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Drodzy czytelnicy! Numer „Rodni”, 
który oddajemy właśnie w wasze ręce, 
wygląda nieco inaczej niż planowaliśmy. 
Nie ma w nim relacji z otwarcia 
centrum wspinaczkowego, na które 
zapraszaliśmy Was miesiąc temu. Nie 
ma zapowiedzi imprez kulturalnych. 
Nie zachęcamy Was do spacerów 
i cieszenia się wiosną. Przeciwnie. Bardzo 
prosimy, byście byli cierpliwi, wytrwali 
i zostali w domach, a wyjścia ograniczyli 
do tych naprawdę koniecznych.

Pandemia koronawirusa postawiła nas wszystkich – 
zarówno mieszkańców wielkich europejskich metro-
polii, jak i małych miasteczek jak Bieruń – w sytuacji 
absolutnie wyjątkowej. Nie ma zajęć w szkołach, 
zamknięte są urzędy, kina, muzea, restauracje. Ulice 
miast są puste. W sklepach obsługuje nas personel 
w ochronnych maseczkach i rękawiczkach.

W tej przedziwnej atmosferze, bez wspólnego uczest-
nictwa w nabożeństwach, bez radości świątecznych 
zakupów, musimy przygotować się do nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych. Starajmy się je przeżyć w gronie 
najbliższych, w miłości i pogłębionej refleksji.

Koronawirus sparaliżował nasze życie i zmienił wszyst-
kie plany. Gdy oddawaliśmy ten numer do druku (30 
marca) właśnie dotarła do nas informacja o pierwszym 
potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem 
w Bieruniu. Pacjent czuje się dobrze, przebywa w izo-
lacji domowej i nie wymaga hospitalizacji. Na kwaran-
tannie przebywają na ten moment 34 osoby. To wydaje 
się niewiele jak na 20-tysięczne miasto. Trzeba jednak 
pamiętać, że wszystkie nasze wysiłki i wyrzeczenia służą 
temu, by nie dopuścić do rozwoju epidemii do takiej 
skali, jaką osiągnęła ona we Włoszech, gdzie codziennie 
umiera kilkaset osób.

Dlatego apelujemy: nie lekceważcie zagrożenia. 
Zostańcie w domach. Gdy musicie wyjść z domu 
np. na zakupy, zachowujcie bezpieczne odległości 
i dezynfekujcie ręce. Chrońcie siebie i innych.

Wewnątrz numeru informujemy jak działa miasto 
i jego instytucje w tym szczególnym czasie. Bo mimo, 
że nie nie spotykamy się z Wami bezpośrednio, 
to ciągle pracujemy dla Was! Sylwia Witman
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Remont ulicy Granitowej wchodzi w ostatnią 
fazę. Na jezdni jest już układany asfalt, trwają 
też roboty brukarskie związane z wykonywa-
niem chodników i miejsc parkingowych oraz 
zjazdów.

Przebudowa ul. Granitowej – która przez ostat-
nie tygodnie powodowała spore utrudnienia 
i zmiany w organizacji ruchu na osiedlu – zmierza 
do szczęśliwego końca. Prace postępują w dobrym 
tempie i wiele wskazuje na to, że jeszcze przed 

upływem terminu (wykonawca ma czas do czerw-
ca) mieszkańcy osiedla będą mogli korzystać z no-
wej jezdni, chodników i miejsc postojowych.

Całe zadanie kosztuje ponad milion złotych, 
a na jego realizację gmina Bieruń pozyskała 

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych wysokości 50%. Jest to ostatni etap 
przebudowy ul. Granitowej (poprzednie były 
realizowane w latach 2014-2018). Wykonawcą 
jest firma JKM Sp. z o.o. z Mikołowa.

Co prawda wszystkie obiekty kulturalne i sporto-
we w mieście zostały zamknięte, ale to nie zna-
czy, że nic się na nich nie dzieje. Na stadionach, 
pływalniach, w halach sportowych, na strzelnicy 
i obiekcie na Łysinie prowadzone były lub są prace 
porządkowe i remontowe. Konserwacje i remonty 
trwają też w „Jutrzence”, „Gamie” i „Remizie”.

BoSir
Największy zakres prac jest związany z moder-
nizacją zaplecza szatniowo-sanitarnego w hali 
sportowej Gimnazjum nr 2, gdzie wykonano 
już remont w czterech z pięciu pomieszczeń. 
Wymieniona została instalacja wodna, elek-
tryczna, obecnie kładzione są płytki i monto-
wana jest ceramika sanitarna. Równocześnie 
trwa malowanie głównej sali. Z kolei w hali 
sportowej przy Gimnazjum nr 1, oprócz drob-
nych napraw i sprzątania, przeprowadzono ge-
neralną dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu.

Na pływalniach czas wykorzystywany jest 
na drobne naprawy, np. uzupełnianie fug, wy-
miana listew, czyszczenie pomieszczeń i urządzeń 
oraz prace malarskie. Niebawem rozpoczną się 
też prace porządkowe na boiskach przy SP nr 3.

Na stadionach Unii i Piasta trwają wiosenne 
porządki, malowanie, mycie okien w budyn-

kach, itd. Nowe oświetlenie otrzyma strzelni-
ca sportowa – tradycyjne lampy wymienione 
zostaną na ledowe.

BoK
Bieruński Ośrodek Kultury także nie organizuje 
obecnie żadnych zajęć ani imprez, dlatego pra-
cownicy BOK również postanowili wykorzystać 

ten czas na prace remontowe i konserwatorskie. 
W Kinoteatrze „Jutrzenka” trwa pracochłonna 
renowacja krzeseł. W DK „Gama” unowocześ-
niane jest oświetlenie sceny, trwa też gruntow-
ne sprzątanie piwnic. – Przeznaczamy ten czas 
na wszystkie te prace, na które na co dzień, przy 
bieżącej działalności zawsze brakuje czasu – 
mówi dyrektor BOK Joanna Lorenc.

Prace remontowe trwają też w RCKG 
„Remiza”. Na głównej sali trwa malowanie 
sufitu i wymiana oświetlenia. Ławki na te-
renie wokół „Remizy” przechodzą renowa-
cję. Pracownicy BOK porządkują też teren 
i przygotowują go pod planowane na ten 
rok nasadzenia zieleni.

 LS, SW

asfalt na Granitowej

Na Granitowej trwa już asfaltowanie.
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remonty i wiosenne porządki

Zaplecze sanitarne w hali sportowej Gimnazjum nr 2 właśnie przechodzi remont. W „Remizie” trwa malowanie sufitu w głównej sali. / BOK
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Do zakończenia tej ogromnej in-
westycji pozostał jeszcze rok, ale 
gmach nowej sali gimnastycznej 
przy SP nr 1 prezentuje się już 
w całej okazałości. Trwają prace 
przy układaniu pokrycia dachowe-
go. W środku ruszyły roboty insta-
lacyjne i tynkarskie.

Budowa nowego skrzydła Szkoły 
Podstawowej nr 1, obejmującego 
salę gimnastyczną wraz z zapleczem, 
to rozległy projekt, którego reali-
zacja zgodnie z harmonogramem 

ma zakończyć się do maja 2021 r. 
Cała inwestycja to koszt 10 mln zł, 
ale miasto realizuje ją przy pomocy 
środków zewnętrznych, w tym dofi-
nansowania z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki wysokości 2,5 mln. Dodat-
kowe 138 tys zł pochodzi z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. W tegorocznym 
budżecie miasta na to zadanie za-
bezpieczono 3,5 mln.

Jak wygląda stan inwestycji 
na marzec 2020 r? Trwają roboty 

związane z ociepleniem i pokryciem 
dachu. Wewnątrz są prowadzone 
prace elektryczne i wodno-kanali-
zacyjne. Rozpoczęło się tynkowanie 
ścian. Dodatkowo wykonano już 
fundamenty pod zupełnie nową 
klatkę schodową, wyposażoną 
w windę i pochylnię dla osób nie-
pełnosprawnych. Dzięki temu cały 
obiekt będzie bardziej dostępny dla 
osób poruszających się na wózkach 
(właśnie na to zadanie przyznano 
dofinansowanie z PRFON).

Siedem gminnych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych zo-
stanie poddanych kompleksowej 
termomodernizacji. Gmina Bie-
ruń otrzymała prawie 3 miliony 
dofinansowania na ten cel.

To  ko le jny  krok  w walce 
o poprawę jakości powietrza 
w naszym mieście. We wszyst-
kich budynkach poddanych ter-
momodernizacji kotły węglowe 
zostaną wymienione na gazowe, 
wymienione będą okna i drzwi 
zewnętrzne, ocieplone zostaną 
ściany zewnętrzne, fundamenty 
i dach. Tak kompleksowa termo-
modernizacja znacząco wpłynie 
na zmniejszenie zużycia energii 
potrzebnej do ogrzewania budyn-
ków. Dzięki zmianie paliwa z wę-
glowego na gazowe zmniejszy się 
też emisja szkodliwych pyłów.

Cały projekt, o nazwie „Kom-
pleksowa termomodernizacja 
budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych w Gminie Bieruń” będzie 
kosztował 3 896 914,73 zł. Lwią 
część kosztów pokryje uzyskane 
dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 (2 965 
609,13 zł)

W ramach projektu, komplek-
sowej termomodernizacji zosta-
ną poddane następujące budynki 
wielorodzinne:

przy ul. Wawelskiej 55,• 
przy ul. Rynek 17,• 
przy ul. Adama 4,• 
przy ul. Jagiełły 80-82,• 
przy ul. Jagiełły 47-53,• 
przy ul. Jagiełły 84,• 
przy ul. Jagiełły 86,• 

W Bieruniu będą realizowane kolej-
ne projekty związane modernizacją 
ulic i chodników, a przede wszyst-
kim budową energooszczędnego 
oświetlenia LED. Gmina otrzymała 
na ten cel kolejne środki – ponad 
2 miliony złotych z Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii.

2 063 686 zł – dokładnie taka kwo-
ta trafi do naszego miasta. Pieniądze 
będą przeznaczone na sześć zadań 
inwestycyjnych, które zostaną zreali-
zowane jeszcze w tym roku. Podczas 
Sesji Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii podjęto uchwałę w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej 
gminom członkowskim w ramach 
„Programu działań na rzecz ograni-
czenia niskiej emisji w roku 2020”.

Miasto Bieruń otrzyma ponad 
2 miliony złotych wsparcia na rea-
lizację następujących zadań:

Budowa chodnika z oświetle-• 
niem LeD przy ulicy Wita i ulicy 
Skrajnej,
Budowa chodnika z oświetle-• 
niem LeD przy ulicy Pszennej,
Budowa drogi rowerowej z do-• 
puszczonym ruchem pieszych 
wraz z oświetleniem LeD po-
między ulicą Dyrdy a ulicą Mie-
lęckiego,

instalacja efektywnego energe-• 
tycznie oświetlenia na terenie 
gminy Bieruń – etap ii,
Budowa oświetlenia LeD przy • 
ulicy rubinowej w Bieruniu 
w ramach zadania Przebudowa 
ulicy rubinowej,
Budowa oświetlenia bocznej • 
ulicy Lipcowej.
Zgodnie z wytycznymi, otrzyma-

ne dofinansowania gminy przezna-
czać muszą na zadania związane 
z ograniczeniem niskiej emisji. 
Projekty zgłoszone przez nasze 
miasto idealnie wpisały się w prio-
rytetowe zadania GZM dotyczące 
walki ze smogiem oraz rozwoju 
zrównoważonej mobilności miej-
skiej. Energooszczędne oświetlenie 
ulic sprzyja – w dalszej perspekty-
wie – poprawie jakości powietrza, 
a w bliższej poprawie bezpieczeń-
stwa i komfortu codziennego funk-
cjonowania w mieście.

Trwa realizacja największej inwe-
stycji oświetleniowej w historii 
Bierunia. W lutym rozpoczęła się 
wymiana starych opraw sodowych 
na nowe, w technologii LED. W ra-
mach projektu „Instalacja efektyw-
nego energetycznie oświetlenia 
na terenie gminy Bieruń – etap II” 
zostanie wymienionych łącznie 400 
opraw. Do tej pory wymieniono ich 
ponad 100.

