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Gdy Tadeusz Mazowiec-
ki podpisał rozporządzenie na 
mocy którego Bieruń z dniem 
2 kwietnia 1991 roku na powrót 
stał się samodzielnym miastem, 
nie tylko spełnił wieloletnie dą-
żenia jego mieszkańców, ale 
postawił ich także przed wiel-
kim wyzwaniem, jakim było mą-
dre gospodarowanie i zrówno-
ważony rozwój wszystkich czę-
ści miasta.

Dziś, z perspektywy 25-lecia 
samodzielności możemy ze 
spokojem stwierdzić, że miesz-
kańcy sprostali temu wyzwa-
niu. Stało się tak dzięki dobrze 
dobranym priorytetom.

Za najważniejsze uznano te 
elementy, które bezpośred-
nio wpływają na jakość życia: 
zdrowie, kultura, sport, środowi-
sko naturalne, bezpieczeństwo.

Z prowincjonalnej dzielnicy, 
Bieruń przekształcił się w pręż-
nie rozwijające się miasto, 
z ogromnymi perspektywami 
i potencjałem. Stał się rozpo-
znawalnym miejscem na ma-
pie zarówno Śląska, jak i całe-
go kraju.

Obchodzony jubileusz jest 
okazją do świętowania tego 
wspaniałego sukcesu, którego 
autorami są wszyscy mieszkań-
cy Bierunia.

Z programem obchodów 
Dni Bierunia można zapoznać się 

na stronie 16

Zapraszam 
do wspólnego 
świętowania 

Krystian Grzesica 
Burmistrz Bierunia

Drogowy boom inwestycyjny

ZAPRASZAMY NA DNI BIERUNIA

Rodziny na rowerach

czytaj na str. 16
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Po wielu latach 
starań i dysku-
sji remontu do-

czekała się ulica Ka-
dłubowa, która tylko 
na pozór wydaje się 
być spokojną, miej-
ską uliczką , jakich 
wiele na naszej sta-
rówce. Tymczasem 
jest uczęszczaną 
i często zatłoczoną 
arterią komunikacyj-
ną. Dość powiedzieć, 
że właśnie tędy bie-
gnie najlepszy do-
jazd do szkoły pod-
stawowej. Zwłasz-
cza rano powoduje 
to nie lada utrudnie-
nia w ruchu i wzbu-
dza niepotrzebną 
nerwowość kierow-
ców. Później nie jest 
lepiej, gdyż obok 
szkoły znajduje się 
boisko sportowe, 
plac zabaw dla naj-
młodszych i niedaw-
no wyremontowany, 
atrakcyjny basen. 
Mieszkańcy pose-
sji zlokalizowanych 
przy ulicy Kadłubo-
wej od lat apelowa-
li do władz miejskich 
o pomoc w rozwią-
zaniu tych komuni-
kacyjnych proble-
mów, ale ciasna za-
budowa starówki nie 
daje zbyt wielkiego 
pola manewru. Mimo to władza 
miejskie po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych oraz 
wysłuchaniu uwag i wniosków 
różnych środowisk, wspólnie 
z mieszkańcami i specjalistami 
od inżynierii ruchu drogowego 
oraz projektantami doprowa-
dziły do zaprojektowania i pod-

pisania umowy na wykonaw-
stwo przebudowy ulicy.

Roboty drogowe rozpoczęły 
się 29 sierpnia – mówi zastęp-
ca burmistrza Sebastian Ma-
cioł. Prace obejmą przebudo-
wę drogi o długości 201,54 m 
w zakresie nawierzchni jezdni, 
chodników i zjazdów wraz z to-

warzyszącą infrastrukturą, tj. 
kanalizacją deszczową, oświe-
tleniem ulicznym oraz sieciami 
elektrotechnicznymi i teletech-
nicznymi. Wyremontowana zo-
stanie również sieć wodocią-
gowa. Koszt inwestycji to nieco 
ponad milion złotych. Niestety 
ze względu na trwające uzgod-

nienia z innymi insty-
tucjami, których sie-
ci przebiegają w tym 
rejonie (m. in. z Tau-
ronem) prace re-
montowe nie rozpo-
częły się wcześniej. 
Na czas prowadze-
nia remontu zostanie 
wprowadzona tym-
czasowa organizacja 
ruchu w tym rejonie. 
W czasie remontu 
droga będzie nie-
przejezdna, a miesz-
kańcy zostali poin-
formowani o sposo-
bie poruszania się 
w okolicy przez ulot-
ki które przygotował 
Urząd Miejski.

W związku z pro-
wadzoną przebudo-
wą – dodaje zastęp-
ca burmistrza Macioł 
– wystąpią znaczące 
utrudnienia w ruchu 
drogowym. Szczegól-
ne utrudnienia doty-
czyć będą parkowa-
nia przez korzystają-
cych z basenu oraz 
dowożących dzieci do 
Szkoły Podstawowej 
nr 1. Sugerujemy za-
tem, by na czas pro-
wadzonych prac ko-
rzystać z parkingów: 
przy ulicy Chemików 
obok cmentarza przy 
Sanktuarium św. Wa-
lentego oraz przy 

skrzyżowaniu ulic Jerzego i Li-
cealnej (obok Ośrodka „Galen”).

Termin zakończenia inwe-
stycji planuje się na 9 grudnia 
tego roku i liczymy, że zarówno 
mieszkańcy domów przy ul. Ka-
dłubowej, jak i kierowcy korzy-
stający z tej ulicy, odczują zna-
czącą poprawę.

Drogowy boom inwestycyjny
Na drogach naszego miasta trwają intensywne prace remon-
towo-budowlane, a będzie ich jeszcze więcej. Wszystko po 
to, aby poprawić stan dróg i zwiększyć dostępność komuni-
kacyjną. Najlepszym okresem na prowadzenie tego rodzaju 
inwestycji z wielu powodów jest okres od wiosny od jesieni. 

Jak zwykle w takich przypadkach zanim będzie lepiej – musi 
być gorzej zarówno dla kierowców jak i samych mieszkań-
ców. Władze samorządowe naszego miasta dokładają wszel-
kich starań, aby ewentualne uciążliwości ograniczyć do mi-
nimum. 

KADŁUBOWA: przygotujmy się na objazdy
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Drogowy boom inwestycyjny
Wawelska

Bociania, Sokolska i Barbórki

Poważny remont czeka 
nas na ulicy Wawelskiej. 
Wprawdzie jest to dro-

ga wojewódzka nr 934 i inwe-
storem jest Zarząd Dróg Woje-
wódzkich, ale wszyscy wiemy 
jak ważna jest ta ulica w na-
szym mieście. Wykonawcą re-
montu jest Wawelskiej firma 
Berger Bau Polska.

Według zapowiedzi inwesto-
ra, prace remontowe rozpocz-
ną się 5 września i zgodnie 
z umową mają potrwać do 31 
października. Remont miał ob-
jąć swym zakresem odcinek ul. 
Wawelskiej od przejazdu kole-
jowego do skrzyżowania z DK 
44 (ul. Warszawska) zgodnie 
z wieloletnimi monitami mia-
sta.  W pewnym momencie po-
jawiły się sygnały, że  z powo-
du braku porozumienia między 
Zarządem Dróg Wojewódzkich 
a Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad zagrożo-
nej jest wykonanie fragmentu 
drogi między pocztą a skrzyżo-
waniem. Szybka reakcja  burmi-
strza Krystiana Grzesicy i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Adama Rozmusa spowodowa-
ła, że po spotkaniu z dyrekcją 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
zdecydowano, że  droga będzie 
remontowana na całym odcin-
ku od przejazdu kolejowego na 
ulicy Wawelskiej do skrzyżowa-
nia z DK 44 (ul. Warszawska). 
Mimo, że jest to stosunkowo nie-
wielki odcinek jednak ze wzglę-
du na duże natężenie ruchu 
w tym rejonie, kierowcy muszą 

się liczyć ze sporymi utrudnie-
niami. Zarząd Dróg Wojewódz-
kich przygotował objazdy dla sa-
mochodów jadących z Mysłowic 
do Oświęcimia jednocześnie za-
pewniając, że dołoży starań aby 
prowadzone prace były jak naj-
mniej uciążliwe dla mieszkań-
ców Bierunia.

