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ROWEROWY BIERUŃ

Rodzinnie na
dwóch kołach
W sobotę, 4 sierpnia po raz
dziewiętnasty odbyła się jedna
z największych sportowo – rekreacyjnych imprez w Bieruniu
– Rodzinny Rajd Rowerowy.
W tegorocznej edycji rajdu ponad dwunastokilometrową trasę
z Bierunia Nowego do hali sportowej w Bieruniu Starym pokonało
850. uczestników.
– Upalna pogoda sprawiła, że
na tegorocznej trasie nieco słabiej byli reprezentowani seniorzy,
a mimo to, nie zabrakło takich jak
pan Kazimierz Hycz z rozrzewnieniem wspominający pierwszą
edycję rajdu, która na ulicy Marcina zgromadziła dwadzieścia kilka
osób. Skromne początki, dziś są
jedynie mglistym wspomnieniem,

a impreza z roku na rok bije rekordy
frekwencyjne. Gromadzi nie tylko
mieszkańców Bierunia ale również
sąsiadów z okolicznych miejscowości. My na mecie rajdu spotkaliśmy
Elżbietę i Mariana Nakoniecznych,
którzy od kilku lat przyjeżdżają tu
z Radostowic razem z zaprzyjaźnionym małżeństwem Magdaleną
i Krystianem Wolny z Paprocan.
W tym roku, w samo południe
sygnał do startu dał Zastępca Burmistrza Bierunia Sebastian Macioł
– zresztą sam zapalony rowerzysta.
Na mecie po pokonaniu całej trasy,
wiceburmistrz powiedział: Myślę,
że Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji ma powody do zadowolenia.
Cieszę się, że widzę tu uśmiechniętych mieszkańców naszego

miasta i mam nadzieję, że za rok
znów spotkamy się na rowerowym

Szczegóły na stronie 16

szlaku, podczas jubileuszowego XX
Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Ciąg dalszy – str. 8,9
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FLESZ INWESTYCYJNY
BUDOWANY JEST NOWY ODCINEK UL. STREFOWEJ
2 mln zł – to koszt budowy nowego odcinka drogi ulicy Strefowej
w Bieruniu. Połowa tej kwoty (milion
zł) pozyskany został z Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, której miasto Bieruń jest członkiem. Pozostały koszt
pochodzi z gminy. Choć kwota może
wydawać się duża, inwestycja ta
z pewnością się opłaci. Zadanie stanowi kontynuację budowy I etapu
tej drogi – inwestycji zrealizowanej
w 2016 roku, dzięki której w strefie
ekonomicznej lokuje się obecnie
m.in. zakład produkcyjny LEAR.
Najnowsza inwestycja obejmuje
wybudowanie kolejnego odcinka

drogi (jezdni oraz chodnika) wraz
z odwodnieniem oraz instalacją no-

woczesnego oświetlenia zewnętrznego w technologii LED.

BĘDZIE JAŚNIEJ NA CHEMIKÓW

Trwają prace związane z instalacją
nowoczesnego oświetlenia na osiedlu
Chemików. Łącznie zamontowanych
będzie 130 nowych opraw oświetleniowych utrzymanych w technologii LED
o mocy 20, 55 oraz 71 wat. Oznacza to
ogromną oszczędność energii.Ponadto
każda z nich wyposażona zostanie w sterownik lokalny, który łączy się z centralnym systemem sterowania i zarządzania
oświetleniem. Dzięki temu oświetleniem
ulicznym można sterować w podziale
1/3, 2/3 lub 100% mocy. Jest to niezwykle funkcjonalne i ekonomicznie opłacalne rozwiązanie. Sterownik z wbudowanym przekaźnikiem umożliwia również
fizyczne wyłączanie i załączanie opraw.
Technologia ta docelowo doprowadzi do

znacznego obniżenia kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego, zwiększając
jednocześnie jego niezawodność. Niewątpliwymi zaletami lamp ledowych są
efektywność – zapewniają bowiem bardzo dobrą widoczność, a także trwałość
– ich żywotność jest znacznie dłuższa niż
w przypadku oświetlenia kablowego.
Ponad to, oświetlenie uliczne typu LED
jest bardzo ekologiczne – gwarantuje
niską emisję spalin. Wartość tej inwestycji to blisko 700 tys. zł. Zadanie realizuje
firma Tomala Marek Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „TOM-ELECTRO
I”. Obecnie przeprowadzane są prace
ziemne związane z okablowaniem. Inwestycja zakończy się w drugiej połowie
października.

Dotychczasowe lampy zostaną zastąpione nowoczesnymi ledowymi

Nowa inwestycja na ul. Strefowej

BĘDZIE WIĘCEJ MIEJSC
PARKINGOWYCH NA CHEMIKÓW

DROGA DO GARAŻY NA GRANITOWEJ NA
UKOŃCZENIU

34 nowe miejsca parkingowe
(w tym trzy przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych) – to wynik inwestycji przeprowadzonej na osiedlu
Chemików przy budynkach mieszkalnych o numerach: 93, 97, 101, 109,
111, 113, 115. Wartość tej inwestycji
to 358 123,28 zł. Podmiotem odpowiedzialnym za remont jest firma PRII
SKAWEX.

Blisko 6 m – to szerokość remontowanego właśnie odcinka drogi dojazdowej do garaży na osiedlu
Granitowa w Bieruniu Nowym. Inwestycja ta to IV etap modernizacji
drogi. Zaledwie w ubiegłym roku do
użytku oddano drogę o szerokości

Powstają nowe parkingi

Inwestycja obejmuje budowę 34.
miejsc postojowych, w tym trzech
miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Ponadto zmianie ulegną chodniki oraz
infrastruktura towarzysząca, czyli
kanalizacja deszczowa, wpusty oraz
przykanaliki.
Nowe miejsca parkingowe oddane do użytku będą pod koniec października tego roku.

Rozpoczął się IV etap modernizacji drogi

8 m wraz z dojazdami do garaży,
chodnikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą, tj.: kanalizacją
deszczową oraz zabezpieczeniem
istniejących sieci: wodociągowej,
elektroenergetycznej. Zrealizowane
zostały roboty brukarskie, wykona-

na została podbudowa z tłucznia
kamiennego. Najnowsza inwestycja
objęła remont dalszej części drogi
– o szerokości jezdni 5,93 m wraz
z dojazdami do garaży i infrastrukturą techniczną, m.in.: kanalizacją
deszczową.
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FLESZ INWESTYCYJNY
ODDANO DO UŻYTKU NOWY PARKING NA OSIEDLU
GRANITOWA

BOISKO NA OSIEDLU CHEMIKÓW
ZYSKAŁO NOWĄ NAWIERZCHNIĘ

W piątek, 17 sierpnia dokonano
odbioru robót budowlanych związanych z budową parkingu przy ulicy
Granitowej w Bieruniu Nowym. Jest
to zwieńczenie inwestycji trwającej
od maja. W konsekwencji powstały
tu 44. nowe miejsca parkingowe
– w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Zainstalowane zostało również nowoczesne oświetlenie (w technologii LED). Ponadto
znajdują się tam elementy małej
architektury, m.in.: ławki, stojaki
na rowery, kosze na śmieci. Trawa
została zasiana, a rośliny posadzone. W najbliższym czasie dosadzone
zostaną jeszcze drzewa.Inwestycja
zrealizowana została przez firmę
Usługi Transportowe Henryk Opitek.
Jej koszt to 419 441,37 zł.

Już za niedługo mieszkańcy osiedla Chemików będą mogli cieszyć się
z nowego i co najważniejsze, bezpieczniejszego boiska. Choć już teraz widać
tu olbrzymie zmiany, warto poczekać
na to, aż na obiekcie wyrośnie zielona
murawa. Potrwa to jeszcze kilka tygodni, a następnie zrekultywowane
boisko oddane zostanie do użytku

Nowe miejsca parkingowe już do użytku

Nowy parking umiejscowiony
jest w bezpośrednim sąsiedztwie

„Orlika” znajdującego się przy Powiatowym Zespole Szkół.

ULICA REMIZOWA WYREMONTOWANA
Już teraz mieszkańcy mogą korzystać z nowej funkcjonalnej, komfortowej i w pełni bezpiecznej drogi.
Inwestycja o łącznej wartości ponad
1,5 mln zł. objęła przebudowę jezdni, chodnika, zatok postojowych oraz
zjazdów do posesji.
Miasto Bieruń współfinansowało inwestycję powiatu bieruńsko-lędzińskiego przeznaczając na ten cel
650 000,00 zł.
Przypomnijmy, że ulica Remizowa
była niegdyś drogą gminną. W 2016
roku przekazana została powiatowi.
Starostwo Powiatowe rozpoczęło działania zmierzające do rozpoczęcia gruntownego remontu drogi. W kwietniu
tego roku podpisana została umowa
z wykonawcą – Firmą Usługowo-Budowlaną FIL-BUD z Katowic na realizację tego zadania.

mieszkańców. Przeprowadzone na
obiekcie prace wpłyną korzystnie na
poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu gry w piłkę nożną. Inwestycja ta
to efekt projektu zgłoszonego przez
mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jej koszt wyniósł ponad
22 tys. zł.

Jeszcze kilka tygodni i boisko się zazieleni

Gmina Bieruń wkrótce wymieni oświetlenie na Remizowej

Nowa nawierzchnia jezdni na Remizowej

NOWE OŚWIETLENIE NA OSIEDLU DOMY POLNE

Zakończono prace związane z realizacją inwestycji miejskiej polegającej
na modernizacji oświetlenia ulicznego
na osiedlu Domy Polne. W ramach tego
zadania zainstalowano 16 nowych słupów oświetleniowych oraz zainstalowanych zostało 18 opraw oświetlenia
zewnętrznego typu LED.

Nowe oświetlenie na osiedlu

NOWOCZESNE LAMPY NA
GRANITOWEJ
Na osiedlu Granitowa trwają prace odbiorowe związane z modernizacją
oświetlenia ulicznego. W większej części
osiedla zainstalowano już nowe oświetlenie. Obejmie ona instalację około
200. opraw oświetlenia zewnętrznego
w technologi LED. Realizowana jest przez
firmę Tomala Marek Przedsiębiorstwo

Handlowo-Usługowe „TOM-ELECTRO
I”. Jej koszt to 588 325,69 zł. Gmina
pozyskała dofinansowanie unijne na
wykonanie tego zadania.
Oprawy sodowe oświetlenia zewnętrznego o mocy 150 i 250 wat zastępowane są przez oprawy ledowe o mocy
20, 55 oraz 71 wat.
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FLESZ INWESTYCYJNY
POWSTANIE NOWOCZESNA SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
Jeszcze w tym roku rozpoczną się
prace nad kolejną dużą inwestycją,
której inicjatorem jest Miasto Bieruń.
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach
Bierunia i ich potrzebach wybudowana zostanie nowoczesna sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1.

