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Dzięki fantastycznej 
postawie w ostatnim 
turnieju, ale także w całym 
sezonie, badmintoniści 
UKS Unia Bieruń 
awansowali do najlepszej 
czwórki w Polsce!
Przed ostatnią kolejką drużyna trene-
ra Wojciecha Palikija zajmowała piąte 
miejsce w tabeli i wszystko miało się 
rozstrzygnąć w zamykającym sezon 

zasadniczy turnieju w Bieruniu. Ko-
rzystnym dla UKS Unia faktem było 
to, że decydujące mecze rozgrywała 
u siebie, aby jednak przeskoczyć wy-
przedzającą ją w tabeli ekipę KU AZS 
UM Łódź, bieruńscy badmintoniści 
mogli sobie pozwolić na przegranie 
w starciu z łodzianami tylko dwóch 
potyczek.

Po spodziewanym zwycięstwie Unii 
ze zdegradowanym już praktycznie 
Spartakusem Niepołomice, przyszła 

kolej na najważniejsze spotkanie sezo-
nu zasadniczego, mecz naszych z dru-
żyną z Łodzi. Zaczęło się niedobrze, 
bo od porażki męskiego debla, ale 
potem wszystko toczyło się po myśli 
trenera Palikija i bieruńskich kibiców. 
Cztery kolejne triumfy doprowadzi-
ły do stanu 4:1 dla Unii, której było 
potrzebne już tylko jedno zwycięstwo 
w rozgrywanych jednocześnie dwóch 
meczach. Ku radości trenera, zawod-
ników i sympatyków badmintona, od-

niosła je Kaloyana Nalbantova i w hali 
przy ul. Szarych Szeregów mogły wy-
strzelić korki od szampana. Zwycięstwo 
z łodzianami 5:2 oznaczało, że UKS 
Unia Bieruń znalazła się w najlepszej 
czwórce sezonu i powalczy o medale 
Drużynowych Mistrzostw Polski.

Awans do finału ligi wywalczyli: 
Anna Czuchra, Emilia Jochacy, Vladys-
lava Lesnaya, Kaloyana Nalbantova, 
Julia Piwowar, Joanna Podedworny 
(najwięcej w całej lidze wygranych 

meczów), Kinga Stokfisz, Tomasz 
Buza, Mateusz Golas, Piotr Liszka, Ja-
kub Melaniuk, Karan Rajan Rajarajan, 
Iliyan Stoynov i Szymon Ślepecki.

Spotkania finałowe rozegrane zo-
staną 7 i 8 maja. W fazie play-off ry-
walem bieruńskich badmintonistów 
będzie mistrz sezonu zasadniczego 
ABRM Warszawa. W drugiej parze 
Litpol-Malow Suwałki zmierzy się 
z UKS Hubal Białystok. Trzymamy 
kciuki za naszych! WW

UKS Unia w finale ligi!
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W poprzednim numerze 
„Rodni” pisaliśmy 
o tiR-ze pełnym 
pomocy dla pogrążonej 
w wojnie Ukrainie, 
który z początkiem 
marca zawiózł dary 
od mieszkańców Bierunia 
do partnerskiego 
Ostroga. Dziś możemy 
poinformować, 
że z końcem marca 
do naszych przyjaciół 
wysłaliśmy drugi taki 
duży transport.

Tradycyjnie swoich przestrzeni ma-
gazynów na zebrane dary użyczyła 
firma Action, zaś koordynacją zbiórki 
zajęli się wolontariusze z Akcji Kato-
lickiej. Pomagali też strażacy z OSP 
Bieruń Stary, OSP Czarnuchowice 
i Państwowej Straży Pożarnej, któ-
rzy przewozili tony pomocy z miejsc 
zbiórek do magazynu. Wsparcie dla 
przyjaciół z Ostroga okazali się też 

ludzie wielkiego serca z firmy Euro-
Quip oraz nasze miasta partnerskie 
– Moravsky Beroun i Meung Sur Loi-
re, które prowadziły zbiórkę na swo-

im terenie i zebrane dary przywiozły 
do Bierunia.

31 marca wieczorem TIR wyładowa-
ny po dach serdeczną pomocą (ponad 
11 ton darów!) wyjechał do Ostroga. 
Na pokładzie wiózł najpotrzebniejsze 
rzeczy: środki opatrunkowe i higienicz-
ne, pampersy dla dzieci i dorosłych, 
żywność i ubrania. Każdy pakunek 
ozdobiony był biało-czerwonymi 
i niebiesko-żółtymi serduszkami, któ-
re specjalnie dla swoich rówieśników 
z Ostroga wykonały dzieciaki z bieruń-
skich przedszkoli.

Jednak wsparcie rzeczowe, to nie 
jedyny sposób, w jaki wraz z naszy-
mi przyjaciółmi pomagamy Ukrainie. 
Przedstawiciele stowarzyszenia Ju-
melage Meung-Bieruń z francuskiego 
Meung Sur Loire, oprócz dwóch bu-
sów wypełnionych darami dla Ostroga 
przywieźli symboliczny czek na 2.800 
euro, które wpłacili na konto pomo-
cowe. W drogę powrotną do Francji 
zabrali ze sobą także trzyosobową 
rodzinę ukraińską, która na miejscu 
ma zapewnione zakwaterowanie 
i opiekę.

Serce rośnie, gdy widzi się tyle ser-
deczności i empatii, którą z partner-
skim Ostrogiem dzielą się bierunianie. 
Wszystkim dziękujemy!

4 kwietnia rozpoczęły się prace zwią-
zane z budową ścieżki rowerowej 
na ul. Kopcowej w Bieruniu realizo-
wanej przez firmę INFRAX Sp. z o.o. 
z Bojszów

Na odcinku ul. Kopcowej objętej 
przebudową, tj. od skrzyżowania 
z ul. Kadłubową do skrzyżowania 

z ul. Chemików, wprowadzona zosta-
nie tymczasowa organizacja ruchu. 
Jezdnia ul. Kopcowej będzie częś-
ciowo zwężona, ale ruch będzie się 
odbywał w obu kierunkach. W celu 
zminimalizowania utrudnień w ruchu 
drogowym, również roboty prowa-
dzone będą etapowo. RW

W marcu zakończono prace, związa-
ne z wymianą siedmiu wiat na przy-
stankach autobusowych w ciągu ul. 
Warszawskiej – na odcinku od mostu 
na Wiśle do ronda im. Strajku Górni-
ków KWK „Piast” 1981r.

Inwestycja ta realizowana jest 
we współpracy z Górnośląsko-Za-
głębiowską Metropolią i Zarządem 
Transportu Metropolitalnego, który 
w imieniu Bierunia, Bojszów, Dąbrowy 
Górniczej, Gliwic, Knurowa, Pyskowic, 
Sosnowca i Tychów przeprowadził 
przetarg na to zadanie.

W Bieruniu nowe wiaty stanęły 
na przystankach: „Bieruń Pętla”, „Bie-
ruń Zabrzeg” (dwie wiaty), „Bieruń 
Kościół”, „Bieruń Warszawska Skrzyżo-
wanie” i „Bieruń Osiedle” (dwie wiaty). 
Koszt wykonanych prac wyniósł 88,5 
tys. złotych. Kolejne środki na taki sam 

cel zostaną wydane w roku 2023, kiedy 
zaplanowana jest wymiana kolejnych 
siedmiu wiat na przystankach: „Bieruń 
KWK Piast”, „Bieruń Granitowa”, „Bie-
ruń Zarzyna” i „Bieruń Ściernie”.

Wymiana wiat to nie jedyna inwe-
stycja, zmierzająca do poprawy ja-
kości i unowocześnienia komunikacji 
publicznej na terenie Bierunia. Kolej-
ną są elektroniczne tablice Systemu 
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, 
które powiadamiają oczekujących 
na przystanku pasażerów, kiedy nadje-
dzie autobus. W minionym roku takie 
tablice pojawiły się na przystankach: 
„Bieruń Plac Autobusowy”, „Bieruń 
Granitowa”, „Bieruń Osiedle” oraz 
„Bieruń Warszawska Skrzyżowanie”. 
W roku bieżącym uruchomiona zo-
stanie tablica na przystanku „Bieruń 
KWK Piast”. RN

Utrudnienia na Kopcowej

Nowe wiaty już sąKolejny tiR 
z pomocą

DO PaRtNeRSKiegO OStROga zaWieźliśmy PONaD 11 tON 
DaRóW Dla UKRaińcóW.

Burmistrz Bierunia odebrał symboliczny czek od mieszkańców Meung Sur Loire.

Wielki 11-tonowy tir został załadowany pod sam dach.
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Realizowana w latach 
2019-2021 przebudowa 
dworca autobusowego 
w Bieruniu i stworzenie 
nowoczesnego centrum 
Przesiadkowego, 
dobiegła w końcu ub. 
roku szczęśliwego końca 
i 29 grudnia 2021 można 
było uroczyście przeciąć 
wstęgę. Wiosną ruszył 
drugi etap dofinansowanej 
ze środków Ue inwestycji.

Centrum Przesiadkowe już cieszy 
oczy i służy mieszkańcom Bierunia 
i okolic. Teraz przyszła pora na realiza-
cję II etapu inwestycji, który zakłada 
budowę infrastruktury rowerowej 
w starobieruńskiej części miasta 
o łącznej długości 3,5 km, a także toa-
let kontenerowych, wiat rowerowych 
i modernizację tzw. „Kadłuba”, który 
stanie się przyjaznym i estetycznym 
miejscem odpoczynku.

W ramach prac tego etapu prze-
widziano w szczególności:
–   wydzielenie drogi rowerowej 

z jezdni ulicy Krakowskiej wraz 

z połączeniem jej z drogą rowe-
rową wzdłuż ulicy Barańcowej 
(a z dworcem autobusowym z dru-
giej strony).

–   przedłużenie drogi rowerowej 
i chodnika wzdłuż ulicy Chemików 
(od miejsca, gdzie powiatowa dro-
ga rowerowa się kończy) do ulicy 
Turyńskiej i skomunikowanie jej 
z ulicą Ekonomiczną

–   budowę drogi rowerowej łą-
czącej ulicę Marcina (gdzie po-
wstała nowa ścieżka rowerowa, 
przy okazji remontu ulicy Łysi-
nowej i Marcina z ulicą Licealną 
(do wybudowanego w 2018 roku 
parkingu.

–   budowę ciągu pieszo-rowerowego 
od kładki na rzece Mlecznej do uli-
cy Kopcowej, a dalej drogi rowe-
rowej wzdłuż ulicy Kopcowej – aż 
do połączenia z dworcem autobu-
sowym.