Prace rozpoczęły się w lutym. Za-
kończono już wymianę oświetlenia 
na ulicy Chemików, Turystycznej 
i Ekonomicznej, zmodernizowano 

też oświetlenie ulic Nasypowej, 
Bażantów, Sokolskiej i Majowej. 
Nowe oprawy oświetleniowe 
pojawią się jeszcze na ulicach: 
Kościelnej, św. Barbary, Pilniko-
wej, Marcina (bocznej), Królowej 
Jadwigi (skatepark), Bojszowskiej 
(teren przy Zajeździe Jajosty), 
Mikołaja, Krótkiej, Warszawskiej 
(przed halą sportową przy SP nr 3), 
łączniku pomiędzy halą sportową 
przy ul. Warszawskiej a Plantami 
Karola, Kadłubowej (parking), So-
leckiej (plac przed Domem Pogrze-
bowym), Węglowej (teren przed SP 

nr 3), Szarych Szeregów (parking 
przy hali sportowej), Jagiełły (te-
ren wokół „Triady”) i Zdrowia. Za-
kończenie zadania jest planowane 
na wrzesień.

W a r t o ś ć  i n w e s t y c j i 
to 1 127 771,00 zł, przy czym war-
tość dofinansowania pochodzącego 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego 
wynosi 85 procent tej kwoty.

Wykonawcą jest firma COPCO 
Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Imie-
linie.
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Sala gimnastyczna 
już pod dachem

Dofinansowanie 
na termomodernizację

jaśniej i bezpieczniej

2 miliony 
od Metropolii

Trwają prace przy pokryciu dachu nowego skrzydła szkoły.



4 |   Rodnia nr 3/2020 KORONAWIRUS – INFORMATOR

Bieruń podczas pandemii
Koronawirus – to słowo w ostat-
nim czasie towarzyszy nam na każ-
dym kroku. Po raz pierwszy mamy 
do czynienia z sytuacją, gdy wszel-
ka działalność w sferze publicznej – 
kulturze, biznesie, oświacie, sporcie 
– została zawieszona, a nasze życie 
skupione jest wokół zapewnienia 
sobie i bliskim bezpieczeństwa. 
Niestety, izolacja jest póki co jedy-
nym narzędziem jakie mamy, by po-
wstrzymać pandemię. jak radzić so-
bie w tym trudnym czasie? jakie 
działania podejmuje miasto by za-
pewnić mieszkańcom maksymalne 
bezpieczeństwo? Przedstawiamy 
najważniejsze informacje.

W naszym mieście odnotowano 
już pierwszy przypadek zarażenia 
koronawirusem (do dnia 30 mar-
ca, gdy oddawaliśmy ten numer 
„rodni” do druku), trzeba pamię-
tać, że ilość zakażonych zarówno 

w Polsce, jak i na świecie wciąż 
rośnie. W żadnym razie nie należy 
lekceważyć zagrożenia. Przypomnij-
my, jakie środki ostrożności wpro-
wadził polski rząd dla całego kraju: 
zakaz opuszczania domów poza 
sytuacjami gdy jest to konieczne 
(wyjście do pracy, do lekarza lub 
po niezbędne zakupy). Środkami 
komunikacji miejskiej może jedno-
cześnie podróżować najwyżej tyle 
osób, żeby zajęta była tylko poło-
wa miejsc siedzących (siadać moż-
na co drugie miejsce). Na mszach 
może przebywać do pięciorga wier-
nych. W pogrzebach i ślubach może 
uczestniczyć tylko najbliższa rodzi-
na. W miejscach publicznych razem 
mogą przebywać nie więcej niż dwie 
osoby. Wprowadzone zarządzenia 
będą obowiązywać co najmniej 
do 11 kwietnia, a ich przestrzegania 
będzie pilnować policja.  SW

Drodzy Mieszkańcy,
w związku z tym, że sytuacja jest wyjątkowa, a Wasze zdrowie 
i bezpieczeństwo jest najważniejsze, wprowadzone zostały zmia-
ny w funkcjonowaniu wielu placówek i instytucji miejskich.

Na dzień dzisiejszy (30 marca) zakażenie koronawirusem po-
twierdzono w Bieruniu u jednej osoby. W związku z zaistniałym 
zagrożeniem epidemiologicznym oraz idącymi za tym decyzjami 
Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wprowadziliśmy 
zmiany w funkcjonowaniu obiektów miejskich i jednostek orga-
nizacyjnych.

Jesteśmy w czasie szczególnym, kiedy powinniśmy zachowywać 
się wobec siebie w sposób wyjątkowy. Nie powinniśmy lekcewa-
żyć problemu i zachować wszelkie środki ostrożności. Zostańcie 
w domu, dbajcie o siebie i innych.

Krystian Grzesica
Burmistrz Miasta Bierunia

oŚWiaDczeNie BurMiStrza

urząd Miejski – tylko zdalnie
Od 16 marca Urząd Miejski pozostaje nieczynny 
dla klientów. Zamknięte są kasy, wszelkich płat-
ności można dokonywać wyłącznie przelewem 
(zalecany przelew internetowy).
Z urzędnikami można kontaktować sie telefo-
nicznie (32 708 09 10) lub mailowo (urzad@
um.bierun.pl). Szczegółowy wykaz telefonów 
i adresów e-mail jest dostępny na stronie inter-
netowej www.bierun.pl.
Polecamy też platformę e-Urząd (www.bierun.
pl/e-urzad). Wiele spraw urzędowych (nie tylko 
w urzędzie miejskim) można też załatwiać za po-
mocą elektronicznej platformy e-PUAP lub systemu 
SEKAP. W tym celu trzeba posiadać tzw. profil za-
ufany, który bez większych trudności można założyć 
poprzez systemy bankowości elektronicznej.

Szkoły i przedszkola
Od 12 marca nie odbywają się zajęcia w szkołach 
i przedszkolach. Rekrutacja do przedszkoli jest 
prowadzona wyłącznie internetowo: wnioski 
o przyjęcie dziecka można składać tylko w for-
mie elektronicznej, przesyłając skan dokumentów 
lub wypełniony plik WORD na adres wybranego 
przedszkola:
–   Przedszkole nr 1 

przedszkole1bierun@interia.pl;

–   Przedszkole nr 2 
sekretariatp2bierun@gmail.com;

–   Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 
p3bierun@o2.pl.

Bieruńskie placówki oświatowe zachęcają, by od-
wiedzać ich strony na Facebooku. To nie są waka-
cje – przypominają nauczyciele, którzy dokłada-
ją wszelkich starań, by wspierać swoich uczniów 
w nauce zdalnej.

Kultura i sport
Wszystkie imprezy 
i zajęcia organizowane 
przez Bieruński Ośro-
dek Kultury i Bieruński 
Ośrodek Sportu i Re-
kreacji zostały odwoła-
ne. O ich wznowieniu 
lub nowych terminach 
placówki będą infor-
mować na stronach 
internetowych. Na ra-
zie zapraszają na swo-
je kanały w mediach 
społecznościowych, 
gdzie starają się przy-
gotowywać propozy-
cje dla mieszkańców 
spędzających czas 
w domach.
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W ramach Bieruńskiego Pakietu Po-
mocowego, przedsiębiorcy będą mo-
gli liczyć na umorzenie całości bądź 
części czynszu w gminnych lokalach 
za 1 miesiąc, z możliwością odrocze-
nia terminu zapłaty czynszu na kolej-
ne 2 miesiące. O całkowite umorzenie 

wnioskować mogą najemcy, którzy 
działają w branży uwzględnionej 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z 20 marca 2020 (są to m.in lokale 
gastronomiczne, którym wolno ofe-
rować jedzenie wyłącznie na dowóz 
i były zmuszone całkowicie zawiesić 

działalność stacjonarną). O umorze-
nie częściowe wnioskować mogą też 
pozostali najemcy, którzy wskutek 
epidemii koronawirusa ponoszą wy-
raźne straty, przez co mają trudność, 
by zapłacić czynsz.

Przedsiębiorcy zainteresowani 
tą formą pomocy mogą składać wnio-
ski wraz z dokumentami:

formularz informacji przedstawia-• 
nych przy ubieganiu się o pomoc 
de minimis;
oświadczenie o wielkości otrzyma-• 
nej pomocy lub o nieotrzymaniu 
takiej pomocy,
informację o stanie majątkowym • 
i sytuacji materialnej podatnika.

dokumenty finansowe za I kw. 2020 • 
roku lub inne dokumenty obrazują-
ce utratę płynności finansowej.
Przedsiębiorcy, którzy z powodu 

epidemii koronawirusa mają prob-
lemy, by zapłacić podatek od nieru-
chomości czy podatek od środków 
transportowych, mogą też złożyć 
wniosek o odroczenie terminu za-
płaty podatku, odroczenie zapłaty 
zaległości podatkowych, rozłożenie 
na raty podatku lub zaległości po-
datkowych, umorzenie zaległości 
podatkowych wraz z odsetkami lub 
umorzenie odsetek od zaległości.

We wniosku o skorzystanie z tej 
formy pomocy należy wskazać, w jaki 

sposób epidemia koronawirusa wpły-
nęła na sytuację finansową firmy 
i brak możliwości opłacenia należ-
ności. Do wniosku należy dołożyć 
informację o stanie majątkowym lub 
finansowym firmy.

Ulgi będą udzielane w ramach po-
mocy de minimis. W związku z tym, 
należy złożyć dodatkowe dokumenty 
dotyczące pomocy publicznej. Jeżeli 
z analizy dokumentów będzie wynika-
ło, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość 
otrzymanej pomocy publicznej de mi-
nimis przekroczyła 200 tys. euro, nie 
będzie możliwości udzielenia ulgi.

Wnioski wraz z wymaganymi do-
kumentami można przesłać w formie 
elektronicznej poprzez platformę ePU-
AP lub wysłać pocztą (Urząd Miejski, 
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń). Każdy 
wniosek będzie rozpatrywany indy-
widualnie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i po wykazaniu, że ograni-
czenia wprowadzone na terenie kraju 
w związku z koronawirusem zagrażają 
dalszej działalności firmy.

W razie dodatkowych pytań można 
się kontaktować z urzędem miejskim 
telefonicznie:

w sprawie ulgi czynszowej: • 
32 708 09 74
w sprawie podatku od nierucho-• 
mości: 32 708 09 43

Pomoc społeczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu 
zawiesił obsługę osobistą interesantów 16 marca. 
Mieszkańcy mają możliwość uzyskania porady 
prawnej i psychologicznej telefonicznie (32 216 
21 76), możliwy jest też kontakt mailowy (sekre-
tariat@mops.bierun.pl). W sprawach pilnych poza 
godzinami pracy MOPS można się kontaktować 
ze Strażą Miejską w Bieruniu (32 216 37 27).
Jednak w związku z wprowadzonym stanem epi-
demii, wielu mieszkańców – szczególnie osoby 
starsze, niepełnosprawne, chore i samotne – zna-
lazło się w trudnej sytuacji. Zachęcamy takie oso-
by do zgłaszania swoich potrzeb i trudności pod 
numerem infolinii Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej: 32 216 21 76.
Pracownicy MOPS pomagają w zrobieniu zakupów 
lub wykupieniu leków. Do tej pory już kilkanaście 
osób w naszym mieście skorzystało z takiej formy 
pomocy.

Komunikacja
Związek Transpor-
tu Metropolitalnego 
wprowadził ogranicze-
nia w funkcjonowaniu 
komunikacji miejskiej, 
dlatego jeżeli musicie 
wybrać się w podróż, 
sprawdźcie wcześniej 
na stronie www.me-
tropoliagzm.pl czy 
dany kurs się odbę-
dzie.
Jednocześnie infor-
mujemy, że możliwe 
są zwroty zakupionych 
wcześniej bi letów 
okresowych. Instruk-
cję jak to zrobić także 
znajdziecie na stronie 
www.metropoliagzm.
pl. 

