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Bierunianie kochają rowery. To było 
widać na ostatnim Rodzinnym 
Rajdzie Rowerowym, który 
odbył się 30 lipca. Była to już 
22. edycja rodzinnej imprezy. 
Organizator Bieruński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji nie odwołał 
wydarzenia i słusznie, bowiem 
szczęśliwym trafem powstało okno 
pogodowe i kapryśna pogoda nie 
pomieszała rowerzystom szyków. 
A było ich ponad pół tysiąca.

Kolarzówki, składaki, rowery górskie, miejskie, 
sportowe, rekreacyjne a nawet tak rzadko spo-
tykane jak beach cruiser – pojawiły się o godz. 
12 na stadionie KS Unia Bieruń przy ul. Chemi-
ków. Ich właściciele mieli kilka cech wspólnych, 
jak choćby uśmiechy na twarzach i... rajdowe 
koszulki. – Każdy uczestnik rajdu otrzymał dedy-
kowaną koszulkę z logiem 22. Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego – mówi Tomasz Solecki z Bieruń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – Na impre-
zę zapisało się 548 uczestników, co nas bardzo 
cieszy, bo prognozy pogodowe przywidywały 
spore opady. Najwięcej w historii rajd liczył 1200 
rowerzystów, zatem tegoroczna edycja nie jest 

może najliczniejsza, ale za to atrakcjami wypcha-
na jest po brzegi – dodał Tomasz Solecki.

Rowerzyści przejechali trasę licząca około 13 km 
od stadionu do Hali Sportowej BOSiR, gdzie czekał 
na nich piknik rodzinny. Przejazd został zabezpie-
czony przez patrole policji oraz straży miejskiej 
i straży pożarnej, ponadto nad bezpieczeństwem 
i zdrowiem uczestników czuwali ratownicy me-
dyczni czy osoby z uprawnieniami do kierowa-
nia ruchem. Trasa nie była zbyt wymagająca, 
bo taka przecież nie miała być. Panowała atmo-
sfera relaksu i rekreacji, zaś podczas przejazdu 
uczestnicy żywo ze sobą dyskutowali i wymieniali 
doświadczenia. – W tym roku mam już przejecha-

ne 1200 km, głównie po górach. Zapowiada się 
najlepszy rok w moim dorobku – chwalił się jeden 
z uczestników. – Rower to dla mnie środek trans-
portu, nie wiem, ile kilometrów przejechałem. Jak 
wrócę do domu to sprawdzę, ile mam do pracy 
i pomnożę przez dni robocze – śmiał się inny.

Na mecie uczestnicy otrzymali napoje. Organi-
zator zadbał o dmuchańce dla dzieci, malowanie 
twarzy, stoiska gastronomiczne (każdy uczest-
nik otrzymał kupon), gry i zabawy w tym loterię 
z ponad setką nagród, tradycyjnie z rowerem 
na czele. Ponadto odbyły się konkursy (choćby 
konkurs rzutem kaloszem) z podziałem na kate-
gorie rodzinną, damską i męską. KP
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2 lipca Górnośląsko-
Zagłębiowska Metropolia 
obchodziła swoje 
pierwsze święto. Z tej 
okazji Muzeum Miejskie 
w Bieruniu (w organizacji) 
wraz z Miastem Bieruń 
zaprosiło mieszkańców 
na wędrówkę osią czasu, 
odkrywającą kolejne etapy 
rozwoju naszego miasta.

Żywa galeria sztuki

Jak mówi dyrektor Muzeum, Ag-
nieszka Szymula, w tym dniu nie 
mogło zabraknąć spotkania z wyna-
lazcą dynamitu – Alfredem Noblem. 
Uczestnicy mieli okazję obserwować 
proces powstawania popiersia z gli-
ny, które na rynku tworzył niezwykły 
bieruński rzeźbiarz Jarosław Jasiński. 
Człowiek, którą swą pracą, wiedzą 
i przepełnionymi ogromną wrażli-
wością i pasją opowieściami zauro-
czył przechodniów, po raz pierwszy 
prezentował swoje prace w swoim 
rodzinnym mieście. Jego pracę po-
dziwiali dorośli, ale i bacznie obser-
wowały dzieci. Każdy mógł spróbo-
wać swoich sił podczas trwających 
jednocześnie warsztatów lepienia 
z gliny i malowania rzeźb farbami. 
To właśnie najmłodsi z ogromnym 
zapałem, z łatwo poddającego się 
materiału wyczarowywali kształty, 
które podpowiadała im wyobraź-
nia. Wskazówki i zachęta do pracy 

dodawały skrzydeł. Kto wie, może 
spośród uczestników wyrośnie kiedyś 
artysta… z siłą dynamitu.

Odkrywamy Bieruń
Muzeum nieustannie zaprasza wszyst-
kich chętnych do poznawania cieka-
wostek z przeszłości Bierunia. W cza-
sie spaceru zatytułowanego „Śladem 
bieruńskich warsztatów i zakładów 
pracy”, Marcin Noras – student hi-
storii, bierunianin i lokalny pasjonat – 
opowiadał o przeszłości miejsc, w któ-
rych dawniej działali m.in. bieruńscy 
stolarze czy szewcy. Do tej opowieści 
włączył się, także bierunianin, Jerzy 
Pastuszka, który chętnie dzielił się 
swoją wiedzą o dawnym życiu miesz-
kańców.

Inscenizacja 
przekazania czołgu
Jedną z największych atrakcji wy-
darzenia była inscenizacja oparta 
na historycznym wydarzeniu. Otóż 
na bieruńskim rynku można było 
cofnąć się w czasie do roku 1936, 
kiedy to pracownicy zakładu „Lig-
noza” przekazali Wojsku Polskiemu 
ufundowany przez siebie czołg TKS. 
Punktualnie o godzinie 16 samocho-
dem Citroën C4 B przybył na miejsce 
Minister Spraw Wojskowych gen. 
Tadeusz Kasprzycki, który stanął na 
czele reprezentacji Wojska Polskie-
go. Minister powitał delegację „Lig-
nozy”, której przewodził dyrektor 
generalny Leopold Szefer. Następnie 
obaj panowie złożyli podpisy pod 
uroczystym aktem przekazania. 

Po symbolicznym podpisaniu aktu 
żołnierze Wojska Polskiego odebrali 
dar, a minister dziękował każdemu 
pracownikowi „Lignozy” za wynika-
jący z ciężkiej pracy wkład w obron-
ność ojczyzny.
W czasie trwania rekonstrukcji moż-
na było zapoznać się z uzbrojeniem i 
wyposażeniem Wojska Polskiego z lat 
30., prezentowanym przez Stowarzy-
szenie Rekonstrukcji Historycznej 73 
pułk piechoty i Muzeum Śląskiego 
Września 1939 w Tychach. Prezento-
wano m.in. karabin przeciwpancerny 
wz. 35 Ur, ciężki karabin maszynowy 

wz. 30, tankietkę TKS czy pistolet wz. 
35 Vis.
W inscenizacji wystąpili:
–  gen. Tadeusz Kasprzycki – Arkadiusz 

Dominiec, właściciel Muzeum Ślą-
skiego Września 1939 w Tychach;

–  Leopold Szefer – Wojciech Schäffer, 
dyrektor Archiwum Archidiecezjal-
nego w Katowicach;

–  żołnierz WP, czołgista – Ryszard Sa-
pek, Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej 73 Pułk Piechoty;

–  kierowca samochodu Citroën C4 B 
– Krzysztof Gembołysz (właściciel 
pojazdu zabytkowego z 1932 r.);

–  żołnierz WP – Andrzej Fuczek, Sto-
warzyszenie Rekonstrukcji Histo-
rycznej 73 Pułk Piechoty

–  żołnierz WP – Kacper Bagrowski, 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Histo-
rycznej 73 Pułk Piechoty

–  delegatka w stroju ludowym – Ma-
ria Sitko, Radna Miasta Bierunia

–  delegatka w stroju ludowym – Apo-
lonia Szandar-Piotrowska

–  delegatka- Wiktoria Kowalik
–  delegat – Szymon Sojka
–  delegat – Piotr Knapczyk, Muzeum 

Miejskie w Bieruniu (w organizacji) 
 MN

Święto Metropolii w Bieruniu 
ATRAKcJI NA RyNKu I WOKół NIeGO NIe BRAKOWAłO.

Happening artystyczny Jarosława Jasińskiego.
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Spacer „Śladem bieruńskich warsztatów i zakładów pracy”. Inscenizacja przekazania czołgu TKS Wojsku Polskiemu przez pracowników „Lignozy”. 
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18 lipca Burmistrz Miasta Bierunia 
Krystian Grzesica podpisał umowę 
na realizację zadania pn. „Budowa 
miejsc postojowych przy ul. che-
mików”. Wykonawcą robót będzie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Grzegorz Opitek z chełmu Śląskie-
go. Termin realizacji inwestycji to 25 

sierpnia br. a jej koszt to ponad 117 
tys. zł.
W ramach inwestycji zrealizowany 
zostanie remont miejsc parkingo-
wych oraz budowa nowych miejsc 
parkingowych w osiedlu Chemików 
przy blokach o numerach: 81-83, 85-
87, 89-91,

Zakres inwestycji obejmie budowę no-
wych stanowisk postojowych, równo-
ległych do krawędzi jezdni oraz remont 
istniejących stanowisk postojowych, 

prostopadłych do krawędzi jezdni. 
Nawierzchnia miejsc postojowych 
wykonana będzie z płyt ażurowych, 
a krawężniki z betonu. W ramach za-

dania przebudowana zostanie także 
studnia kanalizacyjna. Mieszkańcy 
osiedla zyskają co najmniej siedem 
nowych miejsc parkingowych. uM

Burmistrz Miasta Bierunia Krystian 
Grzesica podpisał w drugiej połowie 
lipca umowę z wykonawcą na prze-
budowę ulicy Piastowskiej w Bieruniu 
Nowym. Prace ruszą w najbliższych 
dniach i potrwają do końca paździer-
nika tego roku. uwaga! Mogą pojawić 
się utrudnienia w ruchu drogowym 
na przebudowywanej drodze.

Przebudowie poddane będzie 158 
metrów ulicy Piastowskiej. W jej ra-

mach wykonane zostaną: roboty dro-
gowe budowlane (nowa nawierzchnia 
jezdni), budowa kanalizacji deszczo-
wej i wodociągu, budowa oświetlenia 
ledowego, przebudowa sieci elektro-
energetycznej i oświetleniowej oraz 
budowa kanalizacji teletechnicznej.

Koszt inwestycji wyniesie nieco po-
nad 1 mln zł, z czego połowę, czyli 
ponad pół miliona zł stanowi dofi-
nansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

Jak to jednak przy tego typu re-
montach bywa, w związku z rozpo-
częciem robót budowlanych, pojawią 
się utrudnienia na przebudowywa-
nym odcinku jezdni. Parkowanie 
wzdłuż ulicy Piastowskiej nie będzie 
możliwe. Przepraszając za utrudnie-
nia, prosimy bierunian o cierpliwość 
– wszak te zmiany przyniosą im już 
wkrótce ogromną korzyść w postaci 
lepszej i bezpieczniejszej drogi.

 uB

Dodatkowe miejsca na osiedlu chemików
RuSZA ReMONT PARKINGu, ZAKOńcZeNIe JeSZcZe W SIeRPNIu. 
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RAPORT INWeSTycyJNy

Ulica Piastowska zyska nową nawierzchnię i oświetlenie ledowe.

BuRMISTRZ MIASTA BIeRuNIA
Informuje, że została rozpoczęta procedura zmierzająca do nadania nazw 
ulic na terenie miasta Bieruń. Dodatkowych informacji udziela Wydział 
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (segment A, II piętro, pokój 
nr 204) tel. (032) 708-09-60 w godzinach pracy Urzędu.

L.p. Położenie pasa 
drogowego

Proponowana 
nazwa

Wykaz numerów 
porządkowych budynków 

objętych ewentualną 
zmianą numeracji

1 boczny odcinek 
ulicy Kościelnej Szafranowa ----------

2 boczny odcinek 
ulicy Lipcowej Kameralna ----------

Uwagi lub nowe propozycje nazw można składać pisemnie na adres 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 lub za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@um.bierun.pl do dnia 
31 sierpnia 2022 r.

BuRMISTRZ MIASTA
KRySTIAN GRZeSIcA

komunikat

Umowę podpisali burmistrz Krystian Grzesica i wykonawca remontu Grzegorz Opitek. Taki widok parkingu jeszcze w sierpniu będzie tylko wspomnieniem.

Rusza przebudowa ulicy Piastowskiej
Jak poinformowała Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad, na 
wiadukcie kolejowym nad ul. War-
szawską w Bieruniu rozpoczęły się 
prace naprawcze, co może wiązać się 
z utrudnieniami w ruchu. Awaryjna 
naprawa uszkodzonego wiaduktu 
kolejowego nad ul. Warszawską w 
Bieruniu ma potrwać do 15 sierpnia. 

Związane z tym zmiany w organiza-
cji ruchu to: ograniczenie prędkości, 
ruch wahadłowy sterowany sygna-
lizacją świetlną, wyłączona jezdnia 
prawa w kierunku Oświęcimia, ruch 
odbywa się jezdnią lewą w kierunku 
Tychów. W kolejnym etapie prac ruch 
odbywał się będzie jezdnią prawą w 
kierunku Oświęcimia.

utrudnienia na Warszawskiej
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Trwa realizacja 
wielozadaniowego 
projektu, w ramach 
którego w Bieruniu Starym 
powstanie funkcjonalne 
centrum przesiadkowe 
wraz z siecią dróg 
rowerowych. Prace mają 
być zakończone jeszcze 
w tym roku. W tym 
numerze raportujemy, 
co zostało już wykonane 
i na jakim etapie 
są poszczególne zadania.

