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I już po feriach
Nie spełniły się nadzieje na powrót wszystkich uczniów 
do szkolnych ławek z dniem 18 stycznia, czyli po zakończe-
niu tegorocznych ferii zimowych. Sytuacja pandemiczna nie 
poprawiła się na tyle, by „odmrozić” całą edukację i decyzją 
ministerstwa do nauki stacjonarnej powróciły tylko klasy 
I-III. Pozostali nadal uczą się w domach.
Niemniej drugi tydzień ferii wspominać możemy z uśmiechem. 
Prawdziwa zimowa aura, jaka przyszła do nas w połowie stycz-
nia, była źródłem wielu uciech – w tym szaleństw na górce 
saneczkowej przy filli Przedszkola nr 1 w Ścierniach (na zdjęciu). 
Górka powstała w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego, 
mającego „zimowe uciechy” w nazwie.

Nauczanie stacjonarne w klasach I-III szkół podstawo-
wych odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym. Klasy mają 
oddzielne sale lekcyjne (każda klasa korzysta tylko z jednej 
sali), lekcje i przerwy są tak zorganizowane, by poszczególne 
klasy nie stykały się z sobą. Do budynków grupy wchodzą 
różnymi wejściami. Wszystkie pomieszczenia są regularnie 
dezynfekowane.

Pandemia COVID-19 już blisko rok wpływa na nasze życie 
i organizuje je inaczej. Różnice widać w wielu statystykach, 
w tym w tej najsmutniejszej: w 2020 roku zmarło 251 miesz-
kańców Bierunia. Rok wcześniej ta liczba była znacznie mniej-
sza – w 2019 roku odeszło 175 osób.

Cieszy jednak fakt, że w 2020 roku powitaliśmy też 178 
nowo narodzonych mieszkańców naszego miasta.

Od początku pandemii w Bieruniu na COVID-19 zacho-
rowało 750 osób. Koronawirus jest wciąż groźny, dlatego 
instytucje miejskie nadal działają z ograniczeniami. Nadal 
zamknięte są obiekty BOSIR-u. Placówki BOK-u prowadzą 
zajęcia w takim zakresie, w jakim obowiązujące obostrzenia 
na to pozwalają. Czynne są już obydwie biblioteki. Na razie 
nie ma jednak możliwości organizowania imprez, jak koncerty 
czy spektakle w formie innej niż online (więcej na str. 9).

Bieg Utopca – tradycyjna impreza wspierająca WOŚP – od-
będzie się, ale został przesunięty wstępnie na koniec lutego. 
Czy sytuacja pozwoli na zorganizowanie go w tym terminie? 
Będziemy o tym pisać za miesiąc. Sylwia Witman
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Trwa przebudowa budynku dwor-
ca kolejowego w Bieruniu Nowym. 
Powstanie tu nowoczesne centrum 
przesiadkowe. Gmach dworca przej-
dzie gruntowny remont. Powstanie 
w nim miejsce obsługi podróżnych 
z kasami biletowymi, poczekalnia 
z czytelnią i miejsce do ładowania 
telefonów komórkowych. Zmieni 
się też otoczenie dworca, ale przede 
wszystkim jego funkcjonalność.

Budynek zyska nową klatkę scho-
dową, wymienione będzie pokrycie 
dachowe i wszystkie sieci instalacyjne. 
Energooszczędne oświetlenie i system 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła sprawią, że poprawią sie para-
metry energetyczne dworca.

Powstanie nowa kotłownia gazo-
wa i nowa klatka schodowa. Budynek 
zostanie przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Wokół budynku także wiele się 
zmieni. Teren zostanie uporządko-
wany, powstanie pętla autobusowa, 
miejsca parkingowe, przejścia dla 

pieszych, parking dla rowerów. Zmo-
dernizowane zostanie też przejście 
podziemne prowadzące na perony 
(będzie wyposażone w platformy dla 
osób niepełnosprawnych).

W listopadzie ubiegłego roku 
rozpoczęły się prace rozbiórkowe. 
Teraz przy budynku stoi żuraw, który 
służy do rozbiórki i wymiany połaci 
dachowej. W środku trwają prace 
przy układaniu instalacji wodno-
kanalizacyjnej, rozpoczęły się też 
prace elektryczne. Trwają też roboty 
ciesielskie i zbrojarskie, wykonywa-

nie stropów i żelbetowej konstrukcji 
nowej klatki schodowej. Rozpoczęto 
tynkowanie piwnic. Wszystkie prace 
mają się zakończyć jeszcze w tym 
roku.

Inwestycja realizowana jest w for-
mule ZAPROJEKTUJ – WYBUDUJ przez 
konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo 
Budowlane Mazur Sp. z.o.o Sp.k. 
oraz Firma Budowlana MAZUR 
Sławomir Mazur. Koszt inwestycji 
to 6 789 600,00 zł.

Przebudowa dworca kolejowego 
to ostatnie z zadań w ramach wie-
loetapowego projektu pn. „Kom-
pleksowa strategia niskoemisyjna 
przeciwdziałająca zmianom klimatu 
na terenie gminy Bieruń obejmują-
ca budowę dwóch zintegrowanych 
centrów przesiadkowych w dzielnicy 
Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap I”. 
Miasto Bieruń pozyskało na jego rea-
lizację ponad 6 mln zł dofinansowania 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020.

Na ulicy Węglowej 
wewnętrznej na początku 
stycznia wznowiono 
prace po przerwie 
świąteczno-noworocznej. 
obecnie kontynuowane 
są roboty drogowe, 
w takim zakresie, w jakim 
pozwala na to pogoda. 
Wykonywana jest 
podbudowa, układane 
są krawężniki.

Przypomnijmy, że to duże zadanie, 
którego realizacja potrwa do sierp-
nia tego roku. Kompleksowo prze-
budowany zostanie półkilometrowy 

odcinek wewnętrznej drogi osiedlo-
wej wraz z miejscami parkingowymi. 
Zadanie jest złożone, ponieważ pra-
ce prowadzone są w środku osiedla, 
a przebudowa drogi wymaga zabez-
pieczenia i przebudowy kolidujących 
sieci. Już jesienią ubiegłego roku wy-
konawca natrafił na trudności zwią-
zane warunkami gruntowo-wodnymi. 
Obecność szkód górniczych także nie 
ułatwia zadania i na początkowym 
etapie konieczna była aktualizacja 
dokumentacji projektowej.
Wartość inwestycji: 1 mln 115 tys. zł.
Wartość dofinansowania: 50% (Fun-
dusz Dróg Samorządowych) oraz 
665 tys. zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

Dworzec w Bieruniu Nowym rządowe wsparcie 
dla inwestycji 

Węglowa wewnętrzna

Naprawy gwarancyjne przy Pszennej 

Ulica ekonomiczna 

Na niektórych fragmentach chodnika 
wybudowanego przy ul. Pszennej za-
uważono usterki – osuwanie się ziemi 
i „rozchodzenie się” kostki chodnikowej 
(inwestycja została odebrana w grudniu 
ubiegłego roku). Sprawa została nie-

zwłocznie zgłoszona wykonawcy, który 
w ramach gwarancji dokonał napraw 
w takim zakresie, na jaki pozwalają 
obecne warunki pogodowe. Na wiosnę, 
gdy pogoda się ustabilizuje, planowany 
jest przegląd gwarancyjny. Jeżeli w wy-

niku przeglądu zostanie stwierdzona ko-
nieczność dokonania kolejnych popra-
wek, zostaną one zlecone wykonawcy 
– oczywiście w ramach gwarancji. Gmi-
na nie poniesie z tytułu tych napraw 
żadnych dodatkowych kosztów.

trwają prace przy 
budowie drogi łączącej 
ulicę ekonomiczną z ulicą 
Hodowlaną. Wzdłuż drogi 
powstanie też ścieżka 
rowerowa, oświetlenie 
i infrastruktura 
teletechniczna. obecnie 
trwają prace związane 
z wykonywaniem nasypu.

Inwestycja jest podzielona na dwa 
etapy, w tym roku jest realizowany 
pierwszy. Jego koszt to 4 miliony 
790 tysięcy złotych. Zdecydowaną 
większość kosztów pokryje dofinan-
sowanie, które miasto pozyskało 
na początku roku 2020 z funduszy 
unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020 
(ponad 3 mln zł).

W ramach tego etapu zrealizowany 
zostanie blisko półkilometrowy odci-
nek drogi. W kolejnych latach gmina 

planuje realizację drugiego odcinka, 
który ostatecznie połączy ulicę Eko-
nomiczną z ulicą Hodowlaną.

Kolejne środki – blisko 
1,8 mln zł – otrzymał 
Bieruń w ramach 
rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 
w ramach wsparcia 
#tarczaDlaSamorządów.

Był to już drugi nabór wniosków 
w ramach #TarczaDlaSamorzadów. 
W pierwszym Miasto Bieruń po-
zyskało blisko 2,3 mln złotych do-
finansowania na budowę nowego 
skrzydła Szkoły Podstawowej nr 1 
wraz z salą gimnastyczną. Tym ra-
zem wsparcie zostanie przeznaczone 
na dwie realizowane obecnie w na-
szym mieście inwestycje: przebu-
dowę ulicy Węglowej wewnętrznej 
i przebudowę budynku dworca ko-
lejowego w Bieruniu Nowym.

Obie te inwestycje są w trakcie re-
alizacji i na obie gmina pozyskała już 
wcześniej dofinansowania – w przy-
padku przebudowy drogi wewnętrz-
nej ulicy Węglowej z rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych, 
a w przypadku dworca kolejowego 
z Unii Europejskiej w ramach RPO 
WSL na lata 2014-2020. Niezależnie 
od tego, Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych dofinansował wkład włas-
ny gminy dla obydwóch zadań kwota-
mi 664 132,00 zł i 1 134 527,00 zł.

Jednocześnie Miasto Bieruń zło-
żyło 3 kolejne wnioski o dofinanso-
wanie w trzecim naborze wniosków 
w ramach #TarczaDlaSamorzadów 
(do końca lutego powinny być zna-
ne wyniki) i przygotowuje kolejne 
wnioski do czwartego naboru, któ-
rego wyniki znane będą najpewniej 
wczesną wiosną.
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W 2021 roku kontynuujemy 
wymianę oświetlenia w mieście

Po zrealizowanym w 2020 roku drugim etapie 
projektu „Instalacja efektywnego energetycz-
nie oświetlenia na terenie gminy Bieruń” i wy-
mianie prawie 400 lamp na 23 ulicach miasta 
czas na etap trzeci! W 2021 roku kolejne 11 
ulic zyska nowe, jaśniejsze i energooszczędne 
oświetlenie.

O tym, jak bardzo rozświetlił się Bieruń, moż-
na się przekonać przyglądając się mapom, które 
prezentujemy poniżej. Zaznaczyliśmy na nich 
ulice, na których w zeszłym roku wymieniono 
stare oprawy oświetleniowe na nowe w tech-
nologii LED w ramach zadania „Instalacja efek-
tywnego energetycznie oświetlenia na terenie 
gminy Bieruń – etap II”.

Powyższe zadanie dotyczyło wymiany starych 
sodowych opraw oświetleniowych, dających po-
marańczowe światło i bardziej energochłonnych, 
na nowoczesne, energooszczędne i ekologiczne 

oświetlenie LED. Ale nowoczesne oświetlenie po-
wstało też w miejscach, gdzie wcześniej oświetle-
nia nie było – przy chodnikach i ścieżkach rowero-
wych, które w zeszłym roku zostały wybudowane 
przy ulicach: Wita i Skrajnej, Pszennej, Rubinowej, 
Lipcowej oraz na łączniku ulic Dyrdy i Mielęckie-
go. Kolejnych 115 opraw oświetleniowych za-
montowano wzdłuż ścieżki rowerowej łączącej 
Bieruń Stary z Bieruniem Nowym – na prawie 
czterokilometrowym odcinku.

Chociaż nowe lampy montowane są w ra-
mach kilku różnych zadań, widać że poprzedni 
rok upłynął pod znakiem rozświetlania miasta. 
Ale to nie koniec, czas na dalszy ciąg.

W tym roku zrealizowane zostanie kolejne 
zadanie oświetleniowe: „Instalacja efektyw-
nego energetycznie oświetlenia na terenie 
gminy Bieruń – etap III”. Na 11 ulicach Bieru-
nia wymienionych zostanie ponad 130 lamp. 
Gmina pozyskała już kolejne dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej na ten cel. Do-
datkowo inwestycja ta wsparta została dota-

cją z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, 
gdyż montaż energooszczędnego oświetlenia 
znakomicie wpisuje się w metropolitalny „Pro-
gram działań na rzecz Ograniczenia niskiej emi-
sji w roku 2021”. Ze środków metropolitalnych 
będzie też dofinansowana budowa oświetlenia 
na ul. Wawelskiej i ul. Domy Polne. SW

rozświetlamy Bieruń
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Bieruń Stary
Oświetlenie wymienione w 2020 roku:

ul. Ekonomiczna – 65 opraw1. 
ul. Turyńska i Chemików – 51 opraw2. 
ul. Zdrowia – 8 opraw3. 
ul. Kadłubowa (parking) – 6 opraw, 6 słupów4. 
ul. Szarych Szeregów (parking przy 5. 
hali sportowej) – 6 opraw

ul. Pilnikowa i Marcina (boczna) – 20 opraw6. 
ul. Mikołaja i Krótka – 28 opraw7. 

Oświetlenie przeznaczone do wymiany w 2021 roku:
ul. Chemików (od skrzyżowania z ul. Kopcową do wysokości 1. 
skrzyżowania z ul. Solidarności) – 22 oprawy
ul. Świerczyniecka (od przejazdu kolejowego 2. 
do ul. Oświęcimskiej) – 21 opraw
ul. Domy Polne – 15 opraw3. 

Ściernie, Jajosty, Bieruń Nowy (1)
Oświetlenie wymienione w 2020 roku:

ul. Turystyczna (teren wokół budynku Centrum 1. 
Inicjatyw Gospodarczych i budynku Komendy 
Powiatowej Policji) – 16 opraw
ul. Bojszowska (teren przy „Zajeździe Jajosty”) – 8 opraw2. 