–   reStauracja 
„DeGoLÓWKa” 
tel. 668 901 367

–   BiStro „KarLiK” 
tel. 533 988 772 
tel. 533 351 355

–   KucHNia u SoNtaGa 
tel. 570 911 111

–  reStauracja 
„StyLoWa” 
tel. 514 014 981

–   Bieruńskie Babeczki 
tel. 512 575 380

–   Pizza Max 
tel. 534 119 118

–   Pizzeria Soprano 
tel. 32 216 51 64

–   Moja Miłość Lody 
rzemieślnicze 
tel. 663 992 307

–   Skubi Burger 
tel. 784 052 458

–   Stołówka przy 
KWK PiaSt 
tel. 607 938 293

Pomoc dla przedsiębiorców

Bieruń na wynos
Bieruńskie restauracje i kawiarnie musiały zamknąć 
swoje lokale, ale wciąż oferują jedzenie na wynos 
i dowożą do klienta. Oto lokale, które oferują taką 
usługę:

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa poważnie 
uderzy w gospodarkę i odbije się na kondycji wielu 
firm, także bieruńskich. Niezależnie od wprowadzonego 
przez rząd pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, 
miasto Bieruń rusza z własnymi rozwiązaniami, 
które mają pomóc firmom odnotowującym 
straty. Mogą oni liczyć m.in. na ulgę czynszową 
i odroczenie zapłaty podatku od nieruchomości.
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Zakład NITROERG SA w Bieruniu 
rozpoczął produkcję płynu do dezyn-
fekcji, o działaniu bakteriobójczym 
i wirusobójczym. Firma, należąca 
do Grupy KGHM, włącza się w ten 
sposób do walki z epidemią korona-
wirusa.

W poniedziałek (23 marca) zakład 
przekazał zapas płynu w formie da-
rowizny następującym jednostkom: 
urzędowi miejskiemu i starostwu 
powiatowemu w Bieruniu, bieruń-
skiej i lędzińskiej stacji pogotowia 
ratunkowego, okolicznym przychod-
niom, jednostkom Ochotniczej Straży 
Pożarnej z powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego, a także Państwowej Straży 
Pożarnej w Tychach i Wojewódzkie-
mu Szpitalowi Specjalistycznemu w 
Tychach.

– W formie darowizny przekazano 
nam 20 litrów takiego płynu – mówi 

burmistrz Bierunia Krystian Grzesi-
ca. – Bardzo przyda się funkcjona-
riuszom Straży Miejskiej, a także 
pracownikom Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz Urzędu 
Miejskiego. Inicjatywa firmy NITRO-
ERG SA jest to niezwykle cenna, zwa-
żywszy na fakt, że od kilku tygodni 
wyroby tego typu są bardzo trudne 
do zdobycia.

Płyn NITROSEPT jest produkowany 
w bieruńskim zakładzie w ilości 20 
ton na dobę. W pierwszej kolejności 
będzie bezpłatnie przekazywany lub 
sprzedawany po minimalnej marży 
szpitalom, służbom ratunkowym, 
urzędom. Następnie będzie też moż-
liwy jego zakup przez wszystkie zain-
teresowane podmioty. Zamówienia 
można składać przez formularz in-
ternetowy: http://nitrosept.kghm.
com. SW

W niniejszym artykule 
pragniemy zwrócić 
uwagę w szczególności 
rodziców i wszystkich 
opiekunów dzieci na nowe 
zjawisko, które nasiliło 
się w ostatnim okresie 
w Polsce, a które może 
zagrażać zdrowiu dzieci 
i zaburzać ich normalne 
funkcjonowanie. Mowa 
o patostream.

Na początek trochę teorii. Czym jest 
patostreaming? To nadawany na żywo 
materiał wideo, zawierający wulgarny, 
poniżający, pełen przemocy fizycznej 
i słownej przekaz. Często obraz ten 
streamowany jest pod wpływem alko-
holu lub innych środków odurzających. 
To transmisja internetowa prowadzo-
na w serwisach udostępniających 
wideo strumieniowe (np. w serwisie 
YouTube), w trakcie której prezento-
wane są liczne zachowania powszech-
nie uznawane za będące dewiacjami 
społecznymi, w tym zwłaszcza libacje 
alkoholowe, przemoc domowa, obra-
zy pornograficzne lub wulgaryzmy. 
Co szczególnie istotne, dzięki spe-
cjalnym platformom internetowym 

tzw. patostreamerzy mają możli-
wość zarabiania pieniędzy w oparciu 
o ludzką krzywdę. W październiku 
2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich 
powołał Okrągły Stół do walki z pa-
totreściami w internecie. Szkodliwe 
treści w internecie definiuje się jako 
„materiały, które mogą wywołać ne-
gatywne emocje u odbiorcy lub które 
promują niebezpieczne zachowania”. 
Zalicza się do nich przede wszystkim 
materiały ukazujące przemoc, a tak-
że treści zachęcające do zachowań 

szkodliwych dla zdrowia jak używania 
narkotyków lub autodestrukcyjnych 
np. samookaleczenia, samobójstwa. 
Materiały takie są szczególnie niebez-
pieczne dla najmłodszych odbiorców 
– dzieci i młodzieży, mogą bowiem 
negatywnie wpływać na ich rozwój 
emocjonalny, poznawczy i społeczny. 
Badania naukowe pokazują, że skutki 
patostreamu u widzów mogą w dłuż-
szej perspektywie polegać na:
–   przyswojeniu sobie przez obserwa-

tora nieznanych dotąd zachowań,

–   osłabieniu hamulców powstrzymu-
jących przed agresją,

–   przejęciu emocji i motywacji obser-
wowanego patostreamera.
Z artykułu Macieja Suchorabskiego, 

który pojawił się w Gazecie Prawnej, 
możemy się dowiedzieć, że: 38 proc. 
nastolatków twierdzi, że patostre-
aming pokazuje prawdziwe życie. 
Tyle samo osób wieku 13-15 lat nie 
widzi nic złego w zarabianiu pienię-
dzy na przemocy i poniżaniu drugiego 
człowieka. Oto przerażające wnioski 
z raportu „Patotreści w internecie”. 
To pierwsze tego typu badanie prze-
prowadzone w Polsce. W Polsce zja-
wisko wzrosło w 2017 – 2018 roku. 
Zwalczanie patrotreści w interne-
cie deklarują otwarcie praktycznie 
wszystkie serwisy umożliwiające pub-
likację treści wideo. Jak się okazuje 
walka ta nie jest do końca skuteczna. 
Wystarczy bowiem wpisanie prostego 
hasła wyszukiwarce i jesteśmy prze-
noszeni do „patoświata” z setkami 
tysięcy wyświetleń na kontach.

Rodzicu! Wychowanie dziecka 
na dobrego, odpowiedzialnego 
i szczęśliwego człowieka stanowi 
w obecnych czasach nie lada wyzwa-
nie. Czy zastanawiasz się czasami jak 
tego dokonać? Czy masz czas i chęci, 

aby „wejść w buty własnego dziecka” 
i spojrzeć jego oczami na otaczający 
świat? W tej szczególnej sytuacji, 
w której znaleźliśmy się w wyniku epi-
demii koronawirusa, gdy dzieci mają 
ograniczone możliwości wychodzenia 
z domu i jeszcze więcej czasu spędzają 
w sieci, może warto przewartościować 
pewne sprawy i postawić na budowę 
relacji z dzieckiem, by zdobyć takie 
zaufanie, aby w razie jakichkolwiek 
zagrożeń również tych płynących 
z serwisów społecznościowych, dzie-
cko nie bało się przyjść i otwarcie 
mówiło o tym co się dzieje? A może 
to Ty Rodzicu pierwszy dostrzeżesz, 
że Twoje dziecko korzysta z niewłaś-
ciwych treści w internecie i w porę 
zareagujesz? Spróbuj się dowiedzieć 
więcej, wysłuchaj w spokoju co Twoje 
dziecko ma do powiedzenia, dlaczego 
interesują go takie treści, co jest tego 
powodem. Postaw na komunikację 
skuteczną, która będzie pokojową roz-
mową między Tobą a Twoją pociechą. 
Zapraszamy do korzystania ze wspar-
cia i pomocy asystenta rodziny oraz 
psychologa w GCPU w Bieruniu, dzia-
łających w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Bieruniu tel. 32 216 21 
76, 32 216 27 88.

 MoPS w Bieruniu

Patostream jako nowe zagrożenie 
dla dzieci i młodzieży

Dezynfekcja od Nitroergu 
zaPaS PłyNu DLa iNStytucji MiejSKicH 

Ne
vit

 D
ilm

en
/fr

ee
im

ag
es

.co
m

Z płynu do dezynfekcji pzrekazanego miastupzrez NITROERG będą korzystać strażnicy miejscy, pracownicy MOPS i jednostki OSP.
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W całej Polsce wiele 
osób, spędzając czas 
w swoich domach, 
przystąpiło do szycia 
maseczek ochronnych, 
które następnie przekazują 
najbardziej potrzebującym 
ich instytucjom: szpitalom, 
przychodniom, hospicjom. 
Grupa takich osób 
działa też w Bieruniu.

Ponad dwadzieścia osób, głównie 
z Bierunia, ale też Tychów, Lędzin 
i Imielina, uszyło już kilkaset masek, 
które powędrowały m.in. do bieruń-
skich przychodni, szpitala w Tychach 
i hospicjów. Inicjatywa narodziła się 
całkowicie oddolnie i wciąż dołączają 
do niej kolejne osoby, które chcą po-
móc w szyciu lub przekazać materiały 
na maseczki.

Sprawna koordynacja
To praca której nie sposób przecenić. 
Bierunianki zaangażowane w to wspa-
niałe dzieło ze skromności chcą po-
zostać anonimowe i nie zechciały 
wstąpić na łamach „Rodni” z imienia 
i nazwiska, ale opowiadają o swojej 
pracy.

– Akcja rozwija się w całej Polsce, 
więc dotarła i do nas – mówi jedna 
z koordynatorek akcji. – W większości 
nie są to profesjonalne krawcowe, lecz 
panie, które szyją hobbystycznie. Bazu-
jemy na materiałach przekazywanych 

nam przez darczyńców, a tych mamy 
już wielu, bo 64 osoby prywatne i jed-
na firma z Tychów. Nie jesteśmy w sta-
nie same kupować tak dużych ilości 
materiałów, ale co ważne, darowizny 
przyjmujemy tylko w towarze, nie 
zbieramy żadnych pieniędzy. Najbar-
dziej potrzebna jest bawełna, z której 
powstaje główna część maseczki oraz 
flizelina na filtry. No i gumka 5-milime-
trowa, ale tej już się chyba w tej chwili 
w Polsce kupić nie da.

Jak opowiadają szyjące bierunianki, 
wszystko odbywa się bez osobistego 
kontaktu. Paczki z materiałem lub 
gotowymi maseczkami zostawiane 
są w umówionych miejscach i odbie-
rane przez następne osoby. Wszystkie 
uszyte w domach u poszczególnych 
osób maseczki są prasowane nagrza-
nym do wysokiej temperatury żelaz-
kiem, a następnie trafiają do dodatko-
wej dezynfekcji – ozonowania. Potem 
pakowane są w woreczki strunowe 
i wysyłane do szpitali i przychodni, 
które za pośrednictwem internetu 
odnajdują lokalnych aktywistów szy-
jących maski i zgłaszają im swoje za-
potrzebowanie. Sprawna koordynacja 
tego wszystkiego możliwa jest dzięki 
kontaktom on-line.

Dla szpitali i hospicjów
– Potrzeby są ogromne. Z rozmów 
z personelem medycznym wiemy, 
że zaopatrywane są głównie szpitale 
zakaźne, ale „zwykłym” placówkom 
takich rzeczy jak maseczki bardzo 

brakuje – mówi koordynatorka bie-
ruńskiej akcji #szyjemydobro.

Wykonywane metodą chałupniczą 
maseczki są wielorazowego użytku, 
ale zawierają wymienny jednorazo-
wy filtr. Bawełnianą część można prać 
i prasować w wysokiej temperaturze. 
Flizelinowy filtr po użyciu należy wy-

rzucić. Każda osoba, która chciałaby 
wesprzeć akcję szycia maseczek, może 
dołączyć do grupy na facebooku #szy-
jemydobro Bieruń-Tychy-Lędziny. Tam 
dowie się jakie są bieżące, najpilniej-
sze potrzeby.

Maseczki uszyte przez bierunianki 
trafiły już m.in. do Zachodniopomor-

skiego Hospicjum w Szczecinie, Śląskie-
go Hospicjum dla Dzieci „Świetlikowo”, 
Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach
-Żwakowie, Szpitalu Miejskiego w Ty-
chach, na Onkologię w Gliwicach, SOR 
dziecięcy w Chorzowie oraz do przy-
chodni w Bieruniu i Lędzinach.

