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Przedsiębiorco, nie jesteś sam!
Restrykcje i ograniczenia związane z pandemią koronowirusa – z jednej strony chronią nasze zdrowie – z drugiej – paraliżują gospodarkę. Prawie każdy z nas zna kogoś, kto poniósł
straty i musiał się przebranżowić – w pogoni za przetrwaniem. Bieruń kolejny raz wyciąga
pomocną dłoń do osób prowadzących działalność gospodarczą w naszym mieście.

Opłaty koncesyjne
W związku z wejściem w życie 26 stycznia nowelizacji ustawy
„O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” podczas ostatniej sesji Rady Miasta w Bieruniu, przyjęta została uchwała
częściowo zwalniająca przedsiębiorców z obowiązku ponoszenia opłaty koncesyjnej. Każdy z podmiotów gospodarczych
prowadzący lokal gastronomiczny, w którym sprzedawany
jest alkohol, na ten moment otrzyma zwrot pierwszej raty,
którą należało uiścić do końca stycznia. Na całość opłaty
koncesyjnej składają się trzy części. Ich wysokość uzależniona
jest od obrotów i ilości sprzedanego alkoholu. W związku
z ubiegłorocznym lockdownem i ograniczeniem możliwości
funkcjonowania lokali gastronomicznych – opłata w podstawowej stawce wynosi 3150 zł. Oznacza to, że zwrot pierwszej
raty to 1050 zł dla przedsiębiorcy. Po przyjęciu uchwały zakładającej zwrot środków, komisja Rady Miejskiej rozważała
również zwolnienie z drugiej, kolejnej części opłaty, którą
trzeba uiścić do końca maja. Uchwała w tej sprawie ma powstać już w kwietniu. W gminie działają 24 punkty gastro-

nomiczne prowadzące sprzedaż alkoholu. Wprowadzenie
ulgi to pomoc w kwocie ponad 25 tys. zł ze strony Bierunia.

Liczy się każde wsparcie
Bieruńscy przedsiębiorcy już w kwietniu ubiegłego roku
na mocy wprowadzonej uchwały mogli składać wnioski
o odroczenie terminu zapłaty podatku za nieruchomości
oraz od środków transportowych. Podatek lub zaległości
podatkowe rozdzielano na raty, a w przypadku bardzo trudnej sytuacji ﬁnansowej starano się o jego umorzenie wraz
z odsetkami. Podobnie najemcy lokali gminnych mogli liczyć
na ulgi czynszowe aż do 90%. Kilku właścicieli lokali gastronomicznych także w tym roku korzysta już z pomocy miasta,
płacąc jedynie 10% z całości sumy czynszu. W ramach Tarczy
6.0 zwolnienie z podatku od nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczy wybranych
miesięcy pierwszego półrocza 2021r. Miasto pracuje już nad
uchwałą w tej sprawie. Także w ramach ulg w opłatach czynszowych przedsiębiorcy mogą spodziewać się – już wkrótce
– nowych ustaleń i informacji.
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INWESTYCJE
WOKÓŁ NAS
Nowoczesne Centrum
Przesiadkowe

Trwają prace przy budowie nowego Centrum Przesiadkowego
w miejscu starego budynku dworca
PKP. Projekt dostosowany do potrzeb
mieszkańców – stawia na funkcjonalność. Efekty prowadzonych prac widać już z daleka.
Zapomniany i niszczejący, ponad 160-letni gmach dworca przy
ul. Oﬁar Oświęcimskich już wkrótce pozostanie tylko wspomnieniem.
Realizowana od 2019 roku inwestycja zakłada powstanie nowoczesnego Centrum Przesiadkowego jeszcze
w tym roku. Właściwe prace rozbiórkowe – w związku z problemem bardzo długiego uzyskania pozwolenia
na budowę – ruszyły zeszłej jesieni.
Wszystko po to, by sprostać potrzebom pasażerów. Nie tylko lokalnych.
Na dworzec autobusem, albo –
dzięki rozbudowanej infrastrukturze
dla fanów zdrowego stylu życia – pieszo bądź rowerem. I dalej – prosto
do pracy czy szkoły. Pociągiem – bo
taka podróż to same korzyści. Przy
budynku powstanie przystanek komunikacji miejskiej, parking dla samochodów i rowerów (Bike&Ride).

Sympatycy dwóch kółek będą mogli
zostawiać swoje rowery przy specjalnych stojakach lub pod zadaszeniem.
Nie zabraknie również stacji naprawczej, która powstanie w dawnym budynku gospodarczym usytuowanym
obok dworca. W tym miejscu zostały
już wylane fundamenty.
Podróż z dworca sprosta wymaganiom miłośników designu. I sympatyków nowoczesnych rozwiązań.
Kasa biletowa PKP i Kolei Śląskich,
automaty do transakcji bezgotówkowych, pełen monitoring, poczekalnia
z czytelnią, portami USB i ładowarkami indukcyjnymi, a wszystko to przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowy dworzec stawia
na funkcjonalność. Ostatnie ogniwo
projektu współﬁnansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego to
również wielopoziomowa modernizacja budynku. Począwszy od wymiany dachu, przez budowę nowej klatki
schodowej i windy osobowej, kotłowni gazowej oraz niskotemperaturowej
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła
czy energooszczędnego oświetlenia.
Wygląd obecnych peronów zostanie

Nowy wymiar starego dworca, czyli ciąg dalszy prac przy budowie
Centrum Przesiadkowego, wsparcie ﬁnansowe prosto z Metropolii
GZM oraz postęp w budowie sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 1. W nowym roku bieruńskie inwestycje już
osiągnęły ogromny sukces... a to dopiero początek!

odświeżony, podobnie jak przejście
podziemne. Powstaną tam trzy platformy dla osób niepełnosprawnych.
W lutym działania wykonawców
– Przedsiębiorstwa Budowlanego Mazur Sp. z.o.o Sp.k. oraz Firmy Budowlanej MAZUR Sławomir Mazur – skupiają się głównie na ułożeniu instalacji
wodno-kanalizacyjnej oraz pracach
elektrycznych. Wkrótce sﬁnalizowana
zostanie budowa klatki schodowej,
oraz kompletne otynkowanie terenów piwnicznych. Z uwagi na trudne
warunki atmosferyczne wymiana dachu musi jeszcze poczekać.
Koszt inwestycji to 6 789 600,00 zł.
Sﬁnalizowanie budowy nowego Centrum Przesiadkowego zakończy wieloetapową inwestycję pod nazwą „Kompleksowa strategia niskoemisyjna
przeciwdziałająca zmianom klimatu
na terenie gminy Bieruń obejmująca
budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap I”. Dla
przypomnienia: w ramach rozbudowanego projektu powstało już nowoczesne oświetlenie drogi rowerowej
pomiędzy Bieruniem Starym a Bieruniem Nowym oraz rozbudowa ścieżek
rowerowych na terenie miasta. ASz

Wsparcie z GZM

Ważne inwestycje miejskie mogą być realizowane
także dzięki pozyskiwaniu ﬁnansów z zewnątrz.
Kolejna transza środków traﬁła już do Bierunia.
Podczas styczniowej sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii rozdysponowano środki
w ramach Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji oraz Funduszu Solidarności. Do Bierunia traﬁło aż 470 tys.
zł. Środki te pomogą w realizacji kilku
ważnych inwestycji.

Dzięki funduszom metropolitarnym – dokładniej z Funduszu Solidarności – jeszcze w tym roku w ramach
projektu „Orlik na Chemików” boisko
sportowe na ternie KS „UNIA” zyska
zupełnie nową nawierzchnię. Koszt
jej wymiany to ponad 400 tys. zł. Doﬁnansowanie z GZM to 100 tys. zł.

