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Tak świętowaliśmy 3 Maja!
Uroczyste obchody Święta 3 Maja
rozpoczęły się od złożenia kwiatów
pod pomnikiem na Skwerze
Powstańców Śląskich. Główna
część obchodów narodowego
święta miała miejsce na Rynku.

Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła miejskim obchodom Święta Narodowego 3 Maja,
czyli 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
i 101. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.
W południe pod pomnikiem Powstańców Śląskich
w Bieruniu Nowym delegacja władz miasta oraz
druhowie z jednostek OSP złożyli kwiaty i zapalili
znicze. Obecni byli także dyrektorzy placówek
oświatowych, a wartę honorową pełnili harcerze
z XXVII Szczepu ZHP im. Szarych Szeregów.
Harcerze i strażacy byli obecni także na Rynku,
gdzie pół godziny później rozpoczęła się główna
część miejskich obchodów 3 Maja. Uroczystość
uświetniły liczne poczty sztandarowe (Miasto
Bieruń, szkoły podstawowe, szczep harcerski,
jednostki OSP, Stowarzyszenie Miłośników 600letniego Bierunia), a także chóry Polonia i Harmonia oraz bieruńscy werbliści. Kwiaty i znicze
pod pomnikiem Powstańców Śląskich złożyli:
wicemarszałek Senatu RP Gabriela MorawskaStanecka, reprezentacja władz miasta, na czele
z zastępcą burmistrza Sebastianem Maciołem
i przewodniczącym Rady Miejskiej Marcinem
Nygą, radni Rady Miejskiej: Jarosław Mokry,
Stanisław Jurecki i Walenty Magiera, delegacje
placówek oświatowych, dyrektor Bieruńskiego
Ośrodka Kultury Joanna Lorenc oraz radny Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Marcin Kosma
w imieniu ministra Michała Wójcika.
Po części oficjalnej połączone chóry Harmonia
i Polonia wykonały wiązankę pieśni wojskowych
i patriotycznych. Uroczystość otwarli i zakończyli
swoim występem werbliści.
UB

Sylwia Witman

ISSN1233-4987

2 | Rodnia nr 4/2022

SPOŁECZEŃSTWO

Sprzątanie lasu
w Dzień Ziemi
22 kwietnia świętowaliśmy
Dzień Ziemi. Z tej okazji
Miasto Bieruń wspólnie
z Nadleśnictwem Kobiór
i szkołami podstawowymi
zorganizowały sprzątanie
lasu. Zebrano ogromne
ilości odpadów.

W akcji wraz z młodzieżą wzięli
udział wicemarszałkini Senatu RP
Gabriela Morawska-Stanecka oraz
zastępca burmistrza Bierunia Sebastian Macioł.
Wszyscy uczestnicy piątkowego
sprzątania otrzymali sadzonki drzew
i materiały edukacyjne od Nadleśnictwa Kobiór oraz ekologiczne i w 100
procentach biodegradowalne gadżety
od Miasta Bierunia.
Dla młodzieży była to także terenowa lekcja przyrody, bo nie zapominajmy, że w lesie – oprócz śmieci
– można znaleźć wiele małych cudów
natury, jak kwitnące zawilce, dzikie
fiołki, żabi skrzek czy czosnek niedźwiedzi.
UMB
zdjęcia: Sylwia Witman

Terenem akcji był las pomiędzy ulicami
Turystyczną i Krupniczą oraz otoczenie
stawu Derówka – obszar będący w zarządzie Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Kobiór. Przez cały weekend,
od 22 do 24 kwietnia w rejonie ul. Borowinowej stał kontener, do którego
można było wrzucać zebrane w lesie
śmieci. W akcję mógł włączyć się każdy

mieszkaniec Bierunia, jednak zasadnicza jej część odbyła się w piątek, gdy
do sprzątania lasu przystąpiło około
80 uczniów bieruńskich szkół podstawowych: SP nr 1 z nauczycielami Kingą
Koniarczyk i Dariuszem Szulcem oraz
SP nr 3 pod opieką nauczycieli Iwony
Rogalskiej, Andrzeja Balona i Magdaleny Bieli. Uczniowie otrzymali worki
na śmieci i rękawiczki jednorazowe,
po czym ruszyli w teren.
Okazało się, że śmieci do zebrania
było mnóstwo i nie wszystkie zmieściły
się w workach. Młodzież znalazła m.in.
kilka starych dywanów, odkurzacz, zepsute meble dziecięce, stare opony,
a nawet... wózek sklepowy, który uczniowie wydobyli ze stawu.

Zgłoś i uniknij grzywny!

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło
ciepła i spalania paliw. Obowiązek
dotyczy źródeł ciepła nie przekraczających 1 megawata. Jeśli budynek
jest ogrzewany OZE np. pompą ciepła,
to również należy to zgłosić. Zgłosze-

nia należy dokonać także w przypadku
gdy energia do budynku dostarczana
jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.
Deklaracje można składać w następujący sposób:
– w formie elektronicznej, czyli przez
Internet z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego,
– w formie papierowej – wypełniony
dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy zgodnie z lokalizacją budynku. Deklarację można
pobrać
i wydrukować ze strony: https://
www.gunb.gov.pl/strona/centralnaewidencja-emisyjnosci-budynkow.
Deklaracje złożyć należy
do 30 czerwca 2022 roku! Za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna, która jest
wymierzana na zasadach ogólnych
Kodeksu wykroczeń.

JRG w Bieruniu coraz bliżej

W ostatnich tygodniach
wiceminister spraw
wewnętrznych
i administracji Maciej
Wąsik zatwierdził listę
inwestycji budowlanych
Państwowej Straży
Pożarnej na lata 20222025. Wśród 117 inwestycji
znajduje się m.in. budowa
jednostki ratowniczogaśniczej PSP w Bieruniu.

Przypomnijmy, że w styczniu tego
roku w bieruńskim Urzędzie Miejskim
burmistrz Krystian Grzesica, starosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego
Bernard Bednorz i jego zastępca
Konrad Mateja podpisali akt notarialny, na mocy którego Gmina Bieruń nieodpłatnie przekazała na rzecz
powiatu darowiznę w postaci działki
o powierzchni 0,83 hektara, z przeznaczeniem na budowę jednostki ratowniczo-gaśniczej. Nieruchomość położona jest w rejonie ulic: Turystycznej,
św. Kingi i Zarzyny, w pobliżu siedziby
Starostwa Powiatowego. Inwestorem

będzie Komenda Miejska Państwowej
straży Pożarnej w Tychach.
Jak informują tyscy strażacy, aktualnie trwają prace koncepcyjne,
w dalszej kolejności powstanie projekt architektoniczny i kosztorys,
po którym wyłoniona w przetargu
firma rozpocznie budowę tej tak
potrzebnej w mieście i powiecie placówki. Jest za wcześnie, by szacować
konkretny termin oddania jednostki
do użytku, jednak fakt, że inwestycje
na zatwierdzonej przez ministra liście
mają zostać ukończone do końca 2025
roku świadczy o tym, że jednostka
ratowniczo-gaśnicza w Bieruniu jest
już coraz bliżej.
To bardzo dobra wiadomość dla
wszystkich strażaków, którzy 4 maja
obchodzili swoje święto. Wśród nich
także ochotnicy z OSP w Bieruniu Starym, Bieruniu Nowym i Czarnuchowicach, którym życzymy tyluż powrotów
co wyjazdów na akcję.
Więcej o strażakach napiszemy
w kolejnym numerze „Rodni”, już
po zaplanowanych na 14 maja powiatowych obchodach strażackiego
święta.
WW
OSP Bieruń Stary

Uczniowie bieruńskich szkół znaleźli w lesie kilkaset kilogramów śmieci.

Przypominamy
po raz kolejny o obowiązku
składania deklaracji
do centralnej ewidencji
emisyjności budynków
(CEEB). Złożenie deklaracji
dotyczy źródeł ciepła
o mocy nie przekraczającej
1 megawata i spalania
paliw w budynkach
mieszkalnych oraz
niemieszkalnych. Data
graniczna realizacji
tego obowiązku
to 30 czerwca 2022 roku!

W akcji uczestniczyli m.in. wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka (w środku) i zastępca burmistrza Bierunia Sebastian Macioł (z lewej).
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Maturzyści zakończyli
rok szkolny
Tegoroczni maturzyści
z dwóch bieruńskich szkół
średnich: Technikum
w Powiatowym Zespole
Szkół oraz Liceum
Ogólnokształcącym im.
Powstańców Śląskich,
zakończyli już naukę
i w piątek, 29 kwietnia
odebrali świadectwa
ukończenia szkoły.
W maju czekają ich
egzaminy maturalne.

Wojna zaskoczyła
absolwenta
W PZS świadectwa ukończenia technikum odebrało 123 uczniów. – Byłoby was 124, ale niestety, nie jesteśmy dzisiaj w komplecie – mówiła
dyrektor PZS Teresa Horst podczas
uroczystej akademii zakończenia
szkoły. – Uczniem, który także kończy dziś naszą szkołę, ale którego
nie ma tu z nami, jest Eduard z klasy o profilu technik mechanik. Dwa
miesiące temu wojna zaskoczyła go
podczas ferii zimowych w rodzinnej
miejscowości na Ukrainie. Wydany
zakaz opuszczania kraju przez mężczyzn objął także i jego. Jesteśmy
dziś dobrymi myślami razem z Eduardem.