–   przedłużenie wybudowanej 
w 2019 roku równolegle do ulicy 
Turystycznej drogi rowerowej oraz 
chodnika wzdłuż ulicy Św. Kingi 
(w stronę Starostwa Powiatowe-
go) i dalej – od ulicy Św. Kingi aż 
do ulicy Zarzyny.

W tej chwili bardzo intensywnie 
przebiegają roboty przy budowie 
ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 
Chemików, przy samym dworcu au-

tobusowym. Zakończono układanie 
obrzeży drogi rowerowej i wykonano 
już podbudowę. Obniżono też zjazd 
przy przejściu dla pieszych. Wkrótce 

rozpocznie się asfaltowanie. Trwają 
też prace związane z utworzeniem 
drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kra-
kowskiej.  RN

czas na drugi etap

trwają intensywne prace przy budowie licznych ścieżek rowerowych.

Popularny „Kadłub” stanie się wygodnym miejscem odpoczynku, nie tylko dla rowerzystów. Z lewej – tak wygląda teraz, z prawej – po rewitalizacji.
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POWStaNie iNfRaStRUKtURa ROWeROWa O DłUgOści 3,5 KilOmetRa.
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Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyła 
się druga już edycja 
„Spotkań z tradycją”, 
na którą Bieruński 
Ośrodek Kultury zaprosił 
do DK „Remiza” w środę, 
6 kwietnia. Uczestniczyło 
w niej kilkadziesiąt osób, 
w tym przedstawiciele 
władz samorządowych 
i grupa dzieci z Ukrainy.

Gospodynią spotkania, w którym 
wzięły udział także członkinie zespołu 
„Nowobierunianki”, była dr anna Po-
czątek, autorka wydanej przed trzema 
laty książki „Zwyczaje i obrzędy świą-
teczne dawniej i dziś w bieruńskich ro-
dzinach” i właśnie zwyczajom towarzy-
szącym świętom Wielkanocnym było 
ono poświęcone. Wystrojona w tra-
dycyjny śląski strój dr Anna Początek 
ze swadą opowiadała o lokalnych ob-
rzędach Wielkiego Tygodnia i samych 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 

częstowała przygotowaną przez sie-
bie pastą z jajek i rzeżuchy i zachęcała 
do własnoręcznego zdobienia pisanek 
i wykonywania innych wielkanocnych 
ozdób. Jak to robić, pokazywały mi-
strzynie m.in. pani maria Sitko.

To było ze wszech miar udane i peł-
ne świątecznego klimatu popołudnie, 
dodatkowo wzbogacone występem 
chóru Harmonia pod dyrekcją Małgo-
rzaty Kalinowskiej-Przybylskiej, który 
zaprezentował kilka pieśni wielkopost-
nych. WW

zbliża się ustawowy 
termin na złożenie Pit. 
Dla większości osób 
fizycznych to 30 kwietnia, 
ale ponieważ w 2022 r. ten 
dzień wypada w sobotę, 
możemy rozliczyć się 
z fiskusem do 2 maja. 
Oczywiście, jak co roku 
zachęcamy do przekazania 
1 procenta podatku 
na bieruńskie Organizacje 
Pożytku Publicznego.

Lista bieruńskich OPP uprawnionych 
do otrzymania 1 procenta podatku 
za rok 2021:
Fundacja GALEN 
Numer KRS: 0000279618 
ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń

Stowarzyszenie Miłośników 
600-letniego Bierunia 
Numer KRS: 0000004674 
ul. Licealna 17, 43-150 Bieruń

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „RADOŚĆ 
ŻYCIA” 
Numer KRS: 0000052476 
ul. Warszawska 270, 43-155 Bieruń

Orkiestra Dęta KWK „PIAST” 
Numer KRS: 0000620286 
ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń

Ochotnicza Straż Pożarna Bieruń 
Nowy 
Numer KRS: 0000111823 
ul. Remizowa 19, 43-155 Bieruń

Ponadto, poprzez przekazanie 1% 
podatku wesprzeć można bieruń-
skich harcerzy: 
Numer KRS: 0000273051 
z dopiskiem: XXVII SZCZEP ZHP 
BIERUŃ

oraz
badmintonistów z klubu UKS „Unia” 
Bieruń – za pośrednictwem Funda-
cji Studenckiej MŁODZI MŁODYM 
Numer KRS: 000270261 
z dopiskiem: CEL: UKS UNIA BIERUŃ

W ostatnią niedzielę marca druhny 
i druhowie starobieruńskiej OSP 
spotkali się na walnym zebraniu 
sprawozdawczo-wyborczym, pod-
czas którego jednogłośnie udzielono 
absolutorium zarządowi jednostki 
i wręczono odznaczenia najbardziej 
zasłużonym strażakom-ochotni-
kom.

Odznakę za wysługę 50 lat odebrał 
Bernard Pieszek, 45 lat służby maja 
za sobą Daniel Koziński i Ludwik Kiwa-

dowicz, zaś Grzegorz Drobik – 30 lat. 
Odznaką za wysługę 10 lat oraz brązo-
wym medalem Za Zasługi dla Pożarni-
ctwa uhonorowano Artura Ruzika.

W spotkaniu, oprócz członków OSP 
Bieruń Stary, wzięli udział: burmistrz 
Krystian grzesica, zastępca komen-
danta miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej mł. bryg. Sebastian łuko-
wicz oraz wiceprezes Zarządu Powia-
towego ZOSP Przemysław cecuga.
 WW

Spotkanie 
z tradycją
ŻytKO, RzeŻUcha, PiSaNKi i śmigUS DyNgUS, 
czyli PRzeDśWiąteczNe OPOWieści.

Na małej wystawie można było zobaczyć na jak wiele sposobów można zdobić wielkanocne jajka.

Dr Anna Początek ciekawie opowiadała o dawnych i współczesnych zwyczajach wielkanocnych.
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w Bieruniu

Odznaki dla druhów

Wyróżnieni strażacy-ochotnicy i goście walnego zebrania.
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Bieruń od lat 
podejmuje różnorodne 
działania, które mają 
na celu poprawę 
jakości życia osób 
z niepełnosprawnościami 
oraz ich rodzin. Dzięki 
finansowemu wsparciu 
gminy Bieruń, pomoc 
mogą uzyskać zarówno 
dzieci, jak i osoby dorosłe.

Rehabilitacja 
domowa dzieci 
niepełnosprawnych
Realizowana jest w ramach programu 
polityki zdrowotnej Gminy Bieruń pn.: 
„Udzielanie świadczeń zdrowotnych 
w zakresie rehabilitacji dzieci niepeł-
nosprawnych z terenu Gminy Bieruń 
w warunkach domowych”.

Program skierowany jest dla dzieci 
zamieszkałych na terenie Gminy Bie-
ruń w przedziale wiekowym 0-18 lat 
ze znacznymi zaburzeniami rozwoju 
w zakresie ośrodkowego układu ner-
wowego i układu ruchu, które mają 
trudności z dotarciem do placówek 
ambulatoryjnych.

Dla dzieci od 2. roku życia wy-
magane jest posiadanie orzeczenia 
o niepełnosprawności, które doty-
czy wskazanych zaburzeń. Dla dzieci 
młodszych posiadanie orzeczenia nie 
jest wymagane, jest to uwarunko-

wane jedną z podstawowych zasad 
polskiego modelu rehabilitacji, jaką 
jest wczesność zapoczątkowania re-
habilitacji.

jak działa program?
Świadczenia wykonywane są w do-
mach dzieci niepełnosprawnych. Re-
habilitację należy prowadzić wspólnie 
z udziałem członków rodziny/opie-
kunów, co ma zapewnić możliwość 
kontynuacji rehabilitacji pacjenta 
po zakończeniu cyklu zabiegów reha-
bilitacyjnych. Sugerowany czas trwania 
wizyty to min. 45 minut. Częstotliwość 
wizyt ustala Kierownik Zespołu Reha-
bilitacji indywidualnie do każdej oso-
by objętej świadczeniem. W ramach 
rehabilitacyjnych wizyt prowadzane 
są działania terapeutyczne dobrane 
indywidualnie do potrzeb pacjenta.

jak przystąpić 
do programu?
Rodzic/opiekun prawny dziecka nie-
pełnosprawnego powinien zapisać się 
na wizytę do lekarza rodzinnego, pe-
diatry, neurologa, do którego dziecko 
uczęszcza i poprosić o wystawienie skie-
rowania na rehabilitację domową (wzór 
skierowania można pobrać w Urzędzie 
Miejskim w Bieruniu lub ze strony in-
ternetowej: www.bierun.pl (zakład-
ka: „Dla mieszkańca”, dalej „ZDROWIE 
– programy, ośrodki, apteki”).

Wypełnione przez lekarza skiero-
wanie, należy dostarczyć do Wydziału 

Nadzoru i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu.

Kierownik Zespołu Rehabilitacji 
Domowej dokonuje analizy stanu 
chorego i ocenia zasadność udziału 
w programie.

W przypadku zakwalifikowania 
dziecka do programu, realizator kon-
taktuje się telefonicznie na wskazany 
na skierowaniu numer z rodzicem/
opiekunem dziecka niepełnospraw-
nego, w celu omówienia szczegółów 
wizyt domowych.

Realizatorem programu jest „FIZJO-
TERAPIA mgr Przemysław Widzyk” 
z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 
Listopadowej 69/5.
Szczegółowych informacji na temat pro-
gramu udziela Wydział Nadzoru i Spraw 
Społecznych, tel. 32 708 09 42.

Ponadto Miasto wspiera organiza-
cje pozarządowe, które dzięki pomocy 
finansowej Gminy Bieruń, mogą reali-
zować działania skierowane do osób 
niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych RADOŚĆ ŻYCIA reali-
zuje zadanie publiczne pod nazwą

Rehabilitacja społeczna 
mieszkańców gminy 
Bieruń

Realizacja zadania ma na celu uspraw-
nienie funkcji fizycznych, psychicznych 
i społecznych osób niepełnospraw-
nych oraz rozwijanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego funk-
cjonowania. Osoby niepełnosprawne 
mogą skorzystać z:

terapii manualnej i samoobsługi,• 
zajęć rehabilitacyjno-terapeutycz-• 
nych z zakresu hydroterapii,
zajęć rehabilitacyjno-terapeutycz-• 
nych z zakresu hipoterapii,
zajęć rehabilitacyjno-terapeutycz-• 
nych z zakresu rehabilitacji leczni-
czej,
pomocy psychologiczną dla osób • 
niepełnosprawnych i ich rodzin.
Kontakt do stowarzyszenia, tel. 32 

216 37 28.