 Sylwia Witman

Bierunianki szyją maseczki 
Na oGroMNe oBecNie PotrzeBy SłużBy zDroWia oDPoWieDziały PryWatNe oSoBy

Bawełniane maseczki z wymiennym flizelinowym filtrem uszyte przez bierunianki o wielkich sercach .
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KWiaty i oKLaSKi W „reMizie”

W 2018 roku, 8 marca bieruńscy wi-
dzowie mieli okazję obejrzeć wzrusza-
jący spektakl pt. „Gdowa”. Rok póź-
niej, w 2019 r. wystawiono spektakl 

„Chop od mojij baby”, któremu towa-
rzyszył występ męskiej części chórów 
„Polonia” i „Harmonia”. W tym roku 
ponownie wystawiono tę komedię, 

jednak w rozszerzonej wersji i z zaska-
kującym zakończeniem, co sprawiło, 
że nawet ci, którzy widzieli „Chopa” 
już wcześniej, nie do końca wiedzieli 
czego się spodziewać.

Publiczność najwyraźniej nie znie-
chęciła się widząc na afiszach ten 
sam tytuł, co rok wcześniej. O tym, 
że tego rodzaju rozrywka, stojąca 
na wysokim teatralnym poziomie, 
jest potrzebna i lubiana, świadczy 
fakt, że bilety na spektakl były wy-
kupione już dwa tygodnie przed pre-
mierą. Podczas samego przedstawie-

nia widzowie zgromadzeni w RCKG 
„Remiza” otrzymali ogromną dawkę 
pozytywnej energii. Komedia według 
tekstu Marcina Melona i w reżyserii 
Joanny Lorenc opowiada o trudnych 
relacjach damsko-męskich i męsko
-męskich – zwłaszcza, że tytułowa 
„baba” jest raczej nieprzewidywal-
na, ma wiele przymiotów, ale i wiele 
potrzeb. Te ostatnie próbowali za-
spokoić aktorzy Sławomir Rosowski, 
Mateusz Duraj i Bartłomiej Jarosz, 
którzy w przedstawieniu wcielili się 
w „chopów”. W bohaterkę, która 

walczyła o swoje i rajzowała po świe-
cie, wcieliła się znakomita Dagmara 
Kupczyk.

Widzowie bawili się znakomicie, 
na widowni wybuchały salwy śmiechu, 
a po zakończeniu – burza oklasków. 
Na koniec każda z pań otrzymała z oka-
zji swojego święta symboliczny kwiat.

Tych, który nie mogli uczestniczyć 
w wydarzeniu, Bieruński Ośrodek 
Kultury zapewnia, że będą mieć 
możliwość obejrzenia przedstawie-
nia jeszcze niejeden raz w Bieruniu 
lub okolicy. oprac. SW

Komedia na Dzień Kobiet

Bieruńscy widzowie znali już spektakl „Chop pd mojij baby”, ale 8 marca zobaczyli go w rozszerzonej wersji i z nowym zakończeniem. Po przedstawieniu każda z pań otrzymała kwiat. 
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zbliża się Niedziela 
zmartwychwstania 
Pańskiego. 
to najważniejsze 
i największe święto 
chrześcijaństwa. cała 
nasza wiara opiera się 
na tym wydarzeniu, 
na fakcie, który zupełnie 
zmienił sens ludzkiego 
losu. jeżeli chrystus nie 
zmartwychwstał, daremna 
jest nasza wiara – pisał 
do Kolosan św. Paweł.

Czym jest zmartwychwstanie Chrystu-
sa? Czym jest ono dla mnie? – te pyta-

nia, a właściwie osobiste odpowiedzi 
na nie stanowią klucz do chrześci-
jańskiej wiary. Prawda o zmartwych-
wstaniu Chrystusa jest prawdą innego 
porządku. Dla jej poznania potrzeba 
zawierzenia, osobistego jej przyjęcia. 
Jest prawdą, która domaga się od nas 
osobistej odpowiedzi, przemiany na-
szego serca.

Tej przemianie służy szczególnie 
przeżywany teraz okres Wielkiego 
Postu. Skoro Zmartwychwstanie 
jest najistotniejszym wydarzeniem 
naszej wiary, to trzeba przygoto-
wać się do jego przeżywania. Mamy 
na to czterdzieści dni Wielkiego Postu. 
Ten czas jest nam dany do nawróce-
nia, które musi dokonać się w sercu. 
Zewnętrzne gesty powinny być jedy-

nie wyrazem nawrócenia. Jest to też 
czas refleksji nad moją relacją z Bo-
giem i ludźmi. Nikt tego nie wie, ale 
może ten aktualnie trwający Wielki 
Post jest dla kogoś ostatnią szansą, 
którą daje nam Bóg. Szansą na zasta-
nowienie, na żal, szansą na zmianę 
życia. Wielki Post to czas refleksji, 
uświadomienia sobie kruchości i zni-
komości naszego ziemskiego życia, 
które niby słaby płomyk może zgasnąć 
przy najlżejszym powiewie wiatru. Jak 
realnie to brzmi dzisiaj, gdy rozlewa 
się po całym świecie epidemia koro-
nawirusa. Wielki strach przed tym wi-
rusem jest w istocie strachem przed 
śmiercią. Człowiek boi się utraty życia, 
szczególnie wtedy, gdy jest dla niego 
końcem wszystkiego. Łatwiej tym, 

którzy potrafią przeżywać ten trudny 
czas z siłą wiary, pewnością nadziei 
i żarliwością miłości.

Życie jest wielkością zmienną. Jest 
pełne pułapek, nieoczekiwanych 
zwrotów, dni słonecznych i burzo-
wych, zaskakuje chwilami szczęścia 
i nagłymi atakami rozpaczy. Dlatego 
obecnie przeżywane dni nie muszą 
być czasem złym, z perspektywy tego, 
co naprawdę ważne. Ks. Rogowski po-
wiedział kiedyś: „Im więcej powodów, 
by wątpić i rozpaczać, tym więcej po-
wodów, by zaufać i zawierzyć Bogu”. 
Niech tegoroczny Wielki Post, przeży-
wany w obliczu rozprzestrzeniającej 
się epidemii, pomoże nam nadać sens 
ewangeliczny także tej chwili próby 
i cierpienia.

Zmartwychwstanie jest manife-
stacją życia mimo śmierci. I to życia 
pełnego, wyzwolonego z lęku przed 
śmiercią, który na co dzień przeszka-
dza nam żyć w pełni. Wiara w zmar-
twychwstanie przełamuje ten lęk. Nie 
chodzi tutaj o odrzucenie czy o pod-
ważenie realizmu ziemskiego, ale 
o przyjęcie jego granicy, poza którą 
nie ma on żadnego znaczenia. Gdy 
chodzi o istotę i cel życia człowieka, 
przydatność naszego ziemskiego rea-
lizmu się kończy. Tutaj potrzebny jest 
zupełnie inny realizm, realizm wiary. 
Bierze się on z zawierzenia Bogu i Jego 
miłosierdziu.

Ks. andrzej Kubat
Proboszcz parafii pw. św. Barbary 

w Bieruniu

zmartwychwstanie jest manifestacją życia 

Kościoły są teraz puste, ale kapłani zachęcają do duchowego łączenia się w modlitwie i uczestnictwa w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych i online.

od trzech lat Bieruński ośrodek Kultury wespół 
z teatrem dla Dorosłych organizuje z okazji 
Dnia Kobiet spektakle teatralne dla bierunianek 
oraz ich partnerów. W tym roku wszyscy, 
którzy skorzystali z zaproszenia, mogli obejrzeć 
wydłużoną wersję komedii „chop od mojij baby”, 
z nowym zaskakującym aktem i zakończeniem, 
w którym pojawili się nowi bohaterowie.
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Pod koniec lutego 
w Bieruniu przebywała 
40-osobowa grupa 
licealistów z Francji. ich 
przyjazd zorganizował 
ks. Michał Makowski, 
kiedyś bieruński wikariusz, 
a teraz duszpasterz 
francuskiej młodzieży.

Wizyta miała charakter pielgrzymki. 
Goście uczestniczyli we mszach świę-
tych w kościołach św. Bartłomieja i św. 
Walentego, spotkali się z arcybisku-
pem Wiktorem Skworcem. Zwiedzali 
Kraków, Wieliczkę i Wadowice, Mu-
zeum Śląskie i Muzeum Auschwitz-
Birkenau. Podczas trwającego ponad 
tydzień pobytu dobrze poznali też 
Bieruń i jego mieszkańców; zakwa-
terowani byli u bieruńskich rodzin, 
spotkali się tutejszymi licealistami 
i przedszkolakami.

czas na modlitwę
– Była to grupa złożona z 40 osób, 
młodzieży w wieku 15-18 lat – opo-
wiada ks. Michał Makowski. – Nasz 
projekt nosił nazwę „Voyage en 
3D” (Podróż w 3D: Poznać Boga, 
Kraj i Wspólnotę) i był skierowa-
ny do licealistów z Annonay. Jako 
ksiądz jestem odpowiedzialny m.in. 
za duszpasterstwo licealistów w tym 
mieście, które słynie z lotów balona-
mi, ponieważ to właśnie tutaj bracia 

de Montgolfier odbyli pierwszy lot 
balonem ogrzewanym ciepłym po-
wietrzem w historii.

– We Francji nie ma katechezy 
w szkole – relacjonuje ksiądz. – W li-
ceach katolickich (tych mamy 3, w su-
mie jest w mieście 5) jest możliwość 
proponowania młodzieży w czasie 
wolnym modlitw i różnych inicjatyw 
związanych z wiarą. Natomiast w lice-
ach publicznych takiej możliwości nie 
ma. Z tego względu moja propozycja 
była skierowana do wszystkich liceów. 
Chodziło o to, by nie ograniczać się 
do budynków szkolnych, ale rozpo-
cząć duszpasterstwo na płaszczyźnie 
parafialnej dla wszystkich licealistów, 
także tych, którzy nie mają możliwo-
ści przeżywania i rozwijania wiary 
w szkolnych murach. Młodzież, która 
przyjechała ze mną do Polski to nie 
była wcale młodzież bardzo związana 
z Kościołem. W naszej grupie, może 
około 30% uznawało się za praktyku-
jących, były z nami osoby nieochrzczo-
ne, lub tylko ochrzczone ale nie by-
wające w kościele nawet na święta. 
Zatem był to czas na sprawy duchowe, 
modlitwę, poznawanie Miłości Pana 
Boga i tego, co Jezus dla nas doko-
nał. I młodzi pięknie ten czas przeżyli. 
Niektórzy z nich poprosili o przygoto-
wanie do chrztu czy do bierzmowa-
nia, jednej dziewczynie udzieliłem 
podczas pobytu Pierwszej Komunii 
Świętej, za zgodą biskupa diecezji Vi-
viers. Po powrocie do Francji mieliśmy 
rozpocząć nasze spotkania w parafii, 

ale epidemia Covid-19 na razie po-
krzyżowała nam plany.

Na Bierunioków można 
liczyć
Na miejsce pielgrzymki, która miała 
tak wielki cel, ksiądz Michał wybrał 
właśnie Bieruń. Dlaczego? – Byłem 
w Bieruniu wikarym przez 3 lata. Była 
to moja pierwsza parafia i jak to mówią 
„pierwsza parafia to pierwsza miłość” 
– odpowiada duchowny. – To właśnie 
tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki 
w kapłaństwie i to właśnie tutaj uczy-
łem się być księdzem. Przez te trzy lata 
doświadczyłem wiele życzliwości i mi-
łości ze strony parafian. Miałem też 
wspaniałe doświadczenia ze Świato-
wych Dni Młodzieży w 2016 r., więc 
wiedziałem, że na Bierunioków zawsze 
można liczyć.

Ale nie tylko pogłębienie duchowo-
ści, ale także poznanie naszego kraju 
było celem wizyty.