Podczas uroczystości wręczono nagrody za szczególne osiągnięcia – przede
wszystkim najwyższe średnie ocen,
ale także za bardzo dobre wyniki sportowe i aktywność społeczną. Trojgu
uczniom z najwyższymi średnimi
nagrody ufundowane przez Powiat
Bieruńsko-Lędziński wręczyli Anna
Kubica – przewodnicząca Rady Powiatu i Konrad Mateja – wicestarosta.
Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica wręczył ufundowane przez miasto
nagrody dla piątki uczniów – mieszkańców Bierunia – z najwyższymi
średnimi ocen. Byli to: Maksymilian
Piłka, Klaudia Kamińska, Natalia Kubarek, Daniel Krusiński i Angelika
Sroczyńska.
– Gratuluję wam świetnych wyników, ale przede wszystkim gratuluję,
że wybraliście tę szkołę i mieliście
możliwość kształcenia się tutaj. Jestem pewny że nie będziecie tego żałować, bo po tej szkole staniecie się
fachowcami. Każdy musi odkryć swoją
własną drogę – mówił burmistrz, nawiązując do motto towarzyszącego
uroczystości. – Idźcie w tym kierunku,
który wam serce podpowiada. Róbcie
to, co chcecie i lubicie robić, żebyście
byli szczęśliwi.
Poza świetnymi wynikami w nauce,
uczniowie PZS zaimponowali też podczas uroczystości talentem artystycznym: muzycznym i wokalnym (Laura

zdjęcia: Sylwia Witman

Nagrody dla najlepszych i najbardziej utalentowanych absolwentów.

Burmistrz Krystian Grzesica i nagrodzeni uczniowie Technikum w Bieruniu: Maksymilian Piłka,
Klaudia Kamińska, Natalia Kubarek, Daniel Krusiński i Angelika Sroczyńska.

Siatecka z zespołem) oraz tanecznym
(Zahara Łuczak).

Ostatni taki rocznik

Tego samego dnia uroczystość zakończenia szkoły dla maturzystów
odbyła się w Liceum Ogólnokształ-

Sebastian Macioł, zastępca burmistrza Bierunia wręcza nagrodę Oskarowi Marciniakowi – finaliście olimpiady z języka łacińskiego.

cącym. Tutaj świadectwa ukończenia szkoły odebrało 115 osób.
42 spośród nich ukończyły naukę
z wyróżnieniem.
– Dołączacie dzisiaj do grona 6823
absolwentów w 74-letniej historii
naszej szkoły – mówił dyrektor Romuald Kubiciel. – Jesteście ostatnim rocznikiem trzyletniego liceum
ogólnokształcącego i absolwentami
gimnazjum, którzy kończą tę szkołę.
Łatwo na pewno nie było. Na trzy lata
nauki – a właściwie dwa i pół, ponieważ kończycie rok szkolny w kwietniu
a nie w czerwcu – fizycznie na lekcjach byliście jeden rok. Resztę zajęć
zrealizowaliście zdalnie. Mam nadzieję że efektywnie, ponieważ kończycie
efektownie.
W liceum również najlepsi otrzymali wyróżnienia. Czworo uczniów z najwyższymi średnimi ocen (w tym jeden
finalista olimpiady z języka łacińskiego) odebrało nagrody ufundowane
przez Powiat Bieruńsko-Lędziński
i Miasto Bieruń. Byli to: Oskar Marciniak, Bartosz Kulik, Karolina Kozubik
i Emilia Antolec.
Nagrody wręczyli przewodnicząca
rady powiatu Anna Kubica, wicestarosta Konrad Mateja i zastępca burmistrza Bierunia Sebastian Macioł.

Dodatkową nagrodę ufundowało Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego
Bierunia, którą wręczył Marcin Nyga
– przewodniczący stowarzyszenia oraz
Rady Miejskiej w Bieruniu.

Życzenia udanych
wyborów

– Życzę wam, żebyście świetnie napisali maturę. O tym, że ją zdacie
jestem przekonany, bo to jest zbyt
dobra szkoła i zbyt dobre grono pedagogiczne, żeby było inaczej – mówił wiceburmistrz Sebastian Macioł
do uczniów. – Życzę wam też udanych
wyborów. To nie muszą być studia,
chociaż pewnie większość z was trafi
na wyższe uczelnie. Ale jeśli po maturze założycie własną działalność
albo pójdziecie do pracy, to też jest
piękne, jeśli daje poczucie spełnienia
i satysfakcję.
Także w liceum kilka osób nagrodzono za wybitne osiągnięcia sportowe oraz aktywność w działalności
społecznej. Była też nagroda za stuprocentową frekwencję przez trzy
lata nauki (włączając w to naukę
zdalną).
Serdecznie gratulujemy wszystkim
absolwentom i życzymy powodzenia
na maturze! 
SW
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raport inwestycyjny

Rozbudowujemy
infrastrukturę rowerową
Trwa rozbudowa sieci dróg
rowerowych w Bieruniu
w ramach drugiego etapu
szeroko zakrojonego
projektu – tzw. Centrum
Przesiadkowego. Nowe
fragmenty infrastruktury
rowerowej powstają
w dziesięciu lokalizacjach.
Obecnie prace związane
z budową ścieżek
rowerowych realizowane
są w sześciu z nich.
Prace najintensywniej postępują
wzdłuż ulicy Kopcowej (tu występować mogą utrudnienia w ruchu
drogowym), wzdłuż ulicy Chemików (w pobliżu tzw. Kadłuba, który również przechodzi renowację)
i na odcinku od ulicy Św. Kingi (obok
Starostwa Powiatowego) do ulicy
Zarzyna (zainstalowane zostało już
oświetlenie LED). Wzdłuż budowanej
ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Licealnej do ulicy Marcina także
zamontowano już oświetlenie LED
i wkrótce pojawi się tam nawierzchnia asfaltowa.
Budowa infrastruktury rowerowej
w starobieruńskiej części miasta
obejmuje realizację następujących
zadań:
• Wydzielenie drogi rowerowej
z jezdni ulicy Krakowskiej wraz

•

•

•

•

•

z połączeniem jej z drogą rowerową wzdłuż ulicy Barańcowej
(i z dworcem autobusowym z drugiej strony).
Budowa ciągu pieszo-rowerowego
(oraz oświetlenia) na drugiej części Grobli i połączenie jej z istniejącą drogą rowerową wzdłuż ulicy
Wylotowej.
Przedłużenie drogi rowerowej
i chodnika wzdłuż ulicy Chemików
(od miejsca, gdzie powiatowa droga rowerowa się kończy) do ulicy
Turyńskiej i skomunikowanie jej
z ulicą Ekonomiczną.
Budowa drogi rowerowej łączącej ulicę Marcina (gdzie powstała nowa ścieżka rowerowa, przy
okazji remontu ulicy Łysinowej
i Marcina) z ulicą Licealną (do wybudowanego w 2018 roku parkingu).
Budowa ciągu pieszo-rowerowego
od kładki na rzece Mlecznej do ulicy Kopcowej, a dalej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kopcowej – aż
do połączenia z dworcem autobusowym.
Przedłużenie wybudowanej
w 2019 roku równolegle do ulicy
Turystycznej drogi rowerowej oraz
chodnika wzdłuż ulicy Św. Kingi
(w stronę Starostwa Powiatowego) i dalej – od ulicy Św. Kingi aż
do ulicy Zarzyny.

zdjęcia: mat. pras. UM Bieruń

W sześciu miejscach trwają prace związane z budową dróg dla jednośladów.

Na ul. Chemików widać już postęp prac przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika.

Zrealizowanych zostanie też wiele
mniejszych zadań, o których informować będziemy na bieżąco. Powstanie między innymi 9 nowych
punktów monitoringu.
„Metamorfoza” dworca autobusowego, która wchodzi również w skład
projektu zwanego Centrum Przesiadkowe – etap II obejmuje m.in.:
• Utworzenie wiaty rowerowej
• Posadowienie toalety kontenerowej (przystosowanej również dla
osób niepełnosprawnych)

Droga rowerowa połączy ul. Marcina z ul. Licealną.

• Gruntowny remont tzw. Kadłuba
Inwestycja powinna być zrealizowana do końca 2022 r. Przypomnijmy, że Miasto Bieruń otrzymało dofinansowanie w wysokości
2.629.171,63 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa strategia
niskoemisyjna przeciwdziałająca
zmianom klimatu na terenie gminy
Bieruń obejmująca budowę dwóch
zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy
i Bieruń Stary – etap II” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020. Dzięki pozyskanym środkom zrealizuje kolejny
szeroko zakrojony projekt o łącznej
wartości ponad 3 miliony złotych.
Projekt zakłada przystosowanie
dworca autobusowego w Bieruniu
Starym do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Przesiadkowego oraz olbrzymią rozbudowę infrastruktury rowerowej w mieście.

UMB

Intensywne prace na ul. Kopcowej mogą powodować utrudnienia.
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Bieruńskie modernizacje Pomoc dla Ukrainy
nie
ustaje
w finale!
a na koniec kliknąć „zagłosuj na ten
obiekt”.
Na podany adres mailowy wysłany
zostanie link do aktywacji głosu, należy go zaakceptować.
Głosy można oddawać raz na 24 h
z jednego adresu IP w każdym województwie! Zostało jeszcze trochę
czasu na wsparcie naszych inwestycji,
gdyż głosowanie trwa do 20.05.2022!

WW

Sala sportowa przy SP 1.

Skauci Krystian i Nicolas wraz z mamą przyjechali aż ze Stanów
Zjednoczonych, by okazać wsparcie dla walczącej Ukrainy.

