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Budujemynowąsalę
gimnastycznąprzy SP1
Wewtorek 26marcaw UrzędzieMiejskimw Bieruniunastąpiłopodpisanieumowyz wykonawcą na realizację zadania pn. „Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków Szkoły
Podstawowejnr 1w Bieruniu”.Na mocypodpisanejumowybudynekstarejsaligimnastycznej
zostaniewyburzony,a w jegomiejscepowstanienowoczesnasalasportowa,będącaodpowiedziąna potrzebyi oczekiwaniauczniów,rodziców,nauczycieliorazdyrekcjiszkoły.
Dokończeniena str. 2

GODYNIETYLKOZŁOT E

MedaleZa Długoletnie
PożycieMałżeńskie
dlabieruńskichpar
– Minęło 50, 60 i 65 lat od chwili, kiedy połączyliście swój los. Kiedy złączeni
uczuciem i wzajemną ufnością powiedzieliście sobie słowo „tak” i włożyliście obrączki. Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia danego sobie dotrzymaliście. Możliwe to było tylko, dlatego, że darzycie się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem. Z Waszego życia wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub
wybiorą wspólnotę małżeńską – tymi słowami Sylwia Orocz, naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bieruniu rozpoczęła uroczyste obchody jubileuszy zawarcia związków małżeńskich przez mieszkańców naszego miasta.
Dokończeniena str. 8
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PostępypracprzybudowieHomeraCentrum
Pogoda się poprawiła, więc prace budowlane na osiedlu Homera mocno przyśpieszyły.
Trwa budowa wieży wspinaczkowej, która będzie miała prawie 16,5 m wysokości.

Plan zakłada budowę profesjonalnych ścianek wspinaczkowych na kilku ścianach hali – na jednej ze ścian zostanie zabudowana
ścianka wspinaczkowa dla osób początkujących oraz ścianka do wspinana bez asekuracji. Jedno z pomieszczeń nadbudowanych
nad świetlicą środowiskową zostanie zaadoptowane na bulderownię, czyli miejsce treningów wspinaczy, służące do wspinania bez asekuracji.
Kilka tygodni temu delegacja bieruńska
w składzie: Zastępca Burmistrza Bierunia Sebastian Macioł, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Maciej Karkula oraz dyrektor BOSiR-u Michał Żerdka odwiedziła Kościan,
niespełna 24-tysięczne miasto pod Poznaniem. Celem wizyty była unikatowa, zabytkowa kościańska wieża ciśnień, w której klimatycznych wnętrzach można skorzystać ze ścian
wspinaczkowych, sięgających ponad 18 metrów, o łącznej powierzchni blisko 345 m2.
Tamtejsze ściany to kilkaset chwytów oraz
około 20 niezależnych dróg wspinaczkowych
o różnych poziomach trudności.

Przygotowujemy się do przetargu na wybór firmy mającej zaprojektować oraz wybudować ściany wspinaczkowe w bieruńskim
Centrum Wspinaczkowym mówi Zastępca
Burmistrza Sebastian Macioł – więc wizyta
była okazją do wymiany doświadczeń, zarówno tych z etapu prowadzenia postępowania przetargowego, projektowania, ale

i bieżącego funkcjonowania ścian. Powierzchnia na szych ścian wspi nacz ko wych bę dzie większa, choć te najwyższe (16 m) będą
nieco niższe niż kościańskie. Będziemy też
mieli stanowiska do automatycznej asekuracji, co będzie naszą przewagą nad tutejszymi
rozwiązaniami. Bądź co bądź, kościańska wieża jest niesamowitym obiektem, a jej rewi-

talizacja kilka lat temu to przykład świetnej
adaptacji zabytkowego obiektu i nadania mu
nowych funkcji. Naszym przewodnikiem był
Pan Przemysław Korbik, Zastępca Burmistrza
Miasta Kościan.
Przypominamy, że na osiedlu Homera tworzone jest profesjonalne Centrum wspinaczkowe oraz Centrum sportów walki.

Budujemynowąsalęgimnastycznąprzy SP1
Dokończenieze str. 1
Planowana inwestycja zakłada
wyburzenie istniejącego budynku
sali gimnastycznej i budowę nowego skrzydła zawierającego nową salę wraz z zapleczem sportowym (szatniami, pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi, pomieszczeniami dla nauczycieli, magazynem sprzętu sportowego), a także
hol wejściowy, pomieszczenia techniczne i pomocnicze oraz komunikację i szyb windowy. Aby w pełni
wykorzystać możliwości, jakie oferuje obiekt,
postanowiono, że powstanie tu również pomieszczenie biblioteczne oraz sala do gimnastyki korekcyjnej wraz z zapleczem.
Dodatkowo od strony północno-wschodniej
szkoła rozbudowana zostanie o nową zewnętrzną klatkę schodową wraz z windą wraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Wartość zadania to niemal milion złotych, a termin realizacji
przewidziano do połowy 2021 roku.

WYDARZENIA
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Walnezebraniasprawozdawczew OSP
Zakończyła się doroczna, wiosenna seria
walnych zebrań sprawozdawczych OchotniczychStrażyPożarnych.

OSPBIERUŃSTARY
Jako pierwsi swoje zebranie zorganizowali
druhowie OSP Bieruń Stary. W spotkaniu uczestniczył Sebastian Macioł – wiceburmistrz Bierunia, który w imieniu mieszkańców podziękował stra ża kom za ich trud, po świę ce nie
i zaangażowanie. Podczas spotkania najaktywniejszy w wyjazdach druh- Patryk Krawczyk został wyróżniony przez Zarząd OSP przekazaniem mu do użytku najnowocześniejszej wersji
hełmu ochronnego.
Jak nam powiedział Błażej Tomera – prezes
OSP Bieruń Stary, jednostka w minionym roku uczestniczyła 220 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 43 razy,
w likwidacji miejscowych zagrożeń 153 razy.
W siedmiu przypadkach alarmy okazały się
fał szy we. Łącz nie stra ża cy wy jeż dża li 235

OSPBIERUŃNOWY
Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił naczelnik OSP Bieruń Nowy – Robert
Kucz. Dowiedzieliśmy się, że strażacy są dysponowani do wielu zdarzeń takich jak: pożary,
wypadki komunikacyjne, miejscowe zagrożenia, pomiarów tlenku węgla w mieszkaniach,
działań ratowniczo poszukiwawczych, podejmowania działań podczas wystąpienia zagrożenia powodziowego czy lokalnych podtopień,
zabezpieczenia podczas wystąpienia braków
w energię elektryczną.
Do podejmowanych przez druhów działań
należy również udział w zabezpieczeniu podczas organizowanych festynów, koncertów, imprez i zawodów, które stanowią tzw. wyjazdy
gospodarcze. Jednostka OSP Bieruń Nowy w ubiegłym roku brała udział łącznie w 224 zdarzeniach, w tym na terenie Bierunia 183, oraz 41
razy poza terem naszego miasta. Według strażackich statystyk były to zdarzenia takie jak:
pożary – 65 wyjazdów, miejscowe zagroże-

OSPBieruńNowy
samochodu marki Jelcz, zostawić do dyspozycji jednostki.

OSPCZARNUCHOWICE
Tego samego dnia obradowali druhowie
z OSP Czarnuchowice. Tu sprawozdanie z działalności przedstawił prezes Przemysław Cecuga.
Czarnuchowicka jednostka OSP w minionym
roku uczestniczyła 59 razy w akcjach ratowniczych. Znalazły się w tym: gaszenie pożarów 30
razy, likwidacja miejscowych zagrożeń 28 razy
i jeden alarm fałszywy. Łącznie strażacy wyjeżdżali 183 razy.
Również ta jednostka na bieżąco wymienia
i uzupełnia zużyty sprzęt. Dość powiedzieć, że
w minionym roku pozyskała: samochód ratowniczo-gaśniczy marki Stolarczyk Man, tablet wraz
z akcesoriami, defibrylator, torbę PSP R1, system nawigacji Garmin GPS-4 sztuki i wiele drobniejszego, ale jakże potrzebnego sprzętu.
W ramach prac dodatkowych druhowie między innymi: uczestniczyli w festynach organizowanych przez Urząd Miasta, brali udział w za-

OSPBieruńStary
razy, z czego 46 to wyjazdy poza teren Bierunia do Tychów, Lędzin, Świerczyńca, Chełmu
Śląskiego i Bojszów.
W roku ubiegłym OSP Bieruń Stary pozyskała dotację na zakup niezbędnego wyposażenia
w kwocie ponad 23.000 zł. Nie wliczając środków pozyskanych z Budżetu Obywatelskiego
do zrealizowania w roku 2019 na kwotę ponad 70.000 zł.
Starobieruńscy druhowie nie tylko uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale prowadzą wiele działań profilaktycznych. Warto
w tym kontekście wspomnieć o współpracy ze
Szkołą Podstawową nr 1 i z Przedszkolem nr 1,
współpracy z parafią Św. Bartłomieja i WOŚP.
Jednostka uczestniczyła również w prezentacji
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Oświęcimiu i przystąpiła do programu „Ratujemy Uczymy Ratować”.
W nowobieruńskiej części naszego miasta
zebrania w obydwu jednostkach odbyły się tego samego dnia, czyli w sobotę 9 marca.

