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Sztuka i historia 
Przed nami obchody Narodowego Święta 
Niepodległości. W Bieruniu w tym roku będą one 
wyjątkowe. Podczas uroczystości zostanie odsłonięty 
Pomnik Powstańców Śląskich odtworzony 
na podstawie historycznych zdjęć. Tym samym 
otwarta zostanie zrewitalizowana przestrzeń 
historycznej Hamrowizny. A może już Skweru 
Powstańców Śląskich? O tym piszemy na str. 13.
Nad projektem pomnika pracował Roman Nyga. Artysta w zeszłym 
roku świętował swoje 80. urodziny i obchodził 55 lat pracy twórczej. 
Przez te wszystkie lata zostawił w Bieruniu niezliczone ślady swej 
twórczości. Wymienić można chociażby figurki utopców na Rynku, 
fresk w kościele p.w. św. Bartłomieja, pomnik Świętego Walentego, 
malowidła w Sanktuarium Świętego Walentego czy herby miast 
partnerskich przed urzędem miejskim. Najnowszym miejscem „do-
tkniętym” ręką Nygi będzie pomnik poświęcony poległym powstań-
com z Bierunia.

O twórczości Romana Nygi, wykraczającej daleko poza granice miasta 
i kraju, wiele można było dowiedzieć się podczas benefisu artysty, przy-
gotowanego przez Bieruński Ośrodek Kultury, z dyrektor Joanną Lorenc 
na czele. Impreza odbyła się 18 października w „Jutrzence”. Relację z tego 
wydarzenia publikujemy na stronach 8-9.

W tym numerze (na str. 6) opisujemy też inne wydarzenie, które 
w ciekawej artystycznej formie opowiada lokalną historię, a właściwie 
opowiada o losach tutejszych ludzi uwikłanych w zakręty wielkiej hi-
storii. W grudniu 1981 roku w kopalni „Piast” doszło do najdłuższego 
strajku w powojennej historii polskiego górnictwa. Wzięło w nim udział 
około dwóch tysięcy ludzi. Wielu z nich pod ziemią spędziło całe dwa 
tygodnie, w tym święta Bożego Narodzenia.

Na podstawie tych wydarzeń w 2011 roku powstał komiks, w nie-
wielkim nakładzie rozprowadzony głównie wśród młodzieży szkolnej. 
W 2019 roku karty tego komiksu przeniesiono na 12 wielkich plansz, 
które zawieszono w przejściu podziemnym w pobliżu kopalni „Piast”. 
Wystawa zaskakuje formą i lokalizacją, dzięki czemu zyskuje wielką 
siłę oddziaływania. Zwolnijcie na chwilę przechodząc tunelem. Warto. 
 Sylwia Witman
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W naszym mieście 
powstają kolejne drogi 
rowerowe, trwają 
też prace projektowe 
związane z remontem 
dworca w Bieruniu 
Nowym i przystosowaniem 
go do funkcji centrum 
przesiadkowego. 
Warto przypomnieć, 
że wszystko to dzieje 
się w ramach jednego 
dużego projektu, który 
ma na celu zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych 
i szkodliwych substancji 
do atmosfery.
Bieruń wybiega w przyszłość i już 
teraz podejmuje działania, które 
mają zapobiegać eskalacji zjawi-
ska zmian klimatycznych, z jakim 
mamy, a właściwie – według pro-
gnoz – dopiero będziemy mieli 
do czynienia. Gmina realizuje 
szeroko zakrojony projekt pod 
nazwą „Kompleksowa strategia 
niskoemisyjna przeciwdziałająca 
zmianom klimatu na terenie gminy 
Bieruń obejmująca budowę dwóch 
zintegrowanych centrów przesiad-
kowych w dzielnicy Bieruń Nowy 
i Bieruń Stary”. Na pierwszy etap 
udało się pozyskać ponad 6 mln 
dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020.

Ten rozległy projekt, obejmujący 
kilka zadań, to inwestycja w poprawę 
infrastruktury kolejowej i rowerowej. 
Chodzi o to, by stworzyć mieszkań-
com komfortową alternatywę dla 
podróży samochodami osobowymi. 
Poniżej opisujemy, na jakim etapie 
są poszczególne zadania.

Droga i stacja 
rowerowa
To zadanie zostało już zrealizowane. 
Nowa ścieżka rowerowa, wybudo-
wana wzdłuż ulicy Węglowej, po-
łączyła istniejący odcinek – łączący 
część starobieruńską i nowobieruń-
ską – z Plantami Karola. Przy nowej 
drodze rowerowej stanęła pierwsza 

w Bieruniu samoobsługowa stacja 
naprawy rowerów, wyposażona 
w narzędzia: wkrętaki, klucze, łyżki 
do opon, pompkę. Przy stacji można 
naprawić także deskorolkę!

Zadanie (o wartości 1,2 mln zł) obej-
mowało także nasadzenie wzdłuż drogi 
50 drzew: 27 sztuk brzozy pożytecznej 
„Doorenbos” (jednej z najcenniejszych 
odmian brzozy, o wyjątkowo dekora-
cyjnej śnieżnobiałej korze) oraz 23 
sztuki klonów zwyczajnych „Crimson 
King” – odmiany o pięknych, czer-
wonych liściach. Warto podkreślić, 
że drzewa te są miododajne.

Przy ul. Turystycznej
Budowa kolejnej ścieżki rowerowej, 
a właściwie ciągu pieszo-rowerowe-
go przy ul. Turystycznej, jest na fini-
szu. Dzięki temu odcinkowi, obecna 
droga rowerowa (przy Centrum Ini-
cjatyw Gospodarczych w Ścierniach) 
połączy się z ulicą Św. Kingi (prowa-
dzącą do starostwa powiatowego). 
Planowany termin zakończenia 
prac to koniec 2019 roku. Koszt 
to 415 740,00 zł.

Dworzec i centrum 
przesiadkowe
Największym zadaniem, jakie zosta-
nie zrealizowane w ramach projektu 
„Kompleksowa strategia niskoemi-
syjna…”, jest przebudowa dworca 
kolejowego w Bieruniu Nowym i jego 
otoczenia. Przy dworcu powstanie 
centrum przesiadkowe i nowoczesna 
rowerownia „Bike&Ride”.

Zadanie jest realizowane w formu-
le „zaprojektuj i wybuduj”. Na razie 
trwają procedury projektowe, ale 
już niebawem ruszą prace w terenie. 
Inwestycja ma zostać zrealizowana 
do 30 listopada 2020 roku i będzie 
kosztować 6 789 600,00 zł.

Zakres prac obejmuje m.in.:
Zmianę sposobu użytkowania czę- •
ści budynków: powstanie miej-
sce obsługi podróżnych, czytelnia 
z miejscem do ładowania telefo-
nów komórkowych, kasy biletowe 
lub automaty, zaplecze socjalne.
Modernizację techniczną bu- •
dynków (odwodnienie, naprawa 
pokryć dachowych, termomoder-
nizacja, remonty stropów).

Budowę nowej klatki schodowej  •
i windy osobowej.
Modernizację instalacji wraz  •
z przyłączami.
Budowę kotłowni gazowej oraz  •
nowej instalacji c.o.
Budowę instalacji wentylacyjnej  •
z odzyskiem ciepła (rekuperacja).
Modernizację oświetlenia we- •
wnątrz budynków i na zewnątrz.
Budowę systemu monitoringu. •
Dostosowanie budynku do po-  •
trzeb osób niepełnosprawnych.
Zagospodarowanie terenu – po- •
łączenie centrum przesiadkowe-
go z istniejącą siecią komunikacji 
publicznej, kolejowej, autobuso-
wej, drogowej i rowerowej (ciągi 
piesze).
Uporządkowanie i nasadzenie  •
zieleni.
Utworzenie miejsc parkingo- •
wych.
Budowę przystanku komunikacji –  •
pętla autobusowa oraz zadaszona 
wiata przystankowa.
Budowę parkingu rowerowego  •
„Bike&Ride” złożonego z dwóch 
części – otwartej (stojaki dla ro-
werów) i zadaszonej (wraz ze sta-
cją naprawy rowerów).
Modernizację zadaszenia przejścia  •
na perony.
Budowę małej architektury. •
Dostosowanie przejścia podziem- •
nego do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

Światła „nadążą” 
za rowerzystami
Ostatnim zadaniem wchodzącym 
w skład projektu „niskoemisyjnego” 
jest wykonanie oświetlenia drogi ro-
werowej pomiędzy Bieruniem Starym 
a Bieruniem Nowym, od ulicy Kościel-
nej do ulicy Baryki. Oświetlenie będzie 
wykonane w oparciu o system tzw. na-
dążny – lampy nie będą świecić przez 
cały czas, ale zapalą się przed jadącym 
rowerzystą i zgasną, gdy ten już od-
jedzie. Oświetlenie będzie zainstalo-
wane na całej długości trasy, łącznie 
będzie to 115 opraw oświetleniowych 
LED, wyposażonych w sterowniki. 
Umowa z wykonawcą zadania – także 
w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 
opiewa na kwotę 685 594,06 zł. Prace 
projektowe dobiegają już końca.

jeden projekt, 
wiele zadań

Przy ul. Węglowej powstała ścieżka rowerowa i stacja naprawy 
rowerów, dokonano też nasadzeń zieleni.

W październiku trwały prace przy budowie nowej drogi rowerowej przy ul. Turystycznej.

Budynek dworca przejdzie gruntowny remont, poprawi się jego funkcjonalność oraz estetyka.  

 Obok dworca powstanie nowoczesna rowerownia „Bike&Ride”. 
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Zakończyła się budowa sygnalizacji 
świetlnej na przejściu dla pieszych 
przez ulicę Warszawską (droga 
krajowa nr 44) w okolicach wlotu 
ulicy Kościelnej. Można już w tym 
miejscu bezpiecznie przejść przez 
ruchliwą drogę.
W sierpniu zrealizowane zostały 
prace związane z elektryką w pasie 

drogi krajowej, natomiast we wrześ-
niu przeprowadzono prace obejmu-
jące przebudowę ulicy Kościelnej. 
Inwestycja została już zakończona. 
7 października nastąpił jej odbiór. 
Wykonawcą robót była firma Elek-
troserwis Spółka Cywilna Barbara 
Wachowiak, Dariusz Wachowiak 
S.C. z siedzibą w Mysłowicach. 

Zakończyły się prace przy budo-
wie ciągu pieszo-rowerowego 
po starym śladzie ulicy Wyloto-
wej. Bieruń zyskał bezpieczne 
i wygodne połączenie rowerowe 
z Lędzinami. Dzięki nowej ścieżce 
z obu miast można też wygodnie 
dojechać do Specjalnej Strefy eko-
nomicznej.

Wylotowa jest już po odbiorach 
technicznych. W ramach inwesty-
cji, za kwotę 518 374,15 zł wybu-
dowana została droga wewnętrzna 
o długości 170 m (szerokości 3,5 m), 
z lewostronnym chodnikiem o sze-
rokości 1,5 m – wzdłuż nasypu drogi 
krajowej DK 44. Ponadto powstał 
ciąg pieszo-rowerowy o długości 

105 m (szerokości 3,5 m) łączący 
się z ulicą Lędzińską (na odcinku 
przechodzącym pod wiaduktem). 
Oprócz tego gmina Bieruń wyko-
nała nasadzenia zieleni (70 drzew 
za kwotę prawie 53 tys. zł).

Nowy odcinek drogi rowerowej 
połączył istniejącą ścieżkę rowe-
rową (wybudowaną w 2017 roku) 
ze ścieżką rowerową zlokalizowaną 
w pasie drogi powiatowej – ulicy 
Lędzińskiej. Wykonawcą zadania 
była firma Marciniak Roman „MAT
-BUD” Zakład Robót Drogowych 
i Budowlanych z Pszczyny.

Zadanie zostało zrealizowane 
dzięki dofinansowaniu, jakie gmina 
pozyskała z dwóch źródeł: Fundu-
szu Solidarności Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii (350 000 zł) 
i Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 (83 374 zł).

Na poprzedniej stronie szeroko 
opisaliśmy toczące się prace zwią-
zane z pierwszym etapem projektu 
„Kompleksowa strategia niskoemisyj-
na…” już teraz możemy powiedzieć, 
że miasto pozyskało dofinansowanie 
także na realizację drugiego etapu. 
Dzięki ogromnemu wsparciu z fun-
duszy unijnych zostanie zrealizowa-
nych kilka bardzo dużych zadań, tym 
razem w Bieruniu Starym.

Na realizację drugiego etapu pro-
jektu pn. „Kompleksowa strategia 
niskoemisyjna przeciwdziałająca 
zmianom klimatu na terenie gminy 

Bieruń obejmująca budowę dwóch 
zintegrowanych centrów przesiadko-
wych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bie-
ruń Stary” miasto otrzymało dofinan-
sowanie w wysokości 2 629 171,63 zł 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020. Dzięki po-
zyskanym środkom, rozpocznie się 
realizacja kolejnego szeroko zakro-
jonego projektu o łącznej wartości 
3 093 143,09 zł.