W Bieruniu nadal
przebywa około 500
osób – obywateli Ukrainy,
którzy uciekli przed wojną.
Część osób zdecydowała
się wrócić do swojego
kraju. W naszym mieście
kontynuowana jest
akcja pomocowa.
W kwietniu miasto przyłączyło się
do zbiórki prowadzonej przez Śląski
Związek Gmin i Powiatów. Zbieraliśmy specjalistyczny sprzęt i artykuły
pierwszej potrzeby dla miast obwodu
kijowskiego zniszczonych przez działania wojenne. Przed świętami wielkanocnymi wszystkie dzieci z ukraińskich
rodzin przebywających w Bieruniu
otrzymały paczki ze słodyczami.
Od początku rosyjskiej agresji
na Ukrainie minęły już ponad dwa miesiące, jednak mobilizacja i gotowość
do pomocy osobom, które ucierpiały w tej wojnie jest wciąż ogromna
i płynie ze wszystkich stron, czasem
naprawdę nas zaskakując. Mieszkańcy Bierunia od początku wykazują się
szczodrością i gościnnością, ale podczas
ostatniej zbiórki naprawdę zaskoczyli
nas… skauci z USA! Dwaj młodzi ludzie,
Krystian i Nicolas, działający w drużynie
Troop 24 Wilton NY oraz ich mama Pani
Zuzanna, która pochodzi z Bierunia zor-

ganizowali wśród skautów zbiórkę pieniędzy na pomoc Ukrainie, a następnie,
podczas wizyty w Polsce, zakupili sprzęt
medyczny o wartości 10 tys. zł i przekazali go na zbiórkę prowadzoną przez
Urząd Miejski w Bieruniu. To był niesamowity gest! Ponadto zbiórkę wsparła
wicemarszałkini Senatu RP Gabriela
Morawska-Stanecka, przekazując
9 wózków inwalidzkich. Tak więc po raz
kolejny z Bierunia wyjechał pokaźny
transport pomocowy. Przypomnijmy,
że wcześniej do naszego miasta partnerskiego Ostroga wyjechały trzy tiry
z darami zebranymi wśród mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.
Ponadto burmistrz Krystian Grzesica jest w stałym kontakcie z brytyjską parlamentarzystką Karen Bradley
i władzami brytyjskiego miasteczka
Biddulph, którzy zaoferowali swoje
wsparcie i zamierzają organizować
na swoim terenie zbiórki dla uchodźców przebywających w Bieruniu oraz
Ukraińców pozostających w swoim
kraju. Za nieocenioną pomoc w nawiązaniu tej współpracy dziękujemy
– ponownie – wicemarszałkini Senatu
RP Gabrieli Morawskiej-Staneckiej.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom,
wolontariuszom, sponsorom i ludziom
dobrej woli, dzięki którym pomoc
na tak szeroką skalę jest możliwa.

UMB
mat. pras. UM Bieruń

– budowa Centrum Przesiadkowego
w Bieruniu Nowym,
Na każdą z nich można zagłosować
w plebiscycie internautów, do czego
gorąco zachęcamy.
W celu oddania swojego głosu
na obiekt należy wejść na stronę
www.modernizacjaroku.org.pl, wyszukać obiekt według województwa,
miasta lub nazwy, wypełnić formularz podając dane i adres mailowy

zdjęcia: mat. pras. UM Bieruń

Dwie inwestycje kubaturowe zrealizowane w Bieruniu w roku 2021
trafiły na finałową listę w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku
& Budowa XXI w. Trwa plebiscyt internautów. Zachęcamy mieszkańców
naszego miasta do głosowania!
Miasto Bieruń zgłosiło w konkursie
następujące inwestycje:
– budowa sali sportowej przy Szkoła
Podstawowa nr 1 w Bieruniu,

Sylwia Witman

WOKÓŁ NAS

Centrum przesiadkowe w Bieruniu Nowym.

4 maja do Bierunia przyjechała delegacja z Ostroga, by osobiście
podziękować za dotychczas okazaną pomoc.
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Pchli Targ wrócił na Rynek
Pchli Targ z powodzeniem odbywał
się w latach 2017-2019. W roku
2020, z powodu pandemii i zakazu gromadzenia się, wszelkie imprezy – w tym Pchli Targ – zostały
zawieszone. Targ nie wrócił także
w 2021 r. Jednak w tym sezonie wra-

camy do tej cieszącej się sympatią
i zainteresowaniem mieszkańców
inicjatywy.
W każdą ostatnią sobotę miesiąca na Rynku będzie można kupić lub
sprzedać starocie, ciekawostki, gadżety kolekcjonerskie, obrazy, książki, płyty i wiele innych drobiazgów.
Pierwsi wystawcy i kupujący pojawili
się 30 kwietnia.
– Jest nas dzisiaj mniej niż było
przed pandemią – mówił Franciszek
Latocha, który od lat odwiedza targi staroci w całym regionie, a nawet

za granicą. – Kupujących też na razie
niewiele. Ale może ludzie muszą się
na nowo przyzwyczaić.
Pan Franciszek jest hobbystą birofilem; ma ogromną kolekcję kufli, otwieraczy i innych gadżetów
związanych z piwem. Takie artykuły można było znaleźć na jego stoisku, ale nie tylko. Były także ciekawostki związane z historią Bierunia
np. metalowe herby miasta wybite
w latach 70. ubiegłego wieku, jeszcze przed przyłączeniem Bierunia
do Tychów.

Targi staroci w ostatnich latach zyskują na popularności. Jarmarki regularnie odbywają się m.in. w Pszczynie,
Mikołowie czy Tychach. Niektórzy
sprzedawcy uczynili z handlu starociami sposób na życie i utrzymanie,
inni traktują to raczej jako formę pożytecznego spędzenia czasu.
– Nie nastawiamy się na wielki zarobek, chcieliśmy po prostu sprzedać
rzeczy, które mamy w domu, a które
nie są nam już potrzebne – mówiła
pani Kornelia, mieszkanka Bierunia,
która w ostatnią sobotę kwietnia tak-

że rozłożyła swoje stoisko na Rynku.
– Żal to wszystko wyrzucić, może komuś się jeszcze przyda. Największe
zainteresowanie budzi jak na razie
biżuteria – dodaje.
Pchli Targ będzie się odbywał
na Rynku w każdą ostatnią sobotę
miesiąca, aż do września. Wszystkich
zainteresowanych prosimy o kontakt
z Wydziałem Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Bieruniu: gk@
um.bierun.pl, 32 708 09 69. Następna
edycja: 28 maja.

SW
zdjęcia: Sylwia Witman

Pchli Targ wrócił
na bieruński Rynek
po dwuletniej przerwie.
30 kwietnia odbyła
się pierwsza w tym
sezonie edycja.

WOKÓŁ NAS
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Ściernie mają już 750 lat!
Piękny jubileusz najstarszej bieruńskiej dzielnicy.

Ściernie to najstarsza
z dzisiejszych bieruńskich
dzielnic, a przynajmniej
wskazują na to zachowane
dokumenty. Pierwsza
wzmianka
o wsi Ściernie pochodzi
z 1272 r., natomiast o Bieruniu
– z 1360 r. Na terenie
Ścierni prowadzono
wydobycie kamienia
i produkcję wapna – o czym
do dziś przypominają
nazwy ulic w dzielnicy.
Warto wiedzieć, że początki udokumentowanej historii Ścierni łączą się
nierozerwalnie z historią miasta Żory
– które w tym roku także świętuje
swoje 750-lecie. Pierwszym źródłem
historycznym, w którym obydwie miejscowości są wymienione, jest dokument zamiany wsi Ściernie, należącej
do księcia opolsko–raciborskiego
Władysława, na wieś Żory, która należała do dworzanina (czy też rycerza)
Chwalisza. Książę miał zamiar wznieść
w Żorach warownię. Oferta zamiany
dowodzi, że obydwie osady miały
wówczas porównywalną wartość.
Od roku 1536 właścicielami Ścierni
byli dwaj Janowie Ścierńscy. Wzmianka
z 1538 roku mówi o zalaniu pól uprawnych należących do Jana Ścierńskiego – „Zemanka” wodami z pobliskiego
bieruńskiego stawu. W 1593 roku pojawia się kolejny właściciel wsi – Sułkowski.
W XVIII i XIX wieku właściciele
i dzierżawcy Ścierni często się zmieniali – prawdopodobnie z uwagi
na atrakcyjność wsi. Złoża kamienia
wapiennego i żyzne pola uprawne stanowiły o wartości tych ziem. Już około
1860 roku funkcjonował tu kamieniołom oraz piec do wypalania wapna.
Ściernie posługiwały się pieczęcią
z własnym godłem, które przedstawiało ptaka z rozpostartymi skrzydłami
na pagórku.
W 1937 roku Ściernie zostały włączone do gminy Nowy Bieruń i razem
z nim włączone w 1956 roku do nowo
powstałego powiatu tyskiego. W latach 1975-1991 Ściernie leżały w granicach administracyjnych miasta Tychy.
Od 1991 roku są dzielnicą miasta Bierunia.
Oprac. SW
Na podstawie książki „Ściernie – Ściyrnioki – Ściernianeczki” autorstwa
dr Anny Początek.
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Piątka do realizacji
Znamy wyniki Zielonego Budżetu Miasta Bierunia 2023.

Jest już znana lista
projektów wybranych
do realizacji w ramach
Zielonego Budżetu
Miasta Bierunia 2023.
Spośród zgłoszonych przez
mieszkańców zadań, Zespół
Oceniający wybrał pięć,
które zostaną zrealizowane
w przyszłym roku.
Na składanie swoich projektów bierunianie mieli cały marzec. W tym czasie wpłynęło 12 wniosków, z których
we wstępnej fazie weryfikacji odpadły
cztery, które nie spełniały warunków
formalnych, gdyż zakładały realizację
na gruntach niebędących własnością gminy Bieruń. Pozostałe osiem
opiewało na łączną kwotę prawie
172 tys. zł. Przypomnijmy, że Miasto
przeznaczyło na przyszłoroczny Zielony Budżet sto tysięcy złotych.