Na realizację projektu pn. „Komplek-
sowa strategia niskoemisyjna przeciw-
działająca zmianom klimatu na tere-
nie gminy Bieruń obejmująca budowę 
dwóch zintegrowanych centrów prze-
siadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy 
i Bieruń Stary – etap II” miasto Bieruń 
otrzymało dofinansowanie w wyso-
kości 2 629 171,63 zł z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Łączna wartość projektu to ponad 3 
mln zł. Projekt zakłada przystosowa-
nie dworca autobusowego w Bieruniu 
Starym do pełnienia funkcji nowoczes-
nego centrum przesiadkowego oraz 
rozbudowę infrastruktury rowerowej 
w starobieruńskiej części miasta.

Przypomnijmy, że w latach 2019-
2021 w Bieruniu Nowym został 

zrealizowany analogiczny projekt 
(etap I), w ramach którego budynek 
dworca PKP został wyremontowany 
i przystosowany do pełnienia funkcji 
centrum przesiadkowego. Zrealizo-
wano też szereg zadań związanych 
z infrastrukturą rowerową (ścieżki 
wzdłuż ulic Węglowej i Turystycznej, 
oświetlenie drogi rowerowej łączącej 
Bieruń Stary i Bieruń Nowy).

W ramach etapu II w starobieruń-
skiej części miasta powstaje spójna 
sieć ścieżek rowerowych, natomiast 
okolice dworca autobusowego prze-
chodzą metamorfozę. Sprawdziliśmy, 
na jakim etapie są prace.

Ścieżka rowerowa 
od ul. Marcina do Liceum 
Ogólnokształcącego
Ten 225-metrowy odcinek jest już 
prawie gotowy. Ma asfaltową na-
wierzchnię, zamontowano słupy 
oświetleniowe. Aby formalnie od-
dać ścieżkę do użytku, konieczne 
jest jeszcze tylko uruchomienie sy-
stemu oświetlenia i zamontowanie 
oznakowania. Ale rowerzyści już te-
raz testują nową drogę. W ramach 
zadania zostaną jeszcze wykonane 
nasadzenia roślinności.

Ścieżka ta połączy się z kolejnym 
odcinkiem drogi rowerowej, który po-

wstanie przy liceum (na terenie szkoły 
– zadanie jest w przygotowaniu), a na-
stępnie płynnie przejdzie w pas rowero-
wy, który zostanie wyznaczony na par-
kingu przy ul. Szarych Szeregów.

Wzdłuż rzeki Mlecznej
Z parkingu rowerzyści będą mogli 
dostać się na kolejną nową drogę 
rowerową (stumetrowy odcinek 
wzdłuż rzeki Mlecznej), której bu-
dowa niedługo ruszy – wykonawca 
czeka na ostateczne uzgodnienia 
projektu z Rejonowym Przedsiębior-
stwem Wodociągów i Kanalizacji. Da-
lej, wzdłuż ul. Wrześniowej zostanie 
wyznaczony pas rowerowy, którym 
będzie można dojechać aż do kładki 
na rzece Mlecznej.

ulice Za Kopcem 
i Kopcowa
Na ulicy Za Kopcem trwają prace 
przy budowie kolejnego odcinka 
drogi dla rowerów. Stara nawierzch-
nia została ściągnięta, posadowiono 
już fundamenty słupów oświetlenio-
wych, wykonywana jest konstrukcja 
nawierzchni. Na podobnym etapie 
jest budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż ulicy Kopcowej (w którą 
płynnie będzie można wjechać z uli-
cy Za Kopcem). Tu zostały już wyko-
nane krawężniki, obrzeża granitowe 
i podbudowa. Asfaltowanie będzie 
wykonane jednocześnie na obydwu 
tych ulicach.

ulica chemików 
– Kadłub
Opisanymi wyżej drogami rowerowy-
mi będzie można dojechać do ulicy 
Chemików, na wysokości Kadłuba. Re-
nowacją tego historycznego miejsca, 
bezpośrednio sąsiadującego z dwor-
cem autobusowym, także jest częścią 
projektu. Zabytkowa studnia została 
zdemontowana i jest obecnie w reno-
wacji. Słupy oświetleniowe zostały już 
częściowo wymienione. Ścieżka rowe-
rowa na odcinku przy Kadłubie jest 
gotowa i prowadzi do dworca. W tym 
miejscu zostaną jeszcze zamontowane 
murki gabionowe i siedzisko. 

Dworzec autobusowy
W miejscu, gdzie nowa droga ro-
werowa dociera do dworca, trwają 
obecnie prace związane z instalacją 
elektryczną, a gdy tylko się zakończą, 
rozpocznie się budowa fundamentów 
pod wiatę rowerową i toalety dla po-
dróżnych. To tutaj realizuje się idea 
centrum przesiadkowego: sieć dróg 
rowerowych ma ułatwić mieszkań-
com Bierunia dotarcie jednośladem 
do dworca autobusowego, gdzie będą 
mogli zostawić rower w bezpiecznym 
miejscu i przesiąść się na autobus. 
Dla większego komfortu podróżnych 
powstaną także toalety. Wykonano 
już mury oporowe potrzebne do re-
alizacji tych elementów.

ulica Zdrowia 
i Krakowska
Wygodne i bezpieczne połączenie 
rowerowe z dworcem autobusowym 
powstanie także z kierunku południo-
wego. Pas rowerowy, który zostanie 
wyznaczony na ul. Zdrowia, połączy 
dworzec z ulicą Krakowską, gdzie trwa 
budowa ponad 800-metrowego od-
cinka drogi dla rowerów. Zostały już 
wykonane separatory z kostki grani-
towej, oddzielające ruch samocho-
dowy od rowerowego, rozpoczęto 
też asfaltowanie. Przy realizacji tego 
zadania pojawiły się jednak pewne 
problemy: projekt zakładał zmianę 
nawierzchni na odcinku ulicy Krakow-
skiej w rejonie, gdzie rozpoczyna się 
wjazd na Groblę, z asfaltowej na kost-
kę granitową. Ten element został już 
wykonany, spotkał się jednak z dużym 

centrum przesiadkowe etap II 
– jak postępują prace?

SPRAWDZAMy NA JAKIM eTAPIe JeST BuDOWA SIecI ŚcIeŻeK ROWeROWych NA TeReNIe BIeRuNIA.

RAPORT INWeSTycyJNy

Na łączniku ul. Św. Kingi – Zarzyny pozostało już tylko wymalowanie znaków poziomych.

Ze ścieżki na ul. Marcina rowerzyści już chętnie korzystają – na razie testowo.
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Do bieruńskiego urzędu Miasta do-
tarły kolejne dobre wieści z War-
szawy! Nasze miasto otrzymało 
prawie 2 mln zł dofinansowania 
na modernizację infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej w ramach 
trzeciej edycji rządowego Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych. 
To jednak nie wszystko – niespeł-
na 6,5 mln zł otrzyma też Powiat 
Bieruńsko-Lędziński na inwestycję 
w czarnuchowicach.

Lepsza i bezpieczna 
baza sportowa
Inwestycja „bieruńska”, na którą 
miasto otrzyma 1.999.200 zł, obej-
muje modernizację kompleksu boisk 
sportowych przy Szkole Podstawowej 
nr 3 przy ul. Węglowej oraz doposa-
żenie skateparku przy ul. Królowej 
Jadwigi.

W tej pierwszej lokalizacji zostaną wy-
konane nowe nawierzchnie na trzech 
boiskach: do piłki ręcznej, do ko-
szykówki i do siatkówki. Wszystkie 
urządzenia związane z tymi boiska-
mi (bramki, słupki itp.) zostaną wy-
mienione na nowe. Ponadto wzdłuż 
boisk zostaną wykonane piłkochwyty. 
Wyremontowane zostaną również 
dojścia prowadzące do kompleksu 
boisk. Zadanie obejmuje również 
wymianę ogrodzenia.

Z kolei na terenie skateparku przy 
ul. Królowej Jadwigi zainstalowane 
zostanie nowe urządzenie Quarter 
Pipe. Natomiast na sąsiadującym 
ze skateparkiem placu zabaw wy-
konana zostanie nowa, bezpieczna 
nawierzchnia poliuretanowa, amor-
tyzująca ewentualne upadki. 

Celem inwestycji jest poprawa 
stanu bazy sportowo-rekreacyjnej 

i stworzenie możliwości korzystania 
z obiektów przez lokalną społecz-
ność oraz umożliwienie realizacji 
zajęć wychowania fizycznego i or-
ganizacji imprez sportowo-rekre-
acyjnych.

Gruntowna 
przebudowa 
ul. Mielęckiego
Drugie zadanie, na które pozyskano 
6.370.000 zł, zrealizowane zostanie 
przez Powiat Bieruńsko-Lędziński, 
gdyż ulica Andrzeja Mielęckiego 
w Czarnuchowicach jest drogą po-
wiatową. Zakres zaplanowanych prac 
jest bardzo szeroki. Droga przejdzie 
gruntowną przebudowę.

Realizacja obu tych inwesty-
cji ma być zakończona najpóźniej 
do końca października 2023 roku.
 RN

PoNAD 8 MILIONóW NA INFRASTRuKTuRę SPORTOWą 
i DROGOWą.
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RAPORT INWeSTycyJNy

Ulica Mielęckiego w Czarnuchowicach przejdzie gruntowną przebudowę za ponad 6,5 mln złotych.

Plac zabaw przy skateparku będzie miał nową, bezpieczną dla dzieci nawierzchnię z poliuretanu.

Kolejne inwestycje  
z Polskiego ładu

niezadowoleniem mieszkańców pobli-
skich domów – nawierzchnia z kost-
ki generuje znacznie większy hałas. 
W tej sprawie odbyło się spotkanie 
w terenie z pracownikami urzędu 
miejskiego, a także spotkanie z bur-
mistrzem Bierunia. Zostały już podjęte 
działania uwzględniające argumenty 
mieszkańców i zmierzające do zmini-
malizowania niedogodności.

łącznik Krakowska 
– Barańcowa
W trakcie budowy jest także łącznik 
pomiędzy ulicami Krakowską i Barań-
cową (ok. 60 metrów). Droga rowe-
rowa wzdłuż Krakowskiej zakończy 
się na wysokości tego łącznika, a ro-
werzysta będzie mógł płynnie przeje-
chać łącznikiem w ulice Barańcową, 
gdzie połączy się z istniejącą drogą 
rowerową łączącą Bieruń Stary z Bie-
runiem Nowym.

łącznik Św. Kingi 
– Zarzyny
Na wysokości Starostwa Powiato-
wego w Bieruniu rowerzysta po-
dróżujący pomiędzy starobieruńską 
i nowobieruńską częścią miasta 
ma możliwość bezpiecznego przejaz-
du ścieżką rowerową wzdłuż ul. Tury-
stycznej (wykonaną w ramach etapu 
I), która płynnie łączy się z prawie 
gotowym już odcinkiem nowej drogi 
rowerowej łączącej ulice Św. Kingi 
i Zarzyna. Droga jest już wyasfalto-
wana, zamontowano oświetlenie, 
a do wykonania pozostało jedynie 
oznakowanie poziome i pionowe oraz 
montaż słupków uniemożliwiających 
wjazd samochodom.

Grobla
Odchodzący z ulicy Krakowskiej 
ciąg pieszo rowerowy na Grobli (aż 
do kładki nad ulicą Chemików) zy-

ska nowe oznakowanie. Natomiast 
na odcinku za kładką, gdzie w tej 
chwili jest ścieżka gruntowa, powsta-
nie nowa droga pieszo-rowerowa 
z nawierzchnią mineralną, która 
poprowadzi aż do ulicy Wylotowej, 
gdzie powstaną bezpieczny i bezko-
lizyjny zjazd dla rowerów oraz zejście 
dla pieszych. Realizacja tego zadania 
jeszcze się nie rozpoczęła.

Skrzyżowanie 
chemików – Turyńska
Odcinek ścieżki rowerowej przy ul. 
Chemików (do ul. Turyńskiej) został 
już wyasfaltowany, a przed nami jesz-
cze tylko prace związane z regulacją 
ruchu, oraz przebudową sygnalizato-
rów na skrzyżowaniu z ulicą Turyńską 
(DK44). W ramach zadania będzie wy-
konana także wymiana nawierzchni 
na wyspach na DK 44 (w tej chwili 
są z kostki, a zostaną wyasfaltowane). 
W ten sposób powstanie bezpieczny 
dla rowerzystów przejazd przez DK44 
na ulicę Ekonomiczną, gdzie jest już 
gotowy kolejny odcinek drogi rowe-
rowej, i wygodne połączenie ze strefą 
ekonomiczną.

Gdy wszystkie wyżej opisane inwe-
stycje zostaną zakończone, w Bieru-
niu powstanie spójna sieć dróg ro-
werowych, którymi będzie można 
wygodnie i bezpiecznie dostać się 
zarówno do dworca autobusowego, 
jak i do dworca PKP. Celem całego 
projektu „Kompleksowa strategia 
niskoemisyjna…” jest zachęcenie 
jak największej liczby mieszkań-
ców do korzystania z ekologicznych 
środków transportu, jak rower czy 
komunikacja zbiorowa, i tym samym 
zmniejszenie udziału samochodów 
w ruchu drogowym.