Oświetlenie przeznaczone do wymiany w 2021 roku:
Warszawska (na wysokości automyjni) – 8 opraw1. 
Kamienna (teren przedszkola) – 6 opraw2. 
Warszawska (od zjazdu do Powiatowego Zarządu 3. 
Dróg do ronda im. Strajku Górników) – 32 oprawy

Bieruń Nowy (2), Czarnuchowice, Zabrzeg
Oświetlenie wymienione w 2020 roku:

ul. Kościelna, św. Barbary, Majowa – 94 oprawy1. 
ul. Węglowa (teren przed SP nr 3) – 10 opraw2. 
ul. Królowej Jadwigi (skatepark) – 8 opraw3. 
ul. Jagiełły (teren wokół Triady) – 31 opraw4. 
ul. Warszawska (teren przed halą sportową 5. 
i łącznik z Plantami Karola – 14 opraw
ul. Nasypowa, Sokolska i Bażantów – 18 opraw6. 

ul. Solecka (plac przed Domem Pogrzebowym) – 6 opraw7. 
Oświetlenie przeznaczone do wymiany w 2021 roku:
1. ul. Wawelska (teren obok Poczty Polskiej) – 5 opraw
2. ul. Prywatna – 8 opraw
3. ul. Wawelska – 18 opraw
4. dwie ulice boczne ul. Skowronków – 7 opraw
5. pętla autobusowa na Zabrzegu – 4 opraw
6. plac przy OSP Czarnuchowice – 8 opraw
7. ul. Tatarakowa – 10 opraw

W ramach realizowanych zadań oświetleniowych Miasto Bieruń zastępuje stare oprawy sodowe 
o mocy 150 i 250 wat oprawami ledowymi o mocy 20, 55 oraz 71 wat. Oznacza to ogromną 
oszczędność energii. Warto zaznaczyć, że każda oprawa w technologii LED wyposażona jest w ste-
rownik lokalny, który łączy się z centralnym systemem sterowania i zarządzania oświetleniem. 
Dzięki temu oświetleniem ulicznym można sterować w podziale 1/3, 2/3 lub 100% mocy. Jest 
to niezwykle funkcjonalne i opłacalne rozwiązanie. Sterownik z wbudowanym przekaźnikiem 
umożliwia również fizyczne wyłączanie i włączanie opraw. Technologia ta docelowo doprowadzi 
do znacznego obniżenia kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego, zwiększając jednocześnie jego 
niezawodność. Zaletami lamp ledowych są także efektywność (zapewniają lepszą widoczność 
niż sodowe) oraz trwałość (ich żywotność jest znacznie dłuższa). Ponadto oświetlenie uliczne 
typu LED jest ekologiczne – mniejsze zużycie energii gwarantuje niższą emisję spalin. Montaż 
kilkuset nowych opraw ledowych w mieście ma więc wymiar ekonomiczny i ekologiczny.
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terminy wywozu śmieci, porady 
dotyczące segregowania i wiele 
przydatnych informacji można 
znaleźć w darmowej aplikacji 
mobilnej ecoHarmonogram.

Firma MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o. wspólnie 
z Urzędem Miejskim w Bieruniu udostępnia dar-
mową aplikację mobilną EcoHarmonogram, która 
umożliwia łatwy dostęp do zawsze aktualnego har-
monogramu odbioru odpadów z konkretnej ulicy, 
stanowi również przewodnik po eko-edukacji. Dzię-
ki mobilnej usłudze EcoHarmonogramu użytkownik 
może otrzymywać regularne powiadomienia o zbli-
żających się terminach odbioru odpadów z jego 
ulicy.

E c o H a r m o n o -
gram dostępny jest 
na stronie www.ma-
ster.tychy.pl, można 
go bezpłatnie po-
brać także ze sklepu 
Google Play czy App 
Store.

11 stycznia zakończył 
się nabór wniosków 
do kolejnej edycji 
Programu ograniczenia 
emisji. Wpłynęło ponad 
180 wniosków, z których 
aż 116 dotyczy wymiany 
pozaklasowych kotłów 
starszych niż 10 lat. 
co prawda trwa jeszcze 
weryfikacja złożonych 
dokumentów, ale 
możemy być już pewni, 
że w tym roku duża część 
„kopciuchów” zniknie 
z bieruńskiego krajobrazu.

Rok 2021 to ostatni rok, w którym 
– zgodnie z uchwałą antysmogową 
sejmiku województwa – mieszkań-
cy mogą ogrzewać budynki kotłami 
węglowymi starego typu, tzw. „kop-
ciuchami”. To właśnie stare piece, 
niespełniające żadnych obecnie 
wymaganych norm (w połączeniu 
z niskiej jakości paliwem) najbardziej 
zanieczyszczają powietrze w okre-
sie grzewczym. Zgodnie z zapisami 
uchwały, do końca tego roku użyt-

kownicy takich kotłów mają obowią-
zek je wymienić. Od 1 stycznia 2022 
roku będzie obowiązywał zakaz ich 
używania.

Cieszy fakt, że odzew mieszkańców 
na ogłoszony nabór wniosków do Pro-
gramu Ograniczenia Emisji był tak duży. 
Zdecydowana większość wnioskodaw-
ców posiadających jeszcze pozaklaso-

we kotły węglowe deklaruje chęć ich 
wymiany na ekologiczne źródła ciepła 
(kotły gazowe lub pompy ciepła). Tylko 
24 złożone wnioski dotyczą wymiany 
„kopciucha” na nowy kocioł węglowy. 
Warto zaznaczyć, że dofinansowanie 
do wymiany kotła jest w tej edycji 
Programu zróżnicowane; od 3 do 10 
tysięcy zł. Im bardziej ekologiczne 

źródło ciepła montujemy, tym dotacja 
będzie wyższa. Osoby wymieniające 
stary piec na nowy gazowy lub pompę 
ciepła otrzymają wyższą dotację, niż ci, 
którzy zdecydują się na nowy kocioł 
węglowy.

Oczywiście wymiana starego pieca 
na nowoczesny kocioł węglowy i przej-
ście na „ekogroszek” także w ogrom-

nym stopniu wpływa na zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń. Jeszcze bardziej 
ekologiczne jest jednak ogrzewanie 
gazowe. Warto podkreślić, że w tej 
edycji Programu wpłynęło 18 wnio-
sków od osób, które zamierzają za-
stosować najbardziej ekologiczne 
z obecnie dostępnych rozwiązań 
– zeroemisyjną pompę ciepła.  SW

Kopciuchy do lamusa!
PoNaD 100 WNIoSKóW Na WymIaNę PoZaKLaSoWycH KotłóW

Warto pobrać  
eco Harmonogram

Uchwała antysmogowa, czyli Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku 
Województwa Śląskiego wprowadziła następujące terminy obo-
wiązkowej wymiany kotłów i pieców w województwie śląskim:

od 1 stycznia 2022 zakaz używania kotłów eksploatowanych ● 
ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki 
znamionowej,
od 1 stycznia 2024 zakaz używania kotłów eksploatowanych ● 
od 5 do 10 lat od daty produkcji,
od 1 stycznia 2026 zakaz używania kotłów eksploatowanych ● 
do 5 lat od daty produkcji,
od 1 stycznia 2028 zakaz używania kotłów spełniających wy-● 
mogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

Wszystkie powyższe terminy dotyczą urządzeń niespełniających 
norm emisji wg PN-EN 303-5:2012. Data produkcji liczona jest 
na dzień wejścia w życie uchwały, tzn. od dnia 01.09.2017 r.

Do KIeDy trZeBa WymIeNIć PIec? 

od lutego w Urzędzie miejskim 
w Bieruniu wydawane będą karty 
identyfikacyjne, umożliwiające korzy-
stanie z punktów PSZoK. od 1 kwiet-
nia 2021 r. oddawanie odpadów 
w PSZoK-ach możliwe będzie tylko 
z użyciem takiej karty.
Aby otrzymać kartę do PSZOK, właści-
ciel nieruchomości musi złożyć wnio-
sek do urzędu miasta. Jeśli wniosek nie 
będzie wymagał korekty lub uzupeł-
nienia, karta zostanie wydana od razu. 
Odebrać ją może tylko właściciel nieru-
chomości lub jego pełnomocnik, który 
składa deklarację. Zostanie wydana 
tylko wówczas, jeśli właściciel nieru-

chomości nie zalega z płatnościami 
za odpady i posiada aktywną dekla-
rację o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.

W systemie powiązanym z kartą 
znajdą się wszystkie dane dotyczące 
przekazanych do PSZOK odpadów ko-
munalnych. Podczas każdorazowego 
użycia karta umożliwi identyfikację 
zarówno właściciela nieruchomości 
jak i samej nieruchomości.

Karty należy odebrać do końca mar-
ca. Od 1 kwietnia oddawanie odpa-
dów w PSZOK będzie możliwe tylko 
z użyciem karty identyfikacyjnej.

 SW

Karty użytkownika PSZoK 
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czyste Powietrze 
to ogólnopolski 
program rządowego 
wsparcia finansowego 
na wymianę źródeł ciepła, 
skierowany do właścicieli 
i współwłaścicieli 
domów jednorodzinnych. 
co ważne, 
o dofinansowanie 
w ramach tego programu 
mogą ubiegać się także 
te osoby, które uzyskały 
już dotację w ramach 
miejskiego Programu 
ograniczenia emisji.

Miasto Bieruń stało się partnerem 
programu. W urzędzie miejskim 
powstał punkt terenowy progra-
mu, w którym można zapoznać się 
z zasadami udzielania dotacji i złożyć 
wniosek.

Dofinansowanie 
z dwóch źródeł? 
to możliwe
Program Czyste Powietrze jest wart 
uwagi. Mimo, że jego założenia róż-
nią się od założeń gminnego pro-
gramu realizowanego w Bieruniu, 
to dopuszczalne jest łączenie obydwu 
programów. W ramach programu 
Czyste Powietrze można uzyskać do-
tację na wymianę kotła, podłączenie 
do sieci ciepłowniczej, a także mon-
taż wentylacji mechanicznej z odzy-

skiem ciepła albo instalacji fotowol-
taicznej. Dofinansowanie może być 
także przyznane na przedsięwzięcia 
termomodernizacyjne – ocieplenie 
budynku, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej.

30 grudnia 2020 roku burmistrz 
Bierunia Krystian Grzesica zawarł 

porozumienie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, na mocy którego w Urzędzie 
Miejskim w Bieruniu powstał punkt 
terenowy programu Czyste Powie-
trze. Pracownicy Wydziału Ochrony 
Środowiska służą pomocą w wypeł-

nianiu wniosków w ramach pro-
gramu, a także udzielają wszelkich 
informacji dotyczących możliwości 
pozyskania dotacji na wymianę 
źródła ciepła oraz termomoderni-
zację domu. Jest to również punkt 
przyjmowania wniosków. Oznacza 
to, że mieszkańcy Bierunia nie mu-

szą już zawozić dokumentów do Ka-
towic, do siedziby WFOŚiGW.

Urzędnicy odpowiedzą 
na pytania
– Mamy nadzieję, że służąc miesz-
kańcom swoim wsparciem i pośred-
nictwem przyczynimy się zwiększenia 
ilości inwestycji proekologicznych re-
alizowanych w bieruńskich domach 
przy udziale środków zewnętrznych 
– powiedział Burmistrz Krystian Grze-
sica po podpisaniu porozumienia.

– Czekamy na kolejne wnioski skła-
dane przez mieszkańców Bierunia – do-
dał Tomasz Bednarek, prezes zarządu 
WFOŚiGW. – Mamy nadzieję, że w roku 
2021 będzie ich naprawdę wiele.
Program Czyste Powietrze przewiduje 
dofinansowania na:

źródło ciepła – wymianę, zakup, • 
montaż,
instalację centralnego ogrzewania • 
i ciepłej wody użytkowej,
wentylację mechaniczną z odzy-• 
skiem ciepła,
mikroinstalację fotowoltaiczną,• 
ocieplenie przegród budowla-• 
nych,
stolarkę drzwiową i okienną,• 
dokumentację (audyt energetyczny, • 
dokumentacja projektowa).
Na pytania związane z programem 

Czyste Powietrze odpowiedzą Pracow-
nicy Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu pod 
numerami telefonów: (32) 708 09 85 
i (32) 708 09 86. SW

Przypominamy, 
że od zeszłego roku 
w Bieruniu funkcjonuje 
system airly 
pozwalający na bieżąco 
monitorować stan 
powietrza – w aplikacji 
mobilnej lub na stronie 
internetowej airly.org. 
Uzupełnieniem czujników 
jakości powietrza oraz 
aplikacji mobilnej 
są tablice ledowe 
w mieście, wyświetlające 
informacje o aktualnym 
stanie powietrza.

Na terenie Bierunia znajduje się sześć 
czujników mierzących w czasie rze-
czywistym stężenie pyłów zawieszo-
nych PM1, PM2.5 oraz PM10, a także 
najważniejsze parametry pogodowe. 
Dają one informację o jakości powie-
trza w lokalizacji, w której są umiesz-
czone. Dane dotyczące jakości powie-
trza w Bieruniu zbierane są z sześciu 
stacji: Chemików, Krakowska, Tury-
styczna, Granitowa, Węglowa, War-
szawska.

Dane z sensorów przesyłane 
są co minutę na serwery, gdzie po ich 
weryfikacji i udostępniane są m.in. 
na platformie, w aplikacjach, na tabli-
cach LED oraz poprzez raporty. Ozna-

cza to, że użytkownik systemu Airly 
w każdej chwili ma dostęp do aktual-
nych danych o zanieczyszczeniu w swo-
jej okolicy.

Aplikację można pobrać poprzez 
sklep Google Play lub App Store.

Będące uzupełnieniem systemu 
tablice ledowe, informujące o aktu-
alnym stanie powietrza, umieszczone 
są na ulicy Krakowskiej (przy SP nr 1) 
oraz na ulicy Warszawskiej (przy SP nr 
3). Są dobrze widoczne np. z przejeż-
dżających obok samochodów. Obec-
nie odczytamy na nich tylko prosty 
komunikat, ale docelowo zaplanowa-
na jest ich modyfikacja i wyświetlanie 
bardziej szczegółowych treści. 

DoFINaNSoWaNIa Na KocIoł, FotoWoLtaIKę LUB termomoDerNIZację 

Bieruń partnerem programu 
czyste Powietrze 

śledź jakość powietrza z airly 

30 grudnia burmistrz Bierunia Krystian Grzesica i prezes zarządu WFOŚiGW Tomasz Bednarek 
podpisali umowę o partnerstwie w ramach programu Czyste Powietrze. 
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Rok 2021 ogłoszony został Rokiem 
30-lecia Odrodzenia Samorządności 
Bierunia. Uchwałę w tej sprawie Rada 
Miejska podjęła 26 listopada 2020. 
Na tę okazję miasto przygotowało spe-
cjalne logo, którego oficjalna prezen-
tacja nastąpiła 17 grudnia 2020 roku, 
na ostatniej w roku 2020 Sesji Rady 
Miejskiej. Logo będzie towarzyszyć wy-
darzeniom i publikacjom związanym 
z obchodami roku jubileuszowego.

Bieruń odzyskał odrębność admini-
stracyjną 2 kwietnia 1991 roku. Wów-
czas stał się na powrót samodzielnym 

miastem, po 16 latach funkcjonowa-
nia jako dzielnica Tychów. Przypo-
mnijmy, że prawa miejskie otrzymał 
Bieruń już w 1387. To właśnie 600. 
rocznica tego wydarzenia, przypada-
jąca w 1987 roku, stała się pretekstem 
do rozpoczęcia przez mieszkańców 
miasta kampanii na rzecz odzyskania 
samodzielności administracyjnej.

Z okazji 30-lecia odrodzonej samo-
rządności Bierunia miasto planuje 
roczny cykl wydarzeń i przedsięwzięć, 
o których będziemy informować w ko-
lejnych numerach „Rodni”.  SW

W styczniu 2020 roku pani 
anna czempas przekazała 
Bibliotece śląskiej liczący 
ponad 1600 pozycji 
księgozbiór, zgromadzony 
na przestrzeni lat przez 
jej męża, ś.p. profesora 
jana czempasa. Po kilku 
miesiącach prac związanych 
z opracowywaniem 
i katalogowaniem 
materiałów, biblioteka 
udostępniła je czytelnikom. 
Wydała też okolicznościowy 
katalog, będący swoistym 
hołdem dla nieżyjącego 
już Profesora.
W publikacji zatytułowanej „Pamięć 
i pasja”, oprócz katalogowego opra-
cowania zbiorów przekazanych przez 
panią Annę, znalazło się obszerne 
wspomnienie autorstwa prof. Zbi-
gniewa Kadłubka, dyrektora Biblio-
teki Śląskiej. Profesora Jana Czempasa 

wspomina on jako człowieka wielu 
pasji, swojego mistrza, znakomitego 
rozmówcę o rozległej wiedzy, goto-
wego zawsze opowiadać o Śląsku. 
„Przegadaliśmy tysiące godzin i żaden 
temat nigdy się nie powtórzył – pisze 
Zbigniew Kadłubek. – Pasja bajania 
Pana Jana zawsze była ta sama.”

