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100-leCie BierUńskiego ChórU na 100-leCie odzyskania niepodległośCi

Czytaj na str. 8

dla niepodległej
Godniei radośnieświętowaliśmy
100-lecieniepodległości.W kościołach odprawiono mszę św. za Ojczyznę, a w placówkach oświatowych i kult ur aln ych odb ył y się
okolicznościoweuroczystości.Miałyoneszczególniewzruszającyprzebieg w szkołach i przedszkolach,
gdzieświętowanopod hasłem„Wol-

nośćjestw nas”.Ciekawąpropozycję przygotowało Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek”, które zrealizowało projekt
pn.„Każdymaswojądrogędo wolności”.CelemprojektubyłaintegracjamieszkańcówBierunia,a przede
wszystkim uczczenie tak istotnych
dlanaszegokraju,jaki regionu,wy-

darzeńhistorycznych.JaknampowiedziałJarosławMokry,w ramach
projektu przygotowano między innymi film „Każdy ma swoją drogę
do wolności”,w którymbierunianie
śpiewalihymndlaNiepodległejoraz
mówili,czymdlanichjestwolność.
Naszeświętowanierozpoczęliśmy
już 9listopada,kiedytona bieruń-

W poniedziałek
24 grudnia
skimrynkuo godzinie 11.11razem
wyśpiewaliśmy Hymn Polski oraz
innepieśnipatriotyczne.
Natomiast w niedzielę, 11 listopadawładzemiastaorazmieszkańcy wzięl i udział w obc hod ach
100.rocznicyodzyskaniaprzezPolskęNiepodległości.
Ciąg dalszy na str. 2

(Wigilia)
Urząd Miejski
w Bieruniu
będzie nieczynny
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dla niepodległej
Ciąg dalszy ze str. 1
Rozpoczętojeo godzinie 12.30w RegionalnymCentrumKulturalno-Gospodarczymprzy ul.Remizowej,gdzieodbyłsię„HistorycznyFestiwalSmaków
Na ZiemiBieruńskiej”,na którymmoż-

nabyłoposmakowaćśląskichpotraw
orazwziąćudziałw warsztatachkulinarnych. Kolejnymi atrakcjami były
konkursy,pieśnipatriotyczneorazwystęp zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia
Bieruńska”. O godzinie 15.00 w kościeleNSPJw Bieruniuodbyłasięuro-

czysta msza święta w intencji Ojczyzny,po którejw asyściepocztówsztandarowych i harcerzy władze miasta
orazmieszkańcyudalisiępod pomnik
Powstańców Śląskich mieszczący się
przy ulicy Wawelskiej, gdzie złożono
kwiatyorazzapalonoznicze.Następ-

nie,wrazz OrkiestrąDętąKWK„Piast”,
udano się do RCKG „Remiza”, gdzie
zagrano spektakl „Trzy skrzydła”, teatru„Epidemia”.Na zakończenieodbyłsiękoncertoperetkowy.
W uroczystościach uczestniczyli
przedstawiciele władz samorządo-

wychburmistrzKrystianGrzesicaze
swoimzastępcąSebastianemMaciołemorazprzewodniczącyRadyMiejskiejMarcinNygaz radnymi.
Niechzdjęciazamieszczonew tym
wydaniu „Rodni” choć w części oddadząatmosferętamtychwydarzeń.
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BUrMisTrz i radni zaprzysiężeni

noWe oTWar Cie W Bie rU niU
W

poniedziałek 19listopada w „Jutrzence” odbyłasięUroczystaSesjaRady Miejskiej. Zgodnie z przepisami
obrady prowadziła radna – senior
Maria Sitko. Podczas uroczystości
Burmistrz i radni złożyli ślubowanie.BurmistrzKrystianGrzesicaodebrałsymbolicznykluczdo brammiasta. W swoi m przem ów ien iu
zaznaczył,żew rozpoczynającejsię
kadencji – zgodnie ze swoim hasłem wyb orc zym „Jed en Bier uń
Na DobrejDrodze”–zamierzakontyn uo wać dział an ia prow ad zon e
przez minione cztery lata. Podkreśliłrównież,jakważnajestdlaniego dobra współpraca z Radą Miejską i z prac own ik am i Urzęd u
Miejskiegow Bieruniu.
W podobnym tonie wypowiadali
sięgościeobecnina Sesji.RadnySejmikuWojewództwaŚląskiego– Piotr
Czarn yn og a życ zył burm is trzow i
i wszystkimsamorządowcom,bymieli
wielezadowoleniaz pracyna rzecz
naszejlokalnejspołeczności.– A jeszcze bardziej życzę, aby mieszkańcy
Bierunia,mielipowodydo zadowolenia z waszej pracy – dodał radny
i zapewniło woliwspółpracyradnego wojewódzkiego z radnym miejskimi.Toważnadeklaracja,gdyżwiele spraw istotn ych dla Bier un ia
rozstrzyga się na forum województwa.
Z kolei starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Bernard Bednorz
powiedział:– Bieruńpod kierownictwem burmistrza Krystian Grzesicy
błyszczyna mapieinwestycyjnejpowiatu i dodał: Tu buduje się Strefę
Ekonomiczną, tu po sąsiedzku bu-

dujemywęzłykomunikacyjne.W Bieruniu mamy najniższe bezrobocie,
gdyżtuzlokalizowanesąnajwiększe
zakłady pracy. Bieruń ma również
doskonałąkondycjęfinansową.Dlatego życzę, aby w rozpoczynającej
siękadencjibyłopodobnie–zakończyłstarosta.
W trakc ie I Ses ji Rad y Miejskiej VIII kadencji w tajnym głosowaniu wybrano Przewodniczącego
Rady Miejskiej, którym został ponown ie Marc in Nyg a, nat om iast
na WiceprzewodniczącąRadyMiejskiejrównieżponowniewybranoKrystynęWróbel.
Podczas kolejnych głosowań wybranoprzewodniczącychkomisjistałychRadyMiejskiej.
● Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Dariusz Czapiewski,
● Przewodniczącym Komisji FinansówzostałEdwardAndrejczuk,
● PrzewodniczącymKomisjiGospodarkizostałPiotrŚwierkosz,
● PrzewodniczącymKomisjiBezpieczeństwa został Jarosław Mokry,
● Przewodniczącą Komisji Społecznej została Barbara Panek-Bryła,
● Przewodniczącym Komisji Skarg,
Wnioskówi PetycjizostałDamian
Gerycki.
Wartododać,żefunkcjęZastępcy Burmistrza Miasta Bierunia pełnić nadal będzie Sebastian Macioł,
którymówiącjęzykiemsportowym,
jużw poprzedniejkadencjipokazał,
żejestświetnymzawodnikiemw drużynieburmistrzaGrzesicydobrzepracującymna rzeczBierunia.
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Flesz inWesTyCyJny

Budowa Centrum homera nabiera rumieńców!
Budowa Centrum homera, czyli
jednej z nowocześniejszych hali sportowych to już nie plany, a realna
in we sty cja, któ ra po mi mo iście
mroźnej aury nabiera rumieńców.
Po okresie przygotowań dokumentacyjnychpraceruszyłya kompleksowa realizacja tej inwestycji,
ma szansę rozwiązać część problemów osiedla i stać się niepowtarzalnąwizytówkąmiastaw skalicałegowojewództwa.Jesttoambitny
proj ekt, stan ow iąc y odp ow iedź
na potrzebymieszkańcówmiasta.
Przyp om nijm y, że inw es tyc ja
zakłada powstanie nowoczesnego
CentrumWspinaczkowegoorazCentrumSztukWalk.Ponadto,modernizacji poddane będą pomieszczenia rem ont ow an eg o bud ynk u,
w którychfunkcjonujeświetlicaśrodowiskowa,gdziedotychczasorganizowanebyłyzajęciadlałącznie 20.
dzieci.Abyzaktywizowaćbieruńską
społeczność,a dodatkowowykorzystać niszczejący budynek stworzo-

no plan zaa dapt ow an ia go do
do uprawiania modnych dyscyplin
sportu, ale nie tylko. Sznyt nowoczesności nie ominie wspomnianej
już wcześniej świetlicy, która nie
dość, że zyska zupełnie nowy wygląd,tojeszczewyposażonazostanie
w stanowiskakomputerowe.Zgod-

niez przyjętąkoncepcjąhalasportowana osiedluHomerasłużyćbędzie
przedewszystkimdo uprawianiawspinaczkiorazsztukwalki.
Obiektdziękizaprojektowanej„wieżywspinaczkowej”będziewidoczny
z większejodległości,takżeod ulicy
Oświęcimskiej,w związkuz tym,sta-

nowy blask „gamy”
Kilkakrotnie już to zapowiadaliśmy, a teraz już jest i cieszy oko.
Po odnowieniu elewacji, Dom Kultury„Gama”zdobinietylkoosiedle
Chemików,alejestjednymz jaśniejszychmiejscw naszymmieście.Zarówno w przenośni, gdyż „Gama”
zawsze świeciła blaskiem bieruńskiej kultury, jak i dosłownie, gdyż

od niedawnabudynektenzdobinoweoświetlenie.Iluminacjazamontowana od strony ulicy Chemików
orazprzy wejściugłównymzachęca
do odwiedzeniategoniebanalnego
miejsca. Podświetlenia wykonano
przy pomocy 32. oprawach oświetleniowych – górna część elewacji
jest w kolorze białym, a w dolnej

częściw kolorzeżółtym.Noweoświetlenie sterowane jest za pomocą
czujnikazmierzchowego,dziękiczemu nocą bryła budynku otrzymała
nowyciekawywyglądi z pewnością
niepozostanieniezauważona.
Wartozaznaczyć,żejesttopierwszybudynekw Bieruniu,któryzyskał
iluminację.

nowićbędziepunktorientacyjnyna tereniemiasta,dziękiswojejoryginalnejformiestaniesięozdobąosiedla.
Dodatkowo Władze Miasta wierzą,
żedziękistworzeniutakniebanalnegoobiektu,miastostaniesięatrakcją
nie tylko dla bierunian, ale również
mieszkańców okolicznych miejsco-

wości. Obok modernizacji budynku,
koncepcja przewiduje także oczyszczenie przestrzeni dookoła obiektu
z aranżacją nieużytkowanych dzisiaj
terenów.
Aktualnie prowadzone są roboty:ciesielskie,betoniarskiei zbrojeniowe.

Utwardzono ulicę
starowiślaną
BocznyodcinekulicyStarowiślanazyskałnowywygląd. 80metrowadrogado tejporynienadawała
siędo użytku,szczególniepo ulewnym deszczu. Z uwagi na bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców
postanowionoszybkointerwenio-

wać. Na wspomnianym odcinku
Ułoż on a zos tał a naw ierzchn ia
z tłuczniakamiennegoorazfrezu.
Zadaniezrealizowanezostałoprzez
firmęUsługiTransportoweHenryk
Opitek z Chełmu Śląskiego. Jego
koszttookoło34tysiącezłotych.
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powstanie
Wyremontowano chodnik
Miasteczko ruchu na osiedlu homera
drogowego

Na razietodopieropomysł,a mówiąc konkretniej projekt. Już teraz
chcieliśmyjednakpodzielićsiętąwiadomością.Otóż,w najbliższychlatach,
zmienisiękolejnyfragmentosiedla
Granitowa.Nieużywanydo tejpory
placzieleniiboiskoasfaltowezmienią
się w estetyczne i wielofunkcyjne
MiasteczkoRuchuDrogowego.Zdewastowane ławki zostaną zastąpioneprzeznowe,a wokółbędąposadzonepięknerośliny.Terentenpełnić
będzierównieżfunkcjęedukacyjną.
Miasteczkoruchudrogowegotokompleksobiektówprzeznaczonychdo naukiprzepisówruchudrogowegoi praktycznegoszkoleniaw zakresieruchu
pieszychorazprzedewszystkimdo naukijazdyna rowerzei motorowerze.
W składkompleksuwchodząm.in.:
mini znaki drogowe, sygnalizacja
świetlna orazelementyinfrastruktury drogowej typu: drogi, ścieżki rowerowe,ronda,skrzyżowania.
Cieszymysię,żepodjętotakądecyzję.Do tejporytenkawałekzieleni
służył jedynie do wyprowadzania
psów, a boisko chyba do tłuczenia
butelek–przynajmniejtaktowyglądało–chwaliłaplanowanąinwestycjępaniDanuta,mieszkankaosiedla.