Zespół ocenił i wybrał

Dworzec ożywiony
kolorami kwiatów
(158 punktów).
Projekt zakłada uzupełniające nasadzenia roślinności na terenie zielonym, w najbliższym sąsiedztwie Centrum Przesiadkowego. W najbliższym

otoczeniu obu budynków dokonano
nasadzeń zieleni, i o ile przed budynkiem głównym róże i hortensje
wypełniają cały obszar wejściowy,
to pomiędzy budynkiem rowerowni
a przejściem podziemnym wykorzystano tylko część terenu na dokonane
nasadzenia drzew, krzewów i roślinności niskiej. Zatem na tym obszarze
planuje się dokonać nasadzeń uzupełniających. Aby zachować spójność
gatunkową z zastosowaną na tym terenie roślinnością proponuje się:
– trawy: kostrzewa, ostnica,
– byliny: kocimiętka faassena, rozchodniki, jeżówki, rudbekia,
– krzewy: hortensja.
Nasadzeń planuje dokonać się
w obszarze ograniczonym świerkami,
przejściem podziemnym, rabatą oraz
budynkiem rowerowni. Na pozostałym, czynnym biologicznie obszarze
działki (197 m kw.), za budynkiem rowerowni, założona zostanie niewielka
łąka kwietna. Ponadto, na niewielkim
obszarze (22 m kw.) w kształcie łezki, graniczącym z drogą rowerową
wzdłuż ul. Kosynierów oraz parkingiem publicznym planuje się nasadzić
roślinność spójną gatunkowo z tą zastosowaną obok budynku rowerowni
– ma to być kolorowym i ciekawym
mat. pras. UM Bieruń

Wybranie z tej ósemki najlepszych
projektów, których łączna wartość
nie przekraczała owych 100 tys. zł
było zadaniem powołanego przez
burmistrza Zespołu Oceniającego.
W jego składzie znaleźli się: zastępca
burmistrza Bierunia Sebastian Macioł

jako przewodniczący oraz Magdalena
Kutynia (Wydział Promocji UM), Anna
Kulas (Wydział Gospodarki Komunalnej), Anna Gawlica (Wydział Ochrony
Środowiska i Gospodarki Odpadami),
radni Edward Andrejczuk i Krystyna
Wróbel oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych – Michał Kucz
i Krzysztof Karaś.
Każdy z oceniających przyznawał
poszczególnym projektom punkty
w skali 1-5 za każde z czterech obowiązujących kryteriów (harmonijne
wpasowanie się projektu w istniejącą
przestrzeń, funkcjonalność projektu,
pomysłowość projektu, wpływ projektu na ekologię). Każde z zadań mogło zatem otrzymać maksymalnie 20
punktów od jednego członka Zespołu
Oceniającego.
Po podliczeniu punktów, do realizacji ze środków budżetu miasta Bierunia na rok 2023 skierowane zostały
następujące projekty:

akcentem dla oka, urozmaicając obsiany jedynie trawą teren.
Wartość projektu: 29.630 zł.

Zielone otoczenie
Domu Kultury
(151 punktów).
Celem zadania jest upiększenie skweru, znajdującego się bezpośrednio
przed parkingiem domu kultury
„Gama” a drogą ul. Chemików. Obecny stan, to trzy duże drzewa (świerk,
modrzew i wierzba płacząca), kilkanaście małych choinek które w przyszłości odgradzać będą ruchliwą ul.
Chemików od skweru, oraz parę kilkuletnich drzew ozdobnych. Pozyskanie
środków w ramach budżetu pozwoli
na zaaranżowanie w tym miejscu rabat krzewów i traw ozdobnych, które
niewątpliwie przyczynią się do ocieplenia wizerunku budynku domu
kultury, który jest licznie odwiedzany
przez mieszkańców Bierunia.
Wartość projektu: 9.800 zł.

Zielone ekrany przy
ul. Warszawskiej
(142 punkty).

M.in. dzięki pomysłom w ramach Zielonego Budżetu coraz więcej miejsc w Bieruniu będzie wyglądać równie pięknie jak Skwer Powstańców Śląskich.

Założeniem projektu jest nasadzenie
krzewów, które stworzą tzw. zielone
ekrany chroniące przed zanieczyszczeniami drogowymi, a w dłuższej
perspektywie czasowej, po osiągnięciu przez krzewy odpowiedniej
wysokości – także nieco niwelujących
hałas bardzo ruchliwej drogi DK44.
Ponadto, dzięki nasadzeniom zaniedbany, pozbawiony zieleni urządzonej
teren zyska na estetyce.
Projekt zakłada nasadzenia w pasie zieleni wzdłuż ulicy Warszawskiej
krzewów Berberys Thunberga Atropurpurea- tzw. berberys czerwony,
który z biegiem czasu stworzy żywopłot, stanowiący mechaniczną barierę przed zanieczyszczeniami z DK44.

Dodatkowo na odcinku zieleni przy
przystanku autobusowym zasadzone zostanie 5 krzewów krzewuszki
cudownej – niezwykle dekoracyjnego
krzewu, który pozytywnie wpłynie
na estetykę tego miejsca.
Wartość projektu: 30.000 zł.

Zielone ekrany
na ul. Licealnej
(131 punktów).
Projekt dotyczy utworzenia zielonej
ściany z gotowych ekranów przy gabionach znajdujących się przy parkingu samochodowym na ulicy Licealnej. W miejscu tym znajduje się 7
ścian, lecz jedna ściana – ze względu
na bliską odległość drzewa – nie jest
przewidziana do zazielenienia.
Wartość projektu: 22.825 zł.

Nasadzenia krzewów
na bulodromie
(95 punktów).
Projekt zakłada nasadzenia zieleni
na obszarze, na którym znajduje się
obecnie kompleks kilku boisk do gry
w petanque, ogólnodostępny grill,
wiata, miejsce na ognisko oraz wolnostojąca toaleta. W ramach projektu,
wzdłuż przylegających do ogrodzenia
stacji gazowej dwóch boisk do gry
w petanque planuje się nasadzenia
tui szmaragdowych, pozostawiając
po jednym, nieobsadzonym wejściu
na boiska o szerokości 2 metrów każde. Ponadto planuje się kontynuować
nasadzenia tui na granicy ogólnodostępnego parkingu i boisk (wzdłuż
jednego z krótszych boków boisk)
oraz w okolicach ogólnodostępnej
toalety wolnostojącej. Tak nasadzone
tuje stworzą naturalny ekran, separujący kompleks boisk od utwardzonej
drogi i parkingu.
Wartość projektu: 4.000 zł.

WW

KULTURA

Muzeum Miejskie
z dotacją MKiDN!
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„Kod kulturowy historycznej ziemi pszczyńskiej.”

Chłopcy z Jajost zbierają rośliny do palmy wielkanocnej.

Sylwester Krawczyk ze Ścierni co roku w Wielkanoc święci pola.

skiej Akademii Nauk, co dodatkowo
wzmocni jego wartość.
Bieruń jest częścią historycznej ziemi pszczyńskiej, a na jej obszar składają się obecne powiaty: bieruńsko
-lędziński, pszczyński, mikołowski,
a także miasto Tychy, Mysłowice oraz
południowe dzielnice dzisiejszych Katowic. Dawniej najważniejszymi miastami na tym terenie były: Pszczyna,
Mikołów i nasz Bieruń!
Muzeum jest w trakcie realizacji sesji fotograficznych według koncepcji
Agnieszki Szymuli.

– W ostatnich tygodniach wykonana
została dokumentacja fotograficzna
związana z okresem Świąt Wielkanocnych, m.in. przygotowywanie palmy,
chodzenie z klekotkami czy święcenie pól. Część sesji fotograficznych
zrealizowaliśmy w Bieruniu. Bardzo
dziękuję mieszkańcom naszego miasta, m.in.: Bernadecie Losko, Barbarze
Watole-Czarnocie oraz ich rodzinom,
jak również panom: Januszowi Jagodzie, Sylwestrowi Krawczykowi oraz
mieszkańcom Jajost za uczestnictwo
– kończy dyrektor Szymula. 
MM
Tomasz Liboska

Tomasz Liboska

Autorem koncepcji projektu i treści
wniosku jest etnolog Agnieszka Szymula, dyrektor bieruńskiego Muzeum.
– Nasz projekt ma charakter badawczy. Przyznane dofinansowanie
pozwoli Muzeum na przeprowadze-

Maciej Niesłony

Wniosek został złożony do konkursu
w programie „Kultura ludowa i tradycyjna”. Konkurencja była bardzo duża
– z 1042 wniosków, które napłynęły
z całej Polski, dofinansowanie uzyskało zaledwie 146 projektów!

nie szczegółowych badań terenowych
dotyczących obrzędowości dorocznej
na historycznej ziemi pszczyńskiej. Dla
prezentacji wyników badań terenowych chcemy stworzyć rozbudowane
archiwum naukowe w formie repozytorium opisowego oraz ikonograficznego i na tej podstawie zrealizować
cztery mobilne wystaw oraz stronę
internetową – informuje.
Warto podkreślić, ze projekt będzie
realizowany we współpracy ze środowiskiem naukowym m.in. naukowców
z Uniwersytetu Śląskiego czy z Pol-

Janusz Jagoda z Czarnuchowic tworzący tradycyjne palmy wielkanocne
i dyrektor Muzeum, koordynator projektu Agnieszka Szymula.
Maciej Niesłony

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) w 2021 r.
otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury – Państwowego Funduszu
Celowego na realizację dwuletniego projektu „Kod
kulturowy historycznej ziemi pszczyńskiej”.

