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WYNIKI WYBORÓW
W Bieruniu wybory w pierwszej turze wygrał dotychczasowy burmistrz Krystian Grzesica.
Włodarz miasta uzyskał również
stabilną większość w Radzie
Miejskiej.
Krystian Grzesica zdobył 4775
głosów (55,96 proc.). Kolejne miejsca zajęli: Bernard Pustelnik (2353
głosy – 27,58 proc.), Tomasz Nyga
(1207 głosów – 14,15 proc.) i Adam
Mamok (198 głosów – 2,32 proc.).
Komitet Wyborczy Wyborców Krystiana Grzesicy zdobył
też dziewięć mandatów w 15-osobowej Radzie Miejskiej. Uzyskali
je: Edward Andrejczuk, Walenty
Bobla, Dariusz Czapiewski, Damian
Gerycki, Marcin Nyga, Barbara Panek-Bryła, Maria Sitko, Piotr Świerkosz i Krystyna Wróbel.
Komitet Wyborczy Wyborców
Tomasza Nygi uzyskał dwa mandaty: Agnieszka Demska-Furgał
i Natalia Grosman.
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” ma dwóch
radnych: Jarosława Mokrego
i Stanisława Jureckiego.
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia także uzyskał dwa mandaty: Walenty
Magiera i Tomasz Pyda.
Mandatów radnych miejskich
nie uzyskali dwaj najpoważniejsi
kontrkandydaci Krystiana Grzesicy w wyścigu o fotel burmistrza:
Bernard Pustelnik i Tomasz Nyga.
Frekwencja podczas wyborów
w Bieruniu wyniosła 56,08 proc.
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MIESZKAŃCY
WYNAJĘLI NAS
DO PRACY
Rozmowa „Rodni” z Marcinem Nygą
- przewodniczącym Rady Miejskiej w Bieruniu
Rodnia: Panie przewodniczący, życie pędzi do przodu:
18 października mieliśmy ostatnią sesję poprzedniej Rady
Miejskiej, a rozmawiamy już po
wyborach. Mieszkańcy Bierunia
pozytywnie ocenili pracę radnych
VII, wybierając aż dziesięcioro
z nich na kolejną VIII kadencję.
Pan również znalazł się w gronie
ponownie wybranych radnych.
Jak pan uważa, czym państwo
przekonaliście wyborców?
Marcin Nyga: Nim odpowiem
na Pana pytanie najpierw chciałbym podziękować wszystkim
mieszkańcom Bierunia za udział
w wyborach oraz za czytelny
sygnał, że ostatnie cztery lata
zostały ocenione pozytywnie.
Sądzę, że przekonaliśmy wyborców solidną i zgodną pracą
przez ostatnie lata oraz tym, że
pozytywy zdecydowanie przeważały. Duże znaczenie również
w mojej ocenie miał fakt, że mieliśmy spójną wizję rozwoju całego
miasta, którą umieliśmy wdrożyć
w życie.

- Mój program wyborczy
zbudowałem na podstawie postulatów i potrzeb zgłaszanych
przez mieszkańców. Co ciekawe
zwykle były one zbieżne z moimi pomysłami. W trakcie kampanii przeprowadziłem wiele
rozmów. Zwykle były przyjemne
i konstruktywne, ale spotykałem
się również z krytyką.
Z tego wszystkiego wykrystalizowały się trzy priorytety na najbliższą kadencję w moim okręgu
wyborczym: modernizacja placu
zabaw na ul. Solidarności, budowa chodnika wraz z oświetleniem
na ul. Wita oraz poprawa stanu
dróg, w tym szczególnie realizacja
ul. Rubinowej, na którą mamy już
dokumentację.
Ze spraw bardziej ogólnych
ważne dla mnie jest zagospodarowanie terenów za Groblą,
utworzenie siedziby dla Muzeum
Miejskiego. Powinniśmy również
przyjrzeć się jak funkcjonuje nasza edukacja po reformie. W tej
sprawie szczególnie ważny jest
głos środowiska nauczycielskiego.

- Jak to zwykle w czasie
kampanii wyborczej, opozycja nie szczędziła słów krytyki,
kierowanych pod waszym adresem, a mimo to bierunianie
nie zgodzili się na wyborcze eksperymenty? Co pana zdaniem
o tym zadecydowało?
- Wspomniana przez pana krytyka nie miała zbytniego odbicia
w rzeczywistości i wyborcy wychwycili chyba tę fałszywą nutę.
Chciałbym dodać, że w Internecie ta krytyka przeradzała się
w bezwzględne i bezpardonowe
ataki. Nie dbając o żadne zasady, często pod osłoną anonimowych kont facebookowych,
atakowano nie programy, czy
decyzje, ale konkretnych ludzi
i ich bliskich. Widać ta brudna
kampania przyniosła odwrotny
skutek.

- Co teraz czeka radnych (Kiedy ślubowanie?, Pierwsza sesja?
Praca nad tworzeniem przyszłorocznego budżetu?)
- Kadencja „starej” Rady
Miejskiej kończy się 16 listopada, tak więc pierwsza sesja może
być zwołana przez Komisarza
Wyborczego najwcześniej na 19
listopada. Na pierwszej sesji odbędzie się ślubowanie radnych oraz
wyłonienie przewodniczącego
rady i przewodniczących komisji.
Ważne, aby kwestie organizacyjne zajęły jak najmniej czasu,
bo jak Pan wspomniał do końca
roku chcemy uchwalić budżet,
a to jest długi i złożony proces.

-W czasie kampanii wyborczej spotkał się Pan z wyborcami.
Czy zgłosili oni jakieś pomysły,
które Pana zainspirowały i będzie je Pan starał się realizować
w nowej kadencji?

- W nowej piętnastoosobowej radzie, dziewięć osób to radni
z Komitetu Krystiana Grzesicy.
Czy to oznacza, że burmistrz będzie miał mocne wsparcie swoich
radnych czy raczej należy się spodziewać, „szorstkiej przyjaźni” ?
- Szliśmy razem do wyborów
i razem chcemy realizować nasz
program wyborczy.Dodam, że
liczę na dobrą współpracę dla

WYCIĄGAM RĘKĘ
DO WSZYSTKICH GOTOWYCH

PRACOWAĆ DLA BIERUNIA
Rozmowa „Rodni” z burmistrzem Krystianem Grzesicą.
Rodnia: Panie burmistrzu, gratuluję wygranej w pierwszej turze
wyborów i od razu mam pytanie:
Czym pan przekonał mieszkańców,
by ponownie powierzyli panu kierowanie Bieruniem?
Burmistrz Krystian Grzesica: Przede wszystkim
dziękuję mieszkańcom Bierunia
za zaufanie, jakim mnie obdarzyli
i tak dużą aktywność w wyborach
samorządowych. Cieszy mnie, że
tak wielu ludzi, świadomie chciało
dokonać wyboru burmistrza i swoich
przedstawicieli do Rady Miejskiej.

Na sukces wyborczy mojego
komitetu złożyło się kilka elementów. Harmonijnie rozwijające się
miasto, dobra współpraca z radą
poprzedniej kadencji oraz kampania
prowadzona bez agresji i tak zwanego „hejtu”. Bierunianie pokazali,
że nie zgadzają się na anonimowe
oczernianie ludzi pracujących dla
dobra naszego miasta.
- Pana osoba i skład nowej Rady
wskazują, że w rozwoju Bierunia,
raczej należy się spodziewać kontynuacji niż rewolucji?
- Oczywiście. Wybór bierunian,
rozumiemy jako poparcie dla dotychczasowego kierunku rozwoju.
Dlatego też, ponownie zamierzam
powierzyć funkcję zastępcy burmiBierunia nie tylko w ramach naszego komitetu, ale wśród całej
15-osobowej rady.
- Jest pan doświadczonym samorządowcem. To będzie pana
trzecia kadencja. Jakich wskazówek udzieliłby pan tym radnym,
którzy dopiero zaczynają swoją
samorządową pracę?
- Są trzy podstawowe wskazówki: po pierwsze działać według
zasad moralnych, po drugie dobrze przygotowywać się do sesji
i komisji, po trzecie pamiętać, że
pracuje się w Radzie Miejskiej
w imieniu i dla mieszkańców. To
oni „wynajęli” nas swoimi głosami
do pracy na najbliższe 5 lat i za
5 lat nas rozliczą.
Dziękuję za rozmowę
Zbigniew Piksa