Z pomocy mogą również skorzystać

Osoby 
niepełnosprawne z 
dysfunkcją wzroku

Wsparcia w tym zakresie udziela Pol-
ski Związek Niewidomych Okręg Śląski 
koło w Tychach. PZN udziela pomocy 
mieszkańcom Bierunia posiadającym 
orzeczony stopień niepełnospraw-
ności w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym ze względu na dysfunkcję 
wzroku. Realizowane są następujące 
działania:

punkt informacji i porad dla osób • 
z dysfunkcją wzroku, który realizu-
je działania pomocowe niezbędne 
w życiu codziennym osoby niepeł-
nosprawnej. Osoby niewidome i nie-
dowidzące otrzymają m.in. pomoc 
w załatwianiu spraw urzędowych, 
w tym przygotowanie dokumentów, 
wypełnienie formularzy itp.,
prowadzenie warsztatów mobilno-• 
ści (nauka poruszania za pomocą 
białej laski lub przy wykorzystaniu 
resztek widzenia i innych urządzeń 
nawigujących), a dla osób słabowi-
dzących – usprawnianie widzenia 
(zastosowanie kontrastów, ćwicze-
nie oka i inne),
prowadzenie warsztatów uspraw-• 
nienia komunikacji – możliwość 
obsługi urządzeń elektronicznych, 
komputerowych metodami bez-
wzrokowymi.

Kontakt do PZN w Tychach, tel. 32 227 
45 53, kom. 513 499 282. WS

BieRUń WSPieRa OSOBy z NiePełNOSPRaWNOściami.

Programy na pomaganie

30 marca burmistrz Krystian Grzesica podpisał z Dorotą Moryc, prezes lokalnego koła Polskiego Związku 
Niewidomych, umowę o finansowym wsparciu przez Gminę Bieruń działalności związku. Podobne umowy 

zostały podpisane z realizatorami innych programów dla osób z niepełnosprawnościami. 

Sy
lw

ia 
W

itm
an



6 |   Rodnia nr 3/2022 WOKÓŁ NAS

cztery bieruńskie 
wnioski inwestycyjne 
uzyskały dofinansowanie 
górnośląsko-
zagłębiowskiej metropolii. 
miasto otrzyma na ich 
realizację 1 mln 247 tys. zł, 
z czego 300 tys. pochodzić 
będzie z metropolitalnego 
funduszu Solidarności, 
a blisko 950 tys. zł 
-– z Programu działań 
na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji. Pieniądze 
zostaną wydane do 
końca bieżącego roku.

Przyszkolne place 
zabaw
Pierwszym z wniosków, na które 
otrzymaliśmy 300 tys. zł z Metropo-
litalnego Funduszu Solidarności, jest 
projekt modernizacji placów zabaw 
przy bieruńskich szkołach podstawo-
wych. W ramach tego zadania jeszcze 
w tym roku na placach zabaw przy 
obu szkołach podstawowych w Bieru-
niu wymieniona zostanie nawierzch-
nia na nowoczesną, kolorową, anty-
poślizgową, gumową.

Efektem realizacji projektu będą 
odnowione, bezpieczne dla najmłod-

szych mieszkańców naszego miasta 
nawierzchnie placów zabaw o po-
wierzchni –  około 404 m kw. przy 
Szkole Podstawowej nr 1 oraz około 
407 m kw. przy Szkole Podstawowej 
nr 3.

Wymiana kotłów 
na gazowe
Dwieście tys. zł z Programu na rzecz 
ograniczania niskiej emisji w roku 
2022 otrzyma miasto na zadanie pn. 
„Wymiana nieekologicznych źródeł 
ciepła na źródła gazowe w budynkach 
gminy Bieruń”, które zakłada moder-
nizację istniejących systemów grzew-
czych z wykorzystaniem gazu ziemne-
go z sieci jako materiału opałowego. 
Dotyczy on należących do gminy Bie-
ruń budynków przy ul. Wawelskiej 26 
oraz ul. Spiżowej 1. W ramach projek-
tu, w budynkach tych przebudowana 
zostanie wewnętrzna instalacja gazu 
wraz z wymianą źródeł ciepła na kotły 
gazowe.

Kolejny etap 
modernizacji
Kolejny projekt, na który Bieruń otrzy-
ma środki z GZM, jest kontynuacją roz-
poczętego kilkanaście lat temu zada-
nia polegającego na dofinansowaniu 
modernizacji kotłowni w budynkach 
jednorodzinnych lub w samodzielnych 

lokalach mieszkalnych w Bieruniu i sta-
nowi składową kompleksowych dzia-
łań na rzecz ograniczenia niskiej emisji 
na terenie gminy. W ramach projektu 
przewiduje się modernizację około 
240 kotłowni, w których wymienio-
ne będą stare, nieekologiczne, często 
pozaklasowe kotły węglowe na kotły 
gazowe, kotły nowej generacji opalane 
paliwem stałym (w tym biomasą) oraz 
pompy ciepła.

W ramach realizowanego w 2022 
roku XII etapu programu z GZM po-
zyskamy 72 tys. zł.

efektywne oświetlenie
Najwięcej, bo ponad 675 tys. zł 
ze środków metropolitalnych przezna-
czone zostanie na piąty etap instalacji 
efektywnego energetycznie oświetle-
nia na terenie Gminy Bieruń.

Projekt swym zakresem obejmuje 
budowę i wymianę oświetlenia ulicz-
nego. W ramach zadania zostanie 
wybudowana nowa oraz zmoderni-
zowana dotychczasowa infrastruktu-
ra oświetleniowa (około 58 punktów 
świetlnych) w następujących lokaliza-
cjach: ul. Ogrodowa, ul. Bohaterów 
Westerplatte, ul. Kamienna, ul. Spa-
cerowa, ul. Kossaka.

Jak wspomnieliśmy, wszystkie po-
wyższe inwestycje mają termin reali-
zacji do grudnia 2022 roku. RW

Przypominamy 
mieszkańcom Bierunia, 
że istnieje obowiązek 
składania deklaracji 
do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków 
(ceeB). złożenie deklaracji 
dotyczy źródeł ciepła 
o mocy nie przekraczającej 
1 megawata i spalania 
paliw w budynkach 
mieszkalnych oraz 
niemieszkalnych. Data 
graniczna realizacji 
tego obowiązku 
to 30 czerwca 2022 roku!

Obowiązek złożenia deklaracji spo-
czywa na właścicielu lub zarządcy bu-
dynku, w którym znajduje się źródło 
ciepła i spalania paliw. Obowiązek 
dotyczy źródeł ciepła nie przekra-
czających 1 megawata. Jeśli budynek 
jest ogrzewany OZE np. pompą ciepła, 
to również należy to zgłosić. Zgłosze-

nia należy dokonać także w przypadku 
gdy energia do budynku dostarczana 
jest za pośrednictwem sieci ciepłow-
niczej.

Deklaracje złożyć należy do 30 
czerwca 2022 roku! Za brak złożenia 
deklaracji w ustawowym terminie 
będzie grozić grzywna.

Deklaracje można składać w nastę-
pujący sposób:
–   w formie elektronicznej, czyli przez 

Internet z wykorzystaniem systemu 
teleinformatycznego CEEB, korzy-
stając z Profilu Zaufanego,

–   w formie papierowej – wypełniony 
dokument można będzie wysłać li-
stem albo złożyć osobiście w Urzę-
dzie Miasta zgodnie z lokalizacją 
budynku.
Wszelkie materiały informacyjne 

dotyczące obowiązku składania dekla-
racji są dostępne i gotowe do pobra-
nia na stronie internetowej https://
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-
ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

 UB

metropolia inwestuje 
w Bieruń
za PONaD 1,2 mlN zł zRealizOWaNe zOStaNą czteRy iNWeStycje Na teReNie NaSzegO miaSta.

złóż deklarację 
ceeB!
teRmiN mija z KOńcem czeRWca.

Na placach zabaw przy bieruńskich szkołach pojawi się nowoczesna, a przede wszystkim bezpieczna nawierzchnia.
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gRUPa z UKRaiNy zWieDziła NajcieKaWSze miejSca W mieście.

Na mapie takich miejsc znalazł się 
także Bieruń. W sobotę, 26 marca 
grupa przyjechała do naszego miasta. 
Przy sanktuarium św. Walentego po-
witał ich burmistrz Krystian Grzesica, 

który opowiedział gościom o najpięk-
niejszym zabytku miasta (nie można 
było niestety zwiedzić świątyni we-
wnątrz z powodu remontu) i o na-
szym patronie, świętym Walentym. 

Goście zobaczyli także Groblę i Ry-
nek (wśród najmłodszych najwięk-
sze zainteresowanie wzbudziły zegar 
słoneczny i studnia z utopcami). Na-
stępnie burmistrz zaprosił wszyst-
kich do urzędu miejskiego, gdzie 
dzieci mogły m.in. wcielić się w role 
radnych na sali sesyjnej. Wszystkie 
dzieci otrzymały upominki – gadżety 
z logo miasta.

Kolejnym punktem wycieczki była 
remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bieruniu Nowym. Druhowie zapre-
zentowali swój sprzęt i pojazdy i opo-

wiedzieli o swojej pracy. Zaintereso-
wanie i radość dzieci była ogromna.

Na koniec grupa odwiedziła Centrum 
Wspinaczkowe Adrenalina. Dla więk-
szości dzieci była to pierwsza przygoda 
ze wspinaniem, którą na pewno będą 
dobrze wspominać. Kolorowe ścianki 
wspinaczkowe wzbudziły wiele emocji, 
a nawet ducha sportowej rywalizacji. 
Także niektóre mamy i opiekunki grupy 
z Fundacji Giesche dały się namówić 
na wspinanie.

Cieszymy się, że Fundacja, wśród 
wielu ciekawych miejsca Śląska, wy-

brała właśnie Bieruń, by pokazać go 
swoim gościom. Za pomoc w zorga-
nizowaniu zwiedzania dziękujemy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieru-
niu Nowym, Bieruńskiemu Ośrodko-
wi Kultury i Bieruńskiemu Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji. Za zorganizowanie 
transportu dziękujemy bieruńskiej fir-
mie El-Trans.

Mamy nadzieję, że nasi goście do-
brze zapamiętają Bieruń i odwiedzą 
nas kiedyś ponownie, w szczęśliw-
szych dla Ukrainy czasach. 

 SW

z fabryki Porcelany do Bierunia 

Dzieciakom bardzo podobał się bieruński rynek i szybko zaprzyjaźniły się z jego stałymi mieszkańcami. Przewodnikiem po Urzędzie Miasta był burmistrz Krystian Grzesica.