Łączna długość dróg rowerowych, 
które powstaną w ramach projektu, 
to 3,5 kilometra.  SW

Prace na ul. Kopcowej posuwają się naprzód.
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MIeSZKAńcy POLecAJą.

Prace budowlane 
na ulicach Domy 
Polne i Szynowej 
weszły w kolejny etap. 
Obecnie trwają roboty 
związane z wykonaniem 
instalacji kanalizacyjnej. 
Przypomnijmy: w ramach 
tego zadania wykonane 
zostanie ok. 862 mb 
kanalizacji tłocznej 
i ok. 486 mb kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej. 
Wybudowana 
zostanie również 
pompownia ścieków.

Inwestycja zakłada nie tylko budowę 
i przebudowę jezdni, chodnika oraz 
zjazdów oraz budowę kanalizacji. 
Zadanie to zostało dofinansowane 
kwotą ponad 6,5 miliona złotych 
z rządowego programu Polski Ład, 
a termin wykonania to wiosna/lato 
2023. Całkowity koszt zadania to oko-

ło 7 milionów złotych. Wykonawcą ro-
bót jest firma SILESIA INVEST Spółka 
z o.o. Sp.k z siedzibą w Gliwicach.

Obecny etap prac, związany z bu-
dową kanalizacji wiąże się z poważ-
nymi utrudnieniami dla mieszkań-
ców, dlatego prosimy o stosowanie 
się do oznaczeń informujących 
o zmianach w organizacji ruchu.
Inwestycja obejmuje:
• rozbudowę i budowę ulicy Domy 

Polne o długości ok. 330 m (etap 
I) wraz z jezdnią, chodnikiem, 
przebudową zjazdów i budową 
kanalizacji deszczowej;

• rozbudowę ulicy Szynowej na dłu-
gości ok. 500 m wraz z jezdnią, 
przebudową zjazdów i budową 
kanalizacji deszczowej;

• rozbudowę sieci kanalizacji sa-
nitarnej na osiedlu Domy Polne: 
ok. 862 mb kanalizacji tłocznej, 
ok. 486 mb kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej.

• budowę pompowni ścieków.
 uMB

Trwa budowa 
kanalizacji  
na ul. Domy Polne

RAPORT INWeSTycyJNy

Za dwanaście miesięcy po takich utrudnieniach na ul. Domy 
Polne i Szynowej nie powinno być śladu.

Prace przy ul. Domy Polne i Szynowej pochłoną ok. 7mln. zł.
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W pierwszych dniach lipca oficjal-
na delegacja Miasta Bierunia wraz 
z mieszkańcami, zrzeszonymi w sto-
warzyszeniu Wspólna-europa, odbyła 
kilkudniową wizytę w mieście part-
nerskim Meung Sur Loire we Francji. 
Natomiast w połowie lipca delegacja 
z Bierunia, na czele z burmistrzem 
Krystianem Grzesicą, odwiedziła 
święto miasta „Berounské slavnosti 
2022” w czeskim mieście partner-
skim – Moravskym Berounie.

Mieszkańcy Bierunia wraz z oficjalną 
delegacją przebywali w Meung Sur 
Loire w dniach 1-5 lipca. Samorząd 
naszego miasta reprezentowały radna 
Natalia Grosman oraz skarbnik mia-
sta Dorota Przybyła, które przekaza-
ły gospodarzom upominek (pejzaż 
z widokiem Rynku) oraz list od bur-
mistrza Bierunia. Obok oficjalnych 
uroczystości organizowanych przez 
władze Meung Sur Loire, nasi miesz-
kańcy skorzystać mogli z kilku towa-
rzyskich wydarzeń – m.in. turnieju 
pétanque, a także wycieczek krajo-
znawczych i innych atrakcji, na które 
zaprosili ich członkowie francuskiego 
stowarzyszenia.

Natomiast 16 i 17 lipca delegacja 
z Bierunia na czele z burmistrzem goś-
cili u naszych południowych sąsiadów 
– w Moravskym Beroune w Czechach, 
gdzie odbywało się święto miasta 
„Berounské slavnosti”. Burmistrz 
Krystian Grzesica przekazał na ręce 
starosty Moravskiego Berouna pudeł-

ko wypełnione bieruńskimi „całuska-
mi”, z pozdrowieniami od wszystkich 
mieszkańców.

Warto podkreślić, że lipcowe wizyty 
w miastach partnerskich oraz czerw-
cowy pobyt zagranicznych delegacji 

w Bieruniu (goście podpisali Akt So-
lidarności i wzięli udział w Nocy Świę-
tojańskiej) to pierwsze, po dwuletniej 
przerwie spowodowanej pandemią, 
spotkania w ramach współpracy za-
granicznej.  ReD

Lato w pełni, wakacje na półmetku. 
Trudno wyobrazić sobie letnie po-
południa bez najważniejszego o tej 
porze roku przysmaku – porcji pysz-
nych lodów.

Kawiarnie, cukiernie i lodziarnie 
w Bieruniu polecają swoim klientom 
szeroki wachlarz smaków i rodza-
jów lodów. Kręcone, rzemieślnicze, 
wyrabiane na naturalnej śmietanie, 
owocowe sorbety – każdy znajdzie 
coś dla siebie.

Na fanpage’u Miasto Bieruń zapyta-
liśmy mieszkańców o ich ulubione lo-
dziarnie. Chętnie podzielili się z nami 
swoimi typami. W ten sposób powsta-
ła lista miejsc, w których można liczyć 
na smakowitą ochłodę. Dziś dzielimy 
się nią z czytelnikami „Rodni”. A może 

znacie jeszcze inne lodziarnie? Jeśli 
tak, piszcie do nas na facebookowym 
fanpage’u Miasto Bieruń.
• Lodziarnia, cukiernia Jaromin 

– ul. Warszawska 187
• cukiernia Jaromin 

– ul. Korfantego 76
• caffe Domino – Rynek 10
• Lokalne Lody 

– ul. Warszawska (DK44) 209
• Kawiarnia Rossa – ul. Piastowska 1
• cukiernia Szostek 

– ul. Bojszowska 2
• Piekarnia chrobok – Klimczok 

– ul. Hejnałowa 1
• Kopalnia Smaków Bieruń 

– ul. Kościelna 1F
• Maszkiety eli – Rynek 10
• Delikatesy – ul. Słowackiego 22

 uMB

Wizyty w miastach 
partnerskich 

Burmistrz Krystian Grzesica ze swoim odpowiednikiem 
z Moravskiego Berouna i pudełkiem „całusków”.
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Bieruńska delegacja gościła w partnerskim Meung Sur Loire.

Gdzie na lody? 
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BuRMISTRZ MIASTA BIeRuNIA
OBWIeSZcZeNIe

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie 
ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń 
na obszarze miasta Bierunia

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 
503), oraz w związku z Uchwałą Nr XII/16/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu 
z dnia 26 listopada 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń na obszarze miasta Bierunia.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 22 sierpnia 2022 r. do 12 września 
2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu przy ul. Rynek 14, 
(segment A, piętro II, pokój nr 204) w godzinach pracy Urzędu, a także 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Każdy zainteresowany ma prawo do złożenia uwag do projektu uchwały.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Bierunia, ul. Rynek 14, 43-150 
Bieruń, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, 
na adres urzad@um.bierun.pl, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, 
adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 
2022 r.

Z up. Burmistrza
Sebastian Macioł

Zastępca Burmistrza

komunikat

Gmina Bieruń, mając 
możliwość zdobycia 
środków na działania 
związane m.in. z wymianą 
źródła ciepła w lokalach 
mieszkalnych w budynkach 
wielorodzinnych, pragnie 
zebrać informacje 
o skali zainteresowania 
takim programem.

Środki są asygnowane przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
i poprzez gminy kierowane wyłącz-
nie do właścicieli lokali mieszkalnych 
w budynkach jednorodzinnych.

Dla kogo?
Programem mogą być objęte oso-
by fizyczne będące właścicielami/
współwłaścicielami lokali mieszkal-
nych w budynkach wielorodzinnych, 
mające potrzeby w zakresie wymiany 
nieefektywnych źródeł ciepła na pa-
liwa stałe służących do ogrzewania 
mieszkania na bardziej ekologiczne 

lub podłączenia się do efektywne-
go źródła ciepła w budynku wraz 
z ewentualną modernizacją insta-
lacji c.o. i c.w.u. oraz wymianą sto-
larki okiennej i drzwiowej w lokalu 
mieszkalnym.

Ile?
Wysokość dofinansowania uzależnio-
na będzie od zakresu przedsięwzięcia 
oraz wysokości dochodu na gospodar-
stwo domowe. Osoby kwalifikujące 
się do najwyższego poziomu dofi-
nansowania mogą liczyć na dotację 
do 39.900 zł.

Osoby zainteresowane proszone 
są o kontakt z Wydziałem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Odpadami 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu przy 
ul. Rynek 14 Bieruń 43-150, tel. (32) 
708 09 64, (32) 708 09 85, (32) 708 
09 86.  uM

20 lipca w bieruńskim 
Domu Kultury GAMA 
odbyły się powiatowe 
obchody Święta Policji.

Po dwuletniej przerwie spowodowa-
nej oczywiście sytuacją pandemicz-
ną, święto mogło się wreszcie odbyć 
w formie uroczystej zbiórki, w której 
udział wziął zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Katowicach 
insp. Dominik łączyk.

To była podwójnie szczególna oka-
zja: po pierwsze Policja Województwa 
Śląskiego – wówczas jako formacja 
niezależna od Policji Polskiej – została 
powołana równo 100 lat temu.

Po drugie: Powiatowa Komenda 
Policji w Miasto Bieruń w październi-
ku ubiegłego roku świętowała swoje 
15-lecie, czego – oczywiście z powo-
du ograniczeń pandemicznych – nie 
mogła wówczas należycie uczcić.

Podczas uroczystości w „Gamie” 
funkcjonariuszom Powiatowej Komen-
dy Policji w Bieruniu wręczono miano-
wania na wyższy stopień i uhonorowa-
no najlepszych. Wyróżniono też byłych 
komendantów oraz przedstawicieli sa-

morządów, przedsiębiorstw, instytucji 
i służb mundurowych współpracują-
cych z bieruńską Policją.

Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica 
przekazał na ręce Komendanta Powiato-

wego Policji w Bieruniu Dariusza Waligóry 
upominek i życzenia. Sam z kolei odebrał 
z rąk Komendanta pamiątkowy medal 
i podziękowanie za znakomitą, wieloletnią 
współpracę samorządu i Policji.  SW

ciepłe MieszkanieŚwięto Policji w Bieruniu

Burmistrz Bierunia odbiera pamiątkowy medal za wieloletnią współpracę samorządu z policją.

AWANSe I NAGRODy DLA NAJLePSZych. JeST KOLeJNA SZANSA NA DOFINANSOWANIe 
WyMIANy źRóDeł cIePłA. 

Trwa wojna w ukrainie. W Bieruniu wciąż przebywa ponad 400 
obywateli tego kraju, którzy w Polsce schronili się przed rosyjską 
agresją. Mieszkańcy naszego miasta udzielają gościny w swoich 
domach ok. 290 osobom z ukrainy, natomiast w obiektach 
zbiorowego zakwaterowania przebywa ok. 130 osób.
Samorząd oraz mieszkańcy Bierunia od początku wybuchu wojny 
udzielają pomocy obywatelom Ukrainy, zarówno tym przebywa-
jącym w Polsce, jak i tym, którzy pozostali w swoim kraju. Ścisła 
współpraca jest prowadzona z ukraińskim miastem partnerskim 
– Ostrogiem, dokąd wyjechało z Bierunia już kilka tirów wypeł-
nionych darami.

Trzeba zaznaczyć, że do pomocy włączają się aktywnie inne 
miasta partnerskie, z Czech Francji i Niemiec, które przesłały 
do Bierunia lub bezpośrednio na Ukrainę kilka partii pomocy rze-
czowej i finansowej. Dary przekazali skauci z USA (o bieruńskich 
korzeniach), a niedawno pomoc napłynęła także z Irlandii.

Przeznaczone dla Ostroga dary z Irlandii, które przyjechały do Bie-
runia, zostały ofiarowane przez mieszkańca naszego miasta, który 
zorganizował zbiórkę wśród swoich irlandzkich znajomych. W Bieru-
niu dary zostały przepakowane i przygotowane do dalszej podróży. 
13 lipca tir z darami wyruszył do Ostroga. Znalazło się w nim 35 
palet: odzieży, środków czystości i higieny osobistej, pampersów, 
materacy oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych. 
Wielkie podziękowania dla irlandzkich ofiarodawców!

Przypominamy, że dary, które trafiają do naszego partnerskiego 
miasta Ostroga są tam przeglądana i dzielone według potrzeb 
– część wykorzystywana jest na miejscu przez mieszkańców Os-
troga i okolicznych gmin, a część wysyłana jest do najbardziej 
potrzebujących rejonów Ukrainy. uMB

Kolejne dary z Bierunia 
pojechały na ukrainę 

35 takich palet z darami wyjechało z 
Bierunia do partnerskiego Ostroga.
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Do 14 sierpnia trwa 
etap zgłaszania 
propozycji projektów 
do siódmej edycji 
Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Bierunia. 
Do rozdysponowania 
jest 520 tys. zł. czekamy 
na Wasze pomysły!

