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Ponad rok temu, dokładnie 4 marca 2020, w Polsce odnotowano 
pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Choć tamtego dnia 
zagrożenie było bagatelizowane przez większość społeczeństwa, nie 
minęło zbyt wiele czasu, gdy wszystkim, a raczej każdemu z osobna, 
przyszło mierzyć się ze światową pandemią. Teraźniejsze statystki 
napawają jednak optymizmem. Tego, że koronawirus jest już w odwrocie 
– pewnym być nie można. Można natomiast cieszyć się i korzystać 
z lata obfitego w atrakcje. Na ich brak przez ostatni miesiąc narzekać 
nie można. A już na pewno nie w Bieruniu…

Powoli wszystko wraca do normy

Od początku czerwca, w mieście or-
ganizowane były liczne wydarzenia. 
W związku z luzowaniem pandemicz-
nych restrykcji odżyła zarówno kultura 
jak i sport. Z sukcesem udało się zor-
ganizować kilka imprez. 5 czerwca od-
była się premiera „Beboka w kapucy”. 
Całą prawdę o teatrze poznać można 
było w bieruńskiej Gamie, której sce-
na zatętniła życiem na nowo. Wszystko 
dzięki obecności najlepszej publiczno-
ści. Dzień później w mieście odbył się 
huczny Dzień Dziecka. Impreza zorga-
nizowana w Arboretum przyciągnę-
ła setki rodzin. Zabawa na świeżym 
powietrzu, za którą wszyscy tęsknili, 
wypadła wyśmienicie. Śmiech, śpiew 
i muzykę słychać było chyba nawet 
w sąsiednich miejscowościach! Ruszy-
ły także wydarzenia sportowe. I choć 
EURO2020 trwa w najlepsze, bieruń-
ski odpowiednik piłkarskiej rywalizacji 
przyciągnął wielu zawodników oraz fa-

nów piłki nożnej. Pokaz swoich umie-
jętności zaprezentowali również fani 
modelarstwa. 19 czerwca odbyły się 
Zawody Modeli Samochodów Zdal-
nie Sterowanych zorganizowane przez 
LOK Bieruń. Tego dnia nie zabrakło też 
piknikowej zabawy. Pierwszy festyn 
zorganizowano z okazji 10-lecia klubu 
sportowego BAP GOL. Odbył się mecz 
ligowy oraz przyznano nagrody za ubie-
gły rok. Jeszcze tego samego dnia pod-
czas Festynu w Ścierniach wielu miesz-
kańców zainaugurowało biesiadowy 
sezon w towarzystwie grilla, tradycyj-
nego kołocza śląskiego i oczywiście wi-
dowiska zorganizowanego przez zespół 
Ściernianeczki. W niedzielę 20 czerwca 
w innych niż zawsze, nie-śniegowych, 
a upalnych okolicznościach odbyła 
się kolejna edycja popularnego Bie-
gu Utopca. Mimo ponad 30 stopni 
Celsjusza entuzjaści biegania i Nordic 
Walking’u postanowili stawić czoła nie-

łatwemu wyzwaniu, któremu oczywi-
ście udało się sprostać. Podczas biegu 
zorganizowano również charytatywny 
kiermasz na rzecz chorych dzieci. Po ta-
kim weekendzie w iście bieruńskim sty-
lu zorganizowano długo oczekiwane, 
uroczyste otwarcie nowego skrzydła 
Szkoły Podstawowej nr 1. W miejscu 
starej sali gimnastycznej stanął obiekt 
sportowy, który sprosta wymaganiom 
każdego ucznia i sportowca. W ceremo-
nii otwarcia wzięli udział licznie przyby-
li goście oraz społeczność szkoły. Cały 
miesiąc zamknęło kulturalne widowi-
sko, które powstało dzięki współpracy 
dwóch teatrów amatorskich. 25 czerw-
ca w RCKG Remiza odbyły się bowiem 
dwa spektakle.

Frekwencja mieszkańców Bieru-
nia na wszystkich zorganizowanych 
w czerwcowe dni wydarzeniach była 
naprawdę duża.

 Uśmiechy na twarzach, których wreszcie nie zakrywają maski wyrażały wszystko to, czego 

przez lockdown i życie w niepewności brakowało w mieście przez ostatnie miesiące.

Start Biegu Utopca

Mecz w ramach turnieju 
Euro2020 w Bieruniu

Występ Ściernianeczek
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Nie bez powodu nazywana jest drugim domem. Szkoła, bo o niej mowa, to miejsce, w którym uczniowie spędzają sporą część dnia. 
Chociaż pandemia koronawirusa na pewien czas przeniosła do domów edukację oraz liczne zajęcia popołudniowe, a budynek Szkoły 
Podstawowej nr 1 świecił pustkami, nic nie zdołało przerwać prac budowlanych, dzięki którym oblicze szkoły zmieniło się raz na zawsze.

Na ten dzień czekali 
wszyscy

22 czerwca 2021. To ważna data dla 
całego Bierunia. Punktualnie o godz. 
11:00 burmistrz Krystian Grzesica 
w towarzystwie dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 1 Zuzanny Bizackiej oraz 
zaproszonych gości dokonał uroczy-
stego przecięcia wstęgi. Po krótkiej 
modlitwie i poświęceniu szkoły wszy-
scy zgromadzeni udali się do nowego 
skrzydła. Na sali gimnastycznej odby-
ły się dalsze uroczystości. Finał inwe-
stycji przypadł na czas świętowania 
30-lecia odzyskania samorządności 
Bierunia. To dodatkowy powód do ra-
dości. Jednak droga do uzyskania tego 
stanu rzeczy nie była krótka...

Zaczęło się od wstydu

Podczas swojej przemowy burmistrz 
Krystian Grzesica wspominał starą salę 
gimnastyczną sprzed 40 lat. Bez wen-
tylacji, z fatalnym nagłośnieniem, od-
padającym tynkiem. Po termomo-
dernizacji budynku w 2015 r. wszyscy 
skupiali się tylko na zaletach miejsca, 
które zyskało zupełnie nowy wizerunek. 
Do spełniającej oczekiwania mieszkań-
ców placówki oświaty w dalszym ciągu 
przynależał stary, zniszczony budynek 
sali gimnastycznej. Burmistrz określił 
go doklejonym wyrzutem sumienia. 
Po czasie, w 2017 roku, wreszcie za-
padła decyzja. Starą salę trzeba roze-
brać. W jej miejscu musi stanąć obiekt 
na miarę XXI wieku. Wszyscy zaangażo-

wani w sprawę zaczęli więc snuć plany 
na przyszłość. Plany finansowe, dzięki 
którym uda się raz na zawsze, w pełni 
odmienić wizerunek szkoły.

Ruszyły marzenia

Dzięki staraniom naprawdę wielu 
osób w kwietniu 2019 r. w mieście 
rozpoczęto ogromną inwestycję. Jej 
całkowity koszt wyniósł blisko 10 mln 
zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki 
przeznaczyło na budowę nowej sali 
gimnastycznej 2,5 mln zł, niewiele 
mniej miasto otrzymało z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
zaś ponad 130 tys. zł dołożył Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na budowę do-

datkowej pochylni i szybu windowe-
go. W efekcie cały obiekt jest także 
w pełni przystosowany do potrzeb 
osób, które mają jakiekolwiek trud-
ności w poruszaniu się.

Nowoczesny obiekt

Największa inwestycja tego roku 
sprosta oczekiwaniom nie tylko spor-
towców. Oprócz nowoczesnej sali gim-
nastycznej z pełnym zapleczem sanitar-
nym w nowym skrzydle powstała też 
sala lustrzana do zajęć fitness oraz czy-
telnia. W Szkole Podstawowej nr 1 dzia-
łają liczne sekcje; to piłkarze, siatkarze, 
piłkarki ręczne, koszykarki, badminto-
niści, lekkoatleci, pływacy i oczywiście 
tancerze. Bogata infrastruktura spor-

towa pozwoli rozwijać pasje młodych 
sportowców w doskonałych warun-
kach. Teraz będzie im łatwiej. Wszystkie 
zajęcia sportowe, zarówno te w ramach 
wychowania fizycznego, jak i pozalek-
cyjne, odbywać będą się w nowym 
skrzydle. Ponadto szkoła dysponuje roz-
budowaną bazą do uprawiania sportu 
na zewnątrz.

Oprócz nowoczesnego obiek-
tu placwka zyskała także wyjątkowy 
symbol. Wojciech Ledwoń z klasy 2B 
przygotował pomysł nowej maskot-
ki szkolnej, która będzie towarzyszyć 
sportowcom podczas licznych imprez 
i zawodów.
� Aleksandra�Szlęzak

Marzenia się spełniają

Gotowe nowe skrzydło szkoły
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Walka o czyste powietrze w Bieruniu nie jest niczym nowym. Program wymiany źródeł ogrzewania, zajęcia edukacyjne z zakresu ekologii, 
dotacje, inwestycje... Lista jest długa. Dzięki podpisaniu umowy na modernizację energetyczną pięciu budynków Bieruń zyska jeszcze więcej! 
– To�są�kolejne�dobre�pieniądze�zainwestowane�w�odnawialne�źródła�energii�– przyznaje Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa 
Śląskiego.

Dnia 11 czerwca 2021 roku, 
w Urzędzie Marszałkowskim 
podpisano umowę, na mocy 
której miasto otrzyma ponad 
5,3 mln zł dofinansowania. 
W uroczystości wzięli udział 
Burmistrz Miasta Bierunia Kry-
stian Grzesica, Skarbnik Miasta 
Bierunia Dorota Przybyła, Mar-
szałek Województwa Śląskiego 
Jakub Chełstowski oraz Wice-
marszałek Województwa Ślą-
skiego Wojciech Kałuża. Zadanie 
o nazwie „Modernizacja ener-

getyczna budynków użyteczno-
ści publicznej w Gminie Bieruń” 
zrealizowane zostanie w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. 85% kosztów 
przedsięwzięcia zostanie pokry-
te ze środków Unii Europejskiej.

– Ten projekt, w sumie na po-
nad 7 mln zł, z tak dużym dofi-
nansowaniem daje nam szansę 
realizacji tego zadania, popra-
wy estetyki, ale przede wszyst-
kim poprawy jakości powietrza 

– mówił podczas konferencji 
prasowej Burmistrz Bierunia 
Krysian Grzesica

Nowe życie

Zgodnie z umową inwesty-
cja obejmuje przeprowadzenie 
prac termomodernizacyjnych 
czterech budynków użyteczno-
ści publicznej i jednego budynku 
mieszkalnego. Chodzi o budynek 
socjalny, w którym znajdują się 
mieszkania komunalne i Dzien-

ny Dom SENIOR+ przy ul. Che-
mików 139, filię budynku Przed-
szkola nr 1 w Ścierniach przy 
ul. Kamiennej 17, gmach Szkoły 
Podstawowej nr 1 (dawne Gimna-
zjum nr 2) przy ul. Licealnej 17a, 
Świetlicę Wsparcia Dziennego 
ISKIERKA oraz modelarnię LOK 
przy ul. Warszawskiej 292 i bu-
dynek wielorodzinny zlokalizowa-
ny przy ul. Wawelskiej 31, gdzie 
mieszkania udostępniane są 
na szczególnych warunkach.