Wielką frajdą była wizyta w remizie nowobieruńskiej OSP i możliwość poznania wozu strażackiego od środka. Co odważniejsi mogli spróbować swych sił na ściance wspinaczkowej w Adrenalinie.
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26 marca Bieruń odwiedziła 38-osobowa grupa 
z Ukrainy – głównie mamy z dziećmi, które 
przyjechały do Polski uciekając przed wojną 
i zatrzymały się w Katowicach, w fabryce 
Porcelany. Ugościła ich tam fundacja giesche, 
która dba o to, by podczas pobytu goście mogli 
poznać najciekawsze miejsca w regionie.
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W marcu minęło 
25 lat od chwili rejestracji 
Bieruńskiej fundacji 
inicjatyw gospodarczych, 
która zrealizowała 
w tym czasie – i nadal 
realizuje – liczne projekty 
związane z ochroną 
środowiska, rozwojem 
przedsiębiorczości czy 
pomocą najuboższym. 
Przyczyniła się też 
do powstania w ścierniach 
swoistego centrum, 
łączącego poszczególne 
części miasta.

Zanim 5 marca 1997 roku Gospodar-
czy Sąd Rejonowy dla miasta stołecz-
nego Warszawy wydał postanowienie 
o rejestracji Bieruńskiej Fundacji Ini-
cjatyw Gospodarczych, trzeba było 
dwóch lat starań władz Bierunia.

– Starając się o rejestrację, musieli-
śmy mieć już powołane organy, musiał 
być zarząd i statut – opowiada ludwik 
jagoda, były burmistrz Bierunia, jeden 
z założycieli BFIG, a także wieloletni 
prezes zarządu, obecnie przewodni-
czący komitetu fundatorów. – Po na-
szej stronie był wola i chęć, mieliśmy 
fundatorów, którzy zobowiązali się, 
że ta fundacja powstanie. Ale nie 
było to proste. W tym czasie był tyl-
ko jeden sąd w Polsce upoważniony 

do rejestracji fundacji – w Warszawie. 
Żeby cokolwiek załatwić, musieliśmy 
jeździć do Warszawy. Był to dla nas 
nowy, dziewiczy teren. Mało kto miał 
wówczas doświadczenia z zakłada-
niem i prowadzeniem fundacji. Z per-
spektywy czasu widzę, że to było bar-
dzo ważne wydarzenie. Miasto było 
niedoinwestowane, wszędzie dziury 
i potrzeby. A fundacja dawała nowe 
możliwości działania, mogła być bar-
dziej elastyczna niż samorząd.

W myśl założeń programowych 
BFIG została powołana, by realizować 
działania, które służyły mieszkańcom 
Bierunia. W szczególności miała roz-
wiązywać lokalne problemy gospo-
darcze, promować przedsiębiorczość 

i wspomagać przedsięwzięcia związa-
ne z ochroną środowiska.

złoty okres Bierunia
– Inspirowały nas lata międzywojen-
ne, które dla Bierunia były okresem 
dynamicznego rozwoju, to był złoty 
okres – mówi Ludwik Jagoda. – Urząd 
gminy na rynku wybudowano w cią-
gu jednej zimy, 1930-1931. Wybudo-
wano szkołę, częściowo kanalizację, 
wodociągi, wieżę. Były plany budowy 
oczyszczalni ścieków. Tym okresem się 
inspirowaliśmy, chcieliśmy skończyć 
z biednymi latami powojennymi, żeby 
Bieruń znów się intensywnie rozwijał. 
Pod wieloma względami się udało. 
Powstało Centrum Inicjatyw Gospo-
darczych w Ścierniach, oczyszczalnie, 
kanalizacja, dwie hale sportowe. 
A Fundacja była przy tym partnerem 
i wsparciem gminy.

– Za początek BFIG uznajemy datę 
zarejestrowania Fundacji – mówi 
henryk Skupień, w 1997 roku członek 
Rady Miejskiej w Bieruniu i członek 
komitetu fundatorów z ramienia gmi-
ny. Przewodniczący komitetu funda-
torów do 2017 r. Od sierpnia 2017 r. 
prezes zarządu Fundacji. – Jednak jest 
inna ważna data: 19 lipca 1995 r. Wte-
dy nastąpiło podpisanie umowy no-
tarialnej o ustanowieniu Bieruńskiej 
Fundacji Inicjatyw Gospodarczych. 
Stronami umowy byli: Gmina Bie-
ruń, Nadwiślańska Spółka Węglowa 
SA i Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG. 
Majątek fundacji stanowił fundusz za-
łożycielski w kwocie 400.000 zł. Gmi-
na Bieruń wniosła 200.000 zł, a pozo-
stałe strony po 100.000 zł. Przez 25 lat 
Fundacja korzystała jedynie z odsetek 
od tego kapitału i pozostaje on w nie-
zmienionej kwocie. Oczywiście kiedyś 

odsetki były nieporównanie wyższe, 
dochodziły nawet do 30 procent. Dziś 
to wygląda zupełnie inaczej.

centrum w ścierniach
W III kadencji Rady Miejskiej (lata 
1998-2002, burmistrzem był wów-
czas Ludwik Jagoda) gmina pozyskała 
3,5 mln zł dofinansowania z funduszu 
PHARE na budowę Centrum Inicjatyw 
Gospodarczych w Ścierniach, z którym 
Fundacja związała swoją działalność 
w następnych latach.

– Kierowaliśmy się ideą scalania 
Bierunia – opowiada Ludwik Jago-
da. – Po odzyskaniu samorządności 
mieliśmy dwa Bierunie: Stary i Nowy. 
Pośrodku była wyrwa. Chodziło o to, 
by w tym miejscu stworzyć centrum 
usług, z którego będą korzystali wszy-
scy mieszkańcy.

– O budowie centrum administracyj-
no-gospodarczego w Ścierniach wiele 
mówił śp. Jan Wieczorek, to była jego 
idea – dodaje Henryk Skupień.

Obiekt został oddany do użytku je-
sienią 2002 r. Już wcześniej, w czerw-
cu Rada Miejska przyjęła Koncepcję 
Organizacyjno-Prawną dla Centrum 
Inicjatyw Gospodarczych (jej autorem 
był Ludwik Jagoda), która określała za-
sady zarządzania CIG łącznie z Inkuba-
torem Przedsiębiorczości, który miał 
tam powstać. Budynek przekazano 
do użytkowania Bieruńskiej Fundacji 
Inicjatyw Gospodarczych.

– Dzięki staraniom Urzędu Miej-
skiego udało się ulokować w nowym 
obiekciem.in. oddział Agencji Rozwoju 
i Restrukturyzacji Rolnictwa, delegatu-
rę Urzędu Skarbowego, oddział Banku 
Spółdzielczego, pocztę. Nie wiem, czy 
dzisiaj bieruńskim rolnikom spodoba-
łoby się, gdyby załatwiać sprawy mu-

Kuźnia kadr dla Bierunia
25 lat BieRUńSKiej fUNDacji iNicjatyW gOSPODaRczych.

1995-2000
Ludwik Jagoda – prezes
Ryszard Wróbel – wiceprezes
Witold Pająk – członek zarządu
Karol Trzoński – członek zarządu
2000-2002
Ludwik Jagoda – prezes
Ryszard Wróbel – wiceprezes
Grzegorz Kocurek – członek zarządu
Karol Trzoński – członek zarządu
2002-2015
Karol Trzoński – prezes
Bernard Pustelnik – wiceprezes 
(odwołany z funkcji w 2010 r. 

w związku z wyborem na burmi-
strza)
oraz w latach 2010-2015
Danuta Lempa – członek zarządu
2015-2017
Jan Podleśny – prezes
Lidia Pędziwiatr – wiceprezes
Od 2017 r. do dnia dzisiejszego pre-
zesem zarządu jest Henryk Skupień, 
a członkiem zarządu – Justyna Pi-
skorek.
Prokurenci: Sebastian Macioł, Lidia 
Pędziwiatr, Sebastian Mastalski, Da-
nuta Lempa.

SKłaD zaRząDU BieRUńSKiej fUNDacji iNicjatyW 
gOSPODaRczych W KOlejNych latach: 

Budynek CiG oddany do użytku w 2002 r. był obiektem, który zapoczątkował budowanie gospodarczo-administracyjnego centrum w Ścierniach. 

Wystawa urządzeń grzewczych podczas jednej z imprez promujących programy ograniczenia niskiej emisji.
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sieli w Pszczynie albo Mysłowicach. 
A wcześniej tak właśnie było. Nasze 
centrum zaczęło pełnić ważną rolę – 
wspomina Ludwik Jagoda.

W nowym obiekcie fundacja znala-
zła miejsce nie tylko na swoją siedzi-
bę. Jako zarządca budynku zapewniała 
wsparcie nowym firmom w ramach 
Inkubatora Przedsiębiorczości (niższy 
czynsz, pomoc logistyczna). Zyskała też 
doskonałą bazę do prowadzenia dzia-
łalności szkoleniowej. – Na przestrze-
ni lat przeprowadziliśmy niezliczoną 
ilość szkoleń, zarówno organizowa-
nych przez podmioty zewnętrzne, jak 
i takich, których sami byliśmy organi-
zatorami. Skutecznie pozyskiwaliśmy 
na ten cel środki unijne z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – mówi 
Henryk Skupień. – W tym aspekcie na-
szej działalności ogromnie dużo zmie-
niła pandemia. Szkolenia przeniosły się 
do internetu i w dużej części już chyba 
tak zostanie. Czeka nas dostosowanie 
się do nowych czasów.

Nie będzie to jednak pierwsze ta-
kie wyzwanie w historii BFIG. Głębo-
kie zmiany przyniosły też lata 2005 
i 2006. KWK Piast, a następnie Nadwi-
ślańska Spółka Węglowa straciła pod-
miotowość prawną na rzecz Kompanii 
Węglowej, tym samym tracąc umoco-
wanie do członkostwa w komitecie 
fundatorów. Z podobnych przyczyn 
– przekształceń własnościowych – 
członkiem komitetu przestał być ERG. 
Burmistrz Ludwik Jagoda rozpoczął 
więc rozmowy z innymi podmiotami 

gospodarczymi, znanymi i cenionymi 
w Bieruniu. Pozytywny efekt przynio-
sły rozmowy z Okręgową Spółdzielnią 
Mleczarską.

ekologia i pomoc 
potrzebującym
Wśród podstawowych celów Fundacji 
była od początku działalność na rzecz 
ochrony środowiska. – W latach gdy 
zaczynaliśmy, ochrona środowiska 
praktycznie nie istniała – mówi Ludwik 
Jagoda. – Na zlecenie BFIG opracowy-
wano audyty energetyczne budynków 
publicznych w Bieruniu (szkoły, domy 
kultury, obiekty służby zdrowia), które 
posłużyły potem przy przeprowadza-
niu modernizacji. Po uruchomieniu 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska programu ograniczenia ni-
skiej emisji (2002 rok), gmina od razu 
zaczęła się intensywnie starać o po-
zyskanie środków i to się udało. Ope-
ratorem programu została Bieruńska 
Fundacja Inicjatyw Gospodarczych. 
Łącznie w latach 2002-2021 dopro-
wadziliśmy do zmodernizowania 2494 
kotłowni. Fundacja była również ope-
ratorem programu w innych gminach; 
Chełmku, Brzeszczach, Przeciszowie, 
Myszkowie czy Chełmie Śląskim.