Krzyżyki wtykane do ziemi na rogach święconych w trakcie Wielkanocy pól.
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Clemens w rękach
Teatru dla Dorosłych

KULTURA

25 kwietnia w Domu
Kultury „Gama” odbyła
się Gala Clemensów
– dorocznych nagród
starosty bieruńskolędzińskiego w dziedzinie
kultury. Wśród
nagrodzonych znalazł
się bieruński Teatr
dla Dorosłych.

się i doskonalił. Obecnie jego popularność wykracza dalece poza powiat
bieruńsko-lędziński, a ze swoimi sztukami teatralnymi zawitał do licznych
miast Śląska. Wystawiał m.in. w KaWojciech Wieczorek

W gali wzięła udział m.in. senator Gabriela Morawska-Stanecka, reprezentanci posłów z naszego okręgu,
a także włodarze miast i gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego, w tym
burmistrz Bierunia Krystian Grzesica
i przewodniczący Rady Miasta Marcin
Nyga. Nagrody, w imieniu kapituły,
wręczali starosta bieruńsko-lędziński
Bernard Bednorz i przewodnicząca
Rady Powiatu Anna Kubica.
Clemensa 2021 w kategorii Pro
Arte (Dla Sztuki) otrzymała za swoje osiągnięcia artystyczne Anna Maria Rusinek – malarka i pedagożka,
właścicielka autorskiej galerii sztuki
w Imielinie. Z kolei w kategorii Pro
Publico Bono (Dla dobra Publicznego) uhonorowano stowarzyszenie
Dobro Bez Granic, które doceniono
za determinację oraz zaangażowanie

w realizację inicjatyw i przedsięwzięć
na rzecz społeczności powiatu bieruńsko-lędzińskiego i gminy Bojszowy i niesienie wsparcia wszystkim
potrzebującym.
Bieruński akcent podczas gali pojawił się przy okazji wręczenia Clemensa 2021 w kategorii Pro Cultura
(Dla Kultury). Jak najbardziej zasłużenie statuetka trafiła w ręce działającego przy Bieruńskim Ośrodku
Kultury Teatru dla Dorosłych. Jak
przeczytaliśmy w uzasadnieniu nagrody: „Kapituła doceniła znaczenie
Teatru dla Dorosłych dla krzewienie
śląskości, szczególnie śląskiej „godki” oraz walorów Śląska, powiatu
bieruńsko-lędzińskiego i Bierunia.
Za niezmiernie istotne uznała dążenie do jak najszerszego zaangażowanie mieszkańców miasta i powiatu
w życie kulturalne oraz wzbudzanie
miłości do teatru i sztuki aktorskiej.
Jego coroczne premiery pozwalają
na przybliżenie teatru do widza,
który z różnych względów nie może
skorzystać z oferty, niejednokrotnie
odległych, profesjonalnych scen teatralnych. Tematyka regionalna, mocno odbijająca się w jego realizacjach,
wpływa na budowanie naszej lokalnej tożsamości i wspólnoty. W trakcie mijającej dekady Teatr rozwijał

Wojciech Wieczorek

„Macie w Bieruniu skarb – dbajcie o niego” – mówiono podczas gali.

Nagrodę Clemesa wręczyli Teatrowi dla Dorosłych starosta Bernard Bednorz i przewodnicząca Radyu Powiatu Anna Kubica.

towicach, Piekarach Śląskich, Rudzie
Śląskiej, Zabrzu, gdzie niezmiennie
odnosił sukcesy, popularyzując miasto i powiat bieruńsko-lędziński. Jego
premiery znalazły odzwierciedlenie
w mediach, pochlebne recenzje pojawiły się w prasie, a niedawno zespół
gościł w programie „Dejcie Pozór”
w TVP3 Katowice. Ostatnia z jego
premier „Wilijo na poziomie 650”
upamiętniła najdłuższy podziemny
strajk górniczy w KWK Piast i godnie
wpisała się w obchody 40-lecia tragicznych wydarzeń z 1981 roku”.
Laudację na cześć laureata wygłosił
specjalny gość gali, znakomity aktor
i reżyser Mirosław Neinert, szef Teatru Korez w Katowicach. Na zakończenie swego wystąpienia (które
w całości publikujemy obok), już poza
oficjalnym tekstem Neinert zwrócił
się do słuchaczy: „Macie w Bieruniu
prawdziwy skarb w postaci Teatru dla
Dorosłych i Joanny Lorenc. Dbajcie
o niego! Nie szczędźcie mu wsparcia
i pieniędzy”.
Swoje gratulacje i kwiaty wręczyli zespołowi Teatru dla Dorosłych
także burmistrz Krystian Grzesica
i przewodniczący RM Marcin Nyga.
Przy okazji gratulacji, burmistrz Bie-

runia odniósł się też do samej idei
Clemensów. – Pomyślałem sobie jak
bardzo najmniejszy powiat w Polsce
ceni sobie kulturę. Powstał w 1999
roku, a już dwa lata później zaczął
nagradzać najwybitniejszych ludzi
kultury – mówił Krystian Grzesica.
– Początkowo myślałem, że nie jest
to najlepszy pomysł, bo przecież ilu
ludzi wartych Clemensów może być
w tak małym powiecie? A tymczasem
nagroda istnieje ponad 20 lat i lista
wybitnych twórców i animatorów
kultury wciąż nie jest wyczerpana!
Czytelnicy „Rodni” wiedzą pewnie
o swoim Teatrze dla Dorosłych bardzo dużo. Wystarczy więc tylko przypomnieć, że zespół powstał w grudniu 2013 roku z inicjatywy Joanny
Lorenc, obecnej dyrektorki Bieruńskiego Ośrodka Kultury. Nazwa, pierwotnie robocza, mająca na celu odróżnienie tego teatru od działającej
w BOK-u teatralnej grupy dziecięcomłodzieżowej, tak przylgnęła do zespołu, że pozostaje do dziś. Teatr
grupuje aktorów z gmin praktycznie
całego powiatu, pochodzących z różnych środowisk. Rozpiętość wieku
bieruńskich artystów sięga… 55 lat.
Stałymi członkami zespołu są: Joanna
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KULTURA

Przepis na sukces
Laudacja dla Teatru dla dorosłych, autorstwa aktora
i reżysera Mirosława Neinerta.

Ostatnią premierą zespołu jest „Wilija na poziomie 650” – poruszająca
historia o najdłuższym strajku górników kopalni „Piast”.

Lorenc, Monika Bulanda, Dagmara
Kupczyk, Maria Urbańczyk, Celina
Rosowska, Bożena Tomala, Mateusz
Duraj, Sławomir Rosowski, Janusz
Watoła, Bartłomiej Jarosz, Michał
Kucz, Marian Synowiec, Magdalena
Górkiewicz, Jakub Łasicki i Radosław

Zając. W dotychczasowych spektaklach gościnnie wystąpili: Krystian
Grzesica, ks. Michał Makowski, Zofia
Lorenc, Michał Lorenc, Kamil Nyga,
Małgorzata Połubok, Adam Rozmus,
Bartłomiej Sarnowski i Anna Witkowska.
WW

2014: „Komisorz

Hanusik
i Warszawiok” (scen.
Marcin Melon)
2014: „ Freeland” (scen. Maciej
Sojka)
2015: „ Po ćmoku w Bieruniu”
(scen. Marcin Melon)
2015: „ Banhof” (scen. Krystian
Gałuszka)
2016: „ Ciaplyta, czyli fto
zachachmyncił utopca”
(scen. Marcin Melon)
2017: „ Afera Makbecioka”
(scen. Marcin Melon)
2018: „ Skarb de Gaulle’a”
(scen. Marcin Melon)
2018: „ Gdowa” (scen. Mateusz
Czyba),
2019: „ Chop od mojij baby”
(scen. Marcin Melon)
2019: „ Wojna nasza ostatnia”
(scen. Krzysztof Kokot),
2021: „ Bebok w kapucy”
(scen. Marcin Melon),
2022: „ Wilijo na poziomie
650” (scen. Marcin Melon
i Dagmara Kupczyk).

arc.

Premiery Teatru dla Dorosłych:

Oczywiście. Przepis na sukces ma Teatr dla Dorosłych z Bierunia, założony w 2013 roku przez Joannę Lorenc.
To teatr, który przyciąga ludzi i buduje
lokalną społeczność. Teatr, który wywołuje zachwyty widzów, krytyków
i jurorów w konkursach. Teatr, który
sięga po ważne śląskie tematy i nagradzane teksty. I teatr, który ciągle się
rozwija, żeby dostarczać swojej publiczności powodów do zachwytów.
Zespół związany jest ze sceną
Bieruńskiego Ośrodka Kultury, ale
bywa zapraszany do różnych miejsc,
bo warto pokazywać tak ciekawą
grupę jak najszerszej publiczności.
Swoje przedstawienia Teatr dla Dorosłych prezentował między innymi
w ośrodkach kultury w Zabrzu, w Rudzie Śląskiej, Piekarach, w Katowicach
i wielu innych miejscach, wszędzie był
entuzjastycznie przyjmowany – i trudno się temu dziwić. Powstał, żeby
zaangażować mieszkańców Bierunia
w działalność kulturalną i uczyć miłości do aktorstwa. Ma też krzewić
śląskość i walory regionu.
Jakie są składniki tego sukcesu, który odnosi Teatr dla Dorosłych?

Po pierwsze, co łatwe
do przewidzenia: ogrom
ciężkiej pracy

Reżyserką wszystkich spektakli
jest Joanna Lorenc.

Co roku zespół przygotowuje kolejną
premierę, budując sobie stale rosnące grono fanów, bo kto raz zobaczył
spektakl Teatru dla Dorosłych, wypatruje następnych propozycji. Zagrali
już między innymi „Komisarza Hanusika” według tekstu Marcina Melona,
„Banhoff” Krystiana Gałuszki, „Aferę
Makbecioka” czy „Skarb de Gaulle’a”.
Kto widział, ten wie: to tytuły pełne znaczeń, skrzące się dowcipem
i doskonale przenoszone na scenę,
z wyczuciem i z pomysłami. Teatr dla
Dorosłych pokazuje, że wie, co znaczy

występowanie na scenie. Co ważne,
nie brakuje w jego dorobku również
tytułów, które wiążą się ze śląską historią, jak „Wojna nasza ostatnia” według scenariusza Krzysztofa Kokota.
W pandemii Teatr dla Dorosłych również nie próżnował, powstały krótkie
etiudy komediowe „Kożdo oma siedzi
w doma” i „Chopskie klachy”.

Po drugie: śmiech

Teatr dla Dorosłych oswaja z tematami śląskimi, a także z niesnaskami
na linii Śląsk-Warszawa, przez dowcip. Na te spektakle przychodzi się dla
rozrywki, dla dobrej zabawy i sprawdzenia, jak dobrze śląska godka korespondować może z językiem polskim,
kiedy podkreślana jest odpowiednimi charakterami. Aktorzy prezentują
ogromny dystans do siebie, potrafią
grać ironią i wykorzystywać mrugnięcia okiem do widza. To procentuje,
widownia może ich za to pokochać.
To nie jest śmiech przewidywalny czy
wymuszony, śmiech drwiący i złośliwy.
To śmiech, który jednoczy i pozwala
zapomnieć o kłopotach.