Wprawdzie inwestor prze-
konuje, że ruch lokalny będzie 
niezagrożony a mieszkańcy 
mają być na bieżąco informo-
wani o ewentualnych utrudnie-
niach – ale warto być ostroż-
nym w tych prognozach. Być 
może na pewien czas miesz-
kańcy będą musieli parkować 
samochody w rejonie ul. Remi-
zowej. Według zapewnień ma 
być możliwy dojazd do insty-
tucji zlokalizowanych przy uli-
cy Wawelskiej czyli: do poczty, 
przychodni „Medyk”, apteki czy 
sklepów. Ma być też zachowa-

ny ruch pieszy, bo choć prace 
obejmą także remont chodni-
ków, to najpierw będzie remon-
towany chodnik z jednej strony 
a później z drugiej.

Droga na odcinku od przejaz-
du kolejowego do skrzyżowania 
jest zdewastowana przez cięż-
ki transport samochodowy. Pa-

miętajmy jednak, że cały czas 
mówimy o remoncie a nie prze-
budowie drogi – mówi zastęp-
ca burmistrza Sebastian Ma-
cioł. Nie możemy więc spodzie-
wać się poszerzenia drogi czy 
udrożnienia komunikacyjnego 
a jedynie generalnego remontu 
tego co zostało zniszczone.

Zakres robót jest dość szeroki 
i przewiduje między innymi: ko-
rytowanie na głębokość jedne-
go metra, wybieranie starej pod-
budowy, wymianę nawierzchni 
jezdni, wymianę chodników, od-
wodnienie dróg. Ponadto upo-

rządkowany będzie wjazd od 
strony ulic Piastowskiej i Re-
mizowej, który w tej chwili jest 
dość szeroki i dla wielu kierow-
ców kłopotliwy. Przeprowadzo-
ny też będzie remont przystan-
ku autobusowego gdzie po-
wstanie zgodna z przepisami, 
pełnowymiarowa zatoka auto-
busowa. 

Chociaż jak już wspominali-
śmy jest to droga wojewódzka, 
to jednak miasto czyni starania 
i prowadzi rozmowy z PKP, 
aby przy okazji remontu drogi, 
wyremontowany został rów-
nież przejazd kolejowy. Kon-
kretnie chodzi o wyprofilowa-
nie miejsc między płytami be-
tonowymi na tym przejeździe. 
Ponieważ przejazd kolejowy 
jest własnością kolei, to popra-
wa nawierzchni w tym miejscu 
nie leży w gestii Zarządu Dróg 
Wojewódzkich i nie była ujęta 
w zamówieniu przetargowym. 
Tę część pracy powinna wy-

konać kolej i dobrze byłoby aby 
udało się to w tym samym cza-
sie co remont drogi.

Być może przy okazji uda się 
też wyburzyć budynek dawne-
go „Rolnika”. Tym powinna się 
zająć na podstawie podpisanej 
ugody kopalnia, która zobowią-
zała się zrobić to do końca roku. 
Dobrze byłoby, skoordynować 
w tym samym czasie wszystkie 
prace remontowe: drogi, prze-
jazdu kolejowego i wyburzenia 
„Rolnika” tak, by udało się za-
kończyć wszystkie prace do 31 
października.

Pisząc o remontach dróg nie 
sposób wspomnieć o naj-
świeższych zmianach. Bu-

dowie Przedszkola nr 3 w Bieru-
niu, towarzyszyły prace związane 
z usprawnieniem komunikacyj-
nym w jego sąsiedztwie. Przypo-
mnijmy, że w 2015 roku zapadła 
decyzja o zaprojektowaniu i wy-
konaniu dróg Bociania i Sokol-
ska oraz remoncie ul. Barbórki, 

aby w momencie otwarcia no-
wego przedszkola komunikacja 
wokół niego była jak najbardziej 
przyjazna dla rodziców i dzieci.

W poniedziałek 29 sierpnia za-
kończono zadanie inwestycyjne 
pn.: „Usprawnienie komunikacyj-
ne w rejonie Przedszkola w Bie-
runiu Nowym”. W ramach za-
dania wybudowano: - ulice So-
kolską (I etap – na odcinku od 

ul. Nasypowej do ul. Bocianiej) 
o długości 69 m oraz ulicę Bocia-
nią (stanowiącą łącznik ul. So-
kolskiej do ul. Barbórki) o długo-
ści 115 m. Prace rozpoczęto 20 
maja br. i mimo krótkiego czasu 
wykonano nawierzchnię jezdni, 
chodnika i zjazdów z kostki beto-
nowej oraz kanalizację deszczo-
wą i oświetlenie uliczne. W ra-
mach prowadzonych prac dro-

gowych przy Przedszkolu nr 3 
gruntownie wyremontowano tak-
że ul. Barbórki wraz z budową 
chodnika, która połączyła nowe 
przedszkole z ul. Wawelską. 
Dzięki tym pracom mamy nie 
tylko nowoczesne przedszkole, 
ale również wygodny i bezpiecz-
ny dojazd, którym rodzice będą 
mogli przywozić i odbierać swo-
je pociechy.
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Do końca września powin-
ny zakończyć się prace 
budowlane na Barańcu. 

Roboty prowadzone są w ra-
mach zadania „Przebudowa 
ciągu dróg gminnych w Bieru-
niu, ulic: Torowej, Barańcowej, 
Kocyndra i Baryki”. Jak się do-
wiedzieliśmy zakres robót obej-
muje między innymi: budowę 
nawierzchni jezdni, chodników 
i ścieżki rowerowej. Ponadto 
wykonana będzie przebudowa 
wlotów skrzyżowań tych dróg 
z drogami powiatowymi, ulica-
mi: Bojszowską i Krakowską 
w Bieruniu.

Dotychczas wykonano prace 
rozbiórkowe i zrealizowano fre-

zowanie nawierzchni bitumicz-
nych oraz wycinkę drzew. Wy-

konano kanalizację deszczową, 
kanalizację teletechniczną oraz 

przebudowę sieci energetycz-
nej na ul. Baryki. Obecnie trwa  
przebudowa sieci energetycz-
nej na ul. Barańcowej i Kocyn-
dra.

Prace ziemne wraz z wykona-
niem konstrukcji pod jezdnię zre-
alizowano na ulicach: Torowej, 
Kocyndra, Baryki i ścieżce rowe-
rowej (łącznik pomiędzy ulicą: 
Baryki a Barańcową). Obecnie 
prace ziemne trwają na ul. Ba-
rańcowej (wykonywanie koryta 
pod jezdnię). Na ulicy Torowej, 
Baryki i ścieżce rowerowej uło-
żono krawężniki i kontynuowane 
są prace związane z ułożeniem 
obrzeży i chodnikiem.

Torowa, Barańcowa, Kocyndra i Baryki

Droga do Strefy

Pisząc w tym numerze Rod-
ni o drogach, nie można 
zapomnieć o pracach ja-

kie prowadzone są w strefie 
ekonomicznej. Bieruńska strefa 
staje się coraz bardziej atrakcyj-
na dla firm, które po zapełnieniu 
się Podstrefy Tyskiej zgłaszają 

się do Bierunia. W momencie 
kiedy pojawiło się zaintereso-
wanie kolejnymi terenami i oka-
zało się, że brak do nich drogi, 
władze miasta podjęły błyska-
wiczną decyzję o zaprojektowa-
niu i wybudowaniu drogi, dzię-
ki której otwarte zostaną kolejne 

tereny inwestycyjne w naszym 
mieście. Obecnie realizowany 
jest I etap inwestycji, która obej-
muje swym zakresem budowę 
bocznej drogi od ul. Ekonomicz-
nej, chodnika, infrastruktury to-
warzyszącej (kanalizacja desz-
czowa, kanały technologiczne), 

oświetlenia, wykonanie ozna-
kowania drogowego oraz urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i posadzenie ziele-
ni. Zadanie to realizowane jest 
przy wydatnej pomocy finanso-
wej Katowickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej.
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W tej chwili siłownia na 
ul. Mieszka to cztery 
urządzenia na których 

jednocześnie może ćwiczyć 
osiem osób. Jest tu urządze-
nie do wyciskania i wypycha-
nia, orbit rek na twisterze, „bie-
gacz podwójny” oraz wahadło 
podwójne. 

Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku, po raz pierwszy 
w naszym mieście, z inicjatywy 
burmistrza Krystiana Grzesicy 
rozpoczęto wdrażanie nowego 
narzędzia za pomocą którego 
mieszkańcy mogą decydować 
o części budżetu miasta, tj. bu-
dżetu partycypacyjnego. Wtedy 

też do „Budżetu partycypacyj-
nego Bieruń 2016”, mieszkańcy 
zgłosili 57 projektów, z których 
ostatecznie wybrali 21 zadań 
realizacji w roku bieżącym.