Rozległą wiedzę czerpał Jan Czem-
pas z m.in. z gromadzonych przez lata 
opracowań dotyczących Śląska i Bie-
runia. We wstępie do katalogu czyta-
my: „Księgozbiór prezentuje szeroki 
wachlarz zainteresowań czytelniczych 
Profesora, miłośnika Śląska oraz szero-
ko rozumianego regionalizmu. Najlicz-
niejszą grupę stanowią prace historycz-
ne, językoznawcze i etnograficzne”.

– Spośród wszystkich pozazawo-
dowych pasji mojego męża – a były 
wśród nich m.in. język francuski czy 
muzyka serbska – największą była hi-
storia Śląska i Bierunia – mówi Anna 
Czempas. – Stąd pochodził, tutaj miał 
swoje korzenie, dlatego Śląsk zawsze 
go interesował. Jedną część jego ga-

binetu zajmowały książki z dziedziny 
ekonomii, drugą – książki o Śląsku. 
Uznałam, że cały ten zbiór może jesz-
cze posłużyć innym pasjonatom Ślą-
ska, dlatego zdecydowałam się prze-
kazać go Bibliotece Śląskiej i uczcić 
w ten sposób pamięć o mężu.

Biblioteka Śląska otrzymała 1648 
książek i czasopism, z czego w kata-
logu znalazły sie 1603 pozycje (po-
minięto pozycje dublujące się). 
Są to publikacje w języku polskim, nie-
mieckim i czeskim, wydane w latach 
1946-2014. Niektóre egzemplarze 
poddano zabiegom konserwatorsko
-introligatorskim. „Najbardziej pożą-
dane okazały się pozycje z produkcji 
niskonakładowej, których brakowało 
w zasobach Biblioteki Śląskiej” – czy-
tamy we wstępie do katalogu.

Do biblioteki nie trafił cały śląski 
księgozbiór Jana Czempasa. Profesor 
zgromadził w sumie około 2,5 tysiąca 
książek poświęconych regionalnej te-
matyce. Jego śląska pasja przejawiała 
się także w zainteresowaniach zawo-

dowych i naukowych; jako ekonomista 
zajmował się finansami gmin przede 
wszystkim województwa śląskiego. Był 
inicjatorem wydawania „Zeszytów Bie-
ruńskich”, chciał popularyzować wśród 
mieszkańców wiedzę o historii mia-
sta. Był też zaangażowany w działania 
na rzecz oderwania Bierunia od Tychów 
i przywrócenia samorządności. Był wy-

kładowcą w Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach w Katedrze Inwestycji. 
W 2005 roku został uhonorowany ty-
tułem „Zasłużony dla miasta Bierunia”. 
Był też nominowany do nagrody „Cegła 
z Gazety” przyznawanej przez katowi-
cką redakcję „Gazety Wyborczej”.
Jan Czempas zmarł 5 stycznia 2019 
roku. Sylwia Witman

śląski księgozbiór 
Profesora jana czempasa 

rok 30-lecia 
Samorządności Do Przedszkoli nr 2 oraz nr 3 w Bieruniu 

trafiły po dwa oczyszczacze powietrza 
w ramach kampanii „moGę! Zatrzymać 
SmoG – Przedszkolaku złap oddech”. 
W najbliższym czasie Gmina Bieruń 
z własnych środków zakupi kolejne dwa 
oczyszczacze, tak by urządzenia te mogły 
być rozdysponowane na każdy z obiektów 
przedszkolnych i wykorzystywane 
(rotacyjnie) w każdej z sal.

Oczyszczacze zostały pozyskane dzięki II edycji kampanii rea-
lizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskie-
go. Jej celem jest podniesienie świadomości ekologicznej 
mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci 
w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakre-
sie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz 
zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tema-
tyki antysmogowej, m.in. dotyczącej zagrożeń wynikających 
z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej 
emisji oraz unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

Dlatego, oprócz wyposażenia placówek w oczyszczacze 
powietrza, w ramach kampanii w bieruńskich przedszkolach 
będą się odbywały zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców 
o tematyce ochrony powietrza i walki ze smogiem.

Rok temu w ramach I edycji kampanii „MOGĘ! Zatrzymać 
SMOG – Przedszkolaku złap oddech” do Przedszkola nr 1 
w Bieruniu trafiło pięć oczyszczaczy powietrza. Urządzenia 
te zostały rozdysponowane między poszczególne oddziały 
placówki. Teraz już wszystkie bieruńskie przedszkola mają 
swoje oczyszczacze.

oczyszczacze zatrzymają smog 

ochrona przed zanieczyszczeniami z zewnątrz • 
– co szczególnie ważne w sezonach jesiennym 
i zimowym, kiedy to jakość powietrza się po-
garsza,
ulga dla alergików – pierwotnym zastosowa-• 
niem urządzeń oczyszczających powietrze było 
eliminowanie alergenów z otoczenia, a konkret-
nie zatrzymywanie ich w filtrze.
zapobieganie występowaniu lub nasilaniu się • 
dolegliwości takich jak choroby płuc, astma, 
infekcje dróg oddechowych,
zawarte w oczyszczaczach filtry zatrzymują na-• 
wet do 99,97% niegazowych zanieczyszczeń 
powietrza. Z otoczenia eliminowana jest więk-
szość szkodliwych bakterii, grzybów oraz pier-
wotniaków.

ZaLety ocZySZcZacZy PoWIetrZa:

Dzieci z Przedszkola nr 2 cieszą się 
z otrzymanych oczyszczaczy powietrza.
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o budżecie miasta na rok 
2021 i zaplanowanych 
w nim inwestycjach 
rozmawiamy z Burmistrzem 
miasta Bierunia 
Krystianem Grzesicą.

rodnia: Poprzedni rok był wyjątkowo 
udany, jeśli chodzi o zrealizowane 
inwestycje i poziom ich dofinanso-
wania ze środków zewnętrznych. 
Po uchwaleniu przez radę miejską 
budżetu na 2021 rok widzimy jed-
nak, że zapowiada się on wcale nie 
gorzej – na inwestycje przeznaczymy 
aż 28 mln zł. Wokół szaleje pande-
mia, a Bieruń inwestuje na potęgę. 
jak to możliwe?
Krystian Grzesica: – Odpowiedzią 
na to pytanie, które zresztą dość 
często słyszę od moich kolegów sa-
morządowców z innych gmin, jest 
sprawne pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych. Rzeczywiście mamy 
w budżecie na ten rok rekordowy 
poziom wydatków na inwestycje i aż 
60 proc. tych wydatków finansować 
będziemy ze środków zewnętrznych. 
Tu wielkie podziękowania i słowa 
uznania należą się mojemu zastępcy 
Sebastianowi Maciołowi, ale także ze-
społowi pracowników biura funduszy 
zewnętrznych i innym pracownikom 
urzędu i jednostek miejskich, którzy się 
przyczynili do zdobycia tych środków. 
W roku 2020 gmina Bieruń złożyła aż 
29 wniosków o dofinansowanie.

Część inwestycji zaplanowanych 
na 2021 rok to zadania wieloletnie, 
które będą w tym roku kontynuowa-
ne – m.in. budowa nowego skrzydła 

Szkoły Podstawowej nr 1, przebudo-
wa dworca kolejowego w Bieruniu No-
wym czy przebudowa ulicy Węglowej 
wewnętrznej. Zostały one rozpoczęte 
w zeszłym roku (w przypadku SP1 już 
w 2019 roku), a o środki na ich realiza-
cję staraliśmy się w poprzednich latach. 
To pokazuje, że o pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych trzeba myśleć szerzej, niż 
w perspektywie jednego roku. Stara-
my się pozyskiwać środki ze wszystkich 
źródeł, gdzie tylko jest taka możliwość. 
Co roku przygotowujemy kolejne wnio-
ski, a zadania są planowane na kilka lat 
do przodu. Dlatego tegoroczny budżet 
to efekt pracy ostatnich kilku lat.

Na szczęście pandemia nie pokrzyżo-
wała nam znacząco planów inwestycyj-
nych. Mimo zmniejszonych w zeszłym 
roku wpływów do budżetu, udało nam 
się skorzystać z rządowego programu 
#TarczaDlaSamorzadów i w ten spo-
sób sfinansować wkład własny gminy 
do trwających już dużych inwestycji, 
o których wspomniałem wcześniej. 
W przygotowaniu są kolejne wnioski. 
Nie spoczywamy na laurach.

Budowa nowego skrzydła SP 1 z salą 
sportową jest już chyba na ostatniej 
prostej?
– Prace mają być zakończone w kwiet-
niu. Roboty wykończeniowe wewnątrz 
postępują w dobrym tempie, gotowe 
są szyby windowe, czekamy jeszcze 
na montaż wind. Myślę, że już w maju 
uczniowie będą mogli korzystać z tego 
pięknego, nowego obiektu.

oprócz tych wieloletnich zadań – ja-
kie jeszcze inwestycje będą realizo-
wane w 2021 roku?

– Przystępujemy do termomoderniza-
cji gminnych budynków mieszkalnych. 
Jak wiemy, na poprawę efektywności 
energetycznej budynku wpływa nie 
tylko wymiana starego kotła na nowo-
czesny, ale też wymiana okien, drzwi, 
ocieplenie ścian zewnętrznych, funda-
mentów, dachu. Takie prace będziemy 
wykonywać w gminnych budynkach 
mieszkalnych przy ul. Wawelskiej 55, 
Rynek 17, Adama 4, i w czterech loka-
lizacjach przy ulicy Jagiełły. Całkowita 
wartość projektu to prawie 4 mln zł.

W tym roku ruszy też budowa ko-
lejnych ścieżek rowerowych (3,5 ki-
lometra) oraz modernizacja dworca 
autobusowego w Bieruniu Starym. 
To wszystko w ramach dużego projek-
tu „Centrum Przesiadkowe – etap II”. 
Bardzo cieszy mnie fakt, że po latach 
systematycznego i konsekwentnego 
inwestowania w budowę ścieżek ro-
werowych, zaczynają już one tworzyć 
spójny system.

Będziemy też realizować kolejny 
etap wymiany oświetlenia zewnętrz-
nego – w tym roku na 11 ulicach. Przy 
okazji odpowiem na często pojawia-
jące się pytanie, dlaczego wymienia-
my stare oświetlenie na nowe, a nie 
stawiamy tych nowych lamp tam, 
gdzie wcale nie ma jeszcze oświet-
lenia. Otóż wynika to z warunków 
dofinansowania, które pozyskali-
śmy na wymianę prawie 400 lamp 
w zeszłym roku i kolejnych 130, które 
wymienimy w tym roku. W ramach 
tego zadania nie budowaliśmy no-
wego oświetlenia, ale to nie znaczy, 
że nowe oświetlenie w mieście nie 
powstaje. Budujemy je przy okazji 
remontów ulic, przy nowo powstają-
cych drogach, ścieżkach rowerowych 
i chodnikach. Punktów oświetlenio-
wych w mieście wciąż przybywa, 
a dzięki temu, że inwestujemy w no-
woczesne, energooszczędne oprawy 
LED, koszt oświetlenia miasta udaje 
nam się utrzymywać na stałym po-
ziomie, mimo wzrastających cały czas 
cen energii elektrycznej.

to chyba ważne dla budżetu gminy, 
żeby planując inwestycje brać pod 
uwagę koszty, jakie wygenerują one 
w przyszłości.
– Mówiąc o budżecie miasta zazwy-
czaj najwięcej mówimy o inwesty-

cjach. Ale trzeba pamiętać, że oprócz 
wydatków majątkowych, czyli inwe-
stycji, lwią część budżetu pochłania-
ją wydatki bieżące, czyli utrzymanie 
miasta – w tym oświetlenie, oczysz-
czanie, utrzymanie zimowe dróg, 
opieka społeczna, sport, kultura. 
Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, 
że im bardziej miasto sie rozwija, tym 
droższe staje się potem w utrzyma-
niu. Każdy wydatek majątkowy ge-
neruje wydatki bieżące. Każdy nowo 
wybudowany obiekt trzeba potem 
utrzymać, oświetlić, ogrzać, zatrud-
nić osoby do jego obsługi. Nawet 
jeśli wybudujemy coś z ogromnym 
udziałem środków zewnętrznych, 
to utrzymywanie potem tego obiektu 
jest już naszym kosztem. Dlatego mu-
simy patrzeć perspektywicznie i mieć 
na uwadze zapewnienie stabilnych 
finansów gminie także za kilka czy 
kilkanaście lat. I tu chciałbym powie-
dzieć o jeszcze jednej, bardzo ważnej 
inwestycji – budowie drogi łączącej 
ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, 
która ma być zakończona do stycznia 
2022 r. To zadanie, związane z przy-
gotowaniem kolejnych terenów in-
westycyjnych. Wiemy już, że kopal-
nia Piast – która zapewnia ogromne 
wpływy do budżetu gminy – będzie 
funkcjonować jeszcze tylko przez 15 
lat. W tym czasie musimy zbudować 
stabilne podstawy dochodów gminy, 
żeby wypełnić tę pustkę po dużym za-
kładzie. Musimy mieć środki na utrzy-
manie miasta i na utrzymywanie go 
na dobrym poziomie, dlatego nowe 
tereny inwestycyjne mają dla miasta 
ogromne znaczenie.

mówiliśmy o dużych zadaniach, może 
na koniec parę słów o tych mniej-

szych, ale ważnych dla mieszkańców. 
tych także w budżecie na 2021 rok 
nie brakuje.
– W tym roku będziemy kończyć za-
danie na ulicy Rubinowej – zrealizo-
waliśmy już oświetlenie, teraz będzie 
wykonana nawierzchnia. Powstanie 
oświetlenie na ulicy Kolejowej, planu-
jemy wymienić nawierzchnię na ulicy 
Letniej. Mam nadzieję, że zatwier-
dzona zostanie rekomendacja wo-
jewody do Prezesa Rady Ministrów 
i w ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych otrzymamy dofinansowanie 
i przebudujemy też w tym roku ulicę 
Mieszka I.

W budżecie mamy też zaplano-
wanych mnóstwo zadań projekto-
wych m.in. ulicę boczną Łysinową, 
oświetlenie ulicy Mlecznej, ulice Ja-
strzębią, Solecką i Sadową. Zlecimy 
wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę budynku przy ul. Che-
mików 39 na oddziały przedszkolne 
i żłobkowe. Będziemy projektować 
zagospodarowanie terenów za Groblą 
na cele rekreacyjno-sportowe z ele-
mentami edukacji przyrodniczej. Po-
zyskaliśmy ten teren nieodpłatnie 
z KOWR pod warunkiem, że go za-
gospodarujemy. I systematycznie 
będziemy to realizować. Trwa też 
projektowanie reorganizacji ruchu 
na Starówce. To zadanie dwuletnie 
i duże wyzwanie, bo trzeba tu pogo-
dzić zarówno interes mieszkańców 
okolic Rynku, jak i osób, które tędy się 
przemieszczają. Dlatego projekt bę-
dziemy szeroko konsultować z miesz-
kańcami. SW

Inwestycje 
z perspektywami
2021 to KoLejNy roK Z INWeStycjamI Na reKorDoWym PoZIomIe

Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica.
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W ramach perspektywy środków Unii Europejskiej na lata 2014 
-2020 Miasto Bieruń pozyskało ponad 30 mln zł na projekty tzw. 
twarde (zadania inwestycyjne, infrastrukturalne) oraz prawie 
1,8 mln zł na projekty tzw. miękkie (działania społeczne, rewitali-
zacyjne, aktywizujące). 
Z innych źródeł w latach 2018 - 2020 gmina pozyskała: 

ponad 4 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych, • 
ponad 3 mln zł z Ministerstwa Sportu,• 
prawie 5 mln zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.• 

śroDKI ZeWNętrZNe DLa BIerUNIa

Budowane od 2019 roku skrzydło SP1 z nową salą gimnastyczną 
będzie gotowe już na wiosnę tego roku.
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Sanktuarium św. Walentego 
od dwóch lat przechodzi 
gruntowną renowację. 
Piękniejącą świątynię, 
w której ostatnio odnowiono 
witraże i stolarkę drzwiową, 
będzie można niedługo 
podziwiać w nowym świetle 
i to dosłownie – w tym roku 
planowane jest wykonanie 
zewnętrznej iluminacji.