Projekt obejmuje zastąpienie obecnej – wysłużonej i niespełniającej już
swojej roli – betonowej nawierzchni boiska, na sportową trawę syntetyczną. Nie zabraknie także nowych,
pełnowymiarowych bramek. Więcej
o wyczekiwanym orliku na stronie obok.
Drugi z programów, do którego –
z pozytywnym skutkiem – aplikowała gmina to tzw. Ograniczenie Niskiej
Emisji. Podstawowym celem PONE
jest eliminacja emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W tym celu za

kwotę 372 tys. zł zainstalowane zostaną 33 nowoczesne latarnie LED.
To rozwiązanie ekologiczne znacząco obniżające koszty dzięki niższemu
zapotrzebowaniu energetycznemu.
Dodatkową zaletą jest ich trwałość.
18 nowych latarni stanie wzdłuż ulicy Wawelskiej. Dokładniej na odcinku od przejazdu kolejowego w stronę
Chełmu Śląskiego. 15 opraw zainstalowanych zostanie wzdłuż ul. Domy
Polnej – od skrzyżowania z ul. Świerczyniecką aż do końca zabudowy

jednorodzinnej. Ledowe oświetlenie
– oprócz korzyści dla środowiska –
znacząco poprawia walory estetyczne.
Aleksandra Szlęzak
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Nowa sala gimnastyczna coraz bliżej!
Długo wyczekiwana inwestycja z czasem nabierała rozpędu. Teraz jest już prawie
na mecie. Niespełna 3 miesiące dzielą społeczność szkoły podstawowej od... sportowego ﬁniszu pełnego nowoczesności na najwyższym poziomie.
Kończy się ostatni etap prac prowadzonych od kwietnia 2019 roku przy
Szkole Podstawowej nr 1. W miejscu
starej sali gimnastycznej – powstało
nowe skrzydło budynku. To pełnowymiarowa hala, zaplecze sanitarne, sala lustrzana przystosowana
do prowadzenia zajęć tanecznych
oraz czytelnia. W ramach wartego
blisko 10 mln zł projektu – udało się
przeprowadzić również pełną termomodernizację budynku.
Miasto pozyskało doﬁnansowanie
w wysokości 3 mln zł na realizacje
trzech projektów z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Część środków przezna-

czono właśnie na SP1 (Pozostałe podzielono między budowę hali sportowej przy ulicy Szarych Szeregów 15,
oraz projekt budowy nowej ścianki
wspinaczkowej przy hali sportowej
na ul. Homera). Wykonawcą prac
jest Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „A. Piaskowski i Spółka”
Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.
Trwają ostatnie prace wykończeniowe. Budynek – już teraz – spełnia
najwyższe standardy. Zarówno sportowe jak i wizualne. Zajęcia w nowym
obiekcie będą więc przyjemnością.
Nowa przestrzeń dla uczniów, nauczycieli i sportowców – zostanie udostępniona już w maju.
ASz

Mrozy przystopowały Kiedyś było asfaltowe boisko,
drogowe inwestycje niedługo powstanie Orlik
Drogi stanęły. Konkretniej – prowadzone na nich prace.

Jeszcze w tym roku mieszkańcy Bierunia będą mogli korzystać z nowego boiska. Orlik po-

Wszystko za sprawą pogody, która opóźniła wszystkie

wstanie tuż przy stadionie Unii w miejscu, gdzie obecnie znajduje się asfaltowe boisko.

asfaltowe roboty.
O inwestycjach związanych z rozbudową ul. Ekonomicznej (powstanie
ścieżka rowerowa, oświetlenie i infrastruktura teletechniczna, a trasa
połączy się z ul. Hodowlaną) informowaliśmy w zeszłym miesiącu.
Projekt wart blisko 4,8 mln zł i ma
pomóc w lepszej komunikacji ze Specjalną Strefą Ekonomiczną. W związku z powrotem prawdziwej zimy,
ujemnymi temperaturami i niekorzystnymi warunkami – prace zostały
przerwane. 24 lutego przeprowadzone zostały badania nośności i zagęszczenia gruntu. Ich pozytywne wyniki
pozwolą na wznowienie konkretnych
prac. Na budowę cały czas docierają
samochody z materiałami niezbędnymi do ułożenia kolejnej warstwy
drogi. Planowana ﬁnalizacja inwesty-

cji przewidziana jest na 30 listopada.
Podobna sytuacja dotyczy budowy
ul. Stanisława Ligonia i Józefa Lompy.
To tzw. boczne ul. Barańcowej o łącznej długości 659 metrów. Inwestycja jest warta blisko 1,3 mln zł. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym
roku. Dokładniej pod koniec wakacji.
Kluczowe roboty drogowe przeprowadzone w Bieruniu są możliwe
dzięki zewnętrznym doﬁnansowaniom pozyskiwanym przez miasto.
Zadania są realizowane m.in. dzięki środkom z rządowego Funduszu
Dróg Samorządowych. Teraz – prace
muszą poczekać. Ale spokojnie – zostaną wznowione, gdy tylko pozwoli
na to pogoda. I pozytywne opinie inspektorów budowlanych.
Aleksandra Szlęzak

Już od dawna czyniono starania, aby
małe boisko przy ul. Chemików przeszło gruntowną modernizację. Chodzi
o plac z asfaltową nawierzchnią przy
stadionie Unii Bieruń, który był niebezpieczny dla jego użytkowników. To
miejsce jeszcze w tym roku zmieni się
nie do poznania.
Przy ul. Chemików powstanie

boisko typu Orlik ze sztuczną nawierzchnią. Koszt inwestycji wyniesie
400 tys. zł. Część środków będzie pochodzić z bieruńskiego budżetu obywatelskiego. W dodatku udało się pozyskać 100 tys. zł z Metropolitarnego
Funduszu Solidarności.
Boisko będzie mieć nie tylko nowoczesną i bezpieczną nawierzchnię. Pro-

jekt zakłada także instalację nowych
bramek oraz montaż piłkochwytów.
– W ostatnich edycjach BO dwukrotnie nasze projekty uzyskały poparcie mieszkańców Bierunia i nasz obiekt
już niebawem będzie posiadał dwa
pełnowymiarowe boiska trawiaste
z automatycznym podlewaniem oraz
orlika – cieszą się działacze Unii Bieruń.
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Do PSZOKu tylko z kartą

O tym, że warto segregować śmieci wiedzą już nawet najmłodsi. Są jednak odpady, które segregacji nie podlegają. Konkretniej – nie mogą traﬁać do kolorowych kontenerów w gospodarstwach domowych. I właśnie takie śmieci traﬁają (co ważne – nieodpłatnie!) do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów. Niestety – zapewne każdy zna ustronne miejsce nieopodal lasu bądź drogi – gdzie powstają nielegalne wysypiska śmieci. Warto eliminować tego takie dzikie wysypiska, a swoją odpowiedzialną postawą inspirować innych.
Główne kategorie śmieci, które można oddać do dwóch punktów PSZOK
zlokalizowanych na terenie miasta
(Bieruń Stary, ul. Chemików 100 i Bieruń Nowy ul. Jagiełły 13) to papiery,
szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, resztki z kompostowników,
meble i inne ponad gabaryty, sprzęt
RTV i AGD, zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane leki, wszelkiego
rodzaju chemikalia. Co ważne – śmieci
muszą być dostarczane przez właścicieli nieruchomości – jednorodzinnych,
wielorodzinnych, domków letnisko-

wych czy innych terenów wykorzystywanych rekreacyjnie. W przypadku
odpadów budowlanych – tzw. gruzu
nie może być więcej niż jedna tona
na właściciela nieruchomości rocznie.
Od 1 kwietnia – oddanie odpadów
do PSZOK będzie możliwe tylko dla posiadaczy zarejestrowanych, specjalnych
ekologicznych kart. Identyﬁkacyjne plakietki wielkości dowodu osobistego
można już odbierać w urzędzie miasta.
Jak zdobyć kartę? Wystarczy złożyć
specjalny wniosek w urzędzie miasta.
W przypadku prawidłowego zdania

dokumentów – można ją otrzymać
od ręki. Ważne jest to, aby stawić się
osobiście. Jeśli to niemożliwe – istnieje
szansa na zgłoszenie się po kartę przez
pełnomocnika. Warunkiem koniecznym do otrzymania karty jest brak
zaległości z płatnościami za odpady
i aktywny status deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przeciwnym
razie, karta zostanie wydana do 7 dni
od daty uiszczenia opłat i uregulowania wszelkich formalności.

Na każdej karcie znajduje się kod identyﬁkacyjny. Zawiera on informacje umożliwiające identyﬁkację właściciela i jego nieruchomości a także
historię oddanych do przedsiębiorstwa odpadów. Śmieci oddawane
bez karty (po wypełnieniu papierowego formularza jak dotychczas)
będą przyjmowane tylko do 31 marca.

Aleksandra Szlęzak

Powrót Zielonych
Kontroli
Szczęśliwi ci, którzy zdążyli już wymienić swój
piec na ekologiczny. Co z tymi, którzy wciąż
czekają na ten dzień? Nic straconego.
Pomóc i zachęcić mają zielone kontrole.