Siedem projektów koordynu-
je BOSiR i są wśród nich wspo-
mniane wcześniej siłownie ze-
wnętrze. Od początku roku 
powstały już: Plenerowa siło-
wania na Jajostach za kwotę: 
18 500,00 zł, dwie siłownie na 
osiedlu Granitowa w sumie za 
kwotę 36 600,00 zł, siłownia 

nieopodal arboretum w dzielni-
cy Kopań – Bijasowice za kwo-
tę: 24 971,00 zł oraz najnow-

sza czyli siłownia zewnętrzna 
przy ulicy Mieszka I za kwotę 
20 750,00 zł.

Ponieważ w tym tekście pi-
szemy tylko o siłowniach, do-
dajmy więc, że jak nas poin-
formował Michał Żerdka z Bie-
ruńskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, jeszcze we wrze-
śniu powstanie siłownia na 
osiedlu Homera wyposażona 
na początek w dwa urządzenia.

– Wykonując ćwiczenia fi-
zyczne na świeżym powie-

trzu, zawsze tylko zyskujemy. 
Zwiększamy swoją odporność 
na choroby wirusowe, dzięki 
czemu nie będzie nas dopadać 
przeziębienie podczas zimy – 
mówi Joanna Matuszyńska tre-
nerka i sportsmenka, propagu-
jąca ćwiczenia pod chmurką 
mieszkanka osiedla Granitowa.

– Głównym argumentem 
przemawiającym na korzyść si-
łowni w plenerze jest brak ko-
nieczności wnoszenia opłat. 

Względy ekonomiczne są bar-
dzo ważne i warto się nimi kie-
rować, jeśli tylko taka siłownia 
znajduje się zaraz pod naszym 
domem – dodaje jej koleżanka 
Magda ćwicząca tuż obok. 

W czasie wakacji nasze si-
łownie „pod chmurką” okupo-
wane były najczęściej przez 
dzieci, ale moda na zdrowy styl 
życia sprawia, że coraz czę-
ściej zwłaszcza w godzinach 
popołudniowych ćwiczą tu do-
rośli. Wieczorem na siłowni po-
jawiają się ci, którzy obawiają 
się krytyki lub nie mają ocho-
ty ćwiczyć wśród innych, być 
może bardziej umięśnionych 
i szczuplejszych osób. Wieczo-
rem, każdy z ćwiczących staje 
się przy okazji niemal niezau-
ważalny więc zaczynają domi-
nować seniorzy. 

 Siłownie pod chmurką

W ramach realizacji projektów z zeszłorocznego budżetu 
partycypacyjnego powstają w naszym mieście kolejne si-
łownie. Kilka dni temu otwarto nową siłownię przy ulicy 
Mieszka I, kiedy odwiedziliśmy to miejsce właśnie trwa-
ło układanie puzzli. To dopiero początek – mówi Krysty-
na Wróbel radna z tego okręgu i dodaje w przyszłym roku 
chcielibyśmy aby powstał tu „Plac milusińskich” dla naj-
młodszych, a cały teren został ogrodzony i objęty monito-
ringiem. 

Może więc lepiej 
nie czekać i wybrać się 

na siłownię? 
Przecież to tak blisko.



6 Rodnia · SIERPIEŃ 2016 r.

Na terenie Bierunia zlo-
kalizowanych jest oko-
ło 360 gospodarstw rol-

nych, których powierzchnia 
użytków rolnych wynosi powy-
żej 1 ha. Najwięcej dużych go-
spodarstw znajduje się w Ścier-
niach i w Bijasowicach. Na tere-
nie miasta zlokalizowanych jest 
5 gospodarstw użytkujących 
ponad 60 ha gruntów. Ogólna 
powierzchnia użytków rolnych 
w mieście wynosi ok. 2400 ha 
z czego ok. 2000 ha użytkowa-
na jest przez rolników z Bieru-
nia. Głównymi zasiewami są 
zboża, które stanowią ok. 70 % 
w strukturze zasiewów. Szacuje 
się, że drugie miejsce w zasie-
wach ma kukurydza, a następ-
nie, rzepak, ziemniaki, buraki, 
warzywa i inne. Utrzymująca 
się od kilku lat niska opłacal-
ność chowu bydła oraz owiec 

w dalszym ciągu powoduje 
przekształcanie użytków zielo-
nych na grunty orne. W Bieru-
niu teraz częściej spotkać moż-
na pasące się konie niż bydło. 
Zauważamy ustanie tendencji 
zaniechania uprawy i niewyko-
nywania jakichkolwiek zabie-
gów przez właścicieli na swo-
ich gruntach, nie mniej tenden-
cja ta się jeszcze nie odwróciła 
i dalej obserwujemy duże poła-
cie gruntów nieuprawianych. 

 Produkcja zwierzęca w mie-
ście oparta jest w głównej mie-
rze na trzodzie chlewnej oprócz 
tego na terenie Bierunia prowa-
dzona jest produkcja kur na jaj-
ka, brojlerów, bydła opasowe-
go i mlecznego. Bydło mleczne, 
ma jednak mniejsze znacze-
nie. Powodem tego jest niska 
opłacalność i wysoko stawia-
ne rygory co do czystości mle-

ka. Do tego dochodzi jeszcze 
w tym roku fakt kar unijnych na-
łożonych na Polskę za nadpro-
dukcję mleka w sezonie 2014-
2015. To zupełnie eliminu-
je małe gospodarstwa z jedną 
czy dwoma krowami. Być może 
nasi rolnicy mieliby większą 
szansę przebicia się z własnym 
produktem, który jest lepszy niż 
unijny, gdyby mieli możliwość 
jego przetworzenia, magazyno-
wania i przechowywania. Chów 
owiec zupełnie zaniknął. Rolni-
cy mający duże gospodarstwa, 
dzięki dotacjom unijnym mają 
możliwość doposażyć swoje 
gospodarstwa w nowy sprzęt, 

co widać na naszych polach 
i drogach. Dziś rolnik jest przed-
siębiorcą. 

Z organizacji rolniczych na 
terenie Bierunia pozostały już 
tylko działające Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Wprawdzie na-
dal prężnie działa Bieruńska 
Spółka Wodna, która zajmu-
je się konserwacją urządzeń 
wodnych melioracji szczegóło-
wej. Ostatnią, z której rolnik ma 
określone korzyści, jest ciągle 
dobrze prosperująca Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska „Bie-
ruń” skupująca mleko od tutej-
szych rolników.

Pani Beata pocho-
dzi ze Ścierni. Jej 
rodzice posiada-

li wielokierunkowe, trady-
cyjne gospodarstwo rolne 
z chowem bydła mlecz-
nego, trzody chlewnej, 
drobiu. Na użytkach rol-
nych uprawiali ziemnia-
ki, buraki, zboża, warzy-
wa, później też kukury-
dzę. Ponadto posiadali 
łąki i pastwiska. Pani Be-
ata oczywiście we wszyst-
kich pracach pomaga-
ła swoim rodzicom. Stąd 

praca w gospodarstwie 
nie stanowi dla niej pro-
blemu. Podobnie jak Pani 
Beata, Pan Piotr pochodzi 
z gospodarstwa rolnego, 
również tradycyjnego wie-
lokierunkowego, zlokali-
zowanego w Bieruniu Sta-
rym. Warto wspomnieć, 
że kiedy Państwo Beata 
i Piotr Kostyra brali ślub 
25 lat temu, byli pierwszy-
mi zawierającymi zwią-
zek małżeński w Bieruniu, 
po jego odłączeniu się od 
miasta Tychy. Wówczas 

jeszcze nie 
przypuszcza-
li że swoje 
losy zwiążą 
z gospodar-
stwem ogrod-

niczym, które teraz pro-
wadzą. Gospodarstwo to 
złożone jest z gruntów po 
swoich rodzicach z jednej 
i drugiej strony i liczy po-
nad 2,5 ha z czego 0,6 ha 
znajduje się pod osłona-
mi. Zajmują się produkcją 
roślin ozdobnych, głównie 
kwiatami ciętymi. Rodzaj 
produkowanych gatunków 
kwiatów zależy od popy-
tu, który w różnych latach 
różnie się kształtuje. Dla-
tego trzeba mieć niezłe 
wyczucie rynku. W pro-

dukcji były już słoneczni-
ki, goździki, chryzantemy, 
gipsówki i inne. W polu 
zaś uprawiane są wyłącz-
nie słoneczniki. Mimo ma-
łej powierzchni gospodar-

stwa, pracy na nim jest 
jednak bardzo dużo, gdyż 
prowadzona jest na nim 
intensywna gospodarka. 
Państwo Beata i Piotr Ko-
styra mają czwórkę dzieci. 