strza sprawdzonemu Sebastianowi
Maciołowi. W mijającej kadencji intensywnie pracowaliśmy. Oprócz
wielu zrealizowanych zadań, mamy
również kilka będących w toku i wiele na etapie przygotowanych projektów. To nie jest tak, że kadencja się
kończy i następuje jakaś przerwa, po
której zaczynamy od nowa. Jesteśmy
po prostu w trakcie pracy.
Budżet 2019 w sporej części
jest zdeterminowany zadaniami
roku 2018. Kilka zadań jest w trakcie
realizacji, finansowanie zewnętrzne innych - przesunęło się na rok
przyszły, a są i takie zdania, na które
mimo ogłaszanych przetargów, nie
zgłosił się żaden wykonawca. Mam
tu na myśli chociażby realizację pomnika i terenów wokół Hamrowizny, które planowaliśmy na ten rok,
a z powodu braku wykonawcy, musieliśmy przesunąć na rok przyszły.
Z pewnością część pomysłów wniosą
Radni, a ponadto, trochę spraw zgłosili mieszkańcy w czasie kampanii
wyborczej i to również będziemy
chcieli uwzględnić.
- Prowadząc kampanię wyborczą, spotykał się pan z mieszkańcami na trochę innej płaszczyźnie.
Czy było coś, co pana zaskoczyło?
- Przede wszystkim to, że problemy rozdmuchiwane do niebotycznych rozmiarów przez konkurencję oraz anonimowe publikacje
w Internecie, tak naprawdę nie są
dla mieszkańców pierwszoplanowe.
Podam dwa przykłady: dla mieszkańców osiedla Homera ważniejsze
jest uporządkowanie terenu wokół
budynku dawnej dyrekcji i zagospodarowanie samego budynku, który
szpeci to coraz piękniejsze osiedle,
niż budowa przy ul. Oświęcimskiej.
Druga sprawa to budowa centrum
handlowego przy ulicy Licealnej. Tu
również są różne opinie. Mieszkańcy
chcą mieć wybór i możliwość tańszych zakupów, a z drugiej strony,
nie chcą aby ciężki transport wjeżdżał na starówkę. Gmina nie jest od
ingerowania w swobodę działalności
gospodarczej jeżeli jest ona prowadzona w granicy obowiązujących
przepisów. My jesteśmy od tego, by
ułatwiać życie mieszkańcom i poprawiać komfort życia w Bieruniu. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni wpusz-

czaniu ruchu ciężkich samochodów
w wąskie ulice starówki. Natomiast
chcemy, aby wszyscy przedsiębiorcy
byli traktowani równo.
- Czyli jak rozumiem organizacja ruchu na starówce to sprawa
ciągle otwarta?
- Tak, zlecimy specjalistom
opracowanie kilku koncepcji poprawiających organizację ruchu
w tym rejonie. Musimy pogodzić
sprzeczne interesy: usprawnienie
płynności ruchu z jednej strony i zapewnienie bezpieczeństwa pieszym
z drugiej. Dlatego też zamierzamy
w tej sprawie prowadzić z mieszkańcami szerokie konsultacje, w czasie
których będziemy wspólnie szukali
najlepszego rozwiązania.
- Cztery lata temu, miał pan
na starcie pięciu radnych ze
swojego ugrupowania. Teraz,
w piętnastoosobowej radzie,
dziewięć osób to członkowie
pańskiego komitetu wyborczego.
Nie musi się pan starać…
- Co też pan opowiada? Jestem
człowiekiem, który lubi współpracować. Do każdego wyciągam rękę.
Również do tych radnych, którzy
weszli w skład rady z innych ugrupowań. Po wyborach, mniej ważne
jest, kto z jakiego jest ugrupowania.
W Bieruniu mamy okręgi jednomandatowe. Każdy radny reprezentuje określoną grupę mieszkańców,
daną część Bierunia i w sumie całe
miasto. Dlatego też, każda osoba,
która chce pracować dla dobra Bierunia i jego mieszkańców, jest mile
widziana. Mam nadzieję, że tak jak
w poprzedniej kadencji, uda nam
się zbudować wzajemne zaufanie,
zarówno wśród radnych jak i w relacjach z burmistrzem. Ważne by,
tak jak dotychczas, Bieruń harmonijnie się rozwijał, a w każdej części
naszego miasta były realizowane
potrzebne tam zadania. Również
w ramach budżetu obywatelskiego,
do którego co roku dokładamy kolejne 100 tysięcy złotych, by wciągnąć
mieszkańców do współdecydowania
o naszym mieście.
Dziękuję, rozmawiał

Zbigniew Piksa
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Parking przy ul. Licealnej oddany do użytku
W czwartek, 4 października dokonano odbioru robót budowlanych prowadzonych przy ulicy Licealnej.
W efekcie tych prac powstał
parking mieszczący 46 miejsc
postojowych dla samochodów
osobowych, w tym trzy dla osób
niepełnosprawnych. Obok kwe
stii użytkowych, podczas budowy
parkingu zadbano także o estetykę.
Powstał tu bowiem niewielki skwer
z elementami tzw. małej architektury - mowa tu o ławkach, stojakach
rowerowych, koszach na śmieci,
ale również poidełkach z wodą do
picia. Spokoju temu miejscu dodają
nowo nasadzone drzewa i mniejsza roślinność. Na wygląd wpłynie

również nowoczesne oświetlenie.
Z myślą o pieszych wykonano także
remont chodnika. Nowy parking
usytuowany jest w pobliżu Szkoły
Podstawowej nr 1 (dawnego Gimnazjum nr 2) oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich, Hali Sportowej, a także Orlika
i siłowni zewnętrznej. Ponadto nowo
wybudowany parking służyć będzie
również użytkownikom zaprojektowanej przez powiat Mediateki.
W pobliżu obiektu przebiegać będzie trasa rowerowa, której I etap
budowy ma rozpocząć się już niedłu-

go. W ramach inwestycji wykonano
już fragment drogi rowerowej która
w przyszłości połączy ul. Licealną
z ul. Marcina. Wybudowany parking
stanie się szczególnie wykorzystywanym miejscem w Bieruniu.
Jej koszt wyniósł 873 300,00 zł.
Miasto udało się pozyskać na ten cel
725 tys. ze środków zewnętrznych.

„Gama” zaprasza!
Ponad 1 mln 600 tys. zł to koszt remontu Domu Kultury „Gama”. Dziś obiekt oddany jest już do
użytku mieszkańców.
Zakończyła się termomodernizacja budynku Domu Kultury „Gama”. Inwestycja była co prawda długoterminowa i kosztowna, jednak w jej trakcie zadbano o wszystkie aspekty funkcjonowania budynku.
Pierwsza z nich to użyteczność - dzięki modernizacji obniżono zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do ogrzania budynku, co w następstwie zmniejszy emisję szkodliwych substancji do środowiska.
Z drugiej strony zadbano także o estetykę tego miejsca, przeprowadzając remont na zewnątrz oraz odświeżono wnętrze. Goście z pewnością docenią odnowiony wygląd zarówno sali, jak i korytarza i toalet.
Jeszcze w tym roku obiekt wzbogaci się o kotary (ich koszt to ok. 50 tys. zł), oraz iluminacje świetlne, które
po zmroku podkreślą atmosfere tego miejsca. Koszt inwestycji to 1 623 347,19 zł. Miasto Bieruń unijne
wsparcie na termomodernizację Domu Kultury „GAMA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego.

Wybudowano drugi Budowa Centrum Homera
odcinek ul. Strefowej
9 października oddano do
użytku drugi odcinek drogi przy
ulicy Strefowej w Bieruniu, który
liczy łącznie 330 m. Powstała tu
nowa jezdnia o szerokości 7 m
i chodnik. Wzdłuż zainstalowano
nowoczesne oświetlenie ledowe.
Budowa drogi ma znaczenie stra-

tegiczne. Liczą na nią kolejni inwestorzy, którzy chcieliby działać na
tym terenie. Jej koszt to ponad 2
miliony złotych, z czego połowa
pochodziła z Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.

