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Historia w pigułce

Pierwsze wzmianki o Bieruniu po-
chodzą z 1376 roku. Droga do prawo-
rządności była owiana wieloma histo-
riami. Prawo miejskie po raz pierwszy 
zastało nadane w 1387 roku trwało 
do 1551 roku. W tym czasie Bieruń 
stanowił własność Piastów śląskich. 
Od 1327 roku wspólnie z całym re-
gionem był pod zwierzchnictwem 
Czech, od 1526 roku – Habsburgów, 
a od 1742 roku stał się elementem 
państwa pruskiego. Włączenie Śląska 
do Prus przyniosło miastu utratę praw 
miejskich, które przywrócone zosta-
ły w 1865 roku. Bieruń zmienił w tym 
okresie swoją nazwę i stał się Bieru-
niem Starym. 

Budowa kolei była jednym z wie-
lu kluczowych punktów w historii 
rozwoju miasta. Budowa rozpoczęła 
się w 1857 roku, a już dwa lata póź-
niej – 25 czerwca 1859 roku wyruszył 
pierwszy pociąg do Mysłowic znacząco 
wpływając na rozwój miasta. Na zie-
miach bieruńskich toczyły się walki 
w okresie powstań śląskich. Miasto 
w 1922 roku znalazło się w granicach 
Polski. Podczas II wojny światowej 
Bieruń został wcielony do Niemiec. 
W latach 1945 – 1954 istniała wiejska 
gmina Bieruń Nowy. Od 1975 roku Bie-
ruń był częścią Tychów, stanowiąc jego 
dwie dzielnice Tychy – Bieruń Stary 
oraz Tychy – Bieruń Nowy, tracąc tym 
samym samodzielność, co skutkowało 
brakiem możliwości rozwoju. Ten stan 
rzeczy trwał do 2 kwietnia 1991, kiedy 
to Bieruń stał się samodzielnym mia-
stem. Wybrano Radę Miejską pierw-

szej kadencji, której przewodniczącym 
stał się Jan Wieczorek.

 Co daje bycie miastem?

Przekształcenie w miasto często jest 
uzasadnione miejskim charakterem 
przestrzenno-urbanistycznym, posia-
daniem praw miejskich w przeszłości, 
liczbą mieszkańców. Znaczenie ma tak-
że wola mieszkańców. W przypadku 
Bierunia wszystkie elementy wskazy-
wały na chęć i konieczność powrotu 
do samodzielności. 

Uzyskanie praw miejskich stanowi 
szanse na dodatkowe źródła finanso-
wania, przyciągniecie inwestorów i no-
wych mieszkańców. Prawo miejskie 
to także prestiż i możliwość tworzenia 
własnej historii – w przypadku Bieru-
nia, po burzliwej przeszłości – konty-
nuację jej. 

Stanowienie o sobie to także wiele 
wyzwań – obowiązkiem władz jest jak 
najlepsze zaspokojenie potrzeb spo-
łeczności i sprostanie ich oczekiwa-
niom. To między innymi zagadnienia 
związane z: ochroną zdrowia, pomocą 
społeczną, kulturą oraz oświatą. By-
cie miastem zobowiązuje do tworze-
nia tożsamości i przestrzeni, w której 
każdy może czuć się bezpiecznie, pod 
każdym względem.

Uroczyste świętowanie

Wystawy, konkursy i wszystko to, 
na co pozwoli pandemia. Przed nami 
niezwykłe obchody. Już teraz zdra-
dzamy, że w kolejnym wydaniu Rodni  
o święcie naszego miasta będzie na-
prawdę sporo. I choć w oku kręci się 
łezka, że wyjątkowy dzień, a nawet 
cały miesiąc, nie może zostać uczczony 
z iście bieruńskim rozmachem... War-
to pamiętać o tym, że w tych trudnych 
czasach najważniejsze jest nasze zdro-
wie i bezpieczeństwo. 

2 kwietnia 1991 
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zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Bieruniu
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Mieszkanie w dawnym 
budynku dyrekcji Fiata?

Brzmi dumnie i w rzeczy samej, tak 
też będzie się prezentować . Od kilku 
tygodni na przechodzącym metamor-
fozę Osiedlu Homera – trwają prace 
polegające na przemianie dawnego 
biurowca w nowoczesny blok miesz-
kaniowy. Sprzedaż lokali – w toku. 
Własny kąt od 26 do nawet 55 metrów 
kwadratowych na wyciągnięcie ręki. 
Mieszkania 1, 2, 3-pokojowe. Każde 
z balkonem! Warto sprawdzić oferty 
– pozostało ich niewiele.