Z inwestycji cieszą się również
dziecii ichrodzice,którzyzgodnie
stwierdzili,żeBieruńpotrzebujetakiegoodświeżenia.
– Place zabaw już mamy. Teraz
czasna cośinnego!–podsumowała Ania, uczennica szkoły podstawowejw BieruniuNowym.–Szkoda, że gdy ja zdawałam na kartę
rowerową, czegoś takiego nie było–przyznałazapewniając,żei tak
będziekorzystaćz nowejatrakcji.
Mieszkańcyjużciesząsięna nowąinwestycję.W jejramachrealizowanebędą:
• budowa drogi dojazdowej
do „Miasteczkaruchudrogowego”
(od ulicyGranitowej);
•przebudowaistniejącegona tym
tereniechodnikaorazbudowapołączeniategochodnikaz przejściem
podziemnymw ulicyWarszawskiej
(zapewniającego dostęp dla osób
niepełnosprawnych);
• rozbudowa oświetlenia ulicznego;
•budowazjazdówdo działekzapewniających dostęp do terenów
przyległych.
Dokumentacjaprojektowaopracowana zostaniedo końcaroku.

Ulica klonowa
Za namirównieżkolejny,nienajwiększy,alejakżeoczekiwanyremont
a właściwie przebudowa drogi wewnętrznej–ulicyKlonowej. 250-metrowy odcinek drogi pokryty został
nawierzchniątłuczniowąi frezowaną.
Inwestycjazrealizowanazostałakosztem prawie 127 tysięcy złotych
i znacznieułatwidojazddo okolicznychposesji.

OsiedleHomerajużdawnoprzestałobyćzapomnianymmiejscem
na mapie Bierunia. Wręcz przeciwniemiejscetopiękniejez każdym dniem. Kol ejn a inw es tyc ja
na tym osied lu, choć z poz or u
drobna, bo za jedne 37 tysięcy
złotychnietylkopoprawiestetykęaleprzedewszystkimkomfort
życia mieszkańców. Postanowiono,żezmianieulegnie53-metrowy odc in ek znajd uj ąc y się
przy Wspólnocie Mieszkaniowej.
Obecn ie chodn ik jest odd an y
do użytku.Przypominamy,żejak

podajeUrządMiejskiw Bieruniu,
remont chodnika na osiedlu Homera jest jednym z elemetnów

zadania pn. „Roboty budowlane
w zakresie chodników” i jest realizowaneetapowo.

remont chodnika
na ulicy oświęcimskiej
Z inicjatywy mieszkańców, którzyw ubiegłorocznejedycjiBudżetuObywatelskiegonapisalii poparli
projektzadaniapolegającegona remoncie chodnika przy ul. Oświęcimskiejw Bieruniu,jużdziśmożemy cieszyć się ze zrealizowania
nowej inwestycji. Metamorfozie
uległchodniko długości 85metrów
i 1,5metraszerokości.Kosztzadania to ponad 57,5 tysiąca złotych.

remont chodnika
na ulicy Barbórki
Kolejna inwestycja, którą przeprowadzonow tymmiesiącupolegałana remonciechodnikaprzy ulicyBarbórki,a ściślejprzy Przedszkolu
nr 3.Choćpraceprzeprowadzono
na zaledwie 31,5 m,tojesttoinwestycja, która bardzo przysłuży
sięmieszkańcom,a w szczególnościrodzicomdzieciuczęszczających
do pobliskiegoprzedszkola.Jaknas
poi nf ormował Maciej Karkul a,
naczelnikwydziałuinwestycjii remontów, koszt zadania wyniósł
37 686,40 zł.

Wkrótce będzie remontowany
kolejny chodnik. Tym razem,
na ul. Węglowej
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SPOŁECZEŃSTWO

korzysTaJ ze zniżek

BierUńskie karTy
dla rodzin WielodzieTnyCh i senioróW

Na terenie Gminy Bieruń realizowane są
miejskie programy „rodzina Trzy plus” oraz
„aktywni seniorzy 60+”, które mają na celu
wsparcierodzinwielodzietnychorazseniorów
poprzezzapewnienieulgpolegającychna umożliwieniuzakuputańszychbiletówwstępuna płatneimprezykulturalne,sportowei edukacyjne
organizowane przez jednostki organizacyjne
miasta.Ulgiudzielanesąpo okazaniuspecjalnejkarty,którąuprawnienimieszkańcyotrzymują po złożeniu wniosku w Urzędzie Miejskimw Bieruniu.Mająctakąkartę,mieszkańcy
mogąrównieżtaniejskorzystaćz pływalni,kręgielni,grotysolnej,siłowni,salifitnessorazinnychobiektówsportowychw mieście.
W ramachrealizacjiprogramówmiastonawiązuje również współpracę z prywatnymi
przedsiębiorcami, w celu rozszerzenia możliwościuzyskaniaulgna towaryczyusługi,oferowaneprzeztepodmioty.

Posiadacze kart aktualnie mogą skorzystać
z następującychzniżek:
■ 10% zniżki w salonie optyk edyta koper-głowacka na zakupione okulary korekcyjne,
galanterię, okulary słoneczne oraz soczewki
kontaktowe i środki do ich czyszczenia. Bieruń,
ul. Warszawska 293. Ofertadotyczyprogramów
„RodzinaTrzyPlus”oraz„AktywniSeniorzy 60+”.
■ 10% lub 20% na usługi dentystyczne w gabinecie stomatologicznym lek. dent. piotra
łabusia. Bieruń, ul. Wylotowa 24. Ofertadotyczyprogramów„RodzinaTrzyPlus”oraz„AktywniSeniorzy 60+”.
■ 5% zniżki na cały asortyment w sklepie
„zdroWa żyWnośĆ” Beata Waleczek. Bieruń, ul. Jerzego 4. Ofertadotyczyprogramów
„RodzinaTrzyPlus”oraz„AktywniSeniorzy 60+”.
■ 5% zniżki na cały asortyment w sklepie
odzieżowym „eVeX” ewa gawlik. Bieruń,
ul. rynek 8. Oferta dotyczy programów „RodzinaTrzyPlus”oraz„AktywniSeniorzy 60+”.
■ bezpłatne badanie wzroku dla młodzieży
od 16 roku życia oraz osób dorosłych, 20% rabatu na oprawy okularowe w salonie optycznym „kĄTeM oka” katarzyna odrobińska. Bieruń, ul. Chemików 3. Ofertadotyczyprogramów
„RodzinaTrzyPlus”oraz„AktywniSeniorzy 60+”.
■ 5% zniżki na wszystkie usługi fryzjerskie
w salonie urody „lansonia” renata Wróbel.
Bieruń ul. łysinowa 50. Oferta dotyczy programu„RodzinaTrzyPlus”.

■ 5% zniżki na wszystkie usługi kosmetyczne w salonie urody Beata Weiss. Bieruń,
ul. łysinowa 50. Ofertadotyczyprogramu„RodzinaTrzyPlus”.
■ 10% zniżki na wszystkie usługi fryzjerskie
w salonie FryzJerskiM krystyny Myszor.
Bieruń, ul. Bojszowska 147. Oferta dotyczy
programu„RodzinaTrzyPlus”.
■ 15% zniż ki na za kup odzie ży uży wa nej
w skle pie „aMe ri Can shop” phU Jo an na
hajdas-gatnar. Bieruń, ul. oświęcimska 462.
Ofert a dot yc zy prog ram u „Rod zin a Trzy
Plus”.

na”, Bieruń, ul. Bojszowska 10. Ofertadotyczyprogramu„AktywniSeniorzy 60+”.
■ 25% zniżki na cały asortyment (z wyłączeniem produktów objętych promocjami)
w pracowni optycznej „anTonik”, Bieruń,
ul. zdrowia 5. Oferta dotyczy programu „AktywniSeniorzy 60+”.
■ 15% zniżki na cały asortyment w kawiarni „CaFFe doMino” piotr piekorz, Bieruń,
ul. rynek 10. Oferta dotyczy programu „AktywniSeniorzy 60+”.
■ 10% zniżki na cały asortyment (dotyczy
zakupu tylko w lokalu) w BisTro karlik karol Figiel, Bieruń, ul. licealna 1 oraz Warszawska 212. Oferta dotyczy programu „Aktywni
Seniorzy 60+”.

zosTań naszyM parTnereM!

■ 20% zniżki na wejścia indywidualne (nie
dotyczy organizacji urodzin oraz imprez okolicznościowych) w sali zabaw „Wesoła panda”, Bieruń, ul. oświęcimska 398a. Oferta
dotyczyprogramu„RodzinaTrzyPlus”.
■ 10% lub 20% na usługi kosmetyczne i zakup kosmetyków w Centrum Urody „Jani-

Abystaćsiępartneremprogramównależy
złożyćofertęw PunkcieInformacjii Obsługi
MieszkańcówUrzęduMiejskiegow Bieruniu
lub wys łać drog ą elekt ron iczn ą na adr es
urzad@um.bierun.pl,w którejprzedsiębiorca określi wielkość proponowanych zniżek,
zakrestowarówi usługnimiobjętych.Na jej
podstawiezostanieprzygotowanestosowne
porozumienie.
szczegółowe informacje uzyskać można
pod nr. tel. 32 324 24 10.

poWsTaJĄ przydoMoWe oCzyszCzalnie śCiekóW

dziewięć gospodarstw domowych dostało
do 60 procent dotacji
Dziewięć bieruńskich rodzin wybudowało w bieżącym roku przydomoweoczyszczalnieściekówprzy udziale
dotacjiGminyBieruń.W przyszłymrokudotacjana tenceludzielona zostanie co najmniej dziesięciu rodzinom.
Przypomnijmy, że Gmina miejska
Bieruńjestskanalizowana w około 95%
i jesttowynikjakimmożesięposzczycićniewielemiastrównieżtychwiększychi bogatszych.Na terenienaszego mias ta zlok al iz ow an ych jest
około 122 kmsiecikanalizacjisanitarnej i 51 przep omp own i ściek ów
oraz 21 km sieci kanalizacji deszczowej, która w większości jest własnościągminy.Cojakiśczasinformujemy
Czytelnikówo postępującychpracach
na placubudowynajwiększejoczyszczalni ścieków. Warto też pamiętać,

żew zeszłymrokuRadaMiejskaprzyjęła program wskazujący jak docelowo ma wyglądać system kanalizacji
w Bieruniui chociażdo pełnegoskanalizowaniaBieruniabrakujejużniewiele,tona konieczostałyterenynajkoszt own iejs ze. Łat wiej bow iem
skanalizowaćosiedlabloków,czynawetzwartązabudowęjednorodzinną.
Zdecydowanietrudnieji drożejurządzićjakąśformękanalizacjidlapojedynczychrozproszonychi oddalonych
budynków.
Wspomnianyprogrammiedzyinnymi określa obszary, dla których
nie jest uzasadniona budowa sieci
kanalizacyjnych. W tych miejscach
dopuszczono budowę oczyszczalni
przydomowych (łącznie 24 oczyszczalnie) oraz dopuszczono budowę

zbiorników bezodpływowych (łącznie 23zbiorniki).
Jaksiędowiadujemy,zgodniez Regulaminem udzielania dotacji z budżetuGminyBieruńdo budowyprzydomowychoczyszczalniściekóworaz
przyłączy kanalizacyjnych na terenie
GminyBieruń,w 2018rokuudzielono
dziewięciu dotacji do budowy przydomowychoczyszczalniścieków.
Dotacja na budowę przydomowej
oczyszczalniściekówwynosi 60%całej
kwoty(do 6tysięcyzłotych).W bieżącymrokuGmina Bieruńwydałana ten
celłącznieprawie 48tysięcyzłotych.
Na rok 2019planowanejestudzielenie kolejnych dotacji do budowy
przydomowychoczyszczalniścieków.
Minimumdziesięćrodzinbędziemogłoz takiejdotacjiskorzystać.

zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków polega na wzbudzeniu wewnątrz instalacji intensywnych, ale naturalnych procesów
biologicznych, rozkładających ścieki bytowe na proste i nieszkodliwe
dla środowiska naturalnego związki mineralne, które można odprowadzać do gruntu, rowu melioracyjnego, albo rzeki, bez narażania ich
na skażenie. przydomowe oczyszczalnie ścieków stają się coraz bardziej
popularne w wielu gospodarstwach domowych, głównie ze względu
na ich tanią eksploatację oraz ekologiczne oczyszczanie zanieczyszczeń.