Projekt zakłada adaptację dworca 
autobusowego w Bieruniu Starym 
na Centrum Przesiadkowe i olbrzymią 

rozbudowę infrastruktury rowerowej 
w mieście. W skład wieloelementowej 
inwestycji wchodzą:

„Metamorfoza” dworca auto-• 
busowego obejmująca mi.in.: 
utworzenie wiaty rowerowej, po-
sadowienie toalety kontenerowej 
(przystosowanej również dla osób 
niepełnosprawnych) oraz grun-
towny remont tzw. Kadłuba.
Utworzenie 3 400 metrów infra-• 
struktury rowerowej, w tym: dróg 
rowerowych, ciągów pieszo-rowero-
wych oraz wyznaczonych oznakowa-
niem poziomym tras rowerowych 
na jezdniach. Tu zostaną zrealizo-
wane następujące zadania:

1.  Wydzielenie drogi rowerowej 
z jezdni ulicy Krakowskiej i połą-
czenie jej z drogą rowerową wzdłuż 
ulicy Barańcowej oraz z dworcem 
autobusowym.

2.  Budowa ciągu pieszo – rowerowego 
(oraz oświetlenia) na drugiej części 
Grobli i połączenie jej z nową drogą 
rowerową wzdłuż ulicy Wylotowej 
(o tej inwestycji piszemy na następ-
nej stronie).

3.  Przedłużenie drogi rowerowej 
i chodnika wzdłuż ulicy Chemików 
(od miejsca, gdzie powiatowa dro-
ga rowerowa się kończy do ulicy 
Turyńskiej) i skomunikowanie jej 
z ulicą Ekonomiczną.

4.  Budowa drogi rowerowej łączącej 
ulicę Marcina (gdzie obecnie w ra-
mach remontu drogi budowana 
jest ścieżka rowerowa) z ulicą Lice-
alną (do wybudowanego w zeszłym 
roku parkingu).

5.  Budowa ciągu pieszo – rowerowego 
od kładki na rzece Mlecznej do ulicy 

Kopcowej, a dalej drogi rowerowej 
wzdłuż ulicy Kopcowej – aż do połą-
czenia z dworcem autobusowym.

6.  Przedłużenie budowanej właśnie 
równolegle do ulicy Turystycznej 
drogi rowerowej oraz chodnika 
wzdłuż ulicy Św. Kingi (w stronę Sta-
rostwa Powiatowego) i dalej – od 
ulicy Św. Kingi aż do ulicy Zarzyny.
Zrealizowanych zostanie też wiele 

mniejszych zadań, o których infor-
mować będziemy na bieżąco. Po-
wstanie między innymi 9 punktów 
monitoringu.

Przejście z sygnalizacją Wylotowa już gotowa

centrum przesiadkowe powstanie 
także w Bieruniu Starym

Przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną jest już gotowe.

W ramach projektu gruntowny remont przejdzie tzw. Kadłub.

Prace budowlane na Wylotowej dobiegły końca, nowa droga 
rowerowa jest już po odbiorach technicznych.

Przy dworcu autobusowym powstanie nowoczesna wiata rowerowa.
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Miasto Bieruń co roku aplikuje o środki z powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego na konserwację i restaura-
cję najcenniejszych zabytków. W tym roku reno-
wacji został poddany krzyż Męki Pańskiej przy ul. 
Łysinowej, pochodzący z XiX wieku. Na początku 
października wrócił z pracowni konserwatorskiej 
na swoje stałe miejsce.

Renowacji zabytkowego krzyża podjęła się Pracownia 
Konserwacji Zabytków z Tychów. Prace objęły pełną 
konserwację techniczną i estetyczną krzyża, a także 
wykonanie fundamentu. Ich koszt to ponad 50 tys. zł. 

Gmina Bieruń pozyskała z powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego na ten cel dotację wysokości 45 tys. zł.

Przypomnijmy, że w 2015 r. pracom konserwator-
skim poddany został krzyż Męki Pańskiej mieszczący 
się na ulicy Marcina. W roku 2016 dotację prze-
znaczono na konserwację krzyża zlokalizowanego 
na ulicy Lędzińskiej. Rok później odrestaurowany 
został krzyż Męki Pańskiej z ul. Chemików, nato-
miast w zeszłym roku konserwację przeszedł krzyż 
Męki Pańskiej z ulicy Warszawskiej (Zabrzeg). Krzyż 
z ul. Łysinowej jest więc piątym obiektem odrestau-
rowanym dzięki środkom powiatowym.

Zakończyły sie prace remonto-
we i budowlane w hali Homera 
centrum. Stara, niszczejąca sala 
gimnastyczna, używana niegdyś 
przez jednostkę wojskową, została 
zmieniona w nowoczesny obiekt 
sportowy spełniający najwyższe 
standardy. Hala jest już po odbio-
rach. Pozostało tylko postawienie 
kropki nad i – czyli montaż ścianek 
wspinaczkowych.

Gruntowny remont starej sali gimna-
stycznej wraz z budową wieży wspi-
naczkowej kosztował ponad 5 mln zł. 

Wykonawcą była firma PPHU „CAR-
BUD” SA. Projekt i wykonanie ścianek 
wspinaczkowych to osobne zadanie, 
którego podjęła się firma BLOKHAUS 
Sp. z o.o. z Poznania. Tutaj koszt wy-
niesie 767 520 zł. Montaż ścianek 
ma być zakończony do 12 stycz-
nia 2020 r.

Homera Centrum to miejsce dla 
pasjonatów wspinaczki oraz spor-
tów walki. Będzie to obiekt niepo-
wtarzalny w skali regionu, który 
z pewnością przyciągnie do Bieru-
nia wielu gości z sąsiednich miast. 
W budynku znajdzie swoje miejsce 

także Świetlica Wsparcia Dzienne-
go o Charakterze Opiekuńczym 
„Nadzieja”, która funkcjonowała 
tu przed remontem. Pomieszczenia 
świetlicy również zostały poddane 
gruntownej modernizacji. Zapla-
nowano tu m.in. nowoczesną salę 
komputerową.

Dodajmy jeszcze, że realizację 
tej inwestycji miasto Bieruń pozy-
skało prawie 3,8 miliona złotych 
dofinansowania z Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020.

Krzyż po renowacji

Wspinanie 
od nowego roku

Po zmroku budynek będzie oświetlony energooszczędnymi oprawami LED. Koncepcja zakłada również rewitalizację 
przestrzeni znajdującej się wokół centrum wspinaczkowego. Obiekt będzie z pewnością ozdobą osiedla.

Trwa wyposażanie obiektu w sprzęt i meble.

Hala jest już gotowa, czeka tylko na montaż modułów wspinaczkowych.
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Bieruński Ośrodek Sportu i rekreacji 
oraz Urząd Miejski w Bieruniu ogłaszają 
konkurs na nazwę nowej hali sportowej, 
zwanej potocznie Homera centrum.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkur-
sie i wymyślenia nazwy dla powstające-
go obiektu BOSiru. Propozycje można 
nadsyłać na adres mailowy: sport@bosir.
bierun.pl do 8 listopada 2019 r., do go-
dziny 23:59. Na zwycięzcę czeka nagroda 
rzeczowa. Szczegółowy regulamin kon-
kursu można pobrać na: bosir.bierun.pl 
oraz bierun.pl.

UWAgA! 
KONKUrS NA NAZWę
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Lubicie jako pierwsi wiedzieć 
co dzieje się w waszej okolicy? 
Teraz wszystkie aktualne 
i najważniejsze informacje 
z Bierunia możecie otrzymywać 
na swój smartfon. Wystarczy 
pobrać i zainstalować bezpłatną 
aplikację Vizum.
Bieruń jako jedno z pierwszych miast w Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wdrożył 
platformę Vizum do komunikacji z mieszkań-
cami i turystami. W najbliższych tygodniach 
ta nowa aplikacja mobilna implementowana bę-
dzie przez Urząd Metropolitalny GZM. Wszelkie 
treści proponowane mieszkańcom i turystom 
przez miasto Bieruń oraz przez Metropolię będą 
z sobą spójne i kompatybilne.

Vizum to pierwsza na świecie platforma ko-
munikacji kontekstowej, w której wiadomości 
docierają tylko do osób przebywających w da-
nym miejscu i w wyznaczonym czasie. Dzięki 
temu ograniczony zostaje coraz bardziej dokucz-
liwy szum informacyjny. Odbiorcy mogą kontro-
lować informacje od wielu nadawców i wiedzieć 
o wszystkim co ważne w ich okolicy.

jak to działa?
Gdy użytkownik będzie znajdować się na te-
renie Bierunia, informacje same pojawią się 

w aplikacji, także w formie powiadomienia 
push. Aplikacja nie wymaga od użytkownika 
podawania żadnych danych, jeżeli jest wykorzy-
stywana tylko do przeglądania wprowadzonych 
informacji.

Posty na temat tego co dzieje sie w mieście 
dostępne są w ramach sześciu kategorii:
Aktywny Bieruń – Zapowiedzi imprez sporto-
wych w mieście.
Budujemy dla Was! – Informacje o realizowa-
nych w mieście inwestycjach.
Historyczny Bieruń – Inicjatywy podejmowane 
przez Muzeum Miejskie w Bieruniu.
Kulturalny Bieruń – Zapowiedzi wydarzeń kul-
turalnych i imprez miejskich.
Społeczny Punkt Widzenia – Programy i pro-
jekty społeczne realizowane przez Urząd Miej-
ski w Bieruniu oraz ogłoszenia i informacje 
przekazywane przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej.
Uwaga! Bieruń – Ostrzeżenia i komunikaty.

Vizum to narzędzie dostępne dla każde-
go, kto ma telefon komórkowy z dostępem 
do Internetu. Po instalacji konieczne jest 
włączenie lokalizacji. Później jednak aplika-
cja będzie działała także bez niej. Wystarczy 
w Vizum kliknąć „Nadawcy” i „Obserwuj” 
przy każdej z kategorii, które nas interesu-
ją. Wiadomości na głównym ekranie moż-

na usuwać. Nieaktualne informacje staną się 
po prostu nieaktywne.

Aplikację można pobrać ze Sklepu Play i App 
Store. Zachęcamy do testowania i korzystania!

już od listopada w Urzędzie Miejskim 
w Bieruniu stać będzie miodomat 
– automat do sprzedaży miodów. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
smakoszy!
Miodomat jest w Bieruniu od kilku 
miesięcy. Dotychczas stał w holu 
starobieruńskiej hali sportowej, 
a od listopada zostanie przeniesio-
ny do ratusza. W automacie można 
kupić kilka rodzajów miodów w po-

jemnikach 260 ml oraz 500 ml. Za-
kupu można dokonać gotówkowo 
(bilon) oraz bezgotówkowo (karta 
płatnicza).

Miodomaty zostały zakupione 
w ramach projektu współpracy „Bee 
Friends”/„Przyjaciele Pszczół”, rea-
lizowanego wspólnie przez Stowa-
rzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”, 
Stowarzyszenie LGD „Żywiecki Raj” 
oraz dwie grupy z Chorwacji. Projekt 
został dofinansowany ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Z inicjaty-
wy LGD, miodomaty znajdują się 
w kilku gminach naszego regionu.

Urządzenia sprzedające lokalne 
miody to nowatorska forma promo-
wania naszych rodzimych terenów 
i ich zasobów. Materiały promocyj-
ne znajdujące się na miodomatach 
pozwalają na wzbogacenie wiedzy 
o dobrodziejstwach miodu, a także 

o terenach, na których złote smako-
łyki zostały wyprodukowane.

W ramach projektu „Bee Friends” 
miodomaty pojawiły się w następu-
jących lokalizacjach:

w Urzędzie Miejskim w Bieruniu• 
w Uzdrowisku w Goczałkowicach-• 
Zdroju (zakład przyrodoleczniczy);
w Pokazowej Zagrodzie Żubrów • 
w Pszczynie (budynek ekspozy-
cyjny);
w Galerii „Kolorowa” w Żywcu;• 
na stacji dolnej kolei linowo-tere-• 
nowej na Górze Żar;
w Pałacu w Łodygowicach.• 

Miodomat trafi  
do Urzędu Miejskiego 

ceny w Miodomacie
Miód rzepakowy, wielokwiatowy: 
260g - 10 zł, 500g - 15 zł
Miód lipowy, gryczany, spadziowy: 
260g - 12 zł, 500g - 22 zł

Bieruńskie miody
Pszczelarze z Bierunia zaintereso-
wani sprzedażą swoich miodów 
w miodomatach zaproszeni są 
do współpracy ze Stowarzysze-
niem Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Pszczyńska” – numery 
telefonów: 32 210 02 12, 697 609 
603, adres e-mail: biuro@lgdzie-
miapszczynska.pl

całe miasto w smartfonie 
DArMOWA APLiKAcjA POZWOLi ci Być NA BieżącO
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NA PAMiąTKę NAjDŁUżSZegO STrAjKU W HiSTOrii POLSKiegO górNicTWA

Podczas wrześniowej sesji, rada Miasta 
podjęła uchwałę o nadaniu nazwy nowej 
ulicy w Bieruniu. chodzi o drogę, która łączy 
ulicę Oświęcimską z nowo wybudowanym 
centrum logistycznym, którego pierwsza 
hala została już otwarta.