Kontrola nie taka
straszna...
Dystans społeczny i obostrzenia
wprowadzone na terenie całego kraju poskutkowały przerwaniem kontroli straży miejskich i pracowników
urzędu. Na szczęście – ekologiczno-edukacyjna akcja – rusza ponownie.
Mieszkańcy mogą więc spodziewać
się, że wkrótce ktoś zapuka do drzwi...
Spokojnie, obejdzie się bez mandatu.
Werdykt w wielu przypadkach jest podobny – piec do wymiany. Na pytanie

KIEDY? składa się wiele odpowiedzi.
Pracownicy będą sprawdzać rok produkcji pieca, przeprowadzą wywiad
dotyczący tego, co do niego traﬁa,
a co najważniejsze – udzielą wszelkich informacji związanych z formami
dotacji i doﬁnansowań na uzyskanie
ekologicznego źródła ciepła. Podczas kontroli warto dopytać o Czyste
Powietrze i z pomocą urzędników
rozważyć najkorzystniejszą opcję
przejścia na lepsze. To także świetna
okazja do zadawania wszystkich nurtujących pytań związanych z ekologią,

zrównoważonym gospodarstwem czy
odnawialnymi źródłami energii.

Ekologia i zasady
Choć kontrole mają wymiar głównie edukacyjny, podczas ich przeprowadzania – każde urządzenie
grzewcze otrzyma naklejkę z datą
ważności. Będzie to wiążący termin
– czyli czas, jaki pozostał na wymianę pieca na nowy. Naklejki są ważne do 31 grudnia konkretnego roku.
Mają pomóc zapominalskim i stano-

Terminy wymiany pieców
Od 1 stycznia 2022 zakaz używania
kotłów eksploatowanych ponad 10 lat
od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej, od 1 stycznia 2024 zakaz używania kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty
produkcji, od 1 stycznia 2026 zakaz
używania kotłów eksploatowanych
do 5 lat od daty produkcji, od 1 stycznia 2028 zakaz uzywania kotłów
spełniających wymogi emisyjne
klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012

wić podpowiedź podczas ewentualnych późniejszych kontroli. W związku
z wprowadzeniem w życiu Uchwały
Antysmogowej w śląskiem, powstało kilka sztywnych terminów związanych z wymianą pieców na nowe
(patrz ramka).

Nie tylko piec
Podczas kontroli osoby uprawnione
mogą również sprawdzić, czy segregacja odpadów odbywa się we właściwy sposób. Oznacza to koniec nie-

dokładności czy przebiegłości. Warto
pamiętać, że na terenie posesji nie
wolno składować nielegalnych odpadów takich, jak np. zużyte akumulatory czy opony. Kontroli na terenie
domków jedno lub wielorodzinnych
podlegać będzie także szczelność
szamba. Wszystkim sceptycznie nastawionym do kontroli przypominamy, że ich przeprowadzenie nie ma
na celu zaszkodzić, a jedynie pomóc –
mieszkańcom, przyszłym pokoleniom
i matce naturze.
Aleksandra Szlęzak
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Pożegnanie z kopciuchami
Z troski o klimat, ale przede wszystkim – zdrowie i życie mieszkańców – miasto Bieruń włączyło się do kolejnej edycji programu „Czyste Powietrze”. Jego celem jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, którymi niestety – w dalszym ciągu oddychamy.

Do załatwienia w Bieruniu!
Na mocy porozumienia zawartego między Burmistrzem
Krystianem Grzesicą a Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – w mieście powstał punkt terenowy programu.
W praktyce oznacza to możliwość uzyskania informacji,
załatwienia niezbędnych spraw i złożenia wniosku – bez
konieczności wyjazdu do Katowic. Czystym Powietrzem
zajmuje się wydział Ochrony Środowiska. Pracownicy gwarantują przeprowadzenie chętnego do udziału
w programie przez wszystkie kroki. Na miejscu można
również otrzymać poradę, wybrać najkorzystniejszą
opcję wsparcia i poznać odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. Urzędnicy czekają również na Państwa
telefony pod nr. (32) 708 09 85 i (32) 708 09 86.

Różne opcje – jeden cel
Na pozbycie się starego pieca i zainwestowanie w odnawialne źródła energii otrzymać można od 20 do nawet
37 tys. zł doﬁnansowania. Maksymalna kwota przeznaczona jest dla mieszkańców, którzy zdecydują się
na mikro-instalację fotowoltaiczną w swoim gospodarstwie domowym.
– Czyste Powietrze daje mieszkańcom bardzo szerokie możliwości korzystania z doﬁnansowań obejmujących nie tylko wymianę pieca, ale także na przykład:
instalację centralnego ogrzewania, wymianę stolarki
drzwiowej i okiennej, czy mikroinstalację fotowolta-

iczną. Nasz gminny Program ograniczania emisji mimo,
iż od lat jest bardzo sprawnie realizowany nie oferował
doﬁnansowań na tak rozmaite inwestycje proekologiczne. Bardzo dużą zaletą programu jest to, że nie wyklucza
on łączenia przewidywanego doﬁnansowania z doﬁnansowaniami pochodzącymi z innych źródeł, na przykład
z programów gminnych. Tak więc mieszkańcy mogą
sięgnąć po dwa doﬁnansowania na wymianę źródła
ciepła – mówi Magdalena Kutynia, Naczelnik Wydziału
Promocji Urzędu Miejskiego.

Dla kogo?
Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych. Podstawową formą doﬁnansowania jest
dotacja albo – dotacja przeznaczona na częściową spłatę kredytu. W praktyce oznacza to, że dłużnik banku
zacznie spłacać swoje zobowiązanie znacznie później.
– Program Czyste Powietrze został bardzo dobrze przyjęty przez mieszkańców Bierunia, którzy od pierwszego dnia funkcjonowania w Urzędzie Miejskim punktu
terenowego programu ustawili się w kolejce do niego.
Dotychczas nasi pracownicy wysłali już w imieniu mieszkańców do WFOŚiGW ponad 50 wniosków, natomiast
kolejnych kilkadziesiąt wniosków jest na etapie konsultowania i uzupełniania. Zdecydowana większość z tych
mieszkańców prawdopodobnie nie skorzystałaby z programu Czyste Powietrze, gdyby nie duża jego promocja
w Bieruniu i utworzenie w mieście punktu przyjmowania
wniosków – dodaje Magdalena Kutynia.
ASz

Powiew świeżości i zdrowia
Kolejne oczyszczacze powietrza w ramach kampanii MOGĘ! Zatrzymać
SMOG – Przedszkolaku złap oddech traﬁły już do przedszkoli.
W ramach akcji organizowanej przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego do placówek w regionie
docierają nowoczesne urządzenia ﬁltrujące powietrze. W pierwszej edycji
traﬁły one do Miejskiego Przedszkola nr 1. Pod koniec stycznia kolejną
transzę odebrały Miejskie Przedszkole
nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 3. Gmina zobowiązała się także pokryć koszty dwóch kolejnych oczyszczaczy.
Teraz każdy maluch w mieście ma
dostęp do nowoczesnego sprzętu.

Do jego głównych zalet należy ochrona przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi, zwłaszcza wtedy, gdy na dworze gwałtownie wzrasta poziom smogu
w powietrzu. To niewątpliwa ulga dla
dzieci chorych na astmę czy cierpiących na alergie. Oczyszczacz zatrzymuje w ﬁltrze szkodliwe alergeny z otoczenia, a także grzyby, bakterie oraz
pierwotniaki.
– Otrzymane oczyszczacze mają
bardzo prostą a zarazem intuicyjną obsługę oraz proste czyszczenie.

Ponadto zdecydowanie wpływają
na poprawę jakości powietrza w salach przedszkolnych, jest to cenne
zwłaszcza w okresach, kiedy poziom
pyłów zawieszonych w powietrzu jest
wysoki i nie pozwal na wyjście dzieciom na świeże powietrze. Oczyszczacze pozwalają więc oddychać dzieciom czystym powietrzem. Używamy
ich codziennie, uzupełnieniajac ich
działanie ozonatorami, co jeszcze
bardziej podnosi jakość powietrza,
ktorym codziennie oddychają nasze

dzieci – mówi Aneta Michnol-Biesek
z Miejskiego Przedszkola nr 1.
Dodatkowo – w każdej placówce
odbywają się zajęcia związane z eko-

logią, które mają na celu wpajanie dobrych nawyków i przydatnej wiedzy
już od najmłodszych lat.
Aleksandra Szlęzak
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WOKÓŁ NAS

Obowiązek odśnieżania
Ocieplenie, ochłodzenie – i znów to samo. Intensywne opady śniegu, brak opadów śniegu. Słońce, deszcz... W tym sezonie – zima zaskakuje.