WOKÓŁ NAS
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WszysCy róWni W naszyM przedszkolU

Tęczowe piosenki
Unijny projekt
Jana Wojdaka
konkurs „Tęczowe piosenki Jana Wojdaka” na stałe wpisał się już
w bieruński kalendarz imprez. Co roku na przełomie października i listopada kinoteatr „Jutrzenka” wypełniają radosne głosy młodych uczestników i to nie tylko z Bierunia, ale i z całego śląska, co tworzy niepowtarzalny charakter tego wydarzenia.
27październikajużpo raz 19.mogliśmyobserwowaćzmaganiamłodychadeptówsztukiwokalnej,którzypostanowilizmierzyćsięz trudną
materią,jakąjestwystępprzed publicznością.Trzebazaznaczyć,żenie
jesttosprawaprosta.Tymbardziej,żewystępw bieruńskimkinoteatrze
„Jutrzenka” to dopiero preludium przed głównym występem w Krakowie.Strachtenjednakszybkoudajesięprzełamać,szczególniejeślito
manasprzybliżyćdo spełnianiamarzeń.W przełamywaniulękówpomagarównieżbardzopozytywna,wręczprzyjacielskaatmosferaprzeglądu.
Jak co roku zarówno uczestników, jak i publiczności nie brakowało,
dziękiczemuprzezdługiegodzinysłychaćbyłoniezwykłeadaptacjewokalnemłodychwokalistów.Choćznużenieniegroziłonikomu,największąpopularnościącieszyłasięiścierockowapiosenkapt.„Atomowybudzik”.Niezabrakłorównieżmuzycznejopowieścio piegach,czyhistorii
o „Mrówcew kąpielówkach”.Ażżalbyłożegnaćsięz uczestnikami.Jak
tosięmówi,wszystkocodobreszybkosiękończyi trzebabyłowybrać
zwycięzców bieruńskich eliminacji. W kategorii II (8-10 lat) pierwsze
miejscezajęłaAureliaRadeckaz Chorzowa.Zarazza niąuplasowałasię
NataliaSrokaz Zatoru,a ostatniemiejscena podiumnależałodo KatarzynyRyndlakz Katowic.W III kategorii(11-13lat)zwyciężczyniąokazała
sięDariaMolendaz Bierunia.Drugienależałodo KingiWoźnicyz Rydułtów,a zarazza niąznalazłasięjejkoleżankaz tegosamegomiasta–OliwiaWoźnica.W IV kategorii(14-16lat)do finałudostałysięEmiliaAzierskaz Niepołomic(I miejsce)i WeronikaBugdalz Rydułtów(II miejsce).
W najstarszej grupie (17-13 lata) najlepsze okazały się Paulina Herlok
z Pszczyny(I miejsce)i AngelikaCzyszczońz Rabki(II miejsce).Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do wielkiego krakowskiego finału serdeczniegratulujemy!
Magdalena pytlarz

w przedszkolu nr 3
Współcześniemówisięwieleo niepełnosprawnościi osobachniepełnosprawnych. O konieczności wspierania,tolerancjii społecznejakceptacji.
Jednak cały proces włączania osoby
niepełnosprawnej do społeczeństwa
niezaczynasięw szkole,anina rynku
pracy tylko już w najmłodszych latach,w wiekuprzedszkolnym.Kiedy
mówimyo prawidłowymi dynamicznym rozwoju dziecka trudno pominąćprzedszkole.Jesttojedenz najważniejszych etapów kształcenia,
którego wpływu nie można przecenić.Czyzawszepamiętamyo tymmyśląco dzieckuniepełnosprawnym?
Jako niepełnosprawność przyjmuje
się niezdolność do pełnego funkcjonowania osoby  w społeczeństwie.
Można więcpowiedzieć,żejesttostan,
kiedyosobaw jakimśstopniumatrudnościfizyczne,społeczne,sensoryczne
lubpsychicznew odnalezieniusięw środowisku,w którymżyjei pełnymkorzystaniuz jegomożliwości.
Wrazz końcempaździernikazakończył się projekt pn. „Wszyscy równi
w naszym przedszkolu – wyrównywanieszansedukacyjnychi rozwojowych dzieci niep ełn os prawn ych
z Przedszkolanr 3w Bieruniu”.Byłon
realizowanyod 1września 2017r.,ze
środkówEuropejskiegoFunduszuSpołecznego.
Wsparciemw ramachprojektuobjętych zostało 4 niepełnosprawnych
wychowanków oraz 10 nauczycieli
z Przedszkolanr 3z OddziałamiIntegracyjnymiw Bieruniu.
W ramach projektu zrealizowano
łącznie 720dodatkowychgodzinzajęć,w tym:
– 360 godzin zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych:
z pedagogiem,surdopedagogiem,zajęćusprawniającychmotorykę;
–192godzinyzajęćlogopedycznych;
–48godzingrupowychzajęćz gimnastykikorekcyjnej;
–120godzinzajęćz psychologiem
rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.
10.nauczycielipodniosłoswojekwalifikacje zawodowe, dzięki udziałowi
w specjalistycznychszkoleniachw zakresiepedagogikispecjalnejorazstudiachpodyplomowychna kierunkach
gimnastyki korekcyjnej i surdopedagogiki.
Zakupionorównieżsprzęti pomocedydaktyczne,m.in.zabawkisensoryczne,klocki,gryplanszowe,tablicę

interaktywną,programyi sprzętymultimedialneorazdoposażonoplaczabaww huśtawkii piaskownicę.Zakupione pomoce dostarczyły dzieciom
wiel e bodźców odd ziałuj ących
na wzrok,słuchi dotyk,dziękiczemu
usprawniły proces nauczania, wpłynęły na ich wszechstronny rozwój,
wyobraźnię, spostrzegawczość, poprawękoncentracjii pomogływ wyrównaniudeficytówrozwojowych.

Realizacjaprojektuwpłynęłapozytywnie na start edukacyjny dzieci,
na poprawęfunkcjonowaniana rynku pracy ich rodziców, indywidualizacjękierowanegowsparciai dostosow an ie kształc en ia nau czyc iel i
do potrzebuczniówz niepełnosprawnościami.
Całkowita wartość zrealizowanego projektu 152 041,00 zł., w tym
dofinansowanie 129 234,85 zł.
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100-leCie BierUńskiego ChórU na 100-leCie odzyskania niepodległośCi
100-lecie„Polonii”obfitujew wieleważnychdlachóruwydarzeń.W roku jubileuszowym zespół otrzymał
wiele nagród i wyróżnień, poczynającod nagrodyStarostyPowiatuBieruńsko- Lędzińskiego „Clemens pro
Cultura”,poprzeznajwiększewyróżnienie jakie może przyznać Gmina
Bieruń,czylitytuł„ZasłużonydlaMiasta Bierunia” aż po najwyższe odznaczenie,jakieprzyznajeSejmikWojew ództ wa Śląs kieg o: „Odz nak ę
Honorowąza ZasługidlaWojewództwa Śląskiego” i najwyższe odznaczenieŚląskiegoZwiązkuChórówi Orkiestr Złot ą Odz nak ę z wieńc em
laurowym V stopnia”.
Uroczyste obchody 100-lecia naszego chóru odbyły się w sobotę
w godzinach wieczornych. Po mszy
św. w kościele pw. św. Bartłomieja
odprawionej przez ks. kanonika Janusza Kwapiszewskiego, odbyło się
okolicznościowe spotkanie w Kinoteatrze„Jutrzenka”.
Ważnymakcentemspotkaniabyło
przypomnienienajbardziejchlubnych

ViVaT „polonia”

kartz historiichóru„Polonia”przez
obecnąprezeszespołu–Małgorzatę
Wilkpochodzącąz jakżezasłużonego
dlaśląskiegoruchuśpiewaczegorodu Lubeckich. Obok wielu serdecznościkierowanychpod adresemchóru„Polonia”ważnączęściąspotkania
byłouhonorowanieczłonkówchóru
i osób zasłużonych dla zespołu odznaczeniami śpiewaczymi. Nazwiska
osóbwyróżnionychpublikujemyobok.
Żadnespotkaniechórzystów,a już
tymbardziejspotkaniejubileuszowe
nie może się odbyć bez wspólnego
śpiewania. Tak było i tym razem.
Na scenie Jutrzenki wystąpiły połączonechóry„Polonia”i nowobieruńska„Harmonia”,sama„Polonia”w jakże zróżn icowan ym styl is tyczn ie
repertuarze przygotowanym przez
Małgorzatę Kalinowską-Przybylską,
oraz solistkę opery bytoms kiej
–LeokadięDuży.Fragmentymuzyczne przeplatane były wystąpieniami
gości miedzy innymi: Ireny Grabowskiej–niegdysiejszejdyrektorBieruńskiegoOśrodkaKultury,dziękiktórej

odznaki honorowe śląskiego związku Chórów i orkiestr otrzymali:
■ Brązowa i stopnia: irena hycz i lucyna schoyda ■ srebrna ii stopnia: helena Janik, irella Figiel, Magdalena klyta, Jan kubica i Małgorzata kalinowska-przybylska
■ złota iii stopnia: Michał Bohm, andrzej Baron, łucja sowa, krystyna Wieszołek, Bernard Bednorz i krystian grzesica
■ złota z laurem iV stopnia: krystyna Wilk i Jolanta Tomala ■ złota z Wieńcem laurowym V stopnia: Małgorzata Wilk ■ złoty dyplom: zofia łabuś

KULTURA

nastąpił renesans „Polonii” w odrodzonymBieruniu,orazprofesoraJana Czempasa – autora dwóch jakże
znaczącychdlazespołupublikacji.
Z życzeniamidlachórzystówprzybyliprzedstawicielewładzsamorządowych gminy i powiatu z burmistrzemBieruniaKrystianemGrzesicą
i przewodniczącym Rady Miejskiej
Marcinem Nygą oraz starostą BernardemBednorzemi przewodniczącą Rady Powiatu Anną Kubicą. Samor ząd Woj ew ództ wa Śląs kieg o
reprezentował radny Piotr Czarnynoga,a majestatRzeczpospolitejposeł Marek Wójcik. Obecny był również And rzej Wójc ik – sek ret arz
ŚląskiegoZwiązkuChórówi Orkiestr.
Zwieńczeniem uroczystości była
promocjaksiążkiautorstwaZbigniewa Piksy pod tytułem „Bieruńskie
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Głosy.Stolatchóru„Polonia” 19182018”. Wprowadzeniem do wystąpieniaautorabyłysłowaczłonkaZarządu chóru „Polonia” – Andrzeja
Barona,którypowiedział:
(…) Kiedy w 1918 roku odzyskała
wolność w naszym mieście zebrała
sięgrupaosób,którauznała,żejest
czas, aby oficjalnie śpiewać po polskui założyła„TowarzystwoŚpiewu
Polonia”,którebardzoszybkozyskało duż ą symp at ię mieszk ańc ów.
W swejhistoriichórmiałokresywiększej lub mniejszej świetności. Działalnośćchórubyładokumentowana
przezzarząd,tegomateriałuzebrało
siędośćdużoi naturalnąkolejąlosu,
byłoopracowaniemateriałówi przygotowanieichdo druku.Takaokazja
pojawiłasięwłaśniew ramachJubileuszu 100-lecia(…)

