły też podziękowania i gratula-
cje. W wydarzeniu wzięli udział: poseł 
Michał Gramatyka, poseł Maciej Ko-
nieczny, radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego Piotr Czarnynoga, starosta 
bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz, 
przewodnicząca Rady Powiatu Anna 
Kubica, członek zarządu GZM Grze-
gorz Kwitek, dyrektor PKP PLK w Sos-
nowcu Zbigniew Gawracz, bieruńscy 
harcerze, pracownicy kolei i przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Bieruńskiej „Porąbek”. 

Kolej na kolej?

 – Ludzie nie wrócą na kolej tylko 
i wyłącznie dlatego, że mają nowe 
Centrum Przesiadkowe. Potrzebna 
jest jeszcze oferta. Mamy tutaj dużą 
szansę, że powstanie odnoga do Ty-
chów, do Starego Bierunia. Metro-
polia rozważa także kwestię zwięk-
szenia liczby połączeń do Katowic. 
Gdyby to wszystko się udało, mając 
na uwadze politykę transportową 
dużych miast polegającą na ograni-
czeniu ilości miejsc parkingowych, 
częste korki na drogach i możliwość 
wyboru komunikacji publicznej – jest 
szansa na to, by kolej wróciła do łask. 
Myślę, że wielu mieszkańców chce 
korzystać z tego typu rozwiązań. 
Mam też nadzieję, że już wkrótce 
ta oferta naprawdę się powiększy – 
mówił radny Jarosław Mokry, który 
wcześniej wygłosił przemówienie 
o historii kolei w Bieruniu. 

W niespełna 3 lata

Przebudowa dworca kolejowego 
była ostatnim z zadań realizowanych 
w ramach wieloetapowego projektu 

„Kompleksowa strategia niskoemisyj-
na przeciwdziałająca zmianom klima-
tu na terenie gminy Bieruń obejmu-
jąca budowę dwóch zintegrowanych 
centrów przesiadkowych w dzielnicy 
Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap I”. 
Miasto Bieruń pozyskało na jego rea-
lizację 7 641 567,58 zł. dofinansowa-
nia z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. Warto dodać, że 
dodatkowo wkład własny Gminy Bie-
ruń na remont budynku dworca kole-
jowego dofinansowany został przez 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-
nych kwotą 1 134 527,00 zł. 

 – Droga była trudna i skompliko-
wana. Ta rozbudowa trochę przy-
pominała życie. Były chwile trudne, 
smutne, chwile kiedy nadzieja się-
gała dna. Były też chwile radosne, 
optymistyczne i szczęśliwe. Dzięki 
wytrwałości, determinacji i pracy 
bardzo wielu ludzi udało się dopro-
wadzić do świetnego finału. Wszyscy 
możemy być dumni, z tego, że mamy 
taki obiekt w Bieruniu – podsumował 
burmistrz Krystian Grzesica. 

Wystawa 
na dworcu 

160-letni budynek dzisiejszego Cen-
trum Przesiadkowego pamięta jeszcze 
czasy swojej pierwszej świetlności. 
Dworzec kolejowy z poczekalnią, do 
tego żandarmeria, restauracja dla po-
dróżnych. Niestety, z czasem wszystko 
zaczęło ulegać stopniowemu zapo-
mnieniu. Bogatą historię tego miej-
sca postanowiono jednak utrwalić. 
Wydział Promocji Urzędu Miejskie-
go w Bieruniu przygotował mobilną 
wystawę „Dworzec w Bieruniu daw-
niej i dziś”. To 8 plansz z historią. Nie 
brakuje także ciekawostek o dworcu. 
To chociażby przyjazd pociągu papie-
skiego. W tej chwili, wystawę moż-
na oglądać w poczekalni na parterze 
Centrum Przesiadkowego.

Gościem uroczystości był m.in. Karol Trzoński, ekspert w dziedzinie trans-
portu kolejowego, który swoją pracę zawodową rozpoczynał właśnie na 
stacji Nowy Bieruń.

 W przecięciu wstęgi burmistrzowi Krystianowi Grzesicy towarzyszyli: 
poseł na Sejm RP Michał Gramatyka, radny sejmiku województwa Piotr 
Czarnynoga i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Wróbel.

W holu dworca przygotowano wystawę przedstawiającą historię budynku 
i etapy inwestycji
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25 milionów na inwestycje
Za nami pierwszy miesiąc nowego roku. W perspektywie finansowej - nie należy on do łatwych. Nie chodzi jedynie o wzrost cen produktów, materiałów 
czy usług. Ile kosztuje roczne utrzymanie gminy? I wreszcie, czy to możliwe, by mimo licznych trudności zachować inwestycyjną passę z 2021?  

Nowy rok i nowe 
wyzwania

W tym roku wydatki bieżące Bie-
runia to ponad 103 mln zł. Suma 
zawiera wszystkie koszty związane 
z utrzymaniem gminy. Do wydat-
ków bieżących doliczyć należy rów-
nież wydatki majątkowe. To ponad 
25 mln zł na inwestycje miejskie. 
Dodatkowo, gmina ma otrzymać do-
tacje z zakresu zadań zleconych, któ-
re wyniosą ponad 14 mln zł. Do tego 
liczne dofinansowania związane z po-
rozumieniami, czy pożyczki na walkę 
o czystsze powietrze. Chociaż z per-
spektywy mieszkańca, te liczby wy-
dają się naprawdę wysokie, a na myśl 
przychodzić mogą jedynie pozytywy 
– sytuacja nie jest wcale taka prosta. 

 – W ramach budżetu dochody nie-
stety są zdecydowanie niższe niż w la-
tach poprzednich. Jeżeli porównamy 
je do ubiegłego roku to ponad 11 mln 
mniej. Zmiany w tym zakresie wyni-
kają przede wszystkich ze zmian usta-
wowych, które istotnie ograniczyły 
wpływy z podatku dochodowego od 
osób fizycznych i od osób prawnych 
do budżetu miasta – tłumaczy skarb-
nik miasta Dorota Przybyła. 

Coraz więcej wydatków

Dla przykładu – dochód Bierunia 
na 1 mieszkańca w 2014 roku wynosił 
4 tys. zł. Do 2021 roku wzrósł do po-
nad 7 tys. zł. Według założeń planu na 
rok 2022 – mamy do czynienia z kwo-
tą niespełna 6,5 tys. zł. Istotne zmia-
ny na przestrzeni lat dotyczą również 
dochodów z tytułu udziałów w podat-
ku dochodowym osób fizycznych. Po-
cząwszy od 2014 roku do 2019 dochód 
rósł równomiernie. Zmiany związane 
ze zwolnieniem opodatkowania osób 
do 26 roku życia a następnie obniże-
niu stawki podatkowej, spowodowały 
spadek notowany od 2020 roku. Warto 
jednak zauważyć, że począwszy od roku 
2014 – wszystkie wydatki związane z in-
westycjami wyniosły ponad 178 mln zł. 

– Tu możemy obserwować tenden-
cję wzrostową. Wydatków inwesty-
cyjnych w mieście jest coraz więcej, 
czym możemy się chwalić mając też 
na uwadze kwestie zadłużenia. W po-
równaniu do 2014 roku jest ono niż-
sze o prawie 3 mln zł i sukcesywnie 
spada mimo wysokiego poziomu in-
westycji – dodaje Dorota Przybyła.

By budżet miasta mógł zostać 
uchwalony, potrzebna jest zgoda 
większości. W tym wypadku chodzi 
oczywiście o radnych. Rada Miejska 
Bierunia jednogłośnie przyjęła budżet 
na nowy rok. Po podjęciu uchwały, 
burmistrz Krystian Grzesica podzię-
kował swoim współpracownikom za 
szerokie spojrzenie na miasto i troskę 
o wspólne dobro – niezależnie od re-
prezentowanej dzielnicy. Tegoroczny 
budżet został skomentowany przez 
reprezentantki dwóch, znacznie róż-
niących się od siebie okręgów. To Na-
talia Grosman i Barbara Panek-Bryła.

Bieruń Nowy

Finalny kształt jednogłośnie przy-
jętego na rok 2022 budżetu to efekt 
długo wypracowywanego kompro-
misu. Kompromisu pomiędzy naszy-
mi oczekiwaniami a możliwościami 
finansowymi miasta, na które coraz 
większy wpływ mają czynniki ze-
wnętrzne – pozbawienie gmin części 
dochodów, rosnące stawki cen prą-
du, gazu, usług. W 2022 roku planu-
jemy m.in. realizację trzeciego, ostat-
niego etapu przebudowy parkingów 
wzdłuż ul. Węglowej, co przyczyni się 
do zwiększenia liczby miejsc postojo-

wych a także modernizacji zniszczo-
nego chodnika. Zyskają więc i piesi 
i zmotoryzowani. W planach mamy 
kontynuację wykonanej w ubiegłym 
roku przebudowy ul. Letniej, na po-
zostałym odcinku drogi. Zmodernizo-
wana zostanie nawierzchnia placów 
zabaw przy Szkołach Podstawowych 
nr 1 i 3, najmłodsi zyskają bezpiecz-
ne warunki do zabawy. W ramach 
„zielonego budżetu” w drugiej po-
łowie roku powstanie skwer zieleni 
nieopodal Szkoły Podstawowej nr 3, 
który stworzy możliwości odpoczynku 
w otoczeniu pięknych roślin.

Ponadto w budżecie na rok 
2022 znajduje się wiele wyczekiwa-
nych przez mieszkańców zadań. Kon-
tynuowana jest przebudowa ulicy 
Mieszka I, planujemy budowę drogi 
dojazdowej do bloku nr 5 przy ul Gra-
nitowej, remont infrastruktury cmen-
tarza przy ul. Soleckiej, modernizację 
oświetlenia ul. Bohaterów Westerplat-
te, zabezpieczyliśmy środki na przebu-
dowę bocznej ul. Korfantego, której 
realizacja zależna jest niestety nie tylko 
od gminy. Stawiamy także na tworze-
nie nowych dokumentacji projekto-
wych dróg i oświetlenia. Obserwu-
jąc tendencje rynku, zmieniające się 
przepisy wiem, że nadchodzący rok nie 
będzie łatwy. Pozostaje z nadzieją, że 
uda nam się zrealizować jak najwięcej 
oczekiwań mieszkańców.