To już nie plany, ale rzeczywistość! Ruszyły prace związane z budową nowoczesnego Centrum
Homera. Inwestycja zakłada powstanie Centrum Wspinaczkowego oraz Centrum Sztuk Walk. Dotychczasowa Świetlica Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Nadzieja” pozostanie na
swoim miejscu, ale poddana zostanie gruntownemu remontowi oraz modernizacji. Powstanie przy
niej też klub, w którym utworzona zostanie sala komputerowa. Obiekt dzięki zaprojektowanej „wieży wspinaczkowej” będzie widoczny z większej odległości, także od ulicy Oświęcimskiej, w związku
z tym, stanowić będzie punkt orientacyjny na terenie miasta, a dzięki swojej oryginalnej formie stanie się
ozdobą osiedla. Warto wspomnieć także, że obiekt ten będzie jednym z nielicznych w całym województwie,
a dzięki swojej nowoczesności i niezwykłemu charakterowi szybko stanie się jego wizytówką.
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Przebudowano skarpę Nowy chodnik
na ulicy Mieszka I
na osiedlu Chemików
Ponad 43 tys. zł to koszt zakończonej niedawno inwestycji przy
ulicy Mieszka I. Polegała ona na przebudowie istniejącej tu skarpy
i odwodnieniu pobocza poprzez zabudowę drenu z odprowadzeniem
do wpustu deszczowego.

Blisko 160 m2 - taki odcinek chodnika oddany został do użytku na osiedlu Chemików. Jest to kontynuacja
prac rozpoczętych w zeszłym roku. Dotychczasowe popękane płyty zastąpione zostały przez nową kostkę
betonową. Koszt tej inwestycji to ponad 70 tys. zł. Na tym jednak nie koniec remontu na osiedlu Chemików w przyszłym roku zaplanowano remont kolejnych odcinków chodników.

Modernizacja lewobrzeżnego Nowe oświetlenie
wału Wisły
na osiedlu Chemików
Rozpoczęto realizację długo
wyczekiwanej i mocno pożądanej
inwestycji, jaką jest modernizacja
i nadbudowa wału przeciwpowodziowego na Wiśle. Jeszcze
24 września br. w obecności
przedstawicieli Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie - nastąpiło przekazanie placów budów wykonawcom robót.
Przekazano place budowy przy
ul. Dyrdy w Bieruniu (Czarnuchowice) i przy ul. Wałowej w Bojszowach
(Jedlina).
Zakres robót przewiduje między innymi modernizację i nadbu-

dowę lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu od
ujścia rzeki Przemszy do mostu na
ul. Warszawskiej. Przebudowany
zostanie również przepust wałowy
na wysokości ul. Dyrdy.
Koszt zadania to 1 400 612,
67 zł brutto.

130 nowoczesnych opraw
ledowych oświetla osiedle Chemików. Koszt tej inwestycji to 691
330,37 zł. Inwestycja ta znacząco
wpłynie na energooszczędność,
ekologię, a także lepszą widoczność - obniży koszty eksploatacji,
a także doprowadzi do zmniej-

szenia zużycia energii elektrycznej, co przełoży się na znaczne
ograniczenie emisji CO2. Wymiana oświetlenia przede wszystkim
służy poprawie bezpieczeństwa,
gdyż wymieniono przestarzałe
i awaryjne oświetlenie.
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Wkrótce nowe miejsca
parkingowe na osiedlu
Chemików
34 nowe miejsca parkingowe
to efekt prowadzonej niedawno
inwestycji na osiedlu Chemików.
Powstały one w pobliżu budynków mieszkalnych o numerach:

93, 97, 101, 109, 111, 113, 115.
Inwestycja ta polegała również
na przebudowie chodników i infrastruktury towarzyszącej, tj. kanalizacji deszczowej oraz wpustów

i przykanalików. Miejsca parkingowe zbudowane zostały z kostki
betonowej oraz z płyt ażurowych,
chodnik natomiast wykonany jest
z kostki betonowej.

Zakończono remont
ulicy Wiosennej
Dobiegła końca inwestycja polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej - ulicy Wiosennej w Bieruniu Nowym. Jej koszt wyniósł ok. 140 tys. zł. Polegała ona na wykorytowaniu drogi, zabudowaniu warstwy kruszywa, wykonania przepustu w sąsiadującym rowie oraz wymianie nawierzchni żużlowo-tłuczniowej na nawierzchnię frezowaną z powierzchniowym utrwaleniem.
Dzięki remontowi znacznie poprawiły się warunki dojazdu do domów wybudowanych przy ulicy Wiosennej.

Nowy chodnik
na cmentarzu
komunalnym
Zakończyły się prace związane z wykonaniem chodników na cmentarzu komunalnym znajdującym się przy ulicy Soleckiej. W ramach tej
inwestycji zrealizowane zostały dwa zadania. Pierwsze polegało na
budowie nowego chodnika o powierzchni 144 m2. Drugim zadaniem
było przełożenie istniejącego już chodnika o powierzchni 55,90 m2.
Jej koszt tych inwestycji wyniósł 34 tysiące złotych.

Konserwacja Krzyża
Męki Pańskiej
Zabytkowy kamienny Krzyż
Męki Pańskiej z 1905 roku zlokalizowany przy ulicy Warszawskiej
powrócił na swoje miejsce.
Jeszcze w lipcu tego roku zabytek zabrany został do odrestaurowania. Modernizacji uległ także
teren wokół niego.
Krzyż został odnowiony ze
środków powiatu bieruńsko-ledzińskiego. Dotacja wyniosła 55
969,80 zł.
Krzyż Męki Pańskiej z ulicy Warszawskiej jest czwartym
odrestaurowanym zabytkiem
w Bieruniu. Jeszcze w ubiegłym
roku bieruńskie władze odrestaurowły krzyż przy ulicy Chemików.
W poprzednich latach nowe życie
zyskały również te znajdujące się
przy ul. Marcina i ul. Lędzińskiej.
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NOWY WÓZ BOJOWY DLA OSP CZARNUCHOWICE
W środę 17 października odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowo zakupionego samochodu ratowniczo Związku Ochotniczych Straży Po-gaśniczego GBA (3,5/27/5 MAN) w OSP Czarnuchowice, jednostce działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowni- żarnych z Bernardem Bednorzem,
czo- Gaśniczego.
a także władze naszego miasta – radWydarzenie to połączone było
z oficjalnym apelem strażackim, któ-

ry odbył się na placu przed remizą.
W uroczystości udział wzięli m.in.:

przedstawiciele Państwowej Straży
Pożarnej w Tychach, z komendantem

st. bryg. Piotrem Szojdą na czele,
członkowie Powiatowego Zarządu

ni wraz z burmistrzem Krystianem
Grzesicą.
Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku p.o. Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
st. bryg. Adamowi Wilkowi przez
dowódcę uroczystości asp. Adama
Patalonga. Aktu poświecenia pojazdu dokonał Kapelan Wojewódzki
Strażaków ks. Michał Palowski.

- Ten, kto ratuje życie jednego
człowieka, ratuje cały świat – ten
cytat z Thomasa Keneally’ego najlepiej obrazuje rolę Ochotniczej Straży
Pożarnej w życiu społeczeństwa tymi słowy swoje przemówienie
zaczął burmistrz Krystian Grzesica.
- Społeczeństwo podarowało nam
druhów ochotników, by ci dbali o nasze bezpieczeństwo. My natomiast
chcemy zapewnić druhom ochotnikom godne warunki do tego, by mogli jak najefektywniej nieść pomoc
społeczeństwu - dodał burmistrz.
Z kolei prezes OSP Czarnuchowice druh Przemysław Cecuga powiedział między innymi: Po raz pierwszy
w ponad 60- letniej historii, otrzymaliśmy fabrycznie nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy. Droga do osiągnięcia tego celu była długa, ale jak
widzimy zakończyła się pełnym sukcesem. Niemożliwe byłoby zrealizowanie tego projektu, gdyby nie
finansowanie pozyskane z Urzędu
Miasta Bieruń w kwocie 413.645 zł,
z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 250 tysięcy
złotych oraz z Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego
w kwocie 150 tysięcy złotych, za co
serdecznie dziękujemy. Pragniemy,
aby ten samochód wspierał nasze
działania w służbie społeczeństwu.
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BILANS KADENCJI 2014-2018: COŚ SIĘ KOŃCZY - COŚ ZACZYNA
BUDŻET
•

Dochody - 372 mln zł

•

Wydatki - 381 mln zł

•

Inwestycje: 83,2 mln zł

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
•

Liczba podpisanych umów: 32

•

Wartość projektów: 70,6 mln zł

•

Kwota dofinansowania: 38,6 mln zł

DROGI i PARKINGI
•

Usprawnienie Komunikacyjne Centrum Miasta: Ks. Kudery,
Ks. Trochy, Ks. Macierzyńskiego, Wylotowa

•

ul. Torowa, Barańcowa, Kocyndra, Baryki

•

Planty Karola + łącznik do hali sportowej BOSIR

•

droga wewnętrzna na os. Homera

•

ul. Granitowa - etap II i III

•

ul. Licealna

•

ul. Równoległa

•

Usprawnienie komunikacyjne wokół Przedszkola nr 3:
ul. Bociania, ul. Barbórki

•

ul. Kadłubowa

•

ul. Porąbek

•

ul. Remizowa (współfinansowanie inwestycji powiatowej)