Jak powstawały
„Bieruńskie głosy”

O

bchodząca 100-lecie Polonia,
zasługujeniena jednączydwie
książki,alena całąbiblioteczkę
i toz kilkupowodów.Popierwsze,raz
bow ciągustulat,wszystkozmieniało
się po wielokroć: sytuacja polityczna
przynależnośćpaństwowa,zmieniałsię
kościół z którym chór jest związany
od początku,zamieniałysięmuzyczne
mody i zmieniali się sami chórzyści.
Chórjesttakbogatymorganizmem,że
zasługujena to,byopisaćgona wiele
sposobów.
Mogłaby powstać powieść kryminalna,gdyżjedenz założycieliTowarzystwa Śpiewaczego Polonia wkrótcepo stworzeniuzespołu–ginie.Jeśli
do tegododamy,żeginiew czasiePowstania Śląskiego – będziemy mieli
materiałna powieśćhistoryczną.Możnaby100-leciechóruprzedstawićja-

koopowieśćromantyczną.W zespole,w ciągutychstulatnawiązałosię
kilkaromansów,choćmożeładnejbyłoby powiedzieć – miłości i klika par
zawarłozwiązekmałżeński.Możnaby
napisać kilka utworów w stylu saga
rodu…ot,chociażbyroduLubeckich,
w którymprawiekażdynależałdo chóruPolonia. I wreszcienajbardziejoczywisty sposób, to stworzenie książki
popularnonaukowejobfitującejw daty,przypisy,bibliografiei caływarsztatnaukowy.Takiehistorycznepublikacje,choćskromneobjętościowo,to
jednak bogate w treści, opublikował
swegoczasuniehistoryk,a ekonomista.Człowieko niewątpliwebogatym
warsztacie naukowym, profesor Jan
Czempaspisząc„Epitafiumdlachóru
Polonia”,a kilkalatpóźniejjegorozwinięcie„Chórżyje”.
Każdaz zaprezentowanychformpisarskichwymagainnegopiórai odpowiedniego autora. Przed takim zadaniem, zadaniem wyboru autora, rok
temustanąłzarządchóruPolonia.Wiem,
żeniebyłatołatwadecyzja,alezdecydowano,żetymrazem,autoremokolicznościowejpublikacjibędziedziennikarz,a konkretniemojaosoba.
Tenwybórw zaczymstopniuokreślił charakter naszej książki. Z jednej
stronyposiadamsporądokumentację
z ostatnichdwudziestulatchóru,niezłą–jakmisięzdaje–kolekcjęzdjęć
i jestem zaprzyjaźniony z większością
obecnychchórzystów.Mamnadzieję,
że po tej publikacji nadal tak będzie.

Tworząctęksiążkęprzyjąłemkilkazałożeń:pierwsze,dośćoczywiste–muszęudokumentować100-leciezespołu. Drugie – książka powinna być
swoistym ukłonem wobec obecnych
chórzystów i szerokiego grona osób
czyliprzyjaciółPolonii.Tychsympatyzującychz zespołemobecnie,alerównieżtychz sprzedkilku,kilkunastuczy
kilkudziesięciulat:jakks.proboszczJan
Trocha, burmistrz odradzającego się
BieruniaLudwikJagoda,osobabezktórej nie wiadomo czy chór odrodziłby
sięw obecnejpostaci–dyrektorBOKIrena Grabowska, dobry duch Polonii
burmistrzKrystianGrzesica,którykiedy trzeba to zawsze udzieli wsparcia.
Należałobyteżwspomniećksiędzakanonika Janusza Kwapiszewskiego, dy-

rektor Zofię Łabuś, czy starostę BernardaBednorza,bezktóregotaksiążka w ogóle by nie powstała. Kolejne
założenie, które sobie przyjąłem, pochodzi z filmu Romana Polańskiego
„Autorwidmo”.W jednejzescen,wydawca książki o brytyjskim premierze
TonymBlerze,mówi:mampełnepiwnice arcydzieł, których nikt nie chce
czytaći któreczekająna przemiał.W naszychzabieganychczasach,żyjemycorazszybcieji czytamycorazmnieji stąd
mojadecyzjaabyw książcedaćsporo
zdjęć.
I takpowstałaksiążka„Bieruńskiegłosy”. Chyba niezła, choć mam świadomość,żedalekaod ideału.Wiem,żenie
brak osób, które zrobiłyby to inaczej.
W każdymraziena pewnoksiążkanie

wyczerpujetematui jeśliktośmaochotęrozwinąćpewnewątki,lubprzestawićtestolatinaczej,serdeczniezapraszam. Książka jest dziennikarska, czyli
po trochu:publicystyką,kronikąi albumem. Trochę do czytania, bardziej
do oglądania. Życzę czytelnikom, aby
z przyjemnością wertowali tę książkę,
coś tam przeczytali, przejrzeli, odłożyli
i znówpo niąsięgali.
Na koniec przytoczę wypowiedź,
pewnego polskiego księdza pracującego w zlaicyzowanych Czechach:
w dzisiejszych czasach, wystąpienie
czy publikacja powinno być jak mini
spódniczka: krótkie, obejmujące całośćzagadnieniai skrywającepewną
tajemnicę.Chybamisiętoudało,więc
zapraszamdo lektury.
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NASZE SPRAWY

Bierunianka
półfinalistką plebiscytu
na ślązaka roku

dziękujemy
za wsparcie
dla hospicjum

na łamach „rodni” przedstawiamy sylwetki mieszkańców Bierunia, którzy reprezentują nasze miasto na różnych płaszczyznach. W tym roku o naszym mieście zrobiło się głośno, a to za sprawą dwóch pań, które wzięły udział w konkursie na ślązaka roku organizowanego przez radio katowice. W tym wydaniu
opowiemy o pani Urszuli podbioł, która dostała się do półfinału.

P

W

ydawać by się mogło, że
gwaraśląskajużna stałe
zastąpiona została przez
językpolski.Dziśprzecieżzeświecą
szukać tego, kto płynnie posługuje
sięswoimojczystymdialektem.Nic
bardziej mylnego. Okazuje się, że
mieszkańcyBierunianadalkultywująśląskątradycję,a colepsze,dumniechwaląsięniąw różnychkonkursach.Przykłademmożetubyć XXVIII
edycja konkursu na Ślązaka Roku,
któregoorganizatoremjestniezmiennie Radio Katowice. W tegorocznej
edycji do półfinału dostała się pani
UrszulaPodbioł–człowiekz wielkim
zamiłowaniem do kultury i tradycji,
członkini Koła Gospodyń Wiejskich,
aktywistka,działaczka,a w dodatku
mamai babcia.
–Gwaraśląskaobecna u mniebyła od zawsze. Tak samo wychowywałam moje dzieci i staram się też
miłością do śląskiego zarazić moje
wnuki–wyjaśniapaniUrszula.
To,corównieżwyróżniatębieruniankę to olbrzymie serce do ludzi
i do ziemi.Nigdyniemyślała,żezaj-

mie się pracą na roli. Jak to zwykle
bywa, miłość sprawiła, że zmieniła
zdanie. Po wyjściu za mąż musiała
zająć się gospodarstwem liczącym
sobie 20hektarów,gdzieprowadziła
zarównouprawęroślin,jaki hodowlę zwierząt. Sama mówi, że nie jest
to łatwa praca, jednak może przynieśćwielesatysfakcji,jeślipodchodzisiędo niejz sercem.
Wraz ze zmianą stylu życia, obok
codziennych wyzwań, pojawiły się
nowe–trzebabyłozadbaćo lokalną
społeczność. Niemal od razu zaangażowała się w prace Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie wraz z innymi
paniamiaktywniezaangażowałasię
w aktywną pracę nad wspieraniem
śląskichtradycji.
–Dlamnienajważniejszyjestczłowiek. W kole poznać mogłam niezwykłeosoby,z którymikontaktsobiebardzocenię.Wszyscysięznamy
i tworzymy jedną wielką społeczność–wyjaśnia.
Obok zaangażowania w Koło GospodyńWiejskichpaniUrszulapodjęła się pracy społecznej w Izbach

Rolniczych,a takżeobjęłafunkcjęinkasentapodatkowego.
–Ciąglemamstycznośćz ludźmi.
Tojestdlamnienajważniejsze–odpowiadapaniUrszula.
Działanie na rzecz Bierunia nie
ograniczasiędo samejgminy.Pani
Urszula godnie reprezentuje nasze
miasto także poza jego granicami.
Przykładem może tu być konkurs
„Po naszymu,czylipo śląsku”,gdzie
corokunadawanyjesttytułŚlązaka
Roku. W tegorocznej edycji udział
wzięło ponad 50. uczestników. Ich
zadaniembyłowygłoszeniew gwarze śląs kiej krótk ieg o mon ol og u.
Po emocjach związanych z występem,szybkookazałosię,żena bierunianki czekają następne wyzwania.Zaproszonezostałydo półfinału,
gdzie przed jury złożonego z prof.
Jana Miodka,prof.ks.JerzegoSzymikai eurodeputowanegoJana Olbrychta ponownie musiały popisać
się swoimi gwarowymi umiejętnościami.
Pani Urszula dostała się do półfinału,czegoserdeczniegratulujemy!

ierwszylistopadatodzieńwspomnień,spotkańrodzinnych,przemyśleń, a dla wolontariuszy tyskiego Hospicjum im św. Kaliksta I tobardzopracowitydzień.Jużpo razpiątyw naszymmieście
udało się zorganizować i przeprowadzić Kwestę Listopadową, z której
całkowitydochódprzeznaczonyzostałna utrzymaniedomuhospicyjnegow Tychachprzy ul.Żorskiej 17.
Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez ogromnego wsparcia
i zaangażowanialudzidobrejwoli.Pragniemyserdeczniepodziękować
z tegomiejscaksiędzuJanuszowi kwapiszewskiemu,proboszczowiparafiiśw.BartłomiejaApostoław Bieruniuza możliwośćorganizacjikwestyna bieruńskimcmentarzu.Słowapodziękowaniaślemyteżw kierunkuPanigabrieli lipińskiej,dyrektorszkołypodstawowejnr 1z Oddziałami
Integracyjnymiw Bieruniu,za udostępnieniepomieszczeńszkoły,gdzie
mogliśmyutworzyćcentrumzarządzaniaakcją.Akcjaniezostałabyprzeprowadzonabezolbrzymiejpomocyi zaangażowaniauczniównaszego
gimnazjumnr 2w Bieruniu.
Podczas ośmiogodzinnej Kwesty zebraliśmy rekordową jak dotychczas sumę 6926,50zł. Wszystkim, którzy wspomogli utrzymanie domu
hospicyjnegow imieniupacjentóworazzarządupragniemyserdecznie
podziękować.Tapięknaakcjawpisałasięjużw corocznatradycjęw naszymmieście,mamynadziejężew kolejnychlatachodzewna niąbędzie
corazwiększy.
Zainteresowanychodsyłamydo stronyinternetowejHospicjum:
www.hospicjum.tychy.pl
danuta Bajura, Monika Janosz, agnieszka Madeja
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ka Mien ny JU Bi le Usz
na szego li CeUM
70-lattemu,w 1948rokuw Bieruniu, w budynku przy ulicy Krakowskiej,w którejmieściłasięjuższkoła
podstawowa,podówczassiedmioletnia,utworzonezostałoLiceumOgólnokształcące.Czteroletniaszkoła,którawrazz szkołapodstawowąmiała