Bieruń Stary

Budżet 2022 jest dokumentem od-
miennym od tych, które zwykliśmy 

przyjmować w latach ubiegłych. Z po-
wodów w dużej mierze od nas nieza-
leżnych jak regulacje rządowe, niższe 
dochody, wzrost wydatków bieżących, 
ale również dotacje na konkretne za-
dania inwestycyjne skonstruowaliśmy 
dokument będący ciężko wypracowa-
nym kompromisem.

 Zawężając inwestycyjny budżet 
gminy do obszaru mi najbliższego to 
z pewnością „Projekt zagospodarowa-
nia terenu za Groblą na cele rekrea-
cyjno-sportowe” oraz „Projekt Muze-
um Miejskiego przy ul. Spiżowej” są 
inwestycjami długo oczekiwanymi, 
które niewątpliwie podniosą estety-
kę tych miejsc. Mam nadzieję, że ob-
szar rekreacyjno-sportowy wpłynie na 
ożywienie historycznej Grobli i przy-
ciągnie miłośników cennej w tym 
miejscu natury. Realizacja tego zada-
nia w przyszłości odpowie na zgłasza-
ne potrzeby mieszkańców w zakresie 
terenów spacerowych z dala od ha-
łasu dróg, a uporządkowanie zieleni, 
bez nadmiernej infrastruktury będzie 
sprzyjało poczuciu oddechu od ściśle 
zabudowanej starówki. Każda zielona 
przestrzeń dla mieszkańca starówki 
jest cenna. Muzeum Miejskie nato-
miast będzie miejscem ogniskującym 
sztukę i kulturę w samym sercu mia-
sta. Efekty pracy Muzeum Miejskiego 
w organizacji pokazują, że życie, histo-
ria, poczynania naszych przodków są 
dla nas – mieszkańców Bierunia bar-
dzo ważne i jest dobry czas aby to, 
co udało się pozyskać, a co stanowi 
o naszej tożsamości godnie zgroma-
dzić i przekazać kolejnym pokoleniom.

Niewątpliwie największym zada-
niem inwestycyjnym będzie rozbu-
dowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej. 
Uzyskane dofinansowanie z Rządo-
wego Funduszu Polski Ład pozwoli na 
kompleksową przebudowę tych dróg 
wraz z budową kanalizacji sanitarnej. 
Obok tej inwestycji do wspomniane-
go projektu rządowego zgłoszono pil-
ne zadanie przebudowy dróg: Kop-
cowa, Słowackiego, Latochy, jednak 
nie otrzymało ono dofinansowania. 

W lutym tego roku ponownie znaj-
dzie się w wniosku aplikacyjnym do 
kolejnej edycji programu. Żywię na-
dzieję, że tym razem uda się uzyskać 
dofinansowanie i wyremontować dro-
gi w centrum o bardzo dużym obcią-
żeniu. Zdaje się nie ma mieszkańca, 
który nie korzystałby z ulicy Kopcowej 
wszak jest to ulica stanowiąca obecnie 
obwodnicę zachodnią rynku.

W tym roku będzie widoczna w Bie-
runiu Starym realizacja II etapu zadania 
„Budowa dwóch zintegrowanych cen-
trów przesiadkowych…”, którego cało-
ściowa realizacja doprowadzi m.in. do 
połączenia ścieżkami rowerowymi ulicy 
Kościelnej z ul. Marcina. Projekt zakłada 
ścieżkę wzdłuż ul. Krakowskiej, Zdrowia, 
fragmentem ul. Kopcowej, dalej wzdłuż 
rzeki Mlecznej i dołączy do wybudowa-
nej już ścieżki na ul. Marcina. W ramach 
projektu zyskamy centrum przesiadko-
we oraz poprawę estetyki „Kadłuba”. 
W fazie projektu jest również przed-
szkole wraz z oddziałami żłobkowymi 
przy ul. Chemików. Rozwój placówek 
oświatowych był i jest dla nas priory-
tetem, a takie inwestycje tratuję jako 
podwyższenie jakości i standardów ży-
cia dla młodych rodzin w Bieruniu. 

 W budżecie znalazły się również 
mniejsze zadania m.in.: Projekt oświet-
lenia ulicy Mlecznej, Projekt przebudo-
wy Parkingu przy ul. Licealnej/Jerzego, 
Projekt utwardzenia ciągu pieszego za 
Kopcem. Zostały również zabezpieczo-
ne środki na wdrożenie Reorganizacji 
ruchu na starówce. 

Ważnym tematem dla bezpieczeń-
stwa centrum miasta jest zadanie 
związane z zarurowaniem Potoku 
Stawowego i budową lewego wału 
przeciwpowodziowego rzeki Mlecz-
nej. W tym roku została przeznaczo-
na niewielka kwota na rozpoczęcie 
tego zadania, które docelowo powin-
no być realizowane z pomocą Pol-
skiej Grupy Górniczej. 

Pomimo trudnego czasu budżet in-
westycyjny 2022 uważam za wyma-
gający i perspektywiczny. 

Barbara Panek Bryła

Natalia Grosman
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Ceny śmieci ciągle rosną 
Prawidłowe gospodarowanie odpadami to bardzo ważny element w skomplikowanej układance zarządzania miastem. Opłaty za śmieci w gospodarstwach 
domowych ciągle rosną. W ciągu kilku lat ceny poszybowały w górę o ponad 100%. Co jest powodem wzrostu stawek i czy istnieje w ogóle szansa na zmianę, 
albo przynajmniej – ustabilizowanie się cen? Obecną sytuację i prognozy na najbliższe lata omówił Krzysztof Wilki – prezes Bieruńskiego Przedsiębiorstwa 
Inżynierii Komunalnej. 

W 2021 stawka za odbiór odpa-
dów dla mieszkańców Bierunia 
wzrosła z 23 do 31 złotych od oso-
by. Dlaczego jest tak drogo?
Krzysztof Wilk: Nie do końca zgodzę 

się z tym, że w Bieruniu jest drogo. 
Gdy spojrzymy na sąsiednie gminy wi-
dać, że wszędzie te stawki są podobne 
i Bieruń nie jest jedynym miastem, 
które musiało dostosować opłaty do 
realnych cen na rynku. Niektóre gmi-
ny, jak Jaworzno, Orzesze czy Mysło-
wice już w 2021 roku ustaliły stawki 
na poziomie powyżej 30 zł od osoby. 
Inne, jak Bojszowy czy Chełm Śląski 
zrobiły to z początkiem roku 2022. 
Jestem pewien, że te gminy, które 
mają jeszcze “stare” stawki, podniosą 
je w momencie ogłoszenia przetargu 
i podpisania umowy na kolejny okres. 
Reasumując: płacimy dużo ale to re-
alne opłaty takie jak wszędzie

Na jakiej podstawie ustalane są 
te stawki?
Stawkę ustala uchwałą Rada Mia-

sta, a na jej wysokość ma wpływ wie-
le czynników. Najważniejszym jest 
ilość wytwarzanych odpadów. Bie-
runianie plasują się tu niestety bar-
dzo wysoko. Statyczny mieszkaniec 
naszego kraju wytwarza rocznie ok. 
330 kg odpadów. Statyczny bieru-
nianin – aż 520 kg rocznie. Progno-
zowana ilość odpadów, jakie zostaną 
wytworzone na terenie gminy Bieruń 
w 2022 roku to ponad 10 tysięcy ton, 
w tym 8322 tony odpadów zbiera-
nych i 1762 tony odpadów oddanych 
w PSZOK-ach. Koszt odbioru i zago-
spodarowania takiej ilości odpadów 
jest ogromny. Gdyby gmina oblicza-
ła stawkę dla mieszkańca, po prostu 
dzieląc ten koszt przez ilość złożo-
nych deklaracji w Bieruniu, wtedy ta 
stawka wyniosłaby ok. 36 zł od osoby. 
A więc i tak udało się ją utrzymać na 
względnie niskim poziomie.

Jednak na koszty zagospodarowania 
odpadów i tym samym na wysokość 
opłat dla mieszkańców mają wpływ 
jeszcze inne czynniki, m.in. ciągle 
zmieniające i zaostrzające się przepi-
sy. Prawo zmienia się bardzo często, 
nakłada na wykonawców, czyli firmy 
odbierające odpady liczne i trudne do 
spełnienia wymogi, co mocno utrud-
nia prowadzenie działalności w branży 
gospodarki odpadami. Uruchomienie 

nowego biznesu w tej branży jest w tej 
chwili prawie niemożliwe, co z kolei 
skutkuje tym, że na rynku nie ma zbyt 
dużej konkurencji. Odpadów jest coraz 
więcej, a nie przybywa instalacji do ich 
zagospodarowywania i przetwarzania.

Do tego dochodzą rosnące koszty 
samego przetwarzania (energia, opła-
ty) czy wzrost tzw. opłaty marszałkow-
skiej. Na wzrost cen gospodarowania 
odpadami w całej Europie wpłynął 
również zakazu importu odpadów do 
Chin, które były wielkim odbiorcą two-
rzyw sztucznych z Europy.

Czy ceny przestaną rosnąć w ta-
kim tempie?
W mojej ocenie rok 2021 był ro-

kiem stabilizacji cen, dynamika wzro-
stu wyhamowała. Ceny zmieniały się, 
a w zasadzie uśredniały do jednego 
poziomu w całym kraju w wyniku 
uwolnienia regionów (kolejna zmia-
na prawna). Niestety wzrost kosztów 
energii może być powodem kolejne-
go wzrostu cen w roku 2022.

Niestety samorządy niewiele 
tu mogą zrobić, by ograniczyć te 
koszty, są zakładnikami obowiązu-
jących przepisów i sytuacji rynko-
wej. Jedyne, na co mamy wpływ 
jako mieszkańcy, to ilość powstają-
cych odpadów. Możemy próbować 
ją ograniczać, starać się zapobiegać 
ich powstawaniu. Kupujmy tak, aby 
jak najmniej wyrzucać. Wciąż nie wi-
dzimy zaangażowania producentów 

opakowań w ograniczenie ilości od-
padów. Póki co, śmieci przybywa, 
więc ich zagospodarowanie i prze-
twarzanie tańsze nie będzie.