nia – 133 wyjazdy, alarmy fałszywe – 5 wyjazdów, zabezpieczenia – 12 oraz ćwiczenia – 9 wyjazdów.
W 2018 roku jednostka pozyskała kwotę 550
tys. zł od samorządu Bierunia. Co więcej, dzięki
zgłoszonym projektom i zaangażowaniu mieszkańców w budżet partycypacyjny, strażacy
pozyskali kwotę 34.440 zł, którą przeznaczyli
na zakup sprzętu. Ponadto, w wyniku prowadzonej w całym kraju akcji zakupu sprzętu dla
straży pożarnej przez Ministerstwo Sprawiedliwości druhowie otrzymali: defibrylator AED, torbę PSP R1, deskę ortopedyczną i zestaw szyn
Kramera. Z otrzymanej dotacji w ramach KSRG otrzymali kwotę 4700 zł, za którą
kupili: dwa komplety ubrań przeznaczone do usuwania owadów, jeden komplet ubrania specjalnego SX-3, dwa sygnalizatory bezruchu Drager Bodyguard i trochę drobniejszego sprzętu.
Obecny na zebraniu burmistrz Krystian Grzesica poinformował, że podjął decyzję, aby środki finansowe pozyskane ze sprzedaży starego

OSPCzarnuchowice

bezpieczeniu rajdów i wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo powodziowe strażacy na bieżąco koszą prze pu sty wa ło we i usu wa ją na no sy
na filarach na moście kolejowym na Wiśle.
Jak podkreślił prezes Cecuga, w okresie sprawozdawczym wyróżniono dwóch członków
OSP Czarnuchowice. Wyróżnieni to druhowie
Andrzej Wróbel i Ryszard Sajdok uhonorowani
medalem Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, w uznaniu zasług w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
W zebraniu OSP Czarnuchowice uczestniczył
burmistrz Krystian Grzesica wraz z zastępcą
Sebastianem Maciołem.
Podsumowując wszystkie spotkania burmistrz
Krystian Grzesica stwierdził, że miniony rok obfitował w wiele wydarzeń. – Dziękuję w imieniu mieszkańców za Wasze zaangażowanie
w pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności
i nieprzerwaną dbałość o wspólne bezpieczeństwo. Życzę „tylu bezpiecznych powrotów, co
wyjazdów” – zakończył burmistrz.
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ZAMELDUJSIĘWBIERUNIU

E-meldunek
–kolejnae-usługa
jużdziała!
Zmieniasz miejsce zamieszkania?
A może przyjechałeś lub wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować.
Od dzisiaj to prostsze niż kiedykolwiek. Każdy, kto mieszka w Polsce,
musi pamiętać o obowiązku meldunkowym. Od dzisiaj nie musi iść do urzędu, aby to zrobić. E-meldunek już
działa. My oczywiście zachęcamy aby
zameldować się w Bieruniu. Dzięki
najnowszej, uruchomionej przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, e-usłudze można zameldować się zarówno na pobyt stały, jak i czasowy. E-meldunek
umożliwia też przemeldowanie, a także zameldowanie/przemeldowanie
niepełnoletniego dziecka oraz – jako
pełnomocnik – innej osoby.

Jaktozrobić?
Wszystko zaczyna się na stronie
www.obywatel.gov.pl To tam należy
wejść, wybrać interesującą usługę
(meldunek) i potwierdzić swoją tożsamość Profilem Zaufanym (eGO).
Kolejny krok to wybranie opcji – zaznaczenie, czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, zamel do wa nie dziec ka, czy mo że
skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby.
Warto pamiętać o przygotowaniu
odpowiednich dokumentów. W przypadku meldunku, w zależności od wy-

branej opcji, przydać się mogą m.in.
skany pełnomocnictw, skany dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego

ły, które urząd wyda bez konieczności wnioskowania.
Płatne – 17 zł – jest tylko zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. O nie również możemy zawnio sko wać on li ne.
Przypominamy,żenadalistnieje Wystarczy we wniosku
zaznaczyć odpowiednie
obowiązekmeldunkowy
pole. Do wyboru mamy
tytułem prawnym do lokalu, potwier- kilka sposobów odbioru zaświadczedzające pobyt w lokalu.
nia – odbiór osobisty w urzędzie, traW przypadku gdy meldujemy sadycyjna przesyłka pocztowa lub przemych siebie, dane personalne zostaną słana na skrzynkę ePUAP – wersja
automatycznie zaciągnięte do odpoelektroniczna.
wiednich rubryk. Jeśli wniosek składa
E-meldunek jest kolejną, uruchopełnomocnik, konieczne jest dołączemioną przez Ministerstwo Cyfryzanie upoważnienia w formie załącznika. cji we współpracy z Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych i AdministraZa darmo
cji, e-usługą ułatwiającą obywatelom kontakt z administracją. Bez koWniosek o zameldowanie wysyła- niecz no ści wy cho dze nia z do mu
my online do właściwego miejscowo można już m.in. zamówić odpisy akurzędu (odpowiedniego dla miejsca tów stanu cywilnego i za to zapłacić,
za mel do wa nia sta łe go/cza so we - złożyć wniosek o wydanie dowodu
go) – zostanie on automatycznie wy- osobistego lub zgłosić utratę lub
brany na podstawie wprowadzone- uszkodzenie dowodu osobistego
go nowego adresu zameldowania.
O tymwartopamiętać
Jeśli dołączyłaś/-eś wszystkie potrzebne dokumenty – urzędnik zamel• jeśli mieszkasz pod konkretnym
duje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Jeśli dołączyłaś/-eś adresem i chcesz tam mieszkać na stałe – zamelduj się na pobyt stały,
do formularza skany dokumen• je śli tym cza so wo miesz kasz
tów – urzędnik może poprosić cię o ich
oryginały i dopiero po wyjaśnieniu pod innym adresem niż adres twojewszystkich wątpliwości cię zamelduje. go stałego zameldowania i chcesz
Usługa jest bezpłatna. Bezpłatnie tam mieszkać dłużej niż trzy miesiązostanie również wydane zaświad- ce – zamelduj się na pobyt czasowy,
• jeśli jesteś Polakiem zamelduj się
czenie o zameldowaniu na pobyt stanajpóźniej w 30. dniu od przybycia,
• jeśli jesteś obywatelem państwa
członkowskiego UE lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Szwajcarii lub
członkiem rodziny takiego cudzoziemca zamelduj się najpóźniej w 30.
dniu od przybycia,
• jeśli jesteś obywatelem innego
kraju, niż te wymienione powyżej zamel duj się naj póź niej w 4. dniu
od przybycia.

Podziękowanie
AkcjaKatolickaprzy parafiiśw.Bartłomieja,organizatorBalucharytatywnego
pod patronatemśw.Walentego,któryodbyłsię 9lutego 2019r.
w RestauracjiStylowa,dziękujesponsoromza wsparciew/w wydarzenia:
DelikatesyCentrum,S.H.U.Jedność,
Kwiaciarnia–RomanSosnaorazPiekarnia–JerzyPastuszka.
Dziękujemy

STOP
WYP AL AN IUTRAW
Co wiosnę ma miejsce powtarzający się tragiczny scenariusz. Ktoś wypala trawę na łące, myśląc, że panuje
nad ogniem. W mgnieniu oka ogień
rozprzestrzenia się i pożar gotowy.
Niezbędne jest wezwanie straży pożarnej i okiełznanie pożaru. Pomimo
wielu apeli i dowodów świadczących
o szkodliwości wypalania traw, działanie to jest nadal bardzo popularne.
Wbrew wpojonym mitom, popiół
z traw nie użyźnia gleby, a jedynie
niszczy łąkowy ekosystem.
Całe szczęście podpalanie traw przez
rolników to już dzisiaj margines. Obecnie można za to stracić dopłaty rolnicze – bo według prawa unijnego wypalanie traw stoi w sprzeczności
z dobrą praktyką rolną. Jednak nie
tylko rolnicy interesują się wypalaniem. Problem płonących traw to również doskonałe odzwierciedlenie ludzkiej głupoty i braku wyobraźni wśród
najczęściej znudzonych lub szukających wrażeń osób.
Choć na początku płomień jest mały, bardzo szybko może wymknąć się
spod kontroli. Czasem pędzi z prędkością biegnącego człowieka. Wtedy
na powierzchni gleby, w roślinności
ginie całe życie – począwszy od owadów, pajęczaków, ślimaków, a skoń-

czywszy na płazach, gadach i ssakach. Ogień nie oszczędza biedronek, pająków, myszy, młodych zajęcy, ropuch, żab i jeży. Wszystkie te
zwierzęta po prostu za wolno lub
zbyt późno zaczynają uciekać – nie
mają szans z ogromem i potęgą ognia.
Pożar niszczy wszystko.
Bez względu czy podpalaczami powoduje nuda, głupota, brak wyobraźni czy też niewiedza, wypalanie traw
to niszczenie całego małego ekosystemu – to katastrofa ekologiczna.
Dla nas być może tylko w bardzo niewielkiej skali, ale dla owadów, ropuch i jeży – to katastrofa w pełnym
znaczeniu tego słowa.
Warto pamiętać, że wypalanie
traw to według kodeksu karnego
„bezpośredniepowodowaniezagrożeniapożarowego”.Jakotakiejest
przestępstwem! Służby porządkowe reagują na nie szybko i sprawnie. A podpalacza czeka wysoka
grzywnabądźmandat.
Nie wahajmy się więc – reagujmy,gdytylkospostrzeżemypierwsze płon ąc e traw y! Dzwońm y
pod 112, na straż pożarną, policję
bądź straż miejską. Jeden telefon
możeocalićnietylkoprzyrodę,ale
i nasze domy i całe gospodarstwa.