– Modernizacja energetycz-

na budynków użyteczności pub-
licznej to główny temat całego 
regionu. Na bieżąco mówimy 
o tym, żeby budynki zużywały 
jak najmniej energii cieplnej – 
wyjaśnia Jakub Chełstowski

Zakres prac

W budynkach zostaną wy-
mienione źródła ciepła, zmo-
dernizowana zostanie cała 
instalacja ogrzewania oraz 
elektryczna. Na dachach po-

wstaną instalacje fotowolta-
iczne, wymienione zostaną 
drzwi zewnętrzne oraz okna. 
Ściany oraz dachy budynków 
zostaną ocieplone, powstanie 
także izolacja i ocieplenie fun-
damentów. W końcowym eta-
pie prac przebudowie ulegnie 
także elewacja oraz kominy. 
Obecnie trwa postępowanie, 
w którym wyłoniony zostanie 
wykonawca inwestycji.  AS

Ponad 5 mln wsparcia dla Bierunia!

 🛣 Wewnętrzna Węglowa

Realizacja przebudowy dro-
gi wewnętrznej ul. Węglo-
wej rozpoczęła się 7 sierpnia 
2020 r. Prace objęły komplek-
sową przebudowę ulicy oraz 
budowę miejsc postojowych 
w jej ciągu. Wraz z remontem 
trwa przebudowa kanalizacji 
deszczowej, budowa kanali-
zacji technicznej oraz prze-
budowa kolidującej sieci SN. 
Ponadto wykonawcy skupia-

ją się na zabezpieczeniu sieci 
gazowej, wodociągowej, cie-
płowniczej i elektrycznej. Koszt 
tej inwestycji opiewa na kwotę 
1 114 253,54 zł.

 🛣 Boczne Barańcowej

W tym samym terminie co 
powyższa inwestycja zostaną 
oddane do użytku dwie drogi 
boczne ul. Barańcowej: ul. Sta-
nisława Ligonia oraz ul. Józefa 
Lompy. Ich budowa rozpoczę-

ła się 31 lipca 2020 r. Nowa 
ul. Stanisława Ligonia to się-
gacz (ulica mająca jeden wy-
jazd) ul. Barańcowej o długości 
311,30 m, który będzie przebie-
gać pomiędzy budynkami nr: 8, 
8a, 8b, 8c a budynkami gospo-
darczymi i garażowymi. Ul. Jó-
zefa Lompy to również sięgacz 
ul. Barańcowej. Ta droga mierzy 
283,78 m i jest zlokalizowana 
pomiędzy budynkami 12 i 14.

 🛣 Wzdłuż terenów 
 kolejowych

Remont obejmie również po-
łączenie wyżej wymienionych 
sięgaczy wzdłuż terenów ko-
lejowych o długości 64,04 m. 
Oprócz tego zostanie zbudo-

wana sieć kanalizacji deszczo-
wej i nowe oświetlenie uliczne. 
Dodatkowo przebudowie uleg-
nie napowietrzna sieć elektro-
energetyczna niskiego napięcia 
oraz kablowa sieć elektroener-
getyczna niskiego i średniego 
napięcia. Podczas remontu 
istniejące ogrodzenia zostaną 
przebudowane i wkomponowa-
ne w otoczenie.

 🛣 Ekonomiczna 
 i Hodowlana

Obecnie trwa również bu-
dowa drogi łączącej ul. Ekono-
miczną z ul. Hodowlaną, wraz 
z infrastrukturą techniczną, 
która komunikuje tereny Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 

w Bieruniu. Realizacja tego za-
dania rozpoczęła się 10 listopa-
da 2020 r., a koniec prac prze-
widziano na 31 stycznia 2022 r. 
Zakres robót obejmuje budowę: 
drogi wraz z kanalizacją deszczo-
wą, oświetlenia ulicznego oraz 
kanalizacji technologicznej.

 🛣 Mieszka I

Planowana jest także przebu-
dowa ul. Mieszka I. Aktualnie 
trwa weryfikacja ofert złożo-
nych w postępowaniu przetar-
gowym. Prace będą dotyczyć 
przebudowy drogi na odcinku 
o długości 813,00 m. Wybrany 
wykonawca przeprowadzi rów-
nież remont drogi na odcinku 
o długości 87 m. Ponadto zo-

stanie zbudowany chodnik oraz 
nowe miejsca postojowe. Do-
datkowo, przebudowie ulegnie 
skrzyżowanie oraz zjazdy do po-
sesji, a rozbudowie oświetlenie.

 🛣 Rubinowa

Warto też wspomnieć o prze-
budowie Rubinowej, która roz-
poczęła się 23 lipca 2020 r., a za-
kończyła się niemal 3 tygodnie 
temu – 31 maja 2021 r. Inwesty-
cja została podzielona na dwa 
etapy. I etap obejmował budo-
wę oświetlenie LED, a II – przebu-
dowę drogi wewnętrznej. Prace 
objęły: roboty drogowe, budowę 
kanalizacji deszczowej oraz wyko-
nanie oznakowania pionowego.

Władze miasta prężnie działają, by poprawić jakość dróg w mieście. 
Tego lata kolejne inwestycje zostaną oddane do użytku.Remonty drogowe

Budynek przy ul. Wawelskiej 31

Ul. Józefa Lompy

Podpisanie umowy 
w Urzędzie Marszałkowskim

Filia Przedszkola 
nr 1 w Ścierniach



4 |   Rodnia nr 6/2021 EKO-BIERUŃ

Znamy już wyniki pierwszej edycji Zielonego Budżetu

Rusza kolejna edycja 
Budżetu Obywatelskiego

Jednym z etapów tego typu 
projektów jest oczywiście 
weryfikacja wniosków. Zespół 
Oceniający w składzie: Zastęp-
ca Burmistrza Bierunia Seba-
stian Macioł – przewodniczący 
Zespołu, Magdalena Kutynia 
(Wydział Promocji), Agnieszka 
Szczygieł (Wydział Gospodarki 
Komunalnej), Anna Gawlica 
(Wydział Ochrony Środowiska), 
Edward Andrejczuk (Rada Miej-
ska), Michał Kucz (Stowarzysze-
nie Mieszkańców ATLANTYDA) 
zapoznał się z wynikami dwóch 
etapów weryfikacji: formalnym 
oraz merytorycznym.

Do etapu ostatniego zakwali-
fikowanych zostało 8 wniosków 
o łącznej wartości 159 470 zł. 

Kwota przewidziana na rea-
lizację projektów złożonych 
w ramach Zielonego Budżetu 
Miasta Bierunia to 100 000 zł. 
Zespół Oceniający wskazał do 
realizacji 6 zadań, których war-
tość szacunkowa łącznie wy-
nosi 99 520 zł. Dokonując wy-
boru brał pod uwagę przede 
wszystkim stopień wpływu na 
poprawę estetyki w mieście. 
3 spośród 6 wybranych zadań 
zlokalizowanych jest w obsza-
rach wjazdowych do miasta 
(1 projekt przy wjeździe do Bie-
runia od strony Tychów, 2 pro-
jekty przy wjeździe do Bierunia 
od strony Oświęcimia), w związ-
ku z czym ich realizacja wpłynie 
na poprawę wizerunku miasta. 

Pozostałe trzy wskazane przez 
Zespół Oceniający projekty zlo-
kalizowane są na Łysinie, na 
osiedlu Chemików oraz przy uli-
cy Pszennej w Ścierniach.

Wybrane projekty

Kolorowy zawrót głowy – 
propozycja powstania łąki 
kwietnej na osiedlu Chemików 
w rejonie siłowni zewnętrz-
nej. Chwila odpoczynku przy 
krzyżu w cieniu pięknych lip 
i kwiatów – montaż ławki i na-
sadzenie krzewów i kwiatów 
przy krzyżu przy ul. Pszennej. 
To najważniejsze miejsce dla 
wszystkich mieszkańców Ścier-
ni. Zielony plac zabaw – pro-

jekt nasadzenia zieleni przy 
placu zabaw nad zalewem Ły-
sina. Zielona wyspa – renowa-
cja terenu zieleni zakładająca 
usunięcie starych krzewów 
i powstanie nowych drzew 
i innych roślin na pętli auto-
busowej w dzielnicy Zabrzeg. 
Witaj w zielonym mieście – na-
sadzenie zieleni i powstanie 
elementów małej architektury 
na granicy z woj. małopolskim. 
Kolorowy powiew wiosny – 
nasadzenie mieszanki roślin 
cebulowych, które zwiastują 
wiosnę, w dwóch miejscach. 
Na skwerze przy ul. Oświę-
cimskiej i Homera oraz wzdłuż 
ul. Marcina od stacji paliw do 
przystanku autobusowego.

 Projekt można przygo-
tować od początku aż 
do końca. Przy odpo-
wiednim poparciu efek-
ty mogą być naprawdę 
imponujące. Każda ko-
lejna edycja, to nowe 
obiekty sportowe, 
miejsca do odpoczyn-
ku i rekreacji, elemen-
ty małej architektury, 
parkingi oraz wszystko 
to, co z entuzjazmem 
przyjmą mieszkańcy, 
bo przecież – wszystko zależy 
od bierunian!

Ciągłość edycji Budżetu 
Obywatelskiego została prze-
rwana przez pandemię koro-
nawirusa. W tym trudnym dla 
wszystkich czasie gmina podję-
ła decyzję o przesunięciu jej na 

kolejny rok. Wszystko z uwagi 
na trudną do przewidzenia sy-
tuację budżetową. Teraz, gdy 
wszystko powoli wraca do nor-
my, podczas ostatniej czerw-
cowej sesji Rady Miasta pod-
jęto uchwałę w sprawie zasad 
i trybu kolejnej edycji budżetu. 

Od 12 lipca mieszkań-
cy będą mogli składać 
swoje propozycje. Po 
rozpatrzeniu wszyst-
kich wniosków i pod-
daniu ich selekcji gło-
sowanie na najlepsze 
wybrane projekty roz-
pocznie się w paździer-
niku. Szczegóły doty-
czące edycji 2022 już 
wkrótce pojawią się na 
oficjalnej stronie inter-
netowej miasta.