Jedno jest pewne – gdy biały puch ponownie oczyści szarości betonu – należy pamiętać o swoich obowiązkach. Chodzi oczywiście o odśnieżanie...
W praktyce chodzi o to, by chodnik przed
domem bądź innym budynkiem – np sklepem
– nie stanowił zagrożenia. Oczywiście, w przypadku lekkich opadów śniegu lub podczas dodatnich temperatur i opadów deszczu ze śniegiem – sytuacja nie jest problemem. Do czasu.
Największe zagrożenie stanowi... lód ukryty
pod warstwą śniegu lub ten widoczny gołym
okiem, gdy np. wieczorny deszcz ze śniegiem
– nad ranem – zamarznie na dobre. W tym wypadku nie ma wyjścia. Chodnik trzeba odśnieżyć. W przeciwnym razie można zostać ukaranym mandatem w wysokości nawet 1500 zł. To

nie koniec nieprzyjemności związanych z zaniedbaniem obowiązku. W sytuacji, gdy na posesji
dojdzie do wypadku i przypadkowy pieszy – np.
złamie nogę – właściciel budynku, który przylega do chodnika zostanie obciążany kosztami
postępowania sądowego oraz będzie musiał
pokryć kwotę odszkodowania.
Zgodnie z prawem budowlanym na właścicielach budynków spoczywa także nakaz usuwania lodu i sopli z dachów. W przeciwnym
razie konsekwencje mogą być tragiczne... nie
tylko dla por�ela.

fot. KPP Bieruń

Zmiana warty
w komendzie

Aleksandra Szlęzak

Tu pokrzywdzeni i świadkowie
otrzymają pomoc

fot. KWP Katowice

O bezpieczeństwo na białych drogach musi
zadbać gmina lub właściciel drogi. O bezpieczeństwo na chodnikach (pomijając te bezpośrednio przylegające do budynków publicznych) – właściciel nieruchomości. Chodzi
o ścieżki dla pieszych, które są bezpośrednio
połączone z prywatną posesją. Są oczywiście
wyjątki. Jeśli np – przed domem znajduje się
pas zieleni, a dopiero dalej chodnik – wtedy
za odśnieżanie odpowiada już gmina. Także
w przypadku przystanku komunikacji miejskiej
bądź torowiska w bliskim sąsiedztwie domu –
nie ma obowiązku odśnieżania.

Osoby dotknięte przestępstwem lub świadkowie takich zdarzeń mogą liczyć na pomoc Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym. Specjaliści ośrodka są

Bieruńska Policja ma nowego szefa. Odchodzącego na emeryturę

dostępni każdego tygodnia.

komendanta zastąpił nadkomisarz Dariusz Waligóra.
Nadkom. Dariusz Waligóra do tej
pory służył jako I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie.
W tamtejszym garnizonie służył przez
25 lat. Swoją karierę w Policji zaczął
w 1995 roku i od początku był związany
z prewencją. Swoją przygodę z mundu-

rem rozpoczął na stanowisku dzielnicowego w Komisariacie Policji w Łaziskach
Górnych. Po 10 latach przeniesiono go
do Mikołowa, w którym obejmował
różne stanowiska i stopniowo wspinał
się po szczeblach kariery aż w 2015 roku
został I Zastępcą Komendanta.
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21 lutego nadkom. Dariuszowi Waligórze powierzono obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu. Następnego dnia w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Katowicach
odbyła się uroczysta zbiórka, na której
nowy szef śląskiego garnizonu powołał nowych komendantów i pożegnał
odchodzących na emeryturę. 23 lutego nadkom. Dariusz Waligóra spotkał
się z kierownictwem objętej jednostki
oraz pracownikami cywilnymi.
Dotychczasowy komendant bieruńskiej Policji, insp. Sławomir Sałbut
odszedł na emeryturę po 30 latach
służby, w tym 9 dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Daniel Lekszycki

Fundacja Exbono prowadzi w Centrum
Inicjatyw Gospodarczych (I piętro) przy
ulicy Turystycznej 1 w Bieruniu lokalny punkt Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkiem
w Tychach. Zadanie jest ﬁnansowane
przez Ministerwstwo Sprawiedliwości
w ramach Funduszu Sprawiedliwości.
Osoby potrzebujące mogą korzystać
z usług punktu w każdy poniedziałek
w godzinach od 9:00 do 13:00.
Specjaliści ośrodka są do dyspozycji
osób dotkniętych przemocą domową, przemocą ﬁzyczną lub psychiczną, przestępstwem seksualnym, kradzieżą lub oszustwem, pozbawieniem
alimentów i innymi przestępstwami.
Świadkowie tych zdarzeń również są

uprawnione do skorzystania z bezpłatnej konsultacji i wsparcia Lokalnego Punktu Pomocy.
Fundacja Exbono zaleca, by przed
wizytą skontaktować się z ośrodkiem telefonicznie w celu ustalenia,
jakie dokumenty mogą być przydatne w danej sprawie. Najlepiej zabrać
ze sobą dokument potwierdzający
tożsamość (np. dowód osobisty lub
paszport) oraz dokumenty z sądu, policji, czy prokuratury.
Kontakt z ośrodkiem można
uzyskać pod numerem telefonu
574 091 361 (w godzinach pracy
ośrodka), natomiast pod numerem
574 062 401 prowadzony jest całodobowy dyżur telefoniczny.
DL
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Zapraszamy do nowo
otwartego sklepu
Posiadamy w sprzedaży
wyroby firmy Nik-Pol
oraz codziennie świeże
wyroby garmażeryjne.

Bieruń Stary ul. Chemików 123

Rekrutacja
Nasza oferta programowa uwzględnia pełny rozwój osobowości
małego dziecka od 2,5 do 6 lat – intelektualny, fizyczny, społeczny
oraz twórczy.
Celem naszego przedszkola jest wychowanie dzieci śmiałych,
przedsiębiorczych, kreatywnych, otwartych na innych ludzi, mających dobry kontakt z otoczeniem i z samym sobą, dobrze radzących sobie w życiu.
Priorytetem naszym jest również bardzo dobre przygotowanie
dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, jest to proces i trwa przez
cały pobyt dziecka w przedszkolu.
Kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Naszym
celem jest przygotowanie dzieci do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie w kwestii doboru grupy i programu terapeutycznego.

Rekrutacja trwa do 19.03.2021r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji 19.04.2021r
Zainteresowane osoby zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.przedszkolekarolek.org
lub facebook, gdzie można się bliżej zapoznać z ofertą naszego przedszkola i pobrać kartę zgłoszenia.
Kartę zgłoszenia można składać osobiście lub elektronicznie: kontakt@przedszkolekarolek.org
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Covidowe Walentynki
W cieniu pandemii – w pełnym słońcu. Pod maseczkami – uśmiechy, pod ratuszem – tłumy. W tym roku mieszkańcy Bierunia
celebrowali wspomnienie patrona miasta w nieco skromniejszej wersji.

Pierwszy raz w historii
Po uroczystej mszy świętej w przeddzień wspomnienia Walentego z Rzymu – wierni w ciszy udali się do swoich domów. Bez uroczystej procesji
pod pomnik patrona, bez tradycyjnej pasterki strażackiej odprawianej
na cześć ochotników, którzy uratowali
drewniany Walencinek.
Tegoroczny odpust rozpoczęła
skromna adoracja Najświętszego Sakramentu oraz msza święta w intencji
mieszkańców Bierunia. Główne obchody ograniczone były do niedzielnych
Eucharys�i odprawianych w intencjach
Sanktuarium św. Bartłomieja Apostoła
oraz pobliskich paraﬁi z powiatu.

Posmak normalności
Choć oprócz słońca, każdemu świętującemu przyświecał fakt zagrożenia epidemicznego – główne atrakcje odpustowe – zdały swój egzamin.
W Starym Bieruniu – życie narodziło
się na nowo.
Spacerując od rynku, przez całą
ul. Krakowską, aż do drewnianego kościółka pod wezwaniem św. Walentego
– chociaż na chwilę można było zapomnieć o pandemii. Setki wystawców
z różnych zakamarków Polski przybyło
na coroczne wydarzenie, by dostarczyć społeczeństwu najliczniejszych
atrakcji. Od tradycyjnych straganów
ze słodkościami odpustowymi po wyroby rzemieślnicze. Balony, skarpetki,
zabawki, biżuteria, perfumy, rękodzieło, wyroby konopne, swojskie wędliny czy sery. Idąc z duchem czasu oraz
obostrzeń sanitarnych – na wielu stoiskach – można było dokonać transakcji bezgotówkowych. Mimo wzorowej frekwencji – zarówno sprzedawcy
jak i kupujący starali się zachowywać
tak ważny w dzisiejszych czasach dystans społeczny.
Najsmaczniejszą atrakcję stanowiły
Żarciowozy, które przez cały weekend
serwowały specjały dla najbardziej wy-

magających smakoszy. W różnorodnych foodtrackach spróbować można
było m.in. belgijskich frytek, pierożków
tybetańskich, dań meksykańskich, langoszy, kurtoszy, owoców w czekoladzie
czy rozgrzewającego grzańca.