być 11-klasowąszkołąogólnokształcącą, która dawała okolicznej młodzieży szansę na uzyskanie matury,
a coza tymidzieprzepustkina studia wyższe. Nowopowstała szkoła
średnia liczyła 17 uczniów, którymi
opiekowalisię 1dyrektori 8nauczycieli.
Takzaczyna sięopowieśćo obchodach siedemdziesięciolecia Liceum
Ogólnokształcącegoim.Powstańców
Śląskichw Bieruniu.Wszystkichgości
przybyłychna jubileuszoweobchody,
przywitała wielka kilkudziesięciometrowabiało-czerwona flagaz umieszczonymna jejtleherbemPolskii Logo szkoły. Bezpośrednio po mszy
w Sanktuarium Św. Walentego odprawionejprzezKsiędzaKanonikaJanusza Kwapiszewskiego w hali sportowejodbyłysięgłówneuroczystości
ŚwiętaSzkoły.Po wprowadzeniupocztusztandarowegoodśpiewanohymn
państwowyi hymnszkoły.W tymsamymczasiepoczetflagowyna maszcieprzed szkołąpodniósłpolskąflagę
narodową.Minutąciszyuczczonopamięć wszystkich zmarłych dyrektorów,nauczycieli,pracownikówszkoły, uczniów i abs olwentów oraz
w sposób szczególny zmarłego 1 listopadaPana MinistraKlemensaŚcierskiego, absolwenta i laureata Złotej
OdznakiLiceum,któremuniespodziewana śmierć uniemożliwiła świętowanie 70-leciaJegoszkoły.
DyrektorliceumRomualdKubiciel
w swoim wystąpieniu przypomniał

historięjednegoz najstarszychw regionieliceówogólnokształcącychmówiącmiędzyinnymi:„(…)Wielkiereformyadministracyjnespowodowały,
że jako trzecie liceum w Wielkich
Tychachszkołastałaprzed alternatywą zamknięcia. W tych trudnych

dla społeczności liceum chwilach
moipoprzednicyna stanowiskudyrektora szkoły marzyli, ale przede
wszystkim podejmowali konkretne
działania, by nie ziściły się groźby
zlikwidowania,jakoniepotrzebnego,
„bieruńskiegoogólniaka”.Na szczęście nie udało się. Wiele to mówi
o samozaparciumiejscowychdziałaczy, nauczycieli, rodziców i oczywiścieuczniów.Dzisiajto„niepotrzebne” lic eum mier zy swoj ą sił ę,
liczbą 6540absolwentów?(…)”
W trakcieuroczystości,absolwentowi liceum, Panu Profesorowi dr.
hab. Krzysztofowi Fickowi, lekarzowi,wybitnemuortopedziei opiekunowimedycznemupolskichsportowców, właścicielowi Kliniki „GALEN”,
która współpracuje z naszą szkołą

wręczono Złotą Odznakę Liceum.
NastępniePaniProfesorIwona Rozmus–któraw sierpniubrzłożyłaegzaminna nauczycielamianowanego,
stosowniedo przepisówprawa,złożyłaprzepisaneprawemślubowanie,
czego świadkami byli: Pan Bernard
Bednorz,StarostaBieruńsko-Lędziński, który w imieniu organu prowadzącegopowołałkomisjeegzaminacyjnąna stopieńawansuzawodowego
nauczycielamianowanegodlap.mgr
Iwony Rozmus, Pani Urszulę Bauer,
Śląską Kurator Oświaty, Pan Stanisław Jagoda, Wójt Chełmu Śląskiego, na terenie gminy której p. mgr
I. Rozmus korzysta z dobrodziejstw
wynikających z faktu mianowania
oraz Pani Patrycja Rozmus, NaczelnikWydziałuEdukacjiStarostwaPowiatowego w Bieruniu, przewodnicząc ą kom is ji egz am in ac yjn ej.
Po uroczystymślubowaniuświadkowiepodpisalii wręczyliPaniIwonie
Rozmus okolicznościowy dyplom.
W kolejnym punkcie uroczystości
uczniowieklaspierwszychzłożyliślubowanie na sztandar szkoły a następnie głos zabrali goście licealnej
społecznościwśródktórychbyłrównieżabsolwentLiceumOgólnokształcącegoim.PowstańcówŚląskichburmistrzBieruniaKrystianGrzesica.
Po wzruszającychprzemówieniach
wygłoszonychprzezgościobecnych
na obchodachjubileuszowychi po wyprowadzeniupocztusztandarowego
rozpoczęła się niezwykła i bardzo
wzruszającą część artystyczna przygotowana przezPaniąProfesorDagmarę Jezierską, poświęcona 100-leciu odzyskania niepodległości przez
Polskę. Udanym podsumowaniem
uroczystości był koncert pieśni patriotycznejw wykonaniuGminnejOrkiestry Dętej z Chełmu Śląskiego
pod dyrekcją Michała Urbańczyka.
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Czy pojedziemy
z Bierunia
pociągiem?

Ś

wiat podróżuje koleją. Nasze
krajowe doświadczenia: KolejowyRuchRegionalny,Pendolino czy nawet Flirt – wzbudzają
śmiech politowania. Świetne plany
i …wielkiebum!
Od klikulatplanowana jestreaktywacja linii kolejowej na trasie Tychy–BieruńStary.Trasata,niegdyś
uczęszczana potem – jak wiele innych–popadław ruinęi zostałazamknięta. W latach siedemdziesiątych,wieleosóbdojeżdżałopociągiem
z BieruniaStaregodo Tychów,a pociągjeździłcogodzinę.
Pięćlattemuówczesnymarszałek
Województwa Śląskiego mówił, że
jeślipracepójdązgodniez zamierzeniem–niebawemtrasątąznówpojadą pierwsze pociągi. Poświadczył
równieżrozbudowęlinii,któraw II etapie realizacji obejmie trasę z BieruniaStaregodo BieruniaNowego.Natomiastw III etapie,planowanejest
uruchomieniepołączeniaz Wolą,Bojszowamii Oświęcimiem.Docelowym
punktem inwestycji jest trasa kolejowado Krakowa.
Warto podkreślić, że gmina Bieruń
od dawna prowadzi intensywne starania, by ten bardzo ważny projekt
został urzeczywistniony. Celem organizowanych spotkań jest jak najszybsze doprowadzenie do sytuacji
w której z Bierunia (i do Bierunia)
kursować będą pociągi do oświęcimia, Tychów i gmin powiatu mikołowskiego.
Lata mijają i oto, 21 listop ad a
w UrzędzieMiejskimw Bieruniuodbyłosiękolejnespotkaniedotyczące
projektupn.„Rewitalizacjaliniikolejowychnr 140/169/179/885/138po-

łączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy–Baraniec–KWKPiast–Nowy
Bieruń–Oświęcim”.
Udziałwzięliw nimwłodarzezainteresowanychprojektemgmin:Orzesza, Łazisk Górnych, Wyr, Tychów,
Oświęcimiai oczywiścieBieruniaoraz
przedstawicielePKPPolskieLinieKolejowe S.A. Władze Bierunia reprezentowałzastępcaBurmistrzaSebastianMacioł.
Wartoteżprzypomnieć,żegmina Bieruń rozpoczęła działania zmierzające
do gruntownego zmodernizowania
dworca kolejowego mieszczącego się
w BieruniuNowymoraztowarzyszącej
muinfrastruktury.Pozyskałona tencel
ponad 6mlnzłześrodkówzewnętrznych,dziękiczemuwykona równieżkilkainnychzadańmieszczącychsięw szerokozakrojonymprojekcie.
Tematem niedawnego spotkania
był o uzgodn ien ie zak res u zmian
do przygotowanej na zlecenie PKP
PLK S.A.dokumentacjiprzedprojektowejdlaprojektu,zgodniez oczekiwaniamiSamorządów.Ponadto,omawiano na nim kwestie dotyczące
dalszejwspółpracy,którejcelemma
być pozyskanie przez PKP PLK S.A.
środkówz UniiEuropejskiejna realizacjętegoprojektu.
Przypomnijmy,żespotkaniaw sprawie tego projektu odbywają się regularnie. Sprawa przywrócenia linii
kolejowejdo Bieruniai innychmiast,
cieszy się dużym zainteresowaniem
mieszkańcówi jestbardzopoważnie
traktowane przez władze samorządowe.Efektemtegosąpierwszepodjętedecyzjechoćchybajeszczenieprędk o wsiąd ziem y w Bier un iu
do pociągu?
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SPOŁECZEŃSTWO

„a Teraz Ja” W MieJskiM ośrodkU poMoCy społeCzneJ

najważniejsza jest akceptacja samego siebie
Czym jest współuzależnienie? definicji tego zjawiska jest wiele, można jednak wyróżnić ich elementy wspólne. istotą współuzależnienia jest tak silne i obsesyjne koncentrowanie się na myślach, uczuciach i zachowaniach drugiej osoby – jej uzależnieniu, zapominając o własnych potrzebach. Jedyną radą, aby wyjść z tego stanu jest grupa wsparcia. Jedna z nich, choć niewiele osób o tym wie,
działa w Bieruniu już od sześciu lat, przynosząc ulgę tym, którzy w swoim życiu musieli zderzyć się ze współuzależnieniem.

J

użod pięciulatw Bieruniudziałagrupasamopomocowadlaosób
współuzależnionych„A terazJa”,
inaczej mówiąc jest to grupa która
pomaga osobom żyjącym w cieniu
osoby nadużywającej alkohol. Spotkaniaodbywająsięw każdyczwartek o godzinie 16.00 w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniuprzy ul.Jagiełły 1.Uczestnicy,
a do tej pory są to same kobiety,
mająwspólnyproblem–nadużywanienapojówalkoholowychprzezmężów, partnerów, braci, synów czyli
przeznajbliższeosoby.Z tegotezpowoduczęstoosobywspółuzależnionemajądużeoporybymówićo problem ach z któr ym i zmag aj ą się
w codziennymżyciu.Częstoteżobawiająsię,żezostanąniezrozumiane.
Nie raz paraliżuje je wstyd, strach
a przez to pozostają z problemem
same. Spotkania w grupie „A teraz
Ja” skupiają swe działania właśnie
na osobie,akcentującwyraźniei dobitnie,żeto„Ja”jestemnajważniejsza,mojepotrzebyteżsąważne.
–Uczestniczkigrupyucząsięczym
jestwstyd,nadkontrola,nadopiekuńczość,asertywność,dbanieo własne
potrzeby, których wcześniej nie zauważ aj ą „pom ag aj ąc” pij ąc em u.
Uczestniczkigrupyomawiająproblemyz którymiczęstosameniemogą
sobieporadzić–mówiprowadząca,
Mariola Łukowiec. – Wspólne spotkaniai rozmowydająsiłęi motywujądo zadbaniao siebie.Podczasspotkańuczestnicydowiadująsięrównież
z pomocyjakichinstytucjimożnaskorzystać–dodaje.
Warto wspomnieć, że w GminnymCentrumProfilaktykiUzależnień
działającym przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Bieruniu istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady i pomocy psychologa,
prawnikai innychspecjalistów.GrupaSamopomocowa„A terazJa”ma
wsparcieBurmistrzaMiastaBierunia
KrystianaGrzesicy.
– Bardzo dziękuję za tę pomoc
w swoimimieniui w imieniuuczestniczek grupy dziękuję. Podziękowania należą się również Dyrektorowi
MOPS w Bieruniu Piotrowi Ćwiękale,któryjestjednymz współzałożycieligrupy,interesujesięniąi wspieranaszedziałania.Apelujęi zachęcam

zainteresowane osoby, jeśli macie
problem który was przerasta i nie
możeciesobiez nimporadzićprzyjdźcie na nasze spotkania pomożemy
odzyskaćwasze„Ja”–mówiMariola
Łukowiec.