Budżet Obywatelski jest w naszym 
mieście realizowany od 2015 roku, 
a dzięki pomysłom i zaangażowaniu 
mieszkańców zrealizowanych zosta-
ło już ponad 100 zadań! Propozycje 
projektów na 2023 rok można skła-
dać do 14 sierpnia. Można to zrobić 
na dwa sposoby:
•  elektronicznie – za pośrednictwem 

platformy internetowej bierun.bu-
dzet-obywatelski.org

•  tradycyjnie – za pośrednictwem 
formularza papierowego, który 
należy złożyć w kancelarii Urzę-
du Miejskiego lub wysłać pocztą 
na adres: Urząd Miejski w Bieru-
niu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń 
(formularz można pobrać ze stro-
ny bierun.budzet-obywatelski.org 

albo otrzymać w wersji papierowej 
w Urzędzie Miejskim).

Projekty można zgłaszać w dwóch 
kategoriach:
•  w kategorii projektów ogólnomiej-

skich (dużych) – wartość takiego 
projektu mieścić się musi w prze-
dziale kwotowym 80 000 zł – 200 
000 zł. Na projekty w tej kategorii 
przeznaczona jest w sumie kwota 
200 000 zł.

•  w kategorii projektów małych (okrę-
gowych) – wartość takiego projek-
tu musi być niższa niż 80 000 zł. 
Na projekty małe przeznaczona jest 
w sumie kwota 320 000 zł.

Wybrane i zrealizowane
Obecnie trwa też realizacja zadań wy-
branych do realizacji w zeszłorocznym 
głosowaniu. Przypomnijmy, że wów-
czas mieszkańcy Bierunia wybrali 
do realizacji następujące zadania:
–  Mini Orlik na terenie KS Unia Bie-

ruń Stary
–  Oświetlenie boiska głównego KS 

Unia Bieruń Stary
–  Strefy relaksu w Bieruniu Nowym
–  Wrzutnia książek dla mieszkańców 

Bierunia Starego

–  Wrzutnia książek dla mieszkańców 
Bierunia Nowego

–  Modernizacja boisk do buli przy 
zbiorniku wodnym Łysina.

Infrastruktura 
sportowa przy 
ul. chemików
Mini Orlik na obiekcie KS Unia Bieruń 
Stary przy ul. Chemików to projekt, 
który w poprzedniej edycji BO zdobył 
803 głosy. Jego wartość to 200 000 zł. 
Właśnie trwają zaawansowane już 
prace związane z jego budową.

Zadanie polega na budowie mini 
boiska piłkarskiego o wymiarach 
15x10 do gry w piłkę nożną 3x3, 
wraz z bandami o wysokości 1 metra 
w granicy pola gry. System mini-boi-
ska pozwoli rozgrywać mecze i prze-
prowadzać treningi na zamkniętej 
powierzchni, w miejscach zwykle nie 
dostosowanych do tego typu aktyw-
ności. Tworzy bezpieczną, odgrodzoną 
przestrzeń przeznaczoną do wszelkich 
gier wykorzystujących bramki.

Infrastruktura piłkarska stadionu 
Unii Bieruń Stary wzbogaca się co roku 
dzięki głosom oddanym na poszcze-
gólne projekty w Budżecie Obywa-

telskim. W roku 2019 wybudowane 
zostało boisko boczne (treningowe). 
W roku 2020 boisko główne Unii zy-
skało nowoczesne zraszacze do na-
wadniania murawy. Z kolei w grudniu 
2021 r. uroczyście otwarty został „Or-
lik”, a więc oświetlone boisko o na-
wierzchni z trawy syntetycznej.

Warto dodać, że tym roku zrealizo-
wane zostanie jeszcze zadanie pole-
gające na instalacji oświetlenia ledo-
wego na głównym boisku stadionu, 
które zostało wybrane w zeszłorocz-
nej edycji BO w kategorii projektów 
małych (lokalnych).

Strefy relaksu
Wśród zrealizowanych już zadań, 
zgłoszonych i wybranych w zeszłym 
roku, jest m.in. doposażenie placu 
zabaw za restauracją „Degolówka”. 
To jeden z elementów szerszego pro-
jektu pn.: „Strefy relaksu w Bieruniu 
Nowym”. Na placu zabaw pojawiły 
się nowe huśtawki i zjazd linowy 
(tzw. tyrolka), z których najmłodsi 
mieszkańcy Bierunia już korzystają. 
Wykonane zostało także zadaszenie 
nad piaskownicą na placu zabaw 
przy ul. Mieszka I – także element 
projektu „Strefy relaksu…”. Łączny 
koszt projektu, w ramach którego 
zostaną wykonane jeszcze mini-
park przy SP nr 3 i mała architektura 
(ławki) w rejonie dawnego zespołu 
dworsko-folwarcznego przy ul. Ja-
giełły to 80 tys. zł.

Wrzutnie książek
Dwa inne, bliźniaczo podobne pro-
jekty wybrane w zeszłej edycji, które 
zostały już zrealizowane, to wrzutnie 
książek. Przy obydwu siedzibach Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Bieruniu 
stanęły wrzutnie, dzięki którym czy-
telnicy mogą zwracać wypożyczone 
zbiory nawet poza godzinami pracy 
bibliotek – 7 dni w tygodniu, 24 go-
dziny na dobę. Każde z tych zadań 
kosztowało 14 tys. zł.

Zrealizowany został też projekt „Mo-
dernizacja boisk do buli przy zbiorniku 
wodnym Łysina”, który zakładał uło-
żenie betonowych krawężników oraz 
zakup i montaż tablicy na wyniki i kosz-
tował 4,5 tys. zł.  ReD

Miasto pięknieje bo mieszkańcy  
mają głos!

TRWA NABóR PROJeKTóW DO VII eDycJI BuDŻeTu OByWATeLSKIeGO.

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu przy obu siedzibach Miejskiej Biblioteki Publicznej stanęły wrzutnie do książek

Prace przy budowie Orlika przy ul. Chemików są już coraz bliżej finału.

Plac zabaw przy „Degolówce” zyskał nowe oblicze.

Odpowiedzi na wszystkie pytania związane  
z Budżetem Obywatelskim znajdziecie na stronie internetowej:

bierun.budzet-obywatelski.org

NIe WIeSZ? PyTAJ!
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WyBRANe INWeSTycJe, ZReALIZOWANe W RAMAch BuDŻeTu OByWATeLSKIeGO 
W DOTychcZAS PRZePROWADZONych eDycJAch: Miasto pięknieje bo mieszkańcy  

mają głos!

Przejście podziemne w okolicy ronda im. Strajku Górników KWK Piast.

Bulodrom na osiedlu Granitowa prawie zawsze jest pełen grających.

Prace przy budowie Orlika przy ul. Chemików są już coraz bliżej finału.

Amfiteatr w RCKG „Remiza” przy ul. Remizowej.

•  Bulodrom na osiedlu Granitowa i towarzysząca 
mu infrastruktura

•  Przystanek Wolność – zagospodarowanie przejścia 
podziemnego w okolicy ronda im. Strajku Górni-
ków KWK Piast

•  Upiększenie oraz dostosowanie terenu Regionalne-
go Centrum Kulturalno-Gospodarczego „Remiza” 
do odbywania spacerów, odpoczynku oraz orga-
nizacji imprez plenerowych

•  Górka saneczkowa przy Przedszkolu w Ścierniach
•  Budowa i doposażenie placów zabaw m.in. na Za-

brzegu, przy ul. Rędzinnej, na Łysinie, na os. Che-
mików

•  Wiaty do organizacji kameralnych wydarzeń ple-
nerowych w Mini-Arboretum, przy OSP Czarnu-
chowice, przy ul. Wiślanej

•  Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Boj-
szowskiej

•  Remont chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskie
•  siłownie plenerowe, nasadzenia zieleni itp.
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Plac zabaw przy „Degolówce” zyskał nowe oblicze.

reklama
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urząd Miejski w Bieruniu 
informuje, iż w roku 
szkolnym 2022/2023 dowóz 
dzieci niepełnosprawnych 
do placówek oświatowych 
realizuje w dwóch 
formach: zbiorowego, 
zorganizowanego, 
realizowanego przez 
przewoźnika oraz 
indywidualnego 
realizowanego przez 
rodziców w formie zwrotu 
kosztów dowozu.

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 
Prawo oświatowe obowiązkiem gminy 
jest zapewnienie:
–  niepełnosprawnym dzieciom pię-

cioletnim i sześcioletnim oraz dzie-
ciom objętym wychowaniem przed-
szkolnym na podstawie art. 31 ust. 
2 bezpłatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu do najbliższego 
przedszkola, oddziału przedszkol-
nego w szkole podstawowej, innej 
formy wychowania przedszkolnego 
lub ośrodka rewalidacyjno-wycho-
wawczego.

–  uczniom niepełnosprawnym, któ-
rych kształcenie i wychowanie od-
bywa się na podstawie art. 127, 
bezpłatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu do najbliższej 
szkoły podstawowej, a uczniom 
z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją, z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – tak-
że do najbliższej szkoły ponadpod-
stawowej, do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym 
uczeń kończy 21. rok życia;

–  dzieciom i młodzieży, o których 
mowa w art. 36 ust. 17, a także 
dzieciom i młodzieży z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, z któ-
rych jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność intelektu-
alna, bezpłatnego transportu i opie-
ki w czasie przewozu do ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego, 
do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą: 
24. rok życia – w przypadku uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężo-

nymi, z których jedną z niepełno-
sprawności jest niepełnospraw-
ność intelektualna; 25. rok życia 
– w przypadku uczestników zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych.
Urząd Miasta Bierunia powyższy 

obowiązek realizuje poprzez orga-
nizację dowozu w dwóch formach: 
– zbiorowego, zorganizowanego, re-
alizowanego przez przewoźnika lub – 
indywidualnego, realizowanego przez 
rodziców w formie zwrotu kosztów 
dowozu.

Dowóz zbiorowy
Usługa dowozu dziecka do przed-
szkola/szkoły/ośrodka jest wykony-
wana przez przewoźnika, wybranego 
w drodze przetargu przeprowadzone-
go przez Burmistrza Miasta Bierunia. 
Ze względu na konieczność organizacji 
dowozu od 1 września 2022 r., wnioski 
o zorganizowany dowóz dziecka nie-
pełnosprawnego do placówki oświa-
towej w roku szkolnym 2022/2023, 
wraz z wymaganymi dokumentami 
należy złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Bieruniu, ul. Rynek 14 albo przy wy-
korzystaniu platformy e-PUAP w ter-
minie do 12 sierpnia 2022 r. Złożenie 
ww. wniosku w późniejszym terminie 
nie gwarantuje organizacji dowozu 
od 1 września 2022 r.

Rodzice zainteresowani tą formą 
dowozu powinni złożyć następujące 
dokumenty:
–  wniosek o zorganizowany dowóz 

dziecka niepełnosprawnego do pla-
cówki oświatowej w roku szkolnym 
2022/2023

–  kserokopię aktualnego orzeczenia 
poradni psychologiczno-pedago-
gicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych 
dziecka,

–  zaświadczenie z przedszkola/szko-
ły/ośrodka, w którym dziecko bę-
dzie realizowało w roku szkolnym 
2022/2023 roczne przygotowanie 
przedszkolne lub obowiązek szkol-
ny/nauki.

Dowóz indywidualny 
(zwrot kosztów 
dowozu)
Rodzice, którzy indywidualnie chcą 
dowozić swoje dziecko do placówki 

oświatowej, otrzymują od Miasta 
dofinansowanie. Powierzenie ww. 
zadania następuje na podstawie 
umowy cywilnoprawnej zawartej 
pomiędzy rodzicem a Gminą. Umo-
wa zawierana jest na rok szkolny, 
a okres obowiązywania liczony jest 
od dnia podpisania umowy. Wymo-
giem korzystania z tej formy dowozu 
jest, aby rodzic był dysponentem sa-
mochodu osobowego. Podstawą wy-
płaty dofinansowania za dowóz dzie-
cka jest oświadczenie. Oświadczenie 
powinno być składane przez rodzica 
za każdy miesiąc dowozu, nie później 
niż do 10 dnia następnego miesią-
ca, a w grudniu do ostatniego dnia 
zajęć, zgodnie z kalendarzem roku 
szkolnego. Wniosek o zwrot kosztów 
przewozu ucznia niepełnosprawne-
go na rok szkolny 2022/2023, wraz 
z wymaganymi dokumentami należy 
złożyć w Urzędzie Miejskim w Bieru-
niu, ul. Rynek 14 albo przy wykorzy-
staniu platformy e-PUAP w terminie 
do 12 sierpnia 2022 r. Wnioski, które 
wpłyną po tym terminie będą roz-
patrywane w możliwie najszybszym 
czasie i będą obejmowały zwrot 
kosztów od dnia podpisania umo-
wy. Rodzice zainteresowani tą formą 
dowozu powinni złożyć następujące 
dokumenty:
–  wniosek o zwrot kosztów przewozu 

ucznia niepełnosprawnego na rok 
szkolny 2022/2023

–  kserokopię aktualnego orzeczenia 
poradni psychologiczno-pedago-
gicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych 
dziecka,

–  zaświadczenie z przedszkola/szko-
ły/ośrodka, w którym dziecko bę-
dzie realizowało w roku szkolnym 
2022/2023 roczne przygotowanie 
przedszkolne lub obowiązek szkol-
ny/nauki.
Osobami zajmującymi się dowozem 

dzieci niepełnosprawnych w Urzędzie 
Miasta Bierunia są:
–  w zakresie dowozu zbiorowego: 

Tomasz Pawlus, tel. 32 708 09 69, 
e-mail: naczelnikgk@um.bierun.pl;

–  w zakresie dowozu indywidualne-
go: Agata Pawełczyk, tel. 32 708 09 
40, e-mail: oswiata@um.bierun.pl; 
 uB

BuRMISTRZ MIASTA BIeRuNIA
OGłOSZeNIe

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie 

linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, 
Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 503), art. 
39 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 
1029) oraz Uchwały Nr VIII/10/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 
26 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie linii 
kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, 
Zarzyna i Turystycznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 16 sierpnia 2022 r. do 7 wrześ-
nia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu przy ul. Rynek 14, 
(segment A, piętro II, pokój nr 204) w godzinach pracy Urzędu, a także 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz. 
15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta 
Bierunia w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, 
na adres urzad@um.bierun.pl, z podaniem imienia i nazwiska albo na-
zwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 
2022 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicz-
nie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego 
ochronie, zamieszczono dane:
–   o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, 
ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej;

–   o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie od-
działywania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społe-
czeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa 
powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić 
do Burmistrza Miasta Bierunia na zasadach określonych w ustawie z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2022 r.