GOSPODARKA
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SpółkaWodnazapraszadowspółpracy
Tekst powstał na podstawie informacji Bieruńskiej Spółki Wodnej
– Co roku wiosną mamy szczególnie dużo pracy – mówi Jolanta Niesyto prezes Bieruńskiej Spółki Wodnej. Obecnie trwają przygotowania
do Walnego Zgromadzenia Delegatów. Przede wszystkim jednak prowadzimy przeglądy stanu rowów
oraz czynimy starania o pozyskanie
środków na konserwację urządzeń
wodnych i funkcjonowanie całego
zaplecza z tym związanego dodaje
pani prezes. Trwa wstępne uzgadnianie terminów rozpoczęcia prac
z zainteresowanymi pracownikami.
Dość często pracownicy Spółki spotykają się z uwagami typu: „To nie
woda z mojego podwórka”, „Mieszkam nieco wyżej więc nie powinienem być członkiem i płacić składek”,
„Nie mam rowu na swojej posesji”,
„Czemu mam, płacić, skoro inni też
korzystają i nie płacą?” Przypomnijmy więc, że Bieruńska Spółka Wodna jest jedyną Spółką działającą na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
i to od dwudziestu siedmiu lat. Jest
organizacją zrzeszającą osoby fizyczne i prawne, mającą na celu zaspokojenie wskazanych ustawą Prawo
Wodne, potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. Na terenie
gminy Bieruń spółka wykonuje i utrzymuje melioracje wodne szczegółowe. Działa na podstawie statutu.
Nadzór i kontrolę nad jej działalnością sprawuje Starosta BieruńskoLędziński. Spółka powinna utrzymywać się ze składek członkowskich.
Jednak, aby móc zrobić to, co trzeba każdego roku, tj. konserwację
około 30 km rowów (to jak odległość z Bierunia do Katowic) i naprawę/przebudowę drenażu na gruntach o powierzchni około 4 hektarów,
Spółka jest wspomagana przez Urząd
Miasta w postaci dotacjii celowej i corocznie bezpłatnie udostępnianą salę w Regionalnym Centrum Kulturalno-Gospodarczym „Remiza” na Walne
Zgromadzenie Delegatów Bieruńskiej.
Firma współpracuje z PPG Sp. z o.o.
Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch
Piast, z którym ma zawarte porozumienia dotyczące usuwania szkód
górniczych na gruntach zmeliorowanych. Stara się również z innych źródeł pozyskać środki na swoje cele
statutowe.
Zarząd Bieruńskiej Spółki Wodnej
jest otwarty na wszelkie sugestie
mieszkańców odnośnie działalności
Spółki i zaprasza zainteresowanych
mieszkańcówna WalneZgromadzenieDelegatówBSW,któreodbędzie
się dnia 9 maja bieżącego roku
w RCKGRemizaw Bieruniuo godzinie 10:00.

Rówprzedkonserwacją

Rówpokonserwacji

BPIKapeluje:kanalizacjatoniekoszna śmieci

Bądźekologicznytozaoszczędzisz
Czy podczas zmywania naczyń, prania, porannej czy wieczornej toalety
zdarza się Wam pomyśleć krótką chwilę co dzieje się ze zużytą wodą? Może
zastanawiacie się nad tym dopiero
wówczas, gdy otrzymujecie rachunek
za odprowadzone ścieki? Powinniśmy
mieć świadomość, że w mniejszym
lub większym stopniu możemy mieć
wpływ na jego wysokość.
Sieć kanalizacyjna i znajdujące się
na niej przepompownie ścieków zostały zaprojektowane i wykonane,
aby przyjmować ścieki z naszych domów: z kąpieli, mycia, prania. Jeżeli
jednak wraz ze ściekami płyną także
odpady, o których mówimy dalej, to
powodują one zatykanie przewodów
kanalizacyjnych i spiętrzenie ścieków
w kanałach, zalewanie piwnic, a je-

żeli dostaną się do przepompowni
nawijają się na wirniki pomp, uszkadzając je mechanicznie. Koszt usuwaniaawariisieciczywymianypomp
jestbardzowysoki.
Od kilku lat można zauważyć duże
zmiany w jakości ścieków trafiających do na szych prze pom pow ni.
Wszystko to za sprawą... małych niepozornych chusteczek nawilżanych
stosowanych do czyszczenia różnych
powierzchni (meble, blaty kuchenne, lustra, sanitariaty). Prawie wszystkie trafiają do kanalizacji. Każdy z nas
chyba używał, a przynajmniej miał
w rękach taką nawilżoną chusteczkę
i przy następnej okazji niech spróbuje rozerwać ją na pół. Może wtedy
zastanowi się przed wrzuceniem jej
do toalety.
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Bardziejwsłuchaćsię
w potrzebymieszkańców
Rozmowa Rodni z nowym Komendatnem Straży Miejskiej w Bieruniu KRZYSZT OF EMWAL IG UR ą
– Gratuluję objęcia stanowiska
KomendantaStrażyMiejskiejw naszymmieście,proszępowiedziećparęsłówo sobiei przedstawićsięnaszymczytelnikom.
– Na wstępie chciałbym powiedzieć,
że jest mi bardzo miło i jestem zaszczycony, że będę mógł z Państwem
współpracować, jako Komendant Straży Miejskiej w Bieruniu. Urodziłem się
w 1985 roku w Mikołowie, gdzie mieszkam do dziś. Jestem absolwentem
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W Straży Miejskiej
pracuję od lutego 2009 r. Do tej pory
byłem funkcjonariuszem w Łaziskach
Górnych, gdzie zaczynałem od pracy
patrolowej, później objąłem stanowisko dzielnicowego, oskarżyciela publicznego, a następnie koordynatora,
zajmując się planowaniem, organizowaniem i oceną efektów służby. Poza tym jestem społecznym kuratorem
sądowym przy Sądzie Rejonowym
w Mikołowie, a także instruktorem
nauki jazdy. Z zamiłowania jestem fanem pieszych wędrówek po górach
i historii. W ostatnim czasie moją największą pasją są jednak motory.
–W niedawnymreferendummieszkańcyopowiedzielisięza dalszymfunkcjonowaniemStrażyMiejskiejw Bieruniu.Jakpanoceniafunkcjonowanie
tejformacjiw naszymmieście?
– Muszę przyznać, że z zainteresowaniem śledziłem przebieg tych konsultacji, a to, dlatego, że naprawdę
wierzę, iż funkcjonowanie Straży Miejskich jest kwestią bardzo ważną, gdyż
mogą i powinny one kształtować obraz naszej społeczności lokalnej, troszcząc się o ład, porządek, a także bez-

pieczeństwo. Doceniam dojrzałość
i odpowiedzialność naszych mieszkańców, którzy nie dali ponieść się populistycznym trendom zmierzającym do likwidacji straży miejskich. Jest jeszcze
za wcześnie, abym kompleksowo oceniał funkcjonowanie tej jednostki w naszym mieście. Bez wątpienia mogę
jednak przyznać, że realizuje ona bardzo ważne zadania i ciężko byłoby zapełnić próżnię, jaka powstałaby po likwidacji tej jednostki.
–Jakienajważniejszezadaniastojąprzed StrażąMiejskąBieruń?
– Chciałbym, aby mottem bieruńskiej Straży Miejskiej było to, co jest

wpisane w pierwszym artykule Ustawy o Strażach Gminnych, a mianowicie, że cyt.: „Straż odgrywa służeb ną ro lę wo bec spo łecz no ści
lokalnej…”. Jestem przekonany, że
możemy dużo dobrego dla naszej
bieruńskiej społeczności lokalnej zrobić. Chciałbym, aby strażnicy obecni
byli wśród dzieci, seniorów promując bezpieczne zachowania i inicjując stosowne akcje. Na pewno będziemy kładli nacisk na czystość,
porządek wizytówek naszego miasta
takich jak: Łysina, Grobla, rejon Paciorkowców, Arboretum oraz innych
skwerów miejskich. Chciałbym, żeby