Innym problemem jest to, że nie 
powstają nowe instalacje przetwa-
rzania odpadów. Przeciwko budowie 
tzw. spalarni protestują wszyscy, ale 
jednocześnie oczekują, że odebra-
ne od nich odpady “znikną”. One 
nie znikają. Pojemność dostępnych 
składowisk się wyczerpuje. Instalacje 
przekształcania termicznego odpa-
dów to najlepszy obecnie dostępny 
sposób, by poradzić sobie z rosną-
cą ilością odpadów. Takie spalarnie 
działają w Polsce i w Europie w cen-
trach miast, spełniają bardzo rygory-
styczne normy emisji, nie powodują 
żadnych uciążliwości zapachowych 
dla otoczenia. Jedyną uciążliwością 
może być logistyka – dojeżdżające 
ciężarówki. Dlatego lokalizację ta-
kiego zakładu trzeba odpowiednio 
zaplanować i skomunikować. Ale nie 
ma powodów, by obawiać się są-
siedztwa spalarni. Tymczasem z za-
planowanych w wojewódzkim planie 
na 2019 rok 10 spalarni powstała do 
tej pory jedna, w Zabrzu.

Podam jeden z przykładów, jak 
zmienia się rynek. Kilka lat temu za 
paliwo RDF, produkowane z odpa-
dów i współspalane w cementow-
niach, to cementownie płaciły za-
kładom przekazującym odpady. Dziś 

to zakłady – takie jak zakład Master 
Tychy – muszą dopłacać cementow-
niom za przyjęcie paliwa. Stało się 
tak, ponieważ cementownie zosta-
ły zalane ofertami paliwa do spala-
nia. Zakłady nie mają po prostu co 
z przyjętymi odpadami zrobić, a są 
zobowiązane do osiągnięcia odpo-
wiednich poziomów odzyskiwania 
i recyklingu. Zakład sortuje i dzieli na 
frakcje strumień odpadów przywo-
żonych tam, m.in. z Bierunia – część 
do recyklingu, część na paliwa albo 
na kompost. Tylko to, czego już na-
prawdę nie da się przetworzyć, trafia 
na składowisko.

Czy zatem można coś zrobić, żeby 
gmina i tym samym mieszkańcy 
płacili mniej?
Wielu osobom nie spodoba się 

to, co powiem, ale zależność jest 
bardzo prosta. Im więcej odpadów 
zbierane jest z gminy, tym więcej 
płacimy. Ma to bezpośredni zwią-
zek z regulaminem utrzymania 
porządku i czystości w gminie. Im 
większa częstotliwość odbioru od-
padów i większe limity lub ich brak, 
tym usługa jest droższa. Jest to je-
den z powodów, dla których wiele 
gmin ogranicza ilość odpadów moż-
liwych do przekazania na PSZOK lub 
odbieranych z nieruchomości. Po-
równując Bieruń z kilkudziesięcioma 
przetargami, które kalkulowałem 
w ciągu ostatnich 3 lat, uważam, 

Wykres nr 1 pokazuje stawki, jakie obowią-
zywały w połowie 2021 roku. Bieruń miał wów-
czas jedną z najniższych stawek w okolicy.

Wykres nr 2 przedstawia stawki obowiązujące 
na początku roku 2022. Wiele gmin (m.in. Bie-
ruń, Chełm Śląski, Tychy, Bojszowy) podjęło już 
uchwały zmieniające stawki i dostosowujące je 
do cen, jakie oferują w przetargach firmy odbie-
rające odpady.

– Jestem przekonany, że w najbliższym cza-
sie pozostałe gminy również zmienią stawki 
wraz z nowymi przetargami na wywóz od-
padów – mówi Krzysztof Wilk, prezes BPIK.0zł 5zł 10zł 15zł 20zł 25zł 30zł 35zł

Orzesze     33zł

Jaworzno     32zł

Mysłowice     32zł

Mikołów     29zł

Łaziska Górne    29zł

Wyry      28zł

Katowice     26zł

Tychy     26zł

Suszec     26zł

Kobiór     26zł

Pszczyna     26zł

Miedźna     24zł

Chełm Śląski    23zł

Bojszowy     23zł

Imielin     23zł

Bieruń     23zł

Lędziny     21zł        

Stawka za wywóz odpadów komunalnych 
od mieszkańca - stan na 01.08.2021

0zł 5zł 10zł 15zł 20zł 25zł 30zł 35zł
Orzesze       33zł

Jaworzno      32zł

Mysłowice   31,8zł

Chełm Śląski      31zł

Tychy       31zł

Bieruń       31zł

Bojszowy   29,5zł

Suszec       29zł

Mikołów       29zł

Łazieska Górne     29zł

Wyry       28zł

Pszczyna    26,5zł

Katowice   26,3zł

Kobiór      26zł

Miedźna      24zł

Imielin      23zł

Lędziny      21zł

Stawka za wywóz odpadów komunalnych 
od mieszkańca – stan na 12.01.2022
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Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 16 grudnia 2021 radni 
negatywnie zaopiniowali projekt zmian w organizacji 
ruchu na bieruńskiej Starówce. Prace nad projektem 
trwały przez ostatni rok. 

Dyskusja na temat układu komuni-
kacyjnego w centrum Bierunia Stare-
go – w tym na Rynku – toczy się od 
lat. Radni wielokrotnie sygnalizowa-
li konieczność wprowadzenia zmian 
i usprawnienia ruchu, przy jedno-
czesnym zapewnieniu maksymalnego 
bezpieczeństwa. Obecny stan wielu 
mieszkańców i radnych ocenia jako 
wymagający korekty. 

W 2022 r. do opracowania koncepcji 
reorganizacji ruchu na starówce przy-
stąpiło – na zlecenie Miasta Bierunia 
– biuro projektowe specjalizujące się 
w zadaniach z dziedziny organizacji ru-
chu. Projektant Wojciech Kowalewski 
po przeprowadzonych analizach i kon-
sultacjach przygotował koncepcję, któ-
ra została przedstawiona i omówiona 
podczas spotkania z mieszkańcami 
w październiku ubiegłego roku w “Ju-
trzence”. Mieszkańcy mogli wówczas 
wypowiedzieć się na temat propono-
wanych rozwiązań, zgłaszali też na piś-
mie swoje wnioski i uwagi. Ostateczna 
wersja rozwiązań komunikacyjnych dla 
starówki została przedstawiona rad-
nym podczas sesji w dniu 16 grudnia 
2021 r. Nie spotkała się jednak z ak-
ceptacją Rady Miejskiej. 

Dążyliśmy przede wszystkim do 
usprawnienia ruchu – wyjaśniał pro-
jektant podczas sesji. – Staraliśmy się 
pozostawić te rozwiązania, które są 
dobre, a zmienić to, co wskazaliście 
Państwo jako szkodliwe. Przyjęliśmy 
trzy podstawowe założenia: ograni-
czenie prędkości, ograniczenie do-
puszczalnej masy całkowitej pojazdów 
i ujednolicenie przepisów ruchu dro-
gowego na obszarze starówki – mówił 
Wojciech Kowalewski. 

Wśród najważniejszych zmian były 
m.in. rezygnacja ze skrzyżowań rów-

norzędnych na rzecz oznakowania 
pierwszeństwa, zamknięcie dla ruchu 
samochodowego “eski” prowadzącej 
przez środek Rynku i poprowadzenie 
ruchu wokół Rynku, możliwość wjazdu 
z Rynku w ulicę Wylotową, możliwość 
wjazdu na Rynek z ul. Oświęcimskiej, 
możliwość wjazdu w ulicę Słowackie-
go z ulicy Licealnej, otwarcie dla ruchu 
ul. Hejnałowej jako jednokierunkowej, 
wprowadzenie na niektórych ulicach 
miejsc parkingowych “po skosie”, usta-
wienie szykan ograniczających pręd-
kość, wprowadzenie na terenie całej 
starówki ograniczenia prędkości do 
30 km/h oraz ograniczenia masy po-
jazdów do 3,5 tony. 

Mimo że prace nad koncepcją nowej 
organizacji ruchu trwały wiele miesię-
cy i były wielokrotnie konsultowane 
zarówno z radnymi, jak i z mieszkańca-
mi, radni nie byli zadowoleni z wyniku. 
Radna Barbara Panek-Bryła postulowa-
ła pozostawienie ruchu po “esce” przy 
zmianie jego kierunku: od ul. Oświę-
cimskiej w stronę kościoła. Podobne-
go zdania był radny Damian Gerycki: 
– Zamknięcie „eski” spowoduje szereg 
innych problemów – mówił. 

 – W mojej ocenie zostały przyjęte 
błędne założenia do tego opracowa-
nia – mówił z kolei Jarosław Mokry – 
Tendencja europejska jest taka, żeby 
wyprowadzić ruch samochodowy 
z centrów miast. Rozwiązania, które 
zostały nam przedstawione, nie rea-
lizują tych założeń. 

 – My nie mamy dokąd wyprowa-
dzić ruchu z centrum Bierunia Stare-
go – kontrargumentował przewodni-
czący rady Marcin Nyga. – Na pewno 
chcemy wyprowadzić ruch tranzyto-
wy, ale mieszkańcy oraz ci, którzy 
chcą dostać się do szkoły czy urzędu 

miejskiego, muszą mieć taką możli-
wość. Dla nich ruch musi być otwarty. 

Przewodniczący przyznawał, że co 
do proponowanych rozwiązań ma 
pewne wątpliwości, ale nie widzi 
idealnych rozwiązań. – Pracujemy na 
takiej siatce ulic, jaka jest – mówił. – 
Żeby coś poprawić, trzeba to zrobić 
jakimś kosztem. Idealnego modelu 
ruchu na starówce w mojej ocenie 
nie da się osiągnąć. Przedstawionych 
przez projektanta rozwiązań bronił 
radny Edward Andrejczuk: 

 – W mojej ocenie dostaliśmy 
wszystko, co jest możliwe w tym ukła-
dzie dróg. Więcej w obecnej sytuacji 
nie da się “wycisnąć”. Jeżeli ktoś liczył 
na to, że nowa organizacja ruchu bę-
dzie cudownym środkiem, który roz-
wiąże wszelkie problemy, to było to 
naiwne przekonanie. 

Z kolei radny Piotr Świerkosz był 
zdania, że dopóki w centrum starówki 
nie powstaną nowe drogi, to nie ma 
sensu zmieniać czegokolwiek. 

Czy w ogóle jest perspektywa, że 
w obszarze starego miasta powsta-
ną nowe drogi? W projekcie Miej-

scowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego (ponowne wyłoże-
nie projektu do publicznego wglą-
du w dniach 17 stycznia – 7 lutego 
2022 r.) uwzględniona jest połącze-
nie ulicy Oświęcimskiej z ulicą Wylo-
tową oraz połączenie ul. Wylotowej 
z ul. Chemików. Jednak realizacja tych 
inwestycji to sprawa przyszłości. 