Rolnictwo w cieniu kopalnianego szybu
Wkrótce dożynki – czas rolniczej zabawy po skończonej 
pracy. Zanim jednak nasi gospodarze – 11 września przy-
niosą chleb z tegorocznych zbiorów do ołtarzy w bieruń-
skich kościołach a potem przekażą symboliczny bochenek 
burmistrzowi Krystianowi Grzesicy – warto przedstawić kil-
ka informacji o rolnictwie w cieniu kopalnianych szybów, 
strefy ekonomicznej i wielkich zakładów przemysłowych. 

Beata i Piotr Kostyra starostami dożynek
Starostami tegorocznych dożynek są Państwo Beata i Piotr 
Kostyra. Nominacje na tę funkcję otrzymali z rąk przewodni-
czącego Rady Miejskiej Adama Rozmusa i burmistrza Kry-
stiana Grzesicy – podczas sesji Rady Miejskiej 25 sierpnia.

Program tegorocznych dożynek 
zamieszczamy na str 11
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To swoisty fenomen na ma-
pie kulturalnej miasta, ze-
spół, który zaczynał jako 

grupa licealna z czasem stał się 
jednym z najlepszych ambasa-
dorów naszego miasta. Który wy-
kształcił przez ten czas mnóstwo 
ludzi ucząc ich odwagi artystycz-
nej, publicznych wystąpień i oka-
zywania swej miłości do Bieru-
nia. Wielu z tych, którzy zaczy-
nali w „Epidemii” dzisiaj pracuje 
w urzędzie miejskim, w staro-
stwie, urzędzie marszałkowskim 
i innych znaczących instytucjach 
regionu.

W 1996 z inicjatywy Adama 
Radosza oraz ówczesnej dyrek-
tor Bieruńskiego Ośrodka Kultury 
Ireny Grabowskiej powstał teatr 
młodzieżowy „Epidemia”. Przez 
7 lat pracy twórczej zespołu pod 
kierownictwem Adama powstało 
6 spektakli, między innymi „Pre-
sja” „Poszukiwanie Dusz” Świń-
stwo”. Od roku 2002 obowiąz-
ki reżysera przejął Michał Sabat 
były aktor i wychowanek Adama. 
Zmiana reżysera pozwoliła na 
zmianę wizerunku oraz konwen-
cji pracy teatru . Teatr „Epide-
mia” poszerzył swój profil działań 
nie tylko o szeroko pojęty ruch 
sceniczny ale również elementy 
ognia, elementy szczudlarskie. 
Jednak ukochaną formą teatru 
pozostaje międzynarodowy ję-
zyk gestu który nie wymaga tłu-
maczenia. Teatr „Epidemia” z po-
wodzeniem prezentuje swój do-
robek na scenach festiwalowych 
polski i zagranicznych. Uczy, wy-
chowuje, pozwala oderwać się 
od codzienności. 

W tej chwili trzon zespołu sta-
nowi dziewięć osób, które mają 
w swym repertuarze kilkanaście 
spektakli i mogą każdy z nich 
zagrać niemal z marszu. Są to: 
Sylwia Osuch, Paulina Wró-
bel, Kornelia Kamińska, Paulina 
Brzeźniak, Olga Krawczyk, Ma-

teusz Kula, Michał Wróbel, Two-
rek Krzysztof, Miłosz Fajfer, Piotr 
Sabat, Wiler Dominik (Technika 
Sceniczna).

Jednocześnie grupa prowadzi 
zajęcia teatralne dla młodzieży 
szkolnej by pozyskiwać kolejne 
talenty szlifować i przygotowy-
wać do wystąpienia na scenie. 
W bogatym repertuarze „Epi-
demii” znajdują się między in-
nymi spektakl „Małgorzaty” na 
podstawie „Mistrza i Małgorza-
ty” Bułhakowa, „Polak potrafi” 
na podstawie Witkiewicza, „Re-
krut” na podstawie „Dzielnego 
wojaka Szwejka”, legenda opo-
wiadająca o historii powstania 
Bierunia, „Tesla” – historia To-
masza Edisona, a także wiele 
spektakli dla dzieci by wymie-
nić chociażby: bajkę edukacyj-
ną „Bob Budowniczy” pokazują-
cą zasady udzielania pierwszej 
pomocy czy bajkę mikołajkową. 
Oczywiście, wymieniać można 
by znacznie więcej.

Dyrektor Bieruńskiego Ośrod-
ka Kultury Zofia Łabuś jest ser-
cem i duszą z zespołem i za-
wsze udziela mu wszelkiej po-
mocy. Zespół odwdzięcza się 
angażując się w wiele miejskich 
projektów na zasadach non pro-
fit. Jest potrzeba – pojawiają się 
szczudlarze, aktorzy z jakimś in-
teresującym spektaklem, poły-
kacze ognia czy animatorzy go-
towi wciągnąć dzieci do wspa-
niałej interesującej zabawy.

„Epidemia” przeszła dłu-
gą drogę od teatru tworzonego 
przez licealistów i dla licealistów 
do teatru profesjonalnego, któ-
rego sława już dawno przekro-
czyła Bieruń i który nie opuszcza 
żadnej okazji by sławić nasze 
miasto. Nie są to puste słowa. 
Wystarczy wymienić, wydarze-
nia teatralne z ostatnich kilku 
miesięcy w których uczestniczy-
ła „Epidemia”. 

OD ZESPOŁU SZKOLNEGO 
DO PROFESJONALIZMU

Obchodzimy jubileusz 25 samorządności Bierunia, jubile-
usz odrodzenia naszego miasta. Nie wszyscy jednak zda-
ją sobie sprawę, że już pięć lat później w życiu naszego 
miasta pojawił się Teatr Epidemia, który właśnie obchodzi 
swój jubileusz działalności scenicznej. 

20 lat    „Epidem
ii

”

Występ w Muzeum Energetyki 
w Łaziskach, piąty festiwal sztu-
ki ulicy „Wall Street” w Święto-
chłowicach, Industriada, występ 
z aktorami Teatru Ziemi Ryb-
nickiej, Dni Brzeszcz, Festiwal 
Sztuki i Wina w Olsztynie koło 
Częstochowy, XIV Festiwal Kra-
snali w Kamiennej Górze koło 
Wałbrzycha, Międzynarodowy 
Festiwal teatrów ulicznych „Bru-
karnia we Włocławku”, spektakl 
Biała lokomotywa w Aleksandro-
wie Kujawskim. Sporo tego, jak 
na zespół z małego miasta, który 
bez kompleksów występuje obok 
sław teatru ulicznego z Warsza-
wy, Krakowa, Wrocławia czy Byd-
goszczy i zawsze zyskuje uzna-
nie fachowców i publiczności.

Michał Sabat szef zespołu, 
aktor i reżyser zapytany o naj-
bliższe plany „Epidemii” mówi: 

„Występ na konfrontacjach te-
atralnych „Crash Testy” w Kato-
wicach gdzie wystąpi kilkanaście 
teatrów z całej Polski i „Epide-
mia” jako jedyny zespół ze Ślą-
ska a wcześniej występ na XIV 
Festiwalu Jazzu Tradycyjnego 
w Rybniku.” 

Zapytany o to czego życzyć 
zespołowi z okazji jubileuszu do-
daje: Kochamy Bieruń, lubimy tu 
pracować bo mamy tu wolność 
tworzenia. Chcielibyśmy czuć 
wzajemność. Aby miasto bardziej 
promował działania artystyczne 
naszego teatru i zaczęło się nami 
chwalić.

Artyści to ludzie wrażliwie, 
stale potrzebujący adoracji 
i utwierdzania w słuszności tego 
co robią. Nie żałujmy tego na-
szej „Epidemii”. To naprawdę 
świetny teatr.

KAWKA odleciała. 
Co dalej z niską emisją?

Urząd Miejski w Bieruniu informuje, że w związku z wycofa-
niem się Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie ze współfinansowania Programów 
ograniczenia emisji w 2016 r., planowany przez Gminę Bieruń 
do realizacji w 2016 r. „Programu ograniczenia emisji na terenie 
Miasta Bierunia – etap VI - program pilotażowy KAWKA” nie bę-
dzie realizowany. 