Zastana historia

Do lat 90. XX wieku w nieruchomo-
ści funkcjonowała dyrekcja fabryki Fia-
ta i spółek zależnych. Po prywatyza-
cji zakładu zdecydowano o sprzedaży 
biurowca prywatnemu podmiotowi. 
Nowy właściciel – spółka z włoskim 
kapitałem – miał plan zagospodaro-
wania terenu do pełnienia funkcji ho-
telowo-biurowo-uługowych. Finalnie 
do niczego nie doszło; włoski właściel 
po angielsku wycofał się z gry. Słuch 
po nim zaginął na blisko trzy deka-
dy. Niespełna 3 lata temu udało się 
namierzyć właściciela. Rok później – 

w 2019 roku, wszczęto postępowanie 
skarbowe, spowodowane ogromnymi 
należnościami niewypłaconymi gmi-
nie. Chodziło m.in. o podatek od nie-
ruchomości, choć nie tylko. Przez cały 
ten czas – budynek wzbudzał ogrom-
ne zainteresowanie wśród inwesto-
rów. Na mocy prawa do pierwokupu, 
Bieruń miał stać się właścicielem bu-
dynku. Do przejęcia nie doszło. Oka-
zało się, że właściciel sprzedał nieru-
chomość prywatnemu inwestorowi. 
Wszystko wyglądało na koniec prob-
lemów. Nowy właściciel zapewniał 
o zaadaptowaniu budynku pod stwo-
rzenie nowych mieszkań. Nieoczekiwa-
nie, kilka tygodni po dopięciu formal-
ności, nowy właściciel nieruchomości 
na Osiedlu Homera zmarł. I tak budy-
nek, aż do niedawna, w dalszym ciągu 
szpecił okolicę...

Nowy blask  
budynku-widmo

Wreszcie udało się dopiąć formalno-
ści. Nieruchomość trafiła do obecnego 
właściciela. Firma 3 Piętro Nierucho-
mości prowadzi aktualnie intensywne 
prace związane z remontem i przebu-
dową starego budynku. Blok składa 
się z 5 kondygnacji z niezależnymi 

czterema klatkami schodowymi. Przy 
każdej z nich – powstanie winda. Do-
okoła mają pojawić się miejsca par-
kingowe dedykowane mieszkańcom, 
plac zabaw czy rowerownia. Na dole 
budynku planowane jest utworzenie 
pawilonu handlowego. Całość otoczo-
na zostanie zieleną. Zakończenie prac 
remontowych przewidziane jest jesz-
cze w tym roku.

Nowy zakład w KSSE 
w Bieruniu?

O tym, że miejsce na terenie tyskiej 
podstrefy Katowickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej w Bieruniu rozchodzi 
się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki , 
świadczy fakt, że z ponad 38-hekta-
rowej powierzchni do zagospodaro-
wania przez inwestorów pozostały... 
cztery hektary. Wygląda na to, że mia-
sto musi postarać się o kolejne tereny, 
które sprostają wymaganiom i pomy-
słom inwestorów.

Symboliczne wbicie 
łopaty

23 marca 2021 roku rozpoczęły się 
prace na placu budowy przy ul. Stre-
fowej. Azjatycki inwestor – firma 

INWESTYCJE 
WOKÓŁ NAS

Dziś trudno chyba wskazać osobę, której planów – czy to drobnych czy rozległych 

– nie zrujnowała pandemia i jej dynamiczne zwroty akcji. Kolejne rekordy zakażeń, 

wprowadzanie obostrzeń, odmrażanie gospodarki, plany ratunkowe, nowa 

fala, stabilizacja... W tej niecodziennej sytuacji, której skutki noszą już znamiona 

codzienności jedno jest pewne – Bieruń to miejsce licznych inwestycji, które nie dały 

się pokonać nieprzewidywalnemu obliczu koronawirusa. Przynajmniej na razie. Choć 

wiele wskazuje na to, że –  kwestii nieruchomości może być tylko lepiej.
TENGLONG POLSKA S.A. postawi tam 
nowoczesną halę produkcyjno-maga-
zynową z branży automotive. Prace 
budowlano-montażowe mają potrwać 
pół roku. Inwestycja jest warta 100 mi-
lionów złotych. Nowopowstała firma 
zapewni ponad 600 miejsc pracy.