Szeroko zakrojony projekt, na który pa-
rafia pozyskała milion złotych dofinan-
sowania ze środków Unii Europejskiej, 
jest prowadzony od 2018 roku. Odre-
staurowano prezbiterium i tabernaku-
lum, gruntowną renowację przeszedł 
ołtarz główny z obrazami i figurami. 
W roku 2020 położono nowe ścieżki 
wokół kościółka, renowację przeszły 
witraże i stolarka drzwiowa.

Zaczęło się od projektu
– Mój czcigodny poprzednik ks. Janusz 
Kwapiszewski rozpoczął poważny re-
mont Walencinka – mówi ks. Michał 
Anderko, proboszcz parafii św. Bartło-
mieja, do której należy sanktuarium. 
– Wszystko zaczęło się od współpracy 
ze starostwem i z urzędem miasta, 
dzięki której parafia pozyskała 100 
tysięcy złotych na projekt. Następnie 
udało się pozyskać milion złotych dofi-
nansowania ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego, przy czym 
200 tysięcy parafia musiała wyasyg-
nować sama. Tu również nie obyło się 
bez wsparcia miasta i powiatu.

Realizacja tego dużego projektu, dofi-
nansowanego ze środków Unii Europej-
skiej, w tym roku dobiegnie już końca. 
– Przed nami jeszcze trzy przetargi – 
mówi proboszcz. – Nowy przeciwpo-
żarowy system alarmowy, podłączenie 
do sieci wodociągowej i odnowienie 
tzw. belki tęczowej i polichromii.

ochrona 
przeciwpożarowa
Bardzo ważnym elementem projektu 
jest zabezpieczenie przeciwpożarowe 
drewnianej, zabytkowej świątyni. Wa-
lencinek ma już system „mgły wodnej” 
– dysze rozprowadzone są na zewnątrz 
po całej powierzchni kościoła – i wko-
pany w ziemię zbiornik z zasobami 
wody. Kolejnym etapem zabezpiecze-
nia przeciwpożarowego jest podłącze-

nie tego zbiornika do sieci wodociągo-
wej (obecnie ewentualne uzupełnienie 
zapewnia straż pożarna) i nowy system 
alarmu przeciwpożarowego.

Część prac wokół i wewnątrz sank-
tuarium prowadzona jest niezależnie 
od unijnego projektu. – Za nami pierw-
szy etap odnowienia ołtarza boczne-
go św. Antoniego. Na to pozyskaliśmy 
środki z Urzędu Marszałkowskiego, 
wsparło nas też Stowarzyszenie Mi-
łośników 600-letniego Bierunia. W tym 
roku czeka nas drugi etap – mówi ks. 
Michał Anderko. – Figury św. Jana Kan-
tego i św. Jana Nepomucena zostały 
odnowione dzięki wsparciu stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania „Zie-
mia Pszczyńska”. Poza tym podjęliśmy 
decyzję, że skoro Walencinek nabiera 
nowego blasku, to warto, by był też 
w profesjonalny sposób oświetlony. 
Mamy już projekt systemu oświet-
lenia zewnętrznego sanktuarium, 
na co przeznaczyliśmy własne środki 
parafii. Dzięki życzliwości bieruńskiego 
zakładu Nitroerg, który należy do grupy 
KGHM Polska Miedź, Fundacja KGHM 
zgodziła się zrefundować nam zakup 
projektorów kwotą 75 tys. zł. Słupy 
oświetleniowe wykonała firma Rosa, 
dając nam 50-procentowy upust.

Iluminacja
Słupy zostaną zamontowane wokół 
świątyni. Same nie będą rzucać się 
w oczy, bo zostały zaprojektowane 
tak, by były prawie niewidoczne. Za-
pewnią jednak efektowne oświetlenie 

zabytku po zmroku. – Projekt oświet-
lenia wykonała ta sama firma, która 
oświetliła siedzibę NOSPR-u w Kato-
wicach i gmach Opery Śląską w Byto-
miu – dodaje proboszcz.

Prace renowacyjne wykonano też 
w „domu grabarza”. To także zabytkowy 
budynek, który był już w bardzo złym 
stanie. – Tak zwana dawna kostnica 
ma już nowy dach i odnowione funda-
menty, łącznie z pierścieniami betono-
wymi, które wzmacniają konstrukcję 
– wyjaśnia ks. proboszcz. – Na remont 
tego budynku otrzymaliśmy 70 tys. zł 
ze starostwa powiatowego i 50 tys. zł 
z urzędu miasta. 60 tys zł dołożyła pa-
rafia ze środków własnych.

odpust świętego 
Walentego
Tegoroczna uroczystość odpustowa 
ku czci Świętego Walentego będzie 
specyficzna, bo po raz pierwszy prze-
żywana w czasie pandemii. – Nie 
możemy się licznie gromadzić, ob-
ostrzenia są duże – mówi ks. Michał 
Anderko. – Nawet w naszym kościele 
parafialnym, który jest o wiele więk-
szy od sanktuarium, mieści się tylko 
47 osób przy obecnych rygorach (1 
osoba na 15 m.kw.). W związku z tym 
postanowiliśmy, że wszystkie msze 
święte w tym dniu będą odprawia-
ne tylko w kościele parafialnym św. 
Bartłomieja i stamtąd transmitowane 
przez naszą stronę internetową.

W dniu 14 lutego msze święte będą 
odprawiane nie według porządku nie-

Sanktuarium zaświeci 
nowym blaskiem

Gospodarze sanktuarium św. Walentego: ks proboszcz Michał Anderko 
i kościelny Jerzy Barcik. W tle odnowione drzwi Walencinka.

Po zmroku szczególnie można docenić piękno odnowionych witraży. 
Niebawem cała świątynia zostanie efektownie oświetlona.

Bieruński radny świętuje 
swoje urodziny i imieniny 
oraz Walentynki 
tego samego dnia, 
a świętowanie zawsze 
stara się rozpocząć od mszy 
świętej w Walencinku.
– Uważam się za jednego z nielicz-
nych w mieście Bieruń szczęśliwców 
– mówi Walenty Magiera. – Kto inny 
ma jednocześnie urodziny i imieniny 
w dniu zakochanych? Dlatego dzień 
świętego Walentego jest dla mnie 
bardzo szczególny. To zaszczyt mieć 
takiego patrona, który jest na na-
szym terenie bardzo znany i czczony. 
Ja czuję, że jestem pod jego szczegól-
ną opieką.

Jak wspomina Walenty Magiera, 
jego mama chciała dać mu na imię 
Krzysztof. Za Walentym był ojciec. 
Ostatecznie został Walentym Krzysz-
tofem.

Imię Walenty nie należy w dzisiej-
szych czasach do popularnych, ale 
w Bieruniu – z racji tego, że kultu pa-
trona miasta jest tu żywy – to imię 
spotykane jest częściej. W Radzie 
Miejskiej zasiada aż dwóch Walen-
tych – obok Walentego Magiery także 
Walenty Bobla. Odpust św. Walen-
tego jest w naszym mieście co roku 
szczególną uroczystością dla wszyst-
kich mieszkańców, ale dla imienników 
Świętego – szczególną. A dla radnego, 
który w tym dniu ma także urodziny 
– naprawdę wyjątkową.

– Przez jakiś czas był to nawet dla 
mnie pewien dylemat – opowiada 
Walenty Magiera. – Moja żona pocho-
dzi ze Starego Bierunia gdzie odpust 
św. Walentego jest zawsze hucznie 
obchodzony i teściowie zapraszali 
nas wtedy do siebie. Ale ponieważ 
to są moje urodziny, czułem się tro-
chę nieswojo, że to ja przychodzę 
w gości. Ostatecznie stanęło na tym, 
że do teściów jedziemy w innym 
terminie, a dzień 14 lutego jest za-
rezerwowany na moją urodzinową 
uroczystość.

Jednak swoje urodziny Walenty 
Magiera zawsze stara się rozpocząć 
od mszy świętej w sanktuarium św. 
Walentego. – Pochodzę z dzielnicy 
Bijasowice – mówi. – Od wczesnych 
lat szkolnych, nawet gdy nie było 
połączenia autobusowego, zawsze 
starałem się dojechać na godzinę 
5. na pierwszą mszę świętą do Wa-
lencinka, żeby potem zdążyć na 8. 
do szkoły. Bo odpust św. Walentego 
jest obchodzony zawsze w ten dzień, 

w którym święto wypada i czasem 
to jest dzień wolny, ale częściej ro-
boczy. Jednak trzymałem się zasady, 
że najpierw msza, potem cała reszta 
i chciałbym, żeby tak zostało dopóki 
mi sił starczy. Przez te wszystkie lata 
tylko razy kilka razy opuściłem mszę 
świętą w tym dniu.

– Z dzieciństwa pamiętam, że ruch 
w okolicach Rynku był kiedyś dużo 
większy – wspomina Walenty Ma-
giera. – Nie było jeszcze obwodnicy 
Turyńskiej, dworzec autobusowy był 
na Rynku i tędy przechodził cały ruch. 
Więc i w dniu odpustu ten ruch był 
bardzo duży. Mam jeszcze w pamięci 
obrazy osób biednych, proszących 
przy kościele o wsparcie. Do kościoła 
św. Walentego co roku przyjeżdża-
li ludzie z każdej dzielnicy Bierunia 
i z sąsiednich miejscowości. Każda 
miejscowość miała swoją mszę. Tak 
jest do dzisiaj, ale kiedyś tych mszy 
było jeszcze więcej. Potem popu-
larne stały się Walentynki, święto 
zakochanych. I to sprawia, że ruch 
w dzień odpustu jest tu cały czas 
bardzo duży.

– Czuję szczególną więź i z Patro-
nem i z kościółkiem św. Walentego 
– mówi Walenty Magiera. – Nieraz 
w ciężkich chwilach, szczególnie 
dotyczących zdrowia, całą rodziną 
polecamy sie Patronowi Walente-
mu. Jako ciekawostkę mogę opo-
wiedzieć, że w dniu mojej pierwszej 
komunii świętej, 2 maja 1972 r. Wa-
lencinek palił się pierwszy raz. Ten 
dzień został mi w sercu, ten obraz 
mam przed oczami do dzisiaj: kikuty 
ścian dogaszane przez strażaków, cała 
góra spalona. To jeszcze jeden powód, 
dla którego Walencinek jest w moim 
życiu zawsze obecny. Czuję się z nim 
duchowo związany.  SW

Walentynki 
Walentego

Walenty Magiera.
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rodnia: W nowy rok Bieruński ośro-
dek Kultury wchodzi z nowym logo 
i nową szatą graficzną na stronie in-
ternetowej. czy ten odświeżony wi-
zerunek zwiastuje też inne nowości 
w bieruńskiej kulturze?
joanna Lorenc: – O nowym logo my-
śleliśmy już od dłuższego czasu. Nie 
oznacza to, że dotychczasowe było 
złe, po prostu chcieliśmy odświeżyć 
i unowocześnić trochę wizerunek Bie-
ruńskiego Ośrodka Kultury, nawiązać 
kształtem do świetnego logo miasta. 
Nie ukrywam, że taki wizerunek wymu-
sza na nas również zmieniająca się rze-
czywistość i oczekiwania współczesnych 
i wymagających uczestników i odbior-
ców kultury. Nasze logo ma nieść świe-
żość, kreatywność i otwartość na nowe. 
I choć w tym roku mamy zdecydowa-
nie mniejszy budżet, to mimo wszyst-
ko chcemy tak działać, żeby kultura 
była widoczna w przestrzeni miejskiej. 
Po raz pierwszy przystępujemy do or-
ganizacji miejskiego etapu konkursu 
recytatorskiego „Mały OKR”, którego 
organizatorem jest Instytut Myśli Pol-
skiej im. Wojciecha Korfantego w Ka-
towicach. Finaliści miejskich eliminacji 
będą mogli brać udział w eliminacjach 
o charakterze regionalnym. Po raz 
pierwszy organizujemy też koncert 
on-line zespołu „Znany Temat”, który 
na żywo będzie można oglądać z DK 
„Gama” z okazji Walentynek, czyli 14 
lutego o godz. 18.00. Link do transmisji 
zostanie udostępniony na Facebooku. 
Jeśli nie poprawi się sytuacja pande-
miczna myślimy też o przeprowadzeniu 
Dnia Teatru w sieci. I choć wiemy, że te-
atr to przede wszystkim żywy kontakt 
z aktorem, to chcemy teatromanom 
dać namiastkę spotkania się z teatrem 
za pomocą Internetu.

Nowością niewątpliwie będzie też 
gra miejska, która planujemy na czer-
wiec, i do której już dziś serdecznie za-
praszam mieszkańców oraz projekcje 
filmów o śląskiej tematyce w Kinotea-
trze „Jutrzenka” oraz w plenerze.

czy są perspektywy, by w tym roku 
odbyły się miejskie imprezy, jak Noc 
świętojańska czy Dni Bierunia?
– Rok 2020 był dla wszystkich trudny 
z powodu pandemii. Na początku zo-
staliśmy całkowicie zamknięci, potem 
częściowo otwarci i znowu zamknięci. 
Jak wiemy zostały odwołane duże im-

prezy miejskie. Zostaliśmy więc odcię-
ci od swoich odbiorców. Musieliśmy 
zatem przebudować sposób, w jaki 
dotychczas porozumiewaliśmy się 
z uczestnikami kultury w Bieruniu. 
Ponieważ cele zostały te same, mu-
sieliśmy zmienić narzędzia kontaktu. 
Pandemia przyspieszyła pewne zjawi-
ska. Zostaliśmy wrzuceni na głęboką 
wodę i zaczęliśmy działać online. Trze-
ba było przełamać opory i przyspieszyć 
pewne rzeczy. Za pozytywy pandemii 
mogę uznać to, że podciągnęliśmy się 
technologicznie. Tak jak wcześniej 
wspomniałam, proponujemy niektóre 
działania kulturalne w wersji on-line, 
jak koncert walentynkowy czy przed-
stawienie teatralne, a dodać muszę, 
że cały czas zarówno dzieci, młodzież, 
jak i studenci Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, korzystają z zajęć muzycz-
nych, tanecznych, a także wykładów 
oferowanych przez Akademię WSB. 
Cały czas na bieżąco kontaktujemy 
się z naszymi odbiorcami za pomocą 
Facebooka oraz strony internetowej 
i tam informujemy o tym, co dzieje się 
w BOK-u i w świecie kultury.