Obecna sala gimnastyczna,
wybudowana w latach 60-tych
ubiegłego wieku, nie posiada sanitariatów, a szatnie mieszczą się
w piwnicach. Niewiele lepsza jest
część przeznaczona do ćwiczeń
– warunki do prowadzenia tak

Stara sala gimnastyczna pamięta jeszcze lata 60.

istotnych w dzisiejszych czasach
zajęć z wychowania fizycznego są
nieprzystające do żadnych standardów. Urząd Miejski w Bieruniu
postanowił więc stworzyć warunki
do rozwijania się kolejnych sportowych talentów. Planowana inwestycja zakłada wyburzenie istniejącego
budynku sali gimnastycznej i budowę nowego skrzydła zawierającego
nowoczesną salę wraz z zapleczem
sportowym (szatniami, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
pomieszczeniami dla nauczycieli,
magazynem sprzętu sportowego),
a także hol wejściowy, pomieszczenia techniczne i pomocnicze oraz
komunikację i szyb windowy. Aby
w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje obiekt, postanowiono, że
powstanie tu również pomieszcze-

nie biblioteczne oraz sala do gimnastyki korekcyjnej wraz z zapleczem.
Dodatkowo od strony północno-wschodniej szkoła rozbudowana
zostanie o nową zewnętrzną klatkę
schodową wraz z windą wraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych.

Gmina stara się o dofinansowanie ze środkó Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Niezależnie od tego czy
środki uda się pozyskać inwestycja
zostanie zrealizowana.

Wizualizacja nowej sali sportowej

NOWY WYGLĄD „GAMY”

KOŃCZY SIĘ BUDOWA PARKINGU PRZY LICEALNEJ

1 600 000 zł to koszt gruntownego remontu budynku Domu Kultury
„Gama”. Do tej pory udało się zrealizować dużą część inwestycji. Wymieniono już okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz grzejniki. Zainstalowano
również wentylację oraz ocieplono

Ponad czterdzieści nowych
miejsc parkingowych to efekt in-

stropodach i ściany zewnętrzne. Aktualnie trwają prace związane z wymianą
elewacji.
Termin oddania do użytku wyremontowanego budynku planowany
jest na koniec października.

„Gama” zyskała nowe oblicze

westycji prowadzonej przy ulicy
Licealnej w Bieruniu w pobliżu

Zadbano o nowe miejsca parkingowe i tzw. małą architekturę

Szkoły Podstawowej nr 1 (dawnego gimnazjum) oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców
Śląskich, a więc w bezpośrednim
sąsiedztwie kompleksu oświatowo-sportowego.
Oprócz budowy parkingu, inwestycja obejmuje również budowę zjazdu z ulicy Licealnej, a także
przebudowę istniejącego, remont
istniejącego chodnika na długości
parkingu, instalację energooszczędnego oświetlenia w technologii
LED, wykonanie elementów małej
architektury, m.in.: ławki, stojaki na
rowery, kosze na śmieci i poidełko
z wodą do picia, a także nasadzenie
drzew i zieleni.
Inwestycja realizowana jest przez
firmę Iwański Mateusz MARMATOR.
Jej koszt to 873 300,00 zł.

UMOWA NA REMONT ULIC OFIAR OŚWIĘCIMSKICH I KOSYNIERÓW PODPISANA!
W czwartek, 9 sierpnia br. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bieruniu podpisana została umowa
pomiędzy powiatem bieruńsko-lędzińskim, a Firmą Usługowo-Budowlaną FIL-BUD z Gliwic na przebudowę
ulic Kosynierów i Ofiar Oświęcimskich. Stało się to w obecności Wiceburmistrza Miasta Bierunia Sebastiana Macioła. Planowany remont
jest wspólną inwestycją powiatu
bieruńsko-lędzińskiego i miasta
Bierunia.
Koszt tej inwestycji to blisko
3 miliony 600 tysięcy złotych.

Miasto Bieruń będzie partycypować w kosztach. Zakładana kwota
współfinansowania inwestycji to
875 tysięcy złotych.
W ramach tego zadania przebudowane zostaną drogi powiatowe znajdujące się w bezpośrdenim
sąsiedztwie dworca PKP w Bieruniu
Nowym – ulica Ofiar Oświęcimskich,
ulica Kosynierów, a także ulica Remizowa w zakresie skrzyżowania
(wraz z infrastrukturą drogową
i techniczną).

Przy podpisaniu umowy obecny był Zastępca Burmistrza Bierunia Sebastian Macioł

SPOŁECZEŃSTWO
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WYBORY SAMORZĄDOWE
Formalnie kampania wyborcza ruszyła po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia premiera
Mateusza Morawieckiego o dacie wyborów samorządowych.
Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października 2018, a druga – 4 listopada 2018.
Władze samorządowe wybierzemy w tym roku na pięcioletnie kadencje – o rok dłuższe niż dotychczas.
Do 6 września będzie można
zgłaszać komisarzom wyborczym
kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. Z kolei do
11 września mają być już powołane
przez komisarzy wyborczych terytorialne komisje.
Do 16 września, do godz.24.00
będzie możliwe zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych w wyborach do
rad gmin, powiatów, sejmików województw.
Kandydatów na burmistrza będzie można zgłaszać do 26 września do
godz. 24.00.
Do 12 października trwać będzie składanie wniosków o sporządze-

nie aktu pełnomocnictwa do głosowania, a do 16 października – składanie
wniosków przez wyborców o dopisanie
ich do spisu w wybranym obwodzie
głosowania. Na obszarze gminy właściwe j ze względu na miejsce ich stałego
zamieszkania.
Kampania wyborcza potrwa do
19 października, do godz.24.00
Wybory samorządowe 2018
odbędą się w niedzielę, 21 października w godz. 7.00-21.00.
Prawo wybierania (czynne prawo
wyborcze) w wyborach do rad gmin,
powiatów i sejmików województw
oraz w wyborach wójta, burmistrza
i prezydenta miasta przysługuje obywatelowi polskiemu, który najpóźniej
w dniu głosowania kończy 18 lat i stale
zamieszkującemu na obszarze działania danej rady.

WYKAZ MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE
UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ
WYBORCZYCH I PLAKATÓW WSZYSTKICH
KOMITETÓW WYBORCZYCH NA TABLICACH
OGŁOSZENIOWYCH PRZY:

• ul. Mieszka l-go (przy boisku)
• ul. Wawelskiej (skrzyżowanie z ul. Warszawską)
• ul. Bijasowickiej (obok sklepu)
• ul. Mielęckiego (obok sklepu)
• ul. Warszawskiej (skrzyżowanie z ul. Kościelną)
• ul. Warszawskiej (skrzyżowanie z ul. Patriotów)
• ul. Skalnej (obok działek)
• ul. Zarzyna (przy przystanku autobusowym)
• ul. Piaskowcowej
• ul. Kamiennej (przy przedszkolu)
• ul. Chemików (obok sklepu)
• ul. Borowinowej (przy posesji nr 60)
• ul. Rędzinnej (przy placu zabaw)
• ul. Łysinowej (przed przejazdem kolejowym)
Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki
sposób, by można je było usunąć bez powodowania szkód.
Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych
w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

Jak głosować?
W WYBORACH DO RADY
GMINY LICZĄCEJ DO 20
000 MIESZKAŃCÓW

czyli w Bieruniu – głosować
można tylko na jednego kandydata,
stawiając na karcie do głosowania
znak „X” z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego
wyborca głosuje. Postawienie znaku
„X” w kratkach z lewej strony obok
nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X”
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

W WYBORACH DO RADY
POWIATU I DO SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA

głosować można tylko na jedną
listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce
z lewej strony obok nazwiska jednego
z kandydatów z tej listy (wskazując
jego pierwszeństwo do otrzymania
mandatu). Postawienie znaku „X”
w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych
na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce
powoduje nieważność głosu.

W WYBORACH
BURMISTRZA

• jeżeli zarejestrowano więcej niż
jednego kandydata – głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak
„X” z lewej strony obok nazwiska
tego kandydata, na którego wyborca
głosuje.
Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska
więcej niż jednego kandydatalub
niepostawienie znaku „X” w żadnej
kratce powoduje nieważność głosu.
• jeżeli zarejestrowano tylko jednego kandydata – głosując za wyborem kandydata, stawia się znak
„X” w kratce oznaczonej słowem „
TAK” z lewej strony obok nazwiska
kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia
się znak „X” w kratce oznaczonej
słowem „NIE” z lewej strony obok
nazwiska kandydata.
Postawienie znaku „X” w obu
kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powodujenieważność głosu. Znak „X” to co
najmniej dwie linie przecinające się
w obrębie kratki.
Jeżeli w pierwszym głosowaniu
żaden z kandydatów na wójta (bur-

mistrza) nie uzyska więcej niż połowy
ważnie oddanych głosów, w dniu
4 listopada 2018 r., również w godzinach od 7.00 do 21.00, zostanie
przeprowadzone ponowne głosowanie (tzw. II tura), w którym sposób głosowania i warunki ważności
głosu są takie jak w dniu pierwszego
głosowania.
– Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście
w lokalu wyborczym.
– Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez
wyborcę komisarzowi wyborczemu
najpóźniej do dnia 8 października
2018 r. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy jednocześnie ponownego głosowania (tzw. II tura) w wyborach
wójta (burmistrza). W przypadku
przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił
zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może go zgłosić po dniu
pierwszego głosowania, najpóźniej
do dnia 25 października 2018 r.
– Wyborcy, którzy najpóźniej
w dniu głosowania ukończą 75 lat,
a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
mają prawo do głosowania przez
pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca
składa wniosek w urzędzie gminy
(miasta), w której jest wpisany do
rejestru wyborców, najpóźniej do
dnia 12 października 2018 r. Akt
pełnomocnictwa sporządzony
przed pierwszym głosowaniem
dotyczy również ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza), jeżeli będzie ono przeprowadzane. Natomiast wyborca, który
przed pierwszym głosowaniem
nie złożył wniosku o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa, może złożyć
taki wniosek po dniu pierwszego
głosowania, najpóźniej do dnia 26
października 2018 r.
W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu
pytania zgłaszać można do urzędu
gminy (miasta).

WYBORY
DO SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
Marszałek Województwa Śląskiego podał, że w Bieruniu
w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu
21 października 2018 roku
głosujemy w okręgu wyborczym nr 2.
W tym okręgu jesteśmy razem z miastami na prawach
powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy oraz powiatami:
bieruńsko-lędzińskim i pszczyńskim. Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym: 6

SZANOWNI
KANDYDACI
Jak zwykle, tydzień przed wyborami ukaże się „Rodnia”
Wyborcza w całości opłacona przez komitety wyborcze
i pojedynczych kandydatów,
którzy zachcą się zareklamować na naszych łamach.
Objętość gazety uzależniamy
od ilości pozyskanych ogłoszeń wyborczych. Liczymy,
że tak jak w kilku poprzednich wyborach samorządowych, również w tej kampanii
uda nam się zaprezentować
wszystkich kandydatów tak,
by wyborca w jednym miejscu miał komplet informacji.
Przyjmujemy zarówno gotowe materiały wyborcze jak
i proponujemy ewentualną
pomoc w przygotowaniu
oferty wyborczej.