Doskonała 
infrastruktura

Miasto przyjazne inwestorom. 
Do prawdziwości tego stwierdzenia 
przyczynia się zapewne doskonałe roz-
winięcie sieci dróg w pobliżu KSSE. Już 
jesienią 2018 roku oddano do użyt-
ku kolejny odcinek ul. Strefowej. Cała 
strefa terenów inwestycyjnych posiada 
nowe drogi, niezbędne nie tylko pod-
czas prowadzenia prac budowlanych, 
ale także w przyszłości.

A może własny dom?

Ucieczka z centrum miasta – dla 
jednych jest marzeniem, dla innych – 
czymś, czego nie można sobie wyob-
razić. Dla wszystkich tych, którzy ma-
rzą o własnym skrawku prywatności, 
kameralne Na Zarzynie – może okazać 
się strzałem w dziesiątkę!

W szeregu –  
wszyscy równi

Osiem domów w zabudowie bliź-
niaczej – między Bieruniem Nowym 
a Starym. Dokładnie przy ul. Zarzyna. 
Z daleka od głównej ulicy. Deweloper 
WITBUD postanowił wyjść na prze-
ciw najbardziej wymagającym kon-
sumentom. Każdy z domów to blisko 
140 metrów kwadratowych przestrze-

ni. Do dyspozycji przyszłych właścicieli 
– 4 sypialnie, garderoba, przestron-
na łazienka. Każdy z segmentów po-
łożony jest na działce o powierzchni 
od 400 do 800 metrów kwadratowych. 
Piękne domy są dostępne w sprzedaży.

Bliżej rynku?

Nic prostszego. Tylko 450 metrów 
dzieli nowe Osiedle Mikołaja od ser-
ca miasta. Kolejny deweloper pro-
wadzi sprzedaż domków w zabu-
dowie szeregowej. Tym razem dla 
potencjalnych klientów – domy 
od 105 do 130 metrów kwadrato-
wych. Różne rozmiary ogrodów i tara-
sów. Także na dachu! To bardziej no-
woczesna wersja bliźniaków, można 
pokusić się o porównanie – wielojajo-
wych. MT2 spółka jawna to inwestor, 
którego nieruchomości również roz-
chodzą się bardzo szybko. Większość 
domów została już zarezerwowana.

Kawałek od trasy?

Droga Krajowa 44, którą każdego 
dnia setki kierowców dojeżdża do pra-
cy. Nieopodal – ostatnia już inwestycja 
budowlana. Tym razem firma HMR IN-
VEST i osiedle Bazaltowe przy ul. Pia-
skowcowej. W ofercie 34 domy – za-
równo w zabudowie bliźniaczej (dwa 
domy w odbiciu lustrzanym i bardzo 
duży ogród), jak i szeregowej. 125 lub 
135 metrów kwadratowych prze-
strzeni. Kilka pomieszczeń na parte-
rze i piętrze budynku. M4, M5, M6, 
bogata oferta ogrodnicza. Tu również 
jest w czym wybierać. Zainteresowa-
nie, podobnie jak w przypadku opisa-
nych wyżej inwestycji,jest ogromne.

Osiedle Mikołaja Osiedle na Zarzynie KSSE – Tenglong

Wizualizacja bloku mieszkalnego na osiedlu Homera
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Nowe – rowerowe

Wszystko w ramach wielkiego pro-
jektu  „Kompleksowa strategia nisko-
emisyjna przeciwdziałająca zmianom 
klimatu na terenie gminy Bieruń obej-
mująca budowę dwóch zintegrowa-
nych centrów przesiadkowych w dziel-
nicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap 
II”, zakładającego modernizację nie tyl-
ko dworca, ale także infrastruktury wo-
kół niego. Powstanie tam nowoczesna 
wiata rowerowa, gdzie będzie można 
zostawić swoje dwa kółka i udać się 
w dalszą podróż pociągiem bądź au-
tobusem. Dobra informacja dla rowe-
rzystów to blisko 3,5 kilometra nowych 
tras przeznaczonych tylko dla nich! 

W skład częściowo 
rozpoczętych inwestycji 

wchodzi:

 – wydzielenie drogi rowerowej z jezd-
ni ulicy Krakowskiej i połączenie jej 

z drogą rowerową wzdłuż ulicy Ba-
rańcowej (z drugiej strony z dworcem 
autobusowym)
 – budowa ciągu pieszo-rowerowego 
po drugiej stronie Grobli, prowadzą-
cego do drogi rowerowej wzdłuż ulicy 
Wylotowej
 – przedłużenie drogi rowerowej 
i chodnika wzdłuż ulicy Chemików 
do ulicy Turyńskiej i skomunikowanie 
jej z ulicą Ekonomiczną
 – budowa drogi rowerowej łączącej 

ulicę Marcina z parkingiem przy uli-
cy Licealnej 
 – powstanie ciągu pieszo-rowerowe-
go od kładki na rzece Mlecznej do uli-
cy Kopcowej, a dalej drogi rowerowej 
wzdłuż ulicy Kopcowej – aż do po-
łączenia z dworcem autobusowym

Inwestycja zakłada także wiele 
mniejszych działań i projektów, o któ-
rych magistrat będzie informował już 
wkrótce. 