– Fundacja od kilku lat działa prze-
de wszystkim w tym obszarze – doda-
je Henryk Skupień. – Szkolimy swoich 
pracowników w Wojewódzkim Fundu-
szu Ochrony Środowiska, dzięki temu 
od 2020 roku pomagamy wypełniać 
wnioski w zakresie Programu „Czyste 

Powietrze”. Współdziałając z Gminą 
Bieruń, w 2019 roku doprowadziliśmy 
do umieszczenia czujników jakości po-
wietrza w czterech punktach miasta, 
w tym na budynku CIG.

Fundacja realizuje też zadania 
związane z pomocą potrzebującym. 
Od kilkunastu lat w CIG działa punkt 
wydawania żywności. – Na zlecenie 
gminy Bieruń i przy współdziała-
niu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej oraz Bankiem Żywności 
w Chorzowie zapewniamy i wydaje-
my żywność mieszkańcom Bierunia 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej – mówi Henryk Skupień. – 
Łącznie pomogliśmy już ponad 3000 
osobom, wydając ponad 100 ton żyw-
ności. Mamy odpowiednie zaplecze 
magazynowe, niezbędne urządzenia 
i, co najważniejsze, ludzi.

Przyszłość fundacji
Budynek CIG był pierwszym, który 
powstał w kwartale u zbiegu ulic Tury-
stycznej i Warszawskiej. Dopiero później 
wybudowano tam siedzibę dla Powia-
towej Komendy Policji oraz Starostwo 
Powiatowe. – To miejsce ma potencjał, 
by dalej się rozwijać – zapewnia Hen-

ryk Skupień. – W niedalekiej przyszłości 
ma tu powstać komenda Państwowej 
Straży Pożarnej, jest wiele inwestycji 
prywatnych podmiotów gospodarczych. 
Perspektywa budowy drogi S1 ulokuje 
nas przy ważnym węźle komunikacyj-
nym. Jest więc potencjał do dalszych 
inwestycji. Centrum w Ścierniach moim 
zdaniem będzie się rozwijać.

A jakie są plany na kolejne dekady 
dla Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Go-
spodarczych?

– Trzeba się zmieniać, bo świat 
się zmienia – mówi Henryk Skupień. 
Z końcem ubiegłego roku wprowa-
dziliśmy poważne zmiany do statutu. 
Do tej pory działalność gospodarcza 
(wynajem pomieszczeń w CIG) i dzia-
łalność pożytku publicznego przepla-
tały się ze sobą. Teraz myślimy o ich 
rozdzieleniu. Programy ograniczenia 
emisji, bank żywności – ta działalność 
pozostałaby w fundacji. Działalność 
gospodarczą i wspieranie przedsię-
biorczości mogłaby przejąć spółka, 
której fundacja byłaby udziałowcem. 
A spółka część wypracowanych środ-
ków mogłaby przekazywać fundacji. 
W ten sposób moglibyśmy starać się 

o uzyskanie statusu OPP. Jesteśmy 
członkiem LGD Ziemia Pszczyńska 
i chcemy tę współpracę zacieśnić. Po-
mysłów jest dużo, ale do ich realizacji 
przydałby się już młodszy, aktywny 
zespół.

– My jesteśmy już nestorami – do-
daje Ludwik Jagoda. – Obydwaj jeste-
śmy związani z fundacją od początku 
jej istnienia. Przez te lata przewinęło 
się tu wielu bardzo zdolnych ludzi. 
Obecny wiceburmistrz Sebastian 
Macioł pierwsze szlify zdobywał właś-
nie w fundacji. Teraz pracuje na rzecz 
gminy na innym polu i realizuje odpo-
wiedzialne zadania.

Wiceprezesem zarządu i dyrek-
torem biura był Bernard Pustelnik, 
późniejszy burmistrz. Prezesem fun-
dacji był Jan Podleśny, także były 
zastępca burmistrza. Można powie-
dzieć, że BFIG stała się kuźnią kadr 
dla Bierunia.

– W ostatnich latach pojawiły się 
w komitecie fundatorów młode osoby, 
które – mam nadzieję – przejmą pa-
łeczkę i poprowadzą fundację w nowe 
czasy – dodaje Henryk Skupień.

 Sylwia Witman

1995-2005
Henryk Skupień (Gmina Bieruń)
Stefan Czech (KWK Piast – Nadwi-
ślańska Spółka Węglowa)
Jerzy Olek (ERG)
2005-2011
Henryk Skupień (Gmina Bieruń)
Ludwik Jagoda (Gmina Bieruń)
Andrzej Herbut (OSM Bieruń)
W 2011 r. zarząd BFIG zaproponował 
do członkostwa w komitecie funda-
torów osoby fizyczne: Małgorzatę 
Lekston oraz Elżbietę Kaczmarzyk. 
W latach następnych członkiem 
komitetu reprezentującym Gminę 

Bieruń był i jest aktualny burmistrz 
Bierunia, w kolejności: Bernard Pu-
stelnik i Krystian Grzesica.
W 2017 r. w związku z powołaniem 
Henryka Skupienia do zarządu fun-
dacji, funkcję przewodniczącego 
w komitecie fundatorów objął Lu-
dwik Jagoda.
Obecnie komitet fundatorów two-
rzą:
Ludwik Jagoda (Gmina Bieruń),
Krystian Grzesica (Gmina Bieruń),
Andrzej Herbut (OSM Bieruń),
Michał Lorenc (osoba fizyczna)
Adam Rozmus (osoba fizyczna).

człONKOWie KOmitetU fUNDatORóW 
BieRUńSKiej fUNDacji iNicjatyW 
gOSPODaRczych: 

CiG pełnił przez lata funkcję centrum szkoleniowego.

Henryk Skupień i Ludwik Jagoda są związani z fundacją od samych jej początków. 
Bieruńska Fundacja inicjatyw Gospodarczych od kilkunastu lat 

prowadzi bank żywności dla potrzebujących. 
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miasto Bieruń złożyło 
łącznie pięć wniosków 
o dofinansowanie 
w ramach drugiej i trzeciej 
edycji Programu inwestycji 
Strategicznych Polski 
ład. to maksymalna 
dopuszczalna liczba. 
czekając na rozstrzygnięcie 
i mając nadzieję 
na pozytywną ocenę 
naszych zaplanowanych 
inwestycji, prezentujemy 
bieruńskie wnioski, 
czyli odpowiadamy 
na pytanie: czego chcemy 
od Polskiego ładu?

modernizacja 
infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej
Celem planowanych inwestycji jest 
poprawa stanu bazy sportowo-re-
kreacyjnej i stworzenie możliwości 
korzystania z obiektów przez lokalną 
społeczność oraz umożliwienie rea-
lizacji zajęć wychowania fizycznego 
i organizacji imprez sportowo-rekre-
acyjnych.

Prace przeprowadzone zostaną 
w kompleksie boisk sportowych 
przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz 
na skateparku przy ul. Królowej Ja-
dwigi. Pod pierwszym z wymienio-

nych adresem zostaną wykonane 
nowe nawierzchnie na boiskach 
do piłki ręcznej, siatkówki i koszy-
kówki, na nowe zostaną zmienione 
bramki, słupki i podobne urządzenia 
towarzyszące, zamontowane zosta-
ną piłkochwyty. Wyremontowane 
zostaną drogi dojścia do kompleksu 
oraz wymienione będzie ogrodze-
nie.

Z kolei na terenie skateparku zain-
stalowane ma być nowe urządzenie 
Quarter Pipe, a sąsiadujący ze ska-
teparkiem plac zabaw zyska nową, 
bezpieczną nawierzchnię poliureta-
nową.

Przebudowa Soleckiej, 
Sadowej i jastrzębiej
Planowana inwestycja zakłada prze-
budowę ul. Soleckiej w zakresie re-
montu jezdni, chodnika, poboczy 
i zjazdów oraz budowy sieci kanali-
zacji deszczowej i sieci elektroener-
getycznej. Podobny zakres prac prze-
widziano dla dróg wewnętrznych – ul. 
Sadowej i ul. Jastrzębiej. Zakłada się 
także przeprowadzenie II etapu bu-
dowy ciągu pieszo-jezdnego ul. Sło-
wiańskiej.

Inwestycja poprawi estetykę prze-
strzeni publicznej, wywrze pozytywny 
wpływ na środowisko i przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa oraz ja-
kości i komfortu życia mieszkańców 
tego rejonu Bierunia.

Przebudowa ulic: 
Słowackiego, latochy 
i Kopcowej
Trzeci z wniosków ma także na celu 
poprawę bezpieczeństwa pieszych, 
rowerzystów i kierowców pojazdów, 
korzystających z wymienionych ulic. 
We wszystkich lokalizacjach zakres 
inwestycji obejmuje konstrukcję 

nawierzchni jezdni oraz chodników, 
budowę kanalizacji deszczowej i kab-
lowej sieci oświetlenia ulicznego LED. 
Dodatkowo, w przypadku ul. Kopco-
wej zbudowana zostanie także sieć 
wodociągowa i telekomunikacyjna.

Budowa wału 
przeciwpowodziowego
Kolejny wniosek inwestycyjny doty-
czy zadania polegającego na budowie 
odcinka lewego wału przeciwpowo-
dziowego rzeki Mlecznej na ujścio-
wym odcinku Potoku Stawowego. 
Zamknięte (zarurowane) ma być ko-
ryto Potoku Stawowego na odcinku 
od istniejących wylotów z rurociągów 
tłocznych pompowni odwadniających 
tereny, które w wyniku eksploatacji 
górniczej stały się terenami bezodpły-

wowymi a także przedłużone zostaną 
rurociągi tłoczne odwadniające teren 
bezodpływowy z wykonaniem nowych 
wylotów w okolicy ujścia Potoku Sta-
wowego do rzeki Mlecznej. 

Projekt ma za zadanie zabezpieczyć 
miasto, a szczególnie jego historyczny, 
centralny obszar, przed wpływem wód 
powodziowych z rzeki Mlecznej. Dzię-
ki realizacji zadania dodatkową ochro-
ną przeciwpowodziową, oprócz części 
mieszkalnej, objęta zostanie pobliska 
szkoła podstawowa, dworzec autobu-
sowy pełniący funkcję centrum prze-
siadkowego, XVII-wieczne sanktua-
rium św. Walentego. Zadanie pozwoli 
też zabezpieczyć tereny inwestycyjne 
(obecne tereny KSSE Podstrefa Tyska 
w Bieruniu, jak i przyszłe tereny inwe-
stycyjne) przed niekontrolowanym 

czego chcemy od Polskiego ładu?
maKSymalNa liczBa WNiOSKóW O DOfiNaNSOWaNie POPłyNęła z BieRUNia DO WaRSzaWy.