Muzyka online
Po zaspokojeniu spragnionych
kubków smakowych, dla wszystkich
chętnych Bieruński Ośrodek Kultury zaproponował nie tylko zakochanym koncert muzyki popowej i rockowej, który odbył się w dk. „Gama”
i na żywo był transmitowany poprzez
pla�ormy internetowe. Walentynkowy koncert live zagrał bieruński zespół Znany Temat w składzie: Piotr
Diba Haber – pianino, Edyta Makulska
– bas, Roman Maq Makulski – perkusja, Przemek Aksel Kłakus – gitara.
Team jest dosyć skryty, nieuwikłany
w pułapkę mediów społecznościowych. Tajemniczość i niewielką liczbę
informacji o zespole wynagradza ich
zaangażowanie sceniczne. Gościnnie
wystąpił także zespół Przemo i Przemo. Ten gitarowy duet gra od niespełna dwóch lat. Pierwszy z Przemków
(Fazi) obecnie zajmuje się reklamą
i graﬁką. Jest dobrze znany na tyskiej
scenie muzycznej. Drugi z Przemków
(Aksel) pracuje w ﬁrmie produkcyjnej,
a na co dzień jest mocno związany
z muzyką oraz motoryzacją. Nowoczesna, mulimedialna oprawa – zdała
egzamin. Transmisję oglądało ponad
100 osób. To naprawdę dobry wynik.
Warto wspomnieć, że podobnego wydarzenia – koncertu bez publiczności,
skierowanego jedynie do odbiorców
w przestrzeni online – w Bieruniu
jeszcze nie było. Koncert otworzyli dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury
Joanna Lorenc oraz burmistrz Miasta
Bierunia Krys�an Grzesica.

Adoracja numerowana
Wspomnienie św. Walentego –
patrona zakochanych – przyczyniło

się do powstania międzynarodowego święta. W Polsce tradycja pisania
listów miłosnych i obdarowywania
podarunkami swoich bliskich sięga
średniowiecza. Tego dnia w Bieruniu wierni mają podwójne powody
do świętowania. Włoski święty – patron miasta i zabytkowego kościoła
– od wielu lat przyciągał wyznawców
Kościoła Katolickiego, którzy zawierzali mu modlitwy czy dziękowali za
otrzymane łaski. W tym roku również
podtrzymano tradycję. Ze względu
na obostrzenia związane z koronawirusem – przed zabytkowym kościołem
ustawiały się tłumy paraﬁan i przybyszy z innych części regionu, którzy
podczas ograniczonej możliwości wejścia do świątyni mogli pomodlić się,
zwiedzić miejsce czy podziękować
świętemu. Sanktuarium było czynne
od rana do wieczora. W jednym momencie w środku mogło przebywać
maksymalnie 12 osób.

Śladami patrona
Podczas odpustowych mszy świętych w kościele pod wezwaniem św.
Bartłomieja Apostoła kazania wygłaszał duszpasterz Adam Pukocz
– proboszcz Paraﬁi Świętej Rodziny
w Tychach. Poruszał zagadnienia pandemicznych niedogodności oraz odwagi i postawy św. Walentego. Podkreślał, że jego miłość do Boga była relacją
trudną – jednak – zwłaszcza w dzisiejszych czasach – godną naśladowania.

Dni jak dawniej
Tegoroczne obchody odpustowe
były inne niż wszystkie. COVID-19 raz
na zawsze zmienił oblicze wydarzeń
miejskich i liturgicznych. Podczas celebracji bieruńskich walentynek –
w powietrzu oprócz miłosnej aury
wyczuwalny był również tak utęskniony – powiew normalności.
Aleksandra Szlęzak

KULTURA
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Nowości w Bibliotece
Miejska Biblioteka nr 1 przeszła niemałą metamorfozę.
Odmalowane ściany, drewniane regały i nieustannie
powiększające się zbiory. Aż chce się czytać!
Dawne wnętrze z metalowymi regałami to już tylko wspomnienie. W ich
miejscu stanęły nowe – drewniane,
które znakomicie współgrają z tysiącami kolorowych woluminów. Ściany,
które zyskały jasne, schludne barwy –
doskonale komponują się z drewnem.
Wnętrze serwuje przyjemne ciepło
i bardzo spójną kompozycję.
Wśród nowości na półkach: literatura piękna, reportaże i sensacja.

Nie brakuje też nowych, zyskujących
na popularności audiobooków – idealnych na chłodne domowe wieczory,
czy w długie podróże samochodowe.
Obecnie, dwie ﬁlie biblioteki na terenie miasta liczą blisko 56 tysięcy
książek. Zbiory stale się powiększają.
Podobnie jak apetyt na czytelnictwo.
Wszystkich sympatyków dobrej książki – biblioteka zaprasza do swoich oddziałów od poniedziałku do piątku.

Z życia BOK

Wielki powrót kina i ukłon w stronę najmłodszych a także wyjątkowe koncerty online,
które – mają wzięcie. Bieruński Ośrodek Kultury – zdaje test podczas pandemii.

Przedszkolaki w Jutrzence
Kilkanaście dni po kolejnym etapie odmrażania gospodarki – działający w mieście kino-teatr Jutrzenka przygotował atrakcje dla najmłodszych widzów. Od 23 do 25 lutego – gośćmi domu kultury przy ulicy Spiżowej byli
wychowankowie bieruńskich przedszkoli. W drzwiach
wejściowych na dzieci czekał bieruński Utoplec – postać
z najsłynniejszej legendy miejskiej. Na dużym ekranie –
najmłodsi poznali historię niecodziennej, szalonej przyjaźni człowieka z owianym legendą, żyjącym wysoko
w Himalajach Ye�. Przedszkolaki nie tylko mogły poczuć
się, jak w prawdziwym kinie, spotkać legendarnego bieruńskiego stworoka, ale także aktywnie odpowiadać

na zadawane pytania i animacje. W prezencie otrzymały
też kolorowanki z bohaterem bieruńskiego rynku.

Muzyczny Dzień Kobiet
A już 7 marca – BOK ponownie zaprasza na koncert online! Walentynkowe przedsięwzięcie w wirtualnej przestrzeni z udziałem zespołu ZNANY TEMAT obejrzało ponad 100 osób. Teraz, z okazji święta wszystkich kobiet
– na scenie zagoszczą największe przeboje zespołu The
Beatles w wykonaniu zespołu MR. BEAT. Najważniejsze
jest to, że koncert będzie do zobaczenia... nie tylko online, ale także na żywo! Wejściówki można odebrać we
wszystkich budynkach BOK i bibliotekach. Zapraszamy!
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Czat na żywo…
z Burmistrzem!
Pandemia koronowirusa pokrzyżowała plany rozmaitych spotkań. Na szczęście – Burmistrz – pozostał
na przysłowiowych (choć jednak nowoczesnych)... łączach z mieszkańcami! W internecie odbywają się
– regularne już – transmisje live!

Burmistrz Bierunia Krys�an Grzesica serdecznie zaprasza do udziału
w transmisjach live na jego facebookowym proﬁlu. Pierwsze spotkanie
online z mieszkańcami odbyło się
8 lutego. W transmisji wzięli udział:
dyrektor BOKu – Joanna Lorenc, dy-

rektor BOSiRu – Michał Żerdka oraz
dyrektor Muzeum Miejskiego – Agnieszka Szymula. Oprócz ciekawego
dialogu, główną zaletą spotkania była
możliwość zadawania pytań przez
mieszkańców. Pierwszy czat cieszył się
dużym zainteresowaniem. Burmistrz

nie ukrywa, że planuje kolejne spotkania. Forma online nie stanowi bowiem zagrożenia rozprzestrzeniania
się wirusa COVID-19. W ciągu najbliższych miesięcy odbędą się kolejne
wirtualne rozmowy. Zaplanowano już
3 panele tematyczne. Najbliższy czat

poświęcony zostanie zagadnieniom
ochrony środowiska i gospodarki
komunalnej. Spotkanie online – już
2 marca! Późniejsze bloki tematyczne
dotyczyć będą inwestycji miejskich
oraz szeroko pojętych spraw społecznych. Wszystkich zainteresowanych

zachęcamy do obserwowania proﬁlu
Burmistrza w mediach społecznościowych. To właśnie na Facebooku – już
wkrótce zostanie podany termin kolejnej transmisji live. Bądźcie czujni!
Aleksandra Szlęzak