ReKlAmA

nasze miasto było piękne, czyste i zadbane. Oczywiście będziemy kładli
nacisk na wykroczenia szczególnie
uciążliwe dla mieszkańców takie jak:
zaśmiecanie miejsc publicznych czy
spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz „radosną twórczość”
niektórych kierowców. To zadania,
które najczęściej pojawiają się, jako
wnioski i oczekiwania mieszkańców
miasta. Chcemy być przede wszystkim pomocni mieszkańcom, wspierać ich i służyć im. Represjonowanie
to ostatnie zadanie, które przed nami stoi. Przede wszystkim powinniśmy się skupić nad troską o porządek, ale i bezpieczeństwem naszego
miasta.
– Czy jak na niespełna dwudziestotysięczne miasto, straż ma  wystarczające siły i środki, by należyciewykonywaćswojezadania?
– Straż miejska, w której do tej
pory pracowałem, funkcjonuje w mieście o bardzo podobnej liczbie mieszkańców jak Bieruń. W podobnym stanie eta to wym by li śmy w sta nie
zapewnić ciągłość służby oraz właściwe realizowanie powierzanych nam
zadań. Myślę, że przy właściwym planowaniu oraz odpowiednim zorganizowaniu pracy strażników obecny
stan etatowy jest wystarczający. Pamiętajmy jednak, że czym więcej
strażników na służbie w terenie, tym
miasto i jego mieszkańcy są bezpieczniejsi. Bez wątpienia musimy pochylić się nad kwestią wymiany taboru
pojazdów, gdyż te, którymi do tej
pory dysponujemy, są dosyć wiekowe, a mobilność jest bardzo ważną
cechą.

–Coz dorobkupańskiegopoprzednika Jana Słoninki należy kontynuować,a cochciałbypanzmienić?
– W Straży Miejskiej w Bieruniu
pracuje wiele osób, które mają ogromne doświadczenie w swojej pracy.
Chciałbym, dalsze funkcjonowanie
tej jednostki oprzeć na ich dotychczasowej praktyce i wiedzy. Może
nie wszyscy zdajemy sobie z tego
sprawę, ale nasza Straż Miejska działa całodobowo. Dzięki temu dyżurny
monitoruje wszelkiego rodzaju zagrożenia, które mogą wystąpić. Mam
tutaj na myśli, chociażby zagrożenie
powodziowe, na które niestety jak
wiemy z historii, nasze miasto jest
narażone, a także zagrożenie pożarowe związane z naszym bieruńskim
skarbem, czyli Sanktuarium Św. Walentego. Chciałbym także pielęgnować i rozwijać miejski monitoring.
Korzyści, jakie możemy z niego mieć,
są nie do przecenienia. Konsultacje
społeczne pokazały jednak, że mieszkańcy oczekują pewnych zmian, które moim zdaniem zdecydowanie powin ni śmy prze pro wa dzić. Nie
zamierzam od nich uciekać. Chciałbym bardziej wsłuchać się w potrzeby mieszkańców i w miarę naszych
możliwości na te potrzeby odpowiedzieć. Dlatego też chciałbym, aby
mocno zafunkcjonował nasz profil
w mediach społecznościowych. Pracujemy nad uruchomieniem strony
internetowej. Na razie jednak za wcześnie na szczegóły. Chętnie spotkam
się z Państwem za jakiś czas i opowiem o konkretnych krokach i działaniach, jakie mam zamiar w tym kierunku podjąć.

ReKlAmA

Emerytówi rencistówgórniczych,
którzyjeszczenieotrzymaliprawado rekompensaty
za utraconydeputatwęglowy
zapraszamyna spotkanieinformacyjnedotyczącezmianyobowiązującejustawy.
Spotkanieodbędziesię 9kwietniao godzinie 12:00
w CentrumInicjatywGospodarczychprzy ul.Turystycznej 1w Bieruniu.
Stowarzyszenieemerytówi Rencistów„Silesia”
marekWójcik–Posełna Sejm
marek.wojcik@sejm.pl

„TAXIBIERUŃ”
tel. 507 405 970, 506 297 106
•usługina tereniegminy,
przewozyna lotniska,
•obsługafirm,delegacji,
•dostosujemysięrównież
do indywidualnychpotrzeb
klienta.
Atrakcyjneceny.Profesjonalnai doświadczonaobsługaklienta.
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Mężczyźnikobietom,
czyliscenicznydzieńkobiet
– Super spektakl, wspaniałe przedstawienie, dawno się tak nie uśmiałam – to tylko niektóre wypowiedzi ja kie moż na by ło usły szeć
po spektaklu „Chop od mojij baby”, który był jedną z części widowiska teatralno-muzycznego zaprezen to wa ne go w Do mu Kul tu ry
„Gama” przy ulicy Chemików. Ponieważ impreza odbywała się w 8
marca, więc wieczór upłynął pod hasłem: „Męż czyź ni – Ko bie tom”
a wśród publiczności, która szczelnie wypełniła salę przeważały oczywiście panie. W rolę konferansjera
tego wieczoru wcielił się Michał Lorenc, który powitał przybyłych gości by po chwili ustąpić miejsca
na scenie grupie artystów „Teatru
dla dorosłych”. Ponieważ już nie-

zenitu, kiedy na scenę wparowała
rewelacyjna w roli śląskiej kobiety
Dag ma ra Kup czyk. To ona by ła
gwiazdą, o której panowie mówili
przez całe przedstawienie. Owacje, jakie towarzyszyły przedstawieniu, były najlepszą nagrodą dla
wszystkich aktorów a zwłaszcza dla
Joanny Lorenc, która była reżyserem te go ko lej ne go te atral ne go
suk ce su na sze go ze spo łu. Moż na śmiało napisać, gdyż niespełna miesiąc po premierze już zaczyna brakować biletów na trzecie
przedstawienie „Chop od mojij baby”. Gratulacje!
W drugiej części wieczoru kilka nastrojowych standardów muzycznych
przedstawił wokalista Opery Śląskiej
bojszowianin Łukasz Kostka. Na za-

bawem czekają nas kolejne spektakle tego przedstawienia nie zamierzam opowiadać lekko pikantnej
treści. Generalnie spektakl opowiada o kobiecie, która ma potrzeby.
Różne potrzeby? Jak zwykle w konwencji teatru Joanny Lorenc, przedsta wie nie zo sta ło przy go to wa ne
i zagrane w języku śląskim.
Dość powiedzieć, że już pierwsze kwestie wypowiedziane przez
Sławomira Rosowskiego wzbudziły
ogromną radość na widowni i ten
nastrój udało się utrzymać do końca przedstawienia. Francuski elegant Mateusz Duraj na długo przykuł uwagę publiczności, a Bartłomiej
Jarosz zagmatwał wszystko całą akcję i z ogromnym talentem odegrał
rolę przerośniętego i ekspresyjnego mło dzień ca. Emo cje sięgnęły

kończenie spotkania wystąpili Panowie śpiewający na co dzień w chórach: „Polonia” i „Harmonia”,
wzbudzając entuzjazm publiczności.
Chórzyści wystąpili przy akompaniamencie dyrygentki obu chórów Małgorzaty Kalinowskiej-Przybylskiej
(skrzypce) oraz Rafała Borkowego
(instrumenty klawiszowe). Piosenka
z repertuaru Eugeniusza Bodo zatytułowana „Baby” podbiła serca publiczności, a hit Andrzeja Rosiewicza
„Najwięcej witaminy”, nasi chórzyści mu sieli bi so wać. Życzenia
do wszystkich Pań skierowali burmistrz Krystian Grzesica i starosta
Bernard Bednorz.
Serdeczne podziękowanie wszystkim artystom za an gażo wanym
w przedstawienie i koncert złożyła
w imieniu Pań – Katarzyna Grzesica .
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ROCZNICE

GODYNIETYLKOZŁOT E

Medaleza DługoletniePożycieMałżeńskie
dlabieruńskichpar

W

środę 20 marca w Zajeździe Jajosty odbyły się
uroczyste obchody 50-lecia, 60- lecia oraz 65lecia pożycia małżeńskiego bieruńskich par.
Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica dokonał dekoracji i w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wręczył jubilatom Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W uroczystości uczestniczył również Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu Marcin Nyga. Medal Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi
nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jed-

nym związku małżeńskim. Ustanowiony został ustawą
z dnia 17 lutego 1960 r.
W części artystycznej wystąpiła Orkiestra KWK „Piast”
oraz finalistka konkursu na Ślązaczkę Roku pani Urszula
Podbioł z Bijasowic.