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla pro-
cedury planistycznej sporządzania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie podmiotowej urzędu.

BuRMISTRZ MIASTA
KRySTIAN GRZeSIcA

komunikatWnioski  
do 12 sierpnia

WAŻNe DLA RODZIcóW DZIecI NIePełNOSPRAWNych.
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27 czerwca 2022 roku 
w Filharmonii Kaszubskiej 
w Wejherowie odbyła 
się uroczysta gala, 
podczas której wręczano 
certyfikaty i Znaki 
Jakości „Samorządowy 
Lider edukacji”. Wśród 
wyróżnionych znalazło 
się także nasze miasto.

Podczas uroczystości zorganizowa-
nej przez Fundację Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję 
Kreatywną PRC, wyróżniono gminy, 
powiaty i samorządne województwa, 
które wysoki poziom lokalnej polityki 
oświatowej łączą z nowatorskimi i in-
nowacyjnymi działaniami z obszaru 
zarządzania publicznego. Miasto Bie-
ruń otrzymało dwa wyróżnienia: cer-
tyfikat SAMORZADOWY LIDER EDU-
KACJI oraz wyróżnienie „PRIMUS”.

Certyfikat SAMORZADOWY LIDER 
EDUKACJI nadawany jest w opar-
ciu o ocenę dokonaną przez Komi-
sję Ekspertów, reprezentujących 
środowiska naukowe. Potwierdza 
on, że nasze miasto prowadzi lo-
kalną politykę oświatową w sposób 
efektywny, nowoczesny, skuteczny, 
w oparciu o najwyższe standardy ja-
kościowe. Przypomnijmy, że certyfikat 
ten otrzymaliśmy już po raz dziesiąty 
z rzędu!

Wyróżnienie nadzwyczajne „PRI-
MUS” natomiast umiejscawia jed-
nostki samorządu terytorialnego, 
którym je nadano w elitarnym gronie 
najbardziej innowacyjnych i skutecz-

nych polskich samorządów w dziedzi-
nie polityki edukacyjnej i zarządzania 
oświatą. Warto podkreślić, że Miasto 
Bieruń uhonorowane tym wyróżnie-
niem było już trzy razy – w 2015, 
w 2018 i w 2019 rok! W tym roku 
statuetkę PRIMUS otrzymało po raz 
czwarty w historii!

W Programie „Samorządowy Lider 
Edukacji” już po raz jedenasty Komisja 
Konkursowa, pod przewodnictwem 
prof. Dariusza Rotta z Uniwersytetu 
Śląskiego, wyróżniła najlepsze pol-
skie samorządy, kreujące nowoczes-
ną, nowatorską i efektywną politykę 
edukacyjną oraz podejmujące sku-
teczne działania na rzecz rozwoju 
lokalnej nauki i kultury. – Misją Pro-
gramu „Samorządowy Lider Edukacji” 
jest identyfikowanie i promowanie 
samorządów, które rozwój edukacji 
traktują jak swój priorytet, podejmu-
ją w tej dziedzinie odważne decyzje 
i nieszablonowe działania, skutku-
jące podnoszeniem jakości kształ-
cenia oraz wdrażaniem ciekawych 
rozwiązań oświatowych: w aspekcie 
programowym, infrastrukturalnym 
czy kadrowym – tłumaczy Grażyna 
Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fun-
dacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego.

Uczestników ocenia Komisja 
Ekspertów złożona z naukowców 
pracujących w wybranych polskich 
uczelniach (m.in. na Uniwersytecie 
Warszawskim, Uniwersytecie Śląskim, 
Uniwersytecie Opolskim, Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Krakowie). 
Samorządy, które spełnią określone 
regulaminem Programu kryteria i uzy-

skają pozytywną recenzję ekspertów, 
otrzymują certyfikat i prestiżowy tytuł 
„Samorządowego Lidera Edukacji”, 
mogą również otrzymać Wyróżnie-
nia Nadzwyczajne, np. za szczególne 
osiągnięcia w zakresie wspierania 
uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.

Program „Samorządowy Lider Edu-
kacji” to jeden z najbardziej presti-
żowych projektów certyfikacyjnych 
w Polsce. Miasto Bieruń uzyskało 
najwyższą ilość punktów w procesie 
certyfikacji, co sprawiło, że otrzyma-
ło również zaszczytne wyróżnienie 
PRIMUS.

Realizacja zadań oświatowych sta-
nowi obecnie jedno z najważniejszych 
wyzwań dla samorządów. Polityka 
oświatowa samorządów lokalnych 
polega na określaniu priorytetów 
edukacyjnych i opracowaniu zgodne-
go z nimi wieloletniego planu działań 
i decyzji – nie tylko finansowych, ale 
także organizacyjnych programowych 
czy marketingowych. Ocena każdej 
gminy czy powiatu trwa około trzech 
miesięcy. W tym czasie eksperci zapo-
znali się m.in. z dokumentacją doty-
czącą polityki oświatowej, wynikami 
nauczania w szkołach prowadzonych 
przez samorząd, opiniami środowisk 
lokalnych, stanem bazy materialnej 
placówek oświatowych i zakresem 
oferty edukacyjnej samorządu.

Podczas wejherowskiej gali w imie-
niu Miasta Bierunia wyróżnienia 
odebrały: Sekretarz Miasta Bierunia 
Jolanta Sałęga oraz dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 Małgorzata Wolny. 
 uB

Przypominamy, 
że od 1 lipca można 
już składać wnioski 
o przyznanie świadczenia 
pn. „Bieruński Bon 
Żłobkowy”. Jest to forma 
wsparcia udzielana przez 
Gminę Bieruń rodzicom 
i opiekunom dzieci do lat 3. 

Gmina Bieruń wspiera podmioty 
prowadzące żłobki na jej terenie, 
poprzez dofinansowanie działalności 
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycz-
nej. Dotychczas dotacja wypłacana 
była z budżetu Gminy niepublicznym 
żłobkom – na podstawie umowy do-

tacyjnej, a wsparcie trafiało bezpo-
średnio na konto placówki obniżając 
tym samym koszty ponoszone przez 
rodziców. Od lipca 2022 r. dotacja wy-
płacana będzie w wysokości 300 zł 
miesięcznie jako świadczenie pn. „Bie-
ruński bon żłobkowy” na podstawie 
wniosku złożonego przez rodzica.

Wnioski o przyznanie świadczenia 
można składać od 1 lipca w Kance-
larii Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
lub przesłać na adres: Urząd Miejski 
w Bieruniu ul. Rynek 14 43-150 Bie-
ruń

Wzór wniosku wraz z regulaminem 
są dostępne do pobrania w Biulety-
nie Informacji Publicznej w zakładce 
Bieruński Bon Żłobkowy.  uMB

W odpowiedzi na liczne 
pytania informujemy, 
że w chwili obecnej urząd 
Miejski w Bieruniu nie 
przyjmuje wniosków 
o tzw. dodatek węglowy.

Ustawa przyznającą możliwość uzy-
skania tego świadczenia jest obecnie 
na etapie prac legislacyjnych w pol-
skim parlamencie, w związku z tym 
gmina nie ma jeszcze podstawy 
prawnej do wypłacania dodatku ani 
do przyjmowania wniosków.

Ustawa o dodatku węglowym zo-
stała przyjęta przez Sejm RP w dniu 
22 lipca, a następnie trafiła do Sena-
tu, który ma 30 dni na to, by przyjąć 

jej treść bez poprawek albo zapropo-
nować zmiany. W tym drugim przy-
padku ustawą ponownie zajmie się 
Sejm, który może przyjąć lub odrzucić 
poprawki Senatu.

Dopiero po podpisaniu ustawy przez 
Prezydenta RP wejdzie ona w życie, 
a samorządy będą mogły podjąć dzia-
łania związane z wypłatą świadczenia 
uprawnionym mieszkańcom.

O terminie rozpoczęcia naboru 
wniosków mieszkańcy Bierunia zosta-
ną poinformowani osobnym komuni-
katem. Prosimy o śledzenie bieżących 
informacji na stronie internetowej 
www.bierun.pl a także na oficjalnych 
profilach Miasta Bierunia w mediach 
społecznościowych. uMB

edukacja ze znakiem jakości Dodatek węglowy 
– ważna informacja!

Bieruński Bon Żłobkowy
RODZIce DZIecI DO LAT 3 MOGą 
OD LIPcA SKłADAć WNIOSKI.

MIASTO BIeRuń SAMORZąDOWyM LIDeReM eDuKAcJI!

ar
c.

Otrzymane przez Bieruń wyróżnienia dowodzą wysokiej jakości edukacji i polityki oświatowej w mieście.
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PO PIęcIu LATAch FeSTIWAL FILMóW AMATORSKIch IM. LeONA WOJTALI POWRAcA.

W historii, organizowanego 
od 1993 roku, 
ogólnopolskiego 
i międzynarodowego 
festiwalu filmów 
amatorskich w Bieruniu 
mieliśmy ostatnio 
pięcioletnią przerwę, 
spowodowaną 
z jednej strony pandemią, 
a z drugiej problemami 
organizacyjnymi. 
Na szczęście festiwal 
wraca już we wrześniu 
br., a dodatkowo z sali 
projekcyjnej wychodzi 
także w plener!
Mowa o promującym 14. edycję Festi-
walu Filmów Amatorskich im. Leona 
Wojtali wydarzeniu pod nazwą Wie-
czór Filmowy, na którą organizatorzy 
zaproszą w sobotę, 17 września.

Festiwal w plenerze
Tego dnia na Rynku stanie wielki 
ekran, przed którym ustawione zo-
staną krzesła i leżaki (można także 
przynieść swoje leżaki). To wszystko 
po to, by o godz. 18 rozpocząć plene-
rowy wieczór z najciekawszymi „pe-
rełkami” z długiej historii Festiwalu, 
w tym filmem-laureatem poprzedniej 
jego edycji. Projekcje nie będą jednak 
jedynymi atrakcjami wieczoru. Wyda-

rzenie rozpocznie koncert orkiestry 
dętej kopalni „Piast”, która nawiąże 
do górniczych tradycji Festiwalu; 
wystąpi także laureat tegorocznej 
nagrody Clemens Pro Cultura – dzia-
łający w BOK-u Teatr dla Dorosłych, 
który pokaże krótki przedpremierowy 
program, z pewnością w filmowym 
klimacie.

Mamy nadzieję, że pogoda dopisze, 
wszak po pięcioletniej przerwie Fe-
stiwal na to zasługuje, gdyby jednak 
aura próbowała sprawić organizato-
rom psikusa, jest plan B, zakładający 
przeniesienie wydarzenia do „Ju-
trzenki”.

Gala z filmem i muzyką
Sam 14. Festiwal Filmów Amatorskich 
im. Leona Wojtali, który od czterech 
edycji ma charakter konkursu mię-
dzynarodowego, odbędzie się tydzień 
później, 23-24 września w Domu Kul-
tury „Gama”. Pierwszy dzień impre-
zy zarezerwowano na konkursowe 
projekcje filmów (maksymalny czas 
trwania filmu regulamin określa 
na 30 minut), zaś w sobotę odbędzie 
się festiwalowa gala z wręczeniem 
nagród i podsumowaniem tegorocz-
nego przedsięwzięcia. Podczas gali 
zaplanowano także atrakcje muzycz-
ne w postaci recitalu utalentowanej 
bieruńskiej skrzypaczki Rozalii Bryły 
oraz solowego koncertu gitarzysty 
i wokalisty Sebastiana Riedla – syna 

legendarnego Ryśka Riedla z zespołu 
Dżem.

Filmowcy się otwierają
– Jest to fenomenalna inicjatywa, taka 
nasza „perełka”, charakterystyczna 
zarówno dla Bierunia, jak i kopalni 
„Piast”, więc nie wyobrażam sobie, 
by taka impreza jak Festiwal Filmów 
Amatorskich im. Leona Wojtali miał 
się zakończyć i nie funkcjonować 
dalej – mówi burmistrz Bierunia 
Krystian Grzesica. – Proponujemy 
przy tym większe otwarcie festiwa-
lu dla mieszkańców, bowiem do tej 
pory festiwal był trochę zamknięty, 
dostępny tylko dla filmowców, lu-
dzi z branży. Teraz chcemy się nim 
podzielić z mieszkańcami Bierunia, 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego, ca-
łego województwa śląskiego, bo ten 
festiwal na to zasługuje, ale i ludzie 
zasługują na to, by poznać te krótkie 
filmy – dodaje.