Choć staramy się prężnie działać 
w sieci, to jednak nic nie zastąpi ży-
wego kontaktu z drugim człowiekiem, 
mamy więc nadzieję, że latem będzie-
my mogli spotkać się na imprezach 
plenerowych. W tym roku ze wzglę-
dów ekonomicznych nie zaplanowano 
Nocy Świętojańskiej, ale przewiduje-
my cotygodniowe spotkania z muzy-
ką, tańcem i zabawą na Letnim Ryn-
ku, które odbywają się od dwóch lat, 
a w ubiegłym roku cieszyły się wielkim 
powodzeniem i frekwencją. Mamy też 
w planach Dni Bierunia, szczególnie 
niedziela 12 września będzie bardzo 
uroczysta ze względu na obchody 30-

lecia odzyskania samorządności przez 
Bieruń. Powiem jeszcze, że aplikowa-
liśmy do kilku projektów do MKiDN 
i, jeśli pozyskamy środki na ich reali-
zację, to imprez, spotkań i koncertów 
będzie sporo. Proszę więc czytelników 
„Rodni”, aby trzymali kciuki, bo pisali-
śmy je z myślą o mieszkańcach nasze-
go miasta i powiatu.

jak będzie w tym roku wyglądała 
praca domów kultury i kwestia zajęć 
prowadzonych dla dzieci i młodzieży, 
a także UtW?
– Od września 2020 r. zajęcia dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych wzbogaciły się 
o kilka propozycji, jak taniec nowo-
czesny i gimnastyka artystyczna dla 
dzieci starszych, mamy nowy zespół 
wokalny i instrumentalny dla mło-
dzieży, garncarstwo dla dorosłych 
i robotykę – przebój tego roku. Roz-
wijały się też sekcje szachowe, które 
na razie zostały wstrzymane po bardzo 
smutnym dla nas wszystkich odejściu 
naszego mistrza szachowego – pana 
Andrzeja Wilka. Ponieważ decyzją rzą-
du na razie pozostajemy zamknięci, te 
zajęcia, które możemy, prowadzimy 
on-line. Inne, które wymagają obec-
ności w realu, niestety muszą poczekać 
na tzw. odmrożenie. Jeśli chodzi o UTW, 
to wszyscy jesteśmy pod wrażeniem 
naszych seniorów, jak świetnie dają 
sobie radę z technologią. Uczestniczą 
w wykładach, zajęciach z angielskiego, 
niemieckiego, gimnastykują się i dosko-
nalą w dziedzinie informatyki. Dzięki 
sieci i świetnie współpracującej z nami 
Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej, 
mamy dostęp do większej ilości wykła-
dów, ale także do konferencji i warszta-
tów dla seniorów. O wszystkim można 
przeczytać na naszej nowej stronie 
internetowej i Facebooku. Zapraszam 
więc do odwiedzenia tych stron.

czy zrewitalizowana przestrzeń przy 
„remizie” będzie wykorzystywana 
do działań kulturalnych w plenerze, 

które są uważane za bezpieczniejsze 
z punktu widzenia sanitarnego?
– Remiza i zielona strefa wokół jest 
miejscem niezwykle przyjaznym i szko-
da, że dotychczas niedocenionym przez 
mieszkańców. Już w zeszłym roku zorga-
nizowaliśmy tam trzy imprezy plenero-
we: piknik dla dzieci, spektakl teatralny 
oraz koncertowe zakończenie lata. Sta-
ramy się, żeby każde wydarzenie stało 
na przyzwoitym poziomie artystycznym 
i organizacyjnym i mamy nadzieję, że te-
goroczne propozycje muzyczno-filmowe 
przypadną naszym mieszkańcom do gu-
stu. W RCKG „Remiza” chcemy zorgani-
zować w tym roku także Dzień Dziecka, 
gdyż otoczenie przyrody, bliskość placu 
zabaw, a przede wszystkim przestrzeń 
i brak ruchu samochodowego sprzyja 
bezpiecznym zabawom dziecięcym. 
I modlimy się o to, by takie wydarze-
nie mogło się odbyć. Zapraszam już 
dziś do odwiedzania wiosną i latem 
zielonych terenów przy RCKG „Remiza”, 
by zagrać w szachy na specjalnych ple-
nerowych stolikach szachowych. Tam 
też zaplanowane są niektóre wydarze-
nia kulturalne w ramach wspomnianych 
przeze mnie złożonych projektów.

czy na ten rok są planowane jakieś 
remonty/rewitalizacje obiektów 
BoK?
– Rok 2020 nie sprzyjał kulturze, ale 
sprzyjał remontom i doposażaniu 
obiektów, o czym staraliśmy się na bie-
żąco informować naszych mieszkań-
ców. Wszystko po to, byśmy w 2021 
mogli korzystać z wymalowanych sal, 
nowych półek na książki, świeżych sal 
muzycznych. W tym roku nie przewi-
dujemy więc żadnych remontów, gdyż, 
jak wcześniej powiedziałam, budżet 
nam na to nie pozwala, a przede 
wszystkim zdecydowanie wolimy 
przeznaczyć w tym roku naszą dota-
cję na działania kulturalne niż na re-
monty. Liczymy tylko na to, że nasze 
kulturalne plany się ziszczą.

 rozmawiała Sylwia Witman

Sanktuarium zaświeci 
nowym blaskiem

jaki będzie 2021 rok 
dla kultury?

dzielnego (mimo, że będzie to niedzie-
la), lecz w tradycyjnym porządku odpu-
stowym (tzn. od godziny 7. co półtorej 
godziny do godz. 16, ostatnia msza 
o 17. i nieszpory odpustowe o godz. 
18.) i w tradycyjnych intencjach za róż-
ne ościenne miejscowości, dekanaty 
i parafie. – Prosimy, by wszyscy pątnicy 
uczestniczyli we mszy świętej w swoich 
parafiach, jeśli natomiast chcą przeżyć 
Eucharystię sprawowaną w ich intencji, 
to prosimy, by było to uczestnictwo on-
line – apeluje proboszcz. – Sumie od-
pustowej o godz. 11.30 przewodniczył 
będzie delegat abp. Wiktora Skworca 
biskup pomocniczy ks. Adam Włodar-
czyk, który wygłosi także Słowo Boże, 
natomiast na pozostałych mszach świę-
tych kaznodzieją odpustowym będzie 
ks. Adam Pukocz, nasz były wikariusz, 
obecny proboszcz parafii Świętej Rodzi-
ny w Tychach. Uroczystości rozpoczyna-
my oczywiście w wigilię św. Walentego, 
w sobotę o godzinie 17. mszą świętą 
za miasto i za mieszkańców z udziałem 
władz naszego miasta. Nie będzie jed-
nak tradycyjnej procesji pod pomnik 
świętego Walentego i do sanktuarium, 
ze względu na zakaz zgromadzeń. Tra-
dycyjna pasterka strażacka w Walencin-
ku także jest niestety odwołana.

Będzie jednak możliwość nawie-
dzenia sanktuarium św. Walentego. 
Przez całą niedzielę 14 lutego Wa-
lencinek będzie otwarty. – Będziemy 
wpuszczać po 12 osób na kilka minut, 
na indywidualną modlitwę – mówi 
ks. Michał Anderko. – Na drodze 
łączącej kościół parafialny i Rynek 
z sanktuarium będzie odbywał się 
handel odpustowy i będzie można 
się zaopatrzyć w tradycyjne i lubiane 
odpustowe produkty.

 Sylwia Witman

Gospodarze sanktuarium św. Walentego: ks proboszcz Michał Anderko 
i kościelny Jerzy Barcik. W tle odnowione drzwi Walencinka.

Joanna Lorenc.

Po zmroku szczególnie można docenić piękno odnowionych witraży. 
Niebawem cała świątynia zostanie efektownie oświetlona.
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miejski ośrodek Pomoc 
Społecznej w Bieruniu 
działa nieprzerwanie, 
realizując wszelkie 
dotychczasowe formy 
pomocy z zachowaniem 
obostrzeń związanych 
ze stanem epidemii.
Podopieczni MOPS otrzymują syste-
matyczne wsparcie m.in. w postaci 
zasiłku okresowego i celowego (na za-
kup żywności, lekarstw czy opału), 
a 16 osobom wydawane są gorące 
posiłki (we wszystkie dni robocze, 
włączając 24 grudnia – wigilię Boże-
go Narodzenia). W ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
planuje się w tym roku objąć pomocą 
350 mieszkańców gminy Bieruń speł-
niających kryteria programu.

Wsparcie udzielane jest także 
osobom przebywającym na kwa-
rantannie oraz zgłaszającym swoje 
potrzeby za pośrednictwem infolinii. 
Dotychczas zrealizowano 283 prośby 
dotyczące zakupów, potrzeby kon-
taktu z psychologiem, czy pomocy 
w rozwiązaniu innych trudności dnia 
codziennego.

Wsparcie dla seniorów
Coraz większe grono osób objętych 
jest pomocą w postaci usług opiekuń-
czych, świadczonych w miejscu za-
mieszkania. Aktualnie korzysta z nich 
36 osób. Ośrodek uczestniczy również 
w realizacji programu ,,Wspieraj se-
niora” – za pośrednictwem infolinii 

przyjęto i zrealizowano dotychczas 4 
zgłoszenia. Ponadto osobom starszym 
przy współpracy z Urzędem Miejskim 
w Bieruniu dostarczono do miejsca 
zamieszkania ponad 2 tysiące sztuk 
maseczek ochronnych.

Mieszkańcy mogą skorzystać z kon-
sultacji psychologicznych i prawnych, 
po wcześniejszym, telefonicznym 
umówieniu terminu. Nadal w każdą 
środę o godz. 16.30 odbywają się 
spotkania grupy samopomocowej 
dla osób współuzależnionych „A te-
raz ja”. W Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej przeprowadzono także 
cykl spotkań „Szkoły dla rodziców”, 
który ukończyło 12 uczestników.

Wigilijna akcja pomocy
W okresie Świąt Bożego Narodzenia 
MOPS – z inicjatywy Sebastiana Szuta 
z Klubu Sportowego „Ronin”, zorga-
nizował akcję dostarczenia w wigilię 
świątecznego posiłku 20 najbardziej 
potrzebującym mieszkańcom Bie-
runia. Wsparciem objęte zostały 
również dzieci ze Świetlic Wsparcia 
Dziennego, dla których przygotowano 
51 paczek świątecznych. Wychowan-
kowie świetlic nadal mogą korzystać 
z pomocy w postaci zdalnych korepe-
tycji, a wychowawcy na facebookowej 
stronie placówki codziennie publikują 
dla nich różnie propozycje aktywno-
ści, w tym możliwość uczestnictwa 
w organizowanych konkursach.

Podejmowane są także działania 
o charakterze interwencyjnym, pro-
filaktycznym oraz z zakresu prze-

ciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Bieruniu w roku 2020 prowadził 
56 procedur „Niebieskiej Karty”, 
zaś Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Bie-
runiu prowadziła 53 postępowania 
w przedmiocie zobowiązania do pod-
jęcia leczenia odwykowego. Ponadto 

pracownicy socjalni wspólnie ze Stra-
żą Miejską monitorują miejsca prze-
bywania osób bezdomnych na tere-
nie gminy, proponując skorzystanie 
z gorącego posiłku oraz miejsca 
w schroniskach (z tej formy pomocy 
korzysta obecnie 5 osób).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bieruniu dokłada wszelkich starań, 
aby wychodzić naprzeciw potrzebom 

mieszkańców, udzielając im w ramach 
swoich kompetencji wsparcia i po-
mocy. Do dyspozycji mieszkańców 
są pracownicy socjalni oraz asystent 
rodziny. Wszystkie osoby, które bo-
rykają się z różnego rodzaju trudnoś-
ciami, mogą kontaktować się z MOPS 
pod numerem telefonu 32 216 21 76, 
w godzinach pracy Ośrodka.

 moPS w Bieruniu

Zima to trudny czas dla 
osób, których życie tak 
się ułożyło, że zostały 
bez dachu nad głową. 
jeżeli zauważamy 
w swojej okolicy takie 
osoby i podejrzewamy, 
że mogą potrzebować 
pomocy, warto wiedzieć 
jak udzielić im wsparcia.
W Wojewódzkim Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego działa bez-
płatna infolinia 987, gdzie można 
uzyskać informację o możliwości 
pomocy dla osób bezdomnych 
w zakresie noclegu i wyżywienia. 
Infolinia funkcjonuje całodobowo 

i obejmuje swym zasięgiem teren 
województwa śląskiego. Zadzwonić 
może każdy, kto zna miejsce prze-
bywania osób bezdomnych i wie, 
że mogą one potrzebować pomocy. 
Odpowiednie służby zostaną o tym 
natychmiast poinformowane. Pra-
cownicy WCZK udzielają bezdom-
nym informacji na temat możliwych 
form wsparcia: wskazują najbliższe 
schroniska, jadłodajnie, czy punkty 
pomocy medycznej.

Podczas zimy na terenie woj. 
śląskiego bezdomni mają do dys-
pozycji ponad pięćdziesiąt nocle-
gowni i schronisk. Wykaz jedno-
stek świadczących pomoc znajduje 
się na stronie internetowej www. 
katowice.uw.gov.pl.

Na co dzień i w święta  
jaK moPS PomaGa mIeSZKańcom PoDcZaS PaNDemII?

Nie bądź obojętny

W wigilię Bożego Narodzenia pracownicy MOPS z dyrektorem Piotrem Ćwiękałą na czele, wraz z Restauracją Rock and Rondel z Tychów  
i Sebastianem Szutem z Klubu Sportowego „Ronin” dostarczyli świąteczny posiłek 20 najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego miasta.
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Pomimo utrudnień 
jakie przyniosła nam 
pandemia, 31 stycznia 
kolejny raz zagrała 
Wielka orkiestra 
świątecznej Pomocy. 
29 finał organizowany 
był także w Bieruniu.

W niedzielę, 31 stycznia na ulice miasta 
wyszli wolontariusze, którzy kwestowali w naj-
częściej odwiedzanych przez mieszkańców miejscach. 
Pieniądze można było także wrzucać do puszek stacjonar-
nych bieruńskiego sztabu WOŚP, rozmieszczonych w 15 
punktach w Bieruniu (i kilku punktach na terenie Tychów). 
Można też w łatwy sposób dokonać przelewów za pomocą 
tzw. eSkarbonki bieruńskiego sztabu: https://eskarbonka.
wosp.org.pl/lxwdjq.

Ponieważ nie było możliwości organizowa-
nia wydarzeń gromadzących szerszą pub-
liczność, wiele z zaplanowanych działań 
przeniesiono do sieci. To głównie licytacje 
gadżetów oraz dzieł i pamiątek przekaza-

nych przez darczyńców na rzecz orkiestry. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 

do odwiedzania facebook’owej strony WOŚP 
Bieruń, gdzie dostępne są wszystkie licytacje, lub 

bezpośrednio na stronę allegro.pl.
Jak co roku, bardzo aktywnie działają także bieruń-

skie szkoły i przedszkola, które oprócz aukcji organizują 
różnego rodzaju zabawy, dzięki którym do puszek trafiają 
datki. Oczywiście wszystko z zachowaniem reżimów bez-
pieczeństwa. 

Organizatorem finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Bieruniu jest Sztab WOŚP Bieruń oraz Sto-
warzyszenie Gospodarczo-Ekologiczne „Nasz Region”. 
 AK

orkiestra zagrała mimo utrudnień 
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już od 1 lutego można 
składać wnioski o ustalenie 
prawa do świadczeń 
wychowawczych 
(500+) na okres 
świadczeniowy 2021/2022. 
miejski ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Bieruniu informuje, 
że można to zrobić 
drogą elektroniczną.

Wnioski w formie elektronicznej moż-
na składać na trzy sposoby:
–   za pośrednictwem bankowości elek-

tronicznej,
–   za pośrednictwem systemu udo-

stępnianego przez Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych (link do strony: 
https://www.zus.pl/portal/logowa-
nie.npi),

–   przy użyciu profilu zaufanego lub 
podpisu kwalifikowanego za po-
średnictwem Portalu emp@tia (link 
do strony: https://wnioski.mpips.
gov.pl/ewnioski/index.eup)
Natomiast wnioski w formie pa-

pierowej będą przyjmowane dopiero 
od 1 kwietnia 2021 r.