50.ROCZNICĘŚLUBU
W MINIONYMROKUOBCHODZILI:

60.ROCZNICĘŚLUBY
W MINIONYMROKUOBCHODZILI:

65.ROCZNICĘŚLUBU
W MINIONYMROKUOBCHODZILI:

1. Zofia i Kazimierz Brodawka
2. Lidia i Paweł Dandyk
3. Ruta i Karol Dziubany
4. Krystyna i Jan Ganobis
5. Maria i Alojzy Gierlotka
6. Gabriela i Czesław Kolonko
7. Marta i Stefan Kruk
8. Barbara i Marian Lach
9. Łucja i Henryk Latocha
10. Krystyna i Stanisław Leśniewscy
11. Teresa i Alojzy Majer
12. Teresa i Edward Malik
13. Krystyna i Zygmunt Mikunda
14. Wiesława i Ryszard Noras
15. Teresa i Szczepan Ozga
16. Irena i Henryk Paruzel
17. Maria i Eugeniusz Piątek
18. Bolesława i Jan Pikuła
19. Janina i Jerzy Piłka
20. Jadwiga i Ryszard Piskorek
21. Irena i Henryk Prędki
22. Jadwiga i Stanisław Smoter
23. Małgorzata i Walenty Wilk
24. Maria i Emil Wojciech
25. Lidia i Edward Żak

1. Katarzyna i Józef Chronowscy
2. Gizela i Franciszek Czerwińscy
3. Irena i Józef Filipek
4. Berta i Franciszek Kędzior
5. Jadwiga i Edward Krężel
6. Róża i Ryszard Losoń
7. Janina i Zbigniew Paleccy
8. Zofia i Stanisław Przywara
9. Łucja i Wilhelm Ryszka
10. Joanna i Jan Strzelczyk

1. Wanda i Henryk Dudek

Pary te zostały uhonorowane medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
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BieruńskiOśrodek
Kulturyzaprasza

W

szystkich kochających sztukę sceniczną zapraszamy
7 kwietnia! Dzieciaki będą
mogły się spotkać z prawdziwymi piratami, załoga kapitana Bakobrodego, która, na co dzień przemierza morza i oceany w poszukiwaniu skarbu,
wpłynie do portu – „Jutrzenka”! Szalone pojedynki, emocjonujące pościgi

i straszny potwór morski…, ale wszystko w nieco krzywym zwierciadle. Jeśli
dodamy do tego jeszcze piracki statek, bajeczną dekorację, charakterne
lalki i sporą dawkę humoru – szykuje
się naprawdę dobra zabawa! „Piracka
Przygoda” – Teatru Lalek Marka Żyły
już 7 kwietnia o godz. 14.00 w „Jutrzence” /bilet 5 zł/.

Nie zapomnieliśmy o starszej grupie odbiorców! W „Gamie” – perypetie trzech mężczyzn oraz nowocze snej ślą skiej ba by, któ ra ma
rozmaite potrzeby… no, no, no… jesteście ciekawi, koniecznie musicie
zobaczyć sztukę „Chop od mojij baby” – „Teatru dla Dorosłych”, zapraszamy /bilet 15 zł/.

Pszczoły
Owady te ceniono już w starożytności, a ich profesjonalną hodowlą zajmowali
się między innymi Egipcjanie, Sumerowie czy Babilończycy. Pszczoły dostarczają
nam zdrowych i naturalnych produktów,
takich jak: miód, pyłek, propolis, pierzga,
czy mleczko pszczele. Z pszczelego wosku wyrabia się pachnące świece, ale też
produkuje się z niego kosmetyki czy leki. Pszczoła to jedyny owad, który
wytwarza pokarm nie
tylko dla siebie, ale
i dla człowieka.
Pszczoły produkują tylko zdrowy miód,
gdyż w przeciwieństwie do osowatych
nie zbierają nektaru
z trujących roślin.
Główną warto ścią
miodu są jego właściwości antybakteryjne oraz zawarte
w nim przeciwutleniacze. Miód łagodzi kaszel, działa uspokajająco, czyli łagodzi obyczaje!
Serdecznie zapraszamy do „Jutrzenki”, by zaprzyjaźnić się z pszczołami,
posłuchać, dlaczego warto je cenić! 8 kwietnia, o godz. 17.00, wstęp wolny.
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MiędzyprzedszkolnyKonkurs

„BEZP IECZN Y
PRZEDS ZKOL AK”

Na

drodze jestem nie tylko przedszkolakiem, ale
także uczestnikiem ruchu drogowego. Powinniśmy, więc
znać przepisy ruchu drogowego i stosować się do nich, ponieważ mają one
wpływ na nasze bezpieczeństwo. We
wtorek 19 marca w Przedszkolu nr 3,
odbył się międzyprzedszkolny konkurs
wiedzy i umiejętności dzieci 5 i 6-letnich „Bezpieczny Przedszkolak”.
Wszystkich uczestników dopin go wał rów nież Sznu pek
– pies policyjna maskotka.
Celem konkursu było promowanie wśród dzieci w wieku
przedszkolnym wiedzy na temat bezpieczeństwa, świadomości zagrożeń, umiejętności
unikania ich, reagowania na nie,
utrwalanie pozytywnych wzorców zachowań oraz rozwijanie
zgodnego, efektywnego współdziałania w zespole. W konkursie wzięły udział trzy drużyny
trzyosobowe reprezentujące
bieruńskie przedszkola. Wiele
otuchy dodawało wszystkim
uczest ni kom do pin go wa nie
przez inne przedszkolaki oraz
cie płe, mo ty wu ją ce sło wa
od nauczycielek. Dzieci brały
udział w kilku konkurencjach,
między innymi rozwiązywały zagadki i odpowiadały na pytania o bezpieczeństwie w domu, na podwórku
i na ulicy, wskazywały jak się zachować i kogo powiadomić w różnych

niebezpiecznych sytuacjach, dobierały numery alarmowe do odpowiednich obrazków, rozpoznawały znaki
drogowe. Zmaganie dzieci obserwowało i oceniało jury w składzie: Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Wróbel, Radny Miasta Bierunia
Stanisław Jurecki, Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług Beata Berger- Styga, Dyrektor Przedszkola nr 1

Barbara Nieckarz, Dyrektor Przedszkola nr 2 Magdalena Skrypko, Dyrektor Przedszkola nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi Jolanta Gałka- Klęczar, Komendant Straży Miejskiej

Krzysztof Waligóra oraz mł. asp. pan
Marek Korbel z Policji.
Przedszkolaki wykazywały się wysoką znajomością przepisów ruchu
drogowego.
I miejsce zajęładrużyna
z Przedszkolanr 1.
II miejsce zajęładrużyna
z Przedszkolanr 3
z OddziałamiIntegracyjnymi.
III miejsce zajęładrużyna
z Przedszkolanr 2.
Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci będą zawsze pamiętały o wszystkich zasadach bezpieczeństwa i będą je stosowały w życiu. Dziękujemy
wszystkim dzieciom i nauczycielom
za udział w konkursie. Nauczycielom
i rodzicom składamy podziękowania
za przygotowanie przedszkolaków
do konkursu.
Po zakończeniu konkursu przyszedł
czas na uroczyste podziękowanie zaproszonym gościom, za uświetnienie
całego wydarzenia oraz wręczenie
dyplomów, nagród rzeczowych, ufundowanych przez zaprzyjaźnionych
sponsorów.
Życzymy wszystkim samych bezpiecznych dni i jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaangażowanie
i miło spędzony czas, Mamy nadzieję, że za rok znowu się zobaczymy.
Konkurs zorganizowały nauczycielki: Agnieszka Krzemień, Gabriela Nosal, Barbara Kała.

PRZYL EC IEL IANIEL I

P

odczas wystawy, która odbyła
się 14 marca, zostały ogłoszone
wyniki konkursu plastycznego zorganizowanego przez Bieruński Ośrodek
Kultury w czasie ferii zimowych. Zadaniem konkursowym o zasięgu powiatowym było przygotowanie aniołka przestrzennego „Przylecieli Anieli”.
Jak nas poinformowała Jolanta Grześlak z BOK na konkurs wpłynęło 55 prac
od dzieci z Bierunia, Lędzin, Imielina i Międzyrzecza. Jury nagrodziło po trzy prace
w dwóch kategoriach wiekowych. W grupie dzieci do 7 lat nagrody otrzymały:
Hanna Tomaszczyk, Oliwia Paruzel oraz
Julia Mesjasz. W grupie dzieci starszych
nagrodzono prace Julii Stoleckiej, Oli-

wii Jędrzejaszek oraz Szymona Stefańskiego. Ponadto, wszystkie dzieci, które
brały udział w konkursie, dostały dyplom,

Bocianz Przedszkolanr 3
w Krakowie

upominek i coś słodkiego. Po rozstrzygnięciu konkursu przepiękne prace zostały umieszczone w galerii D. K. Triada

Z

okazji obchodów 100-lecia Niepodległości Polski powstał Międzynarodowy Projekt „Piękna
Nasza Polska Cała”, który miał na celu przybliżenie przedszkolakom (i jak
się okazało w czasie realizacji także
uczniom szkół podstawowych) polską kulturę oraz tradycję, a także
pokazać, w jaki sposób dzieci mogę
realizować swój patriotyzm w życiu
codziennym. Był on realizowany
od września do końca grudnia 2018
roku przez placówki z całej Polsce
i zza granicy, udział w nim wzięły
również bieruńskie przedszkola.
W sobotę 2 marca odbyło się podsumowanie projektu w czasie relacji „na żywo”z redakcji czasopisma
Bliżej Przedszkola w Krakowie. W czasie trwania nagrania zaproszeni goście opowiadali o realizacji zadań
projektowych w swoich placówkach
i miastach, które powodowały zaangażowanie całych społeczności.