– W moim doświadczeniu podró-
żowania poznać kraj, to poznać lu-
dzi tam żyjących – mówi ks. Michał 
Makowski. – Z tego powodu formuła 
naszego wyjazdu była bardzo zbliżona 
do ŚDM, gdzie młodzież nocuje w ro-
dzinach. Staraliśmy się, aby młodzież 
miała możliwość spędzenia każde-
go wieczoru w rodzinie, poznania 
polskich oraz regionalnych tradycji, 
a także aby młodzi z kraju, który jest 
nazywany stolicą gastronomii, mo-
gli posmakować specjałów naszej 
kuchni. Kolejny aspekt tego projek-
tu – zgodnie z jego nazwą – to było 
poznanie życia we wspólnocie. Jedną 
z rzeczy, która mnie bardzo zaskoczyła 
kiedy przybyłem do Francji, to samot-

ność młodych ludzi. Niektórzy z nich 
cierpią na depresję spowodowaną 
wielkim poczuciem samotności. Dla-
tego też staraliśmy się poświęcić dużo 
czasu na integrację, gry, dzielenie się 
przeżyciami.

– Niestety we Francji opinia o Po-
lakach nie zawsze jest pozytywna 
– podsumowuje ks. Michał. – Nie-
rzadko spotykam się z przekonaniem, 
że Polska należy do krajów trzeciego 
świata, gdzie przemoc, alkoholizm 
i bieda są na porządku dziennym. 
Przed wyjazdem powiedziałem mo-
jej młodzieży, że będą zszokowani 
tym co zobaczą w Polsce. I przyznali 
mi rację. Są zachwyceni Polską, Po-
lakami i Górnym Śląskiem. Myślę, 
że oni będą najlepszymi ambasado-
rami naszego kraju we Francji.

  SW

Pielgrzymka do Bierunia 
z MiaSta BaLoNÓW Do MiaSta ŚW. WaLeNteGo

Grupa francuskiej młodzieży wraz z opiekunami przebywała w Bieruniu od 22 lutego do 1 marca. Odwiedzili m.in. sanktuarium św. Walentego. 
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„Porąbek” o pomnikach 
bieruńskich
Stowarzyszenie Miłośników ziemi 
Bieruńskiej „Porąbek” w ramach 
zainteresowań związanych z pie-
lęgnowaniem tradycji i kultury lo-
kalnej, dąży do coraz lepszego po-
znawania historii ziemi bieruńskiej. 
inicjuje różne formy upamiętnienia 
ważnych wydarzeń i ludzi. W swych 
działaniach bazuje na opracowaniach 
publikowanych przez inne osoby i in-
stytucje. Dla Bierunia Nowego nie 
do przecenienia są tu opracowania 
pana Gerarda Misia, w których autor 
opisuje początki miejscowości Nowy 
Bieruń, parafii nowobieruńskiej, hi-
storię lokalnego szkolnictwa czy też 
udziału nowobieruniaków w Powsta-
niach Śląskich.

Z kolei książka panów Henryka 
Ganobisa i Alojzego Lysko pt. „Oży-
wieni przez miłość i pamięć” stała się 
inspiracją do upamiętnienia rodaków, 
którzy ponieśli śmierć w różnych 
wojennych zawieruchach XX wieku. 
Prezentowane w niej fakty świadczą 
o ogromnej i wnikliwej pracy auto-
rów, którzy odkrywają nieznane do-
tąd zdarzenia z historii naszej ziemi. 
Dotyczy to również opisu wydarzeń 
w czasie III Powstania Śląskiego pod 
Górą św. Anny, gdzie poległo wielu 
naszych rodaków.

O tych wydarzeniach długo nie mo-
gliśmy się dowiedzieć z oficjalnych 
opracowań historycznych, a miejsce 
bitwy przez lata było niedostępne 

(przed wojną teren ten pozostawał 
w granicach Rzeszy Niemieckiej, 
po wojnie urządzono tu lotnisko woj-
skowe). Dopiero w 2007 roku okazało 
się, że w miejscowości Siedlec w gmi-
nie Izbicko, niedaleko Góry św. Anny 
znajduje się pomnik poległych po-
wstańców walczących tam w ramach 
I Batalionu Pszczyńskiego, uformowa-
nego z mieszkańców z naszych stron: 
Bojszów, Świerczyńca, Bierunia Sta-
rego, Ścierni, Bierunia Nowego, Czar-
nuchowic oraz Bijasowic. Z inskrypcji 
na pomniku wynika, że zginęło tam 43 
powstańców w tym 23 wymienionych 
z imienia i nazwiska oraz 20 poległych, 
o nazwiskach nieznanych. Wśród zna-
nych, 4 osoby to mieszkańcy Ścierni, 
pozostali to powstańcy z Bojszów, 
Świerczyńca i Jajost. Kto był wśród 20 
o nieznanych nazwiskach?

Autorzy książki „Ożywieni przez mi-
łość i pamięć” częściowo odpowiada-
ją na to pytanie, bazując na własnych 
badaniach archiwalnych i informa-
cjach zawartych w książce pana Ge-
rarda Misia p.t. „Powstańcy Bierunia 
Nowego, Bijasowic, Czarnuchowic 
i Ścierni w walce o polskość Górnego 
Śląska w latach 1919 – 1921”. W tym 
opracowaniu znajdujemy nazwiska 
powstańców z naszych miejscowości, 
którzy brali udział w III Powstaniu Ślą-
skim i walczyli pod Górą św. Anny, ale 
data i miejsce ich śmierci nie zostały 
udokumentowane. Przyjęto za wyso-

ce prawdopodobne, że walcząc pod 
Górą św. Anny w maju 1921 roku, 
tam właśnie polegli i są na wśród po-
wstańców o nieznanych nazwiskach, 
wspomnianych na pomniku w Siedlcu. 
Podejmowane próby udokumentowa-
nia w 100 procentach okoliczności Ich 
śmierci są mocno utrudnione. Były 
to przecież warunki konspiracyjne, 
powstańcy często nie mieli przy so-
bie osobistych dokumentów, żeby nie 
narazić rodzin w przypadku śmierci. 
W czasie II wojny światowej spłonęły 
dokumenty gminne w Kamieniu Ślą-
skim i Izbicku, nie żyją też świadkowie 
tych wydarzeń, bo swoje zrobił upływ 
czasu. Czy zatem Ci polegli powstań-
cy nie powinni mieć swojego miejsca 
na pomnikach, wśród bohaterów wal-
czących o Polskę?

W 2017 roku Stowarzyszenie „Po-
rąbek” zainicjowało budowę pomnika 
Ofiar I i II wojny światowej, powstań 
śląskich, obozów śmierci, represji 
po II wojnie światowej z miejscowo-
ści Czarnuchowice, Bijasowice, Ko-
pań, Nowy Bieruń, Ściernie i Zabrzeg 
na cmentarzu parafialnym Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. Na podsta-
wie informacji zawartych w książce 
Henryka Ganobisa i Alojzego Lysko 
„Ożywieni przez miłość i pamięć”, 
zestawiono listy ofiar do umieszcze-
nia na pomniku. Listy te następnie 
udostępniono do ogólnej wiadomo-
ści wraz z apelem o ich uzupełnienie, 
bądź zgłaszanie zastrzeżeń. Apel ten 
był kilkakrotnie odczytany w kościele 
NSPJ w Bieruniu oraz został zamiesz-
czony na stronie internetowej parafii, 
gdzie widniał przez ponad rok. W tym 
czasie wpłynęło kilka zgłoszeń, które 
zostały uwzględnione w dalszych pra-
cach. Uwagi te nie dotyczyły nazwisk 
na zaproponowanej liście poległych 
w Powstaniach Śląskich.

Dodatkowo bezpośrednio przed po-
stawieniem Pomnika Ofiar na cmen-
tarzu parafialnym oraz odbudowa-
nego Pomnika Powstańców Śląskich, 
poddano analizie zebrane materiały 
w celu weryfikacji i stworzenia listy 
poległych powstańców. Tym zadaniem 
zajął się zespół, w którego pracach 
uczestniczyli: Alojzy Lysko, Norbert 
Jaromin, Michał Kucz i w końcowej 
fazie prof. Edward Długajczyk oraz 
z ramienia Urzędu Miejskiego w Bie-
runiu Piotr Buchta i Zastępca Burmi-

strza Sebastian Macioł. W wyniku 
prac zespołu zestawiono listę nazwisk 
Powstańców Śląskich do umieszczenia 
na nowobierńskich pomnikach. Przed-
stawia się ona następująco:

Według dotychczasowej wiedzy 
i inskrypcji na pomniku z 1924 r.: 
Mondry Jan, Łukaszek Karol, Dom-
żoł Paweł, Sajdok Piotr, Pawełczyk 
Ludwik, Habuda Stanisław, Sobanik 
Walenty, Chrobok Henryk.

Według pomnika w Siedlcu, gdzie 
figurują jako polegli znani z imienia 
i nazwiska: Berger Józef, Grzywa Pa-
weł, Nagi Walenty, Urbańczyk Jan.

Według pomnika w Siedlcu gdzie 
wspomina się poległych powstańców 
jako „20 nieznanych”: Marek Józef, 
Pędziwiatr Józef, Sternol Jan, Wilczek 
Mikołaj, Pomietło Augustyn, Michna 
Józef.

Należy zdać sobie sprawę, że w dal-
szym ciągu brak jest pełnej listy na-

zwisk powstańców poległych pod 
Górą św. Anny, być może są tam rów-
nież kolejni powstańcy z naszych miej-
scowości. Wydaje się ważne, by po-
dejmować dalsze wysiłki w zakresie 
poszukiwań i dociekań archiwalnych. 
Możemy tutaj liczyć na pomoc władz 
gminy Izbicko, szczególnie pani wójt 
Brygidy Pytel w kwerendzie doku-
mentów z gminy Izbicko i Kamienia 
Śląskiego.

Jakże cenne jest zatem gromadze-
nie wiedzy z różnych dziedzin lokal-
nej historii, wszelkich dokumentów, 
zapisków, fotografii, relacji świad-
ków. W tym zakresie Stowarzysze-
nie Miłośników Ziemi Bieruńskiej 
„Porąbek” zachęca do aktywności, 
między innymi na portalu interne-
towym „Razem tworzymy historię 
Bierunia” oraz do współpracy z bie-
ruńskim muzeum.

 Norbert jaromin

Pomnik w miejscowości Siedlec w gminie Izbicko, niedaleko Góry św. Anny.

Pomnik poległych powstańców w Bieruniu Nowym, odsłonięty 11 listopada 2019 roku.
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Dlaczego w Wielki Piątek nie wol-
no rąbać drewna i wbijać gwoździ? 
czemu służy obrzęd obmywania nóg 
w potoku? o wierzeniach, zwyczajach 
i obrzędach związanych z okresem 
wiosennym i Świętami Wielkanoc-
nymi opowiada agnieszka Szymula, 
dyrektor Muzeum Miejskiego w Bie-
runiu (w organizacji).

Wiosna to czas budzącego się po zi-
mowym zastoju życia. Dzień 21 marca 
to długo wyczekiwany moment tzw. 
równonocy wiosennej. Dla społe-
czeństw agrarnych była to właściwa 
pora na zapewnienie sobie przychyl-
ności przyrody poprzez zwyczaje i ob-
rzędy o wegetacyjnej symbolice. Owe 
magiczne zabiegi miały zapewnić obfite 
plony. Ich echa przetrwały w obrzędach 
do dziś. Jajko, zielona gałązka i woda 
to najważniejsze rekwizyty wiosen-
nej obrzędowości. Nie bez powodu – 
wszystkie trzy symbolizują życie i płod-
ność. Ich wykorzystanie w obrzędach 
miało zapewnić pomyślność w rozpo-
czynającym się roku gospodarskim.