Ostatecznie głosowanie dało wynik: 
1 głos za, 7 głosów przeciw, 7 wstrzy-
mujących się. Tym samym Rada Miejska 
negatywnie zaopiniowała projekt zmian 
w organizacji ruchu na starówce. 

Rozczarowania takim wynikiem nie 
kryje burmistrz Krystian Grzesica.

 – Rok pracy nad reorganizacją ru-
chu doprowadził do pożądanego efek-
tu – mówił podczas sesji burmistrz. 
– Z układu komunikacyjnego, który 
mamy w centrum Bierunia Stare-
go, udało się tym projektem wycis-
nąć tyle, ile się dało. Ten projekt nie 
jest idealny, ma swoje wady, ale wy-
daje mi się optymalny. Dopuszcze-
nie możliwości wjechania na Rynek 
z ul. Oświęcimskiej jest dość rewolucyj-
ne, ale powoduje bardzo duże rozłado-

wanie ruchu i ogromne ułatwienie dla 
mieszkańców ulic Adama, Kamienicznej 
i końcówki ul. Trochy. Ulica Wylotowa, 
w którą zainwestowaliśmy ogromne 
pieniądze, nie wykorzystuje obecnie 
swojego potencjału, aby wyprowadzić 
ruch z miasta. Nie możemy zbudować 
więcej dróg na starówce, więc musi-
my optymalnie wykorzystać te, które 
mamy. Ten projekt to zapewniał. 

 – Pracowaliśmy nad reorganizacją 
ruchu przez cały rok – dodaje burmistrz 
Krystian Grzesica. – Radni od kilku lat 
zgłaszali swoje pomysły, wnioski, po-
stulaty i naciskali na przeprowadzenie 
reorganizacji. W końcu zaplanowali-
śmy na to środki, podpisaliśmy umowę 
z projektantem i zadanie zostało zreali-
zowane. Przypomnę, że przez ten rok, 
gdy trwały prace nad projektem odbyło 
się wiele spotkań konsultacyjnych, bar-
dzo wielu mieszkańców zgłaszało swoje 
uwagi. Wszystkie one zostały szczegó-
łowo przeanalizowane, część została 
uwzględniona w ostatecznej koncepcji. 
Teraz czekają nas dalsze rozmowy nad 
tym problemem. 

Co z organizacją ruchu na starówce? 

że bierunianie mają bardzo łaska-
wy regulamin i szeroką możliwość 
oddawania odpadów. Niestety wi-
dzimy także przypadki nieuczciwe-
go wykorzystywania tego systemu, 
szczególnie na PSZOK-ach. Zdarza-
ją się próby podrzucania odpadów 

ewidentnie pochodzących od firm 
świadczących usługi remontowe lub 
pielęgnacji zieleni. Jednak osoby 
przewożące te odpady – często kil-
koma dużymi samochodami i przy-
czepami – posługują się kartą, któ-
ra należy do mieszkańca Bierunia. 

Nasz spółka wraz z pracownikami 
Wydziału Ochrony Środowiska pra-
cuje nad drobnymi zmianami w sy-
stemie, aby nie było one uciążliwe 
dla mieszkańców, a pozwoliły ogra-
niczać nadużycia.

Dodam też, że w Bieruniu, który 

ma zaledwie 19 tysięcy mieszkańców, 
działają dwa PSZOK-i. To kolejne udo-
godnienie, które niestety generuje 
koszty. Dla porównania, w Tychach, 
mających 126 tysięcy mieszkańców – 
ponad pięciokrotnie więcej niż Bieruń 
– także działają dwa PSZOK-i. Utrzy-

manie każdego takiego punktu gene-
ruje koszty. Trzeba mieć świadomość, 
że im większa wygoda mieszkańców 
(wyższe limity, większa częstotliwość 
odbioru odpadów, więcej PSZOK-ów), 
tym więcej kosztuje cały system – za 
co solidarnie płacą wszyscy.
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We wtorek 25 stycznia ruszył nabór w trzeciej edycji programu „Czyste powietrze”. To nawet 69 tys. zł na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła. 
Wyższe dotacje mają przysługiwać osobom o najniższych dochodach. Dzień wcześniej informacje w tej sprawie powędrowały w świat za sprawą konferencji, 
w której uczestniczyła m.in. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. A wszystko to działo się w Bieruniu...

Plan na dekadę 

Program CZYSTE POWIETRZE wy-
startował we wrześniu 2018, z założe-
niem zrealizowania go w ciągu 10 lat. 
Głównym celem jest wsparcie wymia-
ny starych pieców grzewczych tzw. 
kopciuchów na te bardziej ekologicz-
ne, tak aby ograniczyć zjawisko niskiej 
emisji. To właśnie jego efektem jest 
smog, z którym zmaga się cały kraj. 
program to także wsparcie termo-
modernizacji domów. Budżet zapla-
nowany został na ponad 100 mld zł. 
Najwięcej, bo blisko 65 tys. wnio-
sków złożono w województwie ślą-
skim. W pierwszym kwartale ubiegłe-
go roku, w rankingu gmin Bieruń nie 
miał sobie równych. Złożono wtedy 
aż 154 wnioski. W drugim kwarta-
le było to 98 wniosków, natomiast 
w trzecim – 59. 

Goście z różnych stron 

24 stycznia w Bieruniu gościła 
minister klimatu i środowiska, któ-
ra odwiedziła gospodarstwo domo-
we Genowefy i Franciszka Mrzyków. 
W ramach programu, rodzinie uda-
ło się wymienić źródło ogrzewania 
oraz wykonać kompletną termomo-
dernizację budynku wraz z wymia-
ną drzwi i okien. Gospodarze pyta-
ni o program, zgodnie przyznali, że 
złożenie wniosku nie było skompli-
kowane. Pan Franciszek wskazał na 
pomoc urzędników. Oprócz minister, 
na spotkaniu z rodziną i inauguracji 
kolejnej edycji programu obecny był 
burmistrz Krystian Grzesica, wicepre-
zes Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Paweł Mirowski oraz prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki wodnej w Ka-
towicach Tomasz Bednarek. 

Walka trwa od lat

Nie ma wątpliwości, że Bieruń był 
odpowiednim miejscem do zainau-
gurowania kolejnej edycji progra-
mu CZYSTE POWIETRZE. Niespełna 
20 tys. miesięczne miasto z ogrom-
nymi tradycjami górniczymi, z po-
wodzeniem realizuje transformację 
w kierunku miejsca ekologicznego. 
Mieszkańcy mają już świadomość, że 
należy dbać o środowisko.

– Te działania Gminy Bieruń zaczę-
ły się ponad 20 lat temu, kiedy cała 
gmina została zgazyfikowana. Dzięki 
temu mieszkańcy bez problemu mogą 
przyłączać się do sieci gazowniczej, 
ale korzystamy ze wszystkich dostęp-
nych programów takich jak Czyste Po-

wietrze, Stop Smog. A także pożyczek 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska czy Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na wymianę kotłów, do tego 
programy Europejskie. Wymieniamy 
lampy na energooszczędne, budu-
jemy ścieżki rowerowe, nasadzamy 
zieleń, tak więc jest to kompleksowe 
działanie w całym obszarze miejskim. 
Do doskonałości jeszcze nam trochę 
brakuje, ale miejmy nadzieję, że za 
kilka lat już będzie zdecydowanie le-
piej na Śląsku i w Bieruniu – podkreślił 
podczas konferencji burmistrz Kry-
stian Grzesica. 

Nowości w programie 
antysmogowym

 CZYSTE POWIETRZE rozróżnia 
przyszłych beneficjentów, a także wy-
sokość dotacji. Powstały dwie katego-
rie. Pierwsza z nich obejmuje osoby, 
których dochód roczny nie przekra-
cza 100 tys. zł i dla takiej grupy osób 
przewidziana jest dotacja podstawo-
wa do 30 tys. zł. Druga, o podwyż-
szonym poziomie dofinansowania 
jest skierowana do osób o przecięt-
nym miesięcznym wynagrodzeniu do 
1564 zł/osobę w gospodarstwie wie-
loosobowym oraz do 2189 zł w gosp. 
jednoosobowym. Dla tej grupy bene-
ficjentów przewidziana jest wyższa 
dotacja - nawet do 37 tys. zł. Finanso-
wanie będzie można uwzględnić rów-
nież w połączeniu z innymi gminnymi 
programami, w których wnioskodaw-
ca nie staje się właścicielem kotła do 

zakończenia okresu trwałości. Pro-
jekt będzie można rozliczać z opóź-
nieniem, jeśli będzie ono wynikało 
z przesunięcia terminu przyłączenia 
gazu przez operatora. 

Trzecia odsłona

Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej wyjaśnił, 
że trzecią odsłonę programu dla bene-
ficjentów uprawnionych do najwyższe-
go poziomu dofinansowania również 
podzielono na etapy. W pierwszej ko-
lejności, od 25 stycznia, ruszył nabór 
wniosków dla osób, których przeciętny 
dochód na jednego członka gospodar-
stwa domowego wynosi do 900 zł (go-
spodarstwa wieloosobowe) lub do 
1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). 
Pod uwagę będą brane także zasiłki sta-
łe, zasiłki okresowe, zasiłki rodzinne lub 
specjalne zasiłki opiekuńcze. 

Liczba transz rozliczeń i wypłat dota-
cji dla najwyższego poziomu dofinanso-
wania wynoszącego nawet do 69 tys. 
zł została zwiększona z trzech (tak jak 
w przypadku pozostałych części pro-
gramu) do aż pięciu. Najwyższy poziom 
dofinansowania nie będzie jednak do-
stępny kredycie  CZYSTE POWIETRZE 
tak jak w przypadku pozostałych części.

Weź dofinansowanie 

Przy naborze dla trzeciej części obo-
wiązują nowe załączniki i wnioski do-
stępne na stronie czystepowietrze.gov.
pl w zakładce „Weź dofinansowanie”. 
Dostępne są one również na stronach 
wojewódzkich funduszy ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej. Podczas 
uroczystości, burmistrz Krystian Grze-
sica podkreślił, że zauważył ogromny 
przyrost wniosków po zawarciu umo-
wy z WFOŚiGW dotyczącej powstania 
specjalnego punktu, w którym lutego 
2021 roku chętni mieszkańcy mogą 
składać wnioski w programie. Ozna-
cza to, że nie muszą jeździć załatwiać 
formalności aż do Katowic. 