Zapraszamy
do współpracy

Zbigniew Piksa,
rodnia@gazeta.pl.
Tel.:601 48 54 48
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WYBORY SAMORZĄDOWE

Starówka bez bilbordów i banerów!
W

gminie Bieruń funkcjonują dwa parki kulturowe:
„Park Kulturowy dla Obszaru Staromiejskiego” i „Park Kulturowy dla
obszaru Grobli”. Powołane zostały
uchwałą Nr III/6/2016 Rady Miejskiej
w Bieruniu z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie utworzenia Zespołu parków kulturowych pod nazwami Park
Kulturowy dla Obszaru Staromiejskiego i Park Kulturowy dla Obszaru
Grobli (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia
18 kwietnia 2016 r., poz. 2285). Warto
podkreślić, że zespół parków kulturowych w Bieruniu jest jednym
z nielicznych w województwie śląskim, w Polsce.
Dla ww. Parków Kulturowych
został też opracowany Plan ochrony Zespołu parków kulturowych pod
nazwami Park Kulturowy dla Obszaru Staromiejskiego i Park Kulturowy
dla Obszaru Grobli – uchwała Nr
III/7/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
poz. 2286).
PARK KULTUROWY – jedna
z czterech form ochrony zabytków
w Polsce określonychw ustawie
o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (art. 7 ustawy z dnia 23

lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami – t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.). Chroni ona określony obszar krajobrazu
kulturowego oraz wyróżniające się
krajobrazowo tereny z zabytkami
nieruchomymi, charakterystycznymi
dla miejscowej tradycji budowlanej
i osadniczej.
P R Z Y P O M I N A M Y!
W granicach Parków Kulturowych powyższa uchwała zakazuje
m.in.:
– stosowania bilbordów i banerów (za wyjątkiem remontowanych
budynków, w trakcie prowadzenia
tych prac).
Jak czytamy w cytowanej wyżej
uchwale granice parków, o których
mowa w uchwale przebiegają następująco:
a) dla Parku Kulturowego dla
Obszaru Staromiejskiego granicę
stanowią obwałowania rzeki Mlecznej po jej zachodniej i północnej
stronie. Dalej na północy zaczyna
się wspólna granica, która biegnie
wzdłuż zachodniej granicy działek
133/9; 134/9; 40978; 411/8; 851/9,
następnie wzdłuż południowej granicy działki 850/9, zachodniej gra-

nicy działki 859/11, obejmuje fragment ulicy Wylotowej, następnie
po zachodniej stronie grobli wzdłuż
ulicy ks. Macierzyńskiego, na południowej granicy działki nr 833/144
i 831/305, przecina ulicę Chemików,
biegnie wzdłuż zachodniej granicy
działki 901/306, północnej granicy
działki 691/316, wzdłuż wschodniej
granicy cmentarza, wpada na ulicę
Krakowską, gdzie kończy się wspólna
granica. Od południa granicę stanowi
południowa granica działki ulicy Krakowskiej – 188/175, działki z zabudowaniami przy placu św. Walentego.
Dalej południowa granica ciągnie się
przy ulicy Chemików na działkach po
jej południowej stronie, następnie
na zachodzie przecina ulicę Chemików i rzekę Mleczną tworząc pełen
obwód.
b) dla Parku Kulturowego dla
Obszaru Grobli granicę stanowią
obwałowania rzeki Mlecznej po jej
zachodniej i północnej stronie, poczynając od działki 95/20 na granicy
obu parków. Na północy park sięga
linii wyznaczonej pomiędzy działkami
107/37 na zachodzie i północną granicą działki 83/3 na wschodzie. Następnie granica ciągnie się po zachodniej stronie Grobli aż do południowo

– wschodniej granicy działki 485/4
i 484/4, gdzie skręca na wschód,
przebijając ulicę Wylotową i biegnie
wzdłuż północnych granic działek
691/56; 307/56; 583/55; 581/55,
dochodzi do działek drogi DK nr 44,
gdzie opada na południowy wschód
wzdłuż drogi aż do wschodniej granicy działki nr 625/32, następnie od północy i zachodu omija działkę 155/7,
dalej opada na południe. Od południa

biegnie północnymi granicami działek nr: 19; 391/20; 384/20; 383/20;
382/20; 806/24; 83/24; 865/24;
824/25; 118/24; 736/25. Obejmuje
działkę nr 60 – wjazd na groblę. Dalej
biegnie północnymi granicami działek nr: 664/309; 808/309; 961/310;
597/310; 587/313; 954/313; 952/314;
315, 690/316, dochodzi do granicy
cmentarza, włączając się we wspólną
granicę na południu.

Kto poprowadzi dożynkowy korowód?

W drugą niedzielę września będziemy obchodzili tegoroczne święto plonów ale już dziś chcieliśmy przedstawić starostów bieruńskich dożynek. Są nimi Angelika Szmidt i Piotr Krawczyk.

S

tarościną tegorocznych dożynek w Bieruniu jest Angelika Szmidt. Pani Angelika pochodzi
z Pawłowic, miejscowości o wielkich
tradycjach i kulturze rolnej Ziemi
Pszczyńskiej. Jej rodzice posiadają
gospodarstwo rolne, wielokierunkowe, na którym Pani Angelika od
najmłodszych lat pracowała. Najbardziej lubiła pracować przy obróbce
warzyw, które w tym gospodarstwie zawsze były okazałe. Produkty sprzedawane są na pawłowickim
Eko-Targu, gdyż produkują żywność
ekologiczną. Sprzedaż prowadzą również w domu, ponieważ mieszkańcy
Pawłowic są przyzwyczajeni robić
najlepsze zakupy u producenta najlepszej jakości produktów rolnych.
Pani Angelika zdobyła wykształcenie
średnie w Liceum Ogólnokształcącym

w Żorach. Wcześniej ukończyła zawodową szkołę fryzjerską i obecnie
w tym zawodzie pracuje. Na jednej
z zabaw w Warszowicach poznała
Piotra z Bierunia. Wówczas jeszcze
nie sądziła, że swoje życie może związać z Bieruniem i na dodatek zostać
starościną dożynek, w których Piotr
będzie starostą.
Z kolei starosta dożynek Pan Piotr
Krawczyk ukończył Technikum Rolnicze w Pszczynie. Prowadzi gospodarstwo rolne w części przejęte trzy lata
temu od rodziców o powierzchni 79
ha z czego 3 ha znajdują się w Bieruniu, a pozostałe grunty znajdują
się w woj. Małopolskim. Wynika to
przede wszystkim z braku ziemi rolnej
w naszym województwie. W tym wielopokoleniowym gospodarstwie pan
Piotr pracuje już od najmłodszych lat.

Na gruntach uprawia zboża kukurydzę, rzepak oraz ziemniaki. Dla umaszynowienia swojego gospodarstwa
skorzystał z funduszu dla „Młodego
Rolnika” i jak nam powiedział – już ma
złożony wniosek o środki zewnętrzne
na dalsze unowocześnianie gospodarstwa. Sam nie prowadzi chowu
zwierząt natomiast współpracuje
z rodzicami, którzy prowadzą chów
bydła mlecznego. Bierze też czynny
udział w organizacji miejskich dożynek, a tę współpracę podjął zanim
jeszcze posiadał własne gospodarstwo rolne. Na bieżąco współpracuje między innymi z WODR, ARIMR,
Śląską Izbą Rolniczą oraz innymi
rolnikami pogłębiając swoja wiedzę
i umiejętności.
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3-17 września głosujemy na zadania z Budżetu Obywatelskiego

Wkrótce mieszkańcy Bierunia, już po raz 4 będą mogli wybierać projekty, które zostały zgłoszone do budżetu obywatelskiego (Red.
przypomnijmy, że pierwsze 3 edycje budżetu nazywano partycypacyjnym). Obecnie trwają ostatnie weryfikacje złożonych projektów i konsultacje z ich autorami. W piątek, 24 sierpnia w Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Ścierniach odbyło się spotkanie podczas którego prezentowano i omawiano przy udziale autorów tegoroczne pomysły.

P

rzypomnijmy, że w tym roku
trwa właśnie 4 edycja budżetu
obywatelskiego w naszym mieście. Od
2015 roku mieszkańcy mogą zgłaszać
swoje pomysły na różnego rodzaju
działania, przedsięwzięcia, inwestycje, które w drodze głosowania, wybierane są do realizacji. W tym roku
odbywa się procedura, w ramach której zostaną projekty, których realizacja będzie miała miejsce w 2019 roku.
Do 8 czerwca można było zgłaszać swoje pomysły. W tym roku
wpłynęło 55 projektów, z czego 12
to projekty ogólnomiejskie. Wszystkie
zostały poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej przez właściwe
wydziały urzędu miejskiego i gminne jednostki organizacyjne. Na czas
przygotowywania tego artykuły, 33
projekty zostały zakwalifikowane jako

możliwe do realizacji, 8 projeków ze
względów merytorycznych nie będą

możliwe do realizacji, 8 projektów
zwrócono do poprawy, a przy 6 pro-

jektach trwała jeszcze weryfikacja
merytoryczna i uszczegółowienia
przez autorów.
Ze wszystkimi projektami i ich
opisem można zapoznać się na specjalnie dedykowanej Budżetowi Obywatelskiemu 2019 stronie internetowej www.twojbudzet.bierun.pl
W tym roku nowością jest wprowadzenie projektów ogólnomiejskich
na które przeznaczono kwotę 160
tys. zł. Natomiast cała pula Budżetu
Obywatelskiego 2019 wynosi 800
tysięcy złotych.
Przed nami głosowanie na zweryrfikowane pozytywnie projekty.
Głosowanie odbędzie się w dniach
3-17 września. Zachęcamy mieszkańców do głosowania za pomocą
systemu online, który daję nam tę
możliwość, że możemy bez wychodze-

nia z domu oddać głos na interesujący
nas projekt. Jeśli ktoś zdecyduje się
na głosowanie tradycyjne, tj. Papierowo, to będzię mozliwość pobrania
ze strony internetowej karty do głosowania, jednak aby ją oddać, trzeba
będzie osobiście udać się do kancelarii
Urzędu Miejskiego lub do jednego
z kilku punktów konsultacyjnych by
poświadczyć, swoja tożsamość. Ta
zmiana w stosunku do zeszłego roku
wynika z wejścia w życie przepisów
RODO oraz wniosków i sugestii mieszkańców.
Zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych i funpage
na Facebooku, gdzie na bieżąco będą
zamieszczane informacje dotyczące
głosowania.