Do tej pory w ramach 
wszystkich edycji Budżetu 
Obywatelskiego wybrano do 
realizacji 87 projektów: 21 
w 2016 r., 19 w 2017 r., 24 
w 2018 r., 11 w 2019 r. i 12 
w 2020 r.

Zielony, tym różni się od klasycznego, znanego z poprzednich edycji, że przede wszystkim – skupia 

się wokół idei ekologii i ochrony środowiska. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, powstaną kolejne 

zielone inwestycje. Wybrane projekty zostaną zrealizowane już w przyszłym roku.

O pozytywnych zmianach w Bieruniu decydować mogą także mieszkańcy. 

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego cieszą się naprawdę 

ogromnym zaangażowaniem społecznym.

NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA, TERMOMODERNIZACJĘ
BUDYNKÓW CZY INNY DOWOLNY CEL

MOŻLIWOŚĆ UBEZPIECZENIA POŻYCZKI  |  MINIMUM FORMALNOŚCI

ZIELONA POŻYCZKA

Po więcej informacji zapraszamy do naszego oddziału w Bieruniu
ul. Rynek 16, telefon: (32) 328-51-03 / 515 080 516

TO TY DECYDUJESZ O PRZEZNACZENIU 
ŚRODKÓW Z POŻYCZKI

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Kolorowy zawrót głowy 17 500,00 zł

CHWILA ODPOCZYNKU PRZY KRZYŻU W CIENIU 
PIĘKNYCH LIP I KWIATÓW 2 500,00 zł

Zielony Plac Zabaw 2 100,00 zł

ZIELONA WYSPA – renowacja terenu zieleni 
na pętli autobusowej w dzielnicy Zabrzeg 
w Bieruniu

29 940,00 zł

Witaj w zielonym mieście – nasadzenia zieleni 
wraz z budową małej architektury na obsza-
rze miasta, graniczącym z województwem 
małopolskim.

30 000,00 zł

 Kolorowy powiew wiosny 30 000,00 zł

Projekty wybrane do realizacji

REKLAMA
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Pandemia koronawirusa powoli znika z horyzontu. Wspaniała 
zabawa zorganizowana z okazji Dnia Dziecka pozwoliła odczuć 
powiew normalności. We wspólną inicjatywę włączyło się kilka 
jednostek: Bieruński Ośrodek Kultury, Bieruński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz Wydział Promocji Urzędu Miejskiego, a wszystko 
po to, by uczcić najweselsze święto w roku.

Najweselsze święto tego roku

6 czerwca 2021 roku teren Mini Arboretum zamienił się w prawdziwy raj nie tylko dla najmłodszych! 
W parku botanicznym pojawiły się tłumy mieszkańców w każdym wieku. Wszystkie zorganizowane 
konkursy i szalone zabawy umiliła piękna, słoneczna pogoda. Warto więc przypomnieć sobie ten 
dzień. Poniżej prezentujemy fotorelację z wydarzenia. Niech tegoroczny Dzień Dziecka w Bieruniu 
pozostanie pamiątką – miejmy nadzieję – stałego już powrotu do czasów sprzed pandemii.  AS
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Z okazji 30-lecia odzyskania samorządności przez miasto Bieruń, Bieruński Ośrodek 
Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowali konkurs na opowiadanie 
o mieście. Poziom nadesłanych prac był naprawdę wysoki. I miejsce zdobyła 
16-letnia Nadia Mazur. Jedną z nagród jest publikacja opowiadania w gazecie.

Bieruniu, Bieruniu, 
Ty stare miasteczko…

Pewnego słonecznego dnia w połu-
dnie, nieznany mężczyzna przechadzał 
się po bieruńskim Rynku. Dzień mijał 
mieszkańcom Bierunia spokojnie – 
każdy zajmował się swoimi sprawami 
i nie wadził nikomu (oczywiście z wyjąt-
kiem kilku starszych Pań, które jak zwy-
kle spotkały się na rynku i plotkowały 
głośno o tym, co piszczy w bieruńskiej 
trawie). Tajemniczy mężczyzna przy-
glądał się wszystkiemu dookoła bardzo 
uważnie, a spojrzenie jego ciemnych, 
zielonych oczu, zdawało się przeszywać 
ludzkie dusze na wskroś niczym ostrze. 
Nagle stanął poprawił czarny kapelusz, 
odgarnął z twarzy długie ciemne wło-
sy i szepnął, jakby sam do siebie – Już 
czas... – czym zwrócił na siebie uwagę 
wcześniej wspomnianych bierunianek. 
Po chwili spokojnym krokiem powędro-
wał w kierunku ratusza.

Otwierając drzwi, tajemniczy męż-
czyzna natknął się na jednego z urzęd-
ników. Pracownik zapytany o Jerzego 
Śpiewaka – aktualnego Prezydenta Ty-
chów – odpowiedział, że gości on aku-
rat w urzędzie. Przechodzień uśmiech-
nął się delikatnie, a w jego oczach 
wyraźnie było widać błysk. Poprosił 
o informację, gdzie może go może 
znaleźć, a gdy ją otrzymał, udał się we 
wskazanym kierunku.

W czasie gdy tajemniczy jegomość 
wędrował po ratuszu, Jerzy Śpiewak 
prowadził naradę z kilkoma urzędnika-
mi. Niespodziewanie drzwi do gabinetu 
narad otwarły się i do środka wszedł ta-
jemniczy mężczyzna. Wszyscy oburzyli 
się i chcieli wyprosić go z pomieszcze-
nia, lecz on jedynie pstryknął palcami. 
Po tym geście czas stanął w miejscu, 
a jedynymi osobami, które mogły się 
poruszać, naginając jednocześnie cza-
soprzestrzeń – byli tajemniczy gość 
oraz prezydent Tychów (który będąc 

w ogromnym szoku, nie potrafił wydu-
sić z siebie ani słowa).

– Kim jesteś? – odparł po chwili 
Pan Jerzy.

– Ja? Czyżbyś mnie nie znał? – za-
pytał tajemniczy gość.

Prezydent uważnie obserwował sto-
jącego przed nim człowieka, ponieważ 
nie do końca był pewien jego zamiarów. 
Ten zaś, jak gdyby nigdy nic, wyciągnął 
z kieszeni kamizelki fajkę i zapalając ją, 
zaczął  opowiadać historię .

– Pamiętasz czasy, w których w Bieru-
niu osiedlali się ludzie? Czasy, w których 
to wszystko, co widzisz teraz, nie istnia-
ło? Albo czy pamiętasz może wszystkie 
tragedie, które wydarzyły się na tych 
ziemiach? Odpowiem za ciebie – nie 
pamiętasz. Zapytasz pewnie, dlaczego 
o to pytam... Odpowiedź na to pytanie 
jest bardzo prosta – bo ja to wszystko 
pamiętam. Możesz mi wierzyć lub nie, 
ale ta część ziemi należy do mnie od za-
rania dziejów i niezmiernie irytują mnie 
ludzie, którzy uważają, że mogą ją so-
bie przywłaszczyć. To ja byłem pomy-
słodawcą nazwy dla tego miasta, to ja 
wymuszałem na rządzących wszystkie 
kluczowe decyzje związane z tym mia-
stem i to do mnie ono należy, czy się to 
komuś podoba, czy nie. Pewnie teraz 
zastanawiasz się, dlaczego, skoro jestem 
tak ważną postacią, nigdy o mnie nie 
słyszałeś? Od lat wzbudzam kontrower-
sje wśród mieszkańców i od lat krążą 
o mnie różne legendy. Niektórzy wie-
rzą, że istnieję, niektórzy wręcz prze-
ciwnie. Są jednak tacy, którzy wiedzą 
o mnie, lecz obowiązuje ich milczenie. 
Od dziś również ty należysz do tego gro-
na. Mam nadzieję, że się mnie nie wy-
straszyłeś? – powiedział zielonoskóry 
jegomość złośliwie się szczerząc zęby 
w uśmiechu.

– Nadal nie rozumiem o co chodzi, 

kim tak właściwie jesteś? – odparł Jerzy.
– Wybacz, że nie przedstawiłem 

się od razu, lecz miałem nadzieję, 
że po moich słowach domyślisz się, 
czego od ciebie oczekuję. Otóż…je-
stem Najutoplejszym z Utopców, 
władcą Żabiego Kraju, niesamowicie 
bystrym i inteligentnym paniczem, 
a ci, co mnie dobrze znają – wołają 
na mnie Hanys Utopek.

Po tych słowach prezydent znie-
ruchomiał ze strachu, a Utopek nie-
wzruszony usiadł na stole i założył 
nogę na nogę. Jerzy Śpiewak otrząs-
nął się z zamroczenia, zaczął chodzić 
po pomieszczeniu i mamrotać coś 
sam do siebie.

— Już teraz rozumiem, to wszystko 
zaczęło mieć sens... Jaki jest powód 
Twojej wizyty? Mnie tylko zastanawia, 
czemu ty taki młody jesteś, skoro wspo-
mniałeś, że żyjesz dłużej niż ja... – pre-
zydent starał się dyskretnie zmienić te-
mat, bo nie do końca ufał poznanemu 
przed chwilą Utopcowi i chciał dowie-
dzieć się o nim czegoś więcej.

– Pieronie... faktycznie, mogłem się 
domyślić, że lepiej byłoby wysłać list... 
Po Bieruń przyszedłem! Bo po co niby 
innego? Chcę Bieruń z powrotem, chcę, 
żeby był Bieruniem jakim był niegdyś, 
albo i jeszcze wspanialszym! Więc bar-
dzo cię proszę o oddanie go w moje 
skromne ręce, a ja już dalej będę wie-
dział, co robić — mówiąc to uśmiechnął 
się i ukłonił teatralnie.

– Ale tak od razu cały..? – zapytał 
Śpiewak z wyraźną niechęcią w głosie.

– Cały, calutki, calusieńki – odparł 
Utopek potwierdzając.

– Ale tak cały calutki? Tak szybciutko, 
tak od razu, tak dziś..?

– Tak, bezdyskusyjnie dziś do wieczo-
ra decyzja musi zostać podjęta. No, chy-
ba że chcesz, żebym ci dom zalał albo 

ulicę, albo całe Tychy od razu – jak tam 
wolisz... – Utopek wzruszył ramionami.

– Ale tak właściwie, to dlaczego tak 
bardzo zależy ci na tym pospolitym ka-
wałku ziemi? Jerzy po chwili rozmyślań 
postanowił dowiedzieć się, czym kieru-
je się Hanys w swoim postępowaniu.