Czyste Powietrze 3.0 
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Czarne ściany folii, błyszczące jak bryły węgla, drewniany bęben kablowy, służący za 
stolik, choinka i …małe białe domki ze światłami okienek … niezwykła scenografia 
do jakże przejmującego spektaklu. 

Ci, którzy spodziewali się w sobot-
ni wieczór 15 stycznia kolejnego ko-
mediowego wydarzenia, do jakich 
przyzwyczaili nas aktorzy „Teatru dla 
Dorosłych”, mogli się rozczarować…, 
ale tylko mogli, bo z pewnością nikt 
rozczarowany, po obejrzeniu spekta-
klu „Wilijo na poziomie 650” wg sce-
nariusza Marcina Melona i w reżyserii 
Joanny Lorenc, nie wyszedł. 

Na scenie DK „Gama” rozgrywały 
się bowiem prawdziwe wydarzenia, 
których świadkami 40 lat temu byli 
mieszkańcy Bierunia i okolic. Nie tylko 
świadkami zresztą, ale niejednokrotnie 
i uczestnikami . Najdłuższy strajk pod-
ziemny, trwający od 14 do 28 grudnia 
1981 roku w KWK Piast, dotknął wiele 
miejscowych rodzin. Aktorzy, wciela-
jąc się w typowych górników tamtego 
czasu, oddali w pełni myśli, lęki, uczu-
cia, ale i frustracje, jakie towarzyszyły 
strajkującym. Wzrusza scena dziadka 
(znany jako Ujek z „Afery Makbecioka” 
Janusz Watoła), czytającego list wnucz-
ka, czy wspólnie odśpiewana kolęda 
przez górników. Przeraża opowieść 
Witka (świetnie zagrana postać mło-

dego górnika przez Jakuba Łasickiego) 
o internowanych skaczących z okien, 
chwyta za gardło rozmowa górnika (Sła-
womir Rosowski) z podstawioną ko-
bietą , udającą jego żonę….a wszystko 
to z przejmującą muzyką, wpływają-
cą na emocje widzów i pozostającymi 
z tyłu głowy odczytywanymi oryginal-
nymi tekstami apeli przywódców reżi-
mowych tamtych lat. Jeśli dołożyć do 
tego przestrzeń wydarzeń dziejących się 
nad ziemią, płacz kobiet, żon (Dagmara 
Kupczyk, Małgorzata Połubok,), pytania 
pozostawionych bez ojców dzieci (Nina 
Stypułkowska) – wtedy trudno wobec 
tego spektaklu przejść obojętnym. Jeśli 
uświadomimy sobie, że wydarzenia te 
rozgrywały się w okresie świąt Bożego 
Narodzenia, jeszcze bardziej dotyka to 
naszych zmysłów. Piękna to uczta dla 
ducha wspomnień, podróż w niedaleką 
historię naszego regionu, naszego mia-
sta, naszych rodziców, dziadków – to 
wręcz obowiązkowa lekcja dla młodego 

pokolenia, młodzieży i dzieci. 
Aktorzy „Teatru dla Dorosłych” zmie-

rzyli się z trudnym zadaniem, łatwiej 
bowiem rozśmieszać, niż wzruszać, 
a im się udało…można było bowiem 
zobaczyć podczas spektaklu widzów 
prawdziwie wzruszonych i ocierają-
cych łzy. Może to przez fakt, że dwóch 
z aktorów brało udział w strajku, choć 
na innej kopalni. Z pewnością jednak 
wszyscy oddali wspaniale ducha tam-
tych czasów, bo większość z nich go 
pamięta. Co ważne, sztuka Marcina 
Melona w tych małych obrazkach ży-
cia bohaterów pozwoliła wielu widzom 
utożsamić się z którymś z nich. Przy-
czyniła się do tego nie tylko świetna 
reżyseria, jak zawsze bardzo dobra, 
wręcz profesjonalna gra aktorów, ale 
i światło, wyrazista scenografia, czy 
wspomniana już wcześniej muzyka 
skomponowana przez młodego arty-
stę ( Mateusza Augustyna z Warsza-
wy!), która jako nowy środek wyrazu 

zaistniała w „Teatrze dla dorosłych” 
i dopełniła całości. 

Co utkwiło mi najbardziej w pamięci 
…cisza.. cisza na sali, gdy odczytywano 
wyrok dla skazanego organizatora straj-

ku (w tej roli długoletni członek zespołu 
Marian Synowiec). Jakże niesamowi-
ta była to chwila. A potem, potem tyl-
ko słowa „na kopalni nie było krzyży” 
…i burza braw. Cóż więcej dodać?

Teatr w hołdzie górnikom

Wszyscy goście, którzy zakupili bilety na premierę spektaklu przyczynili się także do pomocy chorym dzieciom. Dochód ze sprzedaży zasili bo-

wiem konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku wspiera dziecięce oddziały okulistyczne. 

Teatr dla Dorosłych w Bieruniu. O amatorskim przedsięwzięciu, które z powodzeniem mogłoby rywalizować z profesjonalnymi teatrami słyszał już 
chyba każdy mieszkaniec. Także w sąsiednich miejscowościach nie brakuje fanów śląskiej sztuki. Tym razem nasi aktorzy pojechali aż do katowickiej 
Walcowni. I choć na scenie nie zagrali – opowiedzieli, jak tak naprawdę na nią trafili. 

Joanna Lorenc, Sławomir Rosowski i Janusz 
Watoła byli gośćmi w programie Izoldy Czmok 
emitowanym na TVP3 Katowice. W swoim szoł 
toku „Dejcie Pozór” – dziennikarka od kilku 
sezonów rozmawia ze Ślązakami i osobami 
związanymi z regionem. To malarze, muzycy, 
aktorzy, osoby znane z sieci, a także wszyscy 
ci, którzy swoją działalnością promują godka. 
Tym razem na kanapach zobaczyć można było 
te same osoby, które dzięki działalności Bie-
ruńskiego Ośrodka Kultury porywają publicz-
ność do świata teatru w wydaniu po noszymu. 
Wszyscy ciekawi występu naszych ulubionych 
aktorów – mogą zobaczyć odcinek „Dej Pozór” 
z bieruńskim akcentem w Internecie. 

Na gościnnych występach 
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Na dobry początek 

Uroczystości otworzy koncert wo-
kalno-organowy pieśni ku czci św. Wa-
lentego. 11 lutego na organach zagra 
Wacław Golonka, zaśpiewa basem Mar-
cin Wolak. Początek koncertu o godz. 
19:00 w kościele pw. św. Bartłomieja. 
Wydarzenie połączone będzie z pro-
mocją płyty „IN HONOREM SANCTI 
VALENTINI”. Po koncercie odbędzie się 
spotkanie z autorami, podczas którego 
uczestnicy otrzymają bezpłatnie wspo-
mnianą płytę wraz z autografami. Kon-
cert organizowany jest przez Wydział 
Promocji Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Muzyki ciąg dalszy 

A już 12 lutego, w Domu Kultury 
„Gama” punktualnie o godz. 18:00 roz-

pocznie się Gala Muzyki Świata i Ope-
retki w wykonaniu Krynickiego Studia 
Baletowego im. Władysława Szlęka. 
Szczegółowe informacje o wydarzeniu 
znajdują się na plakacie obok. 

Wigilia uroczystości 
odpustowej 

Niedzielne obchody (13 lutego) 
odbywać będą się w kościele pw. 
św. Bartłomieja. O godz. 16:00 od-
prawiona zostanie msza św. za cho-
rych i niepełnosprawnych mieszkań-
ców powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 
Godzinę później, o 17:00 odbędzie 
się kolejna eucharystia. Tym razem 
w intencji mieszkańców miasta. Wy-
darzenie zwieńczy procesja pod po-
mnik św. Walentego i krótkie nabo-
żeństwo z udziałem biskupa. 

Dzień Walentynkowy

W poniedziałek, w dniu zakocha-
nych i imienin patrona miasta uro-
czystości rozpocznie msza św. za 
strażaków odprawiona o północy. Na-
bożeństwo o godz. 7:00 poświęcone 
będzie księżom i członkom parafial-
nych stowarzyszeń. Msza o 8:30 odpra-
wiona będzie w intencji parafii deka-
natu Tychy, o 10:00 – w intencji parafii 
z Imielina, Chełmu Śląskiego i Goław-
ca. Suma poświęcona będzie intencji 
Wspólnot Parafialnych Dekanatu Bie-
ruń. O 13:00 wierni mogą wziąć udział 
w mszy w intencji parafii z Hołdunów, 
Górek czy Urbanowic. Następna eu-
charystia, o 14:30 odprawiona będzie 
w intencji parafii z Lędzin i Krasowów. 
W tym dniu nie zabraknie także uro-
czystych zaręczyn, które zostaną od-
prawione o godz. 16:00. Ostatnia 
msza, o godz.17:00 odprawiona będzie 
w intencji mieszkańców Zakościółka 
oraz pracowników tamtejszej parafii. 
O godz. 18:00 kościelne uroczystości 
zwieńczą nieszpory odpustowe. 

Atrakcje na rynku 

Od soboty do poniedziałku w sercu 
miasta na wszystkich chętnych będą 
czekać kramy z zabawkami i słody-
czami. Nie zbraknie również różno-
rodnych foodtrucków dla tych, którzy 
będą chcieli spróbować czegoś nowe-
go. 14 lutego będzie można również 
indywidualnie zwiedzić Sanktuarium 
św. Walentego. Atrakcja będzie do-
stępna od godz. 7:00 do 18:00. 14 lu-
tego będzie ostatnia okazja, by zoba-
czyć ruchomą stajenkę w kościele św. 
Bartłomieja Apostoła.

Już 14 lutego, w całym kraju obchodzony będzie dzień zakochanych. Dla mieszkańców Bierunia powodów do świętowania jest więcej. Walentynki to 
także wspomnienie patrona miasta, świętego Walentego. Jak co roku, miasto przygotowało wyjątkowe (i kilkudniowe!) obchody wspomnienia i imienin 
duchowego opiekuna miasta.