Przypominamy, że aby zachować 
ciągłość świadczeń, nowy wniosek 
na okres świadczeniowy 2021/2022 

należy złożyć najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2021 r. Wnioski złożone 
po tym terminie będą rozpatrywane 
od miesiąca złożenia (np. gdy wniosek 
zostanie złożony w dniu 01.07.2021 r., 
świadczenie wychowawcze będzie 
przyznane od miesiąca lipca 2021 r.).

Informujemy także, iż termin zło-
żenia wniosku na nowy okres świad-
czeniowy 2021/2022 ma wpływ 
na czas jego rozpatrzenia i podjęcia 
wypłaty przyznanych świadczeń. 
W związku z powyższym, w celu za-
chowania ciągłości wypłaty świadczeń 
zalecamy złożenie wniosku w ter-
minie od dnia 1.02.2021 r. do dnia 
30.04.2021 r., gdyż wówczas ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawcze-
go i jego wypłata następuje do dnia 
30.06.2021 r. Natomiast w przypadku 
wniosków złożonych w późniejszym 
terminie, ich rozpatrzenie i podjęcie 

wypłaty przyznanych świadczeń zo-
stało wydłużone:
• w przypadku wniosków złożonych 
w miesiącu maju 2021 r. – do dnia 
31.07.2021 r.,
• w przypadku wniosków złożonych 
w miesiącu czerwcu 2021 r. – do dnia 
31.08.2021 r.,
• w przypadku wniosków złożonych 
w miesiącu lipcu 2021 r. – do dnia 
30.09.2021 r.,
• w przypadku wniosków złożonych 
w miesiącu sierpniu 2021 r. – do dnia 
31.10.2021 r.

Zasady przyznawania świadczeń 
wychowawczych nie uległy zmianie 
– w dalszym ciągu są to świadczenia 
niezależne od dochodu, przysługu-
ją na każde wspólnie zamieszkujące 
i pozostające na utrzymaniu rodzi-
ca (opiekuna prawnego/opiekuna 
faktycznego w rozumieniu ustawy) 

dziecko w wieku do ukończenia 18. 
roku życia. Przyznanie świadczenia 
następuje w drodze informacji prze-
słanej na podany we wniosku adres 
poczty elektronicznej.

Zmianie ulega natomiast okres 
świadczeniowy, na jaki będzie usta-

lane prawo do świadczenia wycho-
wawczego – począwszy od dnia 
01.06.2021 r. okres świadczeniowy 
w przypadku 500+ będzie trwał 
od miesiąca czerwca danego roku 
do miesiąca maja następnego roku. 
 SW

Zgodnie z uchwałą podjętą 
przez radę miejską 29 
października 2020 roku, 
z dniem 1 stycznia 2021 
zaczęły obowiązywać 
nowe – i bardzo piękne 
– nazwy dla kilkunastu 
ulic w Bieruniu.
Nowe nazwy nadano przede wszyst-
kim bocznym ulicom i łącznikom, 
które nie miały do tej pory własnych 
nazw. Od początku 2021 roku mamy 
więc w Bieruniu następujące ulice:
1. jagodowa – boczny odcinek ulicy 
Polnej położonej w m. Lędziny (dział-
ka nr 506/13)
2. Porzeczkowa – boczny odcinek 
ulicy Polnej położonej w m. Lędziny 
(działka nr 502/13)

3. malinowa – boczny odcinek ulicy 
Polnej położonej w m. Lędziny (dział-
ka nr 519/13)
4. Borówkowa – boczny odcinek ulicy 
Polnej położonej w m. Lędziny (dział-
ka nr 520/13)
5. owocowa – boczny odcinek ulicy 
Polnej położonej w m. Lędziny (dział-
ka nr 521/13)
6. Pszczela – łącznik ulicy Groblanej 
i Żywicznej
7. Szkolna – boczny odcinek ulicy Bi-
jasowickiej
8. malachitowa – boczny odcinek ulicy 
Bogusławskiego (działka nr 1111/99)
9. Szmaragdowa – boczny odcinek 
ulicy Bogusławskiego (działka nr 
1019/99)
10. Brylantowa – boczny odcinek uli-
cy Rędzinnej

11. Lawendowa – boczny odcinek 
ulicy Wita
12. rondo ks. kardynała Stanisława 
Nagyego – rondo położone w rejonie 
ulicy Wylotowej
13. Gaikowa – boczny odcinek ulicy 
Wylotowej
14. Kukułcza – boczny odcinek ulicy 
Skowronków
15. trójcy świętej – boczny odcinek 
ulicy Macieja
16. Błękitna – łącznik ulicy Szybowej 
i Okrężnej
17. Wiklinowa – boczny odcinek ulicy 
Równoległej

Trzeba przyznać, że w naszym mie-
ście przybyło tym samym wiele bar-
dzo smacznie i szlachetnie brzmią-
cych adresów. 

 SW

aBy ZacHoWać PłyNNość śWIaDcZeń, Warto PamIętać o termINacH 

500 plus – złóż wniosek 
na nowy okres świadczeniowy

Nowe nazwy ulic

Informacje dotyczące obsługi interesantów w Dziale świadczeń 
i Spraw alimentacyjnych miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bieruniu

W dalszym ciągu zachęcamy do przekazywania spraw drogą listow-
ną lub przy użyciu profilu zaufanego/podpisu elektronicznego. Na-
tomiast osobisty kontakt z pracownikami Działu Świadczeń i Spraw 
Alimentacyjnych możliwy jest w Punkcie Obsługi Interesantów 
zlokalizowanym w segmencie A budynku przy ul. Władysława Ja-
giełły 1 w godzinach urzędowania:
– w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00,
– w środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30
– w piątki w godz. 7.30 – 14.00.
Jednocześnie w celu usprawnienia procesu obsługi pracownicy 
MOPS proszą o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami: 
32 708 04 89, 32 708 04 90 w celu umówienia wizyty na konkretny 
termin. Przyspieszy to obsługę i ograniczy tworzenie się kolejek.
Wtorek jest dniem wewnętrznym i w tym dniu Interesantów nie 
przyjmuje się. W sprawach pilnych można zgłaszać się do sekre-
tariatu Ośrodka zlokalizowanego na pierwszym piętrze segmentu 
C – biuro 107
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 
32 708 04 89, 32 708 04 90 lub poprzez adres e-mail: sekretariat@
mops.bierun.pl.
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ZDecyDUj KoGo WeSPrZeć 
PrZy teGorocZNym roZLIcZeNIU.

Z powodu pandemii coVID-
19 i związanych z nią 
obowiązujących obostrzeń, 
Urząd miejski w Bieruniu 
dostosował obsługę 
Interesantów do obecnych 
warunków, dbając o to, 
by każdy mieszkaniec był 
obsłużony kompleksowo 
i w dogodnej dla niego 
formie, a przy tym 
by zachowane były wszelkie 
zalecane rygory sanitarne.
Zdecydowaną większość spraw moż-
na załatwiać droga telefoniczną (+48 
32 708 09 10), przez e-mail (urzad@
um.bierun.pl) lub poprzez platformy 
ePUAP i eUrząd. W sprawach wyma-
gających niezwłocznych działań ad-
ministracyjnych lub indywidualnego 
spotkania z urzędnikiem, Interesanci 
przyjmowani są we wskazanym miejscu 
i czasie. W celu załatwienia konkretnej 
sprawy należy umówić się telefonicznie. 
Wykaz numerów telefonu do wszystkich 
wydziałów urzędu znajduje się na stro-
nie www.bierun.pl/kontakt/wydzialy.

Ze względu na zgłaszane przez 
mieszkańców zapotrzebowanie, do-
puszczona została możliwość doko-
nywania płatności w kasie Urzędu 
Miejskiego (na parterze budynku). 
Oczywiście nadal zachęcamy do do-
konywania płatności na rzecz Gminy 
Bieruń przelewami elektronicznymi 
na konto bankowe: ING SA 46 1050 
1399 1000 0090 3049 8563. Jeżeli 
jednak ktoś nie ma takiej możliwości, 
może dokonać płatności na miejscu 
w kasie (gotówką lub kartą płatniczą). 
Przypominamy, że na czas obowią-
zywania obostrzeń, czynne jest tylko 
jedno wejście do urzędu (od strony 
Rynku). Ponieważ Urząd Miejski działa 
w podwyższonym reżimie sanitarnym 
i obowiązuje limit osób, jakie mogą 
przebywać w pomieszczeniach, dlate-
go Interesantów wpuszcza do środka 
pracownik monitoringu.

Wpłat z tytułu podatków i opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy dokonywać 
na indywidualne rachunki bankowe 
wskazane w decyzjach podatkowych 
(zawiadomieniach) o wysokości opła-

ty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.

W przedsionku Urzędu Miejskiego 
nadal znajduje się skrzynka podaw-

cza, do której składać można pisma, 
wnioski i dokumenty. Jest też stojak, 
na którym znajdują się papierowe 
wersje wniosków do wypełnienia. Do-

stęp do wszystkich wniosków w wersji 
elektronicznej można uzyskać przez 
stronę bip.bierun.pl/zalatwianie-
spraw.  SW

25 stycznia rozpoczęły 
się szczepienia przeciwko 
coVID-19 dla osób, 
które ukończyły 
80 lat (w pierwszej 
kolejności) i 70 lat.
W naszym mieście punkty szczepień 
znajdują się w trzech przychod-
niach:

MEDYK – ul. Wawelska 35• 
MEDICOR – ul. Chemików 37• 
FAMILIA-MED – ul. Chemików 37.• 
Osoby mające trudności z samo-

dzielnym dotarciem na szczepienie, 
a także osoby niepełnosprawne z I gru-
pą inwalidzką, schorzeniami grupy N 
i R mogą korzystać z pomocy przychod-
ni (POZ) w dowozie. W uzasadnionych 
przypadkach, jeśli przychodnia nie za-
pewni dowozu na szczepienie, pomoc 
taką oferuje Urząd Miejski w Bieru-
niu. Osobom tzw. leżącym szczepienia 
przeciwko COVID-19 zapewnia zespół 
mobilny organizowany przez punkty 
szczepień.

Na szczepienie można się zareje-
strować na 3 sposoby:

za pośrednictwem infolinii – numer • 
989

za pośrednictwem portalu pacjent.• 
gov.pl
bezpośrednio w punktach szczepień• 
Filmiki wyjaśniające jak zarejestro-

wać się na szczepienie są dostępne 
na stronie Urzędu Miejskiego w Bie-
runiu: bierun.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje 
udzielane są na infolinii zorganizo-

wanej dla mieszkańców przez Urząd 
Miejski w Bieruniu. Numer telefonu: 
32 708 04 84 – obsługiwany od po-
niedziałku do piątku, w godzinach: 
8.00 – 16.00.

Więcej informacji na temat szcze-
pień przeciwko COVID-19 można też 
znaleźć na portalu rządowym www.
gov.pl/web/szczepimysie.  SW

Do 30 kwietnia trzeba złożyć zeznanie 
podatkowe za rok 2020. Przypomina-
my o możliwości przekazania jednego 
procenta podatku wybranej organi-
zacji samorządowej i zachęcamy, 
by wybrać jedną z tych, które działają 
na terenie Bierunia.

Podatnik samodzielnie wybiera ja-
kiej organizacji zostanie przekazana 
kwota pochodząca z jego zeznania 
rocznego. Co ważne, przekazując 1% 
z własnego PIT, podatnik nie traci ani 
złotówki – rozdysponowuje on jedynie 
kwotę, którą i tak musiałby przekazać 
na rzecz Skarbu Państwa.

jak przekazać 
1% podatku?
Deklaracja podatkowa zawiera dwa 
pola, które są niezbędne by przeka-
zać 1% rocznego podatku. W pola te 
wpisać należy:
–   numer KRS organizacji
–   przekazywaną kwotę, która nie 

może przekroczyć 1%
Podatnik w deklaracji może wska-

zać również konkretny cel, na który 
przekazuje się 1% podatku.

Poniżej przedstawiamy listę bieruń-
skich organizacji pożytku publicznego 
uprawnionych do otrzymania 1% po-
datku za rok 2020:
• Fundacja Galen
KRS 0000279618
• Stowarzyszenie miłośników 
600-letniego Bierunia
KRS 0000004674
• Stowarzyszenie na rzecz osób Nie-
pełnosprawnych „radość życia”
KRS 0000052476
• ochotnicza Straż Pożarna Bieruń 
Nowy
KRS 0000111823
• orkiestra Dęta KWK „Piast”
KRS 0000620286
Poprzez przekazanie 1% podatku moż-
na też wesprzeć:
–  bieruńskich harcerzy: 

KRS 0000273051 
Cel szczegółowy: XXVII Szczep ZHP 
Bieruń

–  badmintonistów z klubu UKS 
„Unia” Bieruń Fundacja Studencka 
Młodzi Młodym 
KRS 000270261
Cel szczegółowy: UKS Unia Bieruń

Zostaw 1% podatku 
w Bieruniu

trwa akcja szczepień 
przeciwko coVID-19

obsługa mieszkańców w czasie pandemii

W Urzędzie Miejskim istnieje możliwość 
zakupienia trójdzielnego kalendarza ścien-
nego z logo „Bieruń Ci przaje!”. Cena ka-
lendarza to 14,99 zł.

Za kalendarz zapłacić można w kasie 
Urzędu Miejskiego. Osoby, które chcą 
dokonać płatności w inny sposób, pro-
szone są o kontakt z Wydziałem Pro-
mocji: (32) 708 09 51 lub 500 034 075,  
pr@um.bierun.pl.

Przypominamy, że w urzędzie można 
zakupić także inne upominki i gadże-
ty sygnowane logo „Bieruń Ci przaje!” 
– w tym m.in. parasole składane w trzech 
kolorach, saszetki biodrowe tzw. nerki i ko-
lorowe kominy odzieżowe, które w czasie 
pandemii mogą być wykorzystane do zasła-
niania nosa i ust. Dostępne są także m.in. 
kubki, koszulki T-shirt, torby, długopisy, 
notesy i wiele innych gadżetów.

KaLeNDarZe Na 2021 roK

21 stycznia w urzędzie miejskim burmistrz Krystian Grzesica spotkał się 
z przedstawicielami przychodni realizujących szczepienia w Bieruniu. Omówiono 

procedury rejestracji, szczepień i pomocy w dotarciu do punktów.
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możNa jUż DoKoNyWać PłatNoścI W KaSIe UrZęDU mIejSKIeGo

m
at

. p
ra

s. 
UM

 Bi
er

uń



Rodnia nr 1/2021   | 13SPOŁECZEŃSTWO

21 stycznia odbyła się II edycja 
Biegu Pamięci ze światłem Poko-
ju, którego trasa prowadziła m.in. 
przez Bieruń. celem wydarzenia było 
upamiętnienie ofiar marszu śmierci 
z KL auschwitz do Gliwic w jego 76. 
rocznicę, a także upamiętnienie 76. 
rocznicy wyzwolenia niemieckiego 
obozu koncentracyjnego auschwitz
-Birkenau.

Bieg odbył się na trasie Oświęcim-Gli-
wice, czyli na trasie jednego z dwóch 
Marszów Śmierci wyprowadzonych 
z niemieckiego obozu koncentracyj-
nego KL Auschwitz w styczniu 1945 
roku. Miał charakter sztafetowy. Ko-
lejne odcinki (w sumie było ich 8) po-
konywały trzyosobowe reprezentacje 
nauczycieli szkół. W znajdujących się 
na trasie miejscach pamięci oddano 

hołd ofiarom i przekazane zostało 
Światło Pokoju.