– Pospolitym? – Utopek parsknął 
śmiechem — Chyba sobie ze mnie żar-
tujesz... Gdybym miał pokazać ci coś, 
co jest książkowym przykładem po-
spolitości, to z pewnością nie byłby to 
mój Bieruń... Rzekłbym nawet, że Bie-
ruń jest antonimem pospolitości... Jest 
unikatowy, wyjątkowy, magiczny i prze-
de wszystkim mój osobisty! – Utopiec 
rozmarzył się na chwilę, po czym do-
kończył swoją opowieść – Obiecałem 
sobie kiedyś, że bez względu na wszyst-
ko, będę bronił tej ziemi... Jest tutaj wy-
jątkowo wiele bezcennej przyrody, któ-
rej nie spotkasz w większych miastach... 
Jest też spokój i cisza... A przechadza-
jąc się ulicami nie masz wewnątrz tego 
dziwnego wrażenia, że mieszkańcom 
życie umyka przez palce – nie mijasz 
tłumów spieszących się nie wiadomo 
dokąd, nie widzisz wokół nienawiści, nie 
dostrzegasz zła, które szerzy się często 
tam, gdzie ludzie dostrzegają wyłącz-
nie czubek własnego nosa... W Bieru-
niu ludzie są życzliwi, pomocni i żyją 
w zgodzie z tym, co zostało im tutaj 
dane. Myśl o tym, że ktoś inny może 
chcieć zmienić wszystko, jest dla mnie 
nie do zaakceptowania, więc postano-
wiłem się upomnieć o swoją własność. 
Nikt nie lubi przecież, gdy mu się coś 
odbiera, lub gdy coś traci... Prędzej czy 
później i tak bym Bieruń odzyskał, lecz 
postanowiłem akurat teraz, bo taki mia-
łem kaprys – odrzekł dosyć wyczerpują-

co Utopek oczekując, że Prezydent po-
lubownie zgodzi się oddać mu Bieruń.

— Niech ci będzie... I tak zresztą chy-
ba nie mam wyboru. Przynajmniej teraz 
rozumiem, co czujesz i wiem, że pod 
twoją opieką Bieruń będzie bezpiecz-
ny. Utopek uśmiechnął się i ponownie 
pstryknął palcami. Czas zaczął płynąć 
dalej, a Hanys rozpłynął się w powie-
trzu. Urzędnicy zadawali pytania o to, 
co wydarzyło się przed chwilą, lecz 
prezydent wiedział, że musi milczeć. 
Udało mu się uspokoić zebranych 
i kontynuowano spotkanie. Późnym 
wieczorem, tego samego dnia, Król Ża-
biego Kraju odwiedził Jerzego Śpiewaka 
w jego domu, który poinformował go, 
że w najbliższym czasie Bieruń zostanie 
odłączony od Tychów i zgodnie z obiet-
nicą stanie się miastem samodzielnym

 Hanys odzyskał władzę nad utra-
coną wcześniej częścią Żabiego Kraju. 
Plotki o widywanym w Bieruniu dziw-
nym, tajemniczym jegomościu nigdy 
nie ustały i daje o sobie przy każdej 
mocniejszej ulewie i burzy. Krążą słu-
chy, że Żabi Król przesiaduje w jednej 
z gęstwin przy brudnym lecz pięknym 
malutkim jeziorku, ukrytym pośród 
drzew gdzieś na terenie Bierunia. 
Tam właśnie ma swoją stałą kryjów-
kę, z której obserwuje mieszkańców, 
a wiatr stale przynosi mu informacje 
o wszystkim, co się dzieje w jego mie-
ście. Trzeba jednak uważać – nigdy nie 
wiadomo, co postanowi zrobić Utopek, 
jak również nie wiadomo, jaką postać 
przybierze. Najlepiej jednak go nie 
denerwować – głównie nie niszczyć 
roślin, nie krzywdzić zwierząt i nie 
śmiecić – bo tego Żabi Król nienawi-
dzi z całego serca.

Nadia Mazur – autorka 
zwycięskiego opowiadania



Rodnia nr 6/2021   | 7SPOŁECZEŃSTWO

Zapomniane i zniszczone. Niestety, często tak wygląda 
rzeczywistość zabytkowych miejsc pochówku. Dzięki 
wspólnym staraniom miasta, Muzeum Miejskiego w Bieruniu 
i zaangażowanych społecznych opiekunów cmentarz przy 
ul. Wita Stwosza zostanie wpisany do rejestru zabytków 
chronionych prawnie!

W poniedziałek 14 czerwca 
Burmistrz Miasta Bierunia Kry-
stian Grzesica wspólnie z dyrek-
tor Muzeum Miejskiego w Bie-
runiu Agnieszką Szymulą oraz 
społecznymi opiekunami ne-
kropolii – Joanną i Michałem 
Lorenc wzięli udział w spotka-
niu z przedstawicielami Gmi-
ny Żydowskiej w Katowicach 
– Włodzimierzem Kacem, Sła-
womirem Pastuszką oraz Marci-
nem Dudkiem-Lewinem z Fun-
dacji Ahawas Tora z Poznania. 
Rozmowy dotyczyły poprawy 
stanu cmentarza w Bieruniu. 
Sławomir Pastuszka pozyskał 
na ten cel grant z Fundacji 
Dziedzictwa Kulturowego dla 
Koalicji Opiekunów Cmentarzy 
Żydowskich w Polsce. Na pra-

ce związane z kompleksowym 
uporządkowaniem zieleni 
przeznaczone zostanie 5 tys. 
zł. Spotkanie poprzedziły oglę-
dziny cmentarza z przedstawi-
cielem Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. Fundacja 
Ahawas Tora złożyła wniosek 
o wpisanie cmentarza do reje-
stru zabytków.

Praca w toku

Muzeum Miejskie w Bieru-
niu, jest już w końcowej fazie 
produkcji filmów dotyczących 
dziedzictwa kulturowego Ży-
dów mieszkających w Bieruniu. 
Filmy powstają w ramach cy-
klu „Zwiedzamy Bieruń”. O sa-
mym cmentarzu i bieruńskiej 

synagodze, opowiada Sławo-
mir Pastuszka. Historyk, juda-
ista i doktorant Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Autorem zdjęć 
do filmów jest Wojciech Wikar-
ke. Za koncepcję i scenariusz 
odpowiada Agnieszka Szymu-
la. Premiera filmów odbędzie 
się już pod koniec sierpnia.

Skrawek historii

Cmentarz w Bieruniu Starym, 
został założony w 1778 roku. 
Najstarsze nagrobki pochodzą 
z XVIII wieku. Do obecnych 
czasów przetrwało około 50. 
W tej chwili cmentarz pozosta-
je nieczynny.  AS

Ubiegłoroczne wakacje pod znakiem Utopców zorganizowane 
przez Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) cieszyło się 
dużym zainteresowaniem. W tym roku przyszła kolej na czas 
wolny w towarzystwie ujków.

Kto to ujek?

Na Górnym Śląsku zwykle 
mawia się tak na wujka. Mia-
no ujka przylgnęło do miesz-
kańców Bierunia Starego. 
Zostało nadane przez sąsia-
dów. Oznacza liczne, często 
skomplikowane koligacje ro-
dzinne oraz różnego stopnia 
pokrewieństwo wynikające 
z zawieranych między sobą 
małżeństw. Każdy mieszka-
niec okolicy zapewne potrafi 
wymienić kilku ujków, z który-
mi miał do czynienia.

Przewodnicy 
po okolicy

Jak poznać Bieruń z najlepszej 
strony? Oczywiście pod czujnym 
okiem przewodników wakacyj-
nych. Kto zna się na Bieruniu le-
piej, niż sami mieszkańcy?

Jak informuje dyrektor Mu-
zeum, Agnieszka Szymula, pod-
czas tegorocznej akcji pt. Wa-
kacje z ujkami każdy znajdzie 
coś dla siebie.

Od 3 lipca na bieruńskim 
Rynku będzie można oglą-
dać wystawę plenerową pt. 
Spacerem po Bieruniu, na 
której znajdą się miejsca 
szczególnie ważne dla histo-
rii naszego miasta. Ponadto 
w każdy wakacyjny piątek na 
fanpage’u Muzeum Miejskie-
go w Bieruniu będzie publiko-
wany post z cyklu „Bieruń od 
podszewki” prezentujący miej-
sca i obiekty z terenu Bierunia, 
które związane są z tutejszą hi-
storią i kulturą.

Odkrywamy Bieruń

Muzeum przygotowało także 
spacery, które pomogą w od-
krywaniu miasta. W lipcu od-
będą się dwa: (Nie)Bieruń, pod-
czas którego chętni odwiedzą 
miejsca dawniej znajdujące się 
poza granicami Bierunia Stare-
go oraz Tajemnice bieruńskiej 
starówki. To okazja do pozna-
nia uroków tego miejsca. A już 
w sierpniu wędrówka przenie-
sie się na teren Bierunia Nowe-
go i Bijasowic. O szczegółach 
informować będziemy w na-
stępnym wydaniu Rodni.

Także online

Spacery odbywać będą się 
również w przestrzeni wirtu-
alnej. Na zainteresowanych 
czekać będzie kontynuacja 
muzealnego cyklu filmowe-
go poświęconego zwiedza-
niu Bierunia. Od 16 sierpnia, 
przez trzy kolejne poniedziałki, 
będą miały miejsce premiery 
odcinków przedstawiających 
dziedzictwo kulturowe Żydów 
w Bieruniu.

Poznaj po detalu

To nazwa konkursu adreso-
wanego osobom z wprawnym 

okiem (choć nie tylko). W każ-
dy wakacyjny wtorek na swojej 
stronie facebookowej Muzeum 
zamieści zagadkę fotograficzną 
– na pierwszą osobę, która po-
prawnie odpowie skąd pocho-
dzi zaprezentowany fragment 
miejsca lub obiektu z terenu 
Bierunia czekać będzie atrak-
cyjna nagroda. AS

Wakacyjne spacery
 ☀ „(Nie)Bieruń” 
18 lipca, godz. 16:00, 
zbiórka przy krzyżu 
na ul. Krakowskiej
 ☀ „Tajemnice bieruń-
skiej starówki” 
25 lipca, godz. 16:00 
zbiórka przy krzyżu 
na ul. Krakowskiej 
na bieruńskim rynku

Wystawa
 ☀ „Spacerem 
po Bieruniu”

Rynek w Bieruniu
3.07-29.08.2021r.

Wakacje 
z Ujkami

Zapraszamy

Rozmowy 
o cmentarzu

Kulisy tworzenia dokumentu o cmentarzu. 
Muzeum Miejskie w Bieruniu

Spotkanie dotyczące cmentarza. 
Muzeum Miejskie w Bieruniu
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Chociaż z południa Polski nad morze jest dosyć daleko niewątpliwym atutem 
mieszkania w tej części kraju jest bliskie sąsiedztwo gór. Z Bierunia w rejony 
Beskidu Żywieckiego jest niespełna 100 km. W Tatry Zachodnie – ponad 200. 
Niewielkie odległości sprawiają, że warto wybrać się w góry. Zwłaszcza latem, 
gdy krajobraz jest naprawdę przepiękny. Ciekawą ofertę wycieczek przygotował 
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zapisy ruszyły 21 czerwca.