W skateparku przy ul. Królowej Jadwigi planowana jest instalacja nowego urządzenia. 

tereny sportowe przy SP nr 3 mają być zmodernizowane.
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Przez cały marzec Urząd 
miasta przyjmował 
wnioski mieszkańców 
do zielonego Budżetu 
miasta Bierunia. jak 
się okazało, wpłynęło 
12 prawidłowo 
wypełnionych 
wniosków, które 
zawierały propozycje 
stworzenia atrakcyjnych 
dla mieszkańców 
terenów zielonych.

Władze samorządowe Bierunia chcia-
ły sprowokować mieszkańców miasta 
do aktywnego włączenia się w two-
rzenie jak najbardziej przyjaznego dla 
nich otoczenia i – patrząc na liczbę 
wniosków – to się udało. Teraz przy-
szedł czas na pracę urzędników i eks-
pertów, które propozycje bierunian 
ocenią i skierują do realizacji. Przy-
pomnijmy, że w gminnym budżecie 
zarezerwowano na ten cel sto tysięcy 
złotych.

Proces weryfikacji wniosków 
do Zielonego Budżetu Miasta Bieru-
nia składać się będzie z trzech etapów. 
W pierwszym z nich, który rozpoczął 
się 1 kwietnia Wydział Promocji UM 
dokona weryfikacji formalnej, czyli 
sprawdzi, czy wnioski spełniają wszyst-
kie wymogi regulaminowe. Po doko-
naniu tejże, projektami mieszkańców 
zajmą się właściwe komórki Urzędu, 
które zweryfikują wnioski pod wzglę-
dem merytorycznym. Analizie poddane 
zostaną: zgodność z obowiązującym 
prawem i zapisami miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go, realność i możliwości realizacji oraz 
koszty związane z realizacją projektu 
i ewentualnym utrzymaniem przed-
sięwzięcia.

W przypadku pozytywnej oceny 
wniosku w dwóch pierwszych eta-
pach, projekt zostanie przekazany 
do Zespołu Oceniającego, który pra-
cował będzie pod przewodnictwem 
zastępcy burmistrza miasta Seba-
stiana macioła, w składzie złożonym 
z przedstawicieli Wydziału Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Odpada-
mi, Wydziału Promocji, Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, reprezen-
tanci Rady Miejskiej oraz wyłonieni 
w otwartym naborze przedstawiciele 
organizacji pozarządowych.

Zadaniem Zespołu Oceniającego 
jest, w oparciu o posiadane kompe-
tencje i wiedzę, wskazanie do reali-
zacji tych projektów mieszkańców 
zgłoszonych do Zielonego Budżetu 
Miasta Bierunia, które w najwyższym 
stopniu wpisują się w jego założe-
nia i charakteryzują się największym 
wpływem na poprawę środowiska 
naturalnego na terenie miasta oraz 
estetyki miasta. Punktowane będzie 
harmonijne wpasowanie się projektu 
w istniejącą przestrzeń, jego pomy-
słowość i funkcjonalność oraz wpływ 
na ekologię.

Wybrane projekty zostaną zreali-
zowane w roku 2023, zaś w bieżącym 
roku powstaną projekty wybrane 
w pierwszej edycji Zielonego Budżetu 
Miasta Bierunia.

 WW

czego chcemy od Polskiego ładu?
maKSymalNa liczBa WNiOSKóW O DOfiNaNSOWaNie POPłyNęła z BieRUNia DO WaRSzaWy.

DO DRUgiej eDycji zielONegO BUDŻetU miaSta BieRUNia 
WPłyNęłO 12 PROPOzycji mieSzKańcóW.

spiętrzeniem wód na tych terenach, 
czemu obecnie sprzyja zdregradowa-
nie terenu spowodowane działalnoś-
cią górniczą.

Kanalizacja w dzielnicy 
ściernie
Inwestycja polega na rozbudowie ka-
nalizacji sanitarnej w dzielnicy Ścier-
nie, poprzez podłączenie do sieci 
kanalizacyjnej osiedla domów jed-
norodzinnych przy ul. Marmuro-
wej (wcześniej Bazaltowa), trzech 
budynków użyteczności publicznej: 
Komendy Powiatowej Policji przy 

Turystycznej 1a, Starostwa Powiato-
wego przy ul. Św. Kingi 1, Centrum 
Inicjatyw Gospodarczych przy ul. Tu-
rystycznej 1 oraz budynków przy ul. 
Warszawskiej.

W ramach inwestycji powstanie ka-
nalizacja sanitarna wraz z przyłączami 
do posesji oraz przepompowniami 
ścieków.

Trzymajmy kciuki za powodzenie jak 
największej liczby naszych wniosków. 
Jeśli prezentowane wyżej zadania 
uzyskają dofinansowanie z Polskiego 
Ładu, będą realizowane w przyszłym 
roku. WW

Mieszkańcy dzielnicy Ściernie na kanalizację czekają już wiele lat.

teraz wybór projektów

Celem Zielonego Budżetu Miasta Bierunia jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych oraz 
włączenie mieszkańców w proces decyzyjny związany ze świadomym i przemyślanym zazielenianiem miasta.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bieru-
niu dział już od wielu lat. Nasi senio-
rzy bardzo chętnie i licznie uczestniczą 
w zajęciach naukowych, warsztato-
wych oraz ruchowych. Jak się okazuje, 
oprócz nauki jest także miejsce na tu-
rystykę i wspólne spędzanie czasu.

W marcu bieruńscy seniorzy wzięli 
udział w wycieczce do Olkusza orga-
nizowanej wspólnie przez Bieruński 

Ośrodek Kultury i Akademię WSB 
z Dąbrowy Górniczej. W programie 
było zwiedzanie m.in. Muzeum Pod-
ziemnego na Rynku, Bazyliki św. An-
drzeja, Szlaku Gwarków Olkuskich oraz 
wizyta w ruinach zamku w Rabsztynie. 
Całodniowej wyprawie towarzyszyła 
słoneczna pogoda, co przełożyło się 
na wspaniałą atmosferę i radosne 
nastroje uczestników. BK

Studenci UtW  
na wycieczce

Pamiątkowa fotografia uczestników wycieczki na olkuskim rynku.

UT
W

złote i Diamentowe gody
WRęczONO meDale za DłUgOletNie POŻycie małŻeńSKie. 

24 marca w restauracji „Stylowa” 
43 pary świętowały swoje wspaniałe 
jubileusze: 50. i 60. rocznicę ślubu. 
medale za Długoletnie Pożycie 
małżeńskie, przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
wręczył jubilatom burmistrz Bierunia 
Krystian grzesica. gratulacje składała 
parom także wiceprzewodnicząca 
Rady miejskiej Krystyna Wróbel.

W Stylowej zgromadziły się pary, 
które swoje okrągłe jubileusze 
obchodziły w 2021 roku. teraz jednak 
nadszedł czas na oficjalne gratulacje 
i przyjęcie medali za Długoletnie 
Pożycie małżeńskie. Na jubilatów czekał 
poczęstunek oraz porcja znakomitej 
muzyki – klasycznych przebojów muzyki 
filmowej – w wykonaniu muzyków 
związanych z tyską Orkiestrą aUKSO.
gratulujemy wszystkim jubilatom!
 Um

Zofia i Franciszek Bałeccy, Alicja i Antoni Drąg, Krystyna i Julian Farugowie, Wiesława i Tadeusz Figat, Janina i Jan Figiel, Weronika i Roman Francuz, Zofia i Józef Gmur, Janina i Jan Grzywa, Zofia 
i Tadeusz Hurny, Helena i Jan Janikowie, Krystyna i Longin Jańscy, Krystyna i Stanisław Jaroszowie, Jadwiga i Janusz Kaletkowie, Krystyna i Zygmunt Karakuszka, Wanda i Antoni Kincer, Krystyna 
i Eugeniusz Kulikowscy, Marianna i Józef Kuleszowie, Aniela i Feliks Liszkowie, Wiesława i Jan Malcharkowie, Marianna i Henryk Michalcowie, Cecylia i Stanisław Mostowikowie, Krystyna i Kazimierz 
Piekorzowie, Teresa i Jan Piekorzowie, Wiesława i Józef Popielowie, Maria i Stefan Plutowie, Halina i Piotr Sajdokowie, Anna i Zbigniew Skonieczny, Barbara i Paweł Stachoniowie, Barbara i Antoni 
Siemianowscy, Krystyna i Edward Tomalowie, Janina i Józef Wyroba, Marianna i Henryk Zambrzyccy oraz Maria i Ryszard Zbieg.

Teresa i Jan Aksamitowie, Krystyna i Józef Czypionkowie, Maria i Hubert Dziubany, Ingeborga i Józef Kędziorowie, Hildegarda i Józef Kostyrowie, 
Maria i Stefan Martynowie, Emilia i Jerzy Miśka, Łucja i Jan Sajdokowie, Elżbieta i Tomasz Saternusowie oraz Elżbieta i Alfred Warmusowie.

Pary, które w 2021 roku obchodziły 60. rocznicę ślubu czyli Diamentowe Gody:

Pary, które w 2021 roku obchodziły jubileusz Złotych Godów i zostały uhonorowane medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
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Ostatni weekend 
marca nierozłącznie 
kojarzy się ze sceną, 
gdyż 27.03 na całym 
świecie obchodzony jest 
międzynarodowy Dzień 
teatru. za sprawą BOK-
u Bieruń także wpisał się 
w obchody tego święta.

Tradycyjne Bieruńskie Dni Teatru zain-
augurowane zostały już w piątek, 25 
marca, kiedy to do wspólnej zabawy 
w teatr zaproszeni zostali najmłodsi 
i ich rodzice, którzy licznie zasiedli 
na widowni (i na podłodze!) Sali Kino-
teatru „Jutrzenka”. Magnesem, który 
przyciągnął dzieci, był spektakl „Wa-
lizki z różnych stron świata”, z którym 
do Bierunia przyjechał Teatr Lalek Mar-
ka Żyły. Aktor i twórca teatralny zabrał 
młodych bierunian w pełną atrakcji 
podróż, podczas której przeżyli wiele 
przygód i poznali fantastycznych bo-
haterów, którzy ukrywali się w stercie 
stojących na scenie walizek.