najtrudniej jest zacząć
Pamiętajmy,żewspółuzależnienie
również jest chorobą. Częto myslimy sobie, że to nie my mamy problem,a nasimężowie,czysynowie.
Nic bardziej mylnego! Dlatego czasemwartozwyczajniedacsoebiepomóc–przekonująo tymuczestniczki
grupy, które specjalnie dla „Rodni”
postanowiłypodzielićsięswoimidoświadczeniami.
–Nocóż,comogępowiedziećjako członkini grupy, każdej osobie,
która ma problemy z pijącą osobą
i dowiadujesięo możliwościudziału
w grupie. Powiem, że początek nie
byłłatwy,aletylkoprzeznaszewahaniasięi zadawaniesobiepytania-„czymitojestpotrzebne?”.Totak
jakmójmąż,któryzapisałsięna grupęAAi po 2tygodniachpowiedział
mi, „że mu to nie pomaga”. No ale
pomyślmy jak może osobie uzależnionejpomócdwutygodniowaterapia? Moja terapia trwa już, a może
dopiero 2 lata i wiem, że dopiero

po rokua nawetpółtorarokuzaczęłam w pełni przyjmować wszystko
co realizujemy na spotkaniach grupy. Gdyby nie moje uczestnictwo,
nie wiem co by było ze mną teraz.
Byłam już tak zrezygnowana, bezradn a, czułam się nic nie wart a.
Uczestnictwona grupiepomogłomi
nabraćpewnościsiebie.Uświadomiłomi,żetoniejaodpowiadamza uzależnieniemęża.Obecniejadecyduję
o sobie,odcięłamsięod problemów
pijącegomęża.Zaczęłamdbaćo swoje potrzeby. Uczestnictwo w takiej
grupie,możetylkopomócstanąćsamodzielniena nogi.Mamtowsparcie,wspaniałąterapeutkęi superkobiety,któreprzyszływalczyćo swoje
lepszejutro–przekonujepaniEwa,
jednaz uczestniczek.
–Apelujędo wszystkichpań,które
potrzebują pomocy. Chodzę na spotkaniadlawspółuzależnionych,trochę
mitozajęło,zanimuwierzyłamw pomoc.Alewartobyło!Terazjestemsilniejsza,stanowcza.Wielepostanowień
udałomisięzrealizować.Pomagająmi
osoby,którekiedyśbyływ podobnej
sytuacji. Dlatego ukłon w Ich stronę.
Tak trzymać! Dziękuję Im za to. Nie
czekajciezwróćciesięo pomoc!–przekonujepaniZdzisława.
–Gdyzaczęłamchodzićna grupę,
spotkaniadlawspółuzależnionychby-

łamosobąbardzozamkniętąw sobie
i zastraszoną.„Przyzwyczajona”do stylu życia, w którym już nic dobrego
mnieniespotka,w którymdominowałalkoholiki wszystkiesprawyz nim
związane.DziękipaniMarioliprowadzącej grupę i paniom z grupy nauczyłamsię,żedlamniesamejtoja
jestemnajważniejsza.A alkoholik„nie
przezemniezacząłpić,przezemnie
nieskończy–mówipaniJoanna.
–Grupapokazujejaknauczyćsię
żyć„od nowa”.Jakouczestnikgrupy
przyszłam tu zagubiona, bezradna
i wyczerpanapsychicznie.Towłaśnie
na grupie nauczyłam się jak postępować i odbudować swoją wartość
jakoczłowiek.Grupapomagazrozumiećjakosobapijącapogrążai manipuluje nami, żeby osiągnąć swój
cel. Poprzez prace na grupie wiele
rzeczy zrozumiałam, przez co moja
wartośćzostałaodbudowana.Wiem
jakiemamprawai gdziesięzwrócić
o pomoc.Żebyosiągnąćw pełnikomfortpsychiczny,żyćgodniei cieszyć
się z życia-„Absolutnie NIE można
siebieobwiniać”–wyjaśniapaniEwa.
–Na grupiewsparciauczęszczam
dwalata.Dziękiregularnemuuczęszczaniudużozmieniłamw swoimżyciu.Dziękipaniterapeutcezrozumiałam, że mam swoje prawa, swoje
potrzeby, których nie dostrzegałam

w wyniku znęcania się nade mną
przez męża alkoholika, a znęcał się
nademnąpsychiczniei fizycznie.Czujęsięterazdowartościowana,cieszę
siężyciemi czuję,żesobieporadzę
z każdym problemem. Sama decydujęo sobie!Z nieznajomościi niewiedzyswoichprawjakpostępować
z alkoholikiempopełniałamwielebłędów,którebyłyna mojąniekorzyść.
Od kiedyzaczęłamuczęszczaćna grupęwsparciapoinformowałamo tym
mężai zmieniłpostępowaniewobec
mnie,ponieważwie,żemogęliczyć
na pomoc.Szkoda,żewcześniejw Bieruniu nie było grupy wsparcia, ponieważmojeżyciewyglądałobyzupełnieinaczej,lepiej.Zapobiegłabym
wielu problemom i nie doszło by
do takiegostanumojeżycie.Bardzo
dziękujędyrektorowiMOPS,kierownikowi i pani Marioli Łukowiec, że
otrzymałamtakdużewsparciei pomocw zrozumieniu–czymjestwspółuzależnieniei jakmożnaz niegowyjść.
PaniMariolajestbardzodużymwsparciemdlagrupy.W każdejchwilinawetw weekendmogęliczyćna wsparcie,pomoclubporadęprzeztelefon.
Polecam każdej osobie, która żyje
z osobąnadużywającąalkoholu,aby
odważyłasięna uczestnictwow grupiewsparcia,ponieważuzyskawiele
informacjiprawnychi innychporad
bardzocennych,a przedewszystkim
wsparciew codziennymżyciuz osobąuzależnionąod alkoholu–mówi
paniMałgorzata.
–Grupadałamipoczuciebezpieczeństwa,poprzezuświadomieniemi,
że nie jestem sama z problemami
i istniejeszeregmocyprawnych,które mogę wykorzystać. Pani Mariola
jest bardzo serdeczną osobą, która
swoimdoświadczeniempokazujenam
jak małymi krokami zmieniać sytuacjęw jakiejsięznajdujemy.Takaby
każdaz naspoczułasięwartościową
kobietą–cieszysiępaniMagda.
Doświadczeniauczestniczekgrupy
pokazują, że warto się przełamać
i poszukaćpomocy,chociażbydlatego, alby pomóc tej drugiej osobie,
bowiemtrzebazacząćod siebie.Zachęcamywięcdo tego,abyzapoznać
sięz działalnościągrupyi zwyczajnie
daćsobiepomóc!
Magdalena pytlarz
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W grupie siła!
od sześciu lat w Bieruniu nowym działa grupa wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu. nie jest to grupa mała, bo na cotygodniowych zajęciach zobaczyć można do 18 osób. Jej celem jest poradzenie sobie z chorobą,
której często nie doceniamy – alkoholizmem. Jej niezwykłość polega na tym,
że choć w rodzinie uzależniona może być zaledwie jedna osoba, jej skutki odczuwają wszyscy domownicy. Bieruńska grupa od wielu lat udowadnia, że jako osoba współuzależniona dzięki pracy, można odkryć życie na nowo i czerpać z niego pełnymi garściami.

P

omysłodawczyniąi założycielką grupy wsparcia dla osób
uzależnionych jest psycholog
MariolaŁukowiec.Od sześciulatzajmujesięonaprzypadkamiwspółuzależnień. Na spotkania przychodzą
głównie panie, które w większości
straciłyjużnadziejęna lepszejutro.
–W większościosobywspółuzależnionemożemynazwaćtepanie,które
uzależnionesąod swoichpartnerów.
Tooniz koleiuzależnienisąod alkoholu–mówiMariolaŁukowiec.
Działaniagrupyskupionesąna budowaniu własnej wartości i utwierdzeniu się w przekonaniu, że nie
wszystko zależy od męża, ale równieżod nichsamych–dodaje.
Osobywspółuzależnioneczęstonie
zdająsobiesprawyz tego,żedzięki
grupiewsparciamogązmienićswojeżycie.Chowająsięczęstow cieniu
uzależnionego współmałżonka lub
partneraskupiającswojeżycietylko
wokółniego.Tracąpoczuciewłasnej
wartościna rzeczdrugiejosoby,częstopoddającsiępresji.
–Panie,któreprzychodząna spotkaniaucząsięstawiaćpewnegranice, o których wcześniej nawet nie
wiedziały.Tekobietyucząsiękorzystaćz narzędzi,którymisąinstytucje
stwor zon e do teg o, aby im pomóc – dodaje Łukowiec, przekonując, że osoba współuzależniona nie
musi zgadzać się z wolą partnera,
któryczęstotowłaśniena nieprzelewaswojefrustracje.
– Podczas zajęć panie dowiadują
się czym jest nie tylko przemoc fizyczna, czy seksualna, ale również
psychiczna i ekonomiczna.Dowiadująsięprzedewszystkimtego,żemają swoje prawa – relacjonuje terapeutka.

najważniejszy jest
pierwszy krok
Osoby, które są współuzależnione
częstotkwiąw poczuciuwstydu.Boją
siętego,żesąsiedzilubrodzina,czy
przyjaciele mogą w końcu dostrzec
uzależnieniepartneraorazto,w jaki
sposóbtraktujeswojenajbliższeotoczenie. Obawiają się także pretensji
w swoim kierunku i oceny innych.
Przeztowszechogarniającepoczucie
wstyduwpędzająsięw kolejnąspiralęzapoczątkowanąprzezchorobęalkoholową.Próbującpomócmężowi,
często nie odciągają go od nałogu,
a wręczprzeciwnie,wspierajągow nim
nałóg.Toz koleipociągaza sobąwielenegatywnychskutków.
Podczas spotkań grupy panie dowiadują się, że najważniejsze jest,
abytooneodzyskaływłasnątożsamość i zbudować poczucie własnej
wartości.
Niezawszeodcięciesięod partnera jest rozwiązaniem, jednak jeśli
wszelkiepróbyzawiodą,niemawyboru – trzeba pomyśleć o sobie.
Nawetjeślioznaczatożyciew poje-

Grupa dla osób współuzależnionych „A teraz ja” zaprasza na spotkania
w każdyczwarteko godz. 16:00.Spotkaniaodbywająsięw GminnymCentrum Profilaktyki Uzależnień przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bieruniuprzy ul.Jagiełły 1.Grupaskierowana jestdo osóbpochodzącychz rodzinz problememalkoholowym,współuzależnionychi przeżywającychkryzyspsychicznyspowodowanynadużywaniemalkoholuprzezbliskąosobę.W pracygrupowejobowiązujezasadarównościi stądwszyscy
jejczłonkowiemajątakisamstatusem,a nadrzędnymcelemjestpomoc
samymsobiew kręguosóbdotkniętychtakimsamymproblemem.

dynkę–przekonujeterapeutka.–Alkoholizm jest chorobą, trzeba się
więc od niej uwolnić. Często panie
próbująprzekonaćnas,żeniemogą
odejść od męża, który się nad nimi
znęca po alkoholu, bo przecież ślubowaływ kościele.Wartojednakpamiętać, że nawet Kościół Katoicki
uznajerozwodyz tegopowodu–wyjaśnia.
Odejście od męża tyrana, nawet
w dzisiejszych czasach może stanowićtemattabu.Copowiedząznajomi,rodzina,sąsiedzi?Szczególniema
tomiejscew mniejszychmiejscowościach,gdziewszyscywszystkoo sobie wiedzą. Te drastyczne środki
w konsekwencjimogąsięopłacić–kobiety,którezdecydowałysięna taką
decyzję,dziśstałysiębardziejasertywne,pewnesiebie,zwyczajniezaczęłyżyć.