Po trzecie: wyrazistość

Teatr dla Dorosłych to role, które zapadają w pamięć, sceniczne wcielenia,
które pozwalają błyskawicznie przenieść się do sedna historii. Aktorzy
są amatorami, którzy uczą się od zawodowców – biorą udział w specjalnie przygotowywanych warsztatach
dotyczących między innymi sztuki improwizacji – ale na scenie radzą sobie
bardzo dobrze. Warto tu wymienić
trzon zespołu, który przecież ciągle
się rozrasta: Joanna Lorenc, Monika
Bulanda, Dagmara Kupczyk, Maria

Urbańczyk, Celina Rosowska, Bożena Tomala, Mateusz Duraj, Sławomir
Rosowski, Janusz Watoła, Bartłomiej
Jarosz, Michał Kucz, Marian Synowiec,
Magdalena Górkiewicz, Jakub Łasicki, Radosław Zając. Kto zobaczy ich
na scenie, na pewno zapamięta.

Trzeba tu koniecznie
podkreślić, że Teatr dla
Dorosłych ma wielkie
szczęście
Ma szczęście, bo na jego czele stoi
Joanna Lorenc, założycielka i pomysłodawczyni, reżyserka oraz aktorka.
Można powiedzieć człowiek-orkiestra,
albo lepiej: człowiek-teatr. Joanna
Lorenc przekonała, że można zrobić
Teatr dla Dorosłych i przyciągnąć nim
na widownię całe rodziny.
Oczywiście żaden teatr nie mógłby
powstać, gdyby nie wsparcie i pomoc
lokalnych władz. Co ciekawe, Teatr dla
Dorosłych angażuje nie tylko artystów,
ale i przedstawicieli miasta: w projekcie
„Cioplyta, czyli fto zachachmyncił utopca” wzięli udział burmistrz, przewodniczący Rady Miasta oraz wikary bieruńskiej parafii – Michał Makowski.
Teatr dla Dorosłych to przedsięwzięcie, któremu należy się uważnie
przyglądać i któremu trzeba kibicować, życząc sukcesów w dalszej artystycznej działalności.
Życzę całemu zespołowi Teatru dla
Dorosłych kolejnych tak udanych pomysłów i realizacji. Ci ludzie w pełni
zasługują na docenienie i uznanie.
Wielkie brawa!

Mirosław Neinert
aktor, reżyser, dyrektor Teatru
Korez w Katowicach
Wojciech Wieczorek

Jak stworzyć teatr, który
będzie poruszać sprawy
lokalne, najbliższe każdemu
Ślązakowi, niemal tematy
zza okien familoków,
i który będzie przyciągać
widzów niekoniecznie
tylko ze Śląska? Jak
stworzyć teatr, który
będzie rozśmieszał
i ocalał historię? Czy
to w ogóle jest możliwe?
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Pszczelarze z sercem
do pomagania

SPOŁECZEŃSTWO

Spotkanie z Tadeuszem Mateją, prezesem koła rejonowego w Bieruniu.

Śląski Związek Pszczelarzy
funkcjonuje jako
samodzielna struktura
od 2005 roku. Jednym
z ważnych jego ogniw jest
koło rejonowe w Bieruniu,
które poza swoją normalną
działalnością – o czym nie
wszyscy wiedzą – prężnie
działa także w sferze
charytatywnej.

Ulowe dla boromeuszek

Dzieje się tak od wielu lat, z tym,
że ostatnio w nieco zmienionej formie. – Kiedyś pszczelarze przynosili
do koła miód, bodaj pół litra od jednego ula i zarząd potem rozdysponowywał te zapasy na gminne ośrodki
pomocy społecznej w okolicy, czy
np. Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Lędzinach – mówi pan Tadeusz.
– W 2015 roku zmieniliśmy politykę
finansową koła i zamiast przynoszenia miodu, wprowadziliśmy tzw.
ulowe, czyli trzyzłotową składkę
od każdego ula. Te pieniądze gromadzimy, by potem na zasadach
zbliżonych do normalnego przetargu
kupić za nie miód. W ciągu roku kupujemy 60-70 litrów tego produktu,
który potem przekazujemy potrzebującym.
Od kilku lat obdarowywanymi
są siostry boromeuszki z Chełmu Śląskiego, które prowadzą dom opieki
dla osób starszych i schorowanych.
– Siostry prowadzą bardzo potrzebną
Wojciech Wieczorek

Wedle źródeł historycznych koło założone zostało w 1932 roku, choć mówi
się, że już w 1926 istniał jego zalążek,
dzięki braciom Jarominom – kolejarzom, którzy skupili osoby z różnych
okolicznych miejscowości, których łączyła z jednej strony praca na kolei,
a z drugiej – zamiłowanie do pszczół.
Z czasem koło się rozszerzyło, przychodziło coraz więcej ludzi spoza kolei
zajmujących się pszczelarstwem czy
prowadzących małe pasieki przydomowe. – Początkowo koło zrzeszało pszczelarzy z Bierunia starego,
Brzezinki, Jajost, Bierunia Nowego,
Kosztów, Wesołej, Bojszów, Podlesia
i Oświęcimia – mówi Tadeusz Mateja,
pełniący od 2015 roku funkcje prezesa bieruńskiego koła. – Po dwóch
latach odeszli pszczelarze z Bojszów,
tłumacząc to problemami z dojazdem
na zebrania, bo w tamtych czasach
nie każdego stać było na rower…
Tadeusz Mateja jest istną skarbnicą wiedzy o pszczelarstwie i szefem
całkiem licznego grona członków

koła. – Aktualnie mamy w kole 67
pszczelarzy z Bierunia, Lędzin, Chełmu
Śląskiego, Tychów, Imielina, Piasku,
Mysłowic i Oświęcimia. Jako, że prowadzimy dokładne statystyki, mogę
powiedzieć, że stan naszego posiadania to 877 uli – wylicza.
Jednak nie sama liczebność jest wyróżnikiem koła w Bieruniu, ale fakt,
że obok normalnej gospodarki pszczelarskiej, prowadzi się tutaj rozbudowana działalność charytatywną.

placówkę, a nie mają pomocy od państwa czy Narodowego Funduszu Zdrowia, więc ustaliliśmy w kole, że właśnie do nich skierujemy naszą pomoc
– opowiada Tadeusz Mateja.

Pandemia i „Szlachetna
Paczka”

Pomoc zakonnicom z Chełma to jednak nie jedyna działalność charytatywna, którą prowadzą bieruńscy
pszczelarze.
– Dwa lata temu, gdy zaczęła się
pandemia, rzuciłem pszczelarzom
hasło, by wspomóc służbę zdrowia.
Powiedziałem, że jest taka potrzeba
i żeby każdy dał, ile może. Zbiórka
przyniosła nam ponad 140 słoików
miodu, które za pośrednictwem Starostwa Powiatowego trafiło do szpitala Megrez w Tychach, którego
starostwo jest udziałowcem. Chcieliśmy w ten sposób wspomóc służby
medyczne, które z takim zaangażowaniem walczyły z covidem – mówi
pan Tadeusz.
Kolejny pomysł na pomaganie urodził się w ubiegłym roku, kiedy bieruńskie koło ŚZP nawiązało współpracę
z Pawłem Wanotem – powiatowym
liderem „Szlachetnej Paczki”. Pszczelarze przekazali wówczas na rzecz akcji 20 słoików miodu. – Na jednym
z zebrań pan Paweł mówił, że w powiecie aż 68 rodzin żyje na granicy
ubóstwa, więc jako coś naturalnego
uznaliśmy, że należy „Szlachetną Paczkę” wesprzeć – wspomina Tadeusz
Mateja. – Potem słyszeliśmy, jak
to jeden z wolontariuszy zaniósł potrzebującej rodzinie paczkę, w której
był nasz miód. Jedno z dzieci na ten
widok rozpłakało się i powiedziało:
„Mamo, wreszcie będziesz mogła
mi zrobić herbatę z miodem, jak mają
inne dzieci…” – dodaje ze wzruszeniem.
W tym roku z kolei bieruńscy
pszczelarze zorganizowali w swoich
szeregach zbiórkę na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zebrane w ten sposób
kilka tysięcy złotych trafiło do sióstr
boromeuszek z Chełmu Śląskiego,
które przyjęły do siebie uchodźców.

Dyplom dla koła
Prezes Tadeusz Mateja zaczynał w 2005 roku z odziedziczonymi po ojcu
siedmioma małymi ulami. Dziś w dwóch pasiekach ma ich 35.

Nie dziwi więc, że we wrześniu 2021
roku prezes Mateja został uhonorowa-

ny tytułem Osobowości Roku w plebiscycie „Dziennika Zachodniego”,
właśnie za szeroko pojętą działalność
charytatywną. – Choć na dyplomie
jest moje nazwisko, to ja tę nagrodę traktuję jako uhonorowanie dla
całego koła rejonowego w Bieruniu,
bo przecież decyzję o wsparciu tej
czy innej akcji podejmujemy wspólnie – mówi skromnie.
Co prawda, jak przyznaje nasz rozmówca, czasem trafiają się pszcze-

larze, którzy podważają sens tej
pobocznej działalności koła, argumentując to tym, że „w innych kołach tego
nie ma”. – Zawsze im mówię, że w takim razie powinniśmy tak propagować nasze działania, żeby inne koła
brały z nas przykład i też pomagały.
Nie rozumiem jak można mieć serce
do pszczół, a nie mieć serca do ludzi,
którzy są w potrzebie – kończy Tadeusz Mateja.