W ramach tego podsumowania,
na zaproszenie autorki projektu
Ludmiły Fabiszewskiej, nauczycielki
Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu: Kamila Łyżwińska-Grubecka i Katarzyna Jaworska opowiadały o organizacji
ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bocian w Niepodległej”. Konkurs ten jest trzecią edycją konkursu plastycznego o „Bocianie…”, który
jest organizowany w Przedszkolu
nr 3, mieszczącym się jakżeby inaczej przy ul. Bocianiej. W tym roku
konkurs przybrał barwy patriotyczne i zachęcał dzieci do stworzenia
prac ukazujących obecność bociana
w polskiej kulturze, historii oraz tradycji. Patronatem honorowym każdą edycję konkursu obejmował Burmistrz Miasta Bieruń Krystian
Grzesica, a patronatem medialnym
czasopismo Bliżej Przedszkola oraz
firma e-SBL.net.
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CZES ŁAWRYSZK A I BOJS ZOWS KAORK IES TRA
„PONT IC ELLO” –LAUR EATAM ICLEM ENS ÓW

T

egoroczna uroczystość wręczenia Clemensów odbyła się w poniedziałek, 25 marca w Domu
Kultury „Sokolnia” w Imielinie. Tym
razem, decyzją Kapituły laureatami
zostali: Czesław Ryszka (Lędziny) oraz
Orkiestra „Ponticello” (Bojszowy).
Przypomnijmy, że Clemens jest nagrodą, którą przyznaje Kapituła pod przewodnictwem Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego. Przyznawana jest w trzech
kategoriach: Pro Arte – za osiągnięcia
w twórczości artystycznej, Pro Cultura – za upowszechnianie kultury i Pro
Publico Bono – za wspieranie inicjatyw
na rzecz kultury i ochrony jej dóbr.
W tym roku, nagrodę Pro Arte otrzymał Czesław Ryszka, nagrodę Pro Cultura otrzymała Bojszowska Orkiestra
„Ponticello”, natomiast nagroda Pro
Publico Bono nie została przyznana.
– Nasz powiatowy Clemens jest
już pełnoletni, po raz pierwszy został wręczony w 2001 roku. Nagroda
i pamiątkowa statuetka nawiązują
do Świętego Klemensa oraz jego świątyni, która góruje nad Bieruniem i Lędzinami, do historycznego dziedzictwa naszej powiatowej wspólnoty
-tymi słowami Starosta Bieruńsko-Lędziński Bernard Bednorz rozpoczął uroczystą galę rozdania Clemensów za 2018 rok. Cle mens jest
wyrazem uznania dla talentu i zaangażowania w ochronę duchowego

i materialnego dziedzictwa regionu,
rozwój kultury i sztuki, kształtowanie powiatowej tożsamości. Nagroda jest symbolem uznania dla dorob ku ar ty stycz ne go i do ko nań
kulturotwórczych jej laureatów – dodał starosta.
W ubiegłym roku nagrodę Clemensa otrzymał nasz chór „Polonia”. Tym
razem nagrody odebrali: urodzony
w Goławcu senator Czesław Ryszka
oraz Bojszowska Orkiestra „Ponticello” Senator Ryszka to uznany teolog,
dziennikarz, publicysta i pisarz. Redaktor tygodników religijnych „Gość
Niedzielny”, „Katolik” i „Niedziela”,
który ma w swym dorobku pisarskim

ponad 80 książek i kilka tysięcy artykułów prasowych.
Natomiast Ponticello o którym pisaliśmy szerzej w poprzednim wydaniu Rodni, to znany zespół, który koncertuje zarówno na terenie gmin
naszego powiatu, jak i na całym Śląsku. Upowszechnia muzykę klasyczną, ale również filmową i rozrywkową. Uatrak cyj nia swo ją mu zy ką
lokalne imprezy kulturalne, jubileuszowe i obchody świąt narodowych.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych
powiatu i gmin wchodzących w skład
tego powiatu. Bieruń reprezentowa li bur mistrz Kry stian Grze si ca
oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Wróbel. Życzenia laure atom skła da li rów nież obec ni
na uroczystości wicepremier Jarosław Gowin oraz posłowie Prawa
i Sprawiedliwości oraz Platformy
Obywatelskiej.

PODS UM OW AN IEWOŚPW BIER UN IU

Dziękujemyza serce,zaangażowanie
i zebranyponad milionzłotych

W

poniedziałek 25 marca,
w Kinoteatrze „Jutrzenka”
odbyło się Spotkanie podsumowujące 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bieruniu.
Przypomnijmy, że w ciągu osiemnastu lat działalności WOŚP w naszym mieście wolontariusze zebrali
ponad milion złotych. Tylko w tym
roku, podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano – 114 223,05 zł. Wszystko to dzięki zaangażowaniu i wielkoduszności
bieruńskiej społeczności. Na ten wynik oprócz tradycyjnej kwesty składają się działania wielu środowisk,
wolontariuszy i ludzi dobrej woli.
Mówiono o tym podczas spotkania,

na którym podziękowano osobom
i instytucjom szczególnie zaangażowanym w całe przedsięwzięcie. Szczególne wyrazy uznania należą się członkom bieruńskiego sztabu WOŚwP oraz
Stowarzyszenia Gospodarczo-Ekologicznego „Nasz Region”, które w 2001
roku rozpoczęło orkiestrowe granie
w Bieruniu.
– Dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję, bo imprez w mieście, organizowanych przez przedszkola, szkoły, instytucje, bieruńskie
lokale, Bieruński Bieg „Utopca” w tym
styczniowym okresie-jest kilkadziesiąt, powiedział obecny na uroczysto ści zastęp ca burmi strza Sebastian Macioł.

Foto.ArkadiuszPoznański
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Zostańpartnerembieruńskichprogramów
spoecznych

Na

terenie Gminy Bieruń realizowane są miejskie
programy „Rodzina Trzy Plus” oraz „Aktywni
Seniorzy 60+”, które mają na celu wsparcie rodzin wielodzietnych oraz seniorów poprzez zapewnienie ulg
polegających na umożliwieniu zakupu tańszych biletów wstępu
na płatne imprezy kulturalne, sportowe i edukacyjne organizowane przez jednostki organizacyjne miasta. Ulgi udzielane są
po okazaniu specjalnej karty, którą uprawnieni mieszkańcy
otrzymują po złożeniu wniosku w Urzędzie Miejskim w Bieruniu. Mając taką kartę, mieszkańcy mogą również taniej skorzy-

nia możliwości uzyskania ulg na towary czy usługi, oferowane
przez te podmioty.
Posiadacze kart aktualnie mogą skorzystać z następujących
zniżek:
■ 10%zniżkiw salonieOptykEdytaKoper-Głowackana zakupione okulary korekcyjne, galanterię, okulary słoneczne
orazsoczewkikontaktowei środkido ichczyszczenia.Bieruń,
ul.Warszawska 293.Oferta dotyczy programów „Rodzina Trzy
Plus” oraz „Aktywni Seniorzy 60+”.
■ 10%lub 20%na usługidentystycznew gabineciestomatologicznym lek. dent. Piotra Łabusia. Bieruń, ul. Wylotowa 24. Oferta dotyczy programów „Rodzina Trzy Plus” oraz
„Aktywni Seniorzy 60+”.
■ 5%zniżkina całyasortymentw sklepie„ZDROWAŻYWNOŚĆ”BeataWaleczek.Bieruń,ul.Jerzego 4.Oferta dotyczy
programów „Rodzina Trzy Plus” oraz „Aktywni Seniorzy 60+”.
■ 5% zniżki na cały asortyment w sklepie odzieżowym
„EVEX”EwaGawlik.Bieruń,ul.Rynek 8.Oferta dotyczy programów „Rodzina Trzy Plus” oraz „Aktywni Seniorzy 60+”.
■ bezpłatnebadaniewzrokudlamłodzieżyod 16rokużycia
orazosóbdorosłych, 20%rabatuna oprawyokularowew Salonie Optycznym „KąTEM OKA” Katarzyna Odrobińska. Bieruń,ul.Chemików 3.Oferta dotyczy programów „Rodzina Trzy
Plus” oraz „Aktywni Seniorzy 60+”.
■ 5%zniżkina wszystkieusługifryzjerskiew salonieurody
„LANSONIA” Renata Wróbel. Bieruń ul. Łysinowa 50. Oferta
dotyczy programu „Rodzina Trzy Plus”.

stać z pływalni, kręgielni, groty solnej, siłowni, sali fitness oraz
innych obiektów sportowych w mieście.
W ramach realizacji programów miasto nawiązuje również
współpracę z prywatnymi przedsiębiorcami, w celu rozszerze-

■ 5%  zniżki na wszystkie usługi kosmetyczne w salonie
urody Beata Weiss. Bieruń ul. Łysinowa 50. Oferta dotyczy
programu „Rodzina Trzy Plus”.
■ 10%zniżkina wszystkieusługifryzjerskiew SALONIEFRYZJERSKIMKrystynyMyszor.Bieruń,ul.Bojszowska 147.Oferta dotyczy programu „Rodzina Trzy Plus”.