Producentem tegorocznej edycji 
imprezy jest Stowarzyszenie Solidar-
ność Pamięci Strajkujących Górników 
KWK „Piast” 14-28 Grudnia’81, a dzie-
ła organizacji podjęli się także: Miasto 
Bieruń, Powiat Bieruńsko-Lędziński, 
Województwo Śląskie poprzez Ars 
Cameralis Silesiae Superioris i Federa-
cja Niezależnych Twórców Filmowych 
w Polsce. – Bardzo się cieszymy, że tak 
wiele podmiotów włączyło się w or-
ganizację i pomogły naszemu miastu 
w finansowaniu tego potrzebnego 
przedsięwzięcia. Bardzo im za to dzię-
kujemy – podkreśla burmistrz Krystian 
Grzesica.

Na początku był 
„Karlik”
– Pamiętam początki festiwalu, któ-
ry w 1993 roku urodził się w Zespole 
Realizatorów Video, funkcjonującym 
w kopalnianym „Karliku” – wspomina 
Aleksander Wierzba – ówczesny szef 
Zakładowego Domu Kultury „Karlik”, 
Honorowy Dyrektor Festiwalu im. 
Leona Wojtali. – Często wpadałem 
do chłopaków z zespołu na kawę 
i przy okazji tych spotkań zrodziła się 
myśl, żeby zorganizować coś fajne-
go, co pomoże się zrealizować tym 
ambitnym lokalnym filmowcom w ich 
zainteresowaniach. Ja zorganizowa-
łem pieniądze i miejsce, a Wojtek Wi-

karek zadbał o stronę merytoryczną 
i tak doszło do pierwszego festiwalu. 
Z biegiem lat obserwowałem jego 
ewoluowanie. Najpierw przestał 
mieścić się w „Karliku”, zyskał cha-
rakter międzynarodowy więc został 
przeniesiony do „Jutrzenki”, a później 
do DK „Gama”. Cieszę się, że wraca, 
że włączyło się Miasto Bieruń, że po-
zyskało do współpracy inne instytucje 
z Urzędem Marszałkowskim na cze-
le i że festiwal wychodzi bardziej 
do mieszkańców, nie skupiając się jak 
kiedyś na filmowcach – dodaje.

Amatorzy z Paragwaju
Dyrektorem Festiwalu jest tradycyjnie 
wielce zasłużony dla imprezy, ale i dla 
polskiego filmu amatorskiego Woj-
ciech Wikarek. – Na początku się ba-
łem, czy po tej przerwie pandemicz-
nej ktoś jeszcze o nas będzie pamiętał 
i czy napłyną jakieś filmy, ale jestem 
mocno zbudowany – mówi. – W tej 
chwili mamy już ponad 60 filmów 
z kraju i zagranicy, a termin zgłoszeń 
upływa 10 sierpnia, więc pewnie coś 
jeszcze dojdzie. Poza produkcjami kra-
jowymi wpłynęły na tegoroczny festi-
wal filmy z Hiszpanii, Francji, Niemiec, 
a ciekawostką jest to, że dostaliśmy 
film nawet z… Paragwaju, co świadczy 
o sporym zainteresowaniu imprezą. 
Na naszym przeglądzie mamy wszyst-

kie gatunki filmowe, czyli dokument, 
krótki metraż, fabuła, animacja, rów-
nież skala wiekowa autorów filmów 
jest bardzo szeroka: od młodzieży 
po osoby w wieku mocno zaawanso-
wanym – kończy dyrektor.

„Szeroka współpraca organizacyjna, 
nowe spojrzenie na tę kultową inicja-
tywę i odświeżona wersja jej realiza-
cji... Bardzo jestem ciekaw efektów! ” 
– napisał burmistrz Bierunia Krystian 
Grzesica na swoim profilu w mediach 
społecznościowych

My również nie możemy się docze-
kać i nie wypada nam nic innego, jak 
już dziś zaprosić mieszkańców Bie-
runia na wrześniowe wydarzenie, 
o którym oczywiście przypomnimy 
jeszcze w kolejnym numerze „Rodni”.
 Wojciech Wieczorek

Amatorskie kino 
wychodzi na Rynek

Tak było podczas poprzednie edycji festiwalu w 2017 roku. Laureat Grand 
Prix za film „Cofnąć czas na Karskiego” Kamil Janko (w środku z nagrodą) 

w otoczeniu organizatorów i sympatyków imprezy.
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Organizatorami Festiwalu są:
Stowarzyszenie Solidarność Pamię-• 
ci Strajkujących Górników Kopalni 
Węgla Kamiennego Piast 14-28 
Grudnia 81
Miasto Bieruń• 
Powiat Bieruńsko-Lędziński• 
Województwo Śląskie za pośred-• 
nictwem Ars Cameralis Silesiae 
Superioris (Ars Cameralis jest In-
stytucją Kultury Samorządu Wo-
jewództwa Śląskiego)
Federacja Niezależnych Twórców • 
Filmowych w Polsce

Partnerami Festiwalu są:
Polska Grupa Górnicza – Kopalnia • 
Węgla Kamiennego Piast-Ziemo-
wit
Nadwiślańska Agencja Turystyczna• 
Hotel AB• 

Biuro Organizatora Festiwalu:
Dyrektor artystyczny festiwalu: • 
Wojciech Wikarek
Administrator festiwalu: Magda-• 
lena Kutynia – naczelnik Wydziału 
Promocji Urzędu Miejskiego w Bie-
runiu
Koordynator festiwalu: Mariusz • 
Śliwiński – prezes Stowarzyszenia 
Solidarność Pamięci Strajkujących 
Górników Kopalni Węgla Kamien-
nego Piast 14-28 Grudnia 81
Dyrektor honorowy festiwalu: • 
Aleksander Wierzba

Patronat medialny nad Festiwalem 
Filmów Amatorskich im. Leona Woj-
tali w Bieruniu objęli:

TVP 3 Katowice• 
Polskie Radio Katowice• 

14. eDycJA FeSTIWALu IM. LeONA WOJTALI
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co mają ze sobą 
wspólnego pirat, stary 
garnek i popcorn? 
Odpowiedź może być 
tylko jedna! To Letnie 
Zajęcia Artystyczne dla 
dzieci WyTWóRKA.
Wakacje to czas, w którym w Bieruń-
skim Ośrodku Kultury króluje WY-
TWÓRKA, czyli letnie zajęcia arty-
styczne przygotowane przez Bieruński 
Ośrodek Kultury. Podczas dwóch 
turnusów zajęć 45 dzieci przeniosło 
się w świat marzeń, kreatywności 
i dobrej zabawy. Po zeszłorocznym 
wielkim sukcesie zajęć, w tym roku 
animatorzy postawili na dobrze znane 

i lubiane przez dzieci klasyki, ale nie 
brakło nowości, które stały się praw-
dziwymi wytwórkowymi hitami.

Najlepszym lekarstwem na integrację 
wszystkich jest dobra zabawa i taniec, 
dlatego od nich rozpoczęły się zajęcia. 
Była okazja do zabawy chustą klanza, 
rozgrywki sportowe, tańce animacyjne, 
a na koniec wielkie bańki mydlane pusz-
czane przez uczestników. Prawdziwą 
próbą kreatywności była ręcznie robio-
na ściana muzyczna, na której zawisły 
instrumenty muzyczne, wykonane 
samodzielnie przez uczestników z do-
syć nietypowych materiałów jak stare 
garnki, rurki i plastikowe butelki.

Nowością Wytwórki i niekwestio-
nowanym strzałem w dziesiątkę była 

wycieczka i warsztaty przyrodniczo-
ekologiczne, podczas których dzieci 
odwiedziły gospodarstwo edukacyj-
ne i… własnoręcznie ubiły masło. Nie 
obyło się oczywiście bez degustacji, 
a to wszystko w pięknych okolicznoś-
ciach przyrody i zwierząt w Zagrodzie 
„Zosia” w Bieruniu.

Nikt tak nie lubi przygód i cieka-
wych historii jak dzieci, na szczęście 
instruktorzy od zadań specjalnych 
przenieśli uczestników w świat pi-
ratów i korsarzy. Podczas tych zajęć 
wszyscy stali się jedną załogą statku 
i razem podbijali morza i oceany. 
Wielki finał wytwórkowej przygody 
to już klasycznie bajka na wielkim 
ekranie z popcornem w ręku.  BoK

Wakacje z Wytwórką
45 NAJMłODSZych BIeRuNIAN SPęDZIłO cZęŚć LATA 
NA ZAJęcIAch ARTySTycZNych BOK-u.

NA GRANITOWeJ I W MINI ARBOReTuM.

...kolejny BOK zorganizował w DK Gama. 

Jeden z turnusów „Wytwórki” odbył się w DK Remiza...
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W sierpniu czekają 
mieszkańców dwa pełne 
atrakcji festyny rodzinne, 
na które zapraszają 
bieruńscy radni.

Jak informuje nas radny Stanisław 
Jurecki, tradycyjny Festyn Rodzinny 
na Granitowej odbędzie się w tym 
roku w sobotę, 13 sierpnia na parkin-
gu przy Orliku na osiedlu Granitowa. 
Atrakcje będą czekać na wszystkich 
już od godz. 16, kiedy to rozpoczną się 
zabawy i konkursy sportowe z BOSiR-
em, a program dla dzieci (spotkanie 
z klaunem, malowanie twarzy, ani-
macje i duża maskotka Hipcio) przy-
gotuje Ale Firma. Będzie też darmowa 
zjeżdżalnia i basen z piłeczkami. Gry 
i konkursy przygotuje też firma e-SBL 
Internet.pl, a znajdą wśród nich m.in. 
gra na konsoli PS4 z okularami VR, 
stolik z kolorowankami dla najmłod-
szych, przypinki z dziecięcymi rysun-
kami i spotkanie z maskotką Mrówką 
Beskidmediówką.

Nie zabraknie atrakcji dla całych 
rodzin. Poza odwiedzeniem stoiska 
pszczelarzy będzie można wziąć udział 

w konkursach i zabawach oraz obej-
rzeć prezentację strażaków z OSP 
w Bieruniu Nowym i Czarnuchowi-
cach, w tym przejechać się wszę-
dołazem. O godz. 18 rozpocznie się 
czterogodzinna zabawa taneczna 
z zespołem Max Band, która zakoń-
czy festyn.

Tydzień później, 20 sierpnia na fe-
styn w Mini Arboretum zaprasza rad-
ny Walenty Magiera. Rozpoczęcie 
imprezy zaplanowano na godz. 16, 
a w programie znajdziemy m.in. wy-
stęp zespołu Nowobierunianki, spot-
kanie z urszulą Podbioł – półfinalistką 
konkursu Ślązak Roku z 2018 roku, 
koncert zespołu instrumentów dętych 
z Katowic, który zaprosi do wspólnego 
śpiewania. Zapowiadany jest także 
pokaz sprzętu bojowego OSP Czar-
nuchowice, warsztaty pszczelarskie, 
a być może także symulator dacho-
wania i alkogogle. Podczas festynu 
promować się będzie Koło Gospodyń 
Wiejskich z Bijasowic, a dla dzieci bę-
dzie malowanie twarzy i dmuchańce. 
Imprezę w Mini Arboretum zakoń-
czy zabawa taneczna w godz. 20-22.
 WW

Za nami już półmetek wakacyjnych 
koncertów plenerowych, organi-
zowanych przez Bieruński Ośrodek 
Kultury pod hasłem Letni Rynek 
2022. W sierpniu czekają nas cztery 
kolejne wydarzenia na Rynku i w DK 
Remiza.

Pierwsze niedziele lipca spędziliśmy 
na Rynku słuchając największych 
polskich i światowych przebojów 
w wykonaniu zespołu Impreza oraz 
na nowo odkryliśmy Beatlesów 
w wersji bieruńskiej kapeli Mr Beat. 
Z kolei 24 lipca Letni Rynek przeniósł 
się na ul. Remizową, gdzie wystąpił 
zespół Acustic oraz z czytelnikami 
spotkała się Magdalena Majer.

Niestety, aura nie dopisała w ostat-
nią lipcową niedzielę i z powodu cią-
głych opadów deszczu koncert zespo-
łu Stare Dziady został odwołany.

Mamy nadzieję, że problemy z po-
godą nie staną nam już na drodze 
w sierpniu i będziemy mogli co nie-
dzielę znowu się muzycznie spoty-
kać. Zaczynamy 7 sierpnia koncertem 
zespołu Californian, który zapropo-
nuje bierunianom ciepłe, melodyj-

ne brzmienia poprockowe. Tydzień 
później Rynkiem zawładnie Krzysztof 
Nowakowski – znakomity perkusi-
sta, perkusjonista i wibrafonista, 
na co dzień grający w zespole Mar-
cina Wyrostka oraz gitarzysta Michał 
Czachowski. 21 sierpnia zmienimy 
klimat, by posłuchać muzyki klasycz-
nej i rozrywkowej, ale w opracowa-
niu na orkiestrę dętą, a konkretnie 
na doskonale znaną mieszkańcom 
Bierunia Orkiestrę Dętą „Piast”.

W ostatnią wakacyjną niedzielę, 28 
sierpnia ponownie przeniesiemy się 
do DK „Remiza”, gdzie odbędzie się 
festyn „Pożegnanie Lata” z udziałem 
zespołu Mixer Band i mini dyskoteką 
pod chmurką.