Z uwagi na funkcję, jaką pełnić będzie nowa 
ulica (stanowi ona przede wszystkim dojazd 
do centrum logistycznego), radni zdecydo-
wali o nadaniu jej nazwy Logistyczna. Krótko 
po przyjęciu uchwały, został nadany pierwszy 
adres na nowej ulicy: Logistyczna 55. Pod 
tym numerem mieści się hala magazynowa, 

która została oficjalnie otwarta 17 paździer-
nika. W otwarciu wzięli udział m.in burmistrz 
Bierunia Krystian Grzesica i starosta bieruń-
sko-lędziński Bernard Bednorz oraz radni 
Rady Miejskiej.

Hala zajmuje obszar 35 tys.  mkw. 
Pierwszym najemcą został dostawca 
usług logistycznych dla branży FMCG – 
firma Havi Logistics, która zajmuje po-
wierzchnię 13 tys. mkw. Drugim najemcą 
jest Huf Polska – firma, która obsługuje 
klientów z branży motoryzacyjnej w za-
kresie produkcji mechanicznych i elek-
tronicznych systemów zamykania m.in.: 

klamek samochodowych oraz czujników 
ciśnienia w oponach.

Budowa centrum logistycznego Panattoni 
Park Silesia South to jedna z największych 
inwestycji, jakie w ostatnim czasie są reali-
zowane na Śląsku przez światowego poten-
tata firmę Panattoni Europe. W październiku 
zakończył się jej pierwszy etap. Docelowo 
pracę znajdzie tutaj około 1.200 osób.

Wokół centrum logistycznego zostanie 
rozbudowana infrastruktura drogowa. Po-
wstanie m.in. droga gminna i nowe skrzyżo-
wanie, a istniejące (z ul. Oświęcimską) będzie 
rozbudowane.  SW

Firma Panattoni dysponuje jeszcze wolną powierzchnią 
do wynajęcia w nowo wybudowanych halach.

Nowa hala, nowa ulica

W tunelu zawieszono 12 wielkofor-
matowych tablic, na których zna-
lazły sie karty z wydanego w 2011 
roku przez Zin Zin Press komiksu 
„Wolna Polska 650 metrów pod zie-
mią”. Komiks powstał na 30 roczni-
cę wydarzeń w KWK Piast. Nie był 
przeznaczony do sprzedaży, został 
rozprowadzony wśród uczniów oko-
licznych szkół.

Projekt został zrealizowany w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 2019. 
Na otwarciu wysatwy pojawili się 
znakomici goście; dyrekcja KWK 
Piast, przedstawiciele związków za-
wodowych działających przy kopalni, 
władze miasta Bierunia i dyrektorzy 
placówek oświatowych, którzy zna-
leźli czas, mimo że było to w dniu ich 
święta.

Wyjątkowa inwestycja
Oficjalne otwarcia dokonał bur-
mistrz Krystian Grzesica. – Chwila 
jest szczególna nie dlatego, że in-
westycja jest duża czy kosztowna 
– mówił. – Ale ma w sobie coś, cze-
go nie ma wiele innych, wielomilio-
nowych projektów. Ma odniesienie 
do historii, pokazuje jak ważne dla 
mieszkańców Bierunia były te wy-
darzenia z 1981 roku.

Burmistrz podkreślił, jak ważne 
jest to, że na uroczystości pojawili 
się dyrektorzy placówek oświatowych 
i instytucji kultury. – Wszyscy powin-
niśmy o tym mówić, przekazywać 
następnym pokoleniom tę wiedzę, 
tę pamięć, że wolna Polska w któ-
rej żyjemy nie wzięła się z niczego. 
To było spowodowane bohaterskimi 
czynami naszych ojców i dziadków. 
Ci ludzie, w czasie gdy bardzo ryzy-
kowali, mieli tą odwagę by zaprote-
stować.

Krystian Grzesica dziękował też 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, że projekt powstał, w tym 
wnioskodawcy Tomaszowi Piecuchowi 
i swojemu zastępcy Sebastianowi Ma-
ciołowi. – Jest dla mnie bardzo ważne, 
że zostało to zrealizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego – mówił 
burmistrz. – Co roku przeznaczamy 
900 tys. zł. żeby to mieszkańcy sami 
zdecydowali, co jest dla nich ważne 
i co chcą żeby powstało w ich okolicy.  
Mam nadzieję, że wystawa oprze sie 
czynom chuligańskim właśnie poprzez 
treść i wymowę – dodał burmistrz.

Strajk w 1981
O tym, co działo się w kopalni Piast 
38 lat temu, przypomniał Bogusław 

Hutek, przewodniczący NSZZ „Soli-
darność” w KWK Piast.

Rok 1981, w nocy z 13 na 14 grud-
nia zostaje wprowadzony stan 
wojenny – opowiadał. – Pierwsza 
zmiana 14 grudnia zostaje na dole 
na wieść o tym, że wiceprzewod-
niczący komisji zakładowej NSZZ 
„Solidarność” KWK Piast Eugeniusz 
Szelągowski i przewodniczący Ko-
misji Zakładowej PRG Stanisław Dzi-
wak zostali internowani. Rozpoczyna 
się strajk na dole. Do strajkujących 
zjechali przedstawiciele prezydium 
komisji zakładowej Solidarności, 
z przewodniczącym Wiesławem 
Zawadzkim, Andrzejem Machalicą, 
Andrzejem Oczko i Adamem Ur-
bańczykiem. Mieli przekonać gór-

ników do wyjazdu, ale zostali z nimi. 
16 grudnia wieczorem strajkowało 
już na dole 2 tysiące ludzi. W wigilię 
zjechał do nich biskup Janusz Zim-
niak z czterema księżmi. Kilka osób 
wyjechało z nimi. Strajk zakończył 
się 28 grudnia wieczorem. Potem 
jak zwykle represje, zwalnianie ludzi 
pracy, czasem zatrudnianie na no-
wych warunkach. Przywódców straj-
ku zamknięto, odbył się proces w Ka-
towicach. Prokurator żądał od 10 
do 15 lat więzienia. Przez sąd zo-
stali uniewinnieni, ale nie odzyskali 
wolności. Po wyjściu z sądu zostali 
natychmiast – na podstawie dekretu 
o stanie wojennym – internowani. 
Część przywódców strajku wyjechała 
do Stanów Zjednoczonych, ale stara-

ją się przyjeżdżać na nasze obchody 
rocznicowe co 5 lat.

14 dni na dole
Strajk wspominał też jego uczestnik 
Jerzy Dębski, który spędził na dole 
14 dni. – Minęło 38 lat i mamy już 
dystans do tych wydarzeń – mówił. – 
Strajk nie był zaplanowany, przecież 
nikt nie planował co sie stanie, jeśli 
wybuchnie stan wojenny. Ja zawsze 
mówię, że miałem szczęście być w od-
powiednim czasie i odpowiednim 
miejscu. Dziś jesteśmy dumni z tego, 
że braliśmy w tym udział. Ten strajk 
wszystkich połączył. Dziś to jest inna 
kopalnia, ale staramy się, żeby młodzi 
ludzie, którzy przychodzą tu do pracy, 
zaczęli od zapoznania się z historią tej 
kopalni.

Te wydarzenia nie były smutne ani 
tragiczne – opowiadał Jerzy Dębski. – 
Ale dziś wiemy, że nasza kopalnia była 
przeznaczona do pacyfikacji, tak jak 
kopalnia Wujek. Ta groźba nad nami 
wisiała. Ale tutaj trzeba wspomnieć 
nie tylko o tym co działo się pod 
ziemią, bo dużo działo się też na po-
wierzchni. Gdyby nie nasze wspaniałe 
kobiety, to długo byśmy tam na dole 
nie wytrzymali.

Teraz z historią strajku, opowie-
dzianą obrazkami, może zapoznać 
się każdy przechodzień, korzystający 
z podziemnego przejścia. Przed za-
montowaniem wystawy tunel został 
odświeżony, odmalowany, zamonto-
wano oświetlenie i monitoring.

 Sylwia Witman

„Przystanek wolność”, 
czyli komiks w tunelu
14 października miała miejsce inauguracja wyjątkowego 
projektu „Przystanek Wolność”. W tunelu – przejściu 
podziemnym pod ul. Warszawską przy KWK Piast 
– otwarto stałą wystawę, poświęconą najdłuższemu 
w historii powojennego górnictwa strajkowi w kopalni.

W otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich 
i powiatowych, kopalni oraz związków zawodowych. Teraz każdy przechodzień 

może zapoznać się z historią strajku opowiedzianą obrazkami.
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NAUcZycieLeM jeST Się PrZeZ cAŁe życie

14 października 
nauczyciele bieruńskich 
szkół i przedszkoli 
obchodzili w Kinoteatrze 
„jutrzenka” swoje święto. 
Podczas uroczystej 
gali wręczono nagrody 
z okazji jubileuszów 
pracy zawodowej oraz 
nagrody Burmistrza Miasta 
Bierunia.

Zebranych przywitała Beata Berger 
Styga, dyrektor Bieruńskiego Cen-
trum Usług. – Święto Edukacji Na-
rodowej jest dniem wyjątkowym 
– mówiła. – w którym w szczególny 
sposób należy podkreślić państwa 
codzienną pracę, dzięki której kolej-
ne pokolenia młodych Polaków i mło-
dych bierunian zdobywają wiedzę 
i uczą się otaczającego ich świata.

Pani dyrektor podziękowała bur-
mistrzowi i radnym. – Za to że tak 
doskonale rozumiecie państwo po-
trzeby szkół i przedszkoli, że dzięki 
wam nasi uczniowie i wychowan-
kowie korzystają z niezwykle nowo-
czesnej bazy dydaktycznej, uczą się 
w ładnych budynkach i mogą ko-
rzystać z infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej – podkreślała Beata 
Berger Styga.

Słowa podziękowania padły też 
pod adresem dyrektorów i nauczy-
cieli. – Za wasze oddanie i serce 
jakie wkładacie w codzienną pra-
cę, za ogrom chęci i zaangażowa-
nia w nauczanie i wychowanie. 
Za to że możemy się cieszyć i szczycić 
sukcesami naszych wychowanków.

Dyrektor Bieruńskiego Centrum 
Usług przypomniała, że są to sukcesy 
nie tylko na szczeblu lokalnym, ale 
też wojewódzkim, krajowym, a na-
wet międzynarodowym.

– Dziękuję też pracownikom ad-
ministracji i obsługi. Bez was ta co-
dzienna praca nie byłaby możliwa 
– zakończyła Beata Berger Styga.

życzenia  
i podziękowania 
Z okazji ich święta, życzenia złożyła 
nauczycielom Joanna Lorenc, obecna 
dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultu-
ry. – 24 i pół roku byłam nauczycielem 
i to jest mój pierwszy dzień nauczy-
ciela, gdy już przy tablicy nie stoję 
– mówiła. – Ale gdy się raz zostało 
nauczycielem, to jest się nim przez 
całe życie. Drogie koleżanki i koledzy, 
chcę wam życzyć zdrowia, cierpliwości 
i ogromnej kreatywności.

Głos zabrał też burmistrz Krystian 
Grzesica. – Życzę państwu, żeby sło-
wa, które przekazujecie dzieciom 
i młodzieży, żeby wasz uśmiech, 
pomocna dłoń i czasami skarcenie 
zapadły w pamięć waszych uczniów 
i żeby po latach do nich wracały. Że-
byście zapisywali się we wdzięcznej 
pamięci waszych wychowanków. 
Wiem że czasem nie jest łatwo – 
mówił burmistrz. – Każdemu jest 
trudno w czasach, kiedy zachodzą 
zmiany. A zmienia się dużo. Nastą-
piła reforma, są nowe programy 
i wy w tym wszystkim musicie się 
odnaleźć i funkcjonować. Dziękuję 
wam za to, że dajecie radę i że robi-
cie to co jest najważniejsze: działacie 
na rzecz dzieci.

Do życzeń dołączyła się wiceprze-
wodnicząca Rady Miasta Bierunia 
Krystyna Wróblel, a następnie Ga-
briela Stańczyk – prezes tyskiego 
oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego i Paweł Janas – zastępca 
przewodniczącego NSZZ Solidarność 

Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Tychach.

Ślubowanie i jubileusze
Podczas gali nastąpiło uroczyste 
ślubowanie i wręczenie nominacji 
na stopień nauczyciela mianowane-

go. Odebrały je Gabriela Kubica (P1), 
Małgorzata Paruzel (P3) i Magdalena 
Biela (SP3). Następnie Krystian Grzesi-
ca i Krystyna Wróbel wręczyli nagrody 
z okazji jubileuszów pracy zawodowej 
oraz nagrody Burmistrza Miasta Bie-
runia.  Sylwia Witman

Święto edukacji Narodowej 

jUBiLeUSZe PrAcy ZAWODOWej

20 lat
Z SP 1: Katarzyna Ćwiękała, Agnieszka Pinkowicz, Te-
resa Zug. 
Z SP 3: Aleksandra Jastrzębska, Agnieszka Listowska, 
Edyta Roztojek, Barbara Zwierzchowska.
Z Przedszkola nr 1: Aldona Romanowska.
Z Przedszkola nr 2: Bożena Kozłowska, Aleksandra Ło-
patowska, Anna Buczek.
Z Przedszkola nr 3: Agnieszka Batycka, Sabina Mikos, 
Agnieszka Krzemień, Dorota Sikora.
Z BcU: Bożena Kuś-Wolnicka.