Aktywna rodzina
Turystyczna rodzina z Lędzińskiego koła PTTK,
którego członkami są również mieszkańcy Bierunia –
z niecierpliwością czeka na kolejne grupowe wyjazdy.
Za nami trudny turystycznie rok,
w którym zarządowi koła udało się
zorganizować tylko lub aż 9 wycieczek. Ważnym punktem kalendarza
imprez były spotkania noworoczne.
W tym roku niestety nie było możliwości zorganizowania tradycyjnego
spotkania noworocznego większej
grupy naszych członków, na którym
zawsze przedstawiano propozycje
wycieczek na kolejny sezon oraz
wręczano wyróżnienia dla najaktywniejszych członków kołz. Dlatego aby
podtrzymać tradycje odbyło się kameralne spotkanie i wręczenie okolicznościowych statuetek, dyplomów
i kubków za aktywność w roku 2020.
Okolicznościową statuetkę dla na-

jaktywniej rodziny odebrali Państwo
Elżbieta i Piotr Kucharscy z Bierunia,
którzy bardzo aktywnie uczestniczyli
w wycieczkach organizowanych przez
koło, BORiS czy indywiduanie planowanych wycieczkach. Za promowanie rodzinnego uprawiania turystyki.
Okolicznościowe kubki i dyplomy traﬁły do Lędzińskiej rodziny Marzeny,
Grzegorza, Filipa i Wojciecha Kozok.
Turystką roku została Bernadeta
Wybraniec z Lędzin, a turystą – Sebas�an Kuciel z Imielina. Wszystkim
wyróżnionym serdecznie gratulujemy i z niecierpliwością czekamy aby
wspólnie udać się na kolejne wspólne
wycieczki. Prezes Koła nr 5 Ziemowit
Andrzej Gierlata
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WOŚP kontra
COVID-19

Do końca świata i o jeden dzień dłużej – nawet w obliczu
pandemii. Bieruński sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy zebrał łącznie 75 756,70 zł!
Obostrzenia wprowadzone przez rząd
mocno ograniczyły zasięg możliwości
wolontariuszy, których w tym roku
było blisko o połowę mniej. W szkołach podstawowych zabrakło uczniów
starszych klas. Nie odbyła się duża
impreza sportowa, znany i popularny
Bieruński Bieg Utopca.

Mimo to wynik zbiórki jest imponujący. To efekt współpracy nawiązanej
ze sponsorami, szkołami, przedszkolami oraz Stowarzyszeniem Gospodarczo-Ekologicznego „Nasz Region”.
Nowością było także umieszczenie
skarbonek na terenie miasta – głównie w sklepach i punktach usługowych.

Sporo inicjatyw zaistniało przede
wszystkim w przestrzeni wirtualnej.
To właśnie w internecie odbywały się
różne licytacje. Prym wiodły bieruńskie
przedszkola, jednak szczególne wyrazy uznania – należą się każdemu, kto
dołożył chociażby drobną cegiełkę
do wielkiego sukcesu Bieruńskiego
Sztabu WOŚP.
– Najważniejsze jest to, co wczoraj
zadziało się w Polsce – skłóconej, targanej podziałami. Pokazaliśmy solidarność, ludzie chcieli być ze sobą. Chciał-

bym teraz odczuć pozytywną zazdrość
całego świata, że robimy tu w Polsce
coś takiego – podkreślał zaraz po ﬁnale
Jerzy Owsiak, szef Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Tegoroczny, 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagrał dla

laryngologii, otolanryngologii i diagnostyki głowy. W całym kraju – do tej
pory – udało się zebrać 126 406 451 zł.
Kwota stale się powiększa, trwa dokładne liczenie wszystkich środków.
Deklarowana suma może sięgnąc nawet 127 495 626 zł!
ASz

„Koperty życia” czekają na odbiór
Miasto Bieruń kolejny rok kontynuuje akcję „Koperta życia”. Projekt dedykowany jest osobom starszym,
samotnym, chorym i niepełnosprawnym. Te kilka skrawków papieru naprawdę może uratować życie!
Czym jest „Koperta życia”? To specjalna koperta zawierająca formularz
z krótkim opisem historii choroby, listą zażywanych leków, danymi chorego, kontaktem do lekarza prowadzącego oraz najbliższych członków
rodziny. W chwili interwencji ratowników medycznych powyższe informacje mogą mieć kluczowe znaczenie,
ponieważ pozwolą na szybkie podjęcie akcji ratującej życie – szczególnie,
jeśli dojdzie do zasłabnięcia chorego
i nie będzie z nim kontaktu pozwalającego na przeprowadzenie wywiadu.
Ankieta włożona do koperty powin-

na być czytelnie wypełniona i na bieżąco aktualizowana o nowe schorzenia,
czy otrzymane leki. Tak przygotowaną „Kopertę życia” należy schować
do lodówki, a na niej nakleić dołączoną
do zestawu naklejkę. Dlaczego akurat
tam? Chłodziarka jest sprzętem, który występuje w niemal każdym domu
i jest łatwy do zlokalizowania, bo zazwyczaj stoi w kuchni. Dzięki temu interweniujący ratownicy nie muszą długo szukać potrzebnych im informacji,
bo wystarczy, że zauważą na lodówce
charakterystyczną naklejkę, a od razu
zrozumieją, gdzie znaleźć kopertę. DL

Gdzie można odebrać
„Kopertę życia”?
Kancelaria ogólna Urzędu Miejskiego w Bieruniu,
ul. Rynek 14 – w godzinach pracy urzędu
Straż Miejska w Bieruniu, ul. Jagiełły 1
– w godzinach 6:00-18:00.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,
ul. Jagiełły 1 – w godzinach pracy ośrodka
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– to proste

Przyszedł czas na rozliczenie podatku. Przy wypełnianiu formularza PIT warto pamiętać o możliwości przekazania jednego procenta na rzecz dowolnie
wybranej organizacji pożytku publicznego. Podatnik sam może wybrać, do kogo traﬁą pieniądze. Co ważne – środki, które nie zostaną rozliczone
w ramach oddania jednego procenta – i tak traﬁą na rzecz Skarbu Państwa. Lepiej więc przekazać gest potrzebującym. W ramach projektu Wspieraj
Lokalnie – warto zostawić 1% w mieście. Zeznanie podatkowe za rok 2020 należy złożyć do 30 kwietnia. Aby przekazać 1%, w deklaracji podatkowej
wypełnić należy dwa niezbędne pola – z numerem KRS oraz z przekazywaną wartością (nie może przekraczać 1%). Podatnik może także wskazać
konkretny cel, na który przeznacza środki. Bardzo ważne jest podanie właściwego numeru KRS. W razie pomyłki – naprawdę ciężko to odkręcić.

P������������ ����� ����������� ������� ����������� ������������ �� ������� B�������:
» FUNDACJA GALEN
KRS: 0000279618 Fundacja działa na rzecz promocji zdrowia
i proﬁlaktyki zdrowotnej. Ośrodek zdrowotny i centrum rehabilitacji prowadzą m.in. darmowe szkolenia przygotowujące do uprawiania popularnych dyscyplin sportowych.

» ORKIESTRA DĘTA KWK „PIAST”
KRS: 0000620286 Orkiestra kontynuuje działalności Górniczej Orkiestry Dętej przy KWK „Piast”. Członkowie biorą
udział w ważnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych
na terenie bieruńsko-lędzińskiego.

» OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIERUŃ NOWY
KRS: 0000111823 Zawsze pierwsi na miejscu. Gaszą pożary,
wspomagają Państwową Straż Pożarną, niosą pomoc mieszkańcom. Strażacy prowadzą również akcje edukacyjne, społeczne i ekologiczne.

» STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW 600-LETNIEGO BIERUNIA
KRS: 0000004674 Od lat dba i pielęgnuje historyczne wartości miasta, chroni dziedzictwo przyrodnicze, promuje
tradycje lokalnej kultury, edukuje i realizuje zadania z zakresu kultury.

» STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RADOŚĆ ŻYCIA”
KRS: 0000052476 „Radość życia” to przede wszystkim pomoc w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ale także niesienie pomocy psychologicznej wykluczonym, działalność edukacyjna czy integracja osób sprawnych z niepełnosprawnymi.
Swoim procentem można wesprzeć również harcerzy: KRS
0000273051 – z dopiskiem XXVII SZCZEP ZHP BIERUŃ oraz
badmintonistów z UKS Unia Bieruń: KRS 000270261 z dopiskiem CEL: UKS UNIA BIERUŃ

Gadżety miejskie
Urząd Miasta zaprasza mieszkańców i sympatyków
Bierunia do zaopatrywania się w gadżety miejskie.