•

ul. Strefowa

•

droga do garaży na os. Granitowa - etap II, III, IV

•

parkingi przy ul. Węglowej

•

parkingi na osiedlu Chemików

•

parking przy ul. Granitowej

•

parking przy ul. Licealnej

OŚWIATA
•

wydatki inwestycyjne - 15,3 mln zł

•

bieżące utrzymanie - 98,8 mln zł

•

budowa Przedszkola nr 3

•

termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1

•

termomodernizacja byłego Gimnazjum nr 1

•

rozbudowa Przedszkola nr 2
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BILANS KADENCJI 2014-2018: COŚ SIĘ KOŃCZY - COŚ ZACZYNA
SPORT I REKREACJA
•

wykonanie instalacji fotowoltaicznej na hali sportowej
w Bieruniu przy ul. Warszawskiej

•

remont dachu hali sportowej w Bieruniu przy
ul. Szarych Szeregów

•

modernizacja pływalni przy SP3 wraz z budową strefy saun
oraz kortu do squasha

•

boiska do gry w bule

•

modernizacja boiska w Ścierniach

•

zagospodarowanie terenu wokół Łysiny

•

wykonanie studni głębinowej przy Łysinie

•

modernizacja Skateparku

•

rozpoczęcie remontu oraz nadbudowy hali sportowej
i Świetlicy Środowiskowej Homera

•

20 nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych

•

nowe oraz kontynuowane wydarzenia sportowe:
Bieruński Bieg „Utopca”, Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego, Polish Open International (badminton),
Bieruński Puchar MTB

OPIEKA SPOŁECZNA
•

utworzenie Domu Dziennej Opieki dla Osób Starszych „Senior+”

•

wartość wypłaconych zasiłków - 45,2 mln zł

•

ilość osób korzystających ze świetlic dla dzieci i młodzieży - 71

KULTURA
•

wydatki inwestycyjne - 3,2 mln zł

•

niektóre wydarzenia: Noc Świętojańska, Jarmark Bożonarodzeniowy, Dni Bierunia, Dożynki, Dzień Dziecka, Majówka Na Rynku,
Dzień Św. Walentego Patrona Miasta, Sylwester na Rynku,
Wakacyjny Rynek

•

termomodernizacja DK „Gama”, remont dachu DK „GAMA”

•

remont dachu RCKG „Remiza”

BILANS
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BILANS KADENCJI 2014-2018: COŚ SIĘ KOŃCZY - COŚ ZACZYNA
BEZPIECZEŃSTWO
•

powołanie Zespołu Roboczego ds. Zagrożenia Powodziowego na
Obszarze Bijasowic, w wyniku prac którego rozpoczęto budowę
rurociągu i zbiornika przeciwpowodziowego

•

zakup aplikacji mobilnej z modułem ostrzegania dla Gminy Bieruń

•

włączenie Bierunia do sieci wodowskazów: 4 posiadane prze Gminę
Bieruń oraz 4 będące własnością Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

•

zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czarnuchowice

•

zakup sprzętu dla OSP ze środków zewnetrznych (z RPO WSL,
z Funduszu Sprawiedliwości, pozyskanie sprzętu z wojewódzkich
magazynów przeciwpowodziowych)

OCHRONA ŚRODOWISKA
•

Program Ograniczenia Emisji: - wymiana 257 kotłów
- budowa 80 kolektorów słonecznych
Łączne dofinansowanie w latach 2015-2018: 3,32 ml zł

•

nasadzenia: w lasach - 63 tys. drzew i krzewów, w mieście
- 954 drzewa, 1093 krzewy i 1324 byliny

•

utworzono zespół parków kulturowych pod nazwami Park Kulturowy dla Obszaru Staromiejskiego i Park Kulturowy dla Obszaru Grobli. Dla tych Parków kulturowych został opracowany „Plan ochrony
zespołu parków kulturowych pod nazwami Park Kulturowy dla Obszaru Staromiejskiego i Park Kulturowy dla Obszaru Grobli

•

rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków na ul. Soleckiej

•

budowa Miniarboretum

OCHRONA ZABYTKÓW
•

opracowano Program opieki nad zabytkami dla gminy Bieruń na
lata 2017-2020”

•

wyznaczony został „Szlak historyczny na Grobli wraz z wykonaniem
jego oznakowania”

•

sześć obiektów objęto ochroną konserwatorska (poprzez wpis
obiektów do rejestru zabytków Województwa Śląskiego)

•

wyremontowanie czterech krzyży przydrożnych wpisanych do
rejestru zabytków Województwa Śląskiego

STREFA EKONOMICZNA
•

rozwój Strefy Ekonomicznej: Pozyskano 2 inwestorów do Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bieruniu w rejonie ul. Strefowej
(Lear Corporation Poland Sp. z o.o. Oddział w Bieruniu, Electropoli
Poland)

•

nieodpłatnie przejęto działki stanowiące drogę (ul. Strefowa) do
terenów KSSE od Agencji Nieruchomości Rolnych o powierzchni
ponad 2 ha

•

złożono wniosek o objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Bierunia przy ul. Turyńskiej, o łącznej powierzchni
20,290 ha, statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

•

wybudowano ul. Strefową
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Wszystkim mieszkańcom Bierunia, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych, szczególnie tym, którzy obdarzyli mnie
swoim zaufaniem i oddali na mnie głos serdecznie dziękuję.

Serdecznie dziękuję za udział w wyborach i głosy oddane na
moją kandydaturę do Rady Miejskiej Bierunia. Zapewniam, że
nie zawiodę Państwa zaufania

Andrzej Baron

Maria Sitko

KULTURA
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NARODY I WYRÓŻNIENIA

Bieruń nagrodzony

Ostatni miesiąc stał się czasem wyróżnień dla władz miasta - 13 października już po raz siódmy Bieruń
otrzymał certyfikat „Samorządowy lider edukacji”, a także nadzwyczajne wyróżnienie „Primus”, aby zaledwie dwa dni później przedstawiciele władz miasta odebrali wyróżnienie za zajęcie wysokiego, piątego
miejsca w ogólnopolskim Rankingu Zrównoważonego Rozwoju.
13 października 2018 roku
w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
odbyła się uroczystość nadania
Certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji”, które nadawane są
za osiągnięcia w dziedzinie polityki
oświatowej.
W Gali Finałowej Konkursu,
współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wzięło udział ponad
150 liderów samorządowych z całej
Polski – prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i starostów. Program
„Samorządowy Lider Edukacji” to
jeden z najbardziej prestiżowych
projektów certyfikacyjnych w Polsce, dlatego tak cieszy fakt, że podczas gali Miasto Bieruń otrzymało
aż dwa wyróżnienia. Pierwszym
z nich jest certyfikat „Samorządowy
lider edukacji” nadawany w oparciu
o ocenę dokonaną przez Komisję

Ekspertów, reprezentujących środowiska naukowe. Nagroda stanowi
dowód na to, że nasze miasto pro-

wadzi lokalną politykę oświatową
w sposób efektywny, nowoczesny,
skuteczny, w oparciu o najwyższe
standardy jakościowe. Tym bardziej
cieszy fakt, że w tej kategorii Bieruń
otrzymał nagrodę już po raz siódmy.

Podczas uroczystej gali, nasze
miasto zostało wywołane po raz
drugi - tym razem, aby otrzymać
nadzwyczajne wyróżnienie „Primus”. Przyznawane jest ono tym
jednostkom samorządowym, które znalazły
się w elitarnym gronie
najbardziej innowacyjnych i skutecznych
polskich samorządów
w dziedzinie polityki
edukacyjnej i zarządzania oświatą. Warto podkreślić, że Miasto Bieruń
uhonorowane tym wyróżnieniem było już raz –
w 2015 roku.
Statuetkę i certyfikat odebrały
Beata Berger-Styga - Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług oraz Barbara Nieckarz - Dyrektor Przedszkola
nr 1 w Bieruniu.