Przewidujemy jego realizację w 2017 r. jeżeli nowe warun-
ki finansowania takich Programów będą korzystne dla Gminy 
i mieszkańców. O fakcie podjęcia realizacji ww. Programu na 
nowych zasadach w 2017 r. poinformujemy niezwłocznie na ła-
mach naszej gazety i na stronie www. Urzędu Miejskiego w Bie-
runiu. Podjęcie Programu na nowych zasadach będzie wyma-
gało weryfikacji złożonych do tej pory wniosków drogą elektro-
niczną, telefonicznie lub pisemnie (w zależności od preferencji 
wnioskodawców). 
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PYSZNE CIASTO 
NA WĘGLOWEJ

Jako pierwsi w sobotnie po-
południe, 16 lipca, zabawę za-
częli mieszkańcy osiedla przy 
ulicy Węglowej. Wprawdzie po-
goda pokrzyżowała plany or-
ganizatorów i przez cały czas 
trwania festynu pojawiały się 
przelotne opady deszczu, ale 
nie zniechęciło to mieszkańców. 
Świetnie przygotowane miejsca 
biesiadne przez firmę Mojito Pu-
b&Lunch oraz zadaszone miej-

sce do tańczenia pozwoliły na 
kontynuowanie zabawy.

Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyły się pokazy ra-
townictwa technicznego oraz 
prezentacja sprzętu gaśnicze-
go, przygotowaną przez OSP 
Bieruń Nowy. O godzinie 17.00 
dzieci obejrzały bajkę „Smerfy” 
przygotowaną przez teatr „Art.-
-Re” z Krakowa, która zgroma-
dziła przed sceną sporą gro-
madkę młodych widzów.

Od godziny 18.00 scenę prze-
jęli bieruńscy raperzy „Dumny 
Bieruń” który tworzą – Gumix 

i Oli. Godzina 19.00 to rozstrzy-
gnięcie konkursu na najlepsze 
ciasto „Maszkiety”. Jury oceni-
ło walory smakowe wypieków 
dostarczonych przez biorących 
udział w konkursie i wyłoniło 
zdobywcę. Pierwsze miejsca 
było premiowane zdobyciem 

nagrody w postaci treningowe-
go roweru stacjonarnego, ufun-
dowanego przez pełniących 
rolę gospodarzy radnych: Na-
talię Grosman i Michała Mazga-
ja. Nagrodę zdobyła pani Kata-
rzyna Kania za ciasto Tiramisu. 
Bezpośrednio po ogłoszeniu 
wyników konkursu rozpoczęła 
się zabawa taneczna z zespo-
łem Bieruńskie Bajery, która 
trwała do godz.22.00.

COUNTRY 
NA GRANITOWEJ
Dla sąsiadów z Granitowej 

pogoda była łaskawsza. Zaba-
wa która rozpoczęła się w so-
botnie popołudnie, 30 lipca, 

WSPOMNIENIA LETNICH FESTYNÓW
Wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku, wyjazdów i zabawy. Jednak żeby fajnie spędzić czas, nie trzeba wcale le-
cieć na Majorkę. Wakacje w Bieruniu były również udane, a z pewnością bezpieczniejsze niż egzotyczne wojaże. Bawiliśmy 
się jak zwykle na dzielnicowych i osiedlowych festynach przygotowanych przez Bieruński Ośrodek Kultury, Bieruński Ośro-
dek Sportu i Rekreacji oraz radnych, którzy byli gospodarzami poszczególnych imprez. Ale najważniejsi byli bierunianie, 
dzięki wam wspólne sąsiedzkie spotkanie stało się okazją do wspaniałej zabawy.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję za organizowanie festynu 30 lipca na ul. 

Granitowej w Bieruniu. Dziękuję Burmistrzom: Krystianowi Grze-
sicy oraz Zastępcy – Sebastianowi Maciołowi, Radnej Krystynie 
Wróbel, Bieruńskiemu Ośrodkowi Kultury, Bieruńskiemu Ośrod-
kowi Sportu i Rekreacji wraz z pracownikami, zespołom muzycz-
nym, w szczególności Panu Krzysztofowi Myalskiemu za dobrą 
muzykę i prowadzenie całej imprezy. Dziękuję również Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Czarnuchowicach za udział i prowadze-
nie konkursu, wszystkim sponsorom, a w szczególności Wam 
mieszkańcom za liczny udział  i wspólną zabawę.

Radny ul. Granitowej
Stanisław Jurecki
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trwała w najlepsze aż do godzin 
nocnych. Spora w tym zasługa 
radnych Stanisława Jureckiego 
i Krystyny Wróbel, którzy dwoili 
się i troili aby wszystko wypadło 
jak najlepiej.

Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Były gry i zabawy dla 
najmłodszych, sportowe konku-
rencje przygotowane przez Bie-
ruński Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, konkurencje strażackie dla 
najmłodszych oraz całych ro-
dzin, nagradzane cennymi na-

grodami. Bajka przygotowana 
przez teatr „Art.-Re” z Krakowa, 
zgromadziła przed sceną spo-
rą gromadkę dzieci. Ogromnym 
powodzeniem cieszyły się dmu-
chane zjeżdżalnie, które na fe-
stynach są bezpłatne.

Od godziny 18.00 scenę 
przejął lider zespołu WHISKEY 
RIVER – koncert duetu gitaro-
wego wprowadził wszystkich 
w klimat „Country”, który był 
motywem przewodnim tego fe-

stynu. Od godziny 19.00 roz-
poczęła się zabawa taneczna 
z zespołem „Bieruńskie Bajery”, 
która trwała do godz.22.00, za-
kończona tańcem w stylu „Gre-
ka Zorby”

BARANIEC BAWI SIĘ 
DOSKONALE

Kolejny festyn odbył się w so-
botę 13 sierpnia na Barańcu 
i chociaż z powodu remontu 
ulic Kocyndra, Barańcowej i To-

rowej – dojazd nie był łatwy, to 
jednak kto chciał… ten dotarł. 
Kolejny raz sprawdził się sce-
nariusz: gry i zabawy dla dzie-
ci, teatr z Krakowa Art-re z baj-
ką pt.” Witajcie w naszej bajce” 
oraz zabawa taneczna z ze-
społem Brexton i młodym di-
dżejem. Pogoda dopisała, dzie-
ci miały swoje ulubione atrakcje 
w postaci dmuchanego zamku 
z którego mogły korzystać do 
woli, gdyż był za darmo. A do-

rosłym również dopisywały hu-
mory choć za swoje przyjemno-
ści musieli zapłacić.

 Baraniec od lat bawi się zna-
komicie nic więc dziwnego, że 
od 22.00 wielu żałowało, że to 
już koniec.

KASKADA OGNI 
SZTUCZNYCH 

NA ŚCIERNIACH
Serię lokalnych festynów 

w tym roku zakończyły 20 
sierpnia Ściernie gdzie honory 

(i obowiązki) gospodarza peł-
niła radna Maria Sitko. Tu rów-
nież były gry i zabawy dla naj-
młodszych oraz bajka „Czer-
wony kapturek”, przygotowana 
przez teatr „Art.-Re” z Krako-
wa, która zgromadziła przed 
sceną sporą gromadkę dzie-
ci. Gwiazdą wieczoru był ze-
spół „Kabaretowa Grupa Bie-
siadna” znany z list przebojów 
telewizji TVS. Koncert zespo-
łu wprowadził licznie zgroma-
dzoną publiczność w wspania-

łą biesiadną atmosferę, którą 
podgrzała zabawa taneczna 
z zespołem „Bieruńskie Ba-
jery”. Mieszkańcy Ścierni za-
wsze bawią się doskonale nic 
więc dziwnego, że domy na 
wsi opustoszały a wszyscy 
tańczyli i śpiewali aż do 22.00. 
Jednak absolutnym hitem im-
prezy był wspaniały, długi po-
kaz ogni sztucznych kończący 
zabawę na Ścierniach. Takich 
pirotechnicznych fajerwerków 
pozazdrościć może nie jedno 
miasto. 
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Osiem niedzielnych wieczo-
rów wypełni znakomita 
muzyka w wykonaniu wy-

bitnych solistów i zespołów pol-
skich i zagranicznych. Tych ostat-
nich będzie w tym roku wyjątkowo 
dużo, bo aż cztery koncerty wypeł-
nią muzyczne kreacje gości zza 
granicy. Tradycyjnie będziemy się 
spotykać w różnych świątyniach 
naszego powiatu leżących w gra-
nicach dekanatów bieruńskiego 
i lędzińskiego.

Wprawdzie zapraszamy melo-
manów do udziału w całym festi-
walu, ale nas najbardziej interesu-
ją dwa bieruńskie koncerty.