Niedziela Palmowa
W Niedzielę Palmową święcono pal-
my. Zbiyraniy na palma to był ważny 
ceremoniał. Trzeba było wiedzieć, 
co i gdzie zbierać. Poszukiwaczami 
roślin zazwyczaj byli chłopcy. Starsi, 
doświadczeni, wiedzieli już, gdzie się 
udać, ażeby je zdobyć, młodsi od nich 
się uczyli. Najwcześniej trzeba było 
zebrać gałązki kocanki (wierzby) i ly-
ski (leszczyny). Wkładano je do wody 
i czekano, aż pojawią się na nich zie-
lone listki symbolizujące budzącą się 
z zimowego snu przyrodę. Na pod-
mokłych terenach chłopcy zbierali 
bagnąć (gałązki tzw. bagna używano 
w szafach jako zabezpieczenie przed 
molami) oraz trzcinę, kojarzącą się 
z wjazdem Chrystusa do Jerozolimy. 
Tuż przed Palmową Niedzielą zrywano 
gałązki jałowca i sosny tzw. tureckiej. 
Po te ostatnie trzeba było czasem 

wspiąć się wysoko po pniu. Te kłują-
ce rośliny miały przypominać o męce 
Chrystusa. Ukłucia były szczególnie 
odczuwalne, kiedy po poświęceniu 
chłopcy (to oni zazwyczaj przynosili 
palmy do kościoła) okładali się palma-
mi żgając się nawzajem, nie szczędząc 
dziewcząt, domowników, a nawet 
zwierząt hodowlanych. Ta symbo-
liczna chłosta miała pobudzić do ży-
cia po zimowym zastoju. Wszystkie 
zebrane składniki palmy (niektórzy 
dokładali również inne rośliny, zwykle 
po trzy gałązki z każdej) związywano 
za pomocą czerwonej siby (wikliny). 
Przywodziła ona na myśl skrwawiony 
bicz, którym raniono Jezusa. W Wielką 
Sobotę z poświęconych palm odcina-
no fragment uchwytu i opalano ją nad 
poświęconym ogniem, a następnie 
robiono z tej części krzyżyki i w Wiel-
kanoc lub Poniedziałek Wielkanoc-
ny zatykano je na rogach pól i nad 
drzwiami zabudowań, co miało je za-
bezpieczyć przed nieszczęściami.

Dzisiaj w wielu gospodarstwach 
zwyczaj ten jest nadal kultywowany. 
Pola najczęściej objeżdża się samocho-
dem. Palmę do dzisiaj w wielu domach 
przechowuje się cały rok. Najczęściej 
zatyka się ją za święty obraz, zanosi 

na strych albo zostawia 
na drzewie przy domu. 

Ma chronić domo-
stwa przed pioruna-
mi i przed pożarem. 
W gospodarstwach, 

w których hodowano 
krowy, resztką jałow-
ca, kotków i kokoczu 
okadzano je, jeszcze 
w oborze, przed ich 

pierwszym wyjściem 
na pole. Miało to za-
bezpieczyć bydło przed 

ugryzieniem żmii, przed zjedzeniem 
gwoździa czy chorobami.

Wielki tydzień
W Wielki: Poniedziałek, Wtorek, Śro-
dę przygotowywano gospodarstwa 
do świąt. Mężczyźni przynosili drzewo 
z lasu. Dawniej mówiono, że im więcej 
go przynieśli, tym mniej zostawało go 
na krzyż. Sprzątało się obejścia, domy, 
bieliło kuchnię i chlewy.

W Wielki Czwartek w kościele za-
wiązywano dzwony, a po wsiach bie-
gali chłopcy z klekotkami, klapaczkami 
i kołatkami. Narzędzia te zazwyczaj 
robili dziadkowie dla swych wnuków. 
W kościele odbywała się całonocna 
adoracja.

W Wielki Piątek, jeszcze przed 
świtem, starzy i młodzi szli nad stru-
mienie, potoki i rzeki obmywać nogi 
w bieżącej wodzie (na pamiątkę 
wtrącenia Jezusa do potoku Cedron), 
wierząc w lecznicze własności tej ab-
lucji. Oto, jak ten dzień wspominała 
zmarła niedawno pani Małgorzata 
Żołneczko: Rano nos mama budzili, 
słoneczko było jeszcze czerwoniutkie 
na wschodzie, a my musieli wstawać 
i lecieć myć się. Mama godali: A nie 
zapomnij sie porzykać, pamiętej, 
co żech cie uczyła. I trza było godać 
tak: Wodziczko czysto, przejrzysto, 
co łobmywosz kamienie, korzynie, 
łobmyj i mnie grzyszne stworzenie. 
A jak tak kaj była babka abo dziadek 
chory, to trza było kibel wody przy-
nieść, żeby się też łobmył ten stary czy 
chory człowiek.

W Wielki Piątek nie można było rą-
bać drzewa, nie wbijało się gwoździ i nie 
wykonywało żadnych prac ziemnych, 
nawet w przydomowym ogródku.

W Wielką Sobotę gospodynie zajmu-
ją się pieczeniem, gotowaniem i ostat-

nimi porządkami. W kościele święci się 
pokarmy. Warto zaznaczyć, że zwyczaj 
ten upowszechnił się po II wojnie. 
Do koszyczka wkłada się m.in.: chleb, 
szynkę, babkę, sól, masło, chrzan. Nie 
może w nim zabraknąć jajek, symboli-
zujących życie i płodność. Najczęściej 
gotuje się je: w łuskach cebuli, aby 
skorupka miała rudy kolor, w młodym 
życie – wówczas skorupki przybierają 
kolor zielony lub w korze dębu – jajka 
mają wówczas ciemną barwę. W nie-
których rodzinach na skorupkach jaja 
skrobie się (za pomocą rylca, żyletki) 
wzory. Można je zdobić również me-
todą batikową. W tym celu trzeba na-
nieść (przy użyciu igły bądź innego ostro 
zakończonego narzędzia) na skorupkę 
wzór gorącym woskiem. Następnie 
jajko barwi się i stapia warstwę wosku 
nad płomieniem świecy, pozostawiając 
w ten sposób na skorupce wzór. Obec-
nie do dekoracji jajek często używa się 
gotowych, kupnych barwników lub 
ozdób. Z koszyczkiem do kościoła idzie 
zazwyczaj najmłodszy członek rodziny. 
Przyjęte było, że musi to być dziewczyn-
ka, bo synkowi nie wypadało iść z ko-
szyczkim, bo by się z niego śmioli.

Wielkanoc
W wielu rodzinach Wielkanoc rozpo-
czyna się od uczestnictwa w porannej 
rezurekcji – uroczystej mszy połączo-
nej z procesją. Po powrocie z kościo-

ła wspólnie spożywa się śniadanie, 
na które składają się m.in.: jajka, szyn-
ka, chrzan, chleb. Do lat. 40. XX w. nie 
celebrowano śniadań wielkanocnych, 
co wynikało z faktu, że nie święcono 
pokarmów. Odkąd zaczęto święcić 
je w kościele, śniadania rozpoczyna się 
od podzielenia święconym. Dekorację 
wielkanocnego stołu w wielu domach 
stanowią kraszanki oraz cukrowe lub 
wypieczone z ciasta figurki baranka 
czy zajączka (niektóre gospodynie 
miały specjalne formy do wielkanoc-
nych wypieków). Czasem ustawia się 
je na specjalnie na tę okazję przygoto-
wanym młodym życie (dzisiaj zastępuje 
je najczęściej rzeżucha). W Wielkanoc 
w wielu rodzinach dzieci obdarowuje 
się słodyczami. Jest to tzw. zajączek.

Śmiergust
Poniedziałek Wielkanocny zaczynał się 
od porannego śmiergustu (śmiyrgu-
stu). Dawniej splatały się dwa wzorce 
śmigusowe: forma miejska – kropienie 
panny perfumowaną wodą z butelecz-
ki, w zamian za co kawaler dostawał 
od niej kraszankę oraz solidne pole-
wanie wodą, który to wzór niektórzy 
łączą dopiero z wtorkiem po Wielkiej-
nocy. Śmiergust trwał więc zazwyczaj 
dwa dni, we wtorek lanie wodą było 
solidniejsze.

Zwyczaj polewania wodą jest żywy 
do dzisiaj. agnieszka Szymula

Wielkanoc w tradycji
jajKa, PaLMy i KLaPaczKi 

Forma do wypieku baranka. Ze zbiorów Muzeum 
Miejskiego w Bieruniu (organizacji).

Zdobienie jajek metodą batikową.

uWaGa!
Poszukujemy kłokoczki południowej (nazywanej kokocyną, 
kokoczem) – rośliny (dużego krzewu), której gałązki m.in. 
wykorzystywano do palmy wielkanocnej. Jeżeli potraficie Pań-
stwo wskazać miejsce, gdzie ona rośnie – prosimy o kontakt: 
Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji), tel. 504 388 
580, 32 708 09 89; e-mail: muzeum@muzeum.bierun.pl
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za roWeroWą oFeNSyWą Nie NaDąża WieDza o PrzePiSacH rucHu

od kilku lat w Bieruniu 
obserwujemy prawdziwy 
rowerowy boom. Szybko 
nadrabiane są wieloletnie 
zaległości, skomunikowano 
istniejące odcinki ścieżek 
rowerowych, łącząc 
je w sieć, poprawia się 
infrastruktura techniczna. 
Przybywa też chodników 
i tzw. ciągów pieszo-
rowerowych. jednak 
za tą ofensywą nie nadąża 
wiedza o przepisach 
ruchu drogowego. 
Konieczna jest też zmiana 
przyzwyczajeń zarówno 
rowerzystów, jak i pieszych. 
raz po raz notowane 
są różne incydenty, 
a bywa, że dochodzi 
do niebezpiecznych sytuacji.

Nowe trasy
W minionym roku oddane zostały dwie 
inwestycje, które w dużym stopniu 
wpłynęły na rozwój infrastruktury ro-
werowej w Bieruniu. Chodzi o ul. Wę-
glową, gdzie powstała nowa droga 
rowerowa łącząca istniejącą ścieżkę 
rowerową (część starobieruńską 
i nowobieruńską) z Plantami Karola. 
Wybudowano również ciąg pieszo-ro-
werowy wzdłuż ul. Wylotowej i dzięki 
niemu Bieruń połączył się ścieżką z Lę-
dzinami, a Bieruń Stary – ze Specjalną 
Strefą Ekonomiczną. Kolejne inwesty-
cje to ciąg pieszo-rowerowy łączący 
obecną drogę rowerową z ul. Św. Kingi 

(do Starostwa Powiatowego). Droga 
ta będzie poprowadzona od ul. Św. 
Kingi do ul. Zarzyny.

rowerzyści 
na chodnikach, piesi 
na ścieżkach
Temat zachowania wobec siebie pie-
szych, rowerzystów i kierowców okazał 
się na tyle ważny, że stał się jednym 
z wątków styczniowej sesji Rady Miej-
skiej. Wywołał go przewodniczący rady 
Marcin Nyga.

– Za dużymi środkami, jakie prze-
znaczmy na rozwój infrastruktury 
rowerowej nie idzie ich właściwe jej 
użytkowanie – powiedział. – Przy-
kładem może być ul. Chemików, 
od ul. Wita w stronę osiedla. Z jednej 
strony jest chodnik, z drugiej ścież-
ka rowerowa. Rowerzystów sporo 
– na jezdni i na chodniku, bo tak 
się jeździło od zawsze, ale najmniej 
na ścieżce rowerowej. Drugie takie 
miejsce to skrzyżowanie ul. Krakow-
skiej i ul. Chemików przy kościele 
św. Walentego. Wiele razy miałem 
do czynienia z rowerzystami, którzy 
przejeżdżali nie patrząc na światła. 
Przez chwilę jadą chodnikiem, potem 
zjeżdżają na drogę i znów wjeżdżają 
na chodnik. Są oczywiście trasy gdzie 
poruszanie się rowerem po ścieżce 
jest niejako oczywiste, np. między 
Bieruniem Starym a Nowym. Jednak 
w strefie zamieszkania różnie z tym 
bywa. Z drugiej strony mamy pieszych 
na drogach rowerowych, matki z wóz-
kami, osoby z małymi dziećmi...

Radna Barbara Panek-Bryła zwró-
ciła uwagę na niebezpieczne sytuacje 

na ul. Kopcowej, gdzie rowerzyści jeż-
dżą „pod prąd” i ul. Kadłubowej.

– Tutaj dzieci jadące na rowerach 
do szkoły poruszają się po chodniku, 
a mieszkańcy bezpośrednio wychodzą 
z domu na chodnik. Na tym odcinku, 
jeśli dzieci skracają sobie drogę, po-
winny po chodniku prowadzić rower 
– mówiła.

Komendant przypomina
Sprawa jest dobrze znana komen-
dantowi Straży Miejskiej Krzysztofo-
wi Waligórze. Jak powiedział, podczas 
wszystkich spotkań z dziećmi czy senio-
rami strażnicy miejscy zawsze zwracają 
uwagę na to, jakie przepisy obowiązu-
ją, jak się zachować jadąc rowerem, 
czy poruszając się pieszo.