Udział w drugim odcinku sztafety 
wzięli nauczyciele bieruńskich szkół 
podstawowych, przy wsparciu Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu. Uroczystości 
rozpoczęły się na cmentarzu przy 
sanktuarium św. Walentego, gdzie 
zapalono znicze na mogile upamięt-
niającej ofiary Marszu Śmierci. Tam 
też zostało przekazane bieruńskim 
nauczycielom „światło pokoju”. Na-
stępnie uczestnicy sztafety przebiegli 
do drugiego miejsca pamięci znajdu-
jącego się w naszym mieście – tabli-
cy pamiątkowej na terenie dzisiejszej 
fabryki Fiata, gdzie złożono kwiaty. 
Wszystko odbyło się w obecności 
władz Bierunia, z burmistrzem Kry-
stianem Grzesicą na czele. 28 stycznia 
przed sesją Rady Miejskiej burmistrz 

w raz z radnymi ponownie złożył 
kwiaty w miejscach pamięci, by uczcić 
ofiary tragicznego marszu.

***
W połowie stycznia 1945 roku, wo-
bec zbliżającej się ofensywy Armii 
Czerwonej, władze SS przeprowadzi-
ły ewakuację więźniów oraz likwida-
cję obozu. W dniach 17 – 21 stycznia 
wyprowadzono z obozu Auschwitz 
i jego podobozów około 56 tysięcy 
więźniów – wyniszczonych i osłabio-
nych, ubranych w łachmany – którzy 
w pieszych kolumnach konwojowa-
nych przez SS maszerowali wiele ki-
lometrów podczas ostrej, mroźnej 
zimy. Podczas tej „ewakuacji” wielu 
z nich straciło życie. Akcja zapisała 
się w historii jako Marsze Śmierci. 
 SW

Szkoły i przedszkola 
mimo pandemii pracują 
jak mogą najlepiej, nie 
ograniczając się wyłącznie 
do zadań wynikających 
z obowiązków i podstawy 
programowej. Pod 
okiem swoich nauczycieli 
uczniowie przygotowują 
się do licznych konkursów 
i osiągają w nich sukcesy. 
Bieruńskie placówki 
biorą też na siebie 
rolę organizatorów 
ciekawych wydarzeń.

Pomimo drugiej fali zachorowań 
i przejścia w tryb nauczania zdalnego 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
nadal biorą udział w rozmaitych kon-
kursach. Pod koniec listopada uczen-
nica klasy 8a Agata Kozicka przeszła 
do finałowego etapu Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Historii. 
Z kolei 20 listopada w trybie on-line 
miał miejsce konkurs z języka angiel-
skiego „Memory Master”, w którym 
bezkonkurencyjny okazał się Mateusz 
Kraut z 7d – uzyskał 100% punktów! 
Inny siódmoklasista Rafał Noras z kla-
sy 7f zdobył wyróżnienie w konkursie 
„W poszukiwaniu świadka historii” 
zorganizowanym przez Centrum Do-
kumentacji Deportacji Górnośląza-
ków do ZSRR w Radzionkowie. To nie 
koniec sukcesów. W grudniu dotarł 

do szkoły dyplom dla Nikoli Broncel, 
uczennicy klasy 7a, która odniosła 
sukces w ogólnopolskim konkursie 
historycznym z okazji obchodów 
100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 
1920 roku. Jej plakat został zauwa-
żony przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej i uhonorowany trzecim 
miejscem w kraju. 2 grudnia szkoła 
otrzymała także dyplomy z Woje-
wódzkiego Konkursu Edukacyjnego 
Narodziny Solidarności – Sierpień 80, 
rozwiązanego w październiku, dla ab-
solwentek: Barbary Durkalec z klasy 
8b (zdobywczyni II m) i Aleksandry 

Cisek z klasy 8b (zdobywczyni III m). 
Prace konkursowe zostały wysłane 
w czerwcu, kiedy dziewczyny były 
jeszcze uczennicami SP nr 1, a sukce-
sy odniosły w kategorii plakat – ucz-
niowie szkół podstawowych. Organi-
zatorami konkursu były: Regionalny 
Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, 
Miejskie Centrum Kultury w Żywcu 
i Śląskie Centrum Wolności i Solidar-
ności w Katowicach.

Sukcesy odnoszą także młodsi ucz-
niowie SP nr 1. Jakub Garbacz z klasy 
2d zajął III miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Poetyckim „Jesień”.

Przedszkolaki godały 
„po naszymu”
16 grudnia w Przedszkolu nr 3 z Od-
działami Integracyjnymi odbył się III 
Powiatowy Konkurs Gwary Śląskiej 
„Po naszymu”. Od trzech lat patro-
nat nad konkursem obejmuje Sta-
rosta Bieruńsko-Lędziński Bernard 
Bednorz. W konkursie wzięły udział 
dzieci z przedszkoli naszego po-
wiatu, które prezentowały wiersze 
i utwory w gwarze śląskiej. W tym 
roku ze względu na pandemię CO-
VID-19 konkurs odbył się w formie 
zdalnej. Prezentacje uczestników 

zostały nagrane i wyświetlone 
na ekranie.

Przewodniczącym jury był Bernard 
Bednorz, którego wspierały dr Anna 
Początek oraz Krystyna Czajowska. 
Uczestnicy oceniani byli w dwóch 
kategoriach wiekowych: 3-4 latki 
oraz 5-6 latki. W grupie młodszej 
pierwsze miejsce zajęła Marcelina 
Piekorz z Przedszkola nr 3 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Bieruniu, pre-
zentując tekst pt. „Ciynżkie czasy”. 
Kolejne miejsca zajęli: Hubert Kotas 
z Przedszkola nr 2 w Bieruniu z utwo-
rem „Kiedyś na Śląsku” i Szymon Za-
łachowski z Miejskiego Przedszkola 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 
w Lędzinach w prezentacji zatytuło-
wanej „Piesek”.

W grupie starszej najlepsza była 
Kaja Polakowska z Miejskiego Przed-
szkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 
1 w Lędzinach, która zaprezentowała 
tekst „Przajymy Mikołajowi”. Drugie 
miejsce zajął Patryk Kondla z Przed-
szkola nr 3 z Oddziałami Integracyjny-
mi w Bieruniu z utworem pt. „Zima”, 
a trzecie Karol Kajzer z Miejskiego 
Przedszkola z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 1 w Lędzinach przedstawiając 
utwór „Skokanka”.

Laureaci oraz wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez Powiat Bieruńsko – Lę-
dziński. Organizatorkami konkursu 
były: Małgorzata Paruzel, Patrycja 
Pikor i Anna Smoter.  oprac. SW

Konkursy, nagrody
UcZNIoWIe BIerUńSKIcH PLacóWeK oDNoSZą LIcZNe SUKceSy

W rocznicę marszu śmierci

Na cmentarzu Bieruniu Starym znajduje się zbiorowa mogiła dziesięciu rozstrzelanych 
więźniów obozu Auschwitz – Birkenau. Tu nastąpiło przekazanie Światła Pokoju.
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Powiatowy Konkurs Gwary Śląskiej „Po naszymu” odbył się w tym roku w formie zdalnej.
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DarIUSZ GrZeSIK PoProWaDZI WIoSNą jeDeNaStKę UNII BIerUń Stary

SZacHy I SęDZIoWaNIe to Były jeGo NajWIęKSZe PaSje

15 stycznia 2021 r. zmarł 
andrzej Wilk, działacz 
Unii Bieruń Stary, 
członek zarządu klubu, 
kierownik sekcji szachowej 
i instruktor gry w szachy, 
a także wieloletni 
sędzia piłkarski.
– Tak trudno pogodzić mi się z myślą, 
że Jego już nie ma – powiedział Jerzy 
Wiśniowski, prezes Unii Bieruń Stary. 
– Znaliśmy się ponad 30 lat, od cza-
sów, kiedy byłem jeszcze zawodnikiem 
i kiedy On sędziował mecze, w któ-
rych grałem. Potem widywaliśmy się 
w klubie właściwie na co dzień. Jako 
działacz, a w końcu prezes, niewiele 
wiedziałem o rywalizacji szachowej, 
organizacji turniejów, licencjach, sy-
stemach rozgrywek, itd. Spotykałem 
się więc z Andrzejem, który wszystko 
mi tłumaczył… To była siła spokoju, 
nigdy nie widziałem, żeby był zde-
nerwowany. W działalności sporto-
wej z niczym nie miał problemów, nie 
było sytuacji, z którymi nie umiałby 
sobie poradzić. Jak obcinano środki 
na sekcję czy na imprezę, robił tak, 

żeby wszystko się odbyło i wszyscy 
byli zadowoleni. Był perfekcjonistą 
w każdym calu. Kiedy organizował 
w klubie jakiś turniej i miałem o go-
dzinie 9 otworzyć budynek, już o godz. 
8 dzwonił, czy nie zapomniałem i czy 
na pewno przyjdę...

– Jeszcze tydzień przed Jego śmier-
cią rozmawialiśmy, jak to dalej będzie 

wyglądało, czy będą cięcia w fun-
duszach, czy rozgrywki wystartują. 
Rozmawialiśmy zawsze dość długo, 
bo z Andrzejem nie można było krót-
ko rozmawiać. Miał mnóstwo pytań, 
bo lubił mieć wszystko poukładane 
i przemyślane. Teraz, kiedy Go już 
nie ma, spoglądam czasami w klubie 
na telefon i wydaje mi się, że Andrzej 

zaraz zadzwoni i spyta: „Jak to dalej 
będzie”? … – dodał J. Wiśniowski.

Działacze Unii na swojej facebo-
okowej stronie napisali: „Każdy, kto 
gra w szachy lub w piłkę w naszym 
regionie na pewno znał Pana Andrze-
ja. Zawsze uśmiechnięty i pomocny, 
nigdy nikomu nie odmówił. Szachy 
i sędziowanie meczów było jego naj-
większą pasją. Panie Andrzeju dzię-
kujemy! ” – napisali

Z kolei na stronie Piasta Bieruń 
Nowy ukazał się wpis: „Odszedł 
od nas nasz przyjaciel. Pan Andrzej 
Wilk był sędzią piłkarskim znanym 
każdemu w naszym rejonie. Każdy 
sparing, czy gra wewnętrzna zawsze 
była sędziowana przez Pana Andrze-
ja. Uwielbiał to robić i nigdy nie od-
mawiał nam swojej pomocy. Jeszcze 
w grudniu poprowadził cały cykl Piast 
Cup. Rodzinie oraz przyjaciołom skła-
damy najszczersze kondolencje”.

„Nadal nie wierzymy w to, co się 
stało… Odszedł od nas człowiek nie-
przeciętny, człowiek, który wiele 
razy pomagał nam w różnych dzia-
łaniach. Zawsze uśmiechnięty i chęt-
ny do współpracy… DZIĘKUJEMY 

za te wszystkie lata, za te wspaniałe 
chwile. To był prawdziwy zaszczyt 
móc być obok takiego człowieka ja-
kim był Pan”… – czytamy na stronie 
Gola Bieruń.

– Zapamiętam Go jako bardzo ser-
decznego i sympatycznego człowieka 
– mówi Joanna Lorenc, dyrektor Bie-
ruńskiego Ośrodka Kultury. – Miał do-
bry kontakt ze wszystkimi – dorosłymi, 
młodzieżą i dziećmi. Potrafił zjedny-
wać ludzi, co było widać po rosnącej 
liczbie osób przychodzących na zajęcia 
kółka szachowego. Przed dwoma laty 
było 10 osób, teraz przychodziło już 
ponad 30. Pan Andrzej miał mnóstwo 
pomysłów, w ubiegłym roku zorgani-
zował wspólnie z BOK Letni Szachowy 
Rynek, podczas którego rozegrał sy-
multanę. Nawet epidemia nie prze-
szkodziła mu w realizacji kolejnych 
przedsięwzięć – zorganizował turniej 
na łamach „Rodni”. Rywalizacja zo-
stała rozstrzygnięta w grudniu i zaraz 
potem planował kolejny jej cykl. Wraz 
z nim odeszła cząstka każdego z nas, 
z którymi współpracował. Będzie Go 
nam bardzo brakowało...

 Leszek Sobieraj

Wspomnienie o andrzeju Wilku

W przerwie zimowej 
w Unii Bieruń nastąpiła 
zmiana trenera. 
W miejsce tomasza Kozioła, 
drużynę poprowadzi 
Dariusz Grzesik.
Piłkarską karierę zaczynał w GKS Ty-
chy, potem był zawodnikiem m.in. 
Piasta Gliwice, GKS Katowice, Ruchu 
Chorzów, Rozwoju Katowice. W bar-
wach Katowic i Chorzowa D. Grzesik 
zagrał w 186 meczach. Najdłużej, 
bo przez 8 sezonów, występował 
w GKS Katowice, z którym dwukrot-
nie zdobył Puchar Polski i Super-
puchar. Z Ruchem Chorzów z kolei 
cieszył się z powrotu do ekstraklasy, 
a w barwach „niebieskich” po raz 
trzeci zdobył w swej karierze Puchar 
Polski. Wraz z tymi drużynami starto-
wał w Pucharze Europy Zdobywców 
Pucharów. Przez trenera Andrzeja 
Strejlaua został powołany do repre-
zentacji, w barwach narodowych wy-

stąpił w trzech meczach. Po zakoń-
czeniu kariery poszedł w ślady ojca 
– Karola i podjął się pracy trenerskiej. 
Prowadził GKS 71 Tychy, Pniówka Pa-
włowice, Nadwiślana Górę, Ogrodnika 
Cielmice, MKS Lędziny i dwukrotnie 
Sokoła Wola. Przez kilka lat zasiadał 
na ławce trenerskiej kobiecej drużyny 
piłkarskiej Polonii Tychy.

– Kiedy jesienią otrzymałem pro-
pozycję z Unii Bieruń pojechałem, 
by przyjrzeć się drużynie – mówi 
Dariusz Grzesik. – Oba mecze, które 
oglądałem, jeden na wyjeździe, drugi 
w Bieruniu drużyna... przegrała. Teraz 
jest czas, by lepiej poznać chłopaków, 
choć trzeba przyznać, że przygotowa-
nia do rundy wiosennej nie przebie-
gają, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. 
Ale tak jest we wszystkich klubach, 
problemy z przygotowaniami podzie-
lone są więc po równo. Spotykamy się 
trzy razy w tygodniu i trenujemy się 
tak, jak to tylko w tych warunkach jest 
możliwe. Największy problem mamy 
ze sparingami. Na razie wszystko 
jest jakby zawieszone, przynajmniej 
do pierwszych dni lutego, a potem 
zobaczymy, jakie będą wytyczne rzą-
dowe. Do końca przecież nie wiado-
mo czy możemy grać czy nie. Jedne 
zespoły jeszcze w ogóle nie zaczęły 
przygotowań, bo nie wiadomo czy 
runda wiosenna ruszy zgodnie z ter-

minarzem, inne już dawno mają usta-
lone terminy meczów sparingowych 
i przymierzają się do gry. Trudno też 
do końca zgodzić się obostrzenia-
mi, jakie wprowadzono, bo przecież 
zawsze mówiono, że na świeżym 
powietrzu można rozgrywać me-
cze, z zachowaniem odpowiednich 
procedur. Potem jednak okazało się, 
że nie można... Dlatego z terminami 
sparingów będzie kłopot. W tej klasie 
rozgrywkowej gra się głównie w so-
boty, bo w tygodniu niemal wszyscy 
pracują, często na zmiany, chyba, 
że ma się dostęp oświetlonego boiska 
ze sztuczną trawą, to wtedy można 
grać wieczorem. Obecnie nasza ka-
dra liczy 23 zawodników, choć nie 
wszyscy, głównie z uwagi na pracę 
zawodową, mogą regularnie chodzić 
na zajęcia. Za pośrednictwem me-
diów społecznościowych ustalamy 
kto może być, a kto nie na kolejnych 
zajęciach i do tego dopasowuję tre-
ningi. Jest więc i ciężko, i dziwnie.