Koncert czwarty odbędzie się 
25 września o godz. 16.00 w Bie-
runiu, w kościele p.w. św. Bartło-
mieja Apostoła. Wykonawcą bę-
dzie: Michal Novenko (Czechy) 
– organy, a w programie między 
innymi utwory: Bacha, Bramsa czy 
Frescobaldiego.

Już wkrótce 4 września rozpocznie się XVII Festiwal Jesień Organowa w powiecie bieruńsko-lędzińskim, który potrwa do 23 
października. Organizatorami są tradycyjnie Powiat Bieruńsko-Lędziński, Miasto Bieruń-Bieruński Ośrodek Kultury, Miasto 
Lędziny-Miejski Ośrodek Kultury, Miasto Imielin-Miejskie Centrum Kultury, Gmina Bojszowy i Gmina Chełm Śląski. Konsulta-
cję powierzono prof. Julianowi Gembalskiemu, a dyrekcję artystyczną i prowadzenie koncertów: Romanowi Jochymczykowi.

XVII Jesień Organowa

Michal Novenko. (ur. w 1962 
w Pradze) studiował w tamtej-
szym konserwatorium oraz w Aka-
demii Muzyki i Sztuki w Pradze. 
Jest profesorem Konserwatorium 
w Pradze. Brał udział w wielu mię-
dzynarodowych festiwalach (m.in. 
Rzym, Arezzo, Sion, Orlean, Bo-
urges, Warwick, Petersburg, Dre-
zno, Hamburg, Weingarten, Pal-
ma de Mallorca, Mexico City, Port 
Elizabeth, Jerozolima). Dokonał 
wielu nagrań płytowych, radio-
wych i telewizyjnych.

Równie interesująco zapowiada 
się Koncert ósmy 23 październi-
ka o godz. 17.00 w Bieruniu w ko-
ściele pw. św. Barbary. Wykonaw-
cy to Giedymin Grubba – organy 
oraz Kwintet Instrumentów Dętych 
Blaszanych JANIA-BAND. W pro-

gramie między innymi kompozycje 
Albinioniego, Bacha i Haendla. 

Gedymin Grubba. (ur. w 1981 
w Gdańsku) ukończył tamtejszą 
Akademię Muzyczną im. Stanisła-
wa Moniuszki. Jest jednym z naj-
aktywniej koncertujących polskich 
organistów. Od 1996 roku wykonał 
ponad 1.500 koncertów w niemal 
całej Europie, Ameryce Północnej 
i Południowej, Afryce Południo-
wej, Azji (Japonia, Singapur, Hong 
Kong) oraz Australii i Nowej Zelan-
dii. W 1999 roku zainicjował Mię-
dzynarodowy Festiwal Muzyki Or-
ganowej w Katedrze w Pelplinie, 
którego do dziś jest dyrektorem. 

Zapraszamy zatem do licznego 
jak zwykle uczestnictwa w koncer-
tach XVII Jesieni Organowej, któ-
ra od 16 lat jest stałym elementem 
kulturalnego naszego powiatu.

 

Fundacja ISKIERKA jako organizacja pożytku publicznego w imieniu rodziców zwraca się z apelem o pomoc 
finansową. 

Gabriel Haba to wesoły trzynastolatek z Bierunia, zmagający się z ostrą białaczką szpikową. Jego stan jest poważny 
i wymaga natychmiastowego leczenia, z którego koniecznością wiążą się duże nakłady finansowe, znacznie 
przekraczające możliwości rodziny chłopca. 

Wszystko zaczęło się od feralnej wizyty u lekarza, w lipcu tego roku. Gabriel trafił tam z sińcami na nogach, bólem 
pleców oraz naroślami na mostku. Został skierowany na badania do szpitala w Tychach, a następnie na Oddział 
Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Rozpoznano u niego ostrą białaczkę szpikową typu M3. Chłopiec 
miewał problemy z oddychaniem, trafił na oddział intensywnej terapii, a obecnie zaczyna zasadniczy etap leczenia. 

Zgodnie z aktualnie przyjętymi w Polsce standardami leczenia chłopak wymaga pięciu cyklów 4-5 tygodniowej 
terapii z wykorzystaniem Tritlenku arsenu. Koszt całkowitej terapii waha się od 300 000 do 320 000 złotych.  
Lek mimo, że obowiązkowy, gdyż indukuje emisję choroby, a jego zastosowanie to jedyna szansa na wyleczenie - 
nie jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Gabriel, zawsze pełen pomysłów i dobrego humoru, dzieli wiele chwil ze swoim starszym bratem, który  
z niecierpliwością oczekuje na jego powrót do domu. Uwielbia jeździć na rowerze oraz jak każdy młody chłopiec  
w dobie rewolucji technologicznej, nie wyobraża sobie życia bez swojego wiernego przyjaciela - komputera. Jego 
największym marzeniem jest posiadanie własnego laptopa, na którym mógłby beztrosko pogrywać w ulubione gry. 

Apelujemy do Państwa o wsparcie procesu leczenia Gabriela, dla którego kosztowna terapia stanowi szansę na 
zwyciężenie białaczki. Pomóżmy chłopcu odnieść w tej walce zwycięstwo. Zachęcamy do dokonywania wpłat 
na indywidualny numer subkonta oraz do przekazania 1% ze swojego podatku. W imieniu rodziny serdecznie 
dziękujemy. 

 

 

 

 

 

Fundacja ISKIERKA 
na rzecz dzieci z chorobą nowotworową  

Warszawa 02-460, Daimlera 2  
ING Bank Śląski nr konta:  

45 1050 0099 6781 1000 1000 0554 
1%  KRS 0000248546 

cel szczegółowy: „GABRIEL HABA” 

Nasz młody bieruński sąsiad potrzebuje pomocy. Ponad 300 
tysięcy złotych. Astronomiczna kwota, nie? Może wyskubiesz 
z portfela parę groszy i pomożesz mu przeżyć? Pomyśl, co stałoby 
się jutro rano, gdyby Gabryś dowiedział się, że każdy z bierunian 
wpłacił na jego konto skromne 10 złotych, czyli tyle ile kosztuje 
czteropak piwa albo dwa tłuste hamburgery? Do dzieła! Pamiętaj 
dobro wraca – apeluje Piotr Świerkosz, radny z Osiedla Chemi-
ków. Razem z Dariuszem Czapiewski – radnym z Osiedla Homera 
wystąpili z propozycją zorganizowania zbiórki pieniędzy na pomoc 
dla Gabriela. Już podczas najbliższego weekendu 3 i 4 września 
podczas Dni Bierunia na Rynku pojawią się wolontariusze, którzy 
będą zbierali datki na pomoc dla naszego mieszkańca. Zachęcamy 
Was do udziału w tej zbiórce i wsparcia leczenia Gabriela.  

Pomóż sąsiadowi
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– Już w sobotę 25 września, 
zapraszamy na krótką wyciecz-
kę po Lędzinach i Bieruniu oraz 
na rodzinny festyn na zakoń-
czenie. Rozpoczynamy w Lę-
dzinach z parkingu przy koście-
le św. Anny, jedziemy na bie-
ruński rynek i z powrotem do 
Lędzin na Plac Farski. Przy-
gotowaliśmy krótką i bezpiecz-
ną trasę o dystansie 16 kilome-
trów, głównie polnymi ścieżka-
mi. Na wycieczkę zapraszamy 

więc każdego: zaprawionych 
rowerzystów i absolutnych 
amatorów, silnych nastolatków 
i kilkuletnie dzieci z rodzicami. 
Każdy uczestnik otrzyma ko-
szulkę rajdu oraz posiłek na za-
kończenie imprezy – informuje 
Marcin Majer.

Zapisać można się już od 16 
sierpnia poprzez stronę interne-
tową http://rowerowyrajd.pl/ lub 
telefonicznie pod numerem: 
530 976 104. Początek wspól-

Bieruń odzyskuje 
zaległości czynszowe

Wsiądź na rower

Długi można odpracować. 

Wszystkich zainteresowanych rodzinnym „ro-
werowaniem” Stowarzyszanie Młodzi Aktywni 
zaprasza na Rodzinny Piknik Rowerowy.

Od kliku tygodni ist-
nieje możliwość od-
pracowania zaległo-

ści czynszowych, a co za tym 
idzie spłaty zadłużenia z tytu-
łu użytkowania komunalnych 
lokali mieszkalnych. Wszyst-
kie warunki określa zarządze-

nie Burmistrza Miasta Bieru-
nia z dnia 13 czerwca br. (nr 
B.0050.121.2016 r.). Osoby 
zainteresowane tą formą po-
mocy powinny skontaktować 
się z Referatem Zarządzania 
Mieniem (tel. 32 324 24 06) i 
uzgodnić szczegóły.