Wszystkie wydarzenia cyklu Letni 
Rynek 2022 rozpoczynają się o godz. 
18.

Warto w tym miejscu przypomnieć 
również o rozpoczynającej wrzesień 
imprezie w Mini Arboretum. 3.09 
o godz. 17 odbędzie się tam Naro-
dowe Czytanie oraz koncert poezji 
śpiewanej Krzysztofa Skrzydło z ze-
społem. Serdecznie na wszystkie te 
imprezy zapraszamy! WW

Sierpniowe festyny

Muzyczny 
Letni Rynek
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Sporego kalibru sukces odniosła 
drużyna piłkarek nożnych ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Bieruniu, która 
startowała w Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej. Prowadzona przez trenera 
Grzegorza Bizackiego zespół, wystę-
pujący w finałowych rozgrywkach 
na Stadionie Śląskim w koszulkach 

z logo Bierunia, zajął ostatecznie 
trzecie miejsce w województwie ślą-
skim. Gratujemy tego osiągnięcia całej 
drużynie, która grała w składzie: Julia 
Banaś, Nadia Stenzel, Julia Żebrow-
ska, Julia Jaromin, Wiktoria Gwizdała, 
Zuzanna Wilkosz, Natalia Krzyżowska.
 WW

Sprawdzamy jak wygląda 
bieruński futbol na dwa 
tygodnie przed startem 
rozgrywek. Obie drużyny 
w sezonie 2022/2023 
zmierzą się na tym samym 
poziomie rozgrywkowym. 
unia Bieruń Stary i Piast 
Gol zagrają w tyskiej 
A klasie. Bieruńskich 
kibiców cieszyć może fakt, 
że już 13 sierpnia w ramach 
inauguracyjnej kolejki unia 
i Piast Gol zagrają ze sobą.

Grzegorz Rajman – trener 
drużynyPiast Gol
„Rodnia”: Jak wyglądają przygotowa-
nia Pana drużyny do nadchodzącego 
sezonu?
– Jesteśmy na końcowym etapie przy-
gotowań. Teraz pracowaliśmy nad 
wytrzymałością, nad siłą. Z racji tego, 
że sezon zbliża się wielkimi krokami, bę-
dziemy ćwiczyli inne aspekty takie jak 
szybkość, dynamika, treningi taktycz-
ne. Jestem zbudowany postawą moich 
chłopaków, bo naprawdę ciężko pracu-
ją na treningach i podczas sparingów. 
Mam nadzieję, że efekty tej ciężkiej 
pracy będą widoczne już wkrótce.

Jak wygląda sytuacja kadrowa, kto 
przyszedł, kto odszedł – czy uważa 
Pan, że zespół jest lepszy niż był 
w poprzednim sezonie?

– Jak wiadomo, nastąpiła fuzja dwóch 
klubów – Piasta Bieruń i Gola. Wcześ-
niej, w Golu miałem chłopaków, któ-
rzy się uczyli, więc tu raczej z trenin-
gami nie było problemu. Teraz doszli 
nam także zawodnicy doświadczeni, 
którzy na co dzień pracują zawodowo 
i dla nich dużym utrudnieniem jest to, 
że chodzą na zmianę na treningi. Fakt, 
że nie mogą być regularnie na trenin-
gach, znacznie utrudnia te mikrocykle, 
które musimy wykonać w tygodniu. 
Pomimo tych wszystkich problemów 
to, co możemy, robimy. Ciężko pracu-
jemy. Uważam, że drużyna cały czas 
się rozwija i stać nas na lepsze wyniki 
niż w zeszłym sezonie.

Kiedy ruszają rozgrywki?
– Do startu rozgrywek A klasy zostały 
niecałe dwa tygodnie. Pierwszy mecz 
gramy 13 sierpnia z Unią Bieruń Sta-
ry. Bardzo się cieszę na ten mecz. 
Chciałbym pokazać, że w Bieruniu 
nie ma złej krwi, że jest wzajemny 
szacunek. Uważam, że nasze mia-
sto zasługuje przynajmniej na jeden 
klub, który występowałby na jakimś 
fajnym szczeblu. Powiedzmy, żeby 
to była np. IV liga. Ale żeby ogólnie 
była między klubami współpraca. My-
ślę, że jesteśmy dobrze przygotowani 
do startu sezonu.

co jest celem na ten sezon?
– Na pewno chcemy się zaprezento-
wać lepiej niż w poprzednim sezonie, 
gdzie po rundzie jesiennej mieliśmy 

zaledwie 4 punkty i zajmowaliśmy 
ostatnie miejsce w tabeli. Ostatecznie 
nasza przygoda w zeszłej kampanii za-
kończyła się spadkiem. Tak naprawdę 
tylko fuzja dwóch klubów i świetna 
postawa chłopaków w lidze okręgo-
wej, sprawiły, że tu jesteśmy. Chcemy 
dać kibicom odrobinę radości. Mamy 
przed sobą postawiony 3-letni okres 
rozwoju juniorów. Z każdym meczem, 
z każdym treningiem będzie tylko le-
piej. Czysta przyjemność pracować 
z takimi młodymi chłopakami. Dla 
nich to jest szansa, że kluby się po-
łączyły. Mogą sprawdzić się te dwie 
klasy rozgrywkowe wyżej i pokazać 
się ze znacznie lepszymi drużynami, 
na lepszych boiskach. Bo to jest pod-
stawa.

co chciałby Pan powiedzieć kibi-
com Piasta Gol, którzy przeczytają 
ten tekst?
– Chciałbym przede wszystkim ser-
decznie zaprosić wszystkich kibi-
ców z Bierunia, bo już za niedługo 
rozpoczynamy rozgrywki ligowe. 
Żeby jak najliczniej nas wspierali, 
bo na pewno tego wsparcia będzie-
my potrzebować. Żebyście zawsze 
byli z nami. W każdym momencie 
i na dobre i na złe. Nie tylko jak 
będzie dobrze, ale również w mo-
mencie, kiedy czekają nas nie lada 
wyzwania. Tego wsparcia będziemy 
potrzebować. To co ja mogę obie-
cać ze swojej strony jako zespół, 
że w każdym meczu będziemy starali 

się dawać z siebie „maksa”, no i grać 
w każdym meczu o zwycięstwo. Je-
steśmy optymistycznie nastawieni 
do startu rozgrywek. Mam nadzieję, 
że ta ciężka praca, którą teraz wyko-
nujemy, że te poty, które wylewamy 
na treningach, że to przyniesie efekt. 
Wierzę też, że swoją grą, fajną grą, 
kreatywną, miłą dla oka, damy dużo 
radości kibicom.

Damian Nyga – trener 
unii Bieruń

„Rodnia”: Jak wyglądają przygotowa-
nia Pana drużyny do nadchodzącego 
sezonu?
– Przygotowania zaczęliśmy 19 lip-
ca. Trenujemy trzy razy w tygodniu. 
22 lipca rozegraliśmy sparing z OKS 
JUWe Tychy Jaroszowice, przegrany 
niestety 2:1 po wyrównanym meczu. 
Następny sparingowy mecz mamy 
4 sierpnia z GTS Bojszowy. No i 13 
sierpnia startujemy wielkimi derbami 
z Piastem Gol. Nie mogę się docekać 
tego meczu.

Jak wygląda sytuacja kadrowa, kto 
przyszedł, kto odszedł – czy uważa 
Pan, że zespół jest lepszy niż był 
w poprzednim sezonie?

– Na chwilę obecną mamy dwa trans-
fery potwierdzone i wciąż szukamy 
wzmocnień na różne pozycje. Zoba-
czymy jak to wszystko wyjdzie. Przy-
szli do nas obrońca z GTS-u Bojszowy 
i napastnik z Zetki Tychy. Uważam, 
że zespół jest jeszcze lepszy niż w po-
przednim sezonie, w którym sprawili-
śmy nie lada niespodziankę.

co jest celem na ten sezon?
– Nie będziemy głośno mówić 
o awansie, ale mierzymy wysoko. 
Chcielibyśmy przynajmniej utrzymać 
to miejsce, które udało nam się za-
jąć w poprzednim sezonie. Byliśmy 
skazywani na walkę o utrzymanie, 
a rozgrywki zakończyliśmy na 4. miej-
scu. Myślę, że pierwsza piątka jest 
w naszym zasięgu, ale wierzę w to, 
że tę drużynę stać na awans.

co chciałby Pan powiedzieć kibicom 
unii Bieruń, którzy przeczytają ten 
tekst?
– Liczymy na dalsze wsparcie naszych 
kibiców. W poprzednim sezonie doping 
bieruńskich kibiców niósł nas z każdym 
meczem, liczymy, że tak też będzie 
i tym razem. Zarówno zarząd, zawod-
nicy, jak i trener liczą na to wsparcie. 
Razem pokażmy siłę Bierunia!  AD

Przypominamy, że w miesiącach 
letnich (od 1 lipca) obowiązuje wa-
kacyjny harmonogram otwarcia bie-
ruńskich pływalni BOSiR.

Pływalnia przy ul. Kadłubowej 15 za-
prasza przez cały tydzień – od ponie-

działku do niedzieli – w godz. 13-21.30, 
a do godz. 16 obowiązuje cennik wa-
kacyjny. Sauny są dostępne w dni po-
wszednie w godz. 16-21.30, a w soboty 
i niedzielę już od 13 do 21.30. Rezer-
wacja dla posiadaczy karty „Aktywny 
Senior 60+” – środa godz. 12-13. W 

dniach 16-30 sierpnia na basenie przy 
ulicy Kadłubowej będzie można ko-
rzystać z wodnego toru przeszkód od 
WATeRMANIA.pl. Do skorzystania z 
atrakcji upoważniał będzie każdy bilet 
wstępu na pływalnię.

Podobnie wyglądają godziny otwar-
cia pływalni przy ul. Węglowej 11. Ba-
sen udostępniany jest od poniedziałku 
do piątku od godz. 13 do 21.30, zaś 
w soboty i niedziele – od 13 do 21. 
Sauny w dni powszednie zapraszają 
w godz. 16-21.30 zaś w soboty i nie-
dziele od 13 do 21. Do godz. 16 obo-
wiązuje cennik wakacyjny, zaś rezer-
wację dla posiadaczy karty „Aktywny 
Senior 60+” przygotowano w ponie-
działki w godz. 12-13.

Kort do squasha dostępny jest w dni 
powszednie w godz. 13.45-21.45, zaś 
w soboty i niedziele od 13.45 do 21.
 WW

Piłkarki z SP 3 trzecie na Śląsku!

Brązowe dziewczęta z SP 3 na flagowym śląskim stadionie.
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Pływalnie w wakacje

cO SłychAć W BIeRuńSKIch KLuBAch PIłKARSKIch?

Już 13 sierpnia wielkie derby!
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WychOWANKOWIe WIeSłAWA BIGOSA Z BIG BuDO 140 RAZy STAWALI NA PODIuM MISTRZOSTW ŚWIATA!

Mistrz – wychowawca mistrzów
W tym roku szef 
stowarzyszenia BIG 
BuDO Wiesław Bigos 
zorganizował 25. 
edycję zawodów 
Grand Prix Bierunia. 
To doskonała okazja, 
by jego sylwetkę przybliżyć 
czytelnikom „Rodni”.

Rodzinne początki

Sztukami walki bierunianin zaczął in-
teresować się w 1975 roku. Najpierw 
był boks, kulturystyka, karate kyoku
-shin, potem prawie 20 lat treningi 
w Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki 
braci Brudnych. W 199 roku posta-
nowił pójść własną drogą i założył 
stowarzyszenie BIG BUDO z siedzibą 
w Bieruniu.

– Początkowo koncentrowałem się 
na trenowaniu własnych dzieci i wy-
jazdach z nimi na zawody. Pamiętam, 
jak w 1998 roku pojechaliśmy z sy-
nem na pierwsze mistrzostwa świata 
– opowiada Wiesław Bigos. – Mate-
usz, jako 9-latek startował z senio-
rami; skończyło się tak, że z synem 
zajęliśmy… dwa ostatnie miejsca. 
To było jednak ważne doświadczenie, 
z którego wyciągnąłem odpowiednie 
wnioski i wystarczyły dwa lata, by wy-
chować zawodników, którzy w 2000 
roku sięgnęli już po medale MŚ. 
Mateusz ma teraz na swoim koncie 
dziewięciokrotne mistrzostwo świa-
ta, a córka Andżelika tytuł najlepszej 
na świecie zdobywała 13 razy – mówi 
dumny tata i wspomina, jak to na jed-
nych zawodach Andżelika pokazała 
taką formę, że mistrzowie z innych 
krajów przychodzili i prosili, by jeszcze 
raz pokazała co potrafi. – W innym 
miejscu toczyły się zawody, a wokół 
8-letniej wówczas córki zebrała się 
pokaźna grupa obserwatorów, która 

oglądała jej pokaz – wspomina mistrz 
Wiesław. – Córka zakończyła karierę, 
najpierw z uwagi na studia, potem 
przyszła praca i rodzina (z przyszłym 
mężem poznała się zresztą na zawo-
dach kick-boxingu, który uprawiał), 
ale liczę, że wnuczka zawita kiedyś 
do dziadka na zajęcia…

Na razie musi mu wystarczyć to, 
że w jego ślady poszedł syn. Mate-
usz też prowadzi zajęcia kick-boxingu, 
fitness dla kobiet, jest trenerem per-
sonalnym.