Wśród nowości – parasolki w kilku kolorach, nerki czyli saszetki przewieszane w pasie i wielofunkcyjne chusty. Ceny zaczynają się od niespełna 2 zł.
Na parterze budynku umieszczona jest specjalna gablota, w której wystawione są wszystkie dostępne w sprzedaży produkty. Przypominamy – by dokonać
– Bardzo szeroki asortyment produktów sygnowanych logiem Bieruń Ci
przaje jest realizacją jednego z ważnych elementów zawartych w Strategi
Promocji Miasta i ma na celu budowanie świadomości marki Bieruń. Pierwotnie gadżety miejskie służyły głównie za nagrody i prezenty, natomiast
na początku 2020 roku stworzyliśmy
możliwość ich kupowania. Stało się to

na wniosek mieszkańców i turystów,
którzy bardzo chcieli się zaopatrzyć
w nasze koszulki, kubki, smycze, torby
i inne akcesoria. Obecnie gadżety miejskie dostępne są w Urzędzie Miejskim,
a także na obu halach sportowych
i na obu pływalniach miejskich – dodaje Magdalena Kutynia – Naczelnik
Wydziału Promocji
Aleksandra Szlęzak

mat. pras. UM Bieruń

zakupu należy zapłacić za towar w kasie urzędu, następnie udać się po gadżety do Kancelarii.
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7 lutego zmarł słynny bieruński malarz. To ogromna strata – nie tylko dla lokalnej społeczności.

mat. Magdalena Grabowska
mat. Magdalena Grabowska

Chodząc po naszym mieście, trudno jest
znaleźć miejsce, które nie byłoby naznaczone jego dłonią, jego pomysłem.
– Burmistrz Krys�an Grzesica.
związanych ze śmiercią męża śp. Romana jednoczę się w modlitwie z całą
pogrążoną w żałobie rodziną oraz przyjaciółmi i znajomymi zmarłego – pisze
w liście metropolita katowicki.
– Dziękuję za jego artystyczna wrażliwość i talent, który otrzymał od Boga
i którym tak hojnie służył nie tylko bieruńskiej paraﬁi i miastu, ale całemu
naszemu lokalnemu Kościołowi, który chętnie i z wdzięcznością korzystał
z jego pracy i zaangażowania – dodał.
Roman Nyga, jeżeli mówił o Śląsku,
zawsze wskazywał trzy kierunki: rodzina, dom i kościół.
– Chodząc po naszym mieście, trudno jest znaleźć miejsce, które nie byłoby naznaczone jego dłonią, jego pomysłem. – mówił podczas pożegnania
Burmistrz Krys�an Grzesica.

Artysta pochowany został na starobieruńskim cmentarzu przy sanktuarium św. Walentego, w którym znajdują się jego dzieła.
Zaprojektował między innymi tablicę
pamiątkową przy pomniku Poległych
Stoczniowców w Gdańsku, nowe korony dla obrazu Matki Boskiej Piekarskiej
w Piekarach Śląskich, fresk w kościele
p.w. św Bartłomieja Apostoła, pomnik
Świętego Walentego czy herby miast
partnerskich przed Urzędem Miejskim
czy rysunki na nieistniejących już młynach bieruńskich. Odzwierciedlał także
stare mapy Bierunia i tego co dookoła.
Dzięki Jego niezliczonym pracom,
wielki artysta zostanie z nami na zawsze – nie tylko w pamięci.
Aleksandra Szlęzak

fot. Aleksandra Szlęzak

mat. Magdalena Grabowska

Roman Nyga był przedstawicielem ekspresjonizmu, swoje inspiracje czerpał
z przeróżnych źródeł, jednak jego największym artystycznym natchnieniem
był ekspresjonizm niemiecki. Uprawiał
malarstwo sztalugowe, polichromie
i rysunek. W swoich dziełach skupiał
się na ludziach związanych ze Śląskiem
oraz na tematyce sakralnej. Jego rodzina od pokoleń związana była z rzemiosłem artystycznym i sztuką.
Artysta urodził się w Bieruniu Starym w 1938 roku. W 1956 roku podjął
studia na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego
w Krakowie. 6 lat później ukończył je
z wyróżnieniem. Był współzałożycielem katowickiej Grupy Twórców Arkat. W 1989 roku otrzymał stypendium
fundacji Jana Pawła II. W 1992 stał się
członkiem Stowarzyszenia Wolnych
Twórców „Projekt Oberbuschweg”
w Kolonii. Indywidualne wystawy artysty organizowane były w wielu galeriach w Polsce jak i za granicą.
10 lutego w kościele pw. św Bartłomieja Apostoła odbył się pogrzeb
artysty. Mszę pogrzebową odprawił
biskup pomocniczy Marek Szkudło,
a kazanie zostało wygłoszone przez
księdza proboszcza Michała Anderko, który w osobisty sposób pożegnał artystę.
– Niektórzy mówili, że w jego
obrazach jest za dużo kolorów, że są
za bardzo intensywne. Śp. Roman
wspominając dzieciństwo i rodzinę, wspominał także obrazy, które człowiek wierzący odczytuje patrząc na piękno stworzonego świata.
W sposób szczególny w jego pamięci utkwił obraz i kolory świata przy
zachodzącym słońcu. I tak też o tym
mówił – wspominał ks. Michał Anderko, proboszcz paraﬁi św. Bartłomieja
w Bieruniu. Podczas uroczystości bp.
Marek Szkudło przekazał żonie artysty, pani Helenie, list abp. Wiktora
Skworca, w którym nie tylko wyraził
swoje kondolencje, ale także podziękował za zaangażowanie artysty.
– Pani Heleno, w trudnych chwilach

fot. Aleksandra Szlęzak

Podczas pogrzebu – tłum wiernych towarzyszyły artyście w ostatniej ziemskiej wędrówce.

mat. Magdalena Grabowska

Bieruń pożegnał artystę

Bieruński badminton
prawie najlepszy
w Polsce

SPORT

fot. UKS Unia Bieruń / Facebook
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UKS Unia Bieruń to jedna z największych

chlub naszego miasta. Tutejsza akademia
badmintona w skali kraju jest jedną z najlepszych.
Potwierdza to najnowszy ranking.
ustąpić miejsca drużynie ze stolicy.
Nasza rywalizacja to trochę jak walka Dawida z Goliatem (Warszawa
blisko 1,8 mln mieszkańców, Bieruń
niespełna 20 tys. mieszkańców) – komentuje Unia.
Ranking powstaje na bazie wyników osiąganych przez cały rok przez
młodzików, juniorów i młodzieżowców. W tych kategoriach klub z Bierunia ma się czym pochwalić. Drugie miejsce w zestawieniu Instytutu
Sportu i tak jest powodem do dumy,
biorąc pod uwagę, że uwzględniono
w nim 92 kluby badmintonowe.

fot. UKS Unia Bieruń / Facebook

Młodzi adepci UKS Unii Bieruń regularnie przywożą medale z turniejów.
Sukcesy na arenie krajowej mają swoje przełożenie na coroczny ranking,
który prowadzony jest przez Instytut
Sportu. Od lat nasi badmintoniści
plasują się ogólnopolskiej czołówce.
Rok temu były wielkie powody
do radości, bo bieruńska akademia
znalazła się na pierwszym miejscu
rankingu sportu młodzieżowego.
W tym roku jednak trzeba było uznać
wyższość konkurencji. Najlepszym
klubem badmintonowym w Polsce
został ABRM Warszawa.
– Po dwóch latach bycia na czele
stawki, tym razem nasz UKS musiał

Robert Czykiel

fot. Wisła Kraków

Bieruński nastolatek spełnia
marzenia w Wiśle Kraków
Jeszcze nie zdążył zadebiutować w PKO Ekstraklasie, ale to wydaje
się kwes�ą czasu. Wisła Kraków mocno wierzy w wychowanka klubu
Gol Bieruń i niedawno zaproponowała mu nowy kontrakt.
Kacper Duda pierwsze piłkarskie
kroki stawiał w klubie Gol Bieruń.
Szybko dostrzeżono, że ma nieprzeciętny talent. W 2016 roku przeniósł
się do GKS-u Tychy, który gwarantował mu lepsze warunki do rozwoju.
Wtedy jeszcze nikt się nie spodziewał,
że za chwilę zrobi kolejny wielki krok.
W 2020 roku młody piłkarz, który
urodził się w Lędzinach, został zawod-

nikiem Wisły Kraków. Potem wszystko
potoczyło się błyskawicznie. W czerwcu ubiegłego roku “Biała Gwiazda”
na stałe włączyła go do pierwszej
drużyny i zgłosiła do rozgrywek PKO
Ekstraklasy.
Ofensywny pomocnik jeszcze nie
doczekał się debiutu w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Na razie
musi zadowolić się oglądaniem z bli-

ska starszych kolegów oraz występami
w rozgrywkach młodzieżowych. “Biała
Gwiazda” jednak dobrze wie, że ma
pod swoimi skrzydłami duży talent.
Dlatego krakowianie już teraz podjęli decyzję o przedstawieniu 17-latkowi nowego kontraktu. Obie strony
osiągnęły porozumienie, dzięki czemu Duda związał się z Wisłą umową
do 2023 roku.