Zdecydowanie poważniejsza była 
sobotnia propozycja dla dorosłych, 
którą zaprezentowali nasi miejsco-
wi aktorzy, zrzeszeni w bieruńskim 
Teatrze dla Dorosłych. „Wilijo na po-
ziomie 650” wg scenariusza Marcina 
Melona i w reżyserii Joanny Lorenc 
to historia osnuta na kanwie auten-
tycznych wydarzeń z grudnia 1981 
roku, czyli najdłuższego strajku pod 
ziemią, w kopalni „Piast”. Spektakl 
wywołał wspomnienia sprzed czte-
rech dekad, a młodszych widzów 
wzruszył, podobnie jak spotkanie 
z gośćmi przedstawienia – ówczes-

nym dyrektorem kopalni „Ziemowit” 
Antonim Piszczkiem i księdzem ka-
nonikiem Józefem Przybyłą z parafii 
w Hołdunowie. Naoczni świadkowie 
tamtych wydarzeń ze sceny opo-
wiadali o trudnym czasie stanu wo-
jennego i swoich przeżyciach z tym 
związanych.

Zarówno goście specjalni, jak i bie-
ruńscy aktorzy: Jakub Łasicki, Sła-
womir Rosowski, Marian Synowiec, 
Janusz Watoła, Dagmara Kupczyk, 
Małgorzata Pałubok i Nina Stypułkow-
ska, zebrali olbrzymie brawa wypeł-
nionej po brzegi sali Domu Kultury 
„Gama”.

Po raz kolejny sala wypełniła się 
następnego wieczoru, gdy na scenie 
pojawiły się gwiazdy: Małgorzata 
Foremniak i Paweł Deląg, a także 
Jakub Przebindowski i Martyna Kli-
szewska, którzy wystąpili w spektaklu 
„Być jak Elizabeth Taylor”. Widowni 
bardzo przypadła do gustu historia 
pełnego burz, dwukrotnego małżeń-
stwa, dramatycznych konfliktów, ale 
i wyrafinowanego humoru związku 
hollywoodzkich gwiazd – Elizabeth 
Taylor i Richarda Burtona, fantastycz-
nie zagranych przez parę Foremniak 
– Deląg. To był dobry finał tegorocz-
nych Bieruńskich Dni Teatru.

Na marginesie imprezy nie można 
nie zauważyć jeszcze jednego aspek-
tu. Fakt, że przez trzy kolejne dni sale 
teatralne zapełniają się kompletem 
widowni, to w mieście wielkości Bie-
runia z pewnością ewenement, nie-
rzadko trudny do osiągnięcia w znacz-
nie większych ośrodkach miejskich. 
I za to miejscowej publiczności także 
należą się wielkie brawa!  WW

miłośnicy teatru dopisali
faNtaStyczNa fReKWeNcja Na BieRUńSKich DNiach teatRU.

Podczas spektaklu „Walizki z różnych stron świata” dzieciaki bawiły się znakomicie.

Jedna ze scen przedstawienia „Wilijo na poziomie 650” w wykonaniu aktorów teatru dla Dorosłych.

Jak na gwiazdy scen i ekranu przystało, Małgorzata Foremniak i Paweł Deląg zagrali swoje role brawurowo.
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Bieruński Ośrodek Kultury uruchomił 
bardzo pożyteczną akcję powiadamia-
nia mieszkańców o swoich propozy-
cjach poprzez… sms.

Każdy, kto chce być na bieżąco 
ze wszystkimi wydarzeniami, organi-
zowanymi przez BOK, może zapisać się 
do nowego systemu sms-owego, który 
automatycznie, za pomocą wysyłanych 
na telefon abonenta wiadomości teks-
towych, powiadamiał będzie o zbliża-
jących się imprezach, spektaklach, 
koncertach, spotkaniach itp.

Usługa jest całkowicie bezpłatna, 
a daje gwarancję, że żadnej atrakcji 
nie będzie można przegapić.

Zgoda na wejście do systemu do-
stępna jest na stronie internetowej 
bok.bierun.pl, po jej wypełnieniu 
nożna ją wysłać mailem lub przy-
nieść do KT „Jutrzenka”. Stosow-
ne formularze – do wypełnienia 
na miejscu – są też dostępne w pla-
cówkach Bieruńskiego Ośrodka Kul-
tury.

 BK

Pierwszy weekend marca w Bieruń-
skim Ośrodku Kultury – jak przystało 
na okolice Dnia Kobiet – poświęcony 
był niemal wyłącznie płci pięknej, 
dla której przygotowano szereg 
atrakcji.

Bieruńskie obchody tego ważne-
go święta rozpoczęła już w piątek 
(4.03) projekcja filmu „Wszyscy moi 
mężczyźni” w Kinoteatrze „Jutrzen-
ka”. Z kolei sobota przeznaczona była 
na zajęcia sportowe: poranny nordic 
walking na Łysinie i popołudniową 
jogę w DK „Triada”.

Kobiecy weekend z BOK-iem zakoń-
czyło spotkanie podróżnicze pt. „Smak 
kobiecej podróży”, które – podobnie 
jak i pozostałe wydarzenia – cieszyło 
się sporym zainteresowaniem bieru-
nianek.

Przy okazji informujemy, że relak-
sujące, rozciągające i odstresowujące 
zajęcia jogi weszły na stałe do ofer-
ty BOK-u. Instruktorka jogi Jolanta 
Sałęga spotyka się z uczestniczkami 
w każdą środę w godz. 19-20.30 w DK 
„Remiza”. Serdecznie zapraszamy.
 BK

10 kwietnia w DK „Gama” miał się 
odbyć koncert kabaretu Paranienor-
malni. Z przyczyn niezależnych od or-
ganizatorów, występ z programem 
zatytułowanym „Bez znieczulenia” 
został odwołany, a ściślej – przesu-
nięty na jesień br.

Według nowych planów, popularni 
Paranienormalni przyjadą do Bieru-
nia w sobotę, 25 listopada i o godz. 

18 pojawią się na scenie Domu Kul-
tury „Gama”. Zakupione na kwietnio-
wy termin bilety zachowują swoją 
ważność. Kto jeszcze biletu nie ma, 
może zaopatrzyć się w niego w KT 
„Jutrzenka”, DK „Gama” oraz Miej-
skiej Bibliotece Publicznej nr 1 i 2 
w Bieruniu. Wejściówki są też do-
stępne na portalu biletyna.pl. 

 WW

W marcu Kinoteatr 
„jutrzenka” gościł 
młodych mistrzów 
słowa – laureatów 
ii miejskich eliminacjach 
do Regionalnego Konkursu 
Recytatorskiego „mały 
OKR” pod patronatem 
burmistrza Bierunia 
Krystiana grzesicy, 
który osobiście wręczał 
nagrody i wyróżnienia.

Nagrodzeni recytatorzy mieli świet-
ną okazję do zaprezentowania się 

szerszej publiczności, a to za sprawą 
licznie przybyłych gości.

Jesteśmy ogromnie  dumni , 
że w naszym mieście i powiecie 
mamy tak utalentowanych młodych 
adeptów sztuki mówienia. A należą 
do nich: w kategorii recytatorów kl. 
O-III – 1. Antoni Grzyśka, 2. Laura Sz-
lósarczyk, 3. Alicja Sutkowska i Julia 
Mesjasz, wyróżnienie BOK – Maria 
Nyga; w kategorii recytatorów kl. IV
-VI – 1. Emilia Targiel, 2. Zofia Pilorz, 
3. Zuzanna Troszok, wyróżnienie: 
Aleksandra Gromala; w kategorii 
recytatorów kl. VII-VIII pierwszą 
nagrodę zdobyła Marta Miernik, 

a w turnieju poezji śpiewanej – Zo-
fia Lorenc.

Najlepsi w swoich kategoriach zakwa-
lifikowani zostali do przesłuchań regio-
nalnych, które odbyły się w katowickim 
Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha 
Korfantego i – jak się okazało – także 
stamtąd nie wrócili z pustymi rękami. 
W swoich kategoriach konkursu recy-
tatorskiego wyróżnienia zdobyły Marta 
Miernik i Emilia Targiel, zaś w turnieju 
poezji śpiewanej nasza reprezentantka 
Zofia Lorenc zdobyła III nagrodę.

Gratulujemy wszystkim talentu 
i odwagi i czekamy na Was już za rok, 
na kolejnych przesłuchaniach. OK

Świętować Dzień Kobiet można także z kijkami na Łysinie.
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Weekend kobiet 
z BOK-iem

Kultura przez sms

Paranienormalni 
w listopadzie
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mistrzowie słowa 
nagrodzeni

Pamiątkowe zdjęcie laureatów etapu miejskiego z patronem konkursu, burmistrzem Krystianem Grzesicą.
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Przez trzy dni ponad 200 młodych za-
wodniczek i zawodników uczestniczyło 
w organizowanym przez UKS Unia Bie-
ruń Stary międzynarodowym turnieju 
badmintona Yonex Polish U17 Interna-
tional 2022. W gronie medalistów nie 
zabrakło reprezentantów gospodarzy.

W międzynarodowym towarzy-
stwie, które rywalizowało w bieruń-
skiej hali sportowej, prym wiedli Po-

lacy, którzy zdobyli łącznie 15 medali. 
W gronie zawodników, którzy stanęli 
na podium znaleźli się, rzecz jasna, 
także młodzi badmintoniści UKS Unia. 
Kinga Stokfisz wywalczyła srebro w ry-
walizacji singlistek; medal z tego sa-
mego kruszcu zdobył też singlista Se-
bastian Pinkowicz. Do srebra w singlu 
Kinga Stokfisz dołożyła także srebrny 
medal w żeńskiej grze deblowej, gdzie 

grała wraz z klubową koleżanką Emilią 
Jochacy. Z kolei na najniższym stop-
niu podium stanęła Alicja Syrek, która 
w parze z Tymoteuszem Cybulskim 
wywalczyła brązowy medal w rywa-
lizacji par mieszanych.

Bieruńska młodzież pokazała się 
zatem z jak najlepszej strony, co cie-
szy w kontekście przyszłych sukcesów 
UKS Unia Bieruń.  WW

W sobotę, 2 kwietnia w sali Domu 
Kultury „Gama” spotkali się miłoś-
nicy skata, by rozegrać 29. edycję 
dorocznego maratonu. Przy stoli-
kach zasiadło 59 zawodników i trzy 
zawodniczki.

Trochę pokrzyżowała nam szyki 
pandemia. W 2020 roku turniej się 
nie odbył, a po zluzowaniu obostrzeń 
nie przyjeżdżają już skaciorze z bar-
dziej odległych ośrodków – mówił 
nam franciszek mrzyk, kierownik 
sekcji skata KS Unia Bieruń, główny 
organizator maratonu. – Inna rzecz, 
że gracze wykruszają się z czasem, 
a młodzieży nie przybywa. Kiedyś mie-
liśmy w sekcji juniorów, w maratonie 
grało ponad stu zawodników, nawet 
z Cieszyna czy Opola, a dzisiaj grają 
panowie z Bierunia, Lędzin, Pszczyny, 
Tychów, Kobióra, Woli i innych oko-
licznych gmin. Najdalej mieli chyba 
koledzy z Przyszowic...