25 lat
Z SP 1: Grażyna Jaromin, Bożena Król, Urszula Stolorz.
Z SP 3: Gabriela Kreihs.
Z Przedszkola nr 1: Iwona Fabisiak, Małgorzata Ficek
Z Przedszkola nr 2: Beata Olewińska.
Z Przedszkola nr 3: Grażyna Stachura.

30 lat
Z SP 1: Anna Adamek, Barbara Ryszka, Anita Ziętara.

Z SP 3: Elżbieta Małecka, Renata Pikuła, Marzanna Pi-
larska, Beata Przypalińska, Grażyna Wyleżuch.
Z Przedszkola nr 1: Bogumiła Żurawska.
Z Przedszkola nr 3: Joanna Szromek.

35 lat
Z SP 1: Renata Liszka, Katarzyna Estowska, Klementyna 
Ficek, Elżbieta Kusak, Maria Wykręt.
Z SP 3: Elżbieta Adamowska, Barbara Czernik, Łucja 
Harmata, Janina Stolecka, Anna Zięba-Rogacz.
Z Przedszkola nr 1: Barbara Wolska.
Z Przedszkola nr 2: Małgorzata Dziedzioch.
Z BcU: Ewa Stolecka.

40 lat
Z SP 3: Genowefa Kościelniak, Józefa Lempart, Wanda 
Tatar.
Z Przedszkola nr 1: Bożena Franczyk, Halina Kostera.

45 lat
Z Przedszkola nr 3: Halina Strauch.

Podczas obchodów Święta Edukacji Narodowej nauczyciele odbierali gratulacje z okazji jubileuszu pracy zawodowej.

Uroczyste ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy uzyskali stopień mianowanego.
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Roman Nyga to postać niezwykła. 
Przez mieszkańców Bierunia może być 
postrzegany jako artysta lokalny. Z jego 
twórczością spotykamy się w mieście 
na każdym kroku. Brama Opawska, 
Brama Krakowska, figurki utopców 
na Rynku, fresk w kościele św. Bartło-
mieja, pomnik Świętego Walentego, 
malowidła w Walencinku, herby miast 
partnerskich przed urzędem miejskim 
– to tylko niektóre z jego dzieł wpisa-
nych w topografię Bierunia.

Lokalny 
i kosmopolityczny
Jednocześnie jest to artysta dla któ-
rego granice geograficzne nie istnie-
ją. Współpraca partnerska Bierunia 
z niemieckim Gundelfingen została 
zapoczątkowana przez artystycz-
ną współpracę Romana Nygi z tym 
miastem. Jest współtwórcą między-
narodowej grupy artystycznej RAR. 
Syn artysty, Wiktor Nyga wspominał 

podczas benefisu, że wizyty zagranicz-
nych przyjaciół ojca były od zawsze 
czymś normalnym w ich rodzinnym 
domu.

Podobnie jest z twórczością Roma-
na Nygi, tu również mamy swoiste 
dwa bieguny.

– Kiedy się patrzy się na te obrazy, 
a jednocześnie na to co pan Roman 
robił i robi w Bieruniu, to człowiek jest 
zaskoczony, że to prace tego samego 
autora – mówił burmistrz Bierunia 
Krystian Grzesica, wskazując na ze-
brane w „Jutrzence” dzieła artysty. 
– Tutaj jest symbolika, obrazy czasami 
trudne w odbiorze. A w mieście spo-
tykamy rzeczy, które idealnie pasują 
do danego miejsca i kontekstu – koś-
cioła, pomnika, rynku.

Dwaj burmistrzowie, 
jeden artysta

Benefis Romana Nygi pełen był 
wspomnień i anegdot. O swojej 

współpracy z bohaterem wieczoru 
opowiadali m.in. Alojzy Lysko, Romu-
ald Jeziorowski (członek grupy RAR), 
a także burmistrzowie Bierunia, były 
i obecny: Ludwik Jagoda i Krystian 
Grzesica.

– Nie chcę tu mówić o twórczości 
artystycznej, bo to nie do mnie na-
leży – mówił Ludwik Jagoda. – Ale 
chciałbym przybliżyć mieszkańcom 
wiedzę o działalności Romka na rzecz 
nas wszystkich.

Ludwik Jagoda opowiadał przede 
wszystkim o wspólnej pracy przy rewi-
talizacji bieruńskiego Rynku. Podkre-
ślał, że wszystkie pomysły Romana Nygi 
trafiały w sedno i były bardzo pozytyw-
nie przyjmowane przez mieszkańców. 
– Ale nasz szanowny jubilat ma czasem 
trudny charakter – opowiadał. – Z nim 
dyskutowało się godzinami. Gdy dysku-
sja kończyła się przyznaniem Romkowi 
racji, było wszystko dobrze. Inaczej – 
niekoniecznie.

Jednak, jak podkreślał, 14 lat 
wspólnej pracy było bardzo owocne. 
– W tym czasie bieruński Rynek został 
wyróżniony jako najlepsza przestrzeń 
publiczna w województwie – przypo-
mniał.

– O Romanie Nydze usłyszałem 
dużo wcześniej niż go poznałem – 
opowiadał Krystian Grzesica. – Gdy 
już pracowałem w samorządzie, dzi-
wiłem się dlaczego ciągle wszystkie 
prace zleca się Nydze. Dopiero potem 
przekonałem się dlaczego. Po prostu 
nie ma lepszego.

Krystian Grzesica przypomniał wy-
stawę, zorganizowaną w 2016 roku 
na Rynku.

– Rozmawialiśmy kiedyś o wysta-
wie wielkoformatowych prac grupy 
RAR – opowiadał. Chcieliśmy poka-
zać je większej grupie osób i padł po-
mysł, żeby wyeksponować je podczas 
Dni Bierunia. Ale dla mnie to była 
raczej sfera marzeń, nie do końca 
to sobie wyobrażałem. Za to pan 
Roman po niedługim czasie przy-
szedł do mnie z gotową koncepcją. 
Gdy otworzył teczkę, zobaczyłem 
profesjonalną komputerową wizua-
lizację, z Rynkiem, budynkiem ratu-
sza i obrazami wklejonymi w niego. 
Wszystko przemyślane, zwymiaro-
wane. Był nawet pomysł na zabez-
pieczenie obrazów przed deszczem. 
Po człowieku tej daty spodziewałem 
się raczej odręcznych szkiców i opo-
wiadań o tym jak to będzie wyglądać. 
Zaskoczył mnie. Myślę, że dla miesz-
kańców też było to duże zaskoczenie, 
gdy nagle na urzędzie pojawiły się 
niezwykłe obrazy.

Na rusztowaniu
Najbardziej wzruszającą chwilą wie-
czoru był moment, gdy obok Romana 
Nygi pojawili się trzej jego synowie 
i każdy opowiedział o swoich wspo-
mnieniach związanych z ojcem. 
– W jego pracowni, z kolorowymi 
meblami, był mały stoliczek i krzeseł-
ko na którym siadałem i malowałem 
– opowiadał Marcin Nyga.

– Miałem nie więcej niż 3 lata gdy 
tata zabrał nas, żeby pokazać jak od-
nawiana jest polichromia w Walencin-
ku – mówił Szymon Nyga. – Wziął nas 
na rusztowanie. To zrobiło na mnie 
niesamowite wrażenie. Tata nigdy nie 
bał się dać nam pędzla, nigdy nie bał 
się że coś popsujemy. Zawsze pozwa-
lał nam malować.

– Oprócz tych dość traumatycznych 
przeżyć na rusztowaniach, bo wiecie 
państwo jakie wysokie potrafią być 
kościoły, chętnie wspominam nasz 
dom rodzinny – żartował Wiktor Nyga. 
– Na pewno nie był zwyczajnym do-
mem, chociaż dla nas to była codzien-
ność. Centrum domu to była pracownia, 
kolorowa, ciekawa, ze starymi meblami. 
obrazami, projektami witraży.

– Bardzo przyjemnie jest słuchać 
tego, co synowie o mnie mówią – po-
wiedział na koniec Roman Nyga. – 
Ale ja sam przy swoich rodzicach 
czułem się bardzo dobrze. Z domu 
rodzinnego wyniosłem bardzo dużo 

Artysta, który idzie własną 
drogą 
BeNefiS rOMANA Nygi

Wieczór pełen był wzruszeń, wspomnień i gratulacji

Roman Nyga z synami: Marcinem, Szymonem i Wiktorem.

W 2018 roku roman Nyga obchodził swoje 80. urodziny 
oraz świętował jubileusz 55 lat działalności artystycznej. 
Z tej okazji Bieruński Ośrodek Kultury przygotował 
benefis artysty. 18 października goście „jutrzenki” przeżyli 
barwny wieczór, pełen sztuki, anegdot i wspomnień.
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Artysta, który idzie własną 
drogą HALA BOSir NA DWA DNi ZMieNiŁA Się W TANecZNą AreNę

na temat kultury bieruńskiej, od ojca 
wiele się dowiedziałem jeśli chodzi 
o malowanie. To jest trochę dzie-
dziczne; zaczęło się od pradziadka, 
który rzeźbił. Mam w domu krzyże 
rzeźbione przez mojego ojca i dziad-
ka. Oni to robili na bardzo wysokim 
poziomie. Skąd wiedzieli jak to zrobić 
profesjonalnie?

Benefis stanowił barwne widowi-
sko, starannie wyreżyserowane przez 
Joannę Lorenc, dyrektor BOK. Całą 
„Jutrzenkę” wypełniły obrazy jubila-
ta. Na scenie ustawiono wspomniane 
wcześniej kolorowe meble z pracowni 
artysty. Wystąpiły „Ściernianeczki”, 
a aktorzy Teatru dla Dorosłych zgrab-
nie wpletli swoją etiudę w opowieść 
o bohaterze wieczoru.

W finale ze sceny zabrzmiał utwór 
Franka Sinatry w polskiej wersji ję-
zykowej: „My way”, czyli „Idź swoją 
drogą”. Roman Nyga z pewnością kon-
sekwentnie własną drogą podąża.

 Sylwia Witman

Roman Nyga z synami: Marcinem, Szymonem i Wiktorem.
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Najnowszym dziełem romana Nygi 
jest projekt Pomnika Powstań-
ców Śląskich, który obecnie jest 
odtwarzany na podstawie zdjęć 
z 1924 roku. W najbliższych dniach 
umieszczony zostanie na terenie 
historycznej Hamrowizny.

Ponad 400 par, 54 kluby 
taneczne, sędziowie 
z 3 krajów i dwa dni 
wypełnione tańcem 
towarzyskim. Tak 
pokrótce prezentuje się 
podsumowanie galen 
Dance festiwal 2019, 
w skład którego weszły 
trzy imprezy: grand 
Prix Polski Seniorów, 
Międzynarodowy Turniej 
Tańca Towarzyskiego oraz 
V Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego 
o Puchar Burmistrza 
Miasta Bierunia oraz 
Starosty Bieruńsko-
Lędzińskiego.

Pierwszy turniej w Bieruniu od-
był się w 2015 roku i wystartowa-
ły w nim 64 pary. Był to skromny 
turniej jednodniowy. Drugą edycję 
zorganizowano już z lepszym oświet-
leniem i nagłośnieniem. Rok później 
rozrósł się do imprezy dwudniowej, 
gdzie jeden dzień przeznaczono 

na turniej seniorski, zaś drugiego 
w szranki stanęły pary sportowe. 
Przełom nastąpił w minionym roku, 

gdy do grona sponsorów dołączyła 
firma Galen z Bierunia, która stała 
się tytularnym sponsorem imprezy. 
Dodatkowe fundusze pozwoliły pod-
nieść rangę turnieju i tym samym 
zorganizowano Grand Prix Polski 
Seniorów oraz Pucharu Klas C, B, 
A. W tym roku po raz pierwszy GDF 
odbył się jako impreza na pozio-
mie międzynarodowym, w którym 
udział wzięli tancerze z Polski, Czech 
i Ukrainy. Finałową Galę Wieczorną 
poprowadziła znana z telewizyjnych 
programów tanecznych Iwona Pav-
lović.

– Turniej od samego początku od-
bywał się pod patronatem honoro-
wym Burmistrza Miasta Bierunia oraz 
Starosty Bierunsko-Ledzinskiego. Cała 
historia rozpoczęła się w momencie, 
gdy zacząłem prowadzić kursy w Bie-
runiu z moją żona Barbarą – opowia-
da Aleksander Lozinszek, organizator 
imprezy, który na co dzień jest zwią-
zany ze Szkołą Taneczną WIR. – Chcie-
liśmy stworzyć wydarzenie taneczne 
w Bieruniu, gdyż nasz klub od 25 lat 
organizuje turnieje w rożnych mia-
stach. Aczkolwiek nigdy nawet nie 
śniliśmy o takim poziomie, który był 
w tym roku, a to dopiero 5. edycja 
turnieju – dodaje.