BUDŻET OBYWATELSKI BUDŻET OBYWATELSKI

W zdrowym ciele,
zdrowy duch!

Za nami czwarta edycja Budżetu Partycypacyjnego.
Program ten to szansa na to, aby mieszkańcy sami
podjęli decyzję o tym, jak wygląda ich miasto. Szybko
okazało się, że był to pomysł, który cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem, dlatego na wniosek burmistrza miasta, Krystiana Grzesicy, radni zwiększyli kwotę Budżetu Partycypacyjnego
na rok 2019 do 800 tys. zł.

P

rojekt w ramach budżetu mógł
zgłosić każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat. Choć samodzielne
napisanie projektu mogłoby wydawać
się sprawą niełatwą, w praktyce wcale
takie nie było. Wystarczyło pobrać
formularz ze strony i go wypełnić. Pod
każdym z nich musiało się również
znaleźć co najmniej 15 podpisów osób
mieszkających w tym samym okręgu,
co zgłaszający. Co prawda, wymagało
to nieco zachodu, jednak jak mówią
sami mieszkańcy, jest to wysiłek, który
się opłaca.
– Cieszę się, że mieszkańcy tak
chętnie biorą udział w kolejnych
edycjach Budżetu Partycypacyjnego.
Wspólnie z Radą Miejską podnieśliśmy
kwotę przeznaczoną na ten cel do 800
tys. zł., ze względu na to, że poprzednie edycje pokazały to, że mieszkańcy
chętnie angażują się w ten pomysł
i zgłaszają własne propozycje – podsumowuje głosowanie Krystian Grzesica.

Większość zgłaszanych przez
mieszkańców projektów udowadnia, że tym, czego im było trzeba to

przestrzeni do aktywnego wypoczynku. W zdecydowanej większości na
liście projektów znalazły się więc place

zabaw, a także siłownie na świeżym
powietrzu. W ramach Budżetu Obywatelskiego, przestrzenie te są nieustannie rozbudowywane. Obecnie trwa
remont siedmiu siłowni zewnętrznych
i placów zabaw.
Siłownia zewnętrzna przy ulicy
Chemików wzbogaciła się o dziewięć
nowych urządzeń (m.in. wahadło,
twister, motyl, steper), a także o tablicę z regulaminem. Plac zabaw
i siłownia zewnętrzna przy ulicy Borowinowej wzbogaciła się o siedem
kolejnych urządzeń. Wśród nich najczęściej używanym przyrządem jest
zjazd linowy, a także steper. Na nudę
nie mogą także narzekać ci, którzy
mieszkają niedaleko ulicy Kamiennej,
gdzie siłownia zewnętrzna wzbogaciła się o kolejnych siedem urządzeń.
Zmiany zaszły także na placu zabaw
przy ulicy Mieszka I, Kopańskiej i polnej, a także siłowni zewnętrznej przy
ulicy Łysinowej.

Co stoi za tym, aby nieustannie inwestować w siłownie zewnętrzne i place
zabaw?
Przede wszystkim chęć wspólnego
spędzania wolnego czasu, a co najważniejsze w aktywny sposób.
– Siłownie “pod chmurką” widać już
w większości miast, dlatego tak bardzo
cieszę się, że mamy takie miejsca także
w Bieruniu. Sama często z nich korzystam. Przychodzimy na takie siłownie
całą rodziną, często też dołączają do nas
sąsiedzi i znajomi. Miło spędzamy czas na
rozmowie, a przy okazji ćwiczymy i poprawiamy swoją kondycję – zachwalała
pomysł pani Anna z Bierunia Nowego.
Każda kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego pokazuje, że mieszkańcy
coraz bardziej zaangażowani są w sprawy swojego miasta. Z niecierpliwością
czekamy więc na wyniki kolejnej edycji
Budżetu Obywatelskiego, tym razem
realizowanych w 2019 roku.
Magdalena Pytlarz
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ROWEROWY BIERUŃ

Rodzinnie na dwóch kołach
T

radycyjnie imprezę organizowaną przez BOSiR zakończył
plenerowy piknik. Najmłodsi korzystali
z basenu z piłkami, zjeżdżalni i dmuchanego zamku. Dorośli rywalizowali
w specjalnych konkurencjach. Panie
brały udział w rzucie torebką na odległość i tu niepokonana okazała się
Agata Iskra z wynikiem 13,10 metra.
Natomiast panowie rzucali butem gumowym i w tej konkurencji tryumfował
Piotr Duda z wynikiem 26,30 m. Z kolei
w turnieju rodzinnym zwyciężyła rodzina Stawowczyk.
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę oraz talon na kiełbaskę
z grilla, a ponadto, uczestniczył w losowaniu jednej spośród 210 nagród.
Najwięcej szczęścia miała pani Łucja
Pilorz, która wylosowała tradycyjną
nagrodę główną – rower.
Przedstawiciel BOSiR – Tomasz
Solecki pragnie podziękować wszystkim pracownikom służb, które przyczyniły się do sprawnego i bezpiecznego
przeprowadzenia rajdu i już dziś zaprasza wszystkich chętnych w udziału
w kolejnej imprezie rowerowej: VIII
Bieruńskim Pucharze MTB zaplanowanym na 1 września. To jednak nie
jedyna rowerowa impreza w naszym
mieście kilka dni później odbył się…

NOCNY RAJ Z TYCHÓW
DO BIERUNIA

Ponad tysiąc rowerzystów – oto
wynik 134. Tyskiego Rajdu Rowerowego, który swoim patronatem objął
burmistrz Bierunia, Krystian Grzesica.
Jak wspominają organizatorzy, jest to

Nocą na rowerze nad Łysinę

Z uśmiechem na mecie Rodzinnego Rajdu Rowerowego

niewątpliwy rekord w historii tyskich
rajdów.
Rajd wystartował spod parafii św.
Jadwigi Śląskiej. Miejsce to niemal od
razu zajaśniało feerią barwnych światełek i odblasków, które rowerzystom
rozdawali organizatorzy wydarzenia
– stowarzyszenie NOL Tychy. Akcja ta
związana była z programem „Lepiej
Widoczni – Widocznie Lepsi”. Spora
grupa rowerzystów przemierzyła ulice: Żwakowską, Harcerską, Cienistą,
Bielską, Jana Pawła II, Armii Krajowej
i Sikorskiego w stronę Cielmic. Następnie drogami leśnymi dotarł nad
bieruńskie Jezioro Łysina, gdzie mogli
odpocząć i zregenerować siły. Dodatkową atrakcją było specjalnie dla nich
przygotowane ognisko z kiełbaskami.

Do rowerzystów dołączył także Burmistrz Miasta, Krystian Grzesica, który
był pod wrażeniem organizacji rajdu.
– O tej porze to miejsce jeszcze
nie widziało takiego tłumu. Jestem
bardziej niż rad z tak fantastycznej
frekwencji. Łysina to bardzo dobre
miejsce na takie spotkania, a trasa
z Tychów do Bierunia jest bardzo przyjemna. Sam w tyskim rajdzie wziąłem
udział po raz pierwszy, ale na pewno
nie ostatni. Oczywiście wszystkich
tyszan zapraszam na wspólne rajdy
bieruńskie – namawiał burmistrz Krystian Grzesica.
– Pierwszy raz jadę do Bierunia
na rowerze. Zazwyczaj korzystam
z samochodu, jednak teraz zastanawiam się, czy częściej nie skorzystać

Dotarcie na metę dostarczyło wszystkim nie lada satysfakcji

z roweru, szczególnie przy tak pięknej
pogodzie, jaką widzieliśmy w ciągu
ostatnich dni – mówił podczas jazdy
pan Artur, który pierwszy raz wziął
udział w rajdzie.
Nie tylko wspólna trasa sprzyjała
odbiorowi tego wieczoru. Uczestnicy
podkreślali niezwykłą atmosferę przy
ognisku, gdzie wszyscy mogli zjeść
wspólny posiłek.

– Najważniejsze jest to, że zaledwie po kilku minutach wszyscy zaczęli
traktować się jak jedna duża grupa.
Wszyscy są dla siebie mili i chętnie nawiązywali nowe znajomości – mówiła
pani Anna z Bierunia.
– Łysina jest bardzo ładnym miejscem i tworzy niezwykły klimat – mówił pan Piotr, stały uczestnik rajdu. – Aż
nie mogę uwierzyć, że to miejsce tak
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ROWEROWY BIERUŃ
bardzo zmienia się w nocy. Można powiedzieć, że nabiera pewnego rodzaju
magii – dodał.
Pozytywna atmosfera pozostała
z uczestnikami do samego końca. Co
najważniejsze, nie zdołał jej zepsuć
nawet ulewny deszcz, który zaczął padać o 1.00 w nocy, kiedy rowerzyści
wracali do domów. Nic w tym dziwnego – wracali bowiem naładowani
pozytywnymi emocjami, najedzeni,
a co najważniejsze razem.
Podsumowując sierpniowy Rajd
nie sposób nie zwrócić uwagi na
wprost rekordową frekwencję.
– Pamiętam jak zorganizowałem
pierwszy rajd w 2004 r. Wtedy przyjechało 17 osób. Sporo ludzi pukało się
w czoło, zadając pytanie „co za ludzie
jeżdżą nocą?”. Na następnym rajdzie
pojawiło się kilka osób więcej i tak
efektem kuli śnieżnej dotoczyliśmy
się do 134. edycji, na którą przyjechało
1012 osób. To tylko świadczy o tym,
że w Tychach mieszkają świetni ludzie,
dzięki którym i dla których możemy
organizować Tyskie Nocne Rajdy Rowerowe – wyjaśnił Michał Kasperczyk
ze Stowarzyszenia Sportowego NOLTYCHY – organizator rajdu.