Ku czci świętego Walentego
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Zgodnie z tradycją
Mimo pandemicznych trudności, w mieście udało się zorganizować kolejną odsłonę sym-

bolicznego Orszaku Trzech Króli. Korowód przeszedł nowobieruńskimi trasami 6 stycznia. 
Kacper, Melchior i Baltazar czyli biblijni mędrcy ze wschodu od wieków obecni są w chrześ-

cijańskiej tradycji. Trzej królowie, którzy złożyli dary nowonarodzonemu Jezusowi, od wielu 
lat są głównymi postaciami w ulicznych odsłonach jasełek. Celem mędrców-aktorów jest 
dotarcie do umownego miejsca narodzin Chrystusa i złożenie mu hołdu. W uroczystych 
orszakach biorą udział także chętni mieszkańcy, którzy mogą dołączyć się do pochodu, by 
w akompaniamencie kolęd i pastorałek również oddać cześć swojemu Zbawcy. 

Tegoroczna odsłona wydarzenia zgromadziła naprawdę pokaźne grono mieszkańców. 
Barwny orszak to lokalna tradycja, która z roku na rok zyskuje na popularności. 
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Wysoki nakład środków finansowych, liczne dotacje i wreszcie skrupulatna wymiana oświetlenia w mieście niosą ze sobą kilka zwycięstw. 
Najważniejszym z nich jest oczywiście bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Nowoczesne oświetlenie LED zmieniło także estetykę wielu 
zakamarków Bierunia. Zaangażowanie doceniono także w prestiżowym  konkursie. 

Komisja Konkursu na „Najlepiej 
Oświetloną Gminę i Miasto 2021 Roku” 
i „Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 
2021 Roku” przyznała Urzędowi Miej-
skiemu w Bieruniu zaszczytny tytuł 
„Najlepiej Oświetlonej Gminy i Miasta 
2021 Roku” za modernizację oświet-
lenia zewnętrznego na terenie Gminy 
Bieruń w ramach zadania „Instalacja 
efektywnego energetycznie oświet-
lenia na terenie Gminy Bieruń – etap 
II i III” oraz zadania „Zaprojektowanie 
i budowa oświetlenia drogi rowerowej 
od ul. Baryki do ul. Kościelnej”. 

Komisja brała pod uwagę przede 
wszystkim efekty oświetleniowe uzy-
skane w ramach wykonania konkretnej 
inwestycji. Ważne było także zmniejsze-
nie kosztów eksploatacyjnych. Całość 
wykonano w oparciu o wcześniej usta-
lone standardy, które miały zapewni 
jednolity system sterowania oprawami 
oraz wymaganą jakość i ujednolicenie 
stosowanych urządzeń. Miastu udało 
się uzyskać naprawdę dobre parame-
try oświetleniowe, zarówno na ulicach 
„dotkniętych” nowymi inwestycjami, 
ale również tam gdzie modernizacja 

polegała tylko na wymianie opraw na 
energooszczędne. Dziś, koszty eksploa-
tacji są znacznie niższe. Wszystko dzięki 
technologii LED. Zdaniem komisji – na 
wyróżnienie zasłużyło również zastoso-
wanie w oświetlenie ścieżki rowerowej 
systemu nadążnego, działającego przy 
małym natężeniu ruchu, pozwalającemu 
na oświetlenie jedynie używanego od-
cinka ścieżki. 26 stycznia w Warszawie 
podczas prestiżowych targów Światło 
wiceburmistrz odebrał nagrodę.

Najlepiej oświetlona gmina 2021
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Ferie z Bieruńskim Ośrodkiem Kultury
Zimowa przerwa od zajęć 

lekcyjnych to świetna oka-
zja do rodzinnych wypadów 
na stoki narciarskie. Masa 
atrakcji czeka na najmłod-
szych także w mieście!  
Wszystko za sprawą orga-
nizowanych przez Bieruń-
ski Ośrodek Kultury ferii 
w Domu Kultury „Gama”. 

Chociaż turnus trwa zale-
dwie 5 dni, dzieci w wieku 
szkolnym na nudę narzekać 
nie będą. W programie te-
gorocznych ferii planowa-
ne są zajęcia cyrkowe, war-
sztaty majsterkowania, kino 
samochodowe, wypad na 
basen, gra terenowa i wie-
le zabaw plastycznych. Wy-
kwalifikowana kadra każ-
dego dnia będzie starała 
się sprostać wymaganiom 
najmłodszych. Ferie z BOK 
ruszają już 21 lutego 2022. 
Zajęcia będą odbywać się 
od godz. 9:00 do 13:00. 

Koszt zimowych półkolo-
nii to 200 złotych od osoby 
za 5-dniowy turnus. Zapi-
sów można dokonywać do 
11 września w Kino-Teatrze 
Jutrzenka. Ilość miejsc jest 
ograniczona.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu przypomina o możliwości składana wniosków o tzw. dodatek osłonowy. To forma wsparcia finansowego, 
która ma pomóc prawie połowie gospodarstw domowych w kraju.

Dodatek, dochody, 
liczebność 

gospodarstwa

Zgodnie z ustawą, na wsparcie rząd 
przeznaczył blisko 5 mln zł. Dodatek 
osłonowy jest jednym z kluczowych 
elementów tzw. tarczy antyinflacyj-
nej. Otrzymane środki finansowe 
mają być formą rekompensaty za 
gwałtowny wzrost cen energii. Wyso-
kość takiego dodatku uzależniona jest 
od dochodów. I tak – w przypadku go-
spodarstwa jednoosobowego, w któ-
rym wysokość przeciętnego miesięcz-
nego dochodu nie przekracza kwoty 
2100 złotych, można otrzymać wspar-
cie w wysokości 400 złotych. W go-
spodarstwie wieloosobowym, w któ-
rym wysokość przeciętnego dochodu 

nie przekracza kwoty 1600 złotych na 
osobę w miesiącu, w zależności od 
liczby członków rodziny otrzymać 
można od 600 do nawet 1160 złotych 
(w przypadku gospodarstwa składa-
jącego się co najmniej z 6 osób). Przy 
wyższych miesięcznych kwotach na 
członka gospodarstwa można starać 
się o przeliczenie dodatku w systemie 
złotówka za złotówkę. 

Można składać wnioski 

Dział Świadczeń i Spraw Alimenta-
cyjnych w MOPS w Bieruniu informuje, 
że wnioski można składać od 4 stycznia 
2022 roku. Oprócz formy elektronicz-
nej istnieje także możliwość złożenia 
wersji papierowej. Formularze moż-
na pobierać w Punkcie Obsługi Inte-

resantów przy ul. Władysława Jagiełły 
1 w godzinach pracy ośrodka (ponie-
działki 7:30-17:00, środy i czwartki 
7:30-15:30, piątki 7:30-14:00). 

Terminy i wypłaty 
świadczeń 

Warunkiem otrzymania dodatku 
osłonowego, oprócz spełnienia kry-
teriów finansowych jest oczywiście 
konieczność złożenia wniosków. Czas 
kończy się dopiero 31 października 
2022 roku. Warto mieć jednak na uwa-
dze, że tylko w przypadku wniosków 
złożonych do końca stycznia, wypła-
ta dodatków zostanie zrealizowana 
w dwóch równych datach do 31 marca 
i do 2 grudnia. W przypadku wniosków 
złożonych od dnia 1 lutego 2022 r. do 

dnia 31 października 2022 r. wyplata 
dodatku zostanie zrealizowana jedno-
razowo do dnia 2 grudnia 2022 r.

W razie pytań prosimy o kontakt te-
lefoniczny z pracownikami Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieru-
niu – Działu Świadczeń i Spraw Alimen-
tacyjnych pod numerami telefonów: 
32 708 04 89 i 32 708 04 90

Wsparcie finansowe dla mieszkańców

Dobra wiadomość i bezpieczna perspektywa. W Bieruniu powstanie Jednostka Ratowniczo-
Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej. Przetarg na realizację tej inwestycji ma zostać 
ogłoszony jeszcze w tym roku. Pandemia nie daje za wygraną. Z troski o zdrowie 

i bezpieczeństwo mieszkańców, Urząd Miejski w Bieruniu 
zachęca do załatwiania spraw telefonicznie, mailowo lub 
za pośrednictwem portali eURząd, ePUAP.

W Urzędzie Miejskim w Bieruniu podpisano akt notarialny, na mocy którego Gmina Bieruń przekazała darowiznę 
na rzecz powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Chodzi o działkę o powierzchni 0,8 ha, w rejonie ul. Turystycznej, św. Kingi 
i Zarzyny, w bliskim sąsiedztwie Starostwa Powiatowego. Wyczekiwana od lat inwestycja będzie podlegała pod 
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tychach. Obecność jednostki z całą pewnością zwiększy poziom 
bezpieczeństwa w mieście i usprawni działania strażaków ochotników.

Straż Pożarna w mieście Urząd czynny
mimo pandemii
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Dodatkowe ograniczenia wprowadzono 26 stycznia. Na obecną chwilę 
nie ma możliwości poruszania się po całym budynku Urzędu Miejskiego. 
Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się na parterze (w holu Urzędu), 
zgodnie z obowiązującymi rygorami sanitarnymi (obowiązek zakrywania ust 
i nosa, dezynfekcja rąk). Co istotne, wprowadzono limit osób, które jedno-
cześnie będą mogły znajdować się w holu - jest to maksymalnie 6 klientów. 
Pracownicy zapewniają, że większość spraw załatwić można telefonicznie 
(+48 32 708 09 10) lub korzystając z sieci. Interesanci, w przypadku których 
konieczna jest osobista wizyta w urzędzie proszeni są o zapisy telefoniczne.

Akt notarialny podpisali: Krystian Grzesica - Burmistrz Miasta Bierunia, Bernard Bednorz - Starosta Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Konrada Mateja - zastępca Starosty Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
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To nie koniec

W trakcie konferencji o nazwie 
„Umysł, nauka, duchowość” prze-
prowadzono specjalną ankietę, któ-
rej anali- za pomoże w planowaniu 
kolejnych wydarzeń tematycznych. 
Uwagi zostaną uwzględnione przez  
jednostki organizacyjne Miasta Bie-
runia, w tym Urząd Miejski w Bieru-
niu, Bieruński Ośrodek Kultury oraz 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bieruniu. 

Opinie mieszkańców

Jedna z uczestniczek zeszłorocz-
nych wykładów, warsztatów i zajęć 
z cyklu „Zdrowy Bieruń”, studentka 
psychoterapii Gestalt, podzieliła się 
swoją opinią na temat procesu psy-
choterapii, jako odpowiedzi na prob-
lemy z emocjami, kiedy życie nie jest 
satysfakcjonujące a potrzeby są nie-
zidentyfikowane. 

Psychoterapia to nie wstyd. Od-
ważę się na wstępie postawić tezę, 
że czasy w których żyjemy nadal 

stygmatyzują zdrowie psychiczne. 
A któż z nas na co dzień, nie mierzy 
się z wieloma emocjami, których do 
końca nie rozumie? Któż z nas nie 
szuka antidotum na zbolałe ciało 
i galopujące myśli? Czy w dzisiejszym 
zagonionym świecie nie towarzyszy 
nam często: smutek, samotność, lęk, 
strach przed porażką, czarne myśli, 
trudności w relacjach, nerwowość, 
frustracja, nieprzespane noce, ol-
brzymi stres, agresja, uzależnienia 
etc.? Radzimy sobie w różny spo-
sób przekraczając czasem „granice” 
swoich możliwości…. Niejednokrot-
nie w głowie pojawia się głos:  Dasz 
radę! Dasz radę ! Pewnie dajesz, ale 
jakim kosztem? Na szczęście czło-
wiek ma wspaniałą cechę - dokąd 
żyje, może się rozwijać i zmieniać 
to, co jest dla niego niewygodne, 
a do tego prowadzi wiele dróg. Jed-
ną z nich jest psychoterapia. A czym 
jest psychoterapia? Psychoterapia 
to coś więcej niż rozmowa z przy-
jacielem, który wysłucha i wesprze. 
To proces leczenia  oparty na budu-
jącej się z czasem relacji pomiędzy 
klientem i psychoterapeutą. Kluczo-

wa w psychoterapii jest zatem więź 
dwóch osób, czyli klienta, który nie 
chce tkwić w dotychczasowym dy-
skomforcie i psychoterapeuty, który 
dzięki profesjonalnej wiedzy i specja-
listycznym umiejętnościom poma-
ga mu zrozumieć mechanizmy jego 
działania, a także dostrzec niezaspo-
kojone potrzeby i emocje. Dzięki ta-
kiej empatycznej relacji klient może 
„popracować” nad  zmianą tego, co 
niewygodne, niekomfortowe  i po-
prawić jakość dotychczasowego ży-
cia. Czyż nie brzmi to zachęcają-
co? Dlaczego zatem psychoterapia 
u wielu z nas nadal budzi tyle lęku? 
Budzi, bo boimy się, że inni powie-
dzą:  „że, mamy coś z głową”, „że 
sobie nie radzimy, a przecież musimy 
sobie radzić, bo słabość to wstyd”, 
„że uznają nas za wariata/wariat-
kę”. Właśnie z powodu stygmatyzo-
wania zdrowia psychicznego, wielu 
potrzebujących wsparcia ludzi, boi 
się przestąpić próg gabinetu tera-
peutycznego. Pojawia się cierpienie 
i ból a niejednokrotnie  olbrzymia 
samotność i obawa, że „coś jest ze 
mną nie tak”. Czasy w których przy-
szło nam żyć kreują wizerunki per-
fekcyjnych pracowników, rodziców, 
kobiet, mężczyzn, dzieci, co powo-
duje, że żyjemy w ciągłym stresie, 
dążąc do wykreowanego przez me-
dia ideału.  Szybkie tempo życia oraz 
niepewność spowodowana obecnie 

pandemią  powodują przeciążenie 
układu nerwowego, prowadząc za-
równo do gorszego samopoczucia, 
jak i pojawienia się objawów soma-
tycznych. Psychoterapia pomaga 
wyjść z „wewnętrznego więzienia” 
dzięki rozwiązywaniu nieświadomych 
konfliktów i uznaniu prawdy o sobie. 
Uznanie prawdy polega również na 
godzeniu się z tym, czego nie sposób 
zmienić, co musi pozostać, nawet je-
śli jest niezupełnie satysfakcjonują-
ce. Dzięki psychoterapii klient bierze 
pełną odpowiedzialność za siebie, co 
pozwala na zmianę i poprawę jako-
ści swojego życia. Owa zmiana może 
budzić początkowo lęk i opór. Boimy 
się zmiany, bo nie wiemy, co może 
nam ona przynieść. Lękamy się  do-
tknąć starych nieprzepracowanych 
tematów, bo możemy znaleźć coś 
bolesnego, trudnego, niewygodne-
go. Wybór należy do nas, czy chce-
my uwolnić się od wewnętrznego dy-
skomfortu, czy też nie. Przekraczając 
próg gabinetu często klienci oczeku-
ją natychmiastowej zmiany, a także 

szybkiego rozwiązania  ich proble-
mu przez terapeutę. I tutaj niestety 
Drogi Czytelniku jestem zmuszona 
Cię zmartwić. Niestety, psychotera-
pia to proces, który wymaga czasu. 
Psychoterapeuta towarzyszy klien-
towi w tym procesie, ale nie przej-
muje odpowiedzialności za klienta 
i nie rozwiązuje jego problemów. Jak 
długo może trwać ten proces? To za-
leży od klienta, jego otwartości na 
zmianę oraz czasu, który potrzebu-
je na  zrozumienie, zostawienie, za-
akceptowanie, oswojenie i  pobycie  
z emocjami. Czas trwania terapii za-
leży od  jej celu, nurtu psychoterapii 
i predyspozycji samego klienta. Psy-
choterapia jest jak piesza wędrówka 
w góry – w jakim czasie osiągniesz 
cel, zależy od tego, jak wysoka jest 
góra, jak szybko idziesz i jakie panują 
warunki. Każda taka wędrówka jest 
inna i zależy od Ciebie czy odważnie 
w nią podążysz, czy zostaniesz w sta-
rym, znanym, ale niekomfortowym 
miejscu. Wybór należy do Ciebie.    
Tatiana Miś – mieszkanka Bierunia 

BieruńZDROWY

W ramach obchodów 30-lecia Odrodzenia Samorządności Bierunia, miasto zorganizowało cykl wykładów, warsztatów i zajęć fizycznych. Oferta była naprawdę 
różnorodna. Nie zabrakło zajęć sportowych, prozdrowotnych zajęć z fizjoterapeutą, wskazówek, jak radzić sobie ze stresem, depresją czy uzależnieniem. 
Do tego joga, zajęcia rekreacyjno-relaksacyjne, warsztaty oddechowe ze śmiechem w tle i wiele, wiele innych wydarzeń… 

Podsumowanie cyklu „Zdrowy Bieruń”
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W pierwszym kwartale 2022 roku będzie się działo w bieruńskim sporcie. BOSiR przedstawił harmonogram imprez, w którym dominuje piłka nożna, ale 
nie brakuje też wydarzeń z innych dyscyplin sportowych.

Jesteś spragniony sportowych wyda-
rzeń? Zimą w Bieruniu nie powinieneś 
narzekać na nudę. Bieruński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji przedstawił harmo-
nogram imprez na pierwszy kwartał 
2022 roku. Każdy powinien znaleźć coś 
dla siebie.

Już w styczniu odbyły się turniej sza-
chowy i pierwsze zawody piłkarskie z cy-
klu Gol Championship. Miesiąc zamknie 
z kolei 8. Bieruński Bieg Utopca. To tyl-
ko rozgrzewka przed tym, co będzie się 
działo w lutym i marcu.

Gol ma w planach kolejne trzy tur-
nieje piłkarskie, które odbędą się 
w dniach 5-6, 12-13 i 19 lutego. Za-
wody odbędą się w hali sportowej 

przy ul. Warszawskiej 294A. Z kolei w hali 
przy ul. Szarych Szeregów 15 w dniach 
12-13 lutego zostanie zorganizowany 
turniej piłkarski dla drużyn klubowych.

Piłka nożna opanuje halę przy 
ul. Warszawskiej także 5 marca. Wtedy 
odbędzie się impreza pod nazwą „Po-
witanie wiosny”, a udział w niej będą 
mogły wziąć drużyny niezrzeszone.

W drugiej połowie marca odbędzie 
się Grand Prix Bierunia w sztukach wal-
ki. Impreza zaplanowana jest na 19 mar-
ca w hali przy ul. Szarych Szeregów. Na 
tym kończy się harmonogram imprez, 
a więcej będzie się dziać w kolejnych 
miesiącach, gdy do naszego miasta za-
wita wiosna.

Bieruń na sportowo
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BAP Piast Gol to nowy klub w naszym mieście, który powstał z dwóch już istniejących. Gol Bieruń i Piast Bieruń Nowy postanowili połączyć siły. Plany są 
ambitne, a jeden z nich to awans do IV ligi.

Jak co roku zorganizowano turniej piłkarski dla drużyn niezrzeszonych. W zawodach wzięło 
udział dziesięć drużyn, a emocji dostarczało niemal każde spotkanie.

Bieruń na własnej skórze się przekonał, że w Polsce coraz 
większą popularnością cieszą się szachy. Turniej ku pamięci 
Andrzeja Wilka można uznać za bardzo udany.

Po rundzie jesiennej w obu klu-
bach panowały zupełnie inne na-
stroje. Piast Bieruń Nowy zajmuje 
ostatnie miejsce w lidze okręgowej 
i zdobył zaledwie cztery punkty. Z ko-
lei Gol Bieruń jest wiceliderem B-kla-
sy i wciąż ma szansę na awans do 
wyższej klasy rozgrywkowej.

Wiosną obie drużyny przystąpią 
do rozgrywek, ale... pod nowym 
szyldem. Władze obu klubów pod-
jęły ostateczną decyzję o połączeniu 
sił. W wyniku fuzji powstała drużyna 
BAP Piast Gol, która w piłce senior-
skiej będzie mieć dwa zespoły.

 – Temat połączenia tych dwóch 
klubów już od kilku lat był na tape-
cie. Głównym powodem, że udało 
nam się porozumieć, jest chęć roz-

woju bieruńskiej piłki. Działając ra-
zem, możemy zrobić dużo dobrego 
– mówi Krzysztof Chlebowski, który 
do tej pory kierował golem.

Chlebowski został prezesem no-
wego klubu. Z kolei Michał Szczygieł, 
który do tej pory rządził Piastem, bę-
dzie jego prawą ręką. Po fuzji z opty-
mizmem spogląda on w przyszłość.

 – Rozmowy trwały około 1,5 roku. 
Rozmawialiśmy kilkukrotnie. Raz nie 
udało nam się dogadać, ale za dru-
gim razem już tak. Patrząc perspekty-
wicznie będzie to dobry ruch z naszej 
strony – komentuje Szczygieł.

BAP Piast Gol dzięki temu stał się 
największym klubem w Bieruniu. 
W tej chwili ma w swoich szeregach 
aż 250 zawodników i szkoli zawod-

ników od kategorii U-4 do U-16. Do 
tego dochodzą drużyny seniorskie.