Faktycznie, rozmach imprezy ro-
bił wrażenie. Przekroczywszy progi 
Hali Sportowej Bieruńskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, znaleźliśmy 

się na imprezie bez organizacyjnych 
kompleksów, z przepychem oprawy 
na poziomie telewizyjnego show. 
Sam ubiór tancerek i ich nienagan-
ny makijaż robiły wrażenie. Gdy 
porywane były w wir tańca przez 
swoich nie gorzej prezentujących 
się partnerów, parkiet w monet za-
mieniał się w ring, na którym poje-
dynkowano się gracją, powabnoś-
cią ruchów, nienaganna techniką 
i temperamentem. Sędziowie tego 
wieczoru nie mieli łatwego zada-
nia. Dobrze zaprezentowali się nasi 
sąsiedzi z Ukrainy, którzy 9 razy 
stawali na podium, a w kategorii 
wiekowej 12-13 (klasa: B, standard) 
oraz kategorii wiekowej 15+ (klasa 
D, latin) zdominowali dwa pierwsze 
miejsca. Warto nadmienić, że ro-
dowita bierunianka Justyna Fatyga 
wraz z partnerem zajęła najwyższe 
miejsce w klasyfikacji wiekowej 
15+, w klasie B, w stylu latin. Był 
to najlepszy wynik zaprezentowa-
ny przez parę związaną z naszym 
miastem.

– Nie zasypujemy gruszek w po-
piele i już teraz przygotowujemy 
się do kolejnej edycji. Trudno bę-
dzie przebić tegoroczny sukces, 
ale mamy kilka pomysłów, którymi 
postaramy się zaskoczyć wszystkim 
miłośników tańca towarzyskiego – 
obiecał Aleksander Lozinszek.

 Kamil Peszat

Wirowali na parkiecie

Turniej odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Bierunia oraz Starosty Bierunsko-Ledzinskiego. Galę finałową poprowadziła Iwona Pavlović. 
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Impreza prezentowała organizacyjny rozmach na światowym poziomie.
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Po raz drugi Muzeum 
Miejskie w Bieruniu wraz 
z tyskim Towarzystwem 
fotograficznym uczestniczyło 
w międzynarodowym 
spacerze fotograficznym. 
Pomimo nie najlepszej 
pogody, członkowie TTf 
wraz z mieszkańcami 
Bierunia spacerowali 
uliczkami miasta, utrwalając 
jego walory na matrycach 
aparatów i kliszach.

Spacer poprowadziła Agnieszka Szy-
mula, dyrektor bieruńskiego Muzeum 
Miejskiego, wraz z radnym Jarosławem 
Mokrym. Była to wspólna inicjatywa 
naszego muzeum i Tyskiego Towarzy-
stwa Fotograficznego. Spacerowicze, 
zachęceni zeszłorocznym sukcesem 
(zdjęcie zakonnicy na tle Sanktuarium 
św. Walentego autorstwa Damiana 
Szewczyka jako jedyne z Polski zostało 
wyróżnione), po kolejny wzięli udział 
w międzynarodowym wydarzeniu 

Scott Kelby’s Worldwide Photowalk. 
Idea jest prosta. Jednego dnia (w tym 
roku 5 października) tysiące fotografów 
wybiera się na przechadzkę i fotogra-
fuje swoje otoczenie.

Uzbrojeni w kaptury, parasole, 
kurtki przeciwdeszczowe ale i staty-
wy, obiektywy oraz filtry fotograficz-
ne uczestnicy spaceru zwiedzili jedne 
z najstarszych bieruńskich budynków tj. 
dworzec z 1859 r. czy gmach Głównego 
Urzędu Celnego z 1830 r. Przeszli też 
tzw. mostem cudów łączącym Bieruń 
Nowy z Babicami. Wjeżdża się na niego 
na „kole”, a wyjeżdża na rowerze – jak 
twierdzą żartownisie. 

– Dalej szliśmy brzegiem Wisły, którą 
spławiano m.in. ryby z Wielkiego Sta-
wu Bieruńskiego na królewski dwór 
w Krakowie czy węgiel na drewnianych, 
płaskodennych galarach. Niewiele bra-
kowało, aby stąd „wypływały” produ-
kowane w FSM-ie maluchy. W naszej 
wędrówce było też miejsce na prze-
szłość nieco bliższą. Poznaliśmy historię 
kopalni „Piast”, przeszliśmy ul. Grani-
tową, podziwiając rzeźby Ireneusza 

Wierzby, odwiedziliśmy paciorkowce 
i powstałe w 2015 r. mini-arboretum. 
Nawet próbowaliśmy gry w bule. Dzię-
kujemy radnemu Stanisławowi Jure-
ckiemu oraz całej ekipie z bulodromu 
za piękne przyjęcie – komentuje Ag-
nieszka Szymula.

Przechadzkę można zaliczyć do nie-
zwykle udanych, co potwierdzają opi-

nie uczestników. – Był to mój pierwszy 
spacer fotograficzny i nie żałuję. Cze-
kam na kolejny, na który z pewnością 
się wybiorę! Cieszę się, że mogłam 
poznać wspaniałych ludzi, którzy też 
uwielbiają robić zdjęcia i chcą pozna-
wać historię naszego miasta. Mimo, 
że pogoda nam nie dopisała, to zdjęcia 
wyszły świetne – cieszyła się Patrycja 

Śliwka. Jeszcze za wcześnie, aby mówić 
o kolejnych datach fotospacerów, ale 
dowiedzieliśmy się, że będą kontynuo-
wane. W przyszłości również możemy 
spodziewać się wystawy zdjęć. Kiedy 
konkretnie? – Kiedy obfotografujemy 
całe miasto i nazbiera się ich pokaź-
na ilość – odpowiedziała dyrektor  
Szymula. Kamil Peszat

Bieruńscy seniorzy 
spotkali się w „remizie” 
na inauguracji Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 
rozpoczęcie kolejnego roku 
akademickiego świętowało 
ponad sto osób, wśród 
których znaleźli się m.in.: 
gość honorowy dr Monika 
Stankiewicz-Kopeć 
prorektor ds. studenckich 
Akademii ignatianum 
w Krakowie, Krystian 
grzesica burmistrz Bierunia, 
ks. Michał Anderko 
proboszcz parafii pw. Św 
Bartłomieja, joanna Lorenc 
dyrektor Bieruńskiego 
Ośrodka Kultury oraz 
członkowie rady miejskiej, 
dyrektorzy miejskich 
placówek i przyjaciele 
Uniwersytetu.

UTW powstał w 2011 r. z myślą o ak-
tywizacji intelektualnej osób, które 
zakończyły swoją działalność zawo-
dową. W tym roku zrzesza 138 osób. 
Słuchaczem może zostać każda oso-
ba w wieku dojrzałym zamieszkała 
w Bieruniu, bądź w okolicy, która 
zakończyła działalność zawodową 
i jest zainteresowana dalszą edukacją. 
Uniwersytet oferuje liczne zajęcia z ję-
zyków obcych, rękodzieła, warsztaty 
taneczno-ruchowe, treningi pamięci, 
szkolenia zdrowego trybu życia i wy-
kłady tematyczne. O ciekawą ofertę 
dba Dawid Chajec, kierownik UTW. 
I tak w tym roku seniorzy wysłuchają 
wykładów: „Indie – kraina nieskoń-
czoności”, „Tradycja – wartość czy ob-
ciążenie” oraz „(Nie) bezpieczeństwo 
zakupów internetowych”.

Podczas rozpoczęcia roku panowała 
podniosła atmosfera, o którą zadbał 
Chór „Harmonia”, wykonując hymn 
Polski. Przybyłych gości i słuchaczy 
przywitała Joanna Lorenc dyrektor 
Bieruńskiego Ośrodka Kultury, który 

koordynuje działalność uniwersyte-
cką. – Z prawdziwą przyjemnością 
i ogromnym zaszczytem witam was 
wszystkich na kolejnej inauguracji Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo się 
cieszę, że tylu naszych seniorów wyra-
ziło chęć pogłębiania wiedzy, uczenia 
się nowych umiejętności i poszerzania 
swoich horyzontów. Państwo są wspa-
niałym przykładem potwierdzającym 
maksymę, że uczymy się całe życie – 
mówiła dyrektor.

Najbardziej uroczystym momen-
tem był akt immatrykulacji nowych 
studentów, podczas którego dr Mo-
nika Stankiewicz-Kopeć symbolicznie 
mianowała na studentów Barbarę 
Kondlę, Lidię Choroś, Józefa Boronia 
i Andrzeja Skoczyńskiego. – Mogę po-
wiedzieć, że instytucje uniwersytetów 
trzeciego wieku znam dobrze, bowiem 
od dekady czynnie uczestniczę w UTW 
w Krakowie, prowadząc wykłady. Bar-
dzo sobie cenię to doświadczenie. Je-
stem dziś tutaj z państwem z własnego 
wyboru, gdyż uwielbiam się od was 

uczyć. Prowadziłam zajęcia z dziećmi, 
studentami, a później z seniorami. 
Zauważyłam, że najaktywniejszymi 
i najwdzięczniejszymi słuchaczami 
są wasi rówieśnicy. Wam po prostu 
chce się chcieć – zwróciła się do bie-
ruńskich seniorów dr Stankiewicz-
Kopeć. Pozytywnych słów pod adre-
sem słuchaczy nie szczędził burmistrz 
Grzesica. – Muszę przyznać, że patrząc 
na to szanowne gremium, nie widzę 
przed sobą seniorów, babć, dziadków, 
emerytów czy rencistów. Widzę eli-

tę naszej 20-tysięcznej społeczności, 
która pokazuje, że godz. 17 w ponie-
działek to jest fatalny czas, żeby zostać 
w domu. Tym samym udowadnia, 
że jest to odpowiedni czas, aby po-
szerzyć swoje perspektywy. Zgodzę się 
z przedmówczynią, że od was można 
się mnóstwo nauczyć. Życzę waszym 
dzieciom a przede wszystkim wnukom, 
żeby uczyły się tej ciekawości świata, 
zapału do działania i radości czerpania 
z życia – zauważył burmistrz.

  Kamil Peszat

Aby chciało się chcieć

Zdjęcia deszczem 
malowane

Czworo spośród słuchaczy dostąpiło zaszczytu udziału w akcie 
immatrykulacji, czyli przyjęcia w poczet studentów.

Spacerowicze rozgrzali się na bulodromie, gdzie miłośnicy gry petanque spotykają się prawie codziennie.
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BierUNiANie NA fOTOgrAficZNyM SPAcerZe
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Znany i lubiany w naszym mieście 
zespół Mixer Band świętuje jubileusz 
10-lecia i z tej okazji zaprasza miesz-
kańców na koncert.

Mixer Band to dziewięcioosobowy 
zespół, grający muzyczny mix takich 
gatunków jak: pop, rock, reggae czy 
disco. Starsi bierunianie mogą koja-
rzyć członków zespołu z grupą Folk 
Band, która swego czasu działała przy 
Bieruńskim Ośrodku Kultury i prze-
istoczyła się właśnie w Mixer Band. 
W nowym składzie zespół nagrał 
cztery autorskie płyty oraz trzy tele-
dyski, nakręcone w plenerach Bieru-
nia – m.in. do przeboju „Ach życie”, 
który miesiącami okupował pierwsze 
miejsce listy „Karuzela Przebojów” 
w Radiu OK Katowice.

Obecnie Mixer Band promuje 
czwartą autorską płytę, zatytułowaną 
„Bawmy się razem”, utrzymaną w lek-

kich rytmach „dance”, zabarwionych 
klimatem bałkańskim.

Podczas jubileuszowego koncer-
tu, który odbędzie się 16 listopada 
w Domu Kultury „Gama”, gościnnie 
wystąpią: Bieruń Blues Band, wy-
konujący standardy bluesowe jak 

również własne kompozycje oraz 
Mr.Beat – formacja złożona z pa-
sjonatów muzyki lat 60., 70. i 80. 
Koncert poprowadzi Marcin Janota. 
Bilety w cenie 10 zł są do nabycia 
w placówkach BOK oraz na stronie 
www.biletyna.pl.

Od 11 do 23 października w Domu Kultury „Triada” można było 
oglądać wystawę biżuterii – prac dyplomowych uczniów z Zespołu 
Szkół Plastycznych o specjalizacji jubilerstwo w Katowicach.

Przepiękną, niepowtarzalną biżuterię można było podziwiać 
w gablotach, a podczas wernisażu wystawy (11.10) także na mo-
delach i modelkach. Młodzi jubilerowie w swoich pracach zasto-
sowali srebro, metale kolorowe, kamienie oraz inne ekspery-
mentalne materiały. Był także hit ostatnich czasów – biżuteria 
z naturalnego węgla.

Wystawę przygotowała – odpowiadając na zaproszenie Bieruń-
skiego Ośrodka Kultury – Izabella Kornas, pedagog Zespołu Szkół 
Plastycznych w Katowicach. W gablotach znalazły się m.in. prace 
Ani Młoczek – bierunianki, która jest absolwentką tej szkoły.