– Obserwując niektórych rowerzy-
stów można wpaść w zakłopotanie, 
bo z jednej strony słusznie oczekują 
poważnego traktowania na drodze, 
a z drugiej poruszając się po chod-
nikach, wjeżdżając nagle na jezdnię, 
przejeżdżając przez przejścia dla 
pieszych sami stwarzają zagrożenie 
w ruchu drogowym. Tymczasem chcę 
przypomnieć, że kierujący rowerem 
zobowiązany jest do poruszania się 
drogą dla rowerów lub pasem ruchu 
dla rowerów, a w przypadku gdy ich 
nie ma – po jezdni. Zabrania się jazdy 
na rowerze po chodnikach lub dro-
gach dla pieszych, ale od tej zasady 
są wyjątki. Pierwszy to sytuacja, kiedy 
mamy pod opieką dziecko do lat 10, 
które porusza się na rowerze. Można 
jechać chodnikiem także wówczas gdy 
szerokość chodnika wynosi co naj-
mniej 2 metry, na drodze wzdłuż któ-

rej biegnie chodnik jest dozwolony 
ruch pojazdów z prędkością większą 
niż 50 km/godz i brakuje wydzielonej 
drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla 
rowerów. Wyjątkiem jest też sytuacja, 
kiedy warunki pogodowe zagrażają 
bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni 
(śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gę-
sta mgła). Rowerzysta poruszający się 
chodnikiem zobowiązany jest jechać 
powoli i ustępować pierwszeństwa 
pieszym. Wątpliwości budzi porusza-
nie się pieszych po drodze dla rowe-
rów. Zachowanie takie jest dozwolone 
tylko w przypadku braku chodnika 
lub pobocza, a pieszy, korzystający 
z takiej drogi, ma obowiązek ustą-
pić pierwszeństwa rowerzyście. Jeśli 
chodzi o kierowców, to w momencie 
wyprzedzania pojazdu jednoślado-
wego musimy zachować odległość 
przynajmniej jednego metra. Jest 
to minimalna odległość, która może 
zapewnić cykliście poczucie bezpie-
czeństwa i względny komfort.

I jeszcze ważna uwaga – rowerzy-
sta ma obowiązek korzystać z drogi dla 
rowerów jeżeli jest ona wyznaczona 
dla kierunku, w którym się porusza. 
Jeśli wzdłuż jezdni jest wyznaczona 
droga dla rowerów jednokierunkowa, 

to obowiązek poruszania się nią jest 
tylko w jednym kierunku. Rowerzysta 
jadący w przeciwnym kierunku musi 
poruszać się po jezdni.

Jeśli chodzi o pieszych, to warto 
pamiętać, że spacery po ścieżkach 
rowerowych są jedną z głównych 
przyczyn wypadków, w jakich biorą 
udział rowerzyści. Piesi ci popełniają 
wykroczenia, za które mogą otrzymać 
mandat w wysokości 100 zł.

akcja informacyjna
– Mentalność rowerzystów i pieszych 
powinna się zmienić, bo problem 
będzie narastał – dodał burmistrz 
Krystian Grzesica. – Konieczne jest 
podjęcie działań informujących dla 
dzieci i młodzieży oraz dla seniorów. 
Jeżdżących na rowerach przybywa, 
tymczasem zarówno dzieci, jak i doro-
śli nie znają aktualnie obowiązujących 
przepisów. Warto zorganizować w tej 
sprawie szerszą akcję informacyjną.

Strażnicy i policjanci podczas róż-
nych spotkań dotyczących bezpie-
czeństwa nie raz mówili o przepisach 
regulujących zasady poruszania się 
rowerzystów, pieszych i kierowców. 
Ale jak widać, stale o nich trzeba przy-
pominać. Leszek Sobieraj

jak pieszy z rowerzystą
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Podczas spotkań strażników miejskich z najmłodszymi wiele uwagi poświęca się 
bezpieczeństwu na drogach, w tym zachowaniu rowerzystów i pieszych. 

Ta droga, między Bieruniem Starym a Nowym, jest tylko dla rowerzystów. 
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BoSir ProPoNuje zajęcia i treNiNGi oN-LiNe

zamknięcie hal sportowych, base-
nów, siłowni i innych obiektów nie 
oznacza, że musimy rezygnować 
z aktywności fizycznej. zachowując 
określone środki ostrożności można 
spacerować, biegać, jeździć na rowe-
rze, rolkach, itd.

Ale czasami to nie wystarcza, 
zwłaszcza tym, którzy polubili zaję-
cia aerobiku. Stąd nowa propozycja 
dyrektora BOSiR Michała Żerdki 
i jego współpracowników. A wszyst-
ko to bezpłatnie i w sieci, czyli bez-
piecznie...

– Zajęcia aerobiku odbywały się 
u nas na co dzień, ale kiedy okazało 
się, że trzeba zamknąć obiekty spor-
towe, szukaliśmy czegoś, co mogli-
byśmy zaproponować tym, którzy 
z nich korzystali, a także spróbować 
pozyskać nowe osoby – powiedział 
Michał Żerdka. – Po prostu to wszyst-
ko, co było podczas zajęć „na żywo” 
w hali, przenieśliśmy do sieci. Takich 

zajęć w internecie jest oczywiście spo-
ro, ale nasi prowadzący wypracowali 
swój własny styl i osoby które chodziły 
na zajęcia BOSiR-u mogą je po prostu 
kontynuować. Oczywiście zapraszamy 
wszystkich, będą też nowe elementy, 
żeby zachęcić jak największą liczbę 
ćwiczących.

Jedną z nowości będzie uzupełnia-
jący trening dla biegaczy, który Michał 
Żerdka prowadzi z Robertem Adam-
skim. Od lat uczestniczą w biegach 
maratońskich i zawodach triathlo-
nowych i chętnie podzielą się swoją 
wiedzą na temat dodatkowych zajęć, 
jakie powinni wykonywać biegacze.

– Maratony biegam od kilku lat 
i mogę się pochwalić czasem poni-
żej 3 godzin, co – jak wiedzą wszy-
scy biegacze – jest bardzo dobrym 
wynikiem. Bieganie traktuję zresztą 
nie tylko jako hobby, ale od dwóch 
lat staram się trenować w profesjo-
nalny sposób – korzystam z porad 

trenera, realizuję określony program 
treningowy i startowy itd. W tym 
roku imprezą numer jeden miały być 
mistrzostwa świata w półmaratonie 
w Gdyni – najważniejsze zawody 
w historii biegów ulicznych w Polsce, 
w których zresztą miała wystartować 
większość moich znajomych biegaczy. 
Impreza, zaplanowana na 29 marca, 
oczywiście się nie odbyła się, prze-
niesiono ją na październik i wszyscy 
mamy nadzieję, że wtedy dojdzie 
do skutku.

Zajęcia różnych form aerobiku odby-
wają się w poniedziałki, środy i piątki. 
Prowadzi je Joanna Poradzisz-Krupa, 
natomiast na trening uzupełniający 
dla biegaczy – we wtorki i czwartki 
zapraszają Michał Żerdka i Robert 
Adamski. Warto zatem o godz. 19 
włączyć facebookową stronę BOSiR-
u i przyłączyć się do prowadzonego 
na żywo treningu.

 Leszek Sobieraj

7 marca w Kinoteatrze „Jutrzenka” 
odbył się doroczny Maraton Skato-
wy, zorganizowany przez sekcję skata 
KS Unia Bieruń Stary. Przez 7 godzin 
zawodnicy i zawodniczki (w sumie 
ponad ponad 70 osób, w tym trzy 
panie), walczyli o punkty. Rozegrano 
trzy rundy po 48 gier.

Skat jest uważany za męski sport, 
ale jak mówił kierownik i sędzia zawo-
dów Franciszek Mrzyk, dobre wyniki 
osiągają też kobiety. – W mojej sek-

cji (KS Unia Bieruń Stary) grają dwie 
panie i są bardzo dobre – mówił. – 
Na dzisiejszych zawodach mamy też 
jednego juniora.

Rozgrywki rozpoczęły się w „Jutrzen-
ce” o godzinie 10. Szkaciorzy przywitali 
kierownik i sędzia zawodów Franciszek 
Mrzyk oraz burmistrz Bierunia Krystian 
Grzesica, starosta bieruńsko-lędziński 
Bernard Bednorz i dyrektor Bieruńskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał 
Żerdka. Wśród zawodników byli m.in. 

prezes Polskiego Związku Skata Krzysz-
tof Kołodziejczyk i prezes okręgu ty-
skiego PZS Stanisław Klęczar. Każda 
z trzech rund trwała około dwóch 
godzin. W przerwie uczestnicy zjedli 
tradycyjny śląski obiad.

– To jest już 27. maraton, organi-
zujemy go zawsze pod koniec lutego 
albo na początku marca – mówił Fran-
ciszek Mrzyk. – Zaczynaliśmy na ERG-
u na działkach, warunki były jakie 
były, ale mieliśmy tam lokal i udawało 

się wszystko zorganizować. Atmosfera 
jest bardzo dobra, nie ma tu nerwów 
jak na lidze, przez 27 lat nie mieliśmy 
właściwie żadnych interwencji sę-
dziów. Po prostu się bawimy.

Gracze, którzy uzyskali najlepszy 
wynik punktowy, zdobyli atrakcyjne 
nagrody (m.in. telewizor, zestaw garn-
ków, robot kuchenny), ufundowane 
przez BOSiR oraz prywatnych sponso-
rów. Wręczył je zwycięzcom burmistrz 
Bierunia Krystian Grzesica. Wszystkie 
panie – zarówno zawodniczki jak i pa-
nie pomagające przy organizacji tur-
nieju – otrzymały też kwiaty z okazji 
przypadającego nazajutrz ich święta.

Roczny kalendarz bieruńskich szka-
ciorzy jest zapełniony. Po maratonie 

zawsze jest turniej wielkanocny, po-
tem Puchar Lata, Puchar Burmistrza, 
Grand Prix powiatu, turniej barbórko-
wy i turniej świąteczno-noworoczny. 
W tym roku jednak również szkacio-
rze, jak wszystkie inne kluby i sekcje 
sportowe, musieli zawiesić rozgrywki. 
Maraton skatowy okazał się ostatnią 
imprezą, jaką udało się zrealizować 
do momentu ogłoszenia stanu za-
grożenia epidemicznego i zakazu 
zgromadzeń. – Wszystkie zawody, 
zarówno ligowe jak i okolicznościo-
we są na razie odwołane. Czekamy 
aż sytuacja się unormuje i trudno coś 
na razie planować – informuje szef 
sekcji skatowej KS Unia.

 Sylwia Witman

Skatowy maraton

Bo ruszać się trzeba!

Klasyfikacja ogólna:
Marek Niesyto (Instalbud Jankowice) – 3858 pkt
Roman Ficek (niezrzeszony, Tychy) – 3846 pkt
Mirosław Walaszek (Walet Pawłowice) – 3776 pkt
Tadeusz Ostrowski (Zagłoba Tychy) – 3716 pkt
Krzysztof Kołodziejczyk (OSP Lędziny) – 3713 pkt

Klasyfikacja kobiet:
Aleksandra Łańska-Gawlik (KS Unia Bieruń Stary) – 3667 pkt
Krystyna Ostrowska (Zagłoba Tychy) – 3579 pkt
Lidia Segeth (KS Unia Bieruń Stary) – 3324 pkt

WyNiKi MaratoNu SKatoWeGo:

Michał Żerdka i Robert Adamski zapraszają na trening dla biegaczy on-line.
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Po siedmiu godzinach rozgrywek najlepsi szkaciorze odebrali nagrody z rąk burmistrza Krystiana Grzesicy.
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BaroMetr PiłKarSKi

Po raz 11. na Strzelnicy Sportowej ro-
zegrano zawody z okazji Dnia Kobiet. 
Startowały rzecz jasna same panie 
– 43 zawodniczki z klubów oraz nie 
zrzeszone. turniej rozegrano w trzech 
kategoriach, w zależności od rodzaju 
strzelań.

Bardzo dobrze w imprezie spisały 
się reprezentantki Klubu Strzelectwa 
Sportowego Piast Bieruń, które zajęły 
czołowe lokaty. W kategorii karabinu 
60 strzałów leżąc (wszystkie strzelania 

na odległość 50 m) na dwóch pierw-
szych stopniach podium zameldowały 
się zawodniczki Piasta – Barbara Jan-
kowska (586 pkt) przed Eweliną Ptasz-
kowską (584 pkt). Na trzecim miejscu 
uplasowała się Karolina Szlagor z UKS 
Żywiec (574 pkt).