Zapisy na rajd odbywają się elektronicznie na stronie: dostartu.pl

Burmistrz Bierunia na Łysinie powitał uczestników nocnego rajdu

Przed nami kolejne imprezy rowerowe: 1 września VIII Bieruński
Puchar MTB oraz 16 września Rajd
rowerowy Tychy- Bieruń
(ZP, MP)

Opłaty za ścieki nie wzrosną
N

ie zwiększą się opłaty
ponoszone przez mieszkańców za kanalizację, mimo, iż
wzrastają ceny odprowadzanych
ścieków. Dopłatę do ścieków sfinansuje bowiem gmina.
Jak przypomina Tadeusz Kowalik -prezes Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej
Sp.z o.o: Bieruń prowadzi aktywną
politykę proekologiczną w zakresie
oczyszczania ścieków. W naszym
mieście mamy około 122 km sieci
kanalizacji sanitarnej i 51 przepompowni ścieków. Ponadto, w zasobach gminy znajduje się 21 km
sieci kanalizacji deszczowej. Jako
gminna spółka utrzymujemy sieci
kanalizacyjne grawitacyjne, tłoczne, pompownie oraz trzy oczyszczalnie ścieków zlokalizowane przy
ul. Chemików, Jagiełły oraz przy
ul. Soleckiej.
Dzięki polityce burmistrzów
i rad miejskich kilku kadencji nasze
miasto jest skanalizowane w 95
procentach. Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej nie

tylko na bieżąco obsługuje mieszkańców odbierając i oczyszczając
ścieki, ale również monitoruje sy-

tuację i prowadzi działania konserwacyjne i modernizacyjne. W tej
chwili prowadzona jest przez BPIK

jedna z największych inwestycji
w tej kadencji czyli rozbudowa
i przebudowa oczyszczalni ścieków
przy ul. Soleckiej- dodaje prezes
Kowalik. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 16 mln złotych
z czego prawie 64% pozyskała Gmina ze środków zewnętrznych.
W bieżącym roku modyfikacji
uległa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, ponadto w życie weszło Prawo Wodne.
Zgodnie z nowymi przepisami,
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane są do
złożenia do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego „Wody Polskie” wniosku o zatwierdzenie taryfy na
dostawę wody i odprowadzenie
ścieków. Po weryfikacji wniosków
zatwierdzana zostaje nowa taryfa
na okres 3 lat.
Bieruńskie Przedsiębiorstwo
Inżynierii Komunalnej złożyło
wniosek, który z uwagi na zakres

prac zawartych w „Wieloletnim
planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych w gminie Bieruń
na lata 2018-2021 dla Bieruńskiego
Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej” przewidział wyższą stawkę
o 0,55 zł/m3 brutto za 1 m3 odprowadzanych ścieków. Dyrektor
regionalnego zarządu gospodarki
wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” po
weryfikacji wniosku taryfowego
zatwierdził nową wysokość taryfy
za odprowadzanie ścieków.
Na wniosek burmistrza Krystiana Grzesicy, Gmina Bieruń dążąc do minimalizacji dodatkowych
obciążeń finansowych dla mieszkańców wprowadziła (uchwałą
nr VIII/14/2018 Rady Miejskiej
z dnia 28 czerwca) dopłatę do
ścieków w wysokości 0,55 zł/
m3 brutto. Wysokość dopłaty
w całości rekompensuje wzrost
ceny odprowadzanych ścieków
dla mieszkańców indywidualnych.
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Zbliża się koniec lata. Jest to czas, kiedy dzieci ze smutkiem myślą już o zbliżającym się rozpoczęciu roku szkolnego i tym samym
końcu beztroskich wakacji. Jak jednak się smucić, gdy pogoda dopisuje, a Urząd Miejski przygotował moc atrakcji?

Leniwa niedziela…

Uroki dojrzałego lata: lody, piwo i jazz na bieruńskim rynku. W rytm muzyki duetu Michnowicz – Wielgat, lazy hours są bardziej przyjemne. A dzieci, wiem coś o tym – latają samolotem. Zabytkowy samolot pokazowy był w niedzielę 19 sierpnia nie lada atrakcją na naszym
rynku. Piloci czekali na wszystkich, którzy chcieli obejrzeć go z bliska i zasiąść za sterami. Choć nie można nim było polecieć, to kto wie?
Jeden z pilotów zdradził nam, że czekają już na zamówiony silnik, więc może w przyszłym roku wzbijemy się w przestworza?

Moc zabawy dla całej rodziny

Sobota, 18 sierpnia, z pewnością należała do tych bardzo intensywnych. Ten dzień spędziliśmy w iście sportowo-tanecznej atmosferze,
a to za sprawą festynu rodzinnego w bieruńskiej dzielnicy Ściernie, gdzie atrakcji z pewnością nie zabrakło!

Najważniejsze było to, że każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Najmłodsi uczestnicy festynu niemal od razu
przyłączyli się do wspólnej zabawy
z animatorami. Obok konkurencji
sprawnościowych zaproponowano im
wspólne stworzenie plakatu przedstawiającego bieruńskie hasło „Bieruń Ci
przaje”. Jak wiadomo, Bieruń słynie z
różnego rodzaju talentów, dlatego najmłodsi bardzo chętnie się przyłączyli,
tworząc wspaniałe dzieło plastyczne.
Ci, którzy poczuli sportowego
bakcyla, mogli sprawdzić swoje umiejętności na torze przeszkód przygotowanym przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji, po pokonaniu którego
mogli liczyć na atrakcyjne nagrody.
Z kolei zmęczeni różnymi aktywnościami, chętnie odpoczywali wśród
mydlanych baniek, a także sami mogli
spróbować je tworzyć.
Już o godzinie 17.00 nowe boisko
na Ścierniach zostało oblężone przez
młodych „żaków” należących do Klubu
Sportowego Bieruń Stary, których trenerem jest Bartłomiej Cieślik. Zmaganiom tym towarzyszyło wiele emocji, a
młodzi piłkarze wykazali się ogromny-

mi umiejętnościami. Zaraz po nich na
boisku wystąpiła utalentowana Liliana
Rossa, która zachwyciła wszystkich
swoim akrobatycznym popisem.
Chwilę później zrobiło się nieco
bardziej muzycznie, a to za sprawą
znanego i lubianego zespołu „Ściernianeczki”, który porwał publiczność
do wspólnego śpiewu. Do grupy dołączył także Burmistrz Bierunia, Kry-

stian Grzesica, który zachęcany przez
„Ściernianeczki” wspomógł je wokalnie. Na sam koniec scenę opanowały
„Bieruńskie Bajery” prezentując swoją
interpretację popularnych piosenek.
Ta propozycja bardzo spodobała się
mieszkańcom, którzy chętnie dołączali
do tańczących przed sceną par.
Choć był to bardzo intensywny
dzień, nikt nie żałował tego, że zawitał

w Ścierniach. Wszyscy zgodnie podkreślili, że to, co w tym dniu liczyło się najbardziej to ciepła, rodzinna atmosfera.
- Jestesmy tu dla tego klimatu mówiła jedna z mieszkanek Bierunia
- zabawy dla dzieci i muzyka na żywo
- czy można lepiej spędzić sobotę ze
znajomymi? - dodała z uśmiechem.

Podobnego zdania byli także
najmłodsi mieszkańcy, którzy bardzo
chętnie dołączali do wszystkich zaproponowanych im w tym dniu atrakcji.
- Najbardziej podobała mi się zabawa z bańkami - mówiła 10-letnia Ania
z Bierunia Nowego, która przyjechała
tu wraz ze swoimi dziadkami.
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Granitowa pełna radości

Istne szaleństwo - tak w skrócie opisać można to, co działo się w ostatnią sobotę, 28 lipca na osiedlu Granitowa w Bieruniu Nowym. Koncerty, przedstawienia i konkursy dla dużych i małych to tylko niektóre atrakcje, które czekały na mieszkańców.
Tej imprezy dosłownie nie dało
się przegapić. Choć festyn odbył się na
nowo wybudowanym parkingu przy
Powiatowym Zespole Szkół, było go
widać, a co najważniejsze – słychać
– z dużej odległości. Przybyłych mieszkańców widać olbrzymie dmuchańce
i mechaniczny byk, którego nie mogło
zabraknąć na imprezie w stylu country. Tuż za nimi rozpościerał się obraz
kolorowych namiotów i parasoli. Widok ten powodował wielki uśmiech,
szczególnie u najmłodszych mieszkańców Bierunia. Dzieci doskonale zdają
sobie sprawę z tego, że taki obrazek
oznacza tylko jedno – kolorowe zabawki lub pyszne przekąski.
Rozgrzewkę zaczęliśmy w sportowym duchu – dzieci brały udział
w konkursach sportowych lub korzystały z możliwości przejażżki wszędołazem z OSP Czarnuchowice. Ten,
kto chciał odpocząć od silnego słońca
mógł schować się pod namiotem i pomalować twarz lub wykonać kolorowy
tatuaż. Wielu uczestników zabawy
odwiedziło również okoliczne stoiska,
gdzie można było m.in. popróbować

miodów produkowanych w pasiekach
Kazimierza Wiśniowskiego, który
oprócz rozdawania słodkich specjałów raczył wszystkich chętnych opowieścią o tym jak istotne są pszczoły.

Nieco dalej znajdował się kącik plastyczny, w którym dzieci tworzyły
piękne prace.
Jak to często bywa przy dobrej zabawie, czas uciekał nieubłaganie. Już

o godz. 17.00 wszyscy najmłodsi zgromadzili się przy scenie, aby obejrzeć
przedstawienie o symbolu Bierunia
– utopcu. Po tym ciekawym widowisku nie zwolniliśmy ani na chwilę, bo
na scenie pojawił się już zespół „Nuta”,
który porwał wszystkich do tańca.

Aby jednak tancerze tak szybko się nie
zmęczyli, po kilku utworach organizowane były konkursy sprawnościowe
dla całej rodziny.
Magdalena Pytlarz

Nie tylko disco na Chemików
„Disco ponad wszystko” to tytuł festynu na osiedlu Chemików ale jak to
zwykle bywa tytuł nie oddaje wszystkiego. Zaczęło się od zabawy dla dzieci czyli festiwalu baniek mydlanych,
który jak zwykle wypadł doskonale.
Artyści z tej grupy aktywnie włączają
się niemal w każdą imprezę plenerową i w zależności od zamówienia
potrafią zabawić i dzieci, młodzież

i dorosłych. Pokaz sprawności bojowej OSP dowiódł, że na druhów
możemy liczyć nie tylko w sytuacji
zagrożenia ale i w czasie relaksu.
Sporo radosnych doznań dostarczył
wszystkim debiutujący przed bieruńską publicznością teatr Dziennego
Domu Senior +. Kopciuszek po Śląsku
w wykonaniu seniorów był hitem tego
popołudnia. Natomiast to co tygrysy

lubią najbardziej to zabawa taneczna
z zespołem „Brexton”. Zwyczajnie;
nogi same rwały się do tańca. Bawiliśmy się doskonale – mówi Piotr

Świerkosz i mam nadzieję, że tą imprezą tak naprawdę zainaugurowaliśmy
cykl festynów na osiedlu Chemików
w przyszłych latach. Tradycyjna festy-

nów na naszym osiedlu znów odżyła
i jestem przekonany, że tym razem
na dobre.
(ZP)
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ZAPRASZAMY DO POŁOWY WRZEŚNIA

Roman Nyga wystawia w Tychach

W Miejskiej Galerii Sztuki Obok, otwarto 17 sierpnia kolejną wystawę. Tym razem, w Pasażu Kultury Andromeda, swoje prace wystawia bierunianin
Roman Nyga. Malarz ekspresjonista, kolorysta – twórca wymykający się wszelkim schematom i klasyfikacjom.
UNDERGROUND
I TRADYCJA

Wybitny i skromny zarazem.
Osiemdziesięcioletni artysta, któremu
niejeden z młodszych kolegów mógłby
pozazdrościć twórczej inwencji. Człowiek, którego znaczna część twórczości związana jest z kościołem co
wymaga poszanowania tradycji, a przy
tym malarz- na wskroś nowoczesny,
już w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia wybijający się świeżością
spojrzenia. Jako członek grupy ARKAT,
był przedstawicielem katowickiego
undergroundu artystycznego. Ślązak
od pokoleń, adorujący lokalną tradycję
a jednocześnie otwarty europejczyk
wystawiający w wielu galeriach kontynentu.
Jak podaje portal „Rynek i sztuka”;
„Wśród najzamożniejszych klientów,
50% ankietowanych jest zdania, że
posiadanie prac znaczących artystów
jest – drugim po biżuterii – najpopularniejszym sposobem lokowania pieniędzy”. Roman Nyga był znaczącym
twórcą już u progu swej artystycznej
drogi. Świadczy o tym chociażby relacja z wernisażu prac artysty w katowickim BWA, przedstawiona na filmie
przygotowanym przez łódzką filmówkę
w 1968 roku. Nic dziwnego, że kierownictwo galerii Obok – zdecydowało
się przedłużyć wstawę prac pana Romana i jak nas poinformowano, prace
Nygi można będzie oglądać do połowy
września.