W góry z BOSIR

Kilka możliwości

Tegoroczna oferta Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
to przede wszystkim Tatry Zachodnie. Nie zabraknie również 
wyprawy w Beskid Żywiecki oraz Gorce. W te wakacje każdy 
znajdzie coś dla siebie. Ofertę stanowią jednodniowe wypady.

 🏔 11.lipca. Tatry Zachodnie – Grześ
Jeden z bardziej popularnych szczytów w Tatrach Zachodnich 

tuż obok Rakonia i Wołowca. Dostępny dla każdego turysty z do-
brą kondycją. Na szczyt z Siwej Polany prowadzi trasa przez Dolinę 
Chochołowską – najpopularniejszą, najdłuższą i największą dolinę 
w polskich Tatrach. Słynącą głównie z krokusów i najpyszniejszej 
szarlotki z jagodami! Na samym szczycie znajduje się drewniany 
Krzyż (w Zielone Świątki przy krzyżu gromadzą się wierzący z obu 
stron Tatr w celu upamiętnienia spotkań antykomunistycznych 
działaczy z Polski i ówczesnej Czechosłowacji) oraz słupek granicz-
ny ze Słowacją. Z Grzesia rozpościerają się niesamowite widoki 
na panoramę Tatr. Głównie na szczyty Tatr Zachodnich.

 🏔 24 lipca. Tatry Zachodnie – Chuda Przełączka
Szlak na Chudą Przełączkę rozpoczyna się w Dolinie Kościeli-

skiej, która jest drugą najdłuższą doliną w Tatrach (tuż po Dolinie 
Chochołowskiej) i jest doliną walną, tzn. doliną, która prowadzi 
od głównej grani Tatr aż do podnóży gór. Dolina Kościeliska to bar-
dzo atrakcyjna dolina, którą przechodzi się z przyjemnością. Szlak 
czerwony prowadzący na Chudą Przełączkę nie jest najciekawszym 
szlakiem w okolicy, ale zdecydowanie warto się na niego wybrać. 
Miedzy innymi dla wspaniałego widoku na piramidę Giewontu, 
Kobylarzowy Żleb, Kominiarski Wierch oraz Polanę na Stołach. 
Odcinek z Chudej Przełączki do Tomanowego Potoku jest rewela-
cyjny i trochę niedoceniony przez turystów, a zobaczyć tu można 
naprawdę zjawiskowe panoramy. Dodatkowo skalne otoczenie 
wizualnie urozmaica widoki. Kolejnym atutem trasy jest pięknie 
usytuowane schronisko PTTK na Hali Ornak.

 🏔 1 sierpnia. Gorce – Turbacz
Trasa na Turbacz to bez wątpienia najpopularniejsza i najpięk-

niejsza droga w całych Gorcach. Przy pięknej pogodzie obfituje 
w niesamowite widoki na Tatry Wysokie oraz Podhale. Szlak 
prowadzący przez klimatyczne schronisko na Łapsowej Polanie 
dodatkowo umili trasę wszystkim, którzy cenią sobie prostą, ale 
przepyszną kuchnię. Z menu najlepiej skosztować racuchów – są 
obłędne! Żółty szlak prowadzący na szczyt przebiega przez piękne 
polany, z których cały czas można podziwiać panoramy. Dodat-
kowo idąc przez Polanę Rusnakową można wstąpić do okazałej, 
drewnianej kaplicy Matki Bożej Królowej Gorców.

 🏔 15 sierpnia. Beskid Żywiecki – Polica
Szlak w Beskidzie Żywieckim prowadzący przez piękny i malow-

niczy las. Bardzo przyjemny i atrakcyjny ze względu na możliwość 
oglądania widoków na Tatry, Babią Górę, Beskid Makowski i Wyspo-
wy. Będąc w okolicy Okrąglicy na szlaku czerwonym warto wstąpić 
do Kaplicy Matki Bożej Opiekunki Turystów. Na trasie znajduje się 
również malutkie i przytulne schronisko PTTK na Hali Krupowej, 
a ciekawostką trasy jest to, że droga prowadzi dawnym szlakiem 
przemytniczym, tzw „Tabakowym Chodnikiem”. Niedaleko szczytu 
mieści się pomnik upamiętniający katastrofę samolotu w 1969 r.

 🏔 21 sierpnia. Tatry Zachodnie – Kasprowy Wierch
To widokowy i łatwo dostępny szczyt, który zna każdy! Swoją 

popularność zawdzięcza miedzy innymi kolejce linowej, która zde-
cydowanie ułatwia zdobycie szczytu. Szlak z Kuźnic przez Muro-
waniec jest jednym z łatwiejszych i popularniejszych. Schronisko 
Murowaniec leży na Hali Gąsienicowej – jednej z najpiękniejszych 
Hali w Tatrach. Miejsce to słynie z piękna wysokogórskich szlaków 
oraz polskiego taternictwa. Cała trasa zapewnia bogate doznania 
wizualne. Co rusz podziwiać można piękniejsze panoramy. Na sa-
mym szczycie znajduje się górna stacja kolejki i najwyżej położona 
w Polce restauracja (1959 m n.p.m.) oraz Wysokogórskie Obserwa-
torium Meteorologiczne. Z Kasprowego Wierchu widoki są osza-
łamiające! Zobaczyć stąd można całą Orlą Perć – od Krzyżnego, 
Granaty i Kozi Wierch po Zawrat i Świnicę. Całe Tatry Zachodnie 
z granią Czerwonych Wierchów.

 🏔 18 września – Tatry Zachodnie – Sarnia Skała
Idealny szczyt na na początek Tatrzańskiej przygody! Na szczyt 

prowadzi trasa przez Dolinę Strążyska, na której znajduje się kilka 
ciekawych punktów w tym Herbaciarnia Parzenica na Polanie Strą-
żyska – z widokiem na Giewont oraz wodospad Siklawica. Sarnia 
Skala to doskonały punkt widokowy! Za plecami zobaczyć można 
Zakopane, a przed sobą podziwiać skalę Giewontu oraz okoliczne 
szczyty. Na Polanę Kalatówki prowadzi malownicza Ścieżka nad 
Reglami. Na końcu czarnego szlaku odpocząć i zjeść można w Ho-
telu Górskim PTTK Kalatówki lub przejść nieco dłużej i skorzystać 
z oferty Schroniska PTTK na Hali Kondratowej. Schronisko to jest 
najmniejszym schroniskiem w polskich Tatrach, ale uważane jest 
za najbardziej klimatyczne tego typu miejsce.

Jak zapisać się na wycieczkę?

Zapisy dla mieszkańców Bierunia przyjmowane są na miesiąc 
przed terminem wyjazdu. Dla pozostałych osób w 7. dniu zapisów. 
Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie. Dla mieszkańców miasta 

od 3. dnia trwania zapisów. Dla pozostałych od 7. Zmiana uczestni-
ków wyjazdu na osoby chętne, które nie mieszkają w Bieruniu, moż-
liwa jest tylko w przypadku braku chętnych z miasta. Do autokaru 
wejdą tylko osoby zapisane na liście. Po telefonicznym zgłoszeniu, 
zapisu należy dokonać w dni robocze od 7:00 do 15:00 w siedzibie 
BOSiRu przy ul. Warszawskiej 270 (II piętro).

Ile to kosztuje?

Cena wycieczki dla jednego uczestnika z Bierunia wynosi 
30 zł w przypadku stawki normalnej oraz 20 złotych w przypad-
ku stawki ulgowej przysługującej emerytom, uczniom, studen-
tom i rencistom. Pozostałe osoby za wycieczkę muszą zapłacić 
30 zł. Honorowane są także zniżki z programów Rodzina Trzy 
Plus i Aktywny Senior 60+. Z opłaty zwolnione są osoby niepeł-
nosprawne. Ich opiekunowie zapłacą jedynie 50% stawki.

Szczegółowe informacje na temat wycieczek można uzyskać 
w siedzibie BOSiRu oraz pod numerami telefonu

(32) 307 42 17 i (32) 307-22-17

 Schronisko Ornak

 Widok na Tatry z Turbacza

 Widok z Chudej Przełączki

Panorama z Kasprowego 
Wierchu
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To naprawdę blisko

Kąpielisko Łysina znajduje się obok 
mleczarni Danone. Okoliczni miesz-
kańcy mają wyjątkowe szczęście. O je-
ziorze w bliskim sąsiedztwie domu 
marzy naprawdę wielu. Nad Łysinę 
przyjeżdżają nie tylko osoby z Bieru-
nia, ale także z sąsiednich miejsco-
wości. I choć nad samym jeziorem 
miejsca jest naprawdę sporo, to prob-
lemem może być miejsce postoju...

Wydzielone parkingi

W sezonie letnim, w pobliżu kąpieliska 
czynne są dwa parkingi. Jeden zlokalizo-
wany jest przy ul. Łysinowej (czynny tyl-
ko w weekendy), a drugi, czynny przez 
całą dobę – znajduje się przy ul. Polnej. 
Warto pamiętać, że za postój pobierana 
jest opłata. To 5 złotych za cały dzień. 
Postój w niedozwolonych miejscach, bę-
dzie zgłaszany odpowiednim służbom, 
które wyciągną konsekwencje.

Ekologiczna alternatywa

Nad jezioro dotrzeć można oczy-
wiście także pieszo lub rowerem. Po-
zwoli to uniknąć opłaty i straty czasu 
wynikającej z szukania miejsca. Do ką-
pieliska prowadzi ul. Łysinowa i Wita. 
Z Rynku nad wodę można dojechać 
rowerem pokonując niewielki dystans 
w niespełna 20 minut.

 AS

W upalne, wakacyjne dni, ukojeniem najczęściej bywa wypad nad jezioro. 
26 czerwca oficjalnie zainagurowano sezon kąpielowy 2021. Dla mieszkańców 
Bierunia i okolic oznaczać może to tylko jedno – wypad nad Łysinę.

Wpadnij schłodzić się nad Łysinę!

To jedna z wieloletnich tradycji Bierunia. Każdego roku, znane i lubiane Ściernianeczki dokładają wszelkich starań, by festynowa 
zabawa przebiegała jak należy. Tegoroczny festyn był jednak niezwykły. Po pierwsze – dał radość i wytchnienie wszystkim spragnionym 
kontaktu z drugim człowiekiem. Po pandemicznej izolacji wspólna zabawa smakowała jeszcze lepiej. W tym roku Ściernianeczki 
obchodzą także 30-lecie istnienia zespołu. Powodów do wspólnej celebracji było więc sporo. Na festynie pojawił się m.in. burmistrz, 
który gorąco zachęcił do zabawy.