Wojciech Wieczorek

Spotkania z pisarką
Z okazji odbywającego
się w dniach 8-15 maja
Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek, z czytelnikami
spotka się pisarka literatury
dziecięcej, Ewa Stadtmüller.
Spotkania pod hasłem „Mój kochany zwierzyniec” odbędą się w dniu
12 maja o godz. 9 (Dom Kultury
„Gama”) i o godz. 11 (Dom Kultury
„Triada”). Organizatorem spotkań
autorskich sa bieruńskie biblioteki
nr 1 i nr 2.
Ewa Stadtmüller ukończyła filologię
polską i fakultet dziennikarski na AP

w Krakowie. Przez dziesięć lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego,
a od 1987 roku także jako asystent
w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej AP. Zadebiutowała w 1992 roku
bajką „O tym jak robaczek świętojański otrzymał świetlistą szatkę”. Obecnie ma na swym koncie ponad sto
książeczek dla dzieci. Są wśród nich
zbiory opowiadań, bajki, wiersze,
zagadki, scenariusze teatralne oraz
opracowania znanych baśni i legend.
Ważne miejsce w twórczości autorki zajmują książeczki o charakterze
edukacyjnym.

WW

Młodzi literaci na start
Przy okazji majowego
Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek, Bieruński
Ośrodek Kultury wraz
z Miejską Biblioteką
Publiczną w Bieruniu
organizują konkurs literacki
pod hasłem „Opowiedz
mi swoją legendę”.
Konkurs skierowany jest do uczniów
bieruńskich szkół ponadpodstawowych, których zadaniem jest napisanie własnej, oryginalnej legendy,
związanej z Bieruniem. Legenda może
dotyczyć dowolnie wybranego miejsca, np. współcześnie zbudowanego
obiektu z otaczającej nas rzeczywistości, zabytku, zakątka przyrody, po-

mnika czy innej atrakcji turystycznej
czy krajoznawczej. Warunkiem koniecznym jest umieszczenie w treści
utworu postaci bohatera fikcyjnego
i jego szczegółowy opis.
Każdy uczestnik może przesłać
tylko jedno opowiadanie konkursowe o maksymalnej objętości 5 stron
wydruku komputerowego A4. Wraz
z wypełnioną kartą zgłoszeniową pracę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2022
roku, mailowo (bok@bok.bierun.pl
lub biblioteka@bok.bierun.pl) albo
osobiście do placówek BOK: Kinoteatru „Jutrzenka” lub MBP nr 1 i nr 2.
Na laureatów czekają nagrody.
Szczegółowy regulamin oraz kartę
zgłoszenia znaleźć można na stronie
www.bok.bierun.pl.
WW
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Humaniści i matematycy z SP 1
konkursy i imprezy w bieruńskiej podstawówce.

Dwa ciekawe wydarzenia
odbyły się w marcu
w Szkole Podstawowej
nr 1 w Bieruniu.
Pierwszym z nich był Dzień
Humanisty, a drugim
– Tydzień MatematycznoInformatyczno-Techniczny.

Andrzejak; klasy VII-VIII – 1. Nikola
Sawicka, 2. Natalia Bańka, 3. Wiktor
Pilorz.
– w konkursie recytatorskim: 1. Zofia
Pilorz, 2. Zuzanna Troszok, 3. Natalia
Hanf.
– w konkursie „Jaka to postać współczesna”: 1. Paulina Kozicka, 2. Magdalena Chyra, 3. Marta Berger i Wiktoria Tabuła.
– w konkursie „Znane kobiety
na świecie”: 1. Paulina Kozicka, 2.
Emilia Troszok i Mateusz Kraut.
Tydzień później szanse na zaprezentowanie się mieli z kolei uczniowie, którzy wolą nauki ścisłe. Tydzień
Matematyczno-Informatyczno-Techniczny rozpoczął się w Światowym
Dniu Liczby π, stąd w obu budynkach
szkoły pojawiły się gazetki z informa-

cjami o tej ciekawej liczbie, a wiedzę
o niej uczniowie mogli wykorzystać
w różnych konkursach, których było
bardzo wiele w całym tygodniu.
W konkursach mogli wziąć zarówno
ci, którzy są „z matematyką za pan
brat”, jak również ci, którzy raczej
jej unikają, ponieważ były one dostosowane do poziomu i możliwości
uczestników. W konkursach „Mistrz
matematyki” i „Matematyka w zastosowaniach” można było sprawdzić swoją wiedzę i sprawność obliczeniową. Pojawiło się również
wiele konkursów, gdzie wystarczyło
trochę chęci i zapału np. konkurs
na prezentację „Ciekawostki matematyczne”, konkurs „Geometryczne
miasto” z figur lub brył oraz „Lapbook matematyczny”. Bardzo dużym

zainteresowaniem cieszył się konkurs
„Rebusy matematyczne”. Obchody
Tygodnia Matematyczno-Informatyczno-Technicznego były połączone
z Tygodniem Mózgu, więc podczas
dużych przerw w bibliotece, świetlicy
i na korytarzu uczniowie mogli rozwiązywać zagadki i łamigłówki logiczne, a na koniec najlepsi matematycy,
wyłonieni w eliminacjach szkolnych,
wzięli udział w Międzynarodowym
Konkursie „Kangur Matematyczny”.
Wszyscy uczniowie, którzy zaangażowali się w tym szczególnym tygodniu
zostaną docenieni, a na najlepszych
czekają nagrody. Za przeprowadzenie konkursów odpowiedzialni byli
nauczyciele matematyki, informatyki i techniki oraz panie bibliotekarki
i wychowawcy świetlicy.
DS.
zdjęcia: SP 1 Bieruń

W tym roku motywem przewodnim
Dnia Humanisty były znane w kulturze i literaturze kobiety. Nauczyciele
-humaniści przygotowali z tej okazji
kilka konkursów i zabawę w bibliotece w postaci escape-roomu, podczas
której przedstawiciele klas musieli
wykazać się wiedzą z zakresu języka
polskiego. Uczniowie mogli spróbować swoich sił w konkursie ortograficznym, zaprezentować swoje umie-

jętności recytatorskie oraz sprawdzić
wiedzę dotyczącą postaci współczesnych i sylwetek znanych na świecie
kobiet. Ponadto zaproponowano uczniom także udział w dwóch projektach
polegających na wykonaniu koszulki
na podstawie poznanych lektur szkolnych oraz lapbooka prezentującego
sylwetki znanych literatek.
Podczas podsumowania imprezy nagrody z rąk dyrekcji placówki
otrzymali:
– w konkursie na lapbook: klasy IV-V
– 1. Julia Cisek, 2. Tomasz Multana,
3. Karolina Szojda; klasy VI-VIII – 1.
Maja Wojtala, 2. Zofia Oćwieja, 3.
Mateusz Kraut i Rafał Noras.
– w konkursie ortograficznym: klasy
IV-VI – 1. Roksana Lach, 2. Jakub
Pietrzak, 3. Marta Górak i Dawid

Biblioteki mają wrzutnie książek
Do obydwu bieruńskich
bibliotek trafiły wrzutnie
książek, dzięki którym
czytelnicy mogą zwracać
wypożyczone książki
7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobę.
Wrzutnie to projekt
zrealizowany w ramach
Budżetu Obywatelskiego
Miasta Bierunia
na rok 2022.

To pierwszy z projektów wybranych
w ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia, który został
zrealizowany. Przy obydwu siedzibach Miejskiej Biblioteki Publicznej

nr 1 i nr 2 w Bieruniu stanęły wrzutnie
książek. Teraz można zwracać wypożyczone zbiory nawet poza godzinami
pracy bibliotek.
Jak korzystać z wrzutni? To bardzo
proste: Książki należy odłożyć do szuflady opisanej „Tu zwróć książki”.
Stamtąd miękko lądują one w specjalnym pojemniku, z którego następnie odbierają je pracownicy biblioteki
i zaznaczają w systemie bibliotecznym
zwrot książki.
Co ważne, do wrzutni nie wolno
zwracać książek „przeterminowanych”. Jeżeli termin zwrotu został
przekroczony i rozpoczęło się naliczanie kary, trzeba książkę zwrócić osobiście w godzinach pracy bibliotek.

UMB

Tydzień z matematyką rozpoczął się w Światowym Dniu Liczby π.

mat. pras. UM Bieruń

Najlepsi w poszczególnych konkursach otrzymali dyplomy i nagrody.

Działanie wrzutni sprawdził także burmistrz Bierunia Krystian Grzesica.
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SPORT

Sezon tenisowy rozpoczęty
Sezon tenisowy 2022 w Bieruniu już otwarty! Za nami Turniej Deblowy Losowanych Par.
cięzcami zostali Czesław i Wojciech
Kula (ojciec i syn). Drugie miejsce
wywalczyła para Andrzej Róg/Jerzy
Słociński. W meczu o III miejsce

zwyciężyła para Feliks Dembkowski/Stefan Małek, pokonując parę
Sławomir Janosz Sławomir/Jerzy
Łętowski.