Stanisław Moniuszko jest dziś uwa-
żany za największego polskiego 
kompozytora, tuż obok Fryderyka 
Chopina. Komponując w nurcie 
szkoły narodowej, stał się twór-
cą polskiej opery. Łączył w swojej 
twórczości prostotę, edukację i mi-
łość do ojczyzny. Sam kompozytor 
pisał: „Ja nic nowego nie tworzę; 
wędruję po polskich ziemiach, je-
stem natchniony duchem polskich 

pieśni ludowych i z nich mimo woli 
przelewam natchnienie do wszyst-
kich moich dzieł.”

Koncert odbędzie się 1 grudnia 
w Kinoteatrze „Jutrzenka”. Najpięk-
niejsze arie i pieśni będzie moż-
na usłyszeć w wykonaniu Eweliny 
Sobczyk (sopran), Łukasza Kostki 
(baryton) oraz muzyków: Alicji Dą-
browskiej, Michała Kozińskiego, Jana
-Kantego Mikosza.

Bilety w cenie 20 zł są do nabycia 
w we wszystkich placówkach Bieruń-
skiego Centrum Kultury.
repertuar koncertu:
1. Uwertura – Verbum Nobile
2. Pieśń „Dwie zorze”
3. Pieśń „Polna Różyczka”
4. Pieśń „Do Niemna”
5. Pieśń „Cztery pory roku”
6. Pieśń „Krakowiaczek”
7. Mazur „Straszny Dwór”
8. Aria „Dumka Zosi” – z opery FLis
9. Aria „Kto z mych dziewek” – z ope-
ry Straszny Dwór
10. Aria „Dumka Zuzi” – z opery Ver-
bum Nobile
11. Aria „Nakaż niech ożywcze słon-
ko” – z opery Verbum Nobile
12. Duet Zuzi i Stanisława – z opery 
Verbum Nobile.

iNfOrMATOr KULTUrALNy 
16 LiSTOPADA

godz. 17.00 – Koncert z okazji 10-lecia zespołu Mixer Band. Wystąpią 
także Bieruń Blues Band i Mr. Beat. Dom Kultury „Gama”. Bilety: 10 zł.

23 LiSTOPADA
godz. 20.00 – Dyskoteka andrzejkowa w klimacie lat 80. Dom Kultury 
„Gama”. Bilety: 70 zł od pary, do nabycia w DK „Gama”. Rezerwacja: 
32 216 17 45.

24 LiSTOPADA
godz. 16.00 – „O małej syrence w niejednej piosence” – spektakl dla 
dzieci. Dom Kultury „Gama”. Bilety 15/25 zł.
godz 16.00 – Andrzejki dla dzieci. DK „Triada”.

30 LiSTOPADA
godz. 20.00 – Dyskoteka andrzejkowa w klimacie lat 80. Dom Kultury 
„Gama”. Bilety: 70 zł od pary, do nabycia w DK „Gama”. Rezerwacja: 
32 216 17 45.

1 grUDNiA
godz. 10.00 – Mikołajkowy Turniej Szachowy. Zgłoszenia do 25 listopa-
da, pod nr tel. 32 216 40 16 lub 606 30 50 86. Kinoteatr „Jutrzenka”.
godz. 18.00 – Arie i pieśni Stanisława Moniuszki – koncert. Kinoteatr 
„Jutrzenka”. Bilety: 20 zł.

32 325 72 40
605 874 605

32 325 72 15
601 624 255

w

autoreklama

Najpiękniejsze arie
200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, 
to doskonała okazja, by zaprosić mieszkańców 
Bierunia na koncert, podczas którego zostaną 
wykonane dzieła tego wybitnego kompozytora, 
dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora 
Teatru Wielkiego w Warszawie, a przede 
wszystkim twórcy polskiej opery narodowej.

Urodzinowy Mixer Band

Niezwykła biżuteria

Mixer Band bawił publiczność m.in. podczas imprez z cyklu Letni Rynek.
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Podczas wernisażu można było podziwiać 
biżuterię w gablotach, ale i na modelach.
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WSZySTKicH ŚWięTycH TO Nie UrOcZySTOŚć żAŁOBNA, LecZ rADOSNA

ZADANie WSPóŁfiNANSOWANie jeST Ze ŚrODKóW OTrZyMANycH W rAMAcH PrOgrAMU WieLOLeTNiegO ,,SeNiOr+” NA LATA 2015-2020

jesień życia bywa dla osób starszych 
trudnym okresem. często problemy 
sprawia im samodzielne funkcjono-
wanie na co dzień. Nawet przy naj-
lepszych chęciach, wsparcie rodziny 
może nie wystarczyć, dlatego warto 
pomyśleć o korzyściach jakie niesie 
opieka nad seniorem w Dziennym 
Domu,, Senior+”.
Opieka nad osobami starszymi 
w Dziennym Domu,, Senior+” to do-
bre wyjście dla rodzin, które opiekują 
się krewnymi w podeszłym wieku oraz 
dla samotnych seniorów, którzy nie ra-
dzą sobie z codziennymi obowiązkami. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, Urząd Miejski w Bieru-

niu, utworzył Dzienny Dom,, Senior+”, 
który działa w strukturach Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej już drugi 
rok. Organizowanych jest tutaj wiele 
atrakcji dla seniorów, m.in.:
– zajęcia z dietetykiem,
–   gimnastyka ruchowa i kinezyte-

rapia,
–   ćwiczenia pamięci, koncentracji 

i relaksacji, prowadzone przez psy-
chologa,

– terapia zajęciowa,
– wycieczki,
– spotkania z ciekawymi ludźmi,
– spotkania integracyjne,
–   wiele innych zajęć dostosowanych 

do możliwości uczestników.

Dzienny Dom,, Senior+” powstał, 
by seniorzy mogli w nim realizować 
swoje zainteresowania, odnawiać 
stare znajomości, nawiązywać nowe 
przyjaźnie i spędzać czas w towarzy-
stwie osób w podobnym wieku, a nie 
samotnie w domu.

Podczas Uroczystości 
Wszystkich Świętych 
radujemy się razem z tymi, 
którzy zakończyli już 
ziemskie życie, a których 
kościół uznaje za w pełni 
zjednoczonych z Panem 
Bogiem – mówi Ks. Michał 
Anderko, proboszcz 
parafii św. Bartłomieja 
w Bieruniu.

Pierwszego listopada jak co roku 
wyruszymy na cmentarze, by zapalić 
znicze i wspominać naszych zmarłych 
bliskich. Święto zmarłych – ta nazwa, 
wprowadzona do obiegu w czasach 
komunistycznych, jest jednak błędnie 
używana w odniesieniu do tego dnia. 
O wymiarze duchowym Uroczystości 
Wszystkich Świętych opowiada ksiądz 
Michał Anderko, proboszcz parafii św. 
Bartłomieja:

– Po śmierci są trzy drogi: piekło, 
czyściec i niebo – mówi ksiądz pro-
boszcz. – Nie wiemy kto dokąd trafił. 
Mamy nadzieję że piekło jest puste. 
Natomiast czyściec i niebo to jest ten 
sam kierunek. Dlaczego potrzebny jest 
czyściec? Bo każdy z nas musi dojrzeć 
do pełni miłości bożej. Tak jak górnik, 
który przez długi czas przebywał pod 
ziemią potrzebuje zasłonić oczy gdy 
staje w pełnym słońcu, tak i my, żeby-
śmy mogli stanąć w pełni światłości 
Boga, potrzebujemy czyśćca w którym 
do tego dojrzewamy.

Są natomiast osoby, o których 
mówimy że są święte. Kościół po-
twierdza, że te osoby naprawde 
osiągnęły pełnię zjednoczenia z Pa-
nem Bogiem, oczywiście poprzedza-
jąc to badaniami życia takiej osoby 
i heroiczności jej cnót. Nie wiemy 
o wszystkich osobach, które dostą-
piły świętości, ale co do tych, które 
kościół ogłasza świętymi, mamy 
pewność.

Wszystkich Świętych to jest wspo-
mnienie tych właśnie ludzi. Ale tak-
że tych świętych, o których my nie 
wiemy. Ci, którzy zostali ogłoszeni, 
to nie są wszyscy. Jest cała rzesza 
ludzi, których papież Franciszek 
w swoim dokumencie nazywa „świę-
tymi z sąsiedztwa”. Mnóstwo osób, 
które mogą już być świętymi, ale 
my o tym nie wiemy. Świętego mo-
gliśmy mieć w rodzinie, w sąsiedz-
twie. Pierwszy listopada to dzień 
poświęcony im właśnie, wszystkim 
świętym – zarówno tym, o których 
wiemy, jak i tym nieznanym. Świę-
tujemy razem z nimi radość wejścia 
do nieba.

radość i zaduma
Radosny wymiar Wszystkich Świętych 
ksiądz Michał Anderko porównuje 
do symboliki jesieni:

– Jesień jest przepiękna i cieszymy się 
nią, ale jednocześnie jest nostalgiczna. 
Już nie jest tak ciepło i świeżo, widzimy 
oznaki zamierającego życia. Ta radość 
i nostalgia nie wykluczają się.

W zakonach o ostrej regule, 
np. u kamedułów, w dniu gdy umiera 
jeden z zakonników jest ogłaszana tak 
zwana rekreacja. Oni świętują, że ten 
człowiek poszedł do nieba. Wtedy 
mogą się spotykać, dłużej ze sobą 
rozmawiać. Radują się.

Gdy umarł Jan Paweł II, kardynał 
Dziwisz zaintonował „Ciebie Boże 
Wielbimy”. To była wdzięczność 
za dar życia tego człowieka. Czło-
wiek sam z siebie świętym się nie 
staje, to Bóg czyni go świętym o ile 
ten człowiek na to pozwoli i z Bo-
giem współpracuje. Dlatego właśnie 
ta uroczystość jest radosna. Bo widzi-
my oznaki działalności Boga w życiu 
tak wielu ludzi.

Ale jesteśmy też bardzo przywią-
zani do życia ziemskiego i Chrystus 
to rozumie. Na pogrzebie Łazarza 
On sam także zapłakał. Tak więc 
nie należy tego przeciwstawiać. 
Jest nostalgia i zaduma, ale jest 
też radość, że Chrystus otwarł dla 
nas niebo.

Natomiast drugiego listopada, czyli 
w dzień zaduszny, kościół modli się 
w sposób szczególny za wszystkich 
zmarłych wiernych, bez względu 
na to czy dostąpili już świętości czy 
nie. Nie wiemy czy oni są w czyśćcu, 
czy już w niebie, ale tego dnia mod-
limy się za nich wszystkich. Ziemia, 
czyściec i niebo – te trzy wspólnoty 
razem tworzą kościół.

wysłuchała 
Sylwia Witman

radujmy się z ich świętości 

Od 31. X do 4. XI trwać będą ogólnokrajowe działania policji „ZNICZ 2019”. 
Bieruńscy policjanci apelują o rozwagę i ostrożność oraz przypominają, aby 
zwracać uwagę na znaki drogowe i polecenia funkcjonariuszy, którzy będą 
kierować ruchem w okolicach cmentarzy.
Również Straż Miejska w Bieruniu apeluje do wszystkich mieszkańców 
o ostrożność i rozwagę, przede wszystkim przy parkowaniu. Zwraca się też 
z apelem, żeby – jeżeli istnieje taka możliwość – docierać do cmentarzy 
inaczej niż samochodem osobowym.

ZNicZ 2019 

Opieka nad seniorem

Zajęcia organizowane są od po-
niedziałku do piątku, w godzinach 
od 7.30 do 15.30 w Dziennym 
Domu „Senior+”, ul. Chemików 139, 
tel. 32 441-89-06.

ZAPrASZAMy
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Prace przy rewitalizacji tak zwanej Hamrowizny 
dobiegły końca. czekamy tylko na montaż 
pomnika i jego uroczyste odsłonięcie, 
połączone z obchodami Święta Niepodległości 
11 listopada. Ostatniego dnia października 
bieruńscy radni będą głosować nad uchwałą 
w sprawie nadania tej odrestaurowanej 
przestrzeni oficjalnej nazwy: Skwer 
Powstańców Śląskich.

W tym roku zdegradowany teren u zbiegu ulic Warszawskiej 
i Wawelskiej przeszedł metamorfozę. Mając na uwadze hi-
storyczne znaczenie tego miejsca, władze miasta przystąpiły 
do rewitalizacji tzw. Hamrowizny. Nie doszłoby do tego, gdyby 
nie inicjatywa mieszkańców – projekt zagospodarowania terenu 
został przygotowany jako zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

Na tzw. Hamrowiźnie zostały wykonane prace brukarskie i na-
sadzenia zieleni. Uroku temu miejscu dodają elementy małej 
architektury i oświetlenie. Wykonano też fundamenty pod po-
mnik. Wszystko razem kosztowało ponad 460 tys zł.

Osobnym zadaniem jest odtworzenie pomnika w jego histo-
rycznej formie. Pomnik powstał w 1924 r. by upamiętnić po-
ległych powstańców śląskich pochodzących z okolic Bierunia. 
W 1939 r. został zniszczony przez hitlerowców, jak wiele podob-
nych miejsc pamięci o powstaniach.