Mimo to emocji w DK „Gama” 
nie brakowało, a zawodnicy przez 
pięć godzin zażarcie walczyli o 17 
nagród o łącznej wartości 2500 zł. 
Ostatecznie 29. maraton skatowy 
w Bieruniu wygrał Grzegorz Kolonko 
z Łazisk Górnych, który zgromadził 
2.949 punktów. Kolejne miejsca za-
jęli: 2. Krzysztof Kołodziejczyk (2898 
pkt.), 3. Robert Ryguła (2698 pkt.), 
4. Sebastian Sławicki (2633 pkt.), 5. 
Stefan Wójcik (2522 pkt.). Na szóstej 
pozycji uplasowała się najlepsza z pań, 
Krystyna Ostrowska, która zgromadzi-
ła 2484 punkty.

Sekcja skatowa KS Unia Bieruń 
powstała w latach 90. i ma w swojej 
historii występy na wszystkich szczeb-
lach rozgrywkowych. Bierunianie grali 
w I i II lidze, aktualnie występują w III 
lidze skata i po dwóch ligowych tur-
niejach zajmują 14. miejsce.

 WW

13 marca na obiektach BOSiR przy 
ul. Szarych Szeregów odbyła się chary-
tatywna impreza sportowa pod hasłem 
„Gramy dla Ukrainy”, w którym wzięli 
udział reprezentanci okolicznego bizne-

su. Poza międzyzakładowymi turniejami 
siatkówki i piłki nożnej zorganizowano 
także piknik z atrakcjami dla dzieci. W 
organizację imprezy włączyło się szereg 
firm, z Nexteer na czele; szczególnie na-

leży też podkreślić zaangażowanie Bła-
żeja loski i Natalii grosman. Wszystkie 
środki pozyskane podczas imprezy (ok. 
10 tys. zł) zostały przekazane na pomoc 
walczącej Ukrainie. RP

Marzec nie był dobrym miesiącem 
dla bieruńskich klubów piłkarskich. 
Początek rundy wiosennej, zarów-
no dla zespołu Piast Gol, jak i dla 
Unii wypadł dość słabo – wystarczy 
stwierdzić, że z pierwszych pięciu 
meczów rozegranych łącznie przez 
obie drużyny, wygraną zakończył się 
tylko jeden...

Występujący w klasie okręgowej 
Piast Gol Bieruń rozpoczął rundę 
rewanżową od porażki na własnym 
terenie z Czarnymi Jaworze 1:2. 
Co prawda wynik ten jest znacznie 
lepszy od jesiennego 0:11 z Czarnymi 
na inaugurację sezonu, ale punktów 
nie dodał. Podobnie jak i drugie spot-
kanie, rozegrane w Bielsku-Białej. 
Bierunianie ulegli wysoko 1:5 druży-
nie Rekord II i wciąż okupują ostat-
nie miejsce w tabeli, z dorobkiem 

zaledwie czterech punktów w 17 
meczach.

Jeszcze gorzej rundę rewanżową 
w klasie A rozpoczęła Unia, która dość 
niespodziewanie uległa w Jankowi-
cach znacznie niżej notowanemu Zni-
czowi 0:3. Zważywszy, że jesienią bie-
runianie rozgromili tego przeciwnika 
4:0, można mówić o pewnej sensacji. 
W drugim wiosennym spotkaniu Unia 
także nie zdobyła punktów, przegry-
wając na własnym terenie z Leśnikiem 
Kobiór 1:2 i dopiero w trzecim meczu 
wkroczyła na zwycięską ścieżkę, poko-
nując na wyjeździe Czaplę Kryry 2:1.

W chwili oddania tego numeru 
do druku, Unia pozostawała w czo-
łówce tabeli, na czwartym miejscu, ale 
ze znaczną już startą do prowadzących 
w klasie A zespołów LKS II Goczałkowi-
ce i LKS Studzionka. WW

grali dla Ukrainy

Środki na pomoc dla Ukrainy zbierane były podczas pikniku do specjalnej skarbony.
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Na podium w rywalizacji deblistek nie zabrakło zawodniczek UKS Unia. Pierwsze z lewej: Kinga Stokfisz i Emilia Jochacy.

zły początek wiosny

29. skatowy 
maraton

Franciszek Mrzyk (pierwszy z lewej) ze zdobywcami pucharów za czołowe lokaty.
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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.  
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***
Blondynka rozpoczęła pracę jako 
szkolny psycholog. Zaraz pierwszego 
dnia zauważyła chłopca, który nie bie-
gał po boisku razem z innymi chłop-
cami tylko stał samotnie. Podeszła 
do niego i pyta:
– Dobrze się czujesz?
– Dobrze.

– To dlaczego nie biegasz razem z in-
nymi chłopcami?
– Bo jestem bramkarzem.

***
Pacjent do lekarza:
– Czy po wyleczeniu złamanego nad-
garstka będę grał na skrzypcach?
– Już po tygodniu.
– Świetnie, wcześniej nie potrafiłem!

Babka piaskowa z makiem

Składniki: mąka pszenna (135 g), mąka ziemniaczana 
(110 g), masło (250 g), 4 jajka, cukier (180 g), suchy mak 
(140 g), mleko (80 ml), proszek do pieczenia (1 łyżecz-
ka). Do przygotowania lukru: 200 g cukru pudru, 5 łyżek 
wody.
Przygotowanie: Mąki wraz z proszkiem przesiewamy 
do miski. Masło ucieramy dodając stopniowo jajka oraz 
cukier. Po chwili wsypujemy mąki i wlewamy mleko. Do-
kładnie mieszamy. Wsypujemy mak i ponownie mieszamy. 
Ciasto przelewamy do formy wysmarowanej uprzednio 
masłem (silikonowej formy nie trzeba smarować). Pie-
czemy w piekarniku nagrzanym do 170°C ok. 60 minut. 
Zostawiamy do wystudzenia. Cukier wsypujemy do miski. 
Dodajemy wodę i ucieramy na gładki i gęsty lukier. Pole-
wamy nim babkę.

Wegańska babka majonezowa

Składniki: mąka tortowa (100 g), mąka ziemniaczana 
(50 g), majonez wegański (150 g), cukier puder (125 g), 
mielone siemię lniane (20 g), rodzynki (25 g), starta skórka 
z połowy pomarańczy, świeży sok pomarańczowy (25 ml), 
soda oczyszczona (pół łyżeczki), olej rzepakowy (1 łyżka), 
gorzka czekolada (50 g), mleko roślinne (50 ml), letnia 
woda (50 ml).
Przygotowanie: Formę do pieczenia wysmaruj cienko 
tłuszczem i obsyp bułką tartą, nadmiar bułki strzepnij 
i wstaw formę do lodówki. Gdy forma się schłodzi, okrusz-
ki bułki dobrze skleją się z ciastem i nie odpadną podczas 
nakładania ciasta. Ustaw temperaturę piekarnika na 165°C 
(termoobieg) lub 180°C (grzanie góra-dół).

Mielone siemię lniane zalej letnią wodą (temperatu-
ra ok. 25-30°C), dokładnie wymieszaj żeby nie powstały 
grudki. Do miski przełóż 150 g majonezu, dodaj papkę 
z siemienia oraz cukier puder, zmiksuj lub bardzo energicz-
nie wymieszaj (najlepiej trzepaczką/ubijaczką do jajek). 
Następnie dodaj olej i sok, zamieszaj.

W osobnym naczyniu wymieszaj mąkę pszenną, mąkę 
ziemniaczaną oraz sodę. Połącz z pozostałymi składnika-
mi. Dodaj startą skórkę z pomarańczy lub cytryny oraz 
rodzynki/żurawinę. Zamieszaj.

Wyjmij formę z lodówki i przełóż ciasto. Wstaw do pie-
karnika na środkową półkę, piecz przed 35 minut. Po upły-
wie tego czasu, uchyl drzwiczki piekarnika, za pomocą 
wykałaczki nakłuj ciasto, jeśli wyjdzie sucha – babka jest 

gotowa. Jeśli nie, zamknij piekarnik i piecz przez kolejne 
10 minut.

Gotowe ciasto wyjmij z piekarnika, odczekaj 10 do 15 
minut a następnie wyjmij z formy i odstaw do całkowi-
tego wystudzenia. Opcjonalnie nakłuj i nasącz ciasto 
sokiem pomarańczowym oraz oblej polewą: czekoladę 
połam na kawałki, dodaj mleko i podgrzej do rozpuszcze-
nia. Zamieszaj i polej ciasto. Podawaj gdy tylko polewa 
zastygnie.

Sernik z jogurtów greckich (bez sera)

Składniki: miękkie masło (120 g), cukier puder (80 g), 
mąka pszenna (220 g), mąka migdałowa (30 g), 1 jajko; 
do masy serowej: jogurt grecki (375 g), cukier (50 g), 2 jaj-
ka, mąka kukurydziana (20 g).
Przygotowanie: Przygotuj masę serową. Oddziel białka 
od żółtek. Białka ubij z cukrem na sztywną pianę. Do piany 
dodaj mąkę kukurydzianą oraz jogurty. Wymieszaj deli-
katnie miękką łyżką.

Masło połącz z cukrem, jajkiem i mąką migdałową. Do-
daj mąkę i energicznie lecz krótko wymieszaj. Rozwałkuj 
na ok 2 mm, przełóż do foremki sernikowej o średnicy 
ok. 20 cm i piecz w 165°C aż będzie rumiane.

Gotową masę wylej do foremki z wcześniej wypieczo-
nych spodem kruchym i piecz całość w 170°C przez ok. 
40 minut.

mazurek miodowo-orzechowy

Składniki: mąka pszenna (250 g), masło (120 g), cukier 
(50 g), 3 jajka, proszek do pieczenia (1 łyżeczka); masa: 
orzechy włoskie (200 g), orzechy laskowe (50 g), miód 
(2 łyżki), masło (120 g), cukier (50 g).
Przygotowanie: Mąkę przesiewamy do miski. Dodaje-
my proszek do pieczenia oraz cukier. Następnie zimne 
pokrojone w kostkę masło oraz trzy żółtka. Zagniatamy 
na ciasto i formujemy z niego kulę. Wkładamy na 30 min 
do lodówki.

W rondelku rozpuszczamy masło wraz z cukrem i mio-
dem. Dodajemy orzechy i dokładnie mieszamy.

Formę wykładamy papierem do pieczenia. Wykłada-
my ją równomiernie ciastem i dziurkujemy widelcem. 
Na ciasto przekładamy orzechową masę i rozprowadzamy 
ją równomiernie. Wkładamy do piekarnika nagrzanego 
do 180°C na ok. 15 min.

Wielkanocne słodkości
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