Gratulujemy zwycięzcom! Jednocześnie zapraszamy tenisistów amatorów do udziału w kolejnych zawodach. Już 5 czerwca na kortach przy

ulicy Warszawskiej 270 odbędzie się
Turniej Tenisa Ziemnego Deblowy
120-latków. Zapisy na www.tenisbierun.pl.
BS
zdjęcia: BOSiR

W miniony weekend
Amatorska Liga
Tenisa Ziemnego
i Bieruński Ośrodek
Sportu i Rekreacji
byli organizatorami
Deblowego Turnieju
Losowanych Par, który
jednocześnie był
oficjalnym otwarciem
sezonu tenisowego 2022.
Turniej odbył się na kortach ziemnych w Bieruniu Nowym (przy ulicy
Warszawskiej), a udział wzięło w nim
18 zawodników amatorów. Zwy-

INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY
Czwartek, 12 maja

„Mój kochany zwierzyniec” – spotkanie autorskie z Ewą
Stadtmüller; godz. 9.00 – DK „Gama”, godz. 11.00 – DK „Triada”

Sobota, 14 maja

Zawody Modeli sterujących RC
godz. 10.00 Hala Sportowa ul. Szarych Szeregów

Sobota-niedziela, 4-5 czerwca

Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody
godz. 10.00, Stadnina konna SOLEC

Niedziela, 5 czerwca

Turniej Tenisa Ziemnego Deblowy dla 120-latków
godz. 9.00, Korty tenisowe ul. Warszawska 270

Niedziela, 5 czerwca

Dzień Dziecka w Mini Arboretum i Metropolitalny Dzień Rodziny
godz. 14.00-19.00, ul. Bijasowicka 10

SPORT
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Świnki fruwały
po bulodromie
Miłośnicy coraz
popularniejszej w Polsce
gry petanque (inaczej
zwanej grą w bule) spotkali
się w słoneczną sobotę,
23 kwietnia na bulodromie
przy ul. Granitowej,
by rozegrać Turniej
Stowarzyszenia Petanque
Bieruń Granitowa o puchar
burmistrza Miasta Bierunia.
– Ja Wam zapewniłem dobrą pogodę,
a Wy zadbajcie o dobre samopoczucie
– powiedział burmistrz Krystian Grzesica, który był obecny na zawodach.
Wzięła w nich udział prawie czterdziestka zawodników, którzy robili
wszystko, by ciężkie metalowe kule
umieścić jak najbliżej „świnki”, czyli
małej, rzuconej wcześniej na boisko
piłeczki. Poszczególne gry były zacię-

te i wzbudzały w graczach niezwykłe
emocje.
Z przebiegu zawodów najbardziej
zadowolony był Stanisław Jurecki,
prezes Stowarzyszenia Petanque
Granitowa i wielki orędownik rozwoju tego sposobu spędzania wolnego
czasu w Bieruniu. – Przyjechali do nas
zawodnicy m.in. z Żor, Jaworzna, Katowic i oczywiście bierunianie – mówił.
– Nasze stowarzyszenie jest dość młode, bo istniejemy od listopada 2019
roku, ale już możemy się pochwalić
sukcesami. Zaczynaliśmy od trzech
boisk, a teraz mamy ich już dziewięć.
To wszystko dzięki budżetowi obywatelskiemu, sponsorom i zaangażowaniu członków stowarzyszenia, którzy
sami budowali tę infrastrukturę – dodał Stanisław Jurecki.
Miłośnicy gry w bule wykorzystują
boiska w pełni. W sezonie, gdy jest ciepło, spotykają się na bulodromie prawie

Wojciech Wieczorek

Turniej petanque o puchar
burmistrza.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju.

codziennie. Bo to doskonała rozrywka,
integracja i sposób na aktywne spędzenie czasu. – Żeby jeszcze młodzież
chętniej zasilała nasze szeregi – mówi
prezes. – Robimy wszystko, by ich zachęcić i są już pierwsze efekty. Dzięki
temu, że pobliskiemu Powiatowemu
Zespołowi Szkół podarowaliśmy 30
kompletów kul, uczniowie przychodzą
tutaj na lekcje wf, a także coraz częściej
po lekcjach, by pograć i pogrillować.
Stanisław Jurecki za naszym pośrednictwem chce podziękować wszystkim

amatorom gry w bule, którzy wzięli
udział w kwietniowym turnieju. A byli
wśród nich zarówno nastolatkowie,
jak i osoby mocno już dorosłe, jak
choćby pani Basia – 80-latka, która
swą aktywnością może zawstydzić
jeszcze niejednego młodzieniaszka.
– To fantastyczny obiekt, który
powstał dzięki takim „pozytywnie
zakręconym”, którzy chcą cały czas
coś tutaj zmieniać, poprawiać i ulepszać – chwalił bulodrom burmistrz
Grzesica. – W przyszłym roku znowu

zmieni się otoczenie obiektu, bo projekt stowarzyszenia został wybrany
w Zielonym Budżecie Miasta Bierunia
i będzie wkrótce realizowany.
Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że w turnieju o puchar burmistrza
Bierunia zwyciężyła drużyna w składzie: Tadeusz Wiśniewski, Agnieszka
Wyderka-Dyjecińska i Wojciech Anderwald. Drugie miejsce zajęli Roman
Matysek i Michał Boberek, a trzecie
– Piotr Flaga, Wiktor Walczak i Bożena
Matlak.
WW

Bieruńscy mistrzowie bowlingu
Na kręgielni rywalizowało ze sobą
16 amatorów bowlingu. – Więcej niż
zwykle mamy w rywalizacji kobiet,
bo do turnieju zgłosiło się ich aż sześć,

co świadczy o wzroście zainteresowania
tą dyscypliną wśród płci pięknej – mówił
Michał Antosz z BOSiR, który czuwał nad
sprawnym przebiegiem zawodów.

– Bowling jest w Bieruniu coraz
popularniejszy i jest potrzeba częstszego organizowania podobnych turniejów – mówił jeden z uczestników
mistrzostw. – Poprosimy pana burmistrza, by tego typu zawody odbywały się przynajmniej dwa razy w roku:
na wiosnę i jesienią.
Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica, który odwiedził grających,

przyklasnął pomysłowi amatorów
bowlingu. – Jeśli tak chcą mieszkańcy, to ja się mogę tylko do tego przychylić. Zawsze mnie cieszą takie oddolne inicjatywy i fakt, że w Bieruniu
coraz więcej się dzieje. To dobrze,
że ludzie chcą spędzać wspólnie
czas przy aktywnej rekreacji – mówił podczas ceremonii wręczenia
nagród.

A najlepsi w tym roku okazali się:
kobiety – 1. Roksana Tomera, 2. Agnieszka Tomera, 3. Ewa Rozenbaum;
mężczyźni – 1. Marcin Gil, 2. Piotr Rogalski, 3. Edward Tomera. Jak łatwo
zauważyć, w nieformalnej klasyfikacji
drużynowej zwyciężyła rodzina Tomerów, która tego dnia wróciła do domu
z trzema pucharami.

WW
zdjęcia: Wojciech Wieczorek

23 kwietnia w hali sportowej Bieruńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji rozegrane zostały Amatorskie
Mistrzostwa Miasta Bierunia w bowlingu, które
swoim patronatem objął burmistrz Krystian Grzesica.

Amatorscy mistrzowie Bierunia w bowlingu: Roksana Tomera i Marcin Gil wraz z fundatorem nagród – burmistrzem miasta Krystianem Grzesicą.
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PO GODZINACH

Odwiedziny u Jubilatów

Lanie na kolanie

w tym samym gronie, podczas którego burmistrz Grzesica
składał Pani Irenie życzenia z okazji 90. urodzin…
Wszyscy Jubilaci otrzymali kwiaty, listy gratulacyjne
i kosze słodkości od Miasta Bierunia. 
UMB
mat. pras. UM Bieruń

Burmistrz Krystian Grzesica regularnie
składa wizyty bieruńskim seniorom
– jubilatom. W kwietniu swoje 90.
rocznice urodzin świętowali Pani Ewa
Kucz i Pan Ryszard Kloska. Natomiast 95.
urodziny obchodziła Pani Irena Swoboda.

krzyżówka

11 kwietnia – w Niedzielę Palmową burmistrz Krystian
Grzesica był gościem rodzinnej uroczystości w restauracji
„Stylowa”, gdzie Pan Ryszard Kloska wraz z rodziną świętował swoje 90. urodziny.
Pani Ewie Kucz burmistrz złożył wizytę 14 kwietnia w jej
domu. Była to okazja do wspomnień: Pani Ewa wraz z mężem wyremontowali dom po tym, jak został zniszczony
przez powódź w 2010 roku. Teraz – jak mówią – stoją
przed innym wyzwaniem: wymiany pieca, by dostosować
dom do wymogów uchwały antysmogowej.
Spotkanie w domu u Pani Ireny Swobody miało miejsce
22 kwietnia i także było wypełnione wspomnieniami. Jak
mówił Krystian Grzesica, sam zna Panią Irenę od dzieciństwa jako sąsiadkę. A wielu mieszkańców Bierunia zna
ją jako wspaniałą nauczycielkę i wychowawczynię. Wydaje
się, że niewiele czasu minęło od poprzedniego spotkania
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Składniki: 2 sałaty lodowe średniej
wielkości, pomidorki koktajlowe
(250 g), 2 opakowania mozzarelli
w kulkach, słoik zielonych oliwek
(zwykłych lub nadziewanych pastą
paprykową), 1 czerwona cebula,
1 opakowanie sosu greckiego (sos
przygotować wg przepisu na opakowaniu).
Sposób przygotowania: Liście sałaty
porwać na kawałki. Pomidorki pokroić
na ćwiartki. Kulki mozzarelli odsączyć
z zalewy, można pokroić na połówki.
Cebulę posiekać w piórka. Oliwki odsączyć z zalewy.
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Składniki: 1 długi ogórek zielony,
2 pomidory, 1 ogórek małosolny lub
kiszony, kilka rzodkiewek, 1/4 czerwonej cebuli, 1/2 ząbka czosnku, świeży
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koperek i szczypiorek, jogurt naturalny bez cukru, sól i pieprz
Sposób przygotowania: Wszystkie
warzywa umyj dokładnie i pokrój
w mniejsze kawałki. Świeże zioła posiekaj. Umieść to wszystko
w misce, dodaj czosnek przeciśnięty przez praskę, jogurt, sól, pieprz
i wymieszaj.
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do grillowanych mięs.
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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, do Kancelarii
Ogólnej na parterze.

HUMOR
***
Mężczyzna wsiada do windy, w której
jedzie blondynka i pyta:
– Na drugie?
– Beata.
***
Na Podhalu do sklepu wpada złodziej:

– Dawaj kasę!
– Jakom? Jęcmienną cy grycaną?
***
– Jak dowiedziałeś się o tym, że żona
cię zdradza?
– Wróciłem do domu i opowiedziałem
jej dowcip, a ten idiota w szafie zaczął
się śmiać.
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