W kat. 40 strzałów leżąc kolejność 
była następująca: 1. Maja Gawenda 
(388 pkt), 2. Nadia Myśliwiec (obie 
Piast Bieruń, 364 pkt), 3. Marzena Do-
bija (KS Arma-IPA Bielsko, 154 pkt).

W trzeciej kategorii rywalizowały 
panie nie zrzeszone w klubach. Jak 
się okazało, różnice punktowe były 
minimalne. Wygrała Agnieszka Osetek 
(153 pkt) przed Natalią Winter-Polo-
czek (152 pkt) i Aleksandrą Burmer 
(151 pkt).

Wcześniej natomiast Bieruń goś-
cił uczestników mistrzostw Śląska 
w strzelaniu z broni pneumatycznej. 
I tutaj również dobrą dyspozycją po-
pisali się zawodnicy Piasta, którzy 
wywalczyli kilka medali: karabin 40 
(młodziczki) – złoto Maja Gawęda, 
srebro Nadia Myśliwiec; pistolet 40 
(młodzicy) – srebro Emilia Chrząszcz; 
karabin 50 (juniorzy młodsi) – srebro 
Tomasz Skrabaka; karabin 60 (junior-
ki) – złoto Julia Urbańska, srebro Anna 
Chmielewska;

Wśród seniorek, w konkurencji 
karabinu, całe podium opanowały 
zawodniczki KSS Piast: 1. Ewelina 
Ptaszkowska, 2. Magdalena Adrian, 
3. Agnieszka Pilorz. Z kolei wśród se-
niorów w strzelaniu z karabinu najlep-
szy z bierunian był Karol Liszka zajął 
6. miejsce.

KSS Piast Bieruń zajął drugie miej-
sce w punktacji klubowej mistrzostw 
Śląska, gromadząc 32 pkt. Wygrała 
drużyna KBS Pszczyna – 40 pkt, a trze-
cie miejsce zajęła ekipa SMKS Kęty.

Zawody zorganizował KSS Piast i Za-
rząd Wojewódzki LOK, sędzią głów-

nym zawodów był prezes bieruńskie-
go klubu Władysław Chrząszcz.

– Zdecydowana większość trenują-
cych w naszym klubie to dziewczyny, 
co rzecz jasna przekłada się na wyni-
ki – powiedział. – Z wyników ekipy, 
która startowała w mistrzostwach 
Śląska jestem zadowolony, wysoką 
dyspozycję potwierdziła m.in. Maja 

Gawęda, która została powołana 
do kadry narodowej. W klubie mamy 
obecnie 62 zawodniczki i zawodni-
ków z licencjami, ale strzelających 
jest więcej, bo współpracujemy z kil-
koma szkołami, m.in. z Powiatowym 
Zespołem Szkół w Bieruniu, dwoma 
szkołami tyskimi oraz mundurówką 
w Lędzinach. Leszek Sobieraj

Panie strzelały aż miło

Na czołowych miejsca zawodniczki KSS Piast – Maja Gawęda, 
powołana ostatnio do kadry Polski i Nadia Myśliwiec.

Panie rządzą w  bieruńskim sporcie strzeleckim.
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Piłkarski świat w Polsce zamarł – 12 
marca mecze, treningi i wszelkie za-
jęcia piłkarskie zostały odwołane, 
zamknięte są obiekty sportowe. 
Dotyczy to wszystkich klas rozgryw-
kowych i choć pogoda i przygotowa-
ne do gry boiska kuszą, na razie nie 
ma możliwości wznowienia rywali-
zacji. Kiedy to nastąpi?

Scenariuszy jest na pewno kilka, 
możliwe jest, że sezon 2019/2020 
zostanie przerwany i – podobnie 
jak w lidze hokejowej – uznane zo-
staną wyniki i lokaty drużyn z rundy 
jesiennej. Dla jednych to świetna 
wiadomość, dla innych – fatalna. Ale 
oczywiście to tylko gdybanie. Obecnie 
piłkarze, podobnie jak... uczniowie 
– pracują zdalnie. Otrzymali od tre-
nerów zadania i tylko od nich zależy, 
jak je zrealizują i w jakiej dyspozycji 
wybiegną na boiska, kiedy już ruszą 
rozgrywki. Bo przecież ruszą...

Piast Bieruń Nowy
Ekipa Kamila Oziminy była gotowa 
na mecz z rezerwą MRKS Czechowice-
Dziedzice, który miał się odbyć 14.03. 
Wszystko było zapięte na ostatni gu-
zik, jednak w czwartek 12.03, piłkarze 
dowiedzieli się, że nie zagrają.

– Przyznam, że w tych ostatnich 
dniach przed wznowieniem rozgry-
wek towarzyszył nam spory opty-
mizm, bo kadrowo drużyna napraw-
dę prezentowała się bardzo dobrze 
– powiedział szkoleniowiec. – Mie-
liśmy przypływ nowych zawodników 
– na zajęciach pojawiło się czterech 
nowych piłkarzy, w tym dwóch mło-
dych, perspektywicznych graczy, 
którzy grali w okolicznych klubach, 
ale przez ostatnie pół roku mieli prze-
rwę. Moim zdaniem z powodzeniem 
mogliby od razu zasilić podstawową 
drużynę. To był prawdziwy przypływ 
energii, tym bardziej, że na treningach 
frekwencja dopisywała, do zdrowia 

i pełni sił powrócili zawodnicy, któ-
rzy mieli kontuzje i regularnie miałem 
do dyspozycji po 16 zawodników. Bar-
dzo zależało nam na tym pierwszym 
meczu ligowym, bo była szansa na do-
bry wynik tym bardziej, że z uwagi 
na termin meczu pierwszego zespo-
łu, rezerwowa drużyna Czechowic nie 
mogła mogła być zasilona piłkarzami 
czwartoligowej ekipy.

Piłkarze nie trenują, ale to nie znaczy, 
że mają wakacje. Utworzono wspólną 
grupę na messegerze i w ten sposób 
trener kontaktuje się z drużyną.

– Wysyłam wszystko to, co powinni 
wykonać we własnym zakresie, a piłka-
rze odsyłają mi filmiki. To ma podwój-
ne znaczenie, bo z jednej strony mogę 
się z nimi kontaktować, wiem co kto 
zrobił, a z drugiej zawodnicy sami się 
„nakręcają”, bo jak jeden widzi, że dru-
gi wysłał, to nie chce być gorszy. Działa 
to w pewien sposób mobilizująco. Nie 
mam rzecz jasna pełnego obrazu tego, 

jak trenują, ale w tych warunkach 
musi wystarczyć. Zawodnicy realizują 
indywidualne plany treningowe, mają 
zajęcia w terenie, np. biegi, ćwiczenia 
na podtrzymanie kondycji i wydolno-
ści. Jeśli takie zajęcia potrwają dwa, 
trzy tygodnie to nie ma problemu. Ale 
jeśli – nie daj Boże – ta przerwa mia-
łaby się przedłużyć, przestanie to wy-
starczać. Nie jest przecież to samo, 
co wspólne treningi, mobilizacja me-
czowa i dyscyplina. Jednak nie tylko 
my jesteśmy w tej sytuacji, bo dotyka 
ona wszystkich i kiedy wreszcie ruszy-
my, to wszyscy będą startować z tego 
samego pułapu – dodał K. Ozimina.

unia Bieruń Stary
Ostatni trening przed przerwą piłka-
rze mieli 12.03, ale nie na boisku. Były 
to zajęcia w terenie – bieg ścieżkami 
wokół Łysiny i ćwiczenia na piasku.

– Zawodnicy dostali rozpiskę zajęć 
indywidualnych, ale czy to będą robić, 

czy nie, czy będą solidnie pracować, 
czy ot tak sobie – zależy tylko od nich 
– stwierdził trener Tomasz Kozieł. – 
Ważne, by podtrzymać dyspozycję, 
którą wypracowaliśmy podczas prze-
rwy zimowej. To co mamy obecnie 
może spowodować, że ten sezon cięż-
ko będzie dokończyć, bo jeszcze tro-
chę i po prostu nie będzie już wolnych 
terminów. Przypuszczam, że utrzyma-
ne będą wyniki z jesieni i tak zakończą 
się rozgrywki 2019/2020.

Do zespołu dołączył były piłkarz 
Unii Paweł Piekorz, a poza dwójką za-
wodników, o których informowaliśmy, 
że nie wznowili treningów, nikt nie 
ubył. Trener Kozieł nie narzeka jednak 
na frekwencję, bo przez cały okres 
przygotowawczy na zajęcia chodziło 
od 12 do 16 zawodników, co biorąc 
pod uwagę klasę rozgrywek i fakt, 
że wszyscy piłkarze pracują (niektórzy 
na zmiany) lub się uczą, uznać trzeba 
za dobry wynik. Leszek Sobieraj

Futbol zdalnie sterowany
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KrzyżÓWKa

Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki na adres: rodnia@bok.bierun.pl rozlosujemy nagrody 
w postaci bieruńskich gadżetów. Po odbiór nagród zapraszamy do urzędu Miasta Bierunia, pokój 28, segment B.

***
Przy wiosennych porządkach gospodyni znalazła kwit 
od szewca na odbiór butów. Data – sprzed trzech lat. Po-
stanowiła jednak spróbować i dzwoni do zakładu.
– Czy są jeszcze u pana pantofle z numerem 136?
– Tak są – odpowiada po chwili szewc – Będą gotowe 
za tydzień.

***
Nad wiosennym stawem rozsiada się wędkarz. Mija go-
dzina, dwie, trzy – nic nie bierze. Naraz obok niego nad 
wodą staje mały chłopiec, zarzuca wędkę i wyciąga rybę 
jedną za drugą. Wędkarz najpierw przygląda się zdumiony, 
a w końcu nie wytrzymuje i woła: – A lekcje, smarkaczu, 
już odrobiłeś?!
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to właśnie one, obok szynki i białej 
kiełbasy, królują na tradycyjnym 
wielkanocnym stole. jest jednak 
mnóstwo sposobów, żeby je podać. 
Dziś proponujemy kilka jajecznych 
fantazji, które mogą urozmaicić świą-
teczne śniadanie.

jajka faszerowane 
bryndzą i orzechami
Ugotowane na twardo jajka kroimy 
na połówki, żółtka ścieramy na tarce 
o drobnych oczkach. Bryndzę rozcie-
ramy z majonezem i odrobiną śmie-
tany, łączymy z utartymi żółtkami, 
posiekanym szczypiorkiem i drobno 
posiekanymi orzechami włoskimi. 
Połówki jajek napełniamy farszem, 
dekorujemy.

jajka w cieście 
francuskim
Na patelni zeszklić cebulę, dodać 
kilka posiekanych pieczarek, pod-
smażyć, doprawić solą, pieprzem 
i oregano. Kukurydzę konserwową 
z puszki odsączyć. Jajka ugotować 

na twardo. Arkusz ciasta francu-
skiego kroimy w prostokąty, na po-
łowę z nich nakładamy podsmażo-
ne pieczarki i ziarenka kukurydzy. 
Na to kładziemy jajko (całe), sma-
rujemy tartym chrzanem, przykry-
wamy drugim prostokątem z ciasta 
i mocno zlepiamy brzegi. Wierzch 
smarujemy roztrzepanym żółtkiem, 
pieczemy 10-15 minut w ok. 200 
stopniach.

Sałatka z jaj, porów 
i awokado
Jajka ugotować na twardo, ostudzić, 
obrać, pokroić w kostkę. Podgoto-
wane przez 2-3 minuty pory kroimy 
w talarki. Miąższ awokado skrapiamy 
sokiem z cytryny i kroimy w kostkę. 
Wszystkie składniki mieszamy, doda-
jemy posiekany szczypiorek. Przygo-
towujemy sos: łyżka octu winnego, 
3-4 łyżki oliwy, szczypta cukru, soli 
i pieprzu, łyżeczka musztardy. Mie-
szamy, aż powstanie aksamitna masa, 
łączymy z sałatką.
Smacznego i Wesołych Świąt!

jak Wielkanoc,  
to jajka!