Małymi krokami
Każdy, kto chciałby uczestniczyć
w takiej grupie musi wiedzieć, że
czeka go ciężki wysiłek, ponieważ
w dużej mierze odbywa tu praca
na emocjach,conigdynieprzychodziłatwo,a takżemożebyćbardzo
pracochłonne.Zarównoterapeutka,
jak i uczestniczki grupy są zdania,
że mał ym i krok am i możn a wiel e
osiągnąć, a finalne poradzenie sobiez emocjami,któresąw nassamychdiametralniezmieniażyciei to
na lepsze.
Magdalena pytlarz

pożegnaliśmy Ministra
klemensa ścierskiego
(1939 – 2018)
W czwartek 8listopada 2018rokuw LędzinachodbyłsiępogrzebwybitnegoSyna ZiemiŚląskiej–KlemensaŚcierskiego.Lędzinianinz urodzenia, absolwent bieruńskiego Liceum Ogólnokształcącego przede
wszystkimbyłwybitnyminżynieremautoremsetekprojektówwynalazczych,w tymponad 60patentówchronionychw różnychkrajachświata. Zmarły był wieloletnim dyrektorem Elektrowni „Łaziska” i posłem
na sejmw latach 1993-1997,MinistremPrzemysłui Handluw rządzie
Józefa Oleksego oraz Włodzimierza Cimoszewicza oraz doradcą wicepremierai ministragospodarkiWaldemaraPawlaka.
W latach 2004-2005pełniłfunkcjęsenatoraRP.Byłwspółtwórcą„Polityki energetycznej Polski do 2010” i ustawy „Prawo energetyczne”
oraz specjalnych stref ekonomicznych w Mielcu, Suwałkach i Katowicach.W 1999rokuuhonorowanyKrzyżemOficerskimOrderuOdrodzeniaPolski.KlemensŚcierskiprzezcałeżyciebyłczłowiekiemzaangażowanymspołecznie,zasiadałw licznychgremiachsprawującychopiekę
nad dobrami kultury narodowej, miedzy innymi w Radzie Muzeum
Zamkowegow Pszczynie.Przezwielelatniósłpomocplacówkomsłużby zdrowia, szkolnictwu, domom dziecka i pomocy społecznej. W roku 2005zostałuhonorowanynagrodąStarostyBieruńsko–Lędzińskiego„Clemenspropublicobono”,byłteżZasłużonymObywatelemMiasta
Lędziny.Od początkuwspierałlokalnąprzedsiębiorczośćudzielającsię
na forumBieruńsko–LędzińskiejIzbyPrzemysłowo-Handlowej.

Rodziniei bliskimzmarłego
wyrazygłębokiegowspółczucia
składają
KrystianGrzesica–burmistrzBierunia
MarcinNyga–przewodniczącyRadyMiejskiejBierunia

SzanowniMieszkańcy
Bardzodziękujęza każdyoddanyna mniegłos
w wyborachdo RadyMiejskiejw Bieruniu.
Waszezaufaniemobilizujemnie
do maksymalnejpracydladobracałejnaszejspołeczności.
StanisławJurecki
KolejnyrazserdeczniedziękujęmieszkańcomBierunia,
którzyoddalina mnieswójgłosw wyborach
do RadyMiejskiej.Będęstarałasięsłużyćjaknajlepiej
na rzeczrozwojunaszegomiasta.
Z wyrazami szacunku
KrystynaWróbel
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PASJE

podniebna pasja
gołębniki – niegdyś częsty widok, dziś nieco zapomniany. Choć czasy się zmieniają, bieruńscy miłośnicy tych często niedocenianych
ptaków nieustannie się rozwijają, dzięki czemu zdobywają wysokie noty na zawodach.

– kiedy właściwie rozpoczęła się
pana przygoda z gołębiami?
–Jaktozwyklebywa,rodzina zaraziłamnietąpasją.Jakomałedziecko
jeździłem do wujka, który hodował
gołębie.Bardzomisiętospodobało.
Jako siedmioletni chłopak dostałem
swojepierwszegołębiei tatamusiał
wybudować gołębnik, który jeszcze
wted y był bard zo prowiz oryczn y
(śmiech). Zazwyczaj tego typu pasje
przechodzą z ojca na syna, w moim
przypadku, jak widać, było odwrotnie.Po tymjakwydoroślałem,towłaśnieonzacząłsiętymzajmować.
– powiedział pan, że zajmuje się
tym od dziecka, co takiego jest w tych
gołębiach, że nie można tego porzucić?
–Powiedziałbym,żeadrenalina.Towarzyszyonakażdymzawodom.Podczaszawodóww naszejstarobieruńskiejsekcjistartujeczasemnawetkilka
tysięcygołębi,a toktóryprzylecipierwszyi czywogóleprzylecizależyod wielu czynników. Każdy z nas chciałby
oczywiście, aby jego gołąb zajął jak
najwyższąnotę,jednaktegonigdynie
da się przewidzieć. Można więc powiedzieć,żejesttotakazdrowamęskarywalizacja.
– hodowla to nie jest jednak sama
zabawa, ale także ciężka praca. z czym
muszą się zmagać hodowcy na co
dzień?
–Rzeczywiście,jesttobardzociężkapraca,a listasprawdo wykonania

jestbardzodługa.Trzebanieustannie
zajmowaćsiętymiptakami.Dużołatwiejjestpoza sezonem,kiedygołębieniemuszątyletrenować.
– rodzina pomaga panu w tych
obowiązkach?
–Gdywyjeżdżamna wakacje,dzieciwiedząjuż,żemusząsięzajmować
gołębiami.Na szczęścierobiątochętnie, bo wiedzą, że jest to dla mnie
bardzoważne.Niestetytohobbywymagatego,abypoświęcaćmuwiele
czasu.W przypadkuwędkarstwamożna odłożyćwędkęna dłuższyczas–tu
jestinaczej.
– Jakie zagrożenia czyhają na gołębie?
–Przedewszystkimdzikiezwierzęta takie jak: jastrzębie, kuny, sowy.
Zagrożeniemsąrównieżdomowei dzikiekoty.Wystarczy,żehodowcaraz
niezamkniegołębnikai skutkimogą
byćkatastrofalne.Jakiedyśpopełniłem ten błąd i następnego dnia nie
miałemwłaściwieczegoszukaćw gołębniku.Z pomocąprzyszlioczywiście
koledzyz sekcjii oddziału,którzypodarowalimiswojegołębie,dziękitemunadalsiętymzajmuję.
– Jak pan wspomina swoje pierwsze zawody?
–Pamiętam,żebyłotodokładanie
w 1987 roku. Wted y wstąp iłem
do ZwiązkuHodowcówGołębi.Pierwszy lot był dla mnie bardzo udany
i znalazłemsiębardzowysokow kwalifikacji.Byćmożewłaśniedlategoto
wszystkotakmniewciągnęło–gdyby
na samym początku spotkała mnie
porażkabyćmożeod razubymtoporzucił.
– hodowla gołębi to niezbyt popularne hobby?
–W latach 80.gołębiebyływłaściwiew codrugimdomu.Dziśrzeczywiścieniewieleosóbzdajesobiesprawę z tego, że jeszcze ktoś się tym
zajmuje. Dziś młodzi ludzie zajmują
siękomputerami,w którychmajaca-

ły świat. Nie potrzeba im dodatkowych wrażeń. Dodatkowo wpływa
na to myslenie o gołębiach. Większośćmłodychludzimyślio tychzwierzętach jako o ptakach, które tylko
niszczą miejska przestrzeń. Te gołębie, które my hodujemy, nie maja
z niminicwspólnego–toprawdziwi
sportowcy!
– każdy sportowiec potrzebuje treningu. Jak to wygląda w przypadku
gołębi?
–Gołąb,którystarujew zawodach
musitrenowaćcodziennie.Jazaczynamtreningjużod wczesnychgodzin
porannych. Gołębie są wypuszczane
na godzinę–osobnosamce,samiczki
i młode gołębie. Po godzinie ptaki
wracają do gołębnika, bo doskonale
wiedzą już, że czeka tam na nie jedzenie. Następny trening jest około
godziny 18.00.Niemawięcmożliwości,abytakigołąbusiadłgdzieśu sąsiadana dachu.
– To pokazuje, że gołębie doskonale wiedzą, gdzie maja lecieć. zdarzają się takie sytuacje, że jeden się
zagubi?
–Dziejesiętakbardzoczęstopodczaszawodów.Sezon,któryniedawno zakończyliśmy był tego doskonałym przykład em. Podczas lotu
z Sulingengołębiemiałydo pokonaniaokoło 750 km.Lottenbyłdlanas
katastrofalny. nie wiadomo, co się
wtedydokładniewydarzyło–byćmoże było to związane z działalnością
radarówlubwarunkamiatmosferycznymi. Nasze bieruńskie gołębie znalazły się w Łebie, Gdańsku, a jeden
nawetw Szwecji.
– skąd właściwie gołębie wiedzą
gdzie maja lecieć?
–Myślę,żenikttegodo końcanie
wie–nawethodowcy.Związanejest
to z pewnością z ich budową. Tuż
nad dziobemznajdująsięreceptory,
którepozwalająimustalićdrogęza pomocąpolemagnetycznegoziemi.Pamiętam,jakkiedyśpojechaliśmyna zawody do terenów byłego Związku
Radzieckiego,gdziedziałałowieleradarów.Zagłuszałyonena tyledziałanie pola, że gołębie straciły orientację. Tak samo dzieje się, gdy gołąb
jestchoryi makatar.Wtedyrównież
niejestw stanieprzeleciećnawetkilometra.
– Jakie są rekordy wśród gołębi?
Jak szybko są one w stanie lecieć?
–Gołąbpodczasjednegodniajest
w stanieprzeleciećnawettysiąckilometrów. Gołębie są w stanie lecieć
z prędkością 120 km na godzinę.

Wszystko zależy jednak od pogody.
Sątakiedni,kiedyjestciepło,niema
wiatru.Wtedygołąblecinawet 50 km
na godzinę.Podczaszawodówistniejewięcbardzodużozmiennych,przez
conigdyniewiemykiedynaszegołębieprzylecai czywogóleprzylecą.
– Jak bieruńskie gołębie plasują
się w tych rekordach?
– W Bieruniu mamy wiele świetnychgołębi.Poziomdziękitemujest
bardzowyrównany.
– Wyobraża sobie pan życie bez
gołębi?
–Niewiemczymmógłbymsięwtedyzajmować.niewiemrównież,czy
gołębiesądziśdlamnietylkohobby,
czyjużuzależnieniem(śmiech).Myślę, że już do końca życia będę się
tymzajmował.Hodowladajemiwiele radości nie tylko przez same zawody,alerównieżkolegówz sekcji,
z którymi potrafimy godzinami roz-

mawiaćo naszychgołębiach.Kiedyś,
co prawda, spotykaliśmy się dużo
częściej.Dziśspotykamysięo wiele
rzadziej, ale nadal czujemy tę bliskość.Przykłademmogąbyćspotkaniana zakończeniesezonu,kiedyto
równieżodwiedziłnasburmistrz,Krystian Grzesica. Było to również podziękowanie za wsparcie ze strony
miasta.
–przygotowują się panowie do następnego sezonu. Czego więc można panom życzyć?
–Niemawłaściwiespecjalnychżyczeńdlahodowców.Górnikomżyczy
się tyle zjazdów, ile wyjazdów. Powiedzmywięcmoże,żejaknajlepszych
wynikóww nadchodzącymsezonie.
Tegowłaśniebędziemyżyczyć,mam
nadzieję,żenasiCzytelnicyrównież.
Dziękujęza rozmowę
Magdalena pytlarz

W tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości. Z tej
okazji 11listopadazorganizowanyzostał,podobniejakw poprzednich
latach,LotNiepodległościowyo nagrodęBurmistrza.Udziałw zlocie
wzięły łącznie 72 drużyny, a w powietrzu pojawiło się aż 362 gołębie. 100-lecie niepodległości to jednak nie tylko jeden dzień. Piękno
gołębimogliśmypodziwiaćtakżepodczastegorocznychdożynek,kiedyw powietrzewzniosłosię 100gołębi!
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Czas dla
chodziarzy?
M

is trzow iechod usport ow eg o:Raf ałAug us tyn,Krzyszt ofAug us tyn,
Joa nn a Mot ori Krzyszt ofJel on ek 8lis top ad aodw ied zil ibier uńs ką
„Trójk ę”, by zac hęc ić uczniów do upraw ian ia chod u sport ow eg o.