Nagroda za
„Zrówoważony rozwój”
Realizacja zadań oświatowych
stanowi obecnie jedno z najważniejszych wyzwań dla samorządów.
Włodarze nie zapominają jednak
o innych aspektach. Świadczy o tym
kolejna nagroda, którą odebrali zastępca burmistrza Sebastian Macioł oraz wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej - Krystyna Wróbel podczas
konferencji „Zrównoważony rozwój
społeczno-gospodarczy jednostek
samorządu terytorialnego”, 15 paź-

dziernika w Sali Kolumnowej Sejmu
RP. Tym razem eksperci wzięli pod
lupę m.in. wydatki inwestycyjne,
ilość pracujących mieszkańców,
a także prowadzonych w mieście
podmiotów gospodarczych. Na tej
podstawie grupa ekspertów pod
kierownictwem prof. Eugeniusza
Sobczaka opracowała ranking miast,
w których widoczny jest największy
rozwój gospodarczy. Bieruń uplasował się tu na wysokim, piątym miejscu w kategorii “Gminy Miejskie”,
wyprzedzając 231 gmin.
Magdalena Pytlarz

POLONIA PODBIJA PUBLICZNOŚĆ

Rewelacją Śląskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej II Festiwalu Ludzi Szczęśliwych okazał
bieruński chór Polonia.

SZANOWNI PAŃSTWO,
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach
Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, iż do dyspozycji Klientów
Przedsiębiorstwa posiadających podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę, przekazano Internetowe Biuro Obsługi Klienta
(www.ibok.rpwik.tychy.pl), umożliwiające: skorzystanie z usług:
e-faktura i e-odczyt, ustawienie cyklu i dnia podawania odczytu,
wgląd do swoich rozliczeń, historię odczytów, czy też płatność
on-line.
Ponadto dla Odbiorców korzystających z wyżej wymienionych
usług, przewidziana jest niższa opłata abonamentowa.
Zachęcamy do korzystania z nowoczesnego i praktycznego narzędzia i zalogowania się do i-BOK już dziś.

W chorzowskim Centrum
Kultury zaprezentowały się 10
października zespoły z połowy
województwa. Impreza trochę
w stylu fusion: programy kabaretowe, poetyckie, teatralne, muzyka: od szantów do rock and rolla,
a w jury osoby z kręgów Teatru
Rozrywki. W pewnym momencie
na scenę wychodzi Polonia. Chór,
czyli jak wielu sądzi - NUDA. Tym-

czasem, już po pierwszej piosence,
dach gdzieś odfrunął, a publiczność
oszalała. Oklaski, wiwaty , gwizdy
– jak na koncercie rockowym. Nasi
artyści nie byli przygotowani na taką
entuzjastyczną reakcję publiczności.
Nawet nie mieli wybranego utworu
na bis, a bisowali na wyraźne życzenie słuchaczy i organizatorów.
Gdybym tego nie widział i nie słyszał
– nie uwierzyłbym. Niech teraz ktoś

powie, że chór to nuda. „Swing
low, sweet chariot” – to utwór
który zyskał największe uznanie
festiwalowej publiczności. Jak czytamy w protokole jury, poziom
tegorocznego przeglądu był tak
wysoki, że zdecydowano się przyznać dwa równorzędne pierwsze
miejsca. Brawo nasz chór, brawo
chórzyści i dyrygent pani Małgorzata Kalinowska Przybylska.

12

WYDARZENIA

Rodnia nr 10/2018

ODSŁONIĘTO POMNIK PAMIĘCI OFIAR…

CHWAŁA NASZYM BOHATEROM

W sobotę 13 października odsłonięto i poświęcono na cmentarzu parafialnym przy kościele
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym - Pomnik Pamięci Ofiar dwudziestowiecznych konfliktów, na którym umieszczono 287 nazwisk naszych poległych bohaterów.
Jest to symboliczna mogiła
mieszkańców Bijasowic, Czarnuchowic, Kopani, Nowego Bierunia, Ścierni i Zabrzega, poległych na frontach
I i II wojny światowej, w powstaniach śląskich, w obozach śmierci

i miejscach represji politycznych.
Nazwiska umieszczone na monumencie, zaczerpnięto z książki
Henryka Ganobisa i Alojzego Lyski
„Ożywieni przez Miłość i Pamięć”.

Zostały one uzupełnione w wyniku
apelu, wielokrotnie ogłaszanego

w kościele NSPJ. Aktu poświęcenia
Pomnika dokonał ks. proboszcz
Jan Dąbek, który wcześniej odprawił Mszę Św. w intencji Poległych.
Odsłonięcia monumentu dokonali
burmistrz Bierunia Krystian Grzesica

oraz przedstawiciele Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Bieruńskiej Porąbek z przewodniczącym Adamem
Pamułą.
Henryk Ganobis w rozmowie

z „Rodnią” powiedział: Kiedy
w 2015 roku wydana został książka

„Ożywieni przez Miłość i Pamięć”,
do której materiały zbierałem przez
prawie 5 lat, byłem ogromnie usatysfakcjonowany, gdyż wreszcie upamiętniono ofiary wojen i tragedii XX
wieku. Nie wierzyłem, że za 3 lata

będę pod wrażeniem uroczystości
związanych z poświęceniem pomnika poległych w czasie obu wojen, powstań i represji politycznych. Wielki
ukłon należy się Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” za inicjatywę budowy
w osobach: Norberta Jaromina, Henryka Skupienia,
Michała Kucza oraz prezesa
Adama Pamuły. Także bez poparcia naszych mieszkańców
ów projekt nie zostałby zrealizowany. Oczywiście należy
również podziękować włodarzowi gminy Bieruń panu Krystianowi Grzesicy i naszemu
farorzowi ks. Janowi Dąbkowi za to szczególne miejsce
w centrum przykościelnego
cmentarza. Cieszę się ogromnie i myślę, że również ze mną
także rodziny poległych. Ten
mój komentarz zakończę zdaniem „Długo kazałeś IM czekać
Panie, ale w imieniu moich rodaków
dziękuję...”

Z kolei obecny na uroczystości
Alojzy Lysko stwierdził: Dziękuję
Wam bierunianie, za to, że pamiętacie o swoich bohaterach. Moje
Bojszowy, Suszec i wiele okolicznych miejscowości, dopiero czekają
na taki Pomnik.

w wyniku tragicznych wojen XX wieku. Autorami książki pod tytułem
„Ożywieni przez Miłość i Pamięć”,
są Henryk Ganobis i Alojzy Lysko.
Potrzeba upamiętnienia bliskich, znajomych, sąsiadów, którzy
zginęli na frontach wojen XX wieku
lub byli ofiarami tragicznych wydarzeń i represji związanych z tymi
wojnami, istniała w społeczności nowobieruńskiej od dawna. W 2015 r.

Burmistrz Krystian Grzesica
podczas uroczystości powiedział
między innymi: (..)To ważne by pamięć o tych ludziach nie zaginęła, by
istniało godne miejsce, gdzie można
złożyć im hołd, gdzie można zapalić

w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi
Bieruńskiej „Porąbek” zgłoszony został pomysł, by uczcić pamięć tych
Nowobierunian w formie pomnika.
Jako miejsce jego usytuowania zaproponowano cmentarz parafialny

im świeczkę, położyć kwiaty, gdzie
będą upamiętnieni. Bardzo dziękuję
Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi
Bieruńskiej „Porąbek” za tę wspaniałą inicjatywę (…)
Jak można przeczytać w okolicznościowej publikacji: „Dzieje
Górnego Śląska w XX wieku do
niedawna, poznawaliśmy prawie
wyłącznie z opowiadań naszych
ojców i dziadków, często tylko
z pamiątek, które po nich pozostały.
Dzięki badaczom lokalnej historii,
takim jak Alojzy Lysko i wielu innym, powoli poznajemy tragiczne
losy Górnoślązaków. Również Bieruń Nowy doczekał się opracowania przywołującego pamięć tych
rodaków, którzy ponieśli śmierć

Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Za zgodą proboszcza parafii NSPJ
ks. Jana Dąbka, przewidziano miejsce pod przyszły pomnik w centrum
cmentarza. Projekt uzyskał poparcie
mieszkańców w głosowaniu i został
zrealizowany z budżetu obywatelskiego Gminy Bieruń.
Pomnik ma kształt bloku o wymiarach 60x60x190 cm. Wykonany jest z granitu szarego z napisami
wygrawerowanymi w kolorze czarnym. Na ścianach bocznych i tylnej
umieszczono nazwiska i imiona ofiar
- w sumie 287 nazwisk. Pomnik został wykonany przez firmę Granitex
Wiesław Wójcik
Zbigniew Piksa
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Bieruń gospodarzem Konferencji
Metropolitalnej