CO JEST W TYCH
OBRAZACH?

Malarstwo Romana Nygi przez
lata podlegało różnym przemianom
formalnym i treściowym. Niemniej
jego charakterystycznym elementem
było i jest zamiłowanie do koloru. To
nasycone barwy czerwieni i błękitu,
uchwycenie światła padającego na
różnego rodzaju przedmioty, stanowi
jedną z formalnych cech bieruńskiego artysty. Jak weneccy mistrzowie,
Nyga nie przywiązuje znaczenia do
dokładnego rysunku. Wręcz przeciwnie plamy barwne, w ekspresyjny
sposób komponowane na płótnie – to
znak rozpoznawczy jego obrazów. Nie
istnieją one jednak same dla siebie,
lecz budują skomplikowany i uporządkowany, symboliczny świat.

Ktoś z mniejszym entuzjazmem
podchodzący do twórczości Nygi,
może zapytać: i cóż takiego wyjątkowego jest w jego pracach? Całkiem
sporo. Dość powiedzieć, że problematyka dzieł koncentruje się wokół
człowieka, jego życia pełnego trudnych
wyborów oraz relacji z Bogiem, kręgiem rodzinnym, innymi ludźmi. Stąd
też tytuł wystawy „Być sobą – RAR
w odniesieniu być razem”.

MALUJ JAK MALUJESZ

Jak przypomniał sam twórca
podczas wernisażu tyskiej wystawy:
„Artysta musi się skądś znaleźć. Dla
mnie walka o tożsamość była pierwszą
sprawą w życiu. Uważałem, że trzeba
być sobą, żeby wyartykułować, czym
i dlaczego się różnimy od innych. Dlate-

go wymieniam zawsze prof. Wacława
Taranczewskiego z krakowskiej ASP,
który znał Ślązaków, widział wartość
naszej kultury regionalnej. Mówił: maluj tak, jak malujesz, bo to jesteś ty”
– dodaje pan Roman.
Obrazy Nygi to dokumentacja
życiowej podróży. Poczynając od
portretów rodzinnych, poprzez malarskie doświadczenia ojca i stryja,
czy późniejsze prace w ramach głośnej w latach sześćdziesiątych grupy
ARKAT. Artysta ukazuje konflikt między dobrem a złem, pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, tradycją
i nowoczesnością, rozumianą jako
narzucanie modnych, a nie zawsze
słusznych idei. O dziwo, znajdziemy
tu też pewien rodzaj buntu przeciwko zrelatywizowanej rzeczywistości,
a bycie buntownikiem w dojrzałym
wieku, nie jest oczywistym wyborem.
Ale też buntownicy nie zapisują się na
kartach „Historii kościoła na Śląsku”
gdzie o wymienione są liczne realizacje
sakralne Romana Nygi. Znajdziemy tam
informację o polichromiach w kilkunastu kościołach, projektach wnętrz
w kilku kolejnych i projektach witraży
przygotowanych dla równie pokaźnej
grupy świątyń. Dość wspomnieć, że
jedną z najstarszych zachowanych prac
Nygi jest sgraffito na łuku tęczowym
w kościele św. Wawrzyńca w Orzeszu
(1970).
Lato powoli dobiega końca. Wracamy z wakacji a jednocześnie ciągle
jeszcze mamy trochę wolnego czasu.

Pożegnaliśmy ks. Proboszcza Ogiermana
Z

e smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniego bieruńskiego proboszcza – Ks. Waleriana Ogiermana, który zmarł 10 sierpnia. Był
emerytowanym proboszczem parafii Świętego Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym. Miał 67 lat.
Kapłanem był 43 lata.
Pogrzeb ks. Waleriana Ogiermana, emerytowanego proboszcza
parafii św. Bartłomieja w Bieruniu
odbył się we wtorek 14 sierpnia.
Uroczystość żałobna zgromadziła
dziesiątki księży, tłumy parafian,
liczne poczty sztandarowe oraz
władze miasta i powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Mszy pogrzebowej przewodniczył abp senior Damian Zimoń,
który powiedział, że praca ks. Wa-

leriana była konsekracją śmierci.
Że przygotowując ludzi na śmierć,

uczył przekuwać cierpienie na coś
wartościowego. Kazanie wygłosił
ks. kanonik Józef Przybyła, emerytowany proboszcz parafii hołdu
nowskiej, który przypomniał doświadczenie Zmarłego z chorobą
i cierpieniem, nie tylko własnym,
ale także jako kapelana szpitalnego,
jakim był w szpitalach katowickich,
nim w 1989 r. został proboszczem
w Bieruniu. Przygotowywał drogę
do wieczności tym, którzy kończyli życie – powiedział. Ks. kanonik
Przybyła. Ciepło wspomniał też
24-letnią posługę duszpasterską
w charakterze proboszcza, gdzie
pokazał się m.in. jako dobry gospodarz. Między innymi w czasie, kiedy
kierował starobieruńską parafią
przeprowadzona została renowacja
wnętrza kościoła parafialnego, ge-

neralny remont probostwa, budowa salek czy odnowienie organów.
Po Mszy Świętej kondukt żałobny przeszedł na cmentarz parafialny przy zabytkowym kościółku
św. Walentego, który przez lata
był tak bliski sercu zmarłego. Tu,
nad mogiłą w imieniu bieruńskiej
społeczności – księdza Waleriana
Ogiermana pożegnał burmistrz Krystian Grzesica mówiąc, że duszpasterz przyszedł do Bierunia w roku
przełomu i że wraz z nami budował
niezależność miasta. Przypomniał,
że jako proboszcz ksiądz Ogierman
mówił „Działajcie, tylko z sercem
i głową”. – Będzie nam Cię brakowało, ale pozostaniesz w naszych
sercach i pamięci – zapewnił burmistrz składając kondolencje bliskim Zmarłego.

Roman Nyga (urodzony w 1938 r.,

Bieruń). Absolwent krakowskiej ASP.
Uczestnik wielu działań i grup artystycznych. Obecnie członek międzynarodowej grupy artystycznej RAR.
Twórca płaskorzeźby pod pomnikiem
Stoczniowców w Gdańsku (1980 r.)
i nowych koron dla obrazu Matki
Boskiej Piekarskiej (1985 r.). W roku
1989 stypendysta fundacji Jana Pawła
II (Stuttgart, Kolonia).
Liczne nagrody, wystawy indywidualne i zbiorowe w Polsce, Szwajcarii
Niemczech, Belgii, Holandii. Współorganizator wystaw artystów z Kolonii
i Katowic w ramach partnerstwa miast,
a także pomiędzy Stacją Sztuki St. Peter
w Kolonii i Muzeum Archidiecezjalnym
w Katowicach.
W ostatnich latach prezentował swoją
twórczość na wystawie pt.: „Niemcy
i Polacy” w Berlinie (2009), na wystawach jubileuszowych (2013), oraz
„Spotkania”, „Miłość i Krzyk”, „Europa domowina” w znanych galeriach
Frankfurtu nad Menem. Jego prace
znalazły się również na wystawie „Trasa
Muzeum – Zalew zegrzyński. Estrada
sztuki nowoczesnej” w Muzeum Narodowym w Warszawie (2015).

Warto skorzystać z okazji i ruszyć do
galerii przy placu Baczyńskiego 2. zanim dzieła bieruńskiego mistrza zaczną
wypełniać katalogi aukcyjne.
Zbigniew Piksa

Ks. Ogierman urodził się
4 września 1950 roku w Rybniku. Święcenia kapłańskie przyjął
w 1975 roku z rąk bp. Herberta
Bednorza. Jako wikary posługiwał w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie
(1975-1985). W 1985 roku został
kapelanem szpitali klinicznych
w Katowicach. Funkcję tę sprawował do 1989 roku
W październiku 1989 oku
został proboszczem parafii św.
Bartłomieja Apostoła w Bieruniu
Starym. W dekanacie bieruńskim
od 2008 r. pełnił funkcję dziekana.
Na emeryturę przeszedł w 2013 r.
Zmarł w Katowicach 10 sierpnia
2018 roku.
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Centrum logistyczne w Bieruniu

Nasze miasto ma szansę na ponad 1000 nowych miejsc pracy, ponad 6 mln złotych netto ze sprzedaży gruntów w pierwszym etapie
realizacji inwestycji i kilka mln złotych wpływów rocznie z tytułu podatku od nieruchomości. Pierwsze kroki w tej sprawie podjęto
19 lipca, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, kiedy to radni wyrazili zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych położonych
przy ulicy Oświęcimskiej. Otworzyło to drogę do powstania centrum logistycznego a jednocześnie pytania mieszkańców, o szczegóły
inwestycji, obawiających się wzmożonego ruchu samochodowego pojazdów, wjeżdżających codziennie na tereny tego centrum.