W trakciespotkaniapokazaliuczniomSzkołyPodstawowejnr 3w Bieruniu,
jaknależyprawidłowochodzićw stylusportowym.Okazujesię,żetonietakiełatwemimo,żechodzićpotrafimywszyscy.Wcześniejnasimistrzowieodpowiadali na pytania uczniów. Młodych bierunian interesowało wszystko.
Byłypytaniao cenębutówsportowych,o osiągniętewyniki,aleteżtakie:czy
bałsiępandzikichzwierzątspotkanychna zawodachw RPA?Po sesjipytań
i treninguz mistrzamisportu,sporagrupachętnychzapisałasięna pierwszy
trening,którypoprowadzilinauczycieleSP3a zarazemmistrzowiew chodzie
sportowymKatarzyna Śleziona i WaldemarMałecki.
Przezwielelatw Gimnazjumnr 1dośćprężniedziałałUczniowskiKlubSportowy„MaratonKorzeniowski”.Terazgdygimnazjakończąswądziałalnośćtrenerzyszukająnarybkusportowegowśróduczniówszkółpodstawowych?W naszym mieście po latach wspaniale odrodził się badminton, coraz śmielej
poczynają sobie młodzi futboliści z klubu „Gol”. Może nadchodzi (nomen
omen)czasdlachodziarzy?

Bieg o lepsze życie
Bieg Pięciu Kopców to spontaniczn a akc ja, któr a ma pom óc
w uzyskaniuśrodkówna rehabilitację dla obciążonych genetycznieośmiomiesięcznychbliźniaków
z Bierunia. Chłopcy urodzili się
z Zespołem Downa. Malcy wiele
już przes zli, a spor o jeszc ze
przed nimi. Obaj potrzebują stałej opieki rehabilitantów, na co
niezbędne są dodatkowe środki.
Na szczęściechłopcommożnapomóc! Zapraszamy więc do wzięcia udziału w „Biegu 5 kopców”,
który odbędzie się w sobotę, 1
grudnia.Trasa biegujestnieprzeciętna,wiedzieprzez 5niewielkich
szczytów, zwanych Paciorkowcami a jej długość wynosi 5,5 km.
Tras ę możn a pok on ać dow olnie – można biec, spacerować,
uprawiaćnordicwalking–byleby
poruszaćsiędo przodui w kierun-

ku mety. Start zaplanowany jest
ze Stawów Goldmana o godzinie 14.00,jednakmożnadołączyć
w dowolnym momencie. Koniec
„biegu” szacowany jest na godz.
20.00.Wpisowewynosi 25złotych

i będziepobieranew biurzezawodówprzed i podczasbiegu.Całość
zgromadzonychśrodkówprzeznaczonazostaniena rehabilitacjęmaluchów.Zapraszamywięcdo udziałuw akcji.

102 laTa
pana Jana norka
W czwartek 10 listopada bierunianin–JanNorekskończył 102lata!Mimo
poważnego wieku Pan Jan jest człowiekiem pełnym energii i chętnie dzieli się
swoimidoświadczeniamii wspomnieniami.Jestprzemiłymgawędziarzema jago
przebogatyżyciorysnadajesięna scenariuszpasjonującegofilmu.Nadalpotrafi
piękniegraćna harmonijceustneja wcześniejgrywałna akordeonie.Jakmówi:kiedyśbyłobiedniealewesoło.Ludziebylize
sobąbardziejzżyci,lepiejsięznalii chętniejsobiepomagali.KiedyJanNorekze
swojąkapelązaczynaligrać,schodziłsięcałyBieruńi wszyscybawilisię
do upadłego.
JanNorekurodziłsię 10listopada 1916rokujakonajstarszedzieckoJana
Norka(po którymodziedziczyłimię)i Agnieszkiz d.Krzykawska.Jegorodzice
mieliw sumiejedenaściorodzieci.JakwieluŚlązakównaszJubilatna za sobą
służbęw armiiniemieckieja potempolskiejw czasie II wojnyświatowej.
Po wojniebędącjużna emeryturzepomagałw całejokolicyna budowach.
Do dziświeledomóww Bieruniui Bojszowachwyszłospodjegoręki.
PonadstuletnidziśpanJanniemiałlekkiegożycia.Niemateżrecepty
na długieżycie.Jestjednakczłowiekiemtakpogodnym,żepotrafiswoimżyciowymoptymizmemi radościązarazićwieluludzi.
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Biegniemy
w szczytnym celu
przed nami piąta edycja bieruńskiego „Biegu Utopca”. Jak co roku, sportowe
zmagania będą wspomagać akcję Wielkiej orkiestry świątecznej pomocy.
Bieg jest więc niewątpliwą szansą na okazanie wsparcia i pomocy, ale również poznania historii miasta.

B

ieruński„BiegUtopca”toinicjatywapromującazdrowytryb
życiaorazaktywneformywypoczynku,integrującaśrodowiskobiegaczy.Nazwatejsportowejimprezy
nawiązuje do legendarnych stworówzamieszkującychdawniejtereny
podmokłepowiatubieruńsko-lędzińskiego, które potrafiły przyjmować
pos tac ie zwier ząt, lud zi,
półludzii elementówprzyrody nieożywionej. Umiejętnościtebyłyczęstowykorzystywanedo czynienia
lokalnejspołecznościprzeróżnychżartów.Tymrazem
legendarnebieruńskiepsotnik i poz os tan ą jed yn ie
na plakatach i koszulkach,
dającmożliwośćbiegaczom
niesieniapomocyw ramach
WielkiejOrkiestryŚwiątecznej Pomocy. Już 13 styczniawystartujekolejna edycja sport ow ych zmag ań,
którewłaściwieod samego
początkubardzoprzypadła
mieszkańcomBieruniai nie
tylkodo gustu.
–Pomysłbiegupojawiłsię
tak naprawdę pięć lata temu. Była to inicjatywa oddolna środowiska biegaczy,
których członkowie zazwyczajbiegalipo górachlubterenowo.Wpadlina pomysł,
że dobrze byłoby zorganizować jakiś
miejskibieg.Dodatkowozłożyłosięto
z WielkąOrkiestrąŚwiątecznejPomocy.Postanowiliśmytopołączyći dzięki
biegowipomócw zbiórce–wyjaśnia
SebastianMacioł,wiceburmistrzmiasta,któryw styczniuwystąpiniejako
przedstawiciel władz, a współorganizatorbiegu.
Nietypowa akcja początkowo budziław mieszkańcachmieszaneuczucia,jednakpo zapoznaniusięz celem
biegu,wieleosóbchętniesięzapisała.
–Kunaszemuzdziwieniuzainteresowaniebyłoogromne.Na kilkamiesięcywcześniejrzeczywiścieobawialiś my się, pon ieważ uczestn ików
zgłosiłosiębardzoniewielu.Z czasem
jednak zaczęło ich przybywać. Łącznie udział w biegu wzięło podczas
pierwszejedycjiaż 400osób.Podczas
drugiejzewzględuna większezainte-

resowanie musieliśmy zwiększyć limit–wyjaśniłSebastianMacioł.
W kolejnychedycjachwzięłoudział
ponad 700 osób, co wspaniale udowadnia, że nie musimy rezygnować
z aktywnościsportowejw zimniejszych
miesiącach. Wśród biegaczy znaleźli
sięrównieżgościespoza granicmiasta.Bylitozawodnicygłówniez połu-

dniowejPolski,alerównieżz dalejoddalonychregionównaszegokraju.
–Uczestnicypoczątkowosceptyczniepodchodzilido naszegopomysłu
zewzględuna to,żeBieruńniekojarzy się z terenami przeznaczonymi
typowodo biegania.Jaksięokazało,
wybrane przez nas trasy takie, jak
np.Groblaświetnienadająsiędo sportowejrywalizacji.Niejesttobowiem
terenłatwy,występujątuczęstomiejsca, gdzie trzeba podbiec pod górę,
alboz niejzbiec.Można powiedzieć,
żesątowręcztrasygórskie–dodaje.
Biegdajewięcmożliwośćponownego poznania, wydawałoby się teZapisówna „BiegUtopca”
dokonaćmożna
na stronieinternetowej
https://www.biegutopca. pl/

goniezbytbogategow trasydo bieganiamiasta.Z uwagina gościspoza jegogranic,którzyprzyjeżdżajątu
całymirodzinami,postanowionourządzićzabawęrównieżdlanich.
W bieruńskiej hali sportowej zorganizowany zostanie też Sportowy
PiknikRodzinny,podczasktóregogościewezmąudziałw szereguatrakcji.
Jakwspominająorganizatorzy biegu, jest on również
wielkim festiwalem sporu,
alenietylko,ponieważodwiedzającegorodzinybędą
mogłyzapoznaćsięz lokalnymi klubami sportowymi,
alerównieżlokalnymiartystami,rękodziełemorazwyrobamikulinarnymi.Podczas
trwającejok. 4godzinyimprezyrównieżnajmłodsikibice znajdą coś dla siebie.
Organizatorzyzapewnilitakieatrakcje,jak:malowanie
twarzy, gry i zabawy, animacje oraz konkursy. Najważniejsi w tym dniu będą
jednaksportowcy,którzywystartują w jednej z trzech
grup.
– Chcieliśmy, aby każdy
mógł się zmierzyć. Trasy
prowadzą przez część bardzozwiązanąz historiąBierunia. Jak się okazało, nie
każdyjezna,nawetosoby
tumieszkające.Postanowiliśmywięc
utworzyćtrzytrasy,dziękiczemunawetpoczątkującybiegaczelubchodziarzedadząsobieradę–zapewnia
SebastianMacioł.
Ryw al iz ac ja odb ęd zie się więc
na dwóch dystansach – 17 i 5 km.
W Przypadku dłuższej trasy udział
mogąwziąćjedyniebiegacze.W przypadkutrasykrótszejwyznaczonezostanągrupybiegaczyi chodziarzy.Ze
względuna zróżnicowanąnawierzchniętrasy,licznepodbiegii zbiegi,zawody można zaliczyć do kategorii
biegówcrossowych.Starti metazlokalizowane są na bieruńskim Rynku.Każdyzawodnikw pakieciestartowymotrzymujeindywidualnynumer
start ow y, pam iątk ow ą kos zulk ę,
a po ukończeniuzawodówmedal.
Magdalena pytlarz

Bierunianka na
Mistrzostwach
świata

Zaledwie 13-letnia Joanna Podedworny,zawodniczkaUKSUniaBieruń, ma na konie wiele sukcesów.
Dziś moż e poc hwal ić się kol ejnym – udziałem w Mistrzostwach
Świata w Kanadzie, gdzie zaprezentowałasięz naprawdędobrejstrony.
Od 5do 18listopadaw Markham-Torontow KanadzieodbyłysięMistrzostwa Świata Juniorów w Badmintonie. Wśród reprezentantów
Polskiznalazłasięutalentowanazawodniczka UKS Unia BIeruń, zaledwie 13-letnia Joanna Podedworny
któraspisałasięnaprawdęznakomi-

cie.Na Turniejudrużynowymwygrała trzy mecze w singla na Ukrainę,
Nową Zelandię i Macau China oraz
debla na Macau China. W Turnieju
Indywidualnymprzeszłapierwsząrundęw singla,gdziewygrałaz zawodniczką z RPA. Trenerem polskiej reprezentacjibyłSzymonKostkaz UKS-u.
Mamynadziejężezdobytedoświadczenie przyniesie efekty już w najbliższychturniejacha w kolejnychlatach da szans ę na rea ln ą walk ę
o medalew najważniejszychturniejachglobu.
Magdalena pytlarz
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