Jaka jest rola małych miast w metropolii? Jakie znaczenie ma metropolia na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego? Na te i wiele innych pytań odpowiedzieliśmy sobie podczas konferencji zorganizowanej w Poradni Ortopedycznej „Galen” w Bieruniu, która 26
września stała się centrum konferencyjnym dla wszystkich, którzy zechcieli porozmawiać
o współpracy miast w ramach Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.
Gospodarzem tego niezwykłego
i bardzo pouczającego wydarzenia
stał się Burmistrz Miasta Bierunia
- Krystian Grzesica, który witając
zaproszonych gości, prelegentów

ło więc na równi z Katowicami, czy
Chorzowem. Nie znaczy to, że to
nasze niespełna 20-tysięczne miasto
jest mniej ważne. Wręcz przeciwnie stanowi bardzo ważny ośrodek tego

odrębności i specyfiki poszczególnych miast wchodzących w jej skład.
Jako pierwszy głos w dyskusji
zabrał Grzegorz Podlewski - Wiceprzewodniczący Górnośląsko-Zagłę-

i mieszkańców zaznaczył, że Bieruń,
podobnie jak wiele innych mniejszych miast włączonych do Metropolii, stanowi jej bardzo ważne
ogniwo.
- Bieruń jako jedno z pierwszych
miast dołączył do Metropolii. Stanę-

porozumienia - wyjaśnił.
Choć tematem głównym spotkania była wizja rozwoju turystyki
weekendowej, zaproszeni goście poruszyli wiele aspektów współpracy
metropolitalnej, ale również kwestii

biowskiej Metropolii, który wyjaśnił czym właściwie jest Metropolia
i jaki wpływ na małe i większe miasta będzie miało zawiązanie porozumienia. Podlewski zwrócił uwagę na
rewolucję komunikacyjną, jaką już
teraz możemy obserwować - chodzi
o wspólny bilet, bezpłatne przejazdy
dla dzieci i młodzieży, a także bezpłatne przejazdy w dniach, kiedy
stężenie zanieczyszczeń w powietrzu przekracza normy smogowe,
czy autobus do Pyrzowic (ten plan
jest jeszcze w trakcie realizacji). Metropolia to nie tylko to, co udało się
dokonać, ale również wspólne plany, które obejmą swym zasięgiem
łącznie blisko 2,5 mln mieszkańców
przynależnych do niej miast - działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, działanie Metropolitalnego Funduszu Solidarności (w jego
ramach udało się już zrealizować 122
projekty w 37 gminach) lub choćby
wspieranie turystyki rowerowej.
Stanowisko gmin zagłębiowskich przedstawił z kolei Rafał Adamczyk - Burmistrz Miasta Sławkowa

i reprezentant zagłębiowskiej części
Metropolii.
- Gmina Sławków posiada 7 tys.
mieszkańców. Dla nas więc przyłączenie się do Metropolii było bardzo
ważną kwestią. To, że podjęliśmy
dobrą decyzję zobaczyliśmy szczególnie, gdy zauważyliśmy ile większych miast dołączyło się do tego
pomysłu - wyjaśnił tytułem wstępu.
Rafał Adamczyk podkreślił również, że udział w Metropolii nie pozbawił Sławkowa, jako niewielkiej,
ale bardzo malowniczej miejscowości, jej specyfiki. Jako przykład podał
miejsca bardzo atrakcyjne turystycznie, które dzięki udziałowi w porozumieniu mogły ulec rozwinięciu.
Z kolei o tym, co jest najbliższe naszemu sercu, a więc o Bieruniu opowiedział jego burmistrz
i reprezentant górnośląskiej części
Metropolii, Krystian Grzesica. Przedstawianie Bierunia rozpoczął od jego
części centralnej, a więc od Rynku,
który w przeciągu ostatnich lat wypełnił się mieszkańcami i turystami.
Jeśli mówimy o Bieruniu, nie sposób
nie wspomnieć o św. Walentym patronie miasta. Przykładów na
niezwykłość naszego miasta burmistrz podał wiele, jednak jak one
wpływają na Metropolię, a także jak
Metropolia wpływa na te miejsca?
- Bieruń jest bogaty w wiele
miejsc mających znaczenie historyczne, religijne, edukacyjne, które
przypominają o naszym dziedzictwie
narodowym, ale także pozwalają
odpocząć w bardziej lub mniej aktywny sposób. Dzięki uczestnictwie
w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, możemy rozwijać to, co nas
wyróżnia, dzięki czemu stanowimy
jej bardzo istotny element - wyjaśnił, zapewniając, że choć Bieruń jest
niewielkim miastem, to dysponuje
olbrzymim potencjałem.

O tym jak istotne jest zachowanie swojej kultury, ale i nieustanna
praca nad samym sobą przekonywał
Alojzy Lysko - regionalista, pisarz,
publicysta.
- Nasza egzystencja jest niczym
innym, jak tworzeniem. Nie przebiega to jednak według pewnego
wzoru. Nie ma przecież transcendentnych prawideł i ideału. Te
wzorce wynikają z dotychczasowych
doświadczeń poprzednich pokoleń.
Powołana do życia Metropolia także
- rozpoczął swoje przemówienie,
w którym podkreślił jak istotną rolę
w strategii Metropolii ma kultura.
Wieńcząc to, co stało się puentą
przemówień burmistrza Bierunia
i Sławkowa było hasło kończące
przemówienie dr. hab. Krzysztofa
Ficka - znanego w Europie ortopedy, specjalisty medycyny sportowej,
właściciel ośrodka „Galen”, a co najważniejsze mieszkańca Bierunia.
- Mały dużo może - zapewniał
dowodząc, że Bieruń, mimo, iż jest
niespełna dwudziestu tysięcznym
miasteczkiem, posiada ogromny
potencjał, świetny klimat i bardzo
przyjazne dla przedsiębiorców
otoczenie. Ponadto wychował
i wykształcił ambitnych, kreatywnych i wysoko mierzących mieszkańców. Dlatego też możliwym jest, że
człowiek z Bierunia (wychowanek
bieruńskich szkół) został światowej
klasy ortopedą i otworzył w Bieruniu znakomitą placówkę medyczną,
w której leczą się najpopularniejsi
w Polsce i Europie sportowcy.
Przedstawieni prelegenci
z pewnością dowiedli tego, że każde
miasto będące częścią Metropolii
Górnośląsko-Zagłębiowskiej jest
bardzo istotne.
- To nasze wspólne zadanie, aby
doskonalić współpracę i sprawić,
że staniemy się dużym sprawnym
organizmem - apelował burmistrz
Grzesica do przedstawicieli pozostałych metropolitalnych miast,
kończąc spotkanie.
Magdalena Pytlarz

Stowarzyszenie Współpracy Zagranicznej „Wspólna – Europa”

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
Z BEAUJOLAIS NOUVEAU
Stowarzyszenie „Wspólna - Europa” organizuje tradycyjne spotkanie z młodym, francuskim
winem „Beaujolais Nouveau”, na które zaprasza mieszkańców
Bierunia. Spotkanie odbędzie się w sobotę 17 listopada 2018 r.,
o godz. 18.00 w Kinoteatrze „Jutrzenka”.

Program spotkania:
• Degustacja win „Beaujolais Nouveau”.
• Tańce.
Bilety wstępu w cenie 40,00 zł.
Informacja – Tel: 0/724-861-607 ,
Zgłoszenia: wspolna-europa@wp.pl
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Zarząd Stowarzyszenia
„Wspólna Europa”
www.wspolna-europa.eu
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III Otwarte Zawody Modeli Samochodów
o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Bierunia
W poszczególnych konkuren5. Aleksandrowicz Filip
W Bieruniu bardzo prężnie działa grupa modelarzy. Mowa tu zarówno o przedszkolakach, jak i już doświadczonych konstruktorach. W sobotę, 13 października, po raz kole- cjach zwyciężyli:
Konkurencja szkoły Podstawojny mogliśmy przyjrzeć się tym niezwykłym dziełom sztuki konstruktorskiej podczas III
Konkurencja Przedszkola do we od klasy VI do III Gimnazjum
Otwartych Zawodów Modeli Samochodów RC o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta
klasy I szkoły Podstawowej:
1. Jura Maciej
Bierunia.
Hala Sportowa przy ulicy Warszawskiej ponownie się zapełniła. Na
sobotnie zawody przyjechali wszy-

dów dokonał Przewodniczący Rady
Miasta Bierunia Pan Marcin Nyga.
W gronie przedstawicieli byli

i Rekreacji Adam Duczmal. Do wspólnej rywalizacji zgłosiło się łącznie 35
zawodników z własnymi modelami