Przypomnijmy, że Miasto Bieruń otrzymało dofinan-
sowanie w wysokości 2 629 171,63 zł na realizację pro-
jektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna prze-
ciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń 
obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów 
przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - 
etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. To właśnie 
za sprawą pozyskanych środków dworzec autobusowy 
w Bieruniu Starym zyska miano nowoczesnego Centrum 
Przesiadkowego, doskonale przystosowanego do potrzeb 
rowerzystów, a to wszystko dzięki nowym inwestycjom 
dotyczącym infrastruktury rowerowej. Łączna wartość 
zamówienia wyniesie 3 093 143,09 zł.

Nowoczesne Centrum Przesiadkowe – WIZUALIZACJE
Coraz mniej dzieli wszystkich mieszkańców i bywalców Bierunia od zakończenia budowy kluczowych, tegorocznych inwestycji. Warto więc 

zobaczyć, jak będą wyglądać miejsca, które pomogą w lepszej codzienności. 

Nowe ścieżki rowerowe
W ramach II etapu budowy Centrum Przesiadkowego w miejscu dawnego dworca 

PKP, trwają prace związane z budową drogi rowerowej łączącej ulicę Licealną 

z ulicą Marcina. 

Konkurs dedykowany jest do miesz-
kańców i nie tylko. Ma na celu upa-
miętnić tą ważną dla miasta roczni-
cę. Część fotografii ma szansę trafić 
do specjalnego albumu miejskiego, 
który będzie wydany jeszcze w tym 
roku. Nieważne czy zdjęcie było zro-
bione analogiem, telefonem, czy 
aparatem cyfrowym. Liczy się każde 
wspomnienie. 

Co należy zrobić?

By wziąść udział w konkursie, na-
leży nadesłać zdjęcia na adres mai-

lowy naczelnikpr@um.bierun.pl. 
Jesteś osobą starszą, która nie korzy-
sta z Internetu? Nie posiadasz zdjęć 
w wersji cyfrowej? Zadzwoń pod nu-
mer  500 235 212 by uzyskać pomoc 
w przekazaniu pamiątkowych foto-
grafii na konkurs.

Wyjątkowe nagrody

Uczestnicy, którzy wykopią najlep-
sze fotki sprzed lat otrzymają pamiąt-
kowe nagrody. Najlepsze zdjęcia tra-
fią do albumu miejskiego. Zachęcamy 
do udziału w konkursie. 

Wykop fotkę 
sprzed lat

Zabytkowy Kadłub po 
renowacji – wizualizacja

Dworzec Autobusowy w Bieruniu 
Starym– wizualizacja

Wiaty rowerowej przy dworcu 
autobusowym – wizualizacja
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Selektywne zbieranie odpadów komunalnych przynosi szereg ko-
rzyści zarówno dla społeczeństwa, jak i środowiska. Odpowiednia se-
gregacja przyczynia się do zmniejszenia ilości składowanych odpadów 
komunalnych. Segregując w prawidłowy sposób odpady, przyczyniamy 
się także do ograniczania nadmiernej eksploatacji surowców, zmniej-
szenia ich wydobycia oraz do wykorzystywania surowców wtórnych 

w produkcji. Ograniczając wytwarzanie odpadów oraz prawidłowo 
postępując z już powstałymi, mamy wpływ na wzrost czystości środo-
wiska, w którym żyjemy. Bezpośrednim efektem ekonomicznym dla 
każdego segregującego selektywnie odpady jest redukcja wydatków 
gospodarstw domowych, wynikająca z tańszej opłaty za odbieranie 
selektywnie zebranych odpadów.

Temat wielkiej wagi 
Szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne oraz odpady zmieszane. Czy pamiętasz, jak poprawnie segregować śmieci? 

TAK
 ` obierki
 ` gałęzie drzew i krzewów
 ` skoszona trawa,  

liście, kwiaty
 ` trociny i kora drzew
 ` niezaimpregnowane drewno
 ` resztki jedzenia

TAK
 ` opakowania z papieru, 

kartony, tektura
 ` katalