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Już w niedzie-
lę 15 stycznia po raz 
dwudziesty piąty za-
gra Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomo-
cy. Hasłem 25 Finału 
jest: „Dla ratowania ży-
cia i zdrowia dzieci na 
oddziałach ogólnope-
diatrycznych oraz dla 
zapewnienia godnej 
opieki medycznej se-
niorom!”. 

By wspomóc to wy-
darzenie bądźcie 
z nami podczas imprez 
organizowanych w na-
szym mieście. A będzie 
się działo! Jak co roku, 
tego dnia na ulice nie 
tylko polskich ale rów-
nież kilkudziesięciu kra-
jów na świecie wyruszy 
ponad 120 tysięcy wo-
lontariuszy. Spotkamy 
ich również na ulicach 
Bierunia, w zbiórka pie-
niędzy przekazana zo-
stanie na zakup urzą-
dzeń medycznych dla 
oddziałów pediatrycz-
nych oraz dla zapew-
nienia godnej opieki 
medycznej seniorów

25 FINAŁ 
WOŚP 

W BIERUNIU 
GRAMY 

PO RAZ 16. 
Nie może cię 
zabraknąć!

35 rocznica górniczego protestu 
w KWK „Piast”

3

6

Złote i Diamentowe Gody
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Jak wspomniał podczas 
otwarcia Prezes Modelar-
ni w Bieruniu - Wojciech 

Mrozek już w latach 90-tych re-
aktywowana została pracownia 
Modelarni w Lędzinach, w dniu 
dzisiejszym mająca status Mo-
delarni Powiatowej. Parę lat 
później w naszym mieście za-
częła działać modelarnia pro-
wadzona przez Ryszarda Gaw-
lika. Cieszyła się ona ogrom-
ną popularnością a na zajęcia 
uczestniczyło wielu młodych 
bieruńskich konstruktorów. Nie-
stety później nasza modelar-
nia uległa stopniowemu wyga-
szeniu. Obecnie władze gminy, 

przy udziale LOK-u, modelar-
ni powiatowej i zarządu nowo 
powstałej modelarni postano-
wiły dokonać reaktywacji ów-
czesnej pracowni modelarskiej 
w siedzibie Centrum Inicjatyw 
Gospodarczych, która będzie 
prowadziła zajęcia głównie dla 
dzieci, młodzieży. 

Pracownia od samego po-
czątku związana jest z or-
ganizacją Ligi Obrony Kraju, 
a zajęcia prowadzone są we 
wszystkich kategoriach: mode-
li latających, pływających oraz 
kołowych. We wszystkich kate-
goriach organizowane są rów-
nież zawody o randze miejskiej 

oraz powiatowej. Mieszkańcy 
naszego miasta mogą wstęp-
nie pochwalić się już licznymi 

osiągnięciami, biorą bowiem 
udział w wielu imprezach i po-
kazach w naszym mieście oraz 
województwie. Program zajęć 
warsztatowych opracowany zo-
stał z myślą o młodzieży szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, 
zawiera plan działania i rozwoju 
młodzieży w czasie całego roku 
szkolnego. 

Świadczenie to będzie 
przysługiwało matce 
lub ojcu dziecka, opie-

kunowi prawnemu albo opie-
kunowi faktycznemu dziec-
ka bez względu na dochód. 
Jednak uzyskanie prawa do 
w/w świadczenia będzie uza-

leżnione od przedłożenia za-
świadczenia lekarza ubezpie-
czenia społecznego posiada-
jącego specjalizację II stopnia 
lub tytuł specjalisty w dziedzi-
nie: położnictwa i ginekolo-
gii, perinatologii lub neonato-
logii, potwierdzającego ciężkie 

i nieodwracalne upośledzenie 
albo nieuleczalną chorobę za-
grażającą jego życiu, które po-
wstały w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie 
porodu. Ponadto, świadczenie 
to będzie przysługiwało, jeżeli 
kobieta pozostawała pod opie-
ką medyczną nie później niż od 
10 tygodnia ciąży, co potwier-
dza się zaświadczeniem lekar-
skim lub zaświadczeniem wy-
stawionym przez położną, któ-
rego wzór określają odrębne 
przepisy (wymóg ten nie do-
tyczy opiekuna prawnego lub 
faktycznego dziecka, a tak-

że osób które przysposobiły 
dziecko). 

Świadczenie będzie przy-
znawane na wniosek, który 
należy złożyć w terminie 12 
miesięcy od dnia narodzin 
dziecka, ponieważ wniosek 
złożony po terminie pozosta-
wia się bez rozpatrzenia.

Wszelkich informacji 
w sprawie ustalania pra-
wa do świadczenia jed-
norazowego udziela Miej-
ski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej – Dział Świadczeń 
i Spraw Alimentacyjnych, 
tel. 32 216 22 96.

Zapraszamy młodych modelarzy na Ściernie

4 tysiące zł. 

MAMY PRACOWNIĘ 
Od wtorku 20 grudnia, w budynku Centrum Inicjatyw Go-
spodarczych, przy ul. Turystycznej 1 na Ścierniach funk-
cjonuje nowa siedziba pracowni Modelarni Miejskiej Ligi 
Obrony Kraju, w której odbywać się będą zajęcia z zakresu 
modelarstwa. 

WSPARCIE KOBIET W CIĄŻY I RODZIN

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział 
Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 
2 stycznia 2017 r. w pok. 021 można pobrać i złożyć wnio-
sek o ustalenie prawa do świadczenia jednorazowego 
w kwocie 4.000,00 zł. Stosowne druki zostaną także udo-
stępnione do pobrania na stronie internetowej Ośrodka.

Zainteresowani zajęciami 
w Modelarni LOK w Bieru-
niu proszeni są o kontakt 

Bieruń, ul. Turystyczna 1 
(Budynek CIG)

Telefon:  512-375-687  
lub  530-916-035

Adres e-mail: 
modelarniabierun@wp.pl
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SPORTOWO

Jednym z punktów jubile-
uszowych obchodów był bieg 

uliczny „Ocalić od 
zapomnienia”, któ-
ry wystartował 14 
grudnia o 10.00 
z Ronda im. Straj-

ku Górników KWK 
Piast i zakończył 
się przed pomni-
kiem upamiętnia-
jącym ofiary stanu 
wojennego 1981 
roku w KWK Wu-
jek w Katowicach – 
Brynowie. W sztafe-
cie pobiegli przed-
stawiciele różnych 
środowisk i profe-
sji, politycy, znani 

sportowcy, młodzież, górnicy. 
Niektórzy z biegaczy pokonali 
cały dystans równy maratono-
wi. Każdy biegł tak długo, jak 
mógł. Wśród biegaczy byli m.in. 
przewodniczący Solidarności 
Piotr Duda, szef regionu ślą-
sko-dąbrowskiego Solidarności 
Dominik Kolorz (przebiegł po-
nad 6 km), minister sportu Wi-
told Bańka (biegał kiedyś na 
400 m), słynny hokeista Ma-
riusz Czerkawski, równie słynny 
bramkarz Jerzy Dudek i dobrze 
znany komandos, gen. Roman 
Polko (przebiegł 30 km z 40 km 
trasy i nie widać było po nim, że 
jest mocno zmęczony. W tym 
gronie nie zabrakło przedsta-
wicieli naszych władz samorzą-
dowych z burmistrzem Krystia-
nem Grzesicą, przewodniczący 
Rady Miejskiej Adamem Roz-
musem i zastępcą burmistrza 
Sebastianem Maciołem. 

NABOŻNIE

Następnego dnia w czwar-
tek (15 grudnia) w kościele pod 
wezwaniem św. Barbary odpra-
wiono Mszę świętą z okazji 35 
rocznicy górniczego strajku. Na-
bożeństwo, w intencji górników, 
którzy upomnieli się o wolność 
ojczyzny, koncelebrował metro-
polita katowicki arcybiskup Wik-
tor Skworc między innymi z na-
szymi proboszczami: księdzem 

35 rocznica górniczego protestu 
w KWK „Piast”

Przez klika grudniowych dni kolejny raz ob-
chodziliśmy rocznicę górniczego strajku na 
kopalni „Piast”. Szerzej o przebiegu tego 
najdłuższego w historii podziemnego strajku 
sprzed 35 lat piszemy w innym miejscu tego 
wydania Rodni, tu wspomnijmy jedynie prze-
bieg jubileuszowych uroczystości.
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dziekanem Januszem Kwapi-
szewskim, gospodarzem świą-
tyni św. Barbary – księdzem 
proboszczem Andrzejem Bar-
toszkiem, proboszczem Parafii 
NSPJ – księdzem Janem Dąb-
kiem oraz księdzem Francisz-
kiem Resiakiem. 

Arcybiskup Wiktor Skworc 
w swej homilii zwrócił uwagę 
na bezprecedensowy charak-
ter protestu górników z „Pia-
sta” a jednocześnie podkreślił, 
że „siłą strajkujących była soli-
darność rodzin i mieszkańców 
całego Bierunia. Konkretna po-
moc i modlitwa. Chylimy czoło 
przed górnikami z Piasta. Uczy-
my się od nich solidarności. To 
bardzo nam dzisiaj potrzebne – 
podkreślił ksiądz Metropolita.

OFICJALNIE

Bezpośrednio po Mszy świę-
tej w gościnnych murach Po-
wiatowego Zespołu Szkół od-
była się uroczysta akademia 
upamiętniająca 35. rocznicę 
strajku w kopalni Piast. W ob-
chodach wzięli udział m.in. 
uczestnicy strajku wraz z ro-
dzinami Adam Urbańczyk, An-
drzej Oczko i Stanisław Paluch, 
przedstawiciele prezydenta RP 
Andrzeja Dudy oraz premier 
Beaty Szydło, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ Solidar-
ność Piotr Duda i szef śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności Do-

minik Kolorz, zarząd Polskiej 
Grupy Górniczej oraz liczni sa-
morządowcy całego powiatu. 
Nasze miasto reprezentowali: 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Adam Rozmus oraz burmistrz 
Krystian Grzesica.

Uroczystości rozpoczęły się 
od uczczenia minutą ciszy ofiar 
stanu wojennego. List w imie-
niu prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, który objął honorowy pa-
tronat nad obchodami rocznico-
wymi, odczytała Agnieszka Le-
nartowicz-Łysik.

W imieniu premier Be-
aty Szydło list skierowany do 
uczestników obchodów odczy-
tał minister sportu Witold Bań-
ka. Głos zabrali również mię-
dzy innymi prezes Polskiej 
Grupy Górniczej Tomasz Ro-
gala, Piotr Duda, przewodni-
czący KK NSZZ Solidarność, 
burmistrz Bierunia Krystian 
Grzesica. 

Szczególnie gorzkie słowa 
pod adresem obecnych władz 
padły z ust Bogusława Hutka, 
szefa Solidarności w Piaście, 
który brał udział w pamiętnym 

strajku, a obecnie był jednym 
z organizatorów obchodów.

– To na sugestię Kancelarii 
Prezydenta przenieśliśmy uro-
czystości upamiętniające strajk 
z 14 na 15 grudnia. Wydawało 
mi się, że prezydent, który dba 
o tożsamość narodu, odzna-
cza żołnierzy wyklętych, powi-
nien być wśród nas. Nie orga-
nizatorów i zaproszonych go-
ści, ale uczestników strajku. 
Przez swoją walkę przyczynili-
śmy się do tego, że mógł pan 
zostać prezydentem w wolnym 
i demokratycznym kraju. Nie 

wiem, czy jest to kal-
kulacja polityczna, czy 
inna racja stanu, że 
woli być pan na meczu 
Legii Warszawa i brać 
udział w gali Super-
ekspresu, a nie przy-
jechać do bohaterów 
stanu wojennego. Czy 
naprawdę na Piaście 
muszą zginąć górnicy, 
aby pojawiła się tu naj-
wyższa władza pań-
stwowa? – pytał Bogu-
sław Hutek.

W trakcie uroczy-
stości przedstawicie-
le władz Bierunia wrę-
czyli organizatorom 
obchodów pamiątko-
wą płaskorzeźbę. Na-
tomiast uczestnikom 
konkursu na zagospo-
darowanie ronda przy 
kopalni – nagrody.
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Decyzja o strajku zosta-
ła podjęta spontanicz-
nie przez pracowników 

zmiany pierwszej w związku 
z internowaniem v-ce prze-
wodniczącego zakładowej 
„Solidarności” – Zbigniewa 
Szelągowskiego oraz pra-
cownika Przedsiębiorstwa 
Robót Górniczych w Mysło-
wicach – Stanisława Dziwa-
ka. Kiedy większość górni-
ków drugiej, a potem trzeciej 
i czwartej zmiany przyłączy-
ła się do okupujących poziom 
650 kolegów, dyrekcja kopal-
ni wpadła w panikę.

Chcąc jak najszybciej za-
kończyć protest, wysłała na 
dół, zgodnie z żądaniami za-
łogi, przywódców związku na 
„Piaście”: Zbigniewa Boga-
cza, Wiesława Zawadzkie-
go, Andrzeja Machalicę i An-
drzeja Oczko. Mieli oni prze-
konać strajkujących górników 
o bezcelowości podjętej wal-
ki i skłonić ich do wyjazdu na 
powierzchnię. Stało się jed-
nak inaczej. Misja związkow-
ców zakończyła się fiaskiem, 
a oni sami dołączyli do straj-
kujących, stając się ich niefor-
malnymi przywódcami. 

W ten sposób w chodni-
kach poziomu 650 zostało 
prawie dwa tysiące mężczyzn 
bez zapasów jedzenia i pi-
cia, oczekujących na rozwój 
wypadków. Zgrupowani byli 
w pięciu miejscach tak, żeby 
w razie spodziewanego ataku 
wojska i ZOMO, móc się sku-
tecznie bronić.

Największa grupa siedziała 
na dworcu osobowym, spo-
ro było na tzw. „złotych pia-
skach”, pozostali w rozdzielni 
szybu II i na „zachodzie” (czy-
li zachodniej części kopalni).

W ciągu pierwszych dni, 
strajkującym udało się zor-
ganizować straże porząd-
kowe i grupy oddziałowe. 
Zadaniem pierwszych była 
ochrona szybu zjazdowego, 
natomiast grupy oddziałowe 
na czele z grupowymi, zajęły 
się przynoszeniem oraz roz-
działem żywności i korespon-
dencji. Podjęto także pra-
ce zabezpieczające kopalnię 
i uruchomiono radiowęzeł. 
Poprzez radiowęzeł przywód-
cy protestu starali się infor-
mować załogę o przebiegu 
rozmów z dyrekcją, a także 
o sytuacji politycznej w kra-
ju. Na wieść o krwawej pa-
cyfikacji „Wujka”, wśród straj-
kujących pojawił się niepokój 
o swój los oraz obawa, że to 
samo może spotkać ich. Tym 
bardziej, że dochodziły rów-
nież informacje o planowanej 
przez wojsko akcji przeciwko 
górnikom z „Piasta”. Sposo-
bem na uciążliwą „bezczyn-
ność” i rozładowanie napięcia 
spowodowanego strachem 
o swoje życie i zdrowie była, 
nieudolna niekiedy literacko, 
ale mająca walor autentycz-
ności, twórczość artystycz-
na. Powstało wówczas wie-
le wierszy, tekstów piosenek, 
poprzez które autorzy ich wy-
rażali niepowtarzalny nastrój 

tamtych dni, przeplatany go-
ryczą z niezrealizowanych 
celów i nadzieją na lepsze, 
szczęśliwsze jutro.

Szczególnym epizodem 
strajku była przeżyta wspólnie, 
650 metrów pod ziemią, z da-
leka od bliskich, Wigilia Boże-
go Narodzenia. Do tego, jak-
że ważnego w polskiej tradycji 
dnia, górnicy przygotowali się 
niezwykle starannie. Znalazła 
się zatem prawdziwa choin-
ka, którą elektrycy przystroili 
lampkami i umieścili na gumo-
wej taśmie. Był również trady-
cyjny opłatek oraz wykonany 
z desek, wigilijny stół, przy któ-
rym niestety zasiedli tylko nie-
liczni. Niezwykle wzruszają-
cym momentem tego dnia był 
zjazd na dół ks. biskupa Janu-
sza Zimniaka w towarzystwie 
3 księży z dekanatu tyskiego, 
podczas którego ks. biskup 
udzielił strajkującym absolu-
cji (generalne rozgrzeszenie 
udzielane w wyjątkowych sy-
tuacjach). Tego dnia zmęcze-
ni, zarośnięci mężczyźni w ro-
boczych ubraniach, składając 
sobie życzenia i śpiewając ko-
lędy, nie wstydzili się łez. Czu-
li się naprawdę wolni i dowar-
tościowani. Nie mieli wówczas 
pojęcia, że są już ostatnią 
strajkującą załogą na Śląsku, 
i że ich koledzy z „Ziemowita” 
kilka godzin wcześniej wyje-
chali z dołu.

3 dni później, z oba-
wy o swoje zdrowie, a tak-
że z powodu braku perspek-
tyw na realizację przedsta-
wionych postulatów, górnicy 
„Piasta” zakończyli strajk. Nie 
był to jednak koniec dramatu.

W styczniu 1982 roku od-
był się, przed Sądem Woj-
skowym Śląskiego Okręgu 
Wojskowego w Katowicach, 
proces „przywódców” i „or-
ganizatorów” strajku w KWK 
„Piast”: Zbigniewa Bogacza, 
Wiesława Dudzińskiego, An-
drzeja Machalicy, Stanisła-
wa Palucha, Andrzeja Oczko, 
Adama Urbańczyka i Wiesła-
wa Zawadzkiego. Oskarżono 

ich o terroryzm, fizyczną i psy-
chiczną presję na górników, 
zmuszanie do protestu, które-
go rzekomo nie chcieli, spowo-
dowanie najwyższego zagro-
żenia dla kopalni i ludzi oraz 
wielomilionowe straty ekono-
miczne zakładu. Proces, który 
toczył się od 25 do 29 stycz-
nia 1982 roku w atmosferze 
zastraszani i SB-eckich na-
cisków, miał z góry ustaloną 
tezę nie liczącą się z faktami. 
Mimo to ogłoszony 12 maja 
1982 roku wyrok był zaskocze-
niem dla opinii publicznej. Sąd 
Wojskowy Śląskiego Okręgu 
Wojskowego na sesji wyjazdo-
wej w Katowicach uniewinnił 
wszystkich oskarżonych, nie 
mając dowodów na postawio-
ne im zarzuty.

Krótka była jednak radość 
uniewinnionych. Jeszcze 
tego samego dnia wszyscy 
zostali internowani i osadze-
ni w obozach. Wiesław Za-
wadzki, Wiesław Dudziński, 
Andrzej Machalica, Stani-
sław Paluch, Andrzej Oczko 
i Adam Urbańczyk wyszli na 
wolność 21 czerwca 1982 r. 
Zbigniew Bogacz, uważany 
od samego początku za wy-
jątkowo niebezpiecznego dla 
władzy (był sekretarzem Sek-
cji Górnictwa Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”), 
wrócił do domu 12 grudnia 
1982 roku. 

Z perspektywy lat, które mi-
nęły od tamtych wydarzeń 
można stwierdzić, że spon-
taniczny protest robotników 
„Piasta” zakończył się poli-
tyczną klęską. Nie udało się 
bowiem osiągnąć głównego 
celu – zniesienia stanu wojen-
nego, bo w ówczesnej sytu-
acji było to niemożliwe. Strajk 
ten pokazał jednak siłę tkwią-
cą w solidarności i w pragnie-
niu dążenia do wolności, któ-
rą ograniczyła decyzja władz 
komunistycznych z 13 grud-
nia 1981 roku. W tym sen-
sie górników z „Piasta” moż-
na uznać za moralnych zwy-
cięzców. 

Pamiętny strajk 

14 grudnia tego roku mija 35 rocznica rozpoczęcia 
strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast”. Straj-
ku, który był nie tylko najdłuższym i największym 
protestem polskich robotników w grudniu 1981 roku 
przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, ale za-
razem fenomenem w skali światowej. Przeszedł bo-
wiem do historii jako najwytrwalszy protest w dzie-
jach światowego górnictwa. Trwał 15 dni, a wzięło 
w nim udział blisko dwa tysiące górników (wg. ofi-
cjalnych danych publikowanych na łamach ówcze-
snej prasy – 1850). Do końca, tj. 28 grudnia, dotrwało 
około tysiąca (oficjalnie 911).
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Witając przybyłych, Sylwia Orocz naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich powiedziała: „Spotkania z Jubila-
tami odbywają się w Bieruniu każdego roku ale po raz 

pierwszy zaprosiliśmy na tę uroczystość pary, które obchodzą 60-
tą rocznicę ślubu czyli Diamentowe Gody. W tym elitarnym gronie 
znaleźli się: Marianna i Stefan Ficek, Anna i Szczepan Jaromin, 
Monika i Józef Kapica, Helena i Ludwik Łasicki, Józefa i Gerard Miś 
oraz Teodozja i Mieczysław Słonina.”

Na spotkanie 30 listopada w Zajeździe Jajosty przyszło również 
29 par obchodzących jubileusz Złotych Godów czyli pięćdziesiątą 
rocznicę zawarcia małżeństwa. Warto przy okazji wspomnieć, że 
w 1966 roku na ślubnym kobiercu w Bieruniu stanęło 79 par. Teraz, 
jubileusz świętowały również pary, które nie zawierały ślubu w Bie-
runiu, a są mieszkańcami tego miasta.

Pary te zostały uhonorowane przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które wrę-
czał burmistrz Krystian Grzesica. 

– Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to 
dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to 
wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w zwią-
zek małżeński – powiedział burmistrz Grzesica.

Przed pięćdziesięciu laty, pełni młodzieńczego zapału i miłości 
przyrzekli sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską i wytrwa-
li przez te wszystkie lata następujące pary: Helena i Janusz Biel, 
Róża i Otton Brzęczek, Felicja i Jan Czardybon, Danuta i Jan Dro-
bik, Krystyna i Jan Duraj, Małgorzata i Walenty Figiel, Zdzisława 
i Józef Flak, Marcela i Henryk Gawlik, Elżbieta i Henryk Goj, He-
lena i Rudolf Grabowski, Genowefa i Edmund Karwat, Maria i Jan 
Klekot, Róża i Paweł Knopek, Urszula i Eugeniusz Kozik, Justyna 
i Henryk Kuczowicz, Janina i Jerzy Latocha, Marta i Bolesław Lem-
part, Maria i Mirosław Leś, Zofia i Edward Listowski, Marta i Paweł 
Mehl, Zofia i Zbigniew Miczołek, Zofia i Stefan Prociuk, Irena i Jó-
zef Pyzdrowski, Anna i Józef Radwan, Emilia i Stanisław Rybiński, 
Teresa i Augustyn Skowroński, Maria i Teodor Uszok, Władysława 
i Antoni Wilk oraz Krystyna i Stefan Willer.

Złote i Diamentowe Gody
W środę 30 listopada w Bieruniu odbyła się uroczystość Złotych Godów. 
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Jarmark Bożonarodzenio-
wy, to piękna tradycja, któ-
ra powróciła na bieruński 

rynek. Czy to nowa moda, zwy-
czaj? Nie, to kontynuacja daw-
nych, dobrych obyczajów, jar-
marcznego handlu, opartego na 
żywym kontakcie ze sprzedaw-
cą, wytwórcą. Możliwość rozmo-
wy, zakupu rzeczy wyjątkowych, 
jednorazowych, a nie tylko chiń-
skich produktów, oferowanych 
przez anonimowe markety. Od 
kilku lat Bieruński Ośrodek Kul-
tury organizuje Jarmark Bożo-
narodzeniowy i z roku na rok ta 
handlowo-kulturalna impreza zy-
skuje coraz większą popularność 
nie tylko wśród wystawców ale 
przede wszystkim wśród bieruń-
skiej i nie tylko publiczności. Nie 
inaczej było w sobotę i niedzielę 
10 – 11 grudnia kiedy to atrak-
cją jarmarcznych dni była wizyta 
św. Mikołaja, występy dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 i dzie-

ci z przedszkola nr 1 i „Karolek”, 
oraz kolorowa karuzela. Na jar-
mark specjalnie dla nas przy-
byli jasełkowi muzykanci z Laik 
z piękną kolorową gwiazdą, 
barwni i niezawodni szczudlarze 
z Mikołajowej grupy „Epidemia”. 
Muzycznie te dni uświetnili także 
chórzyści z chóru „Polonia”, Bet-
tina Krzykawska, grupa „Tu i Te-
raz” oraz „Bieruńskie giganty”.

To był Jarmark

Za nami kolejny, drugi Jarmark Bożonarodzeniowy i cho-
ciaż zabrakło śniegu to atmosferę świąt poczuł każdy kto 
odwiedził nasz bieruński rynek. Na jego płycie głównej 
ustawiły się stoiska, w których można było spotkać wyro-
by rękodzielnicze, różnorakie ozdoby świąteczne i dekora-
cje, a także spożywcze swojskie specjały. Uroków dodawa-
ły rozświetlone wieczorową porą stragany wraz z płynącą 
ze sceny nastrojową muzyką przepełnioną kolędami. 
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JAKI MA BYĆ BUDŻET 
PARTYCYPACYJNY 2018?
ZAPRASZAMY NA 
SPOTKANIE EWALUACYJNE

  Chcesz mieć wpływ na to jak będzie wyglądał budżet 
partycypacyjny w 2018 roku?

  Brałeś czynny udział w poprzednich dwóch edycjach?

  Jesteś w grupie osób, które złożyły projekty?

  Słyszałeś o tym, ale nie brałeś dotychczas aktywnego 
udziału i chcesz to zmienić?

Zapraszamy Cię na spotkanie, podczas którego podsumujemy 
dotychczasowe dwa lata funkcjonowania budżetu 

partycypacyjnego w Bieruniu. 
Porozmawiamy o jego założeniach na 2018 r.

Chcemy kolejną edycję zaplanować 
i przeprowadzić wspólnie z Tobą!

CZEKAMY NA CIEBIE 
w PONIEDZIAŁEK 23 stycznia o godz. 17.00

w SALI NARAD (pok. 15, I piętro) 
w URZĘDZIE MIEJSKIM w BIERUNIU

ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

Więcej informacji udziela: Wydział Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu,

tel. 32 324 24 18, e-mail.: urząd@um.bierun.pl
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Pod koniec listopada w Polskim 
Radiu w Katowicach odbyły 
się dla dzieci przesłuchania 

finałowe. Jury w składzie prof. Jan 
Miodek, prof. Dorota Simonides i dr 
Jan Olbrycht wybrało Młodzieżowe-
go Ślązaka Roku 2016, którym zo-
stała Julka Kobiór 

W niedzielę 20 listopada pod-
czas Gali Finałowej w Domu Muzy-

ki i Tańca w Zabrzu nasza laureat-
ka przedstawiła swoją opowieść ca-
łej publiczności. Kilka dni później 
w czwartek 8 grudnia młodzieżowa 
Ślązaczka Roku mogła się pochwa-
lić swoimi umiejętnościami podczas 
świątecznego spotkania studen-
tów Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Centrum Gospodrczo Kultural-
nym „Remiza”. 

38 zawodników bra-
ło udział w skato-
wych zmaganiach, 

w ramach dorocznego Turnieju 
Barbórkowego organizowane-
go przez KS Unia Bieruń Sta-
ry. Tym razem, najlepszy oka-
zał się Karol Mielcarek, który 
ugrał 2365 punktów, przed Ber-
nardem Stachurą, który wywal-
czył 2328 punktów oraz Stani-
sławem Rozmusem zdobywcą 
1967 punktów.

Jak nam powiedział szef sek-
cji skatowej Franciszek Mrzyk 
zawody zdały na wysokim po-
ziomie a walka była niezwykle 
zacięta. Warto też podkreślić, 
że uczestnicy turnieju zebrali na 
rzecz najbiedniejszych 320 zło-
tych, zaś sekcja dołożyła do tej 
kwoty 80 złotych. Z tych środ-
ków zostały zakupione 3 paczki 
świąteczne i przekazane przez 
działaczy KS UNIA Bieruń Stary 
– mówi Franciszek Mrzyk.

HEMATOLOG w BIERUNIU
w GALENIE

dr Renata Wróbel
specjalista hematologii i chorób wewnętrznychspecjalista hematologii i chorób wewnętrznychspecjalista hematologii i chorób wewnętrznych

REJESTRACJA
osobista, telefoniczna pod nr telefonów:

32 216 44 44, 504 226 303
ADRES: 43-150 Bieruń, ul. Jerzego 6

  Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób krwi 
i układu krwiotwórczego: niedokrwistości, leukope-
nie, leukocytozy, małopłytkowości.

  Diagnostyka i leczenie chorób rozrostowych szpi-
ku: przewlekłe białaczki limfocytarne, szpikowe, 
czerwienice, nadpłytkowości, zespoły mielodyspla-
styczne.

  Diagnostyka i leczenie chorób węzłów chłonnych: 
zapalne, odczynowe, rozrostowe typu chłoniaków.

  Pobranie i ocena cytomorfologiczna szpiku  kost-
nego celem ustalenia szybkiej diagnozy i włącze-
nia leczenia.

  Możliwość leczenia chemioterapią finansowaną 
przez NFZ (nieodpłatnie) w Poradni Chemiotera-
pii w Szpitalach w Oświęcimiu i w Miejskim w Ty-
chach.

Julka Kobiór Ślązaczką Roku

Uczennica Gimnazjum nr 1 – Julia Kobiór po raz drugi wzięła 
udział w Konkursie „Po naszymu czyli po śląsku”. Dwa lata 
temu zakwalifikowała się do półfinału. W tegorocznej edycji 
przesłuchania wstępne odbyły się 8 listopada. Wzięło w nich 
udział ok. 30 dzieci. Jury w składzie prof. Helena Synowiec, 
dr Maria Lipok-Bierwiaczonek i senator Maria Pańczyk-Po-
ździej wybrało 5 finalistów. Dzieci były z różnych regionów 
śląska – od cieszyńskiego po opolski. Julia opowiedziała 
swoją historię opartą na faktach – jak zaczęła grać na fle-
cie prostym. Na zakończenie monologu zagrała śląskie „Szła 
dzieweczka...”

Barbórkowy 
turniej skata
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Bieruński Bieg „Utopca” to 
inicjatywa promująca 
zdrowy tryb życia oraz 

aktywne formy wypoczynku, 
integrująca środowisko biega-
czy, a także wspierająca Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy. Nazwa Biegu nawiązuje 
do legendarnych stworów za-
mieszkujących dawniej tereny 
podmokłe powiatu bieruńsko-
-lędzińskiego, które potrafiły 
przyjmować postacie zwierząt, 
ludzi, półludzi i elementów przy-
rody nieożywionej. Umiejętno-
ści te były często wykorzysty-
wane do czynienia lokalnej spo-
łeczności przeróżnych żartów. 

W pierwszej edycji Biegu wy-
startowało ponad 400 osób, 
a w kolejnej już ponad 700. 
Byli to zawodnicy głównie z po-
łudniowej Polski, ale również 
z dalej oddalonych regionów 
naszego kraju.

W drugiej edycji Biegu 
uczestniczyła także grupa cze-
skich biegaczy. Rywalizacja 
odbywa się na dwóch dystan-
sach: 17 km (bieg główny) oraz 
5 km (bieg i nordic walking). Ze 
względu na zróżnicowaną na-
wierzchnię trasy, liczne pod-
biegi i zbiegi, zawody można 
zaliczyć do kategorii biegów 
crossowych. Start i meta zloka-

lizowane są na bieruńskim Ryn-
ku. Każdy zawodnik w pakiecie 
startowym otrzymuje indywidu-
alny numer startowy, pamiątko-
wą koszulkę, a po ukończeniu 
zawodów medal (co roku zmie-
nia się wizerunek „Utopca” na 
koszulce i medalu). 

Przy Biurze zawodów, miesz-
czącym się w Hali Sporto-
wej przy ul. Szarych Szeregów 
15 (400 metrów od Rynku) od-
bywa się ponadto impreza to-
warzysząca pod nazwą Spor-

towy Piknik Rodzinny, podczas 
której prezentują się lokalni ar-
tyści, lokalne kluby sportowe, 
wyroby lokalnego rękodzie-
ła oraz wyroby kulinarne. Pod-
czas trwającej ok. 4 godziny 
imprezy mają miejsce liczne 
atrakcje dla dzieci (malowanie 
twarzy, gry i zabawy, animacje 
oraz konkursy), pokazy dyscy-
plin sportowych, a na koniec 
także dekoracje zwycięzców ry-
walizacji biegowych w poszcze-
gólnych kategoriach.

PONIŻEJ WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH NASZYCH DRUŻYN:
1 miejsce – młodziczki młodsze (Anna Czuchra, Emilia Jochacy, 
Joanna Podedworny, Amelia Socha, Kinga Stokfisz);
1 miejsce – młodziczki (Arianna Biel, Anna Czuchra, Emilia Jo-
chacy, Joanna Podedworny, Kinga Stokfisz);
1 miejsce – juniorki młodsze (Arianna Biel, Wiktoria Cygler, Mag-
da Kulska, Zuzia Parysz);
2 miejsce – juniorki (Daniela Bielińska, Wiktoria Cygler, Basia 
Knopek, Magda Kulska, Zuzia Parysz);
3 miejsce – juniorzy (Robert Cybulski, Kamil Kulski, Alan Ostrow-
ski, Wojtek Sajdok, Szymon Stokfisz, Wiktor Treciak Trecki);
4 miejsce – juniorzy młodsi (Dominik Kłaput, Szymon Stokfisz, 
Mateusz Szatkowski, Wiktor Treciak Trecki);
5 miejsce – młodzicy młodsi (Dominik Kłaput, Piotr Liszka, Woj-
ciech Nych, Sebastian Pinkowicz, Filip Zioła);
6 miejsce – młodzicy (Dominik Kłaput, Piotr Liszka, Wojciech 
Nych, Sebastian Pinkowicz.

Bieg „Utopca” i Sportowy Piknik Rodzinny
Obecność obowiązkowa ;-)

Już za kilka dni 15 stycznia wystartuje 3 edycja Biegu 
Utopca. Ta sportowo rekreacyjna impreza od początku bije 
rekordy popularności. Również w tym roku 600 płatnych 
biletów rozeszło się w ciągu kilku tygodni. Nawet jeśli nie 
uda nam się wystartować to warto przyjść na bieruński ry-
nek by pokibicować zawodnikom. A jeśli ktoś umiarkowa-
nie interesuje się biegami to i tak warto przyjść bo organi-
zatorzy imprezy zapraszają wszystkich na Sportowy Piknik 
Rodzinny do bieruńskiej hali przy ulicy ul. Szarych Szere-
gów 15 gdzie przygotowano niezwykle ciekawy program.

Kolejny raz nasi badmintoniści dają nam powody do dumy. 
W dniach 16 – 18 grudnia w Białymstoku odbyły się Dru-
żynowe Mistrzostwa Polski w Badmintonie. UKS Unia Bie-
ruń podczas tych Mistrzostw odnotował swój największy 
drużynowy sukces w swojej 6-cio letniej historii. Bieruński 
Klub wystawił drużyny we wszystkich rozgrywanych kate-
goriach. Cała drużyna i każdy zawodnik z osobna zasługu-
je na duże słowa uznania za swoją postawę na korcie. 

5 medali dla naszych badmintonistów!!!
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MOBILNE BIURO 
NIERUCHOMOŚCI

profesjonalna pomoc w zakupie lub 
sprzedaży

DOMU / MIESZKANIA / DZIAŁKI
608 321 584

KREDYT NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
501 523 653

Rejon I
1. Świerczyniecka (powiatowa), 2. Świer-
czyniecka (gminna), 3. Domy Polne, 4. Szy-
nowa, 5. Rycerska, 6. Onufrego, 7. Świer-
klowa, 8. Łysinowa (od torów do końca), 
9. Za Kopcem, 10. Wrześniowa, 11. Wrzo-
sowa, 12. Łowiecka, 13. Szarych Szere-
gów, 14. W. Szostka, 15. Łysinowa (od 
torów do Marcina), 16.  Lokalna 17. My-
śliwska, 18. Szymanowskiego, 19. Polna, 
20.  Poziomkowa, 21. Chabrowa.

Rejon II

1. Oświęcimska (od granic do rz. Mlecznej), 
2. Mleczna, 3. Homera i Krótka, 4. Sekretna 
z bocznymi, 5. Marcina, 6. Kusocińskiego 
i Pilnikowa, 7. Żwirki i Wigury wraz ze Sło-
wiańską, 8. Licealna + boczne, 9. Macieja, 
10. Oświęcimska (od rynku do rz. Mlecz-
nej), 11. Adama, 12. Kamieniczna, 13. Wy-
lotowa, 14. Rynek, 15. Turyńska 16. Ratu-
szowa i Spiżowa, 17. Gajowa 18. Mikołaja, 
19. Os.Wygoda.

Rejon III
1. Krakowska (od Rynku do skrzyżowa-
nia z ul. Chemików), 2. Macierzyńskiego, 
3. Andrzeja i Ks. Kudery, 4. Ks. Trochy 
i Hejnałowa, 5. Słowackiego, 6. Latochy 
i Kolumba, 7. Spyry, 8. Kopcowa, 9. Ka-
dłubowa, 10. Zdrowia, 11. Staromłyńska, 
12. Bojszowska od torów + boczne, 13. To-
rowa, 14. Bojszowska (od ul. Rędzinnej 
do łącznika z Gołysową), 15. Bojszowska 
(łącznik z Gołysową do torów KWK „Cze-
czott”), 16. Jerzego, 17. Jana, 18. Słonecz-
na, 19. Klasztorna, 20. Miła, 21. Kryszta-
łowa, 22. Tęczowa, 23. Bł.Edmunda Boja-
nowskiego.

Rejon IV
1. Chemików, 2. Wita, 3. Spacerowa, 
4. Księżycowa, 5. Fałata, 6. Solidarności, 
7. Schilera, 8. Sportowa, 9. Romera, Sol-
skiego i Sowińskiego, 10. Bursztynowa 
i Perłowa, 11. Rędzinna i Rubinowa, 12. Go-
łysowa, 13. Bojszowska (Kolonia), 14. Boj-
szowska (Kolonia) – boczne, 15. Skrajna,                           
16. Aleksandra Władysława Królikowskiego.

Rejon V

1. Krakowska (od ul. Chemików do ul. 
Kocyndra), 2. Kocyndra, 3. Barańcowa, 
4. Skrzetuskiego, 5. Konarskiego, 6. Ko-
pańska, 7. Kolejowa i Baryki, 8. Krakowska 
(od Kocyndra do końca), 9. Borowinowa, 
10. Kopańska (równoległa do Borowino-
wej), 11. Zarzyna, 12. Narcyzów, 13. Brat-
ków, 14. Sosnowa, 15. Leśna, 16. Modrze-
wiowa, 17. Jodłowa, 18. Szlaku Solnego, 
19. Brzozowa, 20. Grzybowa, 21. Jaworo-
wa, 22. Klonowa.

Rejon VI

1. Szybowa, 2. Okrężna, 3. Turystyczna (Ja-
josty), 4. Dębowa, 5. Peryferyjna, 6. Wspól-
na, 7. Dojazdowa, 8. Potokowa, 9. Bijaso-
wicka (Kopań), 10. Krupnicza, 11. Bijaso-
wicka (rejon Kółka Rolniczego do Jagiełły), 
12. Jagiełły (od zabudowań dworku do rz. 
Wisły), 13. Wiślana (od strony ul. Bijasowic-
kiej), 14. Lipcowa i Żywiczna, 15. Groblana 
16. Wodna, 17.Miodowa.

Rejon VII

1. Piaskowcowa i Bazaltowa, 2. Marglowa 
i Pszenna, 3. Wapienna, 4. Dolomitowa, 
5. Kamienna, 6. Skalna, 7. Bogusławskie-
go, 8. Kolonia Leśna, 9. Warszawska (od 

Bazaltowej do Sośniny), 10. Warszawska 
(od Sośniny do ronda), 11. Letnia i Wiosen-
na, 12. Granitowa, 13. Mieszka I + boczne, 
14. Dąbrówki, 15. Działkowców, 16. Krze-
mowa, 17.Grafitowa, 18.Szafirowa.

Rejon VIII

1. Kościelna, 2. Majowa, 3. Porąbek, 4. Ja-
giełły, 5. Królowej Jadwigi i Węglowa, 
6. Wawelska (od skrzyżowania do Jagiełły), 
7. Warszawska (od ronda do Wawelskiej), 
8. Nasypowa, 9. Solecka, 10. Sadowa, 
11. Wawelska (od skrzyżowania do torów),
12. Remizowa, 13. Barbórki + boczne, 
14. Ofiar Oświęcimskich, 15. Kossaka, 
16. Królowej Bony 17. Sokolska 18. Bażan-
tów 19. Jastrzębia, 20. Sośnina, 21. Bocia-
nia.

Rejon IX

1. Warszawska (od skrzyżowania przy 
ul. Wawelskiej do pętli), 2. Piastowska, 
3. Kosynierów, 4. Zuchowa, 5. Budzyńskiej, 
6. Korfantego, 7. Sucharskiego i boczne 
Korfantego, 8. Starowiślana, 9. Soplicy, 
10. Diamentowa, 11. Zabrzeg, 12. Patrio-
tów, 13. Niedługa, 14. Jedwabna, 15. Saty-
nowa, 16. Wiślana (od strony ul.Warszaw-
skiej), 17. Ogrodowa 18. Boh. Westerplatte, 
19. Słowików.

Rejon X

1. Skowronków, 2. Mielęckiego (od Boh.
Westerplatte do Nadbrzeżnej), 3. Promien-
na, 4. Dyrdy, 5. Tatarakowa, 6. Przyjaźni, 
7. Mielęckiego (od Nadbrzeżnej do końca), 
8. Nadbrzeżna, 9. Przecznica, 10. Równo-
legła, 11. Wawelska (od torów do końca), 
12. Prywatna, 13. Powstańców Śląskich. 

WYKAZ REJONÓW OBJĘTYCH WYWOZEM ODPADÓW 
ZMIESZANYCH ORAZ SEGREGOWANYCH
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