Bieruń podążył za przykładem innych samorządów, któ-
re również borykają się z problemem zadłużonych lokali 
czynszowych i wyszły naprzeciw dłużnikom. 

nej zabawy w Lędzinach na 
parkingu przy kościele pw. św. 
Anny (zbiórka o 12:15, start wy-
cieczki punktualnie o 13.00).

Finałowy rodzinny festyn 
z kiełbaską i muzyką (nie tylko 
dla rowerzystów) odbędzie się 
w Lędzinach na Placu Farskim 
od godziny 14-nastej.

Rodzinny Piknik Rowero-
wy to kolejna impreza organi-
zowana przez Stowarzyszenie 
Młodzi Aktywni w partnerstwie 

z UM Lędziny, UM Bieruń oraz 
Ruchem Autonomii Śląska po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego. 
Jak zwykle celem jest świet-
na wspólna zabawa (tym ra-
zem sportowa) oraz pomaga-
nie – wciąż zbieramy pieniądze 
na chorego na mukowiscydozę 
Jacka Janiela (akcja Nie śpimy-
-Pomagamy!) do którego trafi 
całość wpisowego uczestników 
– dodaje Marcin Majer.
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Wprawdzie już 1 lutego 1871 roku 
została nadana ustawa dla gasze-
nia ognia w mieście Bieruń przez 

Magistrat Opole. Trochę później wybudo-
wano remizę, oddaną do użytku w 1873r. 
Była drewniana, mieściła się przy ul. Pia-
skowej, a mieszkańcy nazwali ją Szpricszo-
pa. Faktycznie więc nasza straż ma już 145 
lat. Strażacy nie są drobiazgowi i liczą swo-
ją historię zgodnie z dokumentami, a kon-
kretnie od dnia 16 marca 1896 roku, kiedy 
to uchwalono statut OSP Bieruń Stary prze-
chowywany w archiwach w Pszczynie.

Jakby nie liczyć, Ochotnicza Straż Pożar-
na z Bierunia Starego jest najstarszą jed-
nostką pożarniczą na terenie powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego. 

Jednym z pierwszych strażaków był Ja-
kob Wierciński, urodzony w 1845 r. W 1911 
r. decyzją starosty pszczyńskiego, bie-
ruńskiej straży nadano obowiązki i status 
ochotniczej straży pożarnej. Rok później 
przebudowano remizę i odnowiono sprzęt 
przeciwpożarowy, który zamawiano w fa-

bryce w Paczkowie. Pierwszymi komen-
dantami byli panowie Spyra, Długosz, Mi-
chalik, i Max August. 

 W 1911 roku bieruńską straż tworzyło 
ogółem 24 strażaków ochotników oraz 240 
ludzi należących do przymusowej straży 
pożarnej. Przewodniczącym straży był Bur-
mistrz Bierunia Starego druh Kordylewski, 
vice-przewodniczącym Gustaw Hilf. 

Przykładową akcją z tamtych czasów 
niech będzie akcja z 22 sierpnia 1911 roku. 
Tego dnia, o godz. 15.15 zaalarmowano 
straż w Bieruniu Starym o pożarze w do-
minium (dworze) koło Browaru w Tychach. 

Do akcji wyruszył ogniomistrz i 5 straża-
ków. Na miejscu okazało się, że płonęła 
stara stajnia i dom mieszkalny robotników 
browarnianych. Akcja gaśnicza trwała do 
21.00 a zaprzęgu konnego użyczyli rolnicy 
Wincent Gawlik i Walenty Seweryn.

W 1917 roku większość strażaków wal-
czyła na frontach wojny światowej i nie miał 
kto gasić pożarów. Kilka lat później w1925 
roku – jak piszą kroniki – w skład zarządu 
wchodzili: prezes Rafał Krupa – burmistrz 
Starego Bierunia, wiceprezes Antoni Skrzy-
piec, sekretarz Jan Gopek, skarbnik Marcin 
Kjiopek, naczelnik Ludwik Michalik, zastęp-
ca Franciszek Gawlik. 

W 1939 roku powiększono straż po-
żarną o oddział obrony przeciwlotniczej 
(OPL). Wybuch drugiej wojny światowej, 
tylko przejściowo zahamował działanie 
OSP w mieście, gdyż niezależnie od ustro-
ju i przynależności państwowej, pożary mu-
siały być gaszone. W czasie II wojny świa-
towej funkcję komendanta pełnił pan Gut-
man, w roku 1945 r. był nim Józef Klimza.

W 1949 r. remizę przeniesiono na uli-
cę Mikołowską (obecnie Oświęcimska). 
W czasie wojny dom ten przebudowano 
z bożnicy żydowskiej na boksy dla Nie-
mieckiej Komunikacji Autobusowej. Krótko 
po wojnie, bieruńska straż była wyposażo-
na w sikawkę ręczną i wóz konny z moto-
pompą. W 1952 r. strażacy otrzymali stare-
go mercedesa pożarniczego, którego sami 
remontowali. W 1949 r. Urząd Miasta Bie-
ruń kupił dla nich skrzyniowego Stara 20, 
a w 1965 roku Stara 25. 

120 lat OSP Bieruń Stary

MIEDZY SZPRICSZOPĄ A SYNAGOGĄ

Już w sobotę 3 września będzie-
my wspólnie z druhami świę-
tować 120 rocznicę utworze-
nia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bieruniu Starym.
Godz.11.00 Msza św. w kosciele 

p.w. św Barłomieja
Godz. 12.00 Uroczysty apel na 

Rynku
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PORADNIA 
CHIRURGII 

NACZYNIOWEJ

PORADNIA 

NACZYNIOWEJ

PORADNIA 
CHIRURGII 

NACZYNIOWEJ

Specjalista chirurgii naczyniowej
Oświęcim ul. Garbarska 1 

(Przychodnia nr 4)
Rejestracja telefoniczna: 516 125 527

  Usuwanie żylaków kończyn dolnych 
BEZPŁATNIE w ramach umowy z NFZ 
wykonywane w Katowicach ul. Ligocka 3A

  Leczenie schorzeń układu żylnego, 
żylaki, miażdżyca, stopa cukrzycowa, 
choroby niedokrwienne

  Kapilaroskopia

  Badania Doppler

Dr n. med. Jan Gniadek

Obecna siedziba jednostki, to 
zbudowany jeszcze w XIX wie-
ku jako synagoga budynek re-
mizy przy ul. Oświęcimskiej, 
który wymaga wielu remontów. 
Przeprowadzono je w latach 
1973, 1981 i 1985. Większość 
prac wykonano w czynie spo-
łecznym siłami druhów OSP. 

Po przywróceniu Bieruniowi 
praw miejskich w 1991 r. stra-
żakom przyznano 30 mln ów-
czesnych złotych na zakup 
sprzętu. Kupiono drabinę alu-
miniową, mundury, buty, heł-
my, toporki i zatrzaśniki, a rok 
później motopompę i nowy sa-
mochód. Powołano też Zarząd 
Miejski Związku OSP Bieruń-
-Lędziny. Największe gaszo-
ne w 1991 r. pożary miały miej-
sce w Libiążu, Olkuszu, i Kuźni 
Raciborskiej. Najdłuższą akcją, 
trwającą 21 dni, był pożar lasu 
w rejonie Łysiny i budynków 
Agrohansy w Bieruniu w 1992 r.

Od 1989 roku został wybra-
ny nowy zarząd, Prezesem zo-
stał Bernard Pieszek, Naczelni-
kiem Grzegorz Janik. Dzięki ich 
staraniom w 1992 roku zaku-
piono nowy samochód pożarni-
czy ciężki gaśniczy beczkowóz 
z autopompą, zbiornikiem o po-
jemności 2500 l wody i autopom-
pą o wydajności 1600 l na minu-
tę. Był to Star 244. W 1994 roku 
jednostka obchodziła 100 lecie 

istnienia i wówczas otrzymała 
sztandar oraz została odznaczo-
na Złotym Znakiem Związku. 

Wyposażenie jednostki oraz 
sprawność strażaków zdecydo-
wały, że w 2000 roku jednostka 
OSP zostaje włączona do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego.