Wychowanek Gola Bieruń na co
dzień jest także powoływany do młodzieżowej reprezentacji Polski. Oby
tylko zdrowie mu dopisywało, a być

może za chwilę mieszkańcy Bierunia będą mogli regularnie oglądać go w Ekstraklasie.
Robert Czykiel
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Wiosna powoli puka
do bieruńskich piłkarzy
O �� ���� ���� P����, U��� � G��?

Bieruń posiada trzy drużyny seniorskie, które rywalizują w rozgrywkach ligowych. Runda wiosenna startuje już za kilka tygodni,
ale awansu raczej nikt świętować nie będzie. Bardziej trzeba się martwić o utrzymanie.
grupy, a mianowicie BKS Stal Bielsko-Biała, LKS Rudołtowice, Wisła Wielka, MRKS II Czechowice-Dziedzice
i ZET Tychy.
W klasie A mamy Unię Bieruń Stary,
która wprawdzie jest siódma po rundzie jesiennej, ale niczego nie może
być pewna. W tabeli jest tak duży
ścisk, że ostatnia Siódemka Tychy
ma jedynie siedem punktów straty. Niestety, szanse na włączenie się
do walki o awans są bardzo niewielkie, bo pierwszy LKS Studzionka ma
16 punktów przewagi, a drugi JUW-e
Jaroszowice o punkt mniej.

mat. pras. UM Bieruń

Spośród trzech bieruńskich klubów
piłkarskich w najwyższej klasie rozgrywkowej występuje Piast Bieruń.
Na co dzień ten zespół rywalizuje w lidze okręgowej. Pierwsza część sezonu
odbyła się jesienią, a po osiemnastu
kolejkach pięć najlepszych zespołów
awansowało do grupy mistrzowskiej,
a pięć zesłano do grupy spadkowej.
Piast niestety ukończył rozgrywki
na 7. miejscu. To oznacza, że wiosną
będzie grać o utrzymanie. Rywalami
będą Przełom Kaniów, Sokół Wola,
Pionier Pisarzowice i KS Bestwinka.
Stawkę uzupełnią klubu z bielskiej

Gol Bieruń z kolei walczy o punkty w klasie B. To pierwszy sezon tego
klubu w rozgrywkach seniorskich i zawodnicy spisują się całkiem nieźle.
Siódme miejsce na piętnaście zespołów to wynik udany jak na debiut.
Do najlepszych jednak daleko, bo
pierwsza w tabeli rezerwa LKS-u Goczałkowice-Zdrój ma aż czternaście
punktów więcej.
Pierwsze mecze piłkarzy z Bierunia
odbędą się w weekend 20-21 marca.
Oczywiście o ile pozwoli na to pogoda i planów nie pokrzyżuje pandemia
koronawirusa.
Robert Czykiel

Czas na basen
Od 12 lutego ponownie czynne są wybrane obiekty sportowe. To kolejny etap
luzowania obostrzeń ������������� w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Ważną informacją jest możliwość
korzystania z obiektów sportowych
na otwartej przestrzeni. Mimo niekorzystnych warunków pogodowych
– warto wiedzieć, że otwarte są stadiony czy orliki. W zimowo-wiosennej aurze – najlepszym rozwiąza-

niem i formą aktywnego spędzania
czasu w mieście – oczywiście dla miłośników wody – pozostaje basen.
Pływalnia przy ul. Węglowej czeka
na mieszkańców. Podczas wizyty należy pamiętać o zachowaniu dystansu
społecznego i zakrywaniu ust i nosa.

H����������:
PONIEDZIAŁEK
Aqua aerobik: 19.30 – 20.30 i 20.30 – 21.30.*
wejście tylko dla osób uczestniczących w zajęciach
ŚRODA
Aqua aerobik: 19.30 – 20.30 i 20.30 – 21.30.*
wejście tylko dla osób uczestniczących w zajęciach

WTOREK
17.30 – 19.30 dla klientów indywidualnych dostępne 2 tory
19.30 – 22.00 dla klientów indywidualnych dostępne 4 tory
(cała niecka)
CZWARTEK
17.30 – 19.30 dla klientów indywidualnych dostępne 2 tory
19.30 – 22.00 dla klientów indywidualnych dostępne 4 tory
(cała niecka)

Oczywiście – w samym basenie nie
ma takiej konieczności. Tor do gry
w squash’a pozostaje nieczynny. Warunki korzystania z sauny dostosowane są do rygorów sanitarnych.
Aleksandra Szlęzak

PIĄTEK
17.30 – 18.30 dla klientów indywidualnych dostępne 2 tory
18.30 – 22.00 4 tory (cała niecka)
SOBOTA
15.00 – 21.00 dla klientów indywidualnych dostępne 4 tory
(cała niecka)
NIEDZIELA
15.00 – 21.00 dla klientów indywidualnych dostępne 4 tory
(cała niecka)
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Ponad pół
wieku razem
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W tym roku tradycyjne spotkanie z parami, które świętowały 50-lecie pożycia

małżeńskiego zostało podzielone na kilka części. Ze względów bezpieczeństwa

Epidemia koronawirusa w ubiegłym
roku pokrzyżowała wiele planów, w tym
między innymi coroczne uroczystości
poświęcone jubilatom świętującym
Złote Gody. W ostatnich tygodniach
burmistrz Bierunia Krys�an Grzesica
systematycznie spotyka się z parami,
które obchodziły w minionym roku
okrągłą, pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jednak
do urzedu jest zapraszanych po kilku
małżonków, aby zminimalizować ryzyko zarażenia, natomiast uroczystości
odbywają się z zachowaniem wszelkich
zasad bezpieczeństwa i higieny.
Na każdym spotkaniu burmistrz
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręcza jubilatom Medae za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a we
własnym przekazuje im kwiaty oraz
upominki od miasta Bieruń wraz z listem gratulacyjnym.
Do tej pory odznaczone zostały następujące pary:
– Anna i Jan Haba – Stanisława

fot. Aneta Sadowska

do Urzędu Miejskiego są zapraszani małżonkowie w mniejszych grupach.

i Józef Pardygał – Michalina i Jan Frydecki – Monika i Kazimierz Kawecki
– Helena i Józef Gembala – Krystyna i Henryk Frankowski – Władysława i Edward Dziegciarczyk – Rozalia
i Henryk Urbańczyk – Małgorzata
i Juzef Ficek – Małgorzata i Alojzy
Dudziak – Urszula i Antoni Sośniok –
Maria i Szczepan Sitko – Aleksandra
i Mirosław Ledwoń – Jadwiga i August Bobla – Helena i Antoni Pyrcik

– Paweł Baron, wdowiec po niedawno zmarłej Helenie Baron – Henryk Długis, wdowiec po niedawno
zmarłej Mariannie Długis – Helena
i Horst Chromy – Maria i Bernard Blacha – Anna i Jan Doktor – Stanisława
i Janusz Piergies – Maria i Franciszek
Trzońscy – Irena i Edward Lutobarscy
Wszystkim parom życzymy jeszcze
wielu szczęśliwych lat razem.
Daniel Lekszycki

Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki na adres: rodnia@bok.bierun.pl rozlosujemy
nagrody w postaci bieruńskich gadżetów. Po odbiór nagród zapraszamy do Urzędu Miasta Bierunia, do Kancelarii
Ogólnej na parterze.

Pani Urszula skończyła
90 lat!
Na ręce szanownej jubilatki traﬁł piękny
bukiet oraz kosz upominków od Miasta Bierunia, a jej goście złożyli jej serdeczne życzenia.
Nasza gazeta również przesyła pani Urszuli
najlepsze życzenia. Dużo zdrowia, radości i jak
najwięcej pogodnych, pełnych szczęścia dni.

100 lat! 100 lat! 100 lat!

mat. pras. UM Bieruń

Seniorzy są skarbem naszego miasta, dlatego w Bieruniu szczególnie się ich docenia.
23 lutego burmistrz Krys�an Grzesica oraz
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna
Wróbel odwiedzili panią Urszulę Krzakowską,
która 11 lutego skończyła 90 lat.