Tysiące zawodników, 
setki medali
Zajęcia, organizowane przez pana 
Wiesława i stowarzyszenie BIG BUDO 
Bieruń, bardzo szybko zyskały renomę 
w całym powiecie bieruńsko-lędziń-
skim i przestały być tylko sprawą ro-

dzinną. Aktualnie BIG BUDO ma sek-
cje w Imielinie, Chełmie Śląskim, 
Lędzinach, Nowym i Starym Bieruniu, 
Wiesław Bigos prowadził też zajęcia 
w Tychach. – Przez te lata przewinęły 
się przez nasze stowarzyszenie tysią-
ce osób. Moi zawodnicy zdobyli 62 
tytuły mistrzów świata, 40 tytułów 
wicemistrzowskich i 38 brązowych 
medali MŚ. O mistrzostwach Europy 
nie wspominam, bo tu już liczba me-
dali idzie w setki.

A skoro o mistrzostwach świata 
mowa, to warto przypomnieć, że BIG 
BUDO cztery zawody tej rangi zorga-
nizowało w Bieruniu.

W każdym wieku
Z reguły każdego roku w stowarzy-
szeniu BIG BUDO trenuje około 300 
zawodników i to w różnym wieku. 
– To są zajęcia dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, więc przychodzą na tre-
ningi mamy z dziećmi, a nawet babcie 
z wnuczkami – mówi Wiesław Bigos. 
Opowiada przy tym historię pani, któ-
rą na trening przyprowadziła wnucz-
ka. Tak się wciągnęła, że niedługo 
potem na mistrzostwach świata zdo-
była brązowy medal. – Najważniejsze 
jest chcieć – podkreśla założyciel BIG 
BUDO. – Czasem przychodzą do mnie 
dzieci, których przyprowadzają ro-
dzice, bo gdzieś dowiedzieli się o na-
szych osiągnięciach i chcieliby czegoś 
podobnego dla swojego dzieciaka. Ale 
samo dziecko nie jest przekonane, 
trenuje niechętnie – to wtedy raczej 

niewiele z tego będzie. To nie tata 
ma przypominać dziecku o trenin-
gach, ale to sam zawodnik powinien 
chcieć i cieszyć się na kolejne zajęcia 
– przekonuje.

Tytan pracy
Takim młodym sportowcem jest 
np. Kacper Kozłowski, prawie 9-letni 
bohater tegorocznych zawodów 
o Grand Prix Bierunia. – Sześć startów 
i sześć złotych medali, a dodatkowo 
puchar dla najlepszego zawodnika! – 
z podziwem wylicza mistrz Wiesław 
Bigos. – Ale to jest tytan pracy, jakich 
rzadko się spotyka. Pracuje nawet 
więcej niż wymagam, często dzwo-
ni do mnie i pyta, czy może do mnie 
przyjechać na dodatkowy trening. 
Serce się raduje widząc takie zaanga-
żowanie i zawsze chętnie pomagam.

Samorządy pomagają
Wiesław Bigos podkreśla ogromne 
wsparcie, jakie jego stowarzyszenie 
otrzymuje od samorządów gmin po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego. – Je-
stem wdzięczny wszystkim wójtom 
i burmistrzom za tę współpracę, za tę 
pomoc okazywaną swoim mieszkań-
com choćby przez finansowaniem 
zajęć prowadzonych przez stowarzy-
szenie BIG BUDO. Dałem temu wyraz 
na czerwcowym spotkaniu z okazji 25. 
Grand Prix Bierunia, organizowanego 
nieprzerwanie od 1998 roku. Pojawili 
się wtedy moi byli i obecni zawodnicy 
i mistrzowie, a także reprezentanci 
władz samorządowych. Wręczyłem 
im z wdzięcznością okolicznościowe 
dyplomy i podziękowania, a w zamian 
usłyszałem wiele ciepłych słów. Bur-
mistrz Bierunia Krystian Grzesica 
mówił m.in. o tych, których udało 
się, dzięki naszej pracy, odciągnąć 
od alkoholu, wyprowadzić na dobrą 
drogę, ukształtować charakter. Nie za-
pominajmy też, że na zawody, które 

organizuję w Bieruniu, przyjeżdżają 
zawodnicy z Niemiec, Holandii, Bel-
gii, Czech, Austrii, a nawet z Kazach-
stanu. Oni maja okazję poznać nasze 
miasto, co ma niepodważalny walor 
promocyjny.

Plany na przyszłość
Choć pan Wiesław jest po dwóch 
operacjach wszczepienia endoprotezy 
stawu biodrowego, bynajmniej nie 
zaprzestał pracy trenerskiej. – Kiedy 
po czterech miesiącach od operacji 
przyszedłem do lekarza, on spytał, 
czy już chodzę. Jak mu pokazałem 
pełny skłon i kopnięcie na wysokość 
jego głowy, to zaczął krzyczeć, żebym 
tego nie robił. A ja mu mówię: panie 
doktorze, ja to robię całe życie i nie 
wyobrażam sobie, bym mógł przestać. 
Nie ma dnia, żebym nie miał treningu, 
chyba, że jestem po wyczerpujących… 
pracach w ogrodzie.

Wakacje, to zwykle czas obozu spor-
towego, które na przełomie czerwca 
i lipca co roku odbywają się w nad-
morskich Rowach. Po wakacjach, jeśli 
tylko pandemia nie zaatakuje, młodzi 
i starsi zawodnicy powrócą do trenin-
gów. – Na początku września robię 
taki objazd po okolicznych szkołach 
i zachęcam do podjęcia treningów. 
Zapraszam nie tylko dzieci i młodzież, 
ale w ogóle mieszkańców, którzy 
chcieliby poprawić swoją kondycję 
i umiejętności – zapewnia Wiesław 
Bigos.

Jeszcze w tym roku, w grudniu cze-
kają nas zawody mikołajkowe, potem 
w styczniu 26. Grand Prix Bierunia, 
a w czerwcu Puchar Europy w naszym 
mieście. Jeśli nie będzie obostrzeń 
pandemicznych, to mistrz Wiesław 
nie wyklucza wyjazdu na marcowe 
mistrzostwa Holandii, czerwcowe mi-
strzostwa Niemiec i październikowe 
mistrzostwa świata.

 Wojciech Wieczorek

W 25. Grand Prix Bierunia  o Puchar Burmistrza Miasta Bieruń wzięło udział 
około 70 zawodników z Czech Ukrainy i Polski
Klasą dla siebie był Kacper Kozłowski który zdobył 6 złotych medali i puchar 
najlepszego zawodnika w kategorii chłopców do lat 8
Puchary dla najlepszych zawodników zdobyli:
Dziewczęta do lat 8 – Milena Tomera (BIG BUDO POLSKA); 
chłopcy do lat 8 – Kacper Kozłowski (BIG BUDO POLSKA); 
Dziewczęta do lat 10 – Lena Paruzel (BIG BUDO POLSKA);
chłopcy do lat 10 – Łukasz Strzeżyk (BIG BUDO POLSKA);
Juniorki do lat 15 – Hanna Gołaszczyk (BIG BUDO POLSKA);
Juniorzy do lat 15 – Paweł Hachuła (BIG BUDO POLSKA);
Seniorki – Roksana Tomera (BIG BUDO POLSKA);
Seniorzy – Marek Szweda (Czechy)

25. GRAND PRIx BIeRuNIA

Wiesław Bigos z tytułem Prezydenta Patriarchy Polskiej Federacji 
Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

Roksana Tomera – najlepsza seniorka 25. Grand Prix Bierunia.
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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 na-
gród zapraszamy do urzędu Miasta Bierunia, do Kancelarii 
Ogólnej na parterze.  
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***
Małgosia była grzeczna, dlatego do-
stała od mamy dwa złote. Zapomniała 
jednak podziękować.
– Nie masz mi nic do powiedzenia? 
– podpuszcza ją mama.
Dziewczyna milczy.

– A co ja zawsze mówię tacie, kiedy 
daje mi pieniądze?
– „Tylko tyle”?

***
Na Podhalu do sklepu wpada złodziej:
– Dawaj kasę!
– Jakom? Jęcmienną cy grycaną?

Lato w pełni, a to najlepszy 
czas na rodzinne grillowanie 
w przydomowym ogródku. 
Może skorzystacie 
z kilku naszych propozycji 
na pyszne dania z grilla?

Grillowane szaszłyki 
z krewetkami 
i ananasem

Składniki:
krewetki (24 szt.), ananas świeży lub 
z puszki (300 g), papryka czerwona 
(1 szt.), pomidory (3 szt.), kapary 
w zalewie (2 łyżki), cebula czerwona 
(1 szt.), ząbek czosnku, świeża kolen-
dra (1 pęczek), oliwa z oliwek (4 łyżki), 
keczup pikantny (4 łyżki), przyprawa 
do kurczaka.
Przygotowanie:
Pomidory oraz cebulę pokrój w drob-
ną kostkę i przełóż do miseczki. Dodaj 
posiekany czosnek, drobno pokrojo-
ną kolendrę oraz odsączone kapary. 
Na koniec dodaj oliwę (2 łyżki) oraz 
ketchup (2 łyżki), wszystko razem wy-
mieszaj, dopraw do smaku i odstaw 
do lodówki.

Ananasa oraz paprykę pokrój 
w cząstki ok. 3 cm x 3 cm i przełóż 
do miseczki, dodaj krewetki. Wszystko 
skrop sokiem z cytryny, dodaj przy-
prawę do kurczaka, ketchup (2 łyżki) 
oraz 2 łyżki oliwy. Wymieszaj wszyst-
kie składniki, a następnie na przemian 
nabijaj na drewniane patyki.

Szaszłyki układaj na rozgrzanym gril-
lu i smaż po 2-3 minuty z obu stron. 
Gotowe danie podawaj z przygotowa-
ną salsą oraz chrupiącymi grzankami 
z grilla.

Pikantna karkówka 
w glazurze z whisky

Składniki:
Karkówka wieprzowa chuda (1 kg), 
whisky (100 ml), cukier brązowy 
(100 g), posiekane ząbki czosnku (2 
szt.), cebula szalotka drobno posie-
kana (1 szt.), ostra papryczka chili 
posiekana (1 szt.), keczup pikantny 
(100 ml), oliwa (50 ml), ocet balsa-
miczny (100 ml), cynamon (1 łyżecz-
ka), goździk roztarty (1 szczypta), kmin 
rzymski mielony (1 łyżeczka), sos sojo-
wy (1 łyżka), przyprawa do grilla.
Przygotowanie:
Mięso pokrój w grube, jednocenty-
metrowe steki, oprósz przyprawą 
do grilla i odstaw na kilka godzin 
w chłodne miejsce.

W garnku na rozgrzanej oliwie pod-
smaż posiekany czosnek, cebulę i chil-
li. Gdy cebula się zeszkli, dodaj cukier 
i smaż aż ulegnie karmelizacji. Dodaj 
wtedy ocet balsamiczny, sos sojowy, 
łyżkę cynamonu, kminu rzymskiego 
i roztarty goździk. Wszystko razem 
gotuj około 5 min., aż ocet prawie 
odparuje. Następnie dodaj ketchup 
i whisky, gotuj glazurę aż zgęstnieje.

Zamarynowane steki z karkówki 
przełóż do glazury i odstaw do lodówki 

na co najmniej 12 godzin. Po tym cza-
sie mięso grilluj na tackach, na śred-
nio rozgrzanym grillu, przez około 20 
minut odwracając mięso co jakiś czas 
i jednocześnie nakładając glazurę pę-
dzelkiem na grillowane mięso.

udka z kurczaka 
po malezyjsku

Składniki:
Pałki z kurczaka (1 kg), miód (2 łyżki), 
sos sojowy (2 łyżki), ocet np. jabłkowy 
(2 łyżki), orzeszki ziemne (100 g), natka 
kolendry (1 pęczek), keczup extra hot 
(2 łyżki), przyprawa do grilla (2 łyżki).
Przygotowanie:
Kurczaka ponacinaj nożem tak, aby 
mięso podczas grillowania szybciej 
się upiekło, a marynata łatwiej prze-
niknęła do środka.

W misce pomieszaj keczup, miód, 
sos sojowy, Przyprawę do grilla i ocet. 
Połowę marynaty odstaw na później. 
W pozostałej części marynaty zanurz 
mięso i zostaw je przykryte w lodów-
ce na co najmniej 12 godzin.

W międzyczasie, rozgnieć na drob-
no orzeszki ziemne. Połowę dodaj 
do marynaty wraz z posiekaną natką 
kolendry i dokładnie wciśnij w nacię-
cia kurczaka.

Udka grilluj na tackach aluminio-
wych w średniej temperaturze przez 
ok. 35-40 minut, najlepiej pod przy-
kryciem, co jakiś czas obracając je, 
aby się nie przypaliły. Po z grillowa-
niu jeszcze raz obtocz w pokruszonych 
orzeszkach.

Grillowane smakołyki

Dziewięćdziesiątka pana Jana
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10 lipca tego roku równe 90 lat skoń-
czył pan Jan Sajdok. Z tego powodu 
kilka dni później dom państwa Saj-
doków odwiedził burmistrz Bierunia 
Krystian Grzesica, który oprócz ser-
decznych życzeń w imieniu wszyst-
kich mieszkańców naszego miasta, 
obdarował Jubilata kwiatami i ko-
szem słodyczy.

Sądząc po świetnej kondycji fi-
zycznej seniora rodu, należy mieć 
nadzieję, że przed panem Janem 
jeszcze wiele podobnych uroczysto-
ści w przyszłości.  WW