1. Stolarczyk Jakub
2. Chrząszcz Filip
3. Pilorz Zofia
4. Margol Igor
5. Kucz Tymek

Konkurencja szkoły Podstawowe od klasy II do klasy V:
1. Materna Mikołaj
2. Klisz Filip
3. Pilorz Wiktor
4. Kozłowski Norbert

2. Urbańczyk Kacper
3. Durkalec Barbara
4. Bieniek Jerzy
5. Bożek Hubert
Klasa Otwarta - „Open”
1. Drozdek Rafał
2. Kucz Łukasz
3. Chrząszcz Wojciech
4. Materna Waldemar
5. Mrozek Kacper

Magdalena Pytlarz

AKCJA „WSPARCIE DLA
ŚWIETLIKOWA” w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Bieruniu
scy - przedszkolaki, uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych oraz
osoby starsze zakwalifikowane do
kategorii Open, z powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Jaworza-Bielskiego, Mysłowic, Tychów, Łączan
woj. Małopolskie. Otwarcia zawo-

również Burmistrz Miasta Bierunia
Krystian Grzesica, Radny Miejski Stanisław Jurecki, Dyrektor Ligi Obrony
Kraju Ryszard Kasprzyk, Prezes Ligi
Obrony Kraju pow. Bieruńsko-Lędzińskiego Franciszek Musioł, Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu

samochodów RC. Obok popisów zawodników mogliśmy obejrzeć pokazy latania modelami samolotów
pilotowanych przez Macieja Jurę
oraz Kacpra Urbańczyka.

Bieżący rok szkolny rozpoczął
się w SP nr 1 w Bieruniu od wielowymiarowej akcji charytatywnej
zorganizowanej dzięki współpracy
nauczycieli, uczniów i rodziców.
Tegorocznym celem było zebranie funduszy oraz darów dla

Joanna Owsiejko, Bożena Tomala
i Joanna Dłubis.
Kluczowym punktem akcji był
trzeci już bieg charytatywny, tym
razem pod nazwą „Dla Świetlikowa”, zorganizowany przez państwa Dariusza i Martę Szulc. Bieg

podopiecznych Tyskiego Centrum
Opieki Dziennej i Hospicjum dla
Dzieci “Świetlikowo”.
W ramach akcji na terenie
szkoły zorganizowane zostały
kiermasze ciast przygotowanych
przez uczniów i ich rodziców,
a dochód ze sprzedaży słodkości
wyniósł ponad 2 tysiące złotych.
Jednocześnie przez 3 tygodnie
trwała w szkole zbiórka specjalistycznej żywności HiPP, podczas
której zgromadzono ponad 500
sztuk słoiczków z obiadkami dla
chorych dzieci. Osobami odpowiedzialnymi za tę część akcji
były panie Agnieszka Malewicka,

odbył się tradycyjnie na kąpielisku
Łysina we wtorek 9 października
2018, a wzięło w nim udział łącznie
229 uczestników. Wpisowe na bieg
wpłacane przez uczniów, datki
prywatnych sponsorów oraz dochód z kiermaszu ciast pozwoliły
na zebranie łącznie kwoty 6800 zł,
które zostały przekazane fundacji
wraz z obiadkami HiPP.
Dziękujemy wszystkim, dzięki
którym możliwe było przeprowadzenie tak udanej zbiorki, a widząc
zaangażowanie i chęć uczniów do
pomagania możemy zapewnić,
że akcja ta na pewno nie będzie
ostatnią.

BIERUŃSKI BRĄZ I SREBRO W MALADZE
W dniach od 4 - 16 września
w hiszpańskiej Maladze odbyły się
23 Mistrzostwa Świata Masters
w Lekkiej Atletyce. Startem na 5 km
w chodzie sportowym rozpoczęła
się rywalizacja przedstawicieli klubu UKS „Maraton – korzeniowski.
pl” w Bieruniu w tych zawodach.

Ostatecznie nasi zawodnicy zajęli
bardzo dobre miejsca: 8 miejsce - Katarzyna Śleziona (28.57.31), 7 miejsce - Waldemar Małecki (28:40.34)
i 9 miejsce - Adam Śleziona.
Natomiast 10 września przyniósł
najwięcej zadowolenia dla wszystkich startujących w chodzie na 10

km. Katarzyna Śleziona w raz z koleżankami z drużyny wywalczyła brązowy medal, a Waldemar Małecki
z kolegami Mirosławem Łuniewskim
i Ryszardem Harasińskim zdobyli medal srebrny.

NIEZŁY WYSTĘP
W BEŁCHATOWIE
Parę tygodni później w Bełchatowie odbył się Mały Memoriał
Janusza Kusocińskiego (Mistrzostwa
Polski Młodzików U 16). Jedynym ale niesamowicie ambitnym i utalentowanym przedstawicielem klubu
UKS „Maraton – Korzeniowski.pl”
w Bieruniu w tych mistrzostwach był
Wiktor Grubecki. Znakomity chodziarz zaliczył swój debiut imponująco zajmując 7 lokatę na dystansie 5
km. Serdecznie gratulujemy Wiktorowi i czekamy na następne sukcesy
w przyszłym sezonie.
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Mistrzostwa Bierunia
w Szachach
W sobotę, 6 października
w ramach Mistrzostw Bierunia

w Szachach spotkaliśmy się w obiekcie sportowym przy stadionie KS

Unia Bieruń Stary. W tym trudnym
i wymagającym wiele cierpliwości

sporcie zmierzyło się 24 zawodników, którzy jeszcze przed oficjalnym

rozpoczęciem zawodów obmyślali
strategie.
Obok dorosłych zawodników,
udział w Mistrzostwach wzięły również dzieci, które nie obawiały się
rywalizacji ze starszymi.
- Uczę się gry w szachy już od
czterech lat - przekonywała 9-letnia
Ania, która trenuje pod okiem najlepszego trenera - swojego dziadka.
- Gra to przecież zabawa, dlaczego
więc miałabym się bać? - wyjaśniła.
Choć atmosfera jest bardzo
istotną kwestią w trakcie tego typu
zawodów, liczyły się także umiejętności. Wśród dzieci najlepsi okazali
się być kolejno: Martyna Cofała, Filip
Wilk i Wiktor Żołneczko. W kategorii dorośli I miejsce zajął Krzysztof
Wilk. Tuż za nim uplasował się Paweł Kwaśniewski, a ostatnie miejsce na podium zajął Janusz Waszek.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie
gratulujemy!
Magdalena Pytlarz

ROŚNIE FORMA NASZYCH SKACIORZY.

Skaciorze w drugiej lidze
Zawodnicy sekcji skata KS Unia
Bieruń Stary właśnie awansowali do
drugiej ligi w której w lutym 2019,
czyli w nowym sezonie rozpoczną
rozgrywki. Jak nam powiedział kierownik sekcji Holdek Mrzyk: cieszy

nas wysoka forma, bo wyższa liga
oznacza rywalizację z coraz trudniejszym przeciwnikiem a bieruński skat po latach wraca na należną
mu pozycję. W drugiej lidze będą nas
reprezentowały dwie panie: Lidia

Segeth i Aleksandra Łańska – Gawlik
oraz trzej panowie Czesław Piekorz,
Karol Mielcarek i Piotr Niemiec.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów.

Turniej Petanque
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Petanque powoli staje się bieruńskim sportem. Choć nazwa wydaje się być obca, bule zyskują coraz więcej zwolenników, a i nowo
powstałe boiska do gry sprzyjają treningom. To, co również sprzyja
grze jest możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce przykładem może tu być organizowany 6 października Turniej o Puchar
Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu.

Wzięło w nim udział łącznie
22 zawodników, którzy bardzo
szybko podzielili się na drużyny.
Tym, co okazało się najważniejsze to przede wszystkim bystre
oko i celny rzut, ale również chęć
rywalizacji oraz zabawy.
Puchary za I miejsce i medale ufundowała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Agnieszka
Wyderka-Dyjecińska. Pozostałe
nagrody zakupione zostały przez

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólna
Europa”, a wręczył je Burmistrz
Bierunia Krystian Grzesica, który
bardzo chętnie kibicuje podczas
większości turniejów petanque.
Zawodnicy wykonali także pamiątkowe zdjęcie, które podczas nadchodzących zimowych wieczorów
będzie przypominało o tym iście
letnim sportowym szaleństwie.
Magdalena Pytlarz

TRWAJĄ BEZPŁATNE SZCZEPIENIA
Podobnie jak w ubiegłym roku, mieszkańcy Bierunia w wieku od 60.
roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie
w ramach programu zdrowotnego, realizowanego na terenie naszego
miasta. Program trwa od września do końca listopada br.
Świadczenia są realizowane w Niepublicznym Specjalistycznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej MULTIMED sp. z o. o. w Bieruniu,
ul. Granitowa 22.
Żeby skorzystać ze szczepień należy zarejestrować się w NSZOZ
„MULTIMED” w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 – 13:00 telefonicznie pod nr telefonu 32 216 21 07 lub
osobiście w pokoju C9 . Szczepienia są wykonywane w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 – 16:00
w gabinecie zabiegowym – pokój A14.
O kwalifikacji do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Gorąco
zachęcamy do skorzystania z tej oferty!