A

by odpowiedzieć na pytania
mieszkańców oraz udzielić
wszelkich niezbędnych wyjaśnień,
w poniedziałek 30 lipca zorganizowano spotkanie w kinoteatrze „Jutrzenka” podczas którego przedstawiciele
inwestora zaprezentowali założenia
planowanej inwestycji oraz odpowiadali na pytania mieszkańców.
Na początku zebrania burmistrz
Bierunia Krystian Grzesica oraz Łukasz
Odelga naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
przedstawili genezę wspomnianych
zamierzeń inwestycyjnych. Dowiedzieliśmy się, że tereny, położone
pomiędzy ulicą Oświęcimską a tzw.
„torem prób” FCA, rozdrobnione własnościowo, mają wreszcie szanse,
po wielu latach starań, znaleźć się
w jednym ręku i zostać wykorzystane
pod budownictwo produkcyjno-usługowe. Na taki finał ponad 90. właścicieli gruntów oraz miasto czekali
prawie 20 lat.
Przypomnijmy, że w 1999 roku,
uchwalona została zmiana Planu
Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego, w którym zdecydowano,
że obszar ten będzie przeznaczony na
cele inwestycyjne. Przez kolejne lata
terenem zainteresowani byli potencjalni inwestorzy, jednakże ze względu na dużą ilość właścicieli gruntów,
sprawy prawne, pozyskanie terenu
w całości było utrudnione i nigdy nie
zostało skutecznie zakończone. Realne stało się to dopiero teraz, kiedy
potencjalny inwestor, jedna z największych firm w Europie w branży
logistycznej porozumiał się z wszystkimi, kilkudziesięcioma prywatnymi
właścicielami gruntów.

Przedstawiciel inwestora zwrócił
się do miasta z wnioskiem o umożliwienie kupna także działek gminnych,
stanowiących około 13 % obszaru
inwestycji. Mając powyższe na uwadze, w czwartek 19 lipca Rada Miejska jednogłośnie wyraziła zgodę na
sprzedaż działek gminnych. Decyzja
ta, pozwoli na ogłoszenie przetargu
nieograniczonego na zbycie gruntów
gminnych.
Decyzja o sprzedaży gruntów
gminnych wynika z konsekwentnego
realizowania polityki rozwoju, jaką
Bieruń prowadzi od kilkunastu lat. Potwierdzeniem tego kierunku jest fakt,
że w 2013 roku w ramach aktualizacji

Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Bierunia ówczesna Rada Miejska na wniosek Burmistrza Miasta
utrzymała przeznaczenie tych terenów na cele produkcyjno-usługowe.
W ramach realizacji polityki rozwoju terenów położonych wzdłuż
ulicy Oświęcimskiej, na przestrzeni
lat powstawały kolejne zakłady, jak
np.: Johnson Controls (obecnie Adjent Seating Poland Sp. z o.o), Auto
Partner, czy Basco i nowo powstała inwestycja firmy AUTOS przy ul.
Świerczynieckiej.
Planowania inwestycja zakłada
budowę centrum logistycznego wraz

Gdzie i jak można uzyskać
świadczenia rodzinne?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu przypomina, iż
w Dziele Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych tutejszego MOPS
można składać wnioski w formie
papierowej o ustalenie prawa do
świadczenia Dobry Start, świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń
z funduszu alimentacyjnego na
okres świadczeniowy/zasiłkowy
2018/2019.

Jednocześnie w dalszym ciągu
zachęcamy Państwa do przesyłania
wniosków o powyższe świadczenia
drogą elektroniczną. Pozwoli to
Państwu na uniknięcie oczekiwania
w kolejkach spowodowanych zwiększoną liczbą osób zgłaszających się
obecnie do tutejszego Ośrodka.
Nadmieniamy także, iż w Dziale
Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych
w tutejszym Ośrodku wtorek jest

dniem wewnętrznym i w tym dniu
Stron nie przyjmuje się.
W związku z powyższym prosimy
o zgłaszanie się do w/w Działu w pozostałych dniach urzędowania, tj.:
- w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00,
- w środy i czwartki w godz. 7.30
– 15.30
- w piątki w godz. 7.30 – 14.00

z zespołem obiektów, w których realizowane będą usługi logistyczne
związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów. W ramach inwestycji
wybudowana zostanie również niezależna droga obsługująca projektowane centrum logistyczne. Dojazd do
niego odbywać się będzie od strony
ulicy Oświęcimskiej. Podkreślmy, że
ruch odbywać się będzie od strony Tychów, utrzymując tym samym
zakaz ciężkiego ruchu od strony
centrum Bierunia Starego i Osiedla
Homera.
Dzięki tej inwestycji może powstać ponad 1000 miejsc pracy.

Mając na uwadze wielkość obszaru
na którym może powstać Centrum
Logistyczne i towarzysząca mu infrastruktura szacuje się, że do budżetu
miasta wpływać będzie rocznie kilka
mln zł podatku od nieruchomości,
a z samej sprzedaży gruntów miasto
może uzyskać ponad 6 mln zł. Uzyskane w ten sposób środki finansowe
umożliwią dalszy dynamiczny rozwój
miasta.
Jeden z mieszkańców zapytał czy
w czasie budowy będzie uciążliwość
dla mieszkańców os. Homera? – Nie
mamy jeszcze projektu powiedziała
przemawiająca w imieniu potencjalnego inwestora Karolina Adamczyk
i dodała: będziemy współpracować
z gminą aby ograniczyć ewentualną
uciążliwość. Jednocześnie zapewniła
mieszkańców Bierunia o tym że inwestycja spełnia wszystkie normy
w zakresie oddziaływania na środowisko. Pani Adamczyk uspokoiła
obawy mieszkańców mówiąc Nie
planujemy produkcji ciężkiej tylko
magazynową i ewentualnie przepakowywanie.
W podobnym tonie wypowiedział się burmistrz Krystian Grzesica
mówiąc Nie dopuszczę do tego by
w Bieruniu była jakakolwiek działalność uciążliwa dla mieszkańców.
Pierwszy krok na drodze do inwestycji został zrobiony. Zawsze na
początku drogi towarzyszy nam obawa przed nieznanym. Jeśli inwestor
dotrzyma swoich zobowiązań Bieruń
otrzyma ogromny impuls umożliwiający kontynuowanie działań rozwojowych w mieście.
Zbigniew Piksa

Bezpłatne szczepienia dla
mieszkańców Bierunia
Podobnie jak w ubiegłym roku,
mieszkańcy Bierunia w wieku od 60.
roku życia będą mogli skorzystać
z bezpłatnych szczepień przeciwko
grypie finansowanych przez Gminę
w ramach programu zdrowotnego,
realizowanego na terenie naszego
miasta. Program potrwa od września
do listopada br.
Świadczenia będą realizowane
w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
MULTIMED sp. z o. o. w Bieruniu,
ul. Granitowa 22.

Żeby skorzystać ze szczepień
należy zarejestrować się w NSZOZ
„MULTIMED” w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00
– 13:00 telefonicznie pod nr telefonu
32 216 21 07 lub osobiście w pokoju
C9. Szczepienia wykonywane będą
w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 11:00 – 16:00 w gabinecie zabiegowym – pokój A14.
O kwalifikacji do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Gorąco zachęcamy do skorzystania z tej oferty!
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URATUJ KOMUŚ ŻYCIE

Zostań dawcą szpiku

Tak, Ty również możesz być bohaterem i uratować komuś życie zapisując się
w sobotę 8 września na bieruńskim Rynku, do bazy potencjalnych dawców
szpiku. W naszym kraju, co roku, około 12 tysięcy osób zapada na białaczki
i inne choroby układu krwiotwórczego. Dla wielu z nich jedyną szansą na wyleczenie jest przeszczep szpiku od zdrowego dawcy. Autogeniczny przeszczep (chory jest dawcą i biorcą) – często jest mało skuteczny. Przeszczep allogeniczny od dawcy rodzinnego możliwy jest jedynie w 1 przypadków dlatego
też alternatywą są allogeniczni dawcy niespokrewnieni. Jednym z nich, jest
mieszkaniec osiedla Chemików z Bierunia Piotr Świerkosz, który niedawno
oddał szpik i być może uratował komuś życie. Poniżej zamieszczamy rozmowę
w której pan Piotr wyjaśnia szczegóły. Liczymy, że zachęcą one kolejnych potencjalnych dawców z naszego miasta.
- Panie Piotrze gratuluję i podziwiam pana postawę. Proszę powiedzieć
skąd wziął się pomysł aby oddać szpik
kostny?
– Do tej kwestii trzeba podejść
z dwóch stron. Jedną sprawą jest decyzja o zarejestrowaniu się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego.
Drugą kwestią jest decyzja o podtrzymaniu swojego zobowiązania o tym, że
ten szpik chce się oddać komuś, kto go
potrzebuje. Samo wpisanie się do bazy
potencjalnych dawców szpiku, w moim
przypadku była to baza Fundacji DKMS,
nie przesądzało o tym, że mój szpik trafi do kogoś potrzebującego, kogoś kto
zmaga się z chorobą nowotworową.
O możliwości dokonania przeszczepu
od dawcy nie spokrewnionego decydują
różne czynniki.
U mnie przygoda, bo tak patrzę na
to z perspektywy ostatnich wydarzeń,
rozpoczęła się w 2014 roku. O ile dobrze pamiętam, zamówiłem sobie pakiet
rejestracyjny na stronie internetowej
Fundacji DKMS, pobrałem wymaz z jamy
ustnej i odesłałem całość do siedziby fundacji. W zasadzie tyle. Po jakimś czasie
dostałem potwierdzenie o rejestracji.
I sprawa ucichła.
– To jak to w zasadzie się stało, że
oddał Pan szpik kostny?
Pierwszy telefon w tej sprawie odebrałem w czerwcu bieżącego roku. Gdzie
pracownik fundacji DKMS poinformował
mnie, o wstępnej zgodności pomiędzy
mną, a biorcą szpiku. Wtedy nie wiedziałem kim jest ta osoba, gdzie mieszka, co
robi, jak wygląda jej życiowa sytuacja. Już
wtedy po raz pierwszy padło pytanie,.
czy podtrzymuje wolę oddania szpiku
kostnego. To pytanie później padło
wielokrotnie. Nie wyobrażałem sobie
udzielenia innej odpowiedzi. Później były
ankiety medyczne. Badania wstępne. Badania szczegółowe. Procedura pobrania
szpiku bardzo silnie skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa dawcy. Dlatego
też wykonano mi szereg szczegółowych
badań, które miały potwierdzić moją
kondycję zdrowotną.

– Czy można oddać tylko raz?
– Szpik kostny regeneruje się
w naszym organizmie po około trzech
tygodniach od momentu pobrania.
Istnieją dwie metody. Pierwszą
z nich jest metoda pobrania komórek
krwiotwórczych z krwi obwodowej,
druga to pobranie szpiku kostnego
z talerza kości biodrowej, co wykonywane jest w 20% przypadków. O tym,
która metoda zostanie wybrana decydują lekarze z kliniki przeszczepu,
czyli tej, gdzie znajduje się pacjent
oczekujący przeszczepu. Co ważne
w żadnym przypadku szpik kostny nie
jest pobierany z kręgosłupa, a zabieg
jest całkowicie bezpieczny i w zasadzie bezbolesny. W moim przypadku
zdecydowano się na pobranie z talerza kości biodrowej. Jakieś niedogodności? Wbijanie wenflonu, pobieranie
krwi, a po zabiegu uczucie lekkiego
stłuczenia. Jednak to nic w perspektywie usłyszenia słów o tym, że dało
się komuś szansę na życie. Wie Pan,
hasło fundacji DKMS „Pomożesz? Bo
możesz! Masz to w genach.” Nabrało
dla mnie zupełnie innego wymiaru!
– Czy zawsze dawca wie kim jest
biorca?
– O tym, kto otrzyma mój szpik
dowiedziałem się po przebudzeniu
z narkozy. Koordynator fundacji powiedział krótkie zdanie „Pana szpik
otrzyma dorosła kobieta mieszkająca w Stanach Zjednoczonych.” Tyle.