Festyn, tradycyjnie z werwą

Takich wydarzeń 
brakowało wszystkim

Za filią przedszkola przy ul. Kamiennej 
w sobotę 19 czerwca działo się co niemia-
ra. Uczestników już u bram witał zapach 
przyrządzanego na grillu mięsa. W towa-
rzystwie pełnego słońca w akompaniamen-
cie muzyki od popołudnia aż do wieczora 
wszyscy przybyli mieszkańcy delektowa-
li się odradzającą, popandemiczną wol-
nością.

Występy kilku pokoleń

Swoje sportowe talenty pokaza-
li najmłodsi przedstawiciele Unii Bieruń 
Stary. Skrzaty rozegrały tam mecz piłki noż-
nej. Widowni zaprezentowali się również 
przedstawiciele kółka tanecznego Roztań-
czone Perełki. To kilkunastu uczniów SP1, 
tworzących układy taneczne pod okiem 
Renaty Sobanik i Małgorzaty Łopuszyń-
skiej. Główną atrakcją popołudnia był 
oczywiście występ Ściernianeczek. Wie-

lopokoleniowy zespół folklorystyczny w fe-
stynach bierze udział już od 30 lat. Po raz 
pierwszy, widowisko odbyło się 15 wrześ-
nia 1991 roku. W składzie są osoby, które 
doskonale znają tamte początki. Pamiętny 
występ zorganizowany był z okazji odzyska-
nej kilka miesięcy wcześniej samorządności 
administracyjnej miasta.

Wyjątkowa atmosfera

Tegoroczne widowisko nacechowane 
było pięknymi emocjami. Dało się dostrzec, 
że wszyscy przedstawiciele są ze sobą na-
prawdę zżyci. Dla przejezdnych pokaz 
umiejętności Ściernianeczek w pięknych 
strojach ludowych był przeżyciem nieco-
dziennym. Okoliczni mieszkańcy z całą 
pewnością przywykli już do ich gościny. 
Po zakończonym występie członkinie ze-
społu poczęstowały wszystkich przybyłych 
gości tradycyjnym kołoczem. Organizator-
ka festynu, Maria Sitko, dołożyła wszel-
kich starań, by każdy, kto przybył na wyda-
rzenie czuł się jak najlepiej. Z uśmiechem 

na twarzy poinformowała również, że ze-
spół w dalszym ciągu cieszy się ogromną 
popularnością, o czym świadczą chociażby 
młodzi członkowie, którzy z wielkim en-
tuzjazmem uczą się, a później prezentują 
kulturowe dziedzictwo regionu.

Atrakcje 
dla najmłodszych

Podczas festynu odbywały się gry i za-
bawy dla dzieci. Nie zabrakło ulubionych 
dmuchańców, basenu z piłeczkami i ku-
cyka. Na boisku można było spróbować 
swoich sił w sporcie

 AS
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Plaża strzeżona nad Łysiną
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Literacki sukces 
Kingi Grzesicy

18 czerwca uczennica klasy 6 – Kin-
ga Grzesica – odebrała nagrodę z rąk 
premiera Mateusza Morawieckiego. 
Zdobyła III miejsce w wojewódzkim 
konkursie literackim Sówka – NIE-
maSówka, inspirowanym twórczoś-
cią Erwina Sówki. Ten znany malarz 
był ostatnim żyjącym twórcą Grupy 
Janowskiej. Zmarł w styczniu tego 
roku. W swoich pracach od zawsze 
przedstawiał piękno i tradycje Gór-
nego Śląska. Był zaliczany do przed-
stawicieli prymitywizmu. Konkursowe 
zadanie polegało na napisaniu pracy 
w dowolnej formie literackiej inspi-
rowanej obrazami artysty. Laureatka 
konkursu wykazała się doskonałym 
wyczuciem estetyki i umiejętnością 
dostrzegania piękna. Jej praca zyskała 
uznanie jury. Uczennica SP1 odebrała 
nagrodę w Śląskim Urzędzie Woje-

wódzkim w towarzystwie burmistrza 
Krystiana Grzesicy, który z radością 
odwiedził Katowice, lecz tym razem 
nie służbowo, a w roli dumnego ojca.

Nowe stroje sportowe

Do szkoły trafiło 40 nowych zesta-
wów z Drużyny Energii. To ogólno-
polska akcja, która zachęca młodzież 
do aktywności fizycznej poprzez 
wspólną zabawę i rywalizację z ró-
wieśnikami ze szkół w całym kraju. 
W marcu, nauczyciele wychowania fi-
zycznego – Kinga Koniarczyk i Dariusz 
Szulc podjęli wyzwanie i zgłosili szkołę 
do udziału w projekcie. W pierwszym 
etapie przedstawiono aktywne życie 
społeczności w formie 5-minutowe-
go materiału filmowego. Dzięki temu 
udało się zakwalifikować do pierw-
szej setki szkół w Polsce, co pozwoliło 
na uzyskanie strojów sportowych dla 
uczniów. W majowym etapie powstało 

nagranie, w którym wzięło udział około 
stu chętnych wykonujących ćwiczenia 
wg wskazanych przez projekt wytycz-
nych. Na tym etapie szkoła zakończyła 
swój udział w projekcie. Najważniejsze 
pozostają jednak wspomnienia o do-
brej zabawie i stroje, które będą wy-
jątkowo przydatną pamiątką.

Dzień pustej klasy

Szkoła dołączyła również do cieka-
wej, międzynarodowej akcji. Pomysł 
powstał w 2012 roku w Wielkiej Bry-
tanii. W tym roku Ośrodek Działań Eko-
logicznych „Źródła” wraz z partnera-
mi z Czech, Słowacji i Węgier zaprosił 
do wspólnego świętowania także SP1. 
18 czerwca cała szkoła porzuciła klasy 
na rzecz nauki w plenerze. To już ko-
lejna odsłona przedsięwzięcia w Bie-
runiu. Nauczyciele zorganizowali różne 
formy nauki z przyrodą w roli głów-
nej. W terenie odbyły się lekcje języka 

angielskiego, języka polskiego, mate-
matyki, przyrody, biologii, geografii, 
muzyki, plastyki, zajęć technicznych 
oraz godziny wychowawcze dla klas 
4-8, a także zajęcia edukacji wczesno-
szkolnej dla klas 1-3.

Bieruń talentem stoi!

Tego, że młode pokolenie jest ka-
pitałem naszej społeczności nie trze-
ba tłumaczyć. Cała sztuka w tym, aby 
ten kapitał wydobyć i zachęcić dzie-
ci do rozwijania swoich zaintereso-
wań. Dnia 16 czerwca nauczyciele 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieruniu 
(mgr Agata Parysz-Urbaś, mgr Do-
rota Pilch, mgr Sonia Rozmus oraz 
mgr Renata Sobanik) umożliwili ucz-
niom klas 1-7 przedstawienie swo-
ich zdolności. W szkolnym konkursie 
"Mam Talent" zaprezentowało się aż 
48 uczestników! Wachlarz umiejętno-
ści dzieci był oszałamiający. Prawdzi-

wym skarbem jest jednak ich odwaga 
i chęć wyrażenia siebie w tańcu, wo-
kalu i grze instrumentalnej. W kon-
kursie wyłoniono laureatów: w ka-
tegorii klas 1-3 – Laura Szlosarczyk 
(wokal), Laura Wyrwalec (taniec), 
Mateusz Penczek (instrument), Wik-
toria Gawełczyk (wokal), Hanna Bo-
berek (taniec), Maja Ruzik (wokal), 
Milena Gajewska (taniec), Zofia Pilorz 
(instrument), w kategorii klas 4-7 – 
Emilia Targiel (wokal), Amelia Rozmus 
(taniec), Magdalena Chyra (wokal), 
Kinga Romanowska (taniec), Krzysztof 
Wiśniewski (instrument).

Przyznano również wyróżnienia dla 
Eryka Wagstyl (instrument), Wiktora 
Pilorz (instrument), Darii Wołdzińskiej 
(wokal), Dalili Pędzik i Julii Kubicy (ta-
niec), Marii Kulpińskiej (taniec) i Mar-
ty Miernik (instrument). Wszystkim 
wykonawcom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

Po krótkim powrocie do nauki w szkołach na uczniów czeka wakacyjna przerwa. W ostatnim miesiącu w Szkole 
Podstawowej nr 1 działo się naprawdę sporo. Oprócz oddania nowego skrzydła budynku i nowoczesnej sali sportowej 
uczniowie mają także inne powody do radości.

Czerwcowy raport z SP1

SP 3 w Zakopanem

Kinga i Krystian Grzesica 
w Urzędzie Wojewódzkim Uczniowie SP1 Stroje sportowe 

z Drużyny Energii

Klasa 7d Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Orła Białego w Bieruniu wraz z wycho-
wawcą Panią Agatą Arendarską zdobyła 
1. miejsce w Ogólnopolskim Konkur-
sie „Pomagamy” organizowanym przez 
Fundację Honor Pomagania Dzieciom. 
Celem konkursu było uwrażliwienie 
dzieci i młodzieży na problemy osób 
z niepełnosprawnościami. Zadanie wy-
chowawcy polegało na przygotowaniu 
scenariusza zajęć i przeprowadzenie go-
dziny wychowawczej uświadamiającej 
problemy osób z niepełnosprawnością. 

Z kolei uczeń z klasy 7d wykonał plakat 
zachęcający do pomocy osobom z nie-
pełnosprawnością.

Nagrodą w konkursie było dofinanso-
wanie w wysokości 50 proc. do 7-dnio-
wej wycieczki do Zakopanego oraz 
udział w prelekcji z panią Poseł Iwoną 
Hartwich, polską działaczką na rzecz 
osób z niepełnosprawnością. Podczas 
wyjazdu uczniowie uczestniczyli w wy-
cieczkach m.in na Gubałówkę, do Doli-
ny Strążyska i Kuźnic, a także zwiedzali 
skocznię i liczne muzea.
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Z inicjatywy Muzeum Miejskiego w Bieruniu powstała 
seria gadżetów z motywem Mostu Cudów. Można je na-
być w siedzibie placówki przy ul. Rynek 14.

Koszulki w trzech kolorach (białe, czarne i niebieskie) 
dostępne są w kilku rozmiarach w cenie 20 złotych. Baweł-
niana torba kosztuje 15 złotych. W sprzedaży są również 
kubki - jeden za 25 złotych.

Most łączący Bieruń Nowy i Babice przebiega nad na-
turalną granicą stworzoną przez Wisłę. To dwie części 
– wschodnia należąca do województwa małopolskiego 
i zachodnia, gdzie leży województwo śląskie.  AS

Jest taki most nad Wisłą, którym biegnie DK44. I nic w tym dziwnego, 
bo mostów na trasach przecież bywa sporo. Ten jest jednak niezwykły. 
Badacze tożsamości kulturowej pogranicza śląsko-małopolskiego 
twierdzą zgodnie – to Most Cudów.