■ 15%zniżkina zakupodzieżyużywanejw sklepie„AMERICANSHOP”PHUJoannaHajdas-Gatnar.Bieruń,ul.Oświęcimska 462.Oferta dotyczy programu „Rodzina Trzy Plus”.
■ 20%zniżkina wejściaindywidualne(niedotyczyorganizacji urodzin oraz imprez okolicznościowych) w Sali Zabaw
„WESOŁAPANDA”,Bieruń,ul.Oświęcimska 398A.Oferta dotyczy programu „Rodzina Trzy Plus”.
■ 10%lub 20%na usługikosmetycznei zakupkosmetyków
w CentrumUrody„JANINA”,Bieruń,ul.Bojszowska 10. Oferta
dotyczy programu „Aktywni Seniorzy 60+”.
■ 25% zniżki na cały asortyment (z wyłączeniem produktówobjętychpromocjami)w PracowniOptycznej„ANTONIK”,
Bieruń,ul.Zdrowia 5.Oferta dotyczy programu „Aktywni Seniorzy 60+”.
■ 15%zniżkina całyasortymentw Kawiarni„CAFFEDOMINO”PiotrPiekorz,Bieruń,ul.Rynek 10.Oferta dotyczy programu „Aktywni Seniorzy 60+”.
■ 10% zniżki na cały asortyment (dotyczy zakupu tylko
w lokalu)w BISTROKARLIKKarolFigiel,Bieruń,ul.Licealna 1
orazWarszawska 212.Oferta dotyczy programu „Aktywni Seniorzy 60+”.

ZOSTAŃNASZYMPARTNEREM!
Aby stać się partnerem programów należy złożyć w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub
wysłać drogą elektroniczną na adres urzad@um.bierun.pl ofertę,
w której przedsiębiorca określi wielkość proponowanych zniżek,
zakres towarów i usług nimi objętych. Na jej podstawie zostanie
przygotowane stosowne porozumienie.

Szczegółoweinformacje
uzyskaćmożnapod nrtel. 32 708 09 42

OGÓLNOPOLSKAKARTADUŻEJRODZINY
TERAZTAKŻEDLARODZICÓWDOROSŁYCHDZIECI
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek na towary i usługi, przysługujący rodzinom posiadającym minimum
trójkę dzieci. Zniżki udzielane są zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych na terenie całego kraju.
To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury,
ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji
oraz obniża koszty codziennego życia.

Od tego roku o Kartę Dużej Rodziny mogą się również
ubiegać rodzice, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniejtrojedzieci–bezwzględuna ichwiekw chwiliskładaniawniosku.
Aby otrzymać taką Kartę należy złożyć wniosek w Urzędzie
Miejskim w Bieruniu lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.
Jednocześnie przypominamy, że na terenie Bierunia realizowany jest również lokalny program dla rodzin wielodzietnych „Rodzina Trzy Plus”, dzięki któremu uprawnieni miesz-

kańcy mogą taniej skorzystać z pływalni, kręgielni, groty solnej, siłowni, sali fitness oraz innych obiektów sportowych
w mieście. W ramach Programu nawiązywana jest również
współpraca z prywatnymi przedsiębiorcami, w celu rozszerzenia możliwości uzyskania ulg na towary czy usługi, oferowane przez te podmioty.
UrządMiejskitylkopośredniczywwydawaniutychkart.
Szczegółoweinformacjeuzyskaćmożna
pod nrtel. 32 708 09 42.
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ieszkańcy Bierunia kultywują śląską tradycję, a co
lepsze, dumnie chwalą się
nią w różnych konkursach. Przykładem może tu być XXVIII edycja konkursu na Ślązaka Roku, którego organizatorem jest niezmiennie Radio
Katowice. W ubiegłorocznej edycji
do półfinału dostała się pani Urszula Podbioł – człowiek z wielkim zamiłowaniem do kultury i tradycji,
członkini Koła Gospodyń Wiejskich,
aktywistka, działaczka, a w dodatku
mama i babcia.
Niedawno pani Urszula wróciła
z Brukseli gdzie przybywała na zaproszenie Posła do Europarlamentu dr Jana Olbrychta. Poseł od lat
obserwuje konkurs „Po naszymu,
czyli po śląsku” i zaprosił do Brukseli finalistów i półfinalistów tego
konkursu.
– Od 3 do 7 marca uczestniczyłam
w wyjeździe do Brukseli – mówi Urszula Podbioł. Mieszkaliśmy w miasteczku studenckim w Leuven, gdzie
największe wrażenie zrobiła na mnie
wielokulturowość Europy. To trzeba
zobaczyć, tego należy doświadczyć.
Oczywiście, zwiedzaliśmy siedzibę
europarlamentu, salę obrad a wieczorem byliśmy na kolacji a panem
posłem. Jak wiadomo, w parlamencie za sia da 751 po słów w tym

51 z naszego kraju. W Unii Europejskiej obowiązują 24 języki urzędowe a my mieliśmy okazję zaprezento wać nasz ję zyk ślą ski, gdyż
cołki czas godalimy po śląsku. Mieliśmy kilka spotkań, na których mogliśmy zaprezentować swoją autentycz ną ślą ską tra dy cję i kul tu rę.
Była okazja, by zwiedzić muzeum europejskie i parlamentarium.

Był też czas by dzięki wspaniałym mulimedialnym przewodnikom
zwiedzić belgijską stolicę i nawet kupić słynną na cały świat belgijską czekoladę – dodaje pani Urszula.
– Gwara śląska obecna u mnie była od zawsze. Tak samo wychowywałam moje dzieci i staram się też
miłością do śląskiego zarazić moje
wnuki – wyjaśnia pani Urszula.

Zaproszeniedogrywbule
oPucharBurmistrzaBierunia
W sobotę 6 kwietnia na bulodromie przy zbiorniku wodnym „Łysina”, parking numer 2, odbędzie się
amatorski turniej petanque o Puchar
Burmistrza Bierunia. W turnieju mogą wziąć udział również mieszkańcy
Bierunia, którzy wcześniej nie uczestniczyli w takich rozgrywkach.
Organizatorem turnieju jest Zarząd
Stowarzyszenia „Wspólna – Europa”
oraz Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Program: 9.30 zapisy uczestników
turnieju; 10.00 rozpoczęcie turnieju; 13.30-14.00 przerwa na posiłek;
ok. 14.00 druga część rozgrywek; 16.00
zakończenie zawodów. Wpisowe – 10 zł.
Informacji udziela oraz zgłoszenia
udziału w turnieju przyjmuje Anna
Knopek (tel.: 724-861-607) lub można zgłosić e-mailowo na adres:
wspolna-europa@wp.pl

PAN ICEC YL IASIUPK A
DRUG IMBIER UŃS KIM
100-LATKIEM

Podwójne
święto
w rodzinie
W czwartek 7 marca delegacja Urzędu Miejskiego w Bieruniu miała
przyjemność odwiedzić Jubilatkę – Panią Cecylię Siupkę, która 28 lutego
ob cho dzi ła swo je
setne urodziny.
W Pol sce ma my 4,4 tys. osób,
które ukończyły sto
lat życia, wśród nich
jest 3345 ko biet
oraz 1043 mężczyzn
(dane z 10 lipca ubr.
Ministerstwa Cyfryzacji na podstawie
bazy PESEL). W liczbach bezwzględnych najwięcej stulatków jest w Warszawie – prawie 459
i w Krakowie – 124.
W Bieruniu mamy dwóch stulatków: pierwszy ten poważny wiek osiągnął Pan Jan Norek a teraz dołączyła do niego nieco młodsza koleżanka
Pani Cecylia Siupka.
Najlepsze życzenia w imieniu wszystkich mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego złożyli Jubilatce Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Wróbel
oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Sylwia Orocz. My również
z całego serca życzymy Pani Cecylii zdrowia oraz wielu radosnych i spokojnych lat spędzonych w otoczeniu najbliższych.
W ramach jednej wizyty przy okazji odwiedzono jej nowo narodzonego prawnuka – Mateusza. Na ręce rodziców malucha złożono powitalny
prezent – misia w koszulce z napisem: „Bieruń Ci przaje” oraz kronikę
„Najcenniejsze chwile mojego życia”.
Rodzicom Mateusza bardzo serdecznie gratulujemy tak wspaniałej pociechy!