Przy dawnym pomniku zbierali się mieszkańcy Bierunia i okolic, 
by uczestniczyć w uroczystościach i świętach państwowych. Gdy 
podjęto decyzję o rewitalizacji tego miejsca, pojawił się też po-
mysł odtworzenia pomnika na podstawie przedwojennych zdjęć. 
Projekt został przygotowany został przez Romana Nygę. Nowy 
monument tworzy się w pracowni Katanga i będzie kosztował 
blisko 97,5 tys zł.

Dlaczego Hamrowizna?
– Słowo „Hamrowizna” na stałe wryte jest w pamięć rdzennych 
mieszkańców. Znajdował się tutaj Główny Urząd Celny, a gdy 
budynek został sprzedany, jego nowym właścicielem stał się 
kupiec i spedytor Karl Hammer – wyjaśnia Jarosław Mokry, nowo-
bieruński radny. – Od tamtego czasu budynek stał się kamienicą 
czynszową, zwaną potocznie (wraz z najbliższym otoczeniem) 
Hamrowizną. W czasie II wojny światowej rodzina Hammerów 
została wywieziona do obozu KL Auschwitz.

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej jej przewodniczący 
Marcin Nyga zaproponował, by w związku z ustanowieniem przez 
Sejm RP roku 2019 jako Roku Powstań Śląskich oraz z uwagi 
na odtwarzany w tym miejscu pomnik poświęcony powstańcom, 
nadać terenowi nazwę Skwer Powstańców Śląskich.

– Z uwagi na istotne znaczenie tego miejsca dla mieszkań-
ców miasta, zaproponowałem, aby wskazana nazwa została 
skonsultowana z mieszkańcami i organizacjami pozarządowy-
mi – mówi radny Jarosław Mokry. – Uruchomiona w tym celu 
ankieta wywołała szeroką dyskusję w mediach społecznoś-
ciowych. Część mieszkańców proponuje zachowanie histo-

rycznej nazwy jako utartej, zakorzenionej w społeczeństwie 
i tradycji. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni 
na najbliższej sesji.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer Powstańców 
Śląskich zaopiniowała już Komisja Gospodarki – jednogłośnie po-
zytywnie. Sylwia Witman

Będzie Skwer Powstańców
ŚWięTO NiePODLegŁOŚci PrZy ODTWOrZONyM POMNiKU

Na terenie historycznej Hamrowizny znajdowała się studnia, 
która zaopatrywała mieszkańców miasta w wodę pitną. Nie-
którzy mieszkańcy Bierunia wskazują też, że było tu zejście 
do tunelu-lochu. Jedni twierdzą, że prowadził on do zabudo-
wań szlacheckich w Kopciowicach, inni – że do nieistniejącego 
już Dworku Sękowskich przy Wiśle. Są i tacy, którzy wierzą, 
że tunel przechodził pod Wisłą i prowadził aż do Zamku Pia-
stowskiego w Oświęcimiu. Zejście do tunelu prawdopodobnie 
zostało zasypane w latach 60. ubiegłego wieku. W czasie re-
montu ulicy Wawelskiej część mieszkańców wierzyła, że tunel 
się częściowo odsłoni. Tak się jednak nie stało. Pozostanie 
on więc swego rodzaju legendą. Ale kto wie, może kiedyś 
zostanie odkryty?

W programie:
13:00  

 

14:00
 

14:15  
 

 
 

15:00
15:15  

15:30
 

 

Burmistrz Miasta Bierunia 
Krystian Grzesica

Kultury

 

 

WArTO WieDZieć
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W czwartej edycji Zawodów 
Modeli Samochodów 
Zdalnie Sterowanych 
r.c. wystartowało 37 
uczestników nie tylko 
z Bierunia, ale również 
z Lędzin, imielina, Tychów, 
Sosnowca, Katowic, 
Bytomia i Bielska-Białej. 
Rywalizowali w czterech 
kategoriach wiekowych 
– od przedszkolaków 
po osoby dorosłe – 
o główne trofeum – Puchar 
Przewodniczącego rady 
Miasta Bierunia. i właśnie 
fundator pucharu, Marcin 
Nyga otworzył zawody.
Jak mówi Janusz Musik z Modelarni 
LOK Lędziny, na pomysł organizacji 
zawodów wpadły same dzieci.

– Przyniosły do modelarni samo-
chody, które były uszkodzone. Kiedy 
je naprawiły, stwierdziły, że chcą się 
pościgać w hali. Zaprojektowaliśmy 
więc tor, aby mogły się ścigać różne 
autka – i bardzo szybkie i bardzo wol-
ne – żółwiki. Wszystkie mają te same 
szanse, bo tor jest tak skonstruowany, 
że szybkie samochodziki łatwiej z niego 
wypadają, a wolne po prostu jadą da-
lej. Jedne i drugie mają więc podobne 
czasy. Kilku starszych zawodników z obu 

modelarni uczestniczy m.in. w zawo-
dach powiatowych, ale w imprezach 
wyższej rangi na razie nie startujemy, 
bo to po prostu kwestia sprzętu. W na-
szych zawodach startują autka, jakie 
dzieci po prostu mają lub jakie zrobiły. 
Najstarsze auto ma 23 lata… Poprzez 
organizację otwartych zawodów chce-
my pokazać, jak ciekawa jest to forma 
rywalizacji i w ogóle hobby.

– Najmłodsze dzieci to cztero-, 
a nawet trzylatkowie – dodał Woj-
ciech Mrozek, prezes Modelami LOK 
Bieruń. – Maluchy bardzo wcześnie 
opanowują technikę pilotowania au-
tka i sprawia im to wiele radości. Pod-
czas zawodów są trzy próby spraw-
nościowe w formie slalomu i liczy się 

czas najlepszego przejazdu. Imprezę 
kończy trzyminutowy wyścig otwarty, 
w którym startują wszyscy równocześ-
nie, a w którym chodzi o to, by w tym 
czasie zrobić jak najwięcej okrążeń 
toru. Wtedy emocje są największe, 
są żółte i czerwone kartki, autka się 
zderzają, a bywa, że „kasują”...

W czasie przerwy pomiędzy kon-
kurencjami spore zainteresowanie 
wzbudził pokaz latania samolotem 
lekkim, w wykonaniu Macieja Jury. 
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale, 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Urząd Miasta Bieruń, 
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Modelarnię LOK Bieruń. Kierow-
nikiem zawodów był Marek Kalinow-

ski sędziowali je: Janusz Musik (sę-
dzia główny), sędziowie pomocniczy 
– Ryszard Jura, Wojciech Chrząszcz, 

Tomasz Stolorz, chronometrażyści – 
Kacper Mrozek, Mateusz Szymański, 
Maciej Jura.  Leszek Sobieraj

Zakończono kolejną edycję rozgry-
wek ligowych Amatorskiej Ligi Tenisa 
Ziemnego w Bieruniu, organizowanej 
przez BOSir i ALTZ. Niespodzianki nie 
było – zawodnicy, którzy w ubiegłym 
roku dominowali w rozgrywkach 
i tym razem potwierdzili wysoką 
formę.
Podobnie jak przed rokiem, na naj-
wyższym stopniu podium stanął Woj-
ciech Kula, który w finałowym starciu 
pokonał brązowego medalistę z 2018 
roku oraz organizatora rozgrywek li-
gowych Jerzego Słocińskiego 6:1. Brąz 
przypadł w udziale wicemistrzowi 
Bierunia z ubiegłego roku Feliksowi 
Dembkowskiemu, który w rozstrzyga-
jącym pojedynku pokonał Sławomira 
Jarosza 6:4.

Mistrzowska rywalizacja była bar-
dzo zacięta i stała na dobrym pozio-
mie, a kilka gier uczestnicy i kibice 
długo jeszcze będą pamiętać, jak 
chociażby półfinałową konfrontację 
Feliksa Dembkowskiego z późniejszym 
mistrzem Wojciechem Kulą, rozstrzyg-
niętą dopiero w tie-breaku (7:3).

Aby stanąć na podium, trzeba było 
okazać się najlepszym w dwuetapowej 
rywalizacji. Najpierw walczono w czte-
rech grupach wiekowych w dwóch 
rundach, a następnie po czterech naj-
lepszych z każdej grupy awansowało 
do decydującej fazy mistrzostw, będą-
cej jednocześnie oficjalnym turniejem 
kończącym sezon 2019.
Wyniki: Ćwierćfinały: Wojciech Kula 
– Tadeusz Bąk 6:3, Feliks Dembkowski 

– Czesław Kula 6:0, Jerzy Słociński – 
Zdzisław Gruba 6:2, Sławomir Janosz 
– Mateusz Ryś 7:5. Półfinały: Kula – 
Dembkowski 7:6 (w tie-breaku 7:3), 
J. Słociński – Janosz 6:3. O 3. miejsce 
Dembkowski – Janosz 6:4, finał: Kula 
– Słociński 6:1.

Medale rozdzieli między siebie rów-
nież najstarsi bieruńscy tenisiści, rywa-
lizujący w Mistrzostwach Bierunia Old 
Boy’s +60. W tej kategorii debiutował 
Jerzy Słociński i właśnie jemu przypadł 
mistrzowski tytuł. W finale pokonał 
Jana Mąkę 6:1. Na trzecim stopniu po-
dium stanął Tadeusz Bąk, wygrywając 
6:3 z ubiegłorocznym mistrzem – Zdzi-
sławem Grubą. Średnia wieku uczest-
ników mistrzostw to 65 lat, najstarszy 
skończył 71 lat. LS

Małe samochody,  
wielkie emocje

Bieruński Wielki Szlem

Najlepsi tenisiści bieruńskich mistrzostw (od lewej): Wojciech Kula, 
Jerzy Słociński, Feliks Dembkowski, Sławomir Janosz. 

Po raz czwarty rozdano medale Zawodów Modeli Samochodów Zdalnie Sterowanych R.C o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Bierunia. W poszczególnych kategoriach najlepsi 
okazali się: Adam Staśko (przedszkola do klasy I szkoły podstawowej), Szymon Długąjczyk (klasy II – V), Grzegorz Kulpa (klasy VI – VIII), Dawid Grabowski (kat. open).
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BArOMeTr PiŁKArSKi

Piłkarze Unii Bieruń Stary 
w świetnym stylu sięgnęli 
po mistrzostwo jesieni 
w klasie B.

Drużyna – jako jedyna – nie przegra-
ła meczu, a w spotkaniu na szczy-
cie, w którym zmierzyła się z LKS 
Gardawice, zanotowano remis 2:2. 
Na zakończenie, w zaległym spotkaniu 
z rezerwą LKS Goczałkowice, Uniści 
także podzielili się punktami z rywa-
lami i dzięki temu remisowi wskoczyli 
na pozycję lidera. Nie mają natomiast 
powodów do radości kibice Piasta 
Bieruń Nowy – drużyna zamyka tabe-
lę z dorobkiem zaledwie 4 punktów. 
Czekamy na wiosenne przebudzenie 
Piasta, bo w przeciwnym razie w przy-
szłym sezonie czekają nas derby Bie-
runia w klasie A.

Piast: ciężka zima na 
ul. Warszawskiej
Ubytki kadrowe, jakie zanotował ze-
spół i związane z tym odmłodzenie 
kadry sprawiły, że zdobywanie punk-
tów przychodzi ekipie trenera Kamila 
Oziminy z wielkim trudem.

– Biorąc pod uwagę skład, w jakim 
gramy i średnią wieku drużyny, nie 
jest dla nas zaskoczeniem ostatnie 
miejsce w tabeli i obecny dorobek 
punktowy – powiedział trener. – Oczy-
wiście liczyliśmy, że stać nas będzie 
na nawiązanie walki o środek tabeli, 
ale rzeczywistość okazała się inna. 

Teraz trzeba dograć jesień do końca 
i pomyśleć o wzmocnieniach, bo uwa-
żam, że z tym zespołem, jaki mamy, 
utrzymanie się na w lidze okręgowej 
może okazać się niemożliwe. Przy-
znam jednak, że tylko w dwóch me-
czach – z Iskrą Pszczyną i z LKS Łąka 
– przeciwnicy byli poza naszym zasię-
giem. W innych spotkaniach mogliśmy 
się pokusić przynajmniej o punkt. Jeśli 
chodzi o wiosnę, to uważam, że trzon 
zespołu nie ulegnie zmianie i nadal 
będziemy stawiać na naszą młodzież, 
ale w kadrze musi się pojawić kilku 
zawodników, którzy będą wsparciem 
dla całej ekipy.

Zdaniem trenera Oziminy, naj-
większym mankamentem jest gra 
defensywna. Zbyt wiele jest też strat 
i niecelnych podań, a rywale za ła-
two stwarzają sytuacje strzeleckie. 
Na początku sezonu drużyna traciła 
też sporo goli ze stałych fragmen-
tów gry – 5,6 bramek w czterech 
meczach.

– Ten element uległ już poprawie, 
ale i tak w bilansie dotychczasowych 
gier strat jest dużo, bo mamy na kon-
cie 39 goli – dodał szkoleniowiec. – 
Skuteczność też przedstawia wiele 
do życzenia, bo trudno uznać zdobycie 
12 goli w 12 meczach za pozytywny 
wynik. Ale to nie jest sprawa jedynie 
linii ataku, choć prawdą jest, że nie 
mamy typowego snajpera. Winę 
za ten słaby bilans strzelecki ponosi 
cały zespół.