Łoblyc sie po Bieruńsku

Czas zamkniętych teatrów minął – miejmy nadzieję – bezpowrotnie. Rozłąkę z miłośnikami kultury trzeba wszystkim wynagrodzić. 
Spragnieni kontaktu z teatrem są zarówno artyści, jak i publiczność. 25 czerwca na scenie RCKG „Remiza” umiejętności 
zaprezentowały grupy (wcale nie takie) amatorskie. Powiew tęsknoty za grą aktorską był wyczuwalny tak, jak powiew 
świeżego, czerwcowego powietrza.

Na taki teatr czekaliście!
Spotkanie było owocem współpracy 

trzech zespołów: bieruńskiego Teatru 
dla Dorosłych, Teatru Alamat z Kobióra 
oraz zespou teatralnego DoRo Klubu 
Urbanowice MCK w Tychach. W RCKG 
Remiza zaprezentowno dwa spekta-
kle – „Opowieści zamkniętego lasu” 
i „Jest tak, jak się Państwu zdaje”.

Pierwszy z nich to niezwykły teatr 
lalki, aktora i maski z Kobióra. Ten au-
torski spektakl, napisany przez jed-
ną z aktorek opowiada o pandemii. 
Tekst powstał w 2019 roku i można 
powiedzieć, że stał się swego rodzaju 
pandemicznym proroctwem. Punk-
tem wyjścia jest las, który w związku 
z ograniczeniami – został... zamknię-
ty! Spektakl wyróżniał się dużą dawką 
ironii, zarówno w sferze językowej jak 
i scenicznej. Twórcy świadomie sięg-
nęli po konwencję bajki, dołączając 
do niej elementy science ficiton. Ta 
wybuchowa mieszanka, została cał-
kiem umiejętnie okraszona słownym 
dowcipem pełnym dwuznaczności, 
komentując w ten sposób z zacięciem 
naszą rzeczywistość. Widz doskonale 

mógł odnaleźć się w tych oparach ab-
surdu, bo czy po pandemi może nas 
cokolwiek zaskoczyć? Czy rzeczywi-
stość sama w sobie nie bywa absur-
dalna? Postać Goździkowej (w polskiej 
popkulturze rozgościła się na do-
bre), jako dobrej wróżki, może być 
dla wielu bliższa w takiej intepreta-
cji ich rzeczywistości niż mogłoby się 
wydawać...

Tyską propozycją był spektakl „Jest 
tak, jak się Państwu zdaje”. Osią 
wydarzeń jest nowy dyrektor teatru 
i jego rodzina: żona i teściowa oraz 
oczywiście zespół teatralny. I wszystko 
byłoby się tak jak nam wydaje, gdy-
by nie to, że w tej postpandemicznej 
symulacji, izolowani są zdrowi, którzy 
nie mają przeciwciał. Chorzy mogą 
w tym wypadku funkcjonować nor-
malnie. Dyrektor jest kobietą, teatr 
jest kobiecy... i w ministerstwie też 
głownie pracują... kobiety. Ta teatral-
na seksmisja, ma jednak dużo więcej 
do zaoferowania niż powierzchowną 
wizję dominacji jednej płci i zamiany 
miejsc. Piękna i przemyślana, prosta 

scenografia. Nieprzesadzone, użyte 
świadomie kostiumy. Zdecydowanie 
profesjonalnie grające aktorki, które 
wycisnęły ze sztuki co się dało.

 Z czym wiąże się płeć, jakie atry-
buty przypisujemy tradycyjnie naszym 
płciom. Czy kobieta u władzy musi za-
chowywać się jak mężczyzna. Ta silnie 
sfeminizowana sztuka, widzowi mo-
gła przynieść wiele relfeksji, nie tylko 
w kwestii oceny tematu dziś szczegól-
nie nośnego jakim jest płeć kulturo-
wa. Ostatecznie, jest tylko tak jak się 
nam zdaje...

Spotkanie z teatrem zorganizowa-
ne było przez ruch teatrów amator-
skich przy dużej pomocy Bieruńskiego 
Ośrodka Kultury. Pasjonaci zrzesze-
ni w tego typu organizacjach, na co 
dzień zajmują się inną pracą zawo-
dową. Czas wolny oddają swojej tea-
tralnej pasji. Ich chęć do żywego kon-
taktu z publicznością, bez wątpienia 
wzmocniła pandemiczna przerwa, co 
było naprawdę mocno odczuwalne. 
Mieszkańcy Bierunia, jak zwykle, po-
pisali się wzorową frekwencją.

Urząd Miejski 
bez ograniczeń

Informujemy, że od 21 czerwca 
2021 r. Urząd Miejski w Bieruniu 
wraca do pełnej obsługi interesan-
tów przy zachowaniu zasad dystan-
su społecznego i reżimu sanitarnego 
określonych w odrębnych przepisach. 
Oznacza to, że otwarte zostają wej-
ścia do Urzędu, a mieszkańcy mogą 
swobodnie – według potrzeby – po-

ruszać się po budynku Urzędu. Nie 
jest już konieczne wcześniejsze uma-
wianie się na wizyty. Urząd Miejski 
wraca do funkcjonowania, które obo-
wiązywało przed wybuchem pande-
mii. W pełni otwarte są kasy, kance-
laria ogólna oraz pokoje urzędników 
przyjmujących interesantów.  AS

Pracownicy Urzędu Miejskiego przypominają jednak 
o konieczności dezynfekcji rąk w specjalnym urządze-
niu w budynku oraz o zachowywaniu, o ile to możliwe, 
względnego dystansu społecznego.
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Sportowcy wystawieni 
na ciężką próbę

W biegu z przeszkodami, do których z całą pewnoś-
cią należał żar lejący się z nieba wzięło udział naprawę 
wiele osób. W rywalizacji na 17 km uczestniczyło około 
200 śmiałków. Bieg w takich warunkach, to naprawdę wiel-
kie wyzwanie. Najlepszy w nim okazał się Dariusz Marek, 
reprezentant Polski w biegach górskich. Na mecie pojawił 
się z czasem 01:06:19. To naprawdę imponujący wynik, 
biorąc pod uwagę okoliczności atmosferyczne.

 – Nie było łatwo dlatego, że na takich biegach, jak ktoś 
biega o czas, to tempo jest bardzo wysokie. W górach jest 
trochę inne. Teren jest trudniejszy, bardziej się siłowo bieg-
nie i wytrzymałościowo, ale tutaj na takich biegach po-
wiedzmy łatwiejszych w stosunku do biegów górskich, no 
to jednak trzeba się napracować mocno. To nie jest takie 
proste. Ogólnie trasa bardzo ciekawa, rożne nawierzchnie, 
było parę fajnych górek, elementy w małym lasku też cie-
kawe. Generalnie oceniam ją jako szybką. Czy atrakcyjną? 
Uważam, że tak – mówi biegacz Dariusz Marek, zwycięzca 
7. Biegu Utopca w kategorii Open.

Wystarczy wyjść z domu

Polacy coraz chętniej garną się do sportu i często decy-
dują się na bieganie. Ta forma aktywności fizycznej bły-
skawicznie wciąga i sprawia, że chce się więcej. Dlatego 
też z czasem rekreacyjne bieganie po parku zmienia się 
na starty w zawodach. To sprawia, że takie imprezy jak 
Bieg Utopca cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

W tym roku największa lokalna zimowa impreza biegowa odbyła się 
w upalną, czerwcową niedzielę. 20 czerwca 7. edycja Biegu Utopca 
przyciągnęła na Rynek setki biegaczy. Nie wystraszył ich nawet upał. 
Tego dnia na termometrach było ponad 30 stopni Celsjusza!

W nietypowej, letniej odsłonie

Bieruński bieg

Dariusz Marek, zwycięzca 7. Biegu Utopca w kategorii Open.

Na trasie biegu

 Meta wyścigu



Rodnia nr 6/2021   | 13SPORT

Prawdziwe Euro 2020 jeszcze trwa, ale 
w Bieruniu poznaliśmy już najlepsze drużyny 
w Europie. Stało się to dzięki turniejom, 
które zorganizowali działacze Unii i Gola.

Grali o mistrzostwo

Każdy młody piłkarz marzy o tym, 
aby kiedyś zagrać na wielkim turnieju 
z reprezentacją swojego kraju. Obec-
nie wszyscy fani futbolu emocjonują 
się Euro 2020. Tak się złożyło, że w Bie-
runiu mnóstwo dzieciaków miało oka-
zję na własnej skórze poczuć namiast-
kę atmosfery na tego typu turnieju.

Unia Bieruń Stary we współpracy 
z Golem Bieruń zorganizowali cykl tur-
niejów pod nazwą „Euro 2021”. Zawo-
dy odbywały się w pięciu kategoriach 

wiekowych. Każdy z uczestników w lo-
sowaniu dowiadywał się, który kraj 
będzie potem reprezentować.

Do Bierunia przyjechały akademie 
piłkarskie nie tylko ze Śląska, ale na-
wet z Małopolski. Dzieci dały z sie-
bie wszystko, choć przede wszystkim 
liczyła się dobra zabawa i możliwość 
sprawdzenia się na tle rówieśników 
z innych drużyn. Z pewnością za trzy 
lata odbędzie się kolejna edycja bie-
ruńskiego Euro.�� Robert�Czykiel

Początki nie były łatwe, ale dziś Gol Bieruń jest już cenioną 
akademią piłkarską i stawia pierwsze kroki w seniorskiej 
piłce. To wszystko udało się osiągnąć w dziesięć lat.

Dziesięciolecie zwieńczone 
zasłużonym sukcesem

Gol Bieruń jest najmłodszym klu-
bem piłkarskim w naszym mieście. 
Powstał w 2011 roku i małymi kroka-
mi budował zaufanie. Od początku ce-
lem było szkolenie dzieci i młodzieży. 
Akademia piłkarska do dziś jest prio-
rytetem w całym klubie.

W końcu jednak przyszedł także 
czas na utworzenie drużyny seniorów. 
Gol za chwilę zakończy pierwszy sezon 
w historii i nie ma się czego wstydzić. 
W tej chwili zajmuje czwarte miejsce 
w rozgrywkach tyskiej klasy B.

To właśnie na meczu ligowym 
seniorów zorganizowano oficjalne 
obchody 10-lecia klubu. Głównym 
punktem był mecz z rezerwą GTS Boj-
szowy. Kibice nie mogli narzekać, bo 
nie dość, że zobaczyli emocjonujący 
pojedynek, to jeszcze Gol wygrał 2:1.