Inauguracja roku akademickiego
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Mieszkańcy Bierunia zdecydowanie nie lubią nudy. Tyczy się to
osób w każdym wieku. Przykładem
może tu być inauguracja kolejnego
roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w którym mogliśmy uczestniczyć w poniedziałek,
15 października. Obok oficjalnych
obchodów, było to również święto
bieruńskich seniorów, dla których
zajęcia stały się nie tylko sposobem
spędzania wolnego czasu, ale także
integralną częścią życia.

Aby tradycji stało się zadość, ten
wyjątkowy dzień rozpoczęliśmy, jak
w latach ubiegłych, od występu chóru
Harmonia, który zaprezentował pieśń
“Gaudeamus Igitur”, a następnie Hymn
Polski. Uroczystego powitania studentów obok wykładowców, dokonał również Burmistrz Bierunia - Krystian Grzesica, który stwierdził wprost, że jest
dumny z działań bieruńskich seniorów.
- Studenci bieruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to ludzie żądni
wiedzy, ludzie, którzy nie boją się pytać
i ciągle chcą poszerzać swoją wiedzę.
Ich niesamowite podejście aktywizuje
wszystkich. Podczas zajęć nie wystarczy powiedzieć cokolwiek, a potrzebna
jest dogłębna i szczegółowa wiedza.
Wykładowcy konfrontują się bowiem
z ludźmi, którzy pomimo tego, że po-

siadają rozległą wiedzę, chcą ją stale
wzbogacać. Cieszę się, że jako miasto
możemy pomóc studentom - wyjaśnił.
Po przemówieniach przyszedł
czas na moment, na który wszyscy
czekali - pasowanie nowych studentów. Zostali nimi: Wanda Mendrela,
Maria Dec, Mirosława Kubicka, Małgorzata Mokry, Zenona Siwek, Marek
Ledwoń, Henryk Klima i Janusz Wadas,
którzy jeszcze długo po odśpiewaniu
przez chór Harmonia „Gaude Mater
Polonia” z dumą ściskali otrzymane
w tym dniu indeksy.
Częścią, która także towarzyszy
nam co roku jest wykład inaugurujący.
Wygłosił go dr Grzegorz Odoj ciekawie
opowiadając o tym “Co to znaczy być
ślązakiem”.
Magdalena Pytlarz
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Bieruń - roztańczone miasto

WYDARZENIA

To były dwa dni pełne sportowych zmagań. W weekend, 13 - 14 października, już po raz czwarty Bieruń stał się stolicą tańca. Wszystko to za sprawą Galen Dance
Festival 2018, który z roku na rok gromadzi do bieruńskie Hali Sportowej coraz więcej oglądających, ale i zawodników.

Kolejne edycje to nowe doświadczenia, które pozwalają nam sytuować to wydarzenie coraz wyżej
w ogólnopolskich rankingach.

Z kolei okres najgorętszych przygotowań rozpoczął się dla nas kilka
miesięcy temu. Mam nadzieję, że
udało nam się sprostać wymaganiom publiczności i tancerzy - mówiła
o organizacji turnieju sama Marzena
Lozinszek, pomysłodawczyni Galen
Dance Festiwal, a na co dzień właścicielka i trenerka tańca w szkole “Wir”.
Obawy organizatorów okazały
się zbędne. Już w sobotni poranek
Hala Sportowa przy ul. Szarych Szeregów pękała w szwach. Na trybunach
zasiadały tłumy mieszkańców, ale
także gości z całej Polski, a nawet
zza granicy. Niedługo potem na
scenę wyszli główni goście turnieju
– zaproszone pary tancerzy, które

wzięły udział w zmaganiach. Choć
było ich wiele, właściwie każdy taniec
był wyjątkowym i barwnym widowi-

skiem. Występy tancerzy są również
dowodem na to, że jest to, że w tej
dyscyplinie sportowej najważniejsza
jest zabawa.

- Trenuję już od 10 lat. Wszystko
zaczęło się właściwie, kiedy rozpoczęłam rehabilitację. Taniec dał mi
bardzo wiele – wraz z mężem zauważyliśmy, że nie potrafimy praktycznie bez niego żyć. Podczas zajęć
poznaliśmy także fantastycznych
przyjaciół, którzy dziś dzielnie nam
kibicują – mówiła z radością pani
Janina z Bierunia, uczęszczająca na
zajęcia do Szkoły Tańca „Wir”.
Wszystkie pary wzajemnie więc
sobie kibicowały i dopingowały. Bardzo pozytywna atmosfera udzieliła się także obserwującym turniej
przedstawicielom władzy – burmistrzowi Krystianowi Grzesicy, jego
zastępcy Sebastianowi Maciołowi,

a także radnym miejskim, którzy
pomagali organizatorom, wręczając
zwycięzcom pamiątkowe dyplomy,

Tym razem również najlepsze pary
otrzymały medale i puchary z rąk
przedstawicieli władz miasta.

Na podziękowania zasłużyli także
mieszkańcy, którzy coraz chętniej dopingują tancerzy - przyznała Marzena

- To niesamowite, jak to szybko
zleciało. Jeszcze cztery lata temu nikt
w Bieruniu nie interesował się tańcem. Dzięki działalności pani Marzeny
Lozinszek Bieruń stał się tanecznym

Lozinszek. - To daje nam motywację
do tego, aby stale podnosić poziom
turnieju. W ciągu ostatnich dwóch
dni wystąpiło tu dwa razy więcej par,
niż w roku poprzednim, a liczymy na

miastem - dziękował organizatorom
Burmistrz Bierunia, Krystian Grzesica.
Po turnieju krótkiego podsumowania dokonali także organizatorzy
Galen Dance Festiwal, którzy z dumą
stwierdzili, że bieruński turniej tańca
przyciąga coraz więcej tancerzy.
- Cieszymy się, że nasz pomysł
tak bardzo spodobał się w Bieruniu.
Muszę podziękować władzom miasta, które pomagają nam w organizacji turnieju od samego początku.

to, że w przyszłym roku będzie ich
jeszcze więcej - dodała.

medale, a dla najlepszych duże złote
puchary.
Po bardzo ciężkiej sobocie,
kiedy to wyłoniliśmy najlepsze

pary w Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Bierunia, Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego i Marszałka
Województwa Śląskiego, a także
w Turnieju Seniorów, nie było czasu na odpoczynek. Tym razem do
tańca porwali nas tancerze mierzący się w kategoriach mistrzowskich.
Tu również wszyscy, którzy obecni
byli zarówno w trakcie przeglądów
konkursowych, jak i na gali, podczas której wystąpiły najlepsze pary
w kategoriach A, B i C, nie mogli narzekać na nudę. W głowie kręciło się
wręcz od kolorowych strojów, a nogi
nieustannie wyrywały się do tańca.
Po turnieju przyszedł czas na wyłonienie najlepszych par tanecznych.

Tym, co również zasługuje na
uwagę jest fakt, że bieruński turniej
tańca stał się prawdziwym tanecznym świętem. Atmosfera rywalizacji,
ale także radości, jaka udzieliła się
wszystkim podczas ostatniego weekendu długo nas nie opuści.
Magdalena Pytlarz

JESTEŚMY Z WAMI OD 1992 R.

- Praca nad bieruński turniejem tańca trwa właściwie od
samego początku jego istnienia.

MAGAZYN SPOŁECZNO-KULTURALNY BIERUNIA NR 6 (349) 2017r.
ISSN1233-4987 Gazeta bezpłatna
redakcja@rodnia.bierun.pl
Wydawca:
BIERUŃSKI OŚRODEK
KULTURY • ISSN 1233-4987
Redaktor naczelny: Zbigniew Piksa • Adres redakcji: ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń, tel. 216 40 16,
e-mail: redakcja@rodnia.bierun.pl. Nakład 3000 egzemplarzy
Realizacja: Agencja Reklamowa BORGIS tel. 601 48 54 48 Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Niezamówionych materiałów redakcja nie zwraca.
Zastrzega też sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów.