Dzięki staraniom zarządu, 
po likwidacji zakładowej straży 
pożarnej Erg Bieruń jednostka 
otrzymała sprzęt specjalistycz-
ny oraz samochód pożarniczy 
Jelcz 014. W 2002 roku na-
sza jednostka została odzna-
czona najwyższym odznacze-
niem, medalem im. Bolesława 
Chomicza, a w 2007 roku zo-
staje wyróżniona przez Radę 
Miejską tytułem „Zasłużony dla 
Miasta Bierunia”. W 2008 roku 
zakupiono nowoczesny cięż-
ki samochód pożarniczy Sca-
nia a dwa lata później, po po-
wodzi jednostka zaopatrzyła 
się w ponton oraz łódź płasko-
denną wraz z silnikiem Yama-
ha. Kolejny cenny nabytek miał 
miejsce w 2012 rok kiedy zaku-
piono do jednostki Stację selek-
tywnego wywoływania DSP-50 
za prawie 4000 zł.

W 2013 roku, po wieloletnich 
staraniach dzięki pomocy władz 
samorządowych, zakończo-
no pozytywnie sprawę uregu-
lowania własności działki i bu-

dynku OSP. W 2014 roku Rada 
Miejska przeznaczyła na zakup 
średniego samochodu bojowe-
go 400 tysięcy złotych.

Niestety mimo obietnic przed-
stwicieli ówczesnego rządu nie 
zostały uruchomione środki fi-
nasnowe na budowę nowej re-
mizy. Miasto na bieżąco prowa-
dzi remonty dotychcasowej sie-
dziby OSP, a kiedy pojawią się 
możliwości pozyskania  środ-
ków zewnętrznych Gmina po-
może strażakom.

Nie sposób wymienić wszyst-
kich strażackich akcji, a było 
ich tylko w minionym roku 375 
czyli więcej niż jedna dzien-
nie. Apogeum przyszło w lipcu 
ubiegłego roku w czasie lipco-
wej wichury, która spowodo-
wała wiele zniszczeń, a straża-
kom przysporzyła wiele pracy – 
117 akcji w przeciągu 2 tygodni, 
z czego przeszło 60 w pierw-
szych 3 dniach.

Bieżący rok jednostka zaczę-
ła w nowym składzie zarządu, 
który tworzą: Prezes Piotr Ku-
czek, Naczelnik Jarosław Ku-
czek, Z-ca Naczelnika Ludwik 
Kiwadowicz, Skarbnik Ewa 
Mańda, Sekretarz Wojciech 
Wołdziński i Gospodarz Marcin 
Palka.
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Większość jednak sta-
wiła się na stracie 
w Bieruniu Nowym 

i przez Bijasowice – Kopań – 
Jajosty – las za Nitroergiem 
dotarła do mety zlokalizowa-
nej w Bieruniu Starym obok 

hali sportowej przy Gimnazjum 
nr 2. Wprawdzie głównym ma-
gnesem rajdu jest przejażdżka 
w gronie znajomych przez cały 
Bieruń to jednak organizatorzy 
tradycyjnie przygotowują sze-
reg dodatkowych wabików. Po-

czynając od wpisowego za 8 – 
16 złotych każdy uczestnik do-
staje koszulkę, kiełbasę z grilla 
oraz napój. Przede wszystkim 
może uczestniczyć w wielu 
atrakcjach sportowo rekreacyj-
nych z nagrodami oraz w lo-

sowaniu nagród wśród których 
znajduje się nagroda główna 
dobrej klasy rower. W tym roku 
nagrodę z rąk wiceburmistrza 
Sebastiana Macioła i dyrekto-
ra BOSiR-u Adama Duczmala 

W sobotę 6 sierpnia odbyła się jedna z największych sportowych imprez masowych orga-
nizowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji – XVII Rodzinny Rajd Rowerowy. 
Średnio, co roku uczestniczy w niej około tysiąca osób. Raz jest to trochę ponad tysiąc in-
nym razem nieco mniej. W tym roku, w siedemnastej edycji rajdu, rowerową przejażdżkę po 
Bieruniu ukończyło 835 osób. To nieco mniej niż było zapisanych gdyż część uczestników 
zrezygnowała z powodu deszczu padającego na starcie koło strzelnicy sportowej w Bieru-
niu Nowym. Impreza ma charakter rodzinny, uczestniczą w niej maluchy jadące w wózkach 
doczepionych do rowerów rodziców oraz seniorzy liczący sobie ponad osiemdziesiąt lat. 
Dla obu tych grup wiekowych, nawet niewielki deszcz może być sporą przeszkodą.

Rodziny na rowerach
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odebrała Elżbieta Gruca. Ale 
nie tylko ona miała powody do 
zadowolenia, w sumie różne-
go typu nagrody odebrało 190 
osób czyli niemal co czwarty 
uczestnik rajdu.

Był też trójbój rodzinny w któ-
rym rywalizowali mama, tata 
i dziecko. Tu klasyfikacja wy-
gląda następująco: pierwsze 
miejsce rodzina Jarnot Sonia, 

Mirosław, Oliwia, drugie rodzi-
na Stypułkowskich: Agnieszka, 
Dariusz, Franciszek i miejsce 
trzecie rodzina Makosz: Syl-
wia, Tomasz, Bartłomiej. Sporo 
śmiechu i emocji towarzyszyło 
kobiecej konkurencji „rzut gu-
miokiem” w której Alicja Kondla 
z wynikiem 20,10 m o dwa me-
try wyprzedziła Anetę Paździur-
kiewicz 18,60 m oraz Anna We-

ncepel 18,40 m. Panowie w tym 
czasie rywalizowali w wakacyj-
nej konkurencji „trzymanie wa-
lizek” nieludzko wręcz obciążo-
nych. Tu tryumfował Mariusz 
Luranc przed Dawidem Ze-
mczakiem oraz Andrzejem Pa-
stuszka.

Mieszkanka osiedla Chemi-
ków Magdalena Miernik po-
wiedziała: Uczestniczymy wraz 

z mężem we wszystkich sie-
demnastu edycjach tego raj-
du. W pierwszej edycji było nas 
koło 250. To wspaniała impreza 
i wraz z mężem czekamy już na 
kolejny osiemnasty rajd w przy-
szłym roku.

W dniach od 16-21 
sierpnia odbyła się 
XII Piesza Parafial-

na Pielgrzymka z Parafii p.w. 
św. Bartłomieja w Bieruniu Sta-
rym do Częstochowy. Pierw-
szego dnia już o 5.30 wszyscy 
pielgrzymi zgromadzili się na 
Eucharystii, aby prosić Boga 
o siły w drodze do Jasnogór-
skiej Pani. Mszę  św. sprawo-
wał ksiądz Damian Bednarski – 
kierownik duchowy pielgrzym-
ki. Zaraz po mszy św. ponad 
120 pątników wyruszyło w dro-
gę zostawiając za sobą domy 
i rodziny. Hasłem tegorocznej 
pielgrzymki były słowa papieża 
Franciszka „Miłosierdzie to imię 
Boga”. W wędrówce na Jasną 
Górę uczestniczyło wiele ro-
dzin z małymi dziećmi. Wszy-
scy ruszyli z uśmiechem, modli-
twą i śpiewem na ustach. Każ-
dy zdawał sobie sprawę, że 
pierwszy dzień jest najdłuższy, 
bo ma około 45 km. Jednak nikt 
się tym nie przejmował i odda-
wał swoje intencje Bogu i Maryi. 

Pielgrzymi nieśli nie tylko swoje 
intencje, ale także te, które po-
wierzyli im parafianie. Każdego 
dnia na pierwszym miejscu była 
Msza św. oraz inne modlitwy. 
Codzienne konferencje księ-
dza Damiana za-
chęcały do reflek-
sji. Często powta-
rzane były słowa 
papieża Francisz-
ka wypowiedziane 
podczas ŚDM. Ra-
dosny śpiew doda-
wał energii i siły. 
Podczas wędrów-
ki wszyscy mo-
gli podziwiać uroki 
Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej. 
W ciągu pięciu dni 
pielgrzymi prze-
szli około 150 km. 
W niedzielę piel-
grzymi bieruńscy 
mieli swoją Mszę 
w kaplicy Cudow-
nego Obrazu pod 
przewodnictwem 

księdza Damiana. Do pielgrzy-
mów dołączyli parafianie do-
jeżdżający autokarem i prywat-
nymi samochodami. O 14.00 
wszyscy uczestniczyli w Dro-
dze Krzyżowej. Pielgrzymka za-

kończyła się przejściem przez 
rynek do kościoła pw. św. Bar-
tłomieja, w którym odbyła się 
krótka adoracja i podsumowa-
nie. 

Anna Blacha

Byliśmy u Jasnogórskiej Pani