Pierwszy i drugi zespół będzie 
prowadzić Grzegorz Rajman. Do tej 
pory pracował w Golu, a po połą-
czeniu z Piastem podpisał trzyletnią 
umowę. Od razu postawiono przed 
nim ambitne cele. Priorytetem jest 
utrzymanie pierwszej drużyny w lidze 
okręgowej, ale idealnie będzie, jeżli 
równocześnie uda mu się awanso-
wać z rezerwą do A-klasy.

BAP Piast Gol jednak już spogląda 
w dalszą przyszłość. Główny cel to... 
awans do IV ligi. Plan zakłada, aby 
zrobić to w oparciu o wychowanków 
prężnie rozwijającej się akademii. 

Na początku stycznia w Bieruniu 
zorganizowano już osiemnastą edy-
cję turnieju halowego drużyn nie-
zrzeszonych o Pucharu Burmistrza. 
W tym roku do rywalizacji przystą-
piło dziesięć zespołów, które na 
pierwszym etapie zawodów zostały 
podzielone na dwie grupy.

W fazie grupowej najlepiej prezen-
towała się drużyna Homera, która 

wygrała wszystkie spotkania. W dru-
giej grupie pierwsze miejsce zajął 
Marsal, a do półfinału awansowały 
także drużyny Zdrowia Mantrans Jed-
lina oraz ZKS Rynek Bieruń.

W fazie pucharowej nie było nie-
spodzianek, bo do finału dostali się 
zwycięzcy grup. Starcie, którego staw-
ką był puchar, dostarczyło wielkich 
emocji. W regulaminowym czasie 

gry nie padła żadna bramka, więc 
zwycięzcę wyłonił konkurs rzutów 
karnych. Stalowe nerwy mieli gracze 
Marsala, którzy pokonali Homerę 3:1.

Brązowe medale wywalczyli za-
wodnicy ZKS-u Rynek Bieruń. Z kolei 
tytuł króla strzelców wywalczył Łu-
kasz Gondzik z Homery, który w ca-
łym turnieju zdobył dziesięć bramek.

Andrzej Wilk był człowiekiem, które-
go w Bieruniu znał niemal każdy. Kochał 
sport i realizował się w nim na wielu 
polach. Z jednej strony kierownik sekcji 
szachowej w Unii Bieruń Stary, a z dru-
giej na przykład sędzia piłkarski. Infor-
macja o jego śmierci dla wszystkich była 
ogromnym ciosem.

Pamięć o nim jednak może trwać 
wiecznie, a sprawy w swoje ręce wziął 
jego syn. Krzysztof Wilk w Bieruniu zor-
ganizował I Międzynarodowy Szachowy 
Memoriał im. Andrzeja Wilka.

Impreza cieszyła się dużym zainte-
resowaniem. Do Bierunia przyjechało 

ponad 120 zawodników. W szachy grały 
dzieci, młodzież i dorośli. Rywalizacja 
trwała przez cztery godziny, a na koniec 
najlepsi zostali nagrodzeni pamiątkowy-
mi pucharami.

"Melduje TATO – zadanie WYKONA-
NE w 101%!" – napisał po zawodach 
syn Andrzeja Wilka.

Po tak udanej pierwszej edycji me-
moriału można spodziewać się, że 
turniej na stałe wpisze się do kalen-
darza imprez w Bieruniu. A to spra-
wi, że śp. Andrzej Wilk bez przerwy 
będzie wśród nas.

Rewolucja w bieruńskim futbolu

Marsal z Pucharem Burmistrza.
To najlepsi piłkarze w mieście

Ponad 100 szachistów 
w Bieruniu
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30. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Bieruniu

Pobiegli już po raz ósmy

W niedzielę, 30 stycznia 2022 r. w Bieruniu odbył się 30. Finał WOŚP. Kolejny finał to także czas najpopularniejszego lokalnego biegu… 

Niestraszna im była okropna pogoda. Setki chętnych 
wystartowało w Biegu Utopca

Podczas wydarzenia wolontariusze 
zbierali pieniądze dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Lokalny sztab orga-
nizuje także licytacje. I tak wszyscy, którzy 
chcą pomóc mogą wylicytować na przy-
kład sponsorowaną przez Klub Hokejowy 
GKS Tychy koszulkę Jarosława Rzeszutki 
z autografem. Do wylicytowania jest też 
złote serduszko z grawerem, który będzie 
przypominał zwycięzcy o swoim wielkim 
sercu, a na pewno będzie stanowił wspa-
niałą pamiątkę na lata.

Ostateczny wynik zbiórki Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy poznamy dopie-
ro 30 marca, ale już wiadomo, że zeszło-
roczny wynik został pobity. Podczas finału 
WOŚP w całej Polsce i na świecie zebrano 
ponad 130 mln złotych. W zeszłym roku 
zebrano prawie 127,5 mln złotych.

– Zakończyliśmy 30. Finał WOŚP. Dekla-
rowana, rekordowa kwota na zakończenie 
Finału to: 136 282 325 zł – przekazał w po-

niedziałek, 31 stycz-
nia 2022 r. po północy 
rzecznik WOŚP.

Finał WOŚP jest 
jednodniową zbiór-
ką publiczna, organi-
zowana przez Funda-
cję Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. 
W tym roku w akcję zaangażowane są 
1633 sztaby, w tym także bieruński sztab. 
Łącznie działa też 90 sztabów zagranicz-
nych m.in. w Nowym Jorku, Sydney, An-
karze i Sztokholmie. Hasłem tegorocznej 
zbiórki było "Przejrzyj na oczy". Na stronie 
WOŚP podkreślono, że "wzrok to najważ-
niejszy zmysł człowieka". Ważne jest szyb-
kie rozpoznanie ewentualnych nieprawid-
łowości i podjęcie leczenia, niezbędnym 
do tego jest nowoczesny sprzęt, którego 
brakuje polskim placówkom – mówią or-
ganizatorzy WOŚP.

W niedzielę 30 stycznia odbyła się 
8. edycja Bieruńskiego Biegu Utopca. 
To jedna z najpopularniejszych imprez 
sportowych, o czym znowu mogliśmy 
się przekonać. Pogoda nie zachęcała 
do aktywności fizycznej na świeżym 
powietrzu, ale na starcie i tak pojawił 
się tłum ludzi. W 2022 roku w impre-
zie wzięło ponad 700 uczestników! Nie 
przejmowali się oni przeraźliwym wia-
trem i pojawiającymi się opadami. Naj-
ważniejsza była walka o jak najlepszy 
wynik i świetna zabawa. Chętni mogli 
startować w trzech konkurencjach. 
Był to bieg na 17 km, bieg na 5,65 km 
i zawody nordic walking. Dzięki temu 
każdy chętny mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Dodatkowo tak się złożyło, że te-

goroczny Bieg Utopca odbył się w dniu 
30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy.

Kto był tym razem najlepszy? Na 
17 kilometrów wśród mężczyzn wy-
grał Przemysław Kopiec z Bierunia, 
a w rywalizacji kobiet wygrała Barbara 
Czernik z Tychów. Na krótszym dystan-
sie najlepsi byli Przemysław Mendyk 
z Bobrka i Agnieszka Gortel-Maciuk 
z Chorzowa. W nordic walking zwy-
ciężyli Michał Bagniewski i Oliwia Wilk.

Na zwycięzców czekały efektowne 
puchary, a każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkową koszulkę z sercem WOŚP 
na piersi. Pozostaje życzyć wszystkim, 
aby za rok znowu zawitali do Bierunia. Najlepsi w poszczególnych kategoriach odebrali puchary z rąk burmistrza Krystiana Grzesicy.
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Już po raz trzeci ulicami naszego miasta przebiegł symboliczny Bieg Pamięci. 
Uczestnicy wystartowali w piątek 21 stycznia w Oświęcimiu. Łącznie pokonali 
55-kilometrową trasę do Gliwic. 

III Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju to wydarzenie 
upamiętniające tragiczne marsze ewakuacyjne więź-
niów z obozu Auschwitz w styczniu 1945 r. W tego-
rocznej odsłonie udział wzięło kilkunastu uczniów 
ze szkół z Chorzowa, Bierunia, Lędzin, Mikołowa, 
Borowej Wsi, Przyszowic i Gliwic. 

Z tej okazji w mieście złożono kwiaty i zapalono 
znicze na zbiorowej mogile ofiar Marszu Śmierci 
oraz przy pamiątkowej tablicy na murach Fiata, 
gdzie znaleziono szczątki ofiar tragedii. 

Trasę biegu jak co roku połączyły właśnie symbo-
liczne miejsca pamięci. Głównym celem inicjatywy 
jest rozpowszechnianie wiedzy o tragicznych wy-
darzeniach sprzed 77 lat. Między 17 a 21 stycznia 

1945 r. Niemcy wyprowadzili z Auschwitz i podobo-
zów ok. 56 tys. więźniów, których skierowano głów-
nie do obozów w Rzeszy. Trasy wiodły do Wodzisła-
wia Śląskiego, czy sztafetowej mety czyli Gliwic. To 
właśnie stamtąd otwartymi wagonami kolejowymi 
więźniowie przewożeni byli do obozów Mauthausen 
i Buchenwald. Zginęło tysiące osób. W samym obozie 
w Oświęcimiu hitlerowcy zostawili ok. 7 tys. więź-
niów, których wyzwolili żołnierze Armii Czerwonej. 

Głównymi organizatorami kolejnej edycji biegu byli 
Zespół Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie i katowi-
cki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Przedsię-
wzięciu patronował także marszałek województwa 
śląskiego Jakub Chełstowski. 

Hołd ofiarom Marszu Śmierci, oprócz sportowców, oddali także miejscy delegaci. Burmistrz 
Krystian Grzesica z grupką radnych oraz członkami Stowarzyszenia Miłośników 600-letniego 
Bierunia złożyli pod lokalnymi miejscami pamięci bukiety kwiatów. Jednym z takich miejsc 
jest pamiątkowa tablica na murze Fiata, na której widnieje napis: „W styczniu 1945 roku 
podczas ewakuacji obozu koncentracyjnego Auschwitz - Birkenau, na tym terenie, zakopano 
w dole z wapnem dziesięciu więźniów zamordowanych na trasie Marszu Śmierci. Ekshumo-
wani spoczywają na starobieruńskim cmentarzu”

Sztafeta przebiegła przez Bieruń