Ostatnie sezony nie były najlepsze 
dla Piasta. Tylko raz drużynie udało 
się zająć miejsce w pierwszej dziesiąt-
ce sezonu i było to dwa lata temu, 
w rozgrywkach 2016/2017. Przed ro-
kiem drużyna zakończyła rozgrywki 
na 13. miejscu, 2015/2016 – na 11., 
2014/2015 – na 14.

Liga okręgowa. Tak grali: Piast Bie-
ruń Nowy – Ogrodnik Cielmice 1:4, 
LKS Ląka – Piast Bieruń Nowy 8:2, 
Piast Bieruń Nowy – LKS Bestwina 1:3. 
Wisła Wielka – Piast Bieruń Nowy 3:0, 
Piast Bieruń Nowy – Czarni Jaworze 
0:4.

Na dwie kolejki przed zakończe-
niem rywalizacji w pierwszej części 
sezonu Piast jest na ostatnim miej-
scu, z najgorszym bilansem w lidze: 
4 punkty w 13 meczach, 1 wygrana, 
1 remis i 11 porażek, najmniej strze-
lonych i najwięcej straconych bramek 
– 12:39.

Najbliższe mecze: 3.11 BTS II Re-
kord – Piast Bieruń Nowy, 9.11 Piast 
Bieruń Nowy – MKS Lędziny.

Unia: W połowie 
drogi...
Zgoła odmienne nastroje panują 
na widowni w Bieruniu Starym. Tu-
taj sprawa awansu nabiera realnych 
kształtów i zespół jest na dobrej dro-
dze, by wrócić do wyższej ligi. Me-
cze październikowe drużyna zaczęła 
od spotkania z Mizerowem, które 
toczyło się do jednej bramki. Potem 

drużynę czekało spotkanie na szczycie 
z LKS Gardawice...

– To był pierwszy w tym sezonie 
rywal, który miał pomysł na grę – 
stwierdził trener Tomasz Kozieł. – 
I jak się okazało, zdobycie jednego 
punktu nie było łatwe. Gardawice 
od początku grały wysokim pressin-
giem, sporo było walki… Mecz mógł 
się podobać, zresztą na trybunach 
pojawiło się sporo widzów. Mieli-
śmy okazje, ale nie udało się wygrać 
i w tej sytuacji uważam punkt za cen-
ną zdobycz. Pewną zagadkę stanowił 
dla nas Nadwiślan. To solidna dru-
żyna, jednak zanotowała kilka strat 
i zajmuje obecnie miejsce w środku 
tabeli. Po pierwszej połowie prowa-
dziliśmy 1:0, w drugiej zdobyliśmy 

jeszcze dwie bramki, a straciliśmy 
gola w doliczonym czasie.

Klasa B. Tak grali: LKS Mizerów – 
Unia Bieruń Stary 1:7, Unia Bieruń 
Stary – LKS Gardawice 2:2, Nadwiślan 
Góra – Unia Bieruń Stary 1:3, Unia 
Bieruń Stary – LKS II Goczałkowice 
2:2.
1. Unia 9 21 38-14
2. Gardawice  9 20 25-12
3. Goczałkowice II 9 19 39-9
4. Lędziny II 9 17 31-20
5. Wisła 9 15 30-24
6. Czułowianka 9 13 20-13
7. Nadwiślan 9 13 16-23
8. Piasek 9 8 17-29
9. Warszowice 8 0 10-38
10. Mizerów 8 0 2-46

 Leszek Sobieraj

Unia mistrzem jesieni

Dwóch utalentowanych wychowan-
ków gOLa Bieruń – Kacper Duda 
i Kacper Szmidt – otrzymało szansę 
pokazania się w futbolu na ogólno-
polskiej (i nie tylko) arenie.
Piłkarskiego fachu Kacper Duda (rocz-
nik 2004) uczył się nie tylko w GOLu, 
ale także na stażu w Barcelonie. 
Powoływany był do śląskiej Kadry 
Młodych Orłów oraz do reprezen-
tant Polski U-16. Interesowało się 
nim kilka klubów, ostatecznie – idąc 
śladami swego starszego brata Ma-
teusza – znalazł się w Wiśle Kraków. 
Dodajmy, iż Mateusz został na rok 
wypożyczony do Garbarni Kraków, 
natomiast Kacper podpisał trzyletnią 
umowy z krakowskim klubem i w tym 
sezonie występuje w barwach Wisły 
w Centralnej Lidze Juniorów U-18. 
Bierunianin wystąpił także ostatnim 
meczu towarzyskim reprezentacji 
U-16 z Turcją, wygranym 3:2, a potem 

pojechał na zgrupowanie, połączone 
z dwoma meczami towarzyskimi z Ir-
landią Północną.

Z kolei Kacper Szmidt (rocznik 
2003) jest już zawodnikiem Jagiello-
nii Białystok. Jego drużyna rozpoczęła 
sezon w Lidze Wojewódzkiej Juniorów 

Młodszych. Kacper zdobył gola w wy-
granym wysoko (9:1) meczu z MŁKS 
Łomża. Z Jagiellonią zawodnik podpi-
sał kontrakt na trzy lata.

Przypomnijmy, iż GOL Bieruń działa 
od 2011 roku, obecnie w klubie trenuje 
ponad 150 dziewcząt i chłopców. LS

Bieruński Ośrodek Sportu i rekre-
acji zorganizował kolejną edycję 
mistrzostw Bierunia w szachach 
szybkich (P-5). Zawody rozegrano sy-
stemem „każdy z każdym” i po trzech 
emocjonujących godzinach wyłonio-
no najlepszych.
W kategorii open tytuł mistrzowski 
przypadł Dawidowi Gondzikowi, któ-

ry zdobył 14 punktów, wyprzedzając 
Krzysztofa Wilka – 13,5 pkt i Reinhol-
da Pawłowskiego – 10,5 pkt.

Z kolei wśród dzieci po złoty medal 
sięgnął Łukasz Rapacz – 10,5 pkt przed 
Martyną Cofałą – 10,5 pkt i Wiktorem 
Żołneczko – 8,0 pkt. Zawody sędzio-
wał instruktor i arcymistrz szachowy 
Andrzej Wilk. LS

Kacper Duda.

Szybcy mistrzowie

Z gola do gwiazd 

W szachowych mistrzostwach Bierunia startują dzieci i dorośli.

BO
Sir

28 września w obiekcie KS Unia przy 
ul. chemików zostały rozegrane za-
wody skatowe o Puchar Burmistrza 
Bierunia. 

Do rozgrywek przystąpiło 24 gra-
czy. Imprezę otworzył burmistrz Kry-
stian Grzesica, a dalej poprowadził 
ją Franciszek Mrzyk, który wziął na 

siebie także rolę sędziego. Nagrody 
wręczyła najlepszym prezes KS Unia 
Bieruń Stary Anna Baron. 

A oto wyniki najlepszych: Karol 
Mielcarek (2328), Ireneusz Piecha 
(2248), Krzysztof Nyderek (2105), Ra-
fał Bobla (1823), Jan Klemensiewicz 
(1797).  SW

Skat: Puchar Burmistrza 
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Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki na adres: 
rodnia@bok.bierun.pl rozlosujemy nagrody w postaci bieruńskich gadże-
tów. Po odbiór nagród zapraszamy do Urzędu Miasta Bierunia, pokój 28, 
segment B.

Podczas ostatnich letnich 
wyjazdów członkowie 
i sympatycy Koła nr 5 PTTK 
„Ziemowit” odwiedzili 
Sandomierz i Morawski 
Kras.
W dniach 7-8 września 50-osobowa 
grupa udała się do Sandomierza, 
gdzie przy przepięknej słonecznej 
pogodzie rozpoczęliśmy zwiedzanie 
od Bramy Opatowskiej. Następnie 
udaliśmy się na rynek Sandomier-
ski, by odwiedzić podziemną trasę 
turystyczną oraz muzeum „Świat 
Ojca Mateusza”. Zobaczyliśmy ucho 
igielne, dom Długosza oraz Bazyli-
kę Katedralną. Następnie zwiedzili-
śmy muzeum na Zamku Królewskim 

i zakończyliśmy pierwszy dzień wy-
cieczki spacerem Wąwozem Świętej 
Jadwigi.

Drugi dzień rozpoczęliśmy rejsem 
statkiem spacerowym po Wiśle, na-
stępnie udaliśmy się do Złotej, aby 
odwiedzić winnicę Nad Jarem i po-
degustować wina. Kolejnym punktem 
wycieczki był kościół pocysterski w Ko-
przywnicy. Na koniec zwiedziliśmy re-
nesansowy zamek i przepiękne ogro-
dy w Baranowie Sandomierskim.

Kolejna wycieczka zorganizowa-
na przez Zarząd Koła nr 5 odbyła 
się w ostatni dzień kalendarzowego 
lata. Tym razem grupa 50 osób udała 
się na wycieczkę do Czech w rejon 
Morawskiego Krasu, gdzie odwie-
dziliśmy Jaskinię Punkievni i znaną 

na całym świecie przepaść Macocha. 
Jest to największa przepaść tego ro-
dzaju w Czechach i środkowej Euro-
pie. Na koniec zwiedzania odbył się 
podziemny spływ łodziami. Kolejną 
atrakcją była Jaskinia Katarzyńska 
z ogromną salą, w której odbywają 
się koncerty, oraz „bambusowy las” 
utworzony ze stalaktytów. Na koniec 
udaliśmy się na spacer przepiękną 
doliną, aby zobaczyć diabelski ka-
mienny most i skalne wrota piekieł. 
I tak spędziliśmy cudowny ostatni 
letni dzień.

Wśród uczestników wycieczek nie 
zabrakło oczywiście mieszkańców 
Bierunia. Prezes koła Andrzej Gierlata 
zaprasza na kolejne, jesienne wyjazdy.
 Ag

Świat Ojca Mateusza 
i Macocha
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Obfitość grzybów w lasach i ich przy-
stępne ceny w sprzedaży sprawiają, 
że warto zastanowić się nad prze-
tworami. Oto kilka sposobów na to, 
by cieszyć się ich smakiem przez całą 
zimę.

grzyby kwaszone
Do kwaszenia nadają się rydze, boro-
wiki, maślaki i gąski. Każdy rodzaj grzy-
bów kwasi się oddzielnie.

Zdrowe, świeże grzyby oczyścić, przy-
ciąć trzony, opłukać. Włożyć do wrzącej 
osolonej wody, obgotować 3 minuty, 
wyjąć, osączyć i ostudzić. Układać 
warstwami w garnkach kamiennych 
lub słojach (kapeluszami do góry), 
przesypać solą i dodając przyprawy 
(sól i ziele angielskie). Można też prze-
kładać warstwami pokrojonej w krążki 
cebuli. Powierzchnie grzybów posypać 
solą, przykryć wygotowanym płótnem 
lub gazą, nakryć wyparzonym denkiem 
lub płaskim talerzem. Obciążyć kamie-
niem. Naczynie przenieść do chłodnego 
i suchego pomieszczenia. W ciągu kil-

ku dni powinien pojawić się sok, który 
przykryje grzyby, jeśli jest go zbyt mało, 
można dolać zimnej przegotowanej 
i osolonej wody. Z powierzchni należy 
regularnie usuwać pleśń, płótno wygo-
towywać a denko wyparzać.

grzyby solone
W ten sposób można przygotować 
borowiki, rydze, maślaki, kurki i gąski. 
Każdy rodzaj grzybów soli się oddziel-
nie. Zdrowe, świeże grzyby oczyścić, 
przyciąć trzony, opłukać. Grzyby małe 

można solić w całości, większe pokroić 
na połówki lub ćwiartki. Przygotowa-
ne grzyby włożyć do wrzącej osolonej 
wody, gotować 5 minut, wyjąć, osączyć 
i ostudzić. Zagotować 1 litr wody z do-
datkiem 15 dag soli (solanka 15%) Grzy-
by ułożyć w garnkach kamiennych lub 
słojach i zalać solanką, tak aby grzyby 
były nią przykryte. nakryć wyparzonym 
denkiem lub talerzem, obciążyć kamie-
niem. Gdy grzyby opadną, można do-
dać świeże. Przed użyciem do potraw, 
grzyby solone należy wymoczyć.

Przetwory z grzybów
Leśniczy spotyka w lesie staruszkę zbie-
rającą grzyby. Zagląda do koszyka. 
– Niech pani wyrzuci te grzyby! – 
mówi. – Nie nadają się do jedzenia!
– Panie, to nie do jedzenia tylko na 
handel.

***
Dziadku, przecież idziesz tylko na grzy-
by, a nie na wojnę! Czemu tak żegnasz 
się z babcią, mamą, tatą?

– Wnusiu, bo grzybiarz jest jak saper, 
myli się tylko raz. 

***
Żona przegląda kolorową gazetę. 
Nagle zrywa się z fotela i woła do 
męża:
– Kochanie, czy ty wiesz ile trzeba bie-
gać, żeby spalić jednego pączka? 
– A po jakiego grzyba chcesz palić 
pączki? 
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We wrześniu członkowie i sympatycy Koła nr 5 PTTK „Ziemowit” odwiedzili m.in. Sandomierz.
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