Dla fanów przygotowano gry i zaba-
wy, były do wygrania nagrody, a także 
pyszne przekąski. Jubilatowi pozostaje 
życzyć kolejnych sukcesów i wytrwa-
łości w codziennej pracy.
� Robert�Czykiel

OGŁOSZENIE
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Problemy zdrowotne natury psychicznej często bywają bagatelizowane. W przypadku urazów lub chorób fizycznych, 
pacjenci bez zastanowienia sięgają po natychmiastową pomoc. W Polsce problemy zdrowotne wynikające ze złego 
stanu psychicznego w dalszym ciągu stanowią temat tabu. Cieszy jednak fakt, że to podejście z każdym kolejnym rokiem 
zmienia się na lepsze, a ze wsparcia korzysta wiele osób w mieście.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach prowadzonych działań 
profilaktyki przeciwalkoholowej informuje, iż Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przystąpiła do realizacji 
kampanii ,,Ogranicz dostępność alkoholu”.

Nie taki psycholog straszny…

Dołącz do kampanii 
„Ogranicz dostępność alkoholu”

Czym jest GCPU?

Gminne Centrum Profilaktyki Uza-
leżnień, działające już od wielu lat przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Bieruniu, jest miejscem, gw którym 
osoby potrzebujące wsparcia i porady 
mogą bezpłatnie skorzystać z pomo-
cy zespołu specjalistów. GCPU pełni 
funkcję konsultacyjno-doradczą, diag-
nostyczną, profilaktyczną i prawną, 
oferując szeroki zakres poradnictwa. 
Wsparcie adresowane jest przede 
wszystkim osobom doświadczającym 
przemocy, uzależnionym od alkoholu 
lub narkotyków, a także ich bliskich. 
Na pomoc mogą liczyć również rodzi-
ny z problemami opiekuńczo-wycho-

wawczymi, oraz osoby, które z różnych 
przyczyn przeżywają kryzys.

Duże zainteresowanie

Wsparcie Gminnego Centrum 
Profilaktyki Uzależnień cieszy się du-

żym zainteresowaniem mieszkań-
ców Bierunia. W 2020 r., udzielono 
w nim 660 konsultacji, co obrazuje, 
że nie taki psycholog straszny, jak się 
wydaje. Wręcz przeciwnie – pomoc 
tego typu cieszy się rosnącą popu-
larnością, zwłaszcza w czasie trwania 

pandemii. Spotkania z psychologa-
mi w GCPU odbywają się zarówno 
w godzinach porannych, jak i po-
południowych (po godzinach pracy 
Ośrodka), tak by umożliwić skorzy-
stanie ze wsparcia jak największemu 
gronu zainteresowanych osób.

Jak otrzymać wsparcie?

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Bieruniu, już od kilku-
nastu lat działa grupa samopomocowa 
„A teraz ja”, której działania skierowa-
ne są na pomoc osobą współuzależ-
nionym. Kontaktując się telefonicznie 
pod numerem 32 708 04 83 z Dzia-
łem Profilaktyki i Wspierania Rodziny 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Bieruniu, przy ul. Władysława 
Jagiełły 1, można uzyskać informa-
cje na temat możliwości skorzystania 
z pomocy w Gminnym Centrum Pro-
filaktyki Uzależnień w Bieruniu oraz 
dokonać zapisów na konsultacje psy-
chologiczne i prawne.

Celem działań jest edukacja i infor-
macja w zakresie wpływu samorządów 
na świadome i odpowiedzialne kształ-
towanie polityki dostępności do alko-
holu na poziomie lokalnym poprzez jej 
fizyczne i ekonomiczne ograniczenie, 
ale również możliwość podejmowa-
nia interwencji w sprawie nielegalnej 
reklamy i promocji alkoholu. Zachęta 
do włączenia się w działania związa-
ne z kampanią kierowana jest również 
do lokalnych mediów, organizacji poza-

rządowych, lokalnych działaczy, a prze-
de wszystkim obywateli.

Osią kampanii są badania i literatu-
ra fachowa opisująca jakie działania 
przynoszą najlepsze efekty w kontek-
ście zmniejszania spożycia alkoholu, 
a przez to ograniczenia szkód zdro-
wotnych, społecznych, bowiem ła-
twy dostęp do alkoholu przekłada 

się na realne, negatywne konsekwen-
cje. Ostatnie badania prowadzone 
w Polsce jednoznacznie wskazują, 
że wzrost liczby punktów sprzeda-
ży o 100 tysięcy niesie za sobą ok. 
tysiąca zgonów mężczyzn w wieku 
produkcyjnym, z czego jedna trze-
cia przypada na mężczyzn w wieku 
od 20 do 44 lat.

Gminne Centrum Profilaktyki 
Uzależnień przy MOPS Bieruń

www.ograniczdostepnosc.pl

fot. Unsplash
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W betonowych miastach czasem trudno o wytchnienie. Brakuje zieleni oraz cichych miejsc, w których można odpocząć. 
Duże imprezy okolicznościowe często organizowane są na stadionach lub przestrzeniach w okolicach szkół. Ponad 6 lat temu 
narodziła się więc koncepcja stworzenia nietypowego parku sensorycznego o imponującej różnorodności roślinnej. Dzięki 
temu, mieszkańcy mogą cieszyć się żywym muzeum przyrody o wielu walorach.

Żywe muzeum przyrody
Imprezy i nie tylko

Wspaniała zabawa z okazji święta 
najmłodszych odbyła się w bijasowi-
ckim Aboretum. Obszar parku to aż 
5 hektarów. Wszystko w pełni zagospo-
darowane. To wiele gatunków roślin, 
otaczających wyznaczone ścieżki, ła-
weczki, tablice edukacyjne i lampy sol-
ne. Oprócz bogatej kolekcji roślin, two-
rzącej spójną całość, przestrzeń nadaje 
się doskonale do organizowania różnych 
uroczystości okolicznościowych.

Kolekcje tematyczne

Uporządkowane ogrody stworzo-
ne z nasadzonych gatunków, dzielą 

się na siedem tematycznych kolekcji. 
Spośród nich wyróżnić można drzewa 
rodzime takie, jak buk, klon, czy świerk. 
Na terenie Mini-Aboretum znajduje się 
także alpinarium zbudowane ze skał 

i ziemi, gdzie główny szkielet nasadzeń 
tworzy kosodrzewina. Można spotkać 
tam chociażby sosnę górską. Kolejny 
ogród tworzą rośliny wrzosowe, do któ-
rych należą zarówno drobne krzewinki, 

jak i kilkumetrowych rozmiarów krze-
wy różaneczników. Stanowią malow-
niczy i ożywiający akcent przestrzeni 
parkowej. Bogactwo barw kwiatów 
oraz dekoracyjność zimozielonych liści 
sprawiają, że to cenne gatunki zdobią-
ce przestrzenie zieleni przez cały rok. 
W sąsiedztwie zlokalizowano kolekcję 
roślin runa, w skład których wchodzą 
rośliny zielne, krzewinki oraz paprocie. 

W bieruńskim parku zobaczyć można 
również ogród różany, ogród traw oraz 
ogród barw i zapachu, który zaprojek-
towano w centralnej części parku. Do-
brane gatunki tworzą ciekawy układ 
na kolistej rabacie w środku głównej 
alei. Trawy z kolei znajdują coraz szer-
sze zastosowanie w kompozycjach ro-
ślinnych, a ich szum działa na człowieka 
wyjątkowo kojąco.  AS

Materiały prasowe UM

WYCIECZKI PO BESKIDACH
Z PRZEWODNIKIEM

W CENIE BILETU KOLEI ŚLĄSKICH

W DNIU WYCIECZKI ZGŁOŚ SIĘ Z BILETEM DO
LICENCJONOWANEGO PRZEWODNIKA NA
STACJI, Z KTÓREJ WYRUSZY WYCIECZKA.

BAW SIĘ DOBRZE!

szczegółowy program dostępny na stronie www.kolejeslaskie.com/turystyka

KOLEJ NA BESKIDY

WYBIERZ INTERESUJĄCĄ CIĘ WYCIECZKĘ NA STRONIE:
www.kolejeslaskie.com/turystyka

REKLAMA
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Potrafią rozwinąć naprawdę imponujące 
prędkości, a ich obsługa – choć zdalna 
– do łatwych nie należy. 19 czerwca 
2021 r. w Hali Sportowej BOSiRu, odbyła 
się 6. edycja otwartych zawodów modeli 
samochodów o puchar burmistrza Bierunia.

Zawody odbyły się w miłej, rodzin-
nej atmosferze. W czterech katego-
riach wiekowych brały udział dzieci 
z przedszkoli i szkół z Bierunia, po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego, My-
słowic, czy Bielska-Białej. Nagrody 
przyznano we wszystkich katego-
riach. Zwyciężyli: Kuba Urbańczyk, 
Nazari Khukhrianskyi i Norbert Ko-
złowski. Dodatkowo – w kategorii 

open – zwycięstwo odniósł Kacper 
Urbańczyk. Nagrody w zawodach 
ufundowali sponsorzy: So Sushi My-
słowice oraz Dar-Car.

Tego typu rywalizacja z roku na rok 
zyskuje uznanie nie tylko fanów mo-
toryzacji, ale także osób, które cenią 
sobie nietypowe formy rozrywki i za-
bawy. Do takiej bez wiątpienia nale-
ży sterowanie mini-samochodami.

Zawody Modeli RC

Najlepsi z najlepszych
Wysoka średnia czy sukcesy w osiągnięciach sportowych. W Bieruniu – 

nie brakuje zdolnej młodzieży. Dowodem na to jest spotkanie burmistrza, 
z najlepszymi absolwentami szkół podstawowych. 26 uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1 i 24 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 uzyskało średnią 
w przedziale 4,78 – 5,72! Odebrali oni nagrody i świadectwa z wyróżnieniem. 
Upominki otrzymali także uzdolnieni sportowcy. W imieniu burmistrza Kry-
stiana Grzesicy i wszystkich nauczycieli – raz jeszcze gratulujemy sukcesu!

Długie, ciepłe wieczory spędzane na świeżym powietrzu. Nastał wreszcie upragniony, letni czas. Z tej okazji 
Bieruński Ośrodek Kultury przygotował cykl wakacyjnych spotkań w ramach 3. edycji imprezy „Letni Rynek”. 
W każdą wakacyjną niedzielę na mieszkańców czekać będą atrakcje. Dziecięcy Letni Rynek, Spotkanie z tańcem, 
koncerty zespołów z Bierunia i okolic oraz wiele, wiele, więcej... Repertuar został przygotowany tak, by każdy 
znalazł coś dla siebie. Animatorzy Bieruńskiego Ośrodka Kultury serdecznie zapraszają w każdą niedzielę lipca 
i sierpnia do odwiedzenia Rynku. Będzie się działo…

Letni Rynek 
pełen atrakcji