Obecnie w bazie fundacji DKMS jest
zarejestrowanych blisko 1,4 mln potencjalnych dawców, z czego blisko
5 500 osób oddało szpik, co stanowi
niecałe 0,4%! Te liczby pokazują, jak
skomplikowana jest to sprawa i jak
ciężko o zgodność pomiędzy dawcą
i biorcą.

Krótki komunikat Przepisy prawa
regulują kontakt pomiędzy dawcą
i biorcą. Spotkanie tzw. bliźniaków
genetycznych jest możliwe, ale nie
wcześnie niż po dwóch latach od dnia
zabiegu. Jest możliwe, ponieważ na
kontakt muszą wyrazić zgodę obie
strony.
– Jesteśmy w okresie przedwyborczym. Co by Pan odpowiedział na
zarzut, że chce się Pan w ten sposób
promować przed wyborami?
– Wie Pan, staram się nie polemizować z absurdalnymi zarzutami.
Jestem daleki od promowania swojej osoby na nieszczęściu innych. To
nieprzyzwoite. Wybory zostawmy na
boku, bo z moich 4-letnich dokonań
rozliczą mnie mieszkańcy przy wyborczej urnie. Musimy pamiętać, że
moje pobranie szpiku kostnego było
związane z konkretną osobą potrzebującą pomocy. Osobą, której choroba odbierała życie.
– Jak zachęciłby Pan potencjalnych dawców, do oddawania szpiku?

– Osobiście zachęcam wszystkich
niezdecydowanych do rejestracji w potencjalnej bazie dawców szpiku. Czy
to przez stronę internetową fundacji
DKMS, czy w inny sposób.
W ramach Dni Bierunia, 8 września odbędzie się Dzień Potencjalnego
Dawcy Szpiku.

Wtedy będzie można zapytać
o szczegóły procedury, zapisać się do
bazy potencjalnych dawców. Myślę,
że wszyscy powinniśmy życzyć sobie
tego by potencjalnych dawców było
jak najwięcej, a potrzebujących, jak
najmniej.
Zbigniew Piksa
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Jubileusz Sekcji Skata LEŚNA Bieruń

PUCHAR LATA

Baby nas leją...

… ten okrzyk towarzyszył Oli Łańskiej, kiedy odbierała z rąk burmistrza Krystiana Grzesicy skatowy Puchar Lata 2018. Pani Aleksandra ugrała 18085 punktów i zostawiła w polu
28 mistrzów bieruńskiego skata.

W

sobotę 18 sierpnia odbyło
się podsumowanie wakacyjnego cyklu rozgrywek o Puchar Lata.
W czwartek czerwcu odbył się pierwszy
tegoroczny turniej przygotowany przez
Sekcję Skata KS Unia Bieruń Stary. A potem przez dziesięć kolejnych tygodni,
zawodnicy zmagali się przy skatowym
stoliku. Licytacji i sporów było co niemiara. Wszyscy zastanawiali się czy
wygra Czesław Piekorz? Karol Mielcarek czy Henryk Krzemiński? To znani
i cenieni zawodnicy bieruńskiej sekcji,
którzy tryumfowali niejednokrotnie.
Jednak o czym z dumą obwieścił kierownik sekcji skata Franciszek
Mrzyk, kolejny raz musieli oni ustąpić
miejsca Aleksandrze Łańskiej Gawlik.
Pani Ola, jest zawodniczką KS Unia Bieruń Stary i jak nam powiedziała, w skata grała niemal od dziecka. W mojej
rodzinie, grali wszyscy – powiedziała
pani Ola i dodała: ale młodsze pokolenie coraz słabiej, bo od kart woli
komputery. Najlepszy był mój dzia-

M

dek podsumowała nasza mistrzyni.
Przemawia przez nią skromność, bo
Aleksandra Łańska- Gawlik jest skatową Mistrzynią Polski w latach 2010
i 2014, Wicemistrzynią z roku 2011
i laureatką trzeciego miejsca w kraju
w roku 2012.
Brawa dla Pań bo miejsce w czołówce wywalczyła sobie również Pani
Lidia Segeth sklasyfikowana na pozycji
szóstej. Z konikarskiego obowiązku

dodajmy, że skat jest ciągle zdominowany przez mężczyzn i pań wśród
zawodniczek jest niewiele. Za to te,
które grają – prezentują poziom mistrzowski. Panowie jak zwykle świetnie zaczęli a potem słabli z turnieju na
turniej. Ostatecznie miejsce drugie zajął Henryk Krzemiński a miejsce trzecie
Karol Mielcarek. Sędziował i prowadził
zawody Holdek Mrzyk.
(pik)

Bierunianie na górskich szlakach

L

ędzińskie koło PTTK jest jednym
z prężniej działających w oddziale
tyskim skupiającym w sumie ponad 300
miłośników wędrówek. Koło jest lędzińskie ale skupia zarówno lędzinian jak
i wielu mieszkańców Bierunia – słowem
osoby mniej lub bardziej związanych
z kopalnią „Ziemowit”. W ubiegłym roku
Lędzińskie koło PTTK nr 5 obchodziło
sześćdziesięciolecie turystycznej aktywności. Jak przystało na koło odznaczone
Złotą Honorową Odznaką PTTK organizuje niezliczone ilości wycieczek. Właśnie
ostatnio członkowie wrócili z kolejnej
wycieczki w rejon Małej Fatry. Przy przepięknej słonecznej pogodzie 29-osobowa grupa w tym mieszkańcy Bierunia
i Lędzin o godz.9.30 zameldowała się
w miejscowości Martin.
– Naszym celem była Ferata Martińskie
Hole – mówi Andrzej Gierlata prezes

koła. Zresztą atrakcji na trasie doliny
Młyńskiego Potoku nie brakowało
– dodaje prezes Gierlata – drewniane
kładki, pozostałości byłej kopalni oraz
przepiękne wodospady, wiszące mostki
i żelazna droga po skałach podniosły
nam poziom adrenaliny. Po przejściu
Feraty i dotarciu do Chaty Martińskie

Hole, 11 osób weszło na najwyższy szczyt
Małej Fatry części Luczańskiej -Velka
Luka 1476m n.p.m.
To jednak nie wszystko, gdyż tegoroczny kalendarz przewiduje jeszcze osiem
wycieczek więc atrakcji miłośnikom
wypraw w nieznane z pewnością nie
zabraknie.
(pik)

ul. Królowej Jadwigi 10, godz. 11:00
16.09 wyjazd Opole
22.09 Mistrzostwa Bierunia w Wędkarstwie starorzecze Wisły Czarnuchowice
29.09 wyjazd Jura Krakowsko-Częstochowska zakończenie sezonu

29.09 Mistrzostwa Bierunia w Tenisie
Ziemnym – kat oldboy korty tenisowe
ul. Warszawska 270
22.09 Mistrzostwa Bierunia w Tenisie
Ziemnym – kat open korty tenisowe
ul. Warszawska 270

Wśród nich Kazimierz Zdechlik wicemistrz Polski za rok 1987r. oraz Paweł Latocha wicemistrz Polski z roku
1991r. Warto również zaznaczyć, że
zawodnik Leśnej – Jan Krawczyk
zdobył tytuł mistrza Polski w 2014r.
w klasie ogólnej.
Ostatnio, z okazji jubileuszu Piotr
Błażek odebrał srebrną odznakę Polskiego Związku Skata, którą wręczył
mu szef Związku Henryk Brzoska.
W czasie sierpniowych rozgrywek
graczy odwiedził i Puchary wręczył wspierający sekcję Burmistrz
Bierunia Krystian Grzesica. Turnieje sekcyjne odbywają się w każdą
środę o godz.16:00 w Pubie LEŚNA
ul. Za Kopcem 28 A. W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału
wszystkich sympatyków skata.
(pik)

Gorąca tenisowa
niedziela

S

Plan imprez sportowych na wrzesień
1.09 wyjazd Tatry Wysokie Szpiglasowa Przełęcz
1.09 VIII Bieruński Puchar MTB obiekt
sportowy ul. Chemików 40
2.09 Mistrzostwa Bierunia w Wędkarstwie zb. wodny „Łysina”
15.09 BRN Jump Bieruń SkatePark

iłośników skata jest Bieruniu tak wielu, że nie
mieszczą się w jednej sekcji. Nic
dziwnego, że z inicjatywy Piotra
Błażka powstała sekcja skata Leśna
Bieruń. Rozgrywki ligowe LEŚNA
Bieruń zaczynała w 2008r. z 11
członkami w Tyskiej Lidze Okręgowej. W 2009r. wygraliśmy DPO
Tychy i w finale Drużynowego Pucharu Polski uzyskaliśmy 11 miejsce na 80 drużyn – wspomina Piotr
Błażek i dodaje – również w 2009r.
awansowaliśmy do III ligi gdzie graliśmy przez kilka sezonów. Obecnie
zawodnicy Leśna Bieruń grają w Lidze Okręgowej Tychy – Katowice
– Tychy Miasto i po IV kolejkach
są na 5 miejscu.
W ciągu 10 lat działalności,
w sekcji Leśna grało 39 zawodników.

pontanicznie zorganizowany turniej deblowy w niedzielę 18 sierpnia cieszył sporą
popularnością gdyż do rozgrywek
zgłosiło się 20 uczestników. Hasło
rzucił Marek Kumor – który zadbał o przekąski a Jurek Słociński
o organizację od strony sportowej.
Po kilkugodzinnych zmaganiach
w finale zmierzyli się Feliks Dembkowski i Tadek Bąk, którzy wygrali
z Mateuszem Rysiem i Darkiem
Kuczem. W meczu o trzecie miejsce
lepsi okazali się Jurek Słociński
i Grzegorz Kłaput, którzy zwycię-

żyli z Pawłem Puchajdą i Pawłem
Kuczem.
Dla wszystkich uczestników
były kiełbaski, ciasto i kawa i inne
smakołyki. Najlepsze pary otrzymały skromne suweniry. Niespodzianką było rozlosowanie wśród wszystkich uczestników 4 statułetek
tenisistów. Szczęście uśmiechnęło
się do Pawła Kucza, Darka Kucza,
Tadka Bąka i Jurka z USA (gościnnie w Bieruniu). Organizacyjnego
wsparcia tenisistom tradycyjnie
udzielił Bieruński Ośrodek Sportu
i Rekreacji.
(ZP)
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