Podziękowanie
Panu mieszkającemu przy ulicy Węglowej nr 125/5 serdecznie
dziękuję za oddanie zgubionej przeze mnie torebki. Zdarzenie
miało miejsce w poniedziałek 25 marca około godziny 14.00
na ul. Warszawskiej w Nowym Bieruniu.
Wdzięczna mieszkanka

JESTEŚMY Z WAMI OD 1992 R.
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WOKÓŁ NAS

Naturystycznym
szlaku

C

złonkowie Koła nr 5 Ziemowit
aktywnie rozpoczęli kolejny sezon turystyczny. W lutym 12osobowa grupa wędrowała szlakami
Beskidu Śląsko-Morawskiego (Czechy) a w marcu 22-osobowa grupa
wędrowała szlakami Velkiej Fatry (Słowacja) Trudne zimowe warunki niestraszne były dla doświadczonych turystów z koła nr 5, wśród których
byli mieszkańcy Bierunia, Lędzin, Imielina i Tychów. Liczba członków tego
koła w ostatnim okresie znacznie
wzrosła i obecnie liczy 180 osób. Zarząd koła na czele z prezesem, co

roku przygotowuje różne propozycje aktywnego wypoczynku, organizując wyjazdy na wycieczki górskie,
kolarskie, krajoznawcze oraz po raz
pierwszy w tym roku kajakowy. Członkowie koła aktywnie włączają się
również w organizowanie przez Oddział PTTK Tychy rajdów wiosenny
i jesienny skierowany właśnie dla
młodzieży ze szkół tyskich i naszego
powiatu. Prezes Koła Andrzej Gierlata za naszym pośrednictwem zaprasza do uczestnictwa w wycieczkach nie tyl ko człon ków ko ła,
ale wszystkich czytelników Rodni.

KonsulzBierunia

W

czwartek 14 marca w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, oficjalnie otwarto Konsulat
Honorowy Republiki Beninu. Konsulem Honorowym została mieszkanka Bierunia – dr Nadia Paterek.
Konsul honorowy, co do zasady, może wykonywać wszystkie te same funkcje, co konsul zawodowy, choć niekiedy powierza się im węższy zakres
obowiązków. W krajach, w których państwo wysyłające nie jest reprezentowane przez misję dyplomatyczną, ani konsula zawodowego – konsul
honorowy może być traktowany jak „oficjalny
przedstawiciel” państwa i w takim charakterze zapraszany na uroczystości państwowe, itp.
Pani Nadia od 8 lat mieszka w Polsce. W roku 2011 wyszła za mąż za bierunianina.
– Możliwość uczestniczenia w tak doniosłym, a zarazem interesującym wydarzeniu była dla mnie ogromnym
zaszczytem powiedział burmistrz Krystian Grzesica.
My ze swej strony dodajmy, że po Januszu Niesyto to już drugi dyplomata z naszego miasta. Pani Nadii Paterek
gratulujemy.

Młodzieżowybadminton
najwyższejpróby

W

Bieruniu zakończyły się trzydniowe badmintonowe zmagania-GRAND PRIX juniorów młodszych i młodzików młodszych. Bardzo mocno obsadzona impreza, praktycznie
cała polska czołówka U13 i U17 stawiła się w hali
przy ul. Szarych Szeregów. W rywalizacji uczestniczyło prawie 240 zawodników i zawodniczek z Polski i Ukrainy. Maraton rozpoczął się w piątek 22 marca i trwał trzy dni. Otwarcia turnieju dokonał ze
strony organizatorów Wojciech Palikij oraz radny
Stanisław Jurecki. Turniej rozgrywany był systemem grupowo-pucharowym. Organizatorom-UKS
Unia Bieruń należą się ogromne brawa za przygotowanie zawodów na najwyższym poziomie.

ReKlAmA

Czasnawiosenneporządki
Sprzątanie, czynność codzienna,
robiona prawie bezwiednie, bez zastanowienia, gdy po śniadaniu sprzątamy ze stołu naczynia, gdy w pracy
sprzątamy biurko by uporząd ko wać do ku men ty.
Czasem z codzienności robimy jednak świąteczny rytu ał. Wiel kie sprzą ta nie
wiosenne, wielkie porządki przed każdymi świętami, tak by podnieść same
święta do rangi czystości
i na tym dosłownym, materialnym poziomie. Czasa mi bun tu je my się
przed tym męczącym rytuałem, ale i tak większość

z nas sprząta zawzięcie w poczuciu
obowiązku. Czasami robimy coś więcej. Wielkie sprzątanie ziemi, rytualnie próbujemy oczyścić matkę natu-

rę z tego, co pozostawiliśmy po sobie bezmyślnie wyrzucając śmieci
na wy ciecz ce, upy cha jąc śmie ci
do i tak przepełnionego już kosza.
Jeśli codziennie każdy z nas
zadba o swoje otoczenie, całe nasze miasto będzie czyste. W Bieruniu już samorzutnie zorganizowały się
grupy mieszkańców sprzątające tereny Plantów Karola i otoczenie Łysiny. Wspaniała akcja, ale równie ważne
jest codzienna dbałość o czystość swo je go oto cze nia
Dlatego apelujemy
CZASNAWIOSENNE
PORZąDKI

PrAcAnAPrOdukcji
wbrAnżySAmOchOdOwej
Niewymagamydoświadczenia.lokalizacjaBieruń
Oświęcimska.

Tel.512 070 574
ReKlAmA
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Rodnia nr 3/2019

15

SPARINGW MIĘDZYN AR OD OW YMWYDAN IU

FutbolamerykańskiwBieruniu
W

niedzielę 17 marca na stadionie KS. „Unia” Bieruń rozegrano międzynarodowy mecz
w futbolu amerykańskim, pomiędzy tyską drużyną Falcons i węgierskim Fehervar Enthroners. Dla licznie zgromadzonych widzów była to okazja, by zgłębić
tajniki tej widowiskowej i coraz popularniejszej dyscypliny sportowej, a dla obu
drużyn, zakończenie przygotowań
przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych.
Sygnał do rozpoczęcia meczu dał rzutem
monety radny Stanisław Jurecki, a niemal dwugodzinne zmagania, zakończyły
się zwycięstwem tyskich sokołów 17:0.
Wynik nie oddaje w pełni tego, co działo
się na boisku, gdyż walka była zacięta.
Obie drużyny rywalizowały o Puchar Burmistrza Miasta Bierunia Krystiana Grzesicy, który po zawodach osobiście wręczał trofea. Właśnie trofea, gdyż również
zawodnicy z Węgier, otrzymali okazały
puchar na pamiątkę występów w naszym mieście. Puchar dla zwycięzców
otrzymała drużyna Falcons Tychy i był to
dobry prognostyk na sezon ligowy.
Tydzień później, w spotkaniu ligowym z wynikiem 31:13 tyszanie rozgromili drużynę Warsaw Mets. Przed meczem wiceprezes Jacek Kozub powiedział:

Podjęliśmy decyzję o powrocie Keitha
i LaParisha i już teraz wiemy, że była
ona bardzo dobra. Cały czas jesteśmy
na etapie budowania solidnej organizacji. Gwiazdy Falconsów pokazały się
wcześniej na boisku Unii Bieruń.
Jeden z dyrektorów drużyny – Łukasz Pawęzka tak powiedział w rozmowie z Rodnią: Początki Tychy Falcons sięgają roku 2008, wtedy to jeszcze
kilkuosobowa grupa chłopaków spotykała się na polanie pod lasem by porzucać piłką – otrzymaną od „Cioci z Ameryki”. Obecnie Falcons to najlepsza
drużyna na Śląsku i czwarta drużyna w Polsce, występująca w najwyższej klasie
rozgrywkowej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Jej największymi rywalami są
obecny Mistrz Polski drużyna Lowlanders Białystok oraz drugi finalista drużyna Panthers Wrocław. Obie drużyny
wzmocniły swoje szeregi nowymi zawodnikami oraz równie intensywnie przygotowywały się do sezonu.
Drużyna Falconsów skupia obecnie
ponad 120 zawodników w trzech sekcjach: Seniorzy, Juniorzy oraz Drużyna B. Są wśród nich mieszkańcy: Bielska-Białej, Skoczowa, Strzelec Opolskich,
Katowic, Zabrza, Częstochowy i Bierunia. Głównym trenerem jest wieloletni zawodnik, reprezentant Polski – Michał Ko łek. Du że do świad cze nie,
ogromna pasja i niesamowity zapał
do pracy, to mieszanka idealna dla Falconsów. Nic dziwnego, że przy tak wybornym składzie zespół mierzy w finał
tegorocznych rozgrywek.