Unia to zespół, który ma jasno okre-
ślony cel – powrót do IV ligi, w której 
grała jeszcze nie tak dawno. Pierwszym 
krokiem na tej drodze było wydostanie 
się z klasy B do A i miniony sezon przy-
niósł właśnie pierwszy awans.

– To jest cel rozpisany na lata, 
bo żeby znaleźć się na tym poziomie 
rozgrywek, trzeba odpowiednio zbu-
dować i przygotować drużynę. Taki 
proces przechodziło wiele innych klu-
bów w naszym regionie – GTS Bojszo-
wy, Ogrodnik, czy Wola. To wszystko 
dokonuje się małymi krokami i można 
powiedzieć, że nadal jesteśmy na po-
czątku tej drogi. Unia ma ciekawą 
drużynę, jest tu kilku doświadczo-
nych zawodników, ale jest też grupa 
młodzieży, która na pewno chce się 
pokazać z jak najlepszej strony – do-
dał trener Grzesik.

Runda wiosenna rusza 20 mar-
ca, ale Unia ma jeden mecz zaległy 
z Brzeźcami i rozpocznie rozgrywki 
tydzień wcześniej.  LS

Dziwna zima, jaka wiosna?

Dariusz Grzesik.
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BaDmINtoNIścI PoDSUmoWaLI 10 Lat DZIałaLNoścI UKS UNIa BIerUń Stary

Po mistrzowsku 
badmintoniści UKS Unia 
Bieruń Stary zakończyli 
2020 rok, zdobywając 
podczas Klubowych 
mistrzostw Polski Drużyn 
mieszanych dwa złote 
medale wśród juniorów 
i młodzików oraz brązowy 
medal w kategorii 
młodzieżowców. Niewiele 
zabrakło do kolejnego 
medalu – wśród 
juniorów młodszych. 
W tej kategorii bierunianie 
zajęli 4. miejsce.

Miniony rok był wyjątkowy dla bie-
ruńskich badmintonistów, bowiem 
klub obchodził jubileusz 10-lecia dzia-
łalności. Oczywiście historia badmin-
tona w Bieruniu jest znacznie starsza 
– w 1977 roku bieruńscy zawodnicy, 
mogący pochwalić się kolekcją medali 
mistrzostw Polski, należeli do grupy 
założycieli Polskiego Związku Badmin-
tona. Jednak potem badmintonowa 
aktywność na jakiś czas zanikła i po la-
tach z pomysłem reaktywacji sekcji 
wystąpił wychowanek Unii, Szymon 

Kostka. Zajęcia w szkółce badminto-
na przy Bieruńskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji ruszyły w 2009 roku, a rok 
później założono Uczniowski Klub 
Sportowy Unia Bieruń.

Początki
– Początki nie były łatwe, na zajęcia 
przychodziło zaledwie kilka osób 
– wspomina Wojciech Palikij, obecny 
prezes UKS. – Postawiliśmy na popu-
laryzację dyscypliny w mieście i po-
wiecie i te działania przyniosły efekty. 
Coroczny nabór powiększał nasze sze-
regi i obecnie w UKS trenuje ponad 
70 dziewcząt i chłopców. W szkołach 
podstawowych powiatu odbywają się 
rozgrywki powiatowej ligi badminto-
na, na naszych obiektach organizuje-
my turnieje dla najmłodszych osób. 
W ciągu tych 10 lat zyskaliśmy znaczą-
cą pozycję w polskim badmintonie, 
stając się jednym z czołowych klubów, 
szkolącym wyczynowych młodych za-
wodników.

Zdaniem prezesa wielką wartością, 
jaką udało się wypracować przez te 
10 lat jest to, że dla większości klub 
stał się drugim domem, miejscem 
mobilizującym do własnego rozwoju, 

w którym nawiązały się mocne relacje 
koleżeńskie i przyjaźnie.

– Zawsze kładliśmy nacisk, by w pa-
rze z rozwojem sportowym szedł roz-
wój społeczny, tak by zawodnicy mo-
gli sobie poradzić w dorosłym życiu. 
Naszą pracę na pewno będą kontynu-
ować starsi zawodnicy, którzy studiują 
wychowanie fizyczne i rozwijają się 
też na płaszczyźnie trenerskiej – dodał 
prezes.

Droga do medali
Właśnie dzięki bardzo dobrej pracy 
trenerskiej i organizatorskiej (w klubie 
treningi odbywają się systematycz-
ne dwa razy dziennie, UKS organizuje 
rocznie średnio 40 wyjazdów na tur-
nieje, a ekipy z kraju i z zagranicy gosz-
czą na imprezach sportowych w Bie-
runiu) wywindowały UKS na szczyt 
prowadzonego przez Ministerstwo 
Sportu rankingu w szkoleniu dzieci 
i młodzieży. Dwukrotnie – w latach 
2018 i 2019 – UKS bieruński klub wy-
grał klasyfikację Sportu Młodzieżowe-
go w badmintonie. Co roku zawodnicy 
zdobywają ponad 20 medali na Indy-
widualnych i Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski, a ostatnie dwa lata 
były wręcz znakomite. W 2019 roku 

Joanna Podedworny zdobyła brązo-
wy medal na Mistrzostwach Europy 
do lat 17, a we wrześniu 2020 Jakub 
Melaniuk zdobył pierwszy historyczny 
medal na Mistrzostwach Polski Elity. 
W minionym roku aż 10 bieruńskich 
badmintonistów powołanych zostało 
do kadr narodowych i najlepsi z nich 
regularnie reprezentują Polskę pod-
czas mistrzostw Europy i świata. Naj-
bardziej utytułowanymi zawodnikami 
na przestrzeni ostatniej dekady są: 
Bartłomiej Parysz, Zuzanna Parysz, 
Wojciech Sajdok, Magdalena Kul-
ska, Daniela Bielińska, Wiktor Trecki, 
Szymon Stokfisz, Arianna Biel, Joanna 
Podedworny, Piotr Liszka, Anna Czu-
chra, Kinga Stokfisz, Emilia Jochacy, 
Sebastian Pinkowicz, Agata Kozicka, 
Alicja Syrek, Karolina Kostyra, Amelia 
Socha, Robert Cybulski, Jakub Suszyń-
ski, Jakub Melaniuk, Grzegorz Rade-
cki, Krzysztof Myalski.

Dobry klimat
– Z mojego punktu widzenia – jako 
trenera i prezesa – ważne jest to, 
że sukcesy osiągamy we wszystkich 
młodzieżowych kategoriach wieko-
wych oraz że przyjęta strategia szko-
lenia i rozwoju zawodników zmie-

rza w dobrym kierunku – dodał W. 
Palikij. – Cieszę się, że w Bieruniu 
i całym powiecie jest dobry klimat 
do spokojnego rozwijania dyscypliny. 
Władze samorządowe zaufały nam 
i możemy spokojnie rozwijać naszą 
sekcję, bez dużej presji na szybki 
wynik sportowy. Korzystając z oka-
zji chciałbym na łamach „Rodni” 
podziękować wszystkim, którzy 
zawsze byli otwarci na wszelkie na-
sze inicjatywy, w tym Bernardowi 
Bednorzowi, staroście bieruńsko-lę-
dzińskiemu za wsparcie przy organi-
zacji Ligi Powiatowej, Turniejów SBL 
CUP, Turnieju Polish International, 
burmistrzom Bierunia – obecnemu 
Krystianowi Grzesicy oraz byłemu 
– Bernardowi Pustelnikowi za co-
roczne wsparcie podczas przyzna-
wania dotacji sportowych, za pro-
gramy stypendialne oraz wspieranie 
organizacji turniejów ogólnopolskich 
i międzynarodowych oraz Piotrowi 
Czarnynodze, radnemu Sejmiku Wo-
jewództwa za wsparcie podczas or-
ganizacji mistrzostw świata seniorów 
– największego w historii badminto-
na wydarzenia, odbywającego się 
w 2019 roku w katowickim Spodku.
 Leszek Sobieraj

Sympatycznie zaczął 
się rok dla bieruńskich 
sportowców. 5 stycznia 
w Urzędzie miejskim 
miała miejsce uroczystość 
wręczenia nagród osobom 
i drużynom najbardziej 
zasłużonym w 2020 roku 
dla bieruńskiego sportu.

Burmistrz Krystian Grzesica wręczył 
nagrody w sześciu kategoriach. Uho-
norowano najlepszych sportowców 
i trenerów w sportach indywidual-
nych i drużynowych, a także działaczy. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się zdo-
bywcy tytułów Mistrzów Polski i wielu 
innych trofeów.

Nagrodzeni
W kategorii Sportowiec roku: Maja 
Gawenda – zawodniczka Klubu Strzele-
ctwa Sportowego PIAST w Bieruniu.

Uzasadnienie: Podwójne Mistrzo-
stwo Polski i Wicemistrzostwo Polski, 
powołanie do Kadry Narodowej Pol-
ski. Zawodniczka rywalizuje w kate-

gorii wiekowej „młodzik”. W swojej 
dyscyplinie sportowej i kategorii wie-
kowej osiągnęła największy sukces, 
ponadto znalazła się w Kadrze Naro-
dowej Polski jako pierwsza do tej pory 
osoba w tak młodym wieku.
W kategorii trener roku: Władysław 
Chrząszcz – trener w Klubie Strzele-
ctwa Sportowego PIAST w Bieruniu.

Uzasadnienie: Wysokie osiągnię-
cia sportowe zawodników, których 
trenerem jest Władysław Chrząszcz 
na zawodach różnej rangi, w tym Mi-
strzostwa Polski, powołanie zawod-
ników do Kadry Narodowej Polski 
oraz promowanie Miasta Bierunia. 
Trener zaangażowany w swoją dzia-
łalność, rozwija pasje wśród zawod-
ników, inspiruje ich do zdobywania 
coraz lepszych wyników sportowych. 
Działa społecznie – za swoją pracę nie 
pobiera wynagrodzenia.
W kategorii Działacz Sportowy roku: 
Wojciech Palikij – prezes Uczniowskie-
go Klubu Sportowego UNIA Bieruń.

Uzasadnienie: Jako prezes UKS 
UNIA Bieruń w znacznym stopniu 

przyczynił się do rozwoju i promocji 
sportu w Gminie Bieruń. Zawodni-
cy Klubu zdobywają liczne sukcesy 
sportowe na zawodach różnej rangi, 
w tym na arenie międzynarodowej. 
Obecnie 10 zawodników UKS UNIA 
Bieruń jest członkami Kadry Narodo-
wej. Wojciech Palikij prócz zapewnie-
nia optymalnych warunków dla roz-
woju zawodników, organizuje wiele 
przedsięwzięć sportowych, w tym 
zawodów o różnym zasięgu, w tym 
międzynarodowym. Ośrodek bieruń-
skiego badmintona jest kojarzony jako 
jeden z najlepszych organizatorów im-
prez badmintona w Polsce. Ponadto 
Wojciech Palikij skutecznie pozyskuje 
środki zewnętrzne, m.in. z Minister-
stwa Sportu i Turystyki.
Nagroda za osiągnięcie sportowe 
o niewymiernym charakterze: Julia Łu-
bek – zawodniczka Modelarni LOK.

Uzasadnienie: Osiągnięcia sporto-
we: Puchar Polski Modeli Szybowców 
Halowych Klasy FIN 2019. I miejsce 
w kategorii wiekowej „młodzik” 
dziewcząt.

Nagroda dla zawodnika za osiągnięty 
wynik sportowy: Katarzyna Płonka – za-
wodniczka Klubu Sportowego RONIN.

Uzasadnienie: Złoty Medal na Mi-
strzostwach Polski w kategorii senior.
Nagroda dla drużyny za osiągnięty 
wynik sportowy:
–  14 zawodników Klubu Sportowego 

„UNIA” Bieruń Stary – Zawodnicy 

Klubu uzyskali 6 zwycięstw oraz 
3 remisy, rywalizując Klasie B. 
W roku 2020 awansowali do kla-
sy A.

–  8 zawodników Klubu Sportowego 
„PIAST” w Bieruniu – Zawodnicy 
Klubu uzyskali 1 zwycięstwo oraz 
1 remis, rywalizując w Klasie Okrę-
gowej.

Imponujący bilans dekady

Sportowcy nagrodzeni 

Burmistrz Krystian Grzesica wręczył nagrody najlepszym sportowcom.
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Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki na adres: rodnia@bok.bierun.pl rozlosujemy 
nagrody w postaci bieruńskich gadżetów. Po odbiór na-
gród zapraszamy do Urzędu miasta Bierunia, do Kancelarii 
ogólnej na parterze.  

reklama

Drodzy czytelnicy! Wraz z pierwszym 
numerem „Rodni” w 2021 roku za-
mierzaliśmy rozpocząć II Otwarte Mi-
strzostwa Bierunia w rozwiązywaniu 
zadań szachowych. Pierwsze odby-
wały się na naszych łamach od wrześ-
nia do grudnia, a ich pomysłodawcą, 
sędzią i autorem zadań szachowych, 

które publikowaliśmy co miesiąc, był 
Andrzej Wilk.

Pan Andrzej opuścił nas 15 stycz-
nia. Wewnątrz numeru publikujemy 
wspomnienie o tym niezwykłym czło-
wieku. Zanim odszedł, przygotował 
zadania do pierwszego odcinka dru-
giej edycji naszej szachowej zabawy. 

Nie wiedzieliśmy, że są ostatnimi, 
jakie od niego otrzymamy…
Niemniej dzielimy się z Wami tym 
ostatnim wyzwaniem szachowym Pana 
Andrzeja. Głowiąc się nad rozwiązania-
mi, wspomnijcie naszego bieruńskiego 
Mistrza królewskiej gry. Niech to będzie 
hołd i podziękowanie dla Niego.

ostatnie wyzwanie szachowe 
Pana andrzeja 

mat w 3 posunięciach:
Kh7, Hf1, Sg3, c7
Kf8, Ge5, f7

mat w 4 posunięciach:
Kc2, Wa1, Ga7, d3
Kb4, b5, d6

mat w 6 posunięciach:
Kg8, Sf6, Se6, Gg7, e4
Kg6, d6

Zadania na styczeń:

Także w czasie pandemii – przy zachowaniu wszelkich 
zasad ostrożności i reżimu sanitarnego – burmistrz 
Bierunia Krystian Grzesica odwiedza mieszkańców, 
którzy ukończyli 90 lat, by w imieniu zarządu i rady 
miejskiej, a także wszystkich mieszkańców złożyć im 
gratulacje i życzenia. Także wizyty u nowo narodzo-
nych bierunian odbywają sie regularnie.

13 stycznia burmistrz złożył wizytę szacownej ju-
bilatce Pani Łucji Karkut, która 5 stycznia skończyła 
90 lat. Krystian Grzesica wręczył jej bukiet kwiatów 
oraz upominek od Miasta Bierunia.

My także przyłączamy się do życzeń dla Pani Łu-
cji i z całego serca życzymy zdrowia, pogody ducha, 
dużo miłości oraz wielu spokojnych lat spędzonych 
w gronie najbliższych. 

jubileusz Pani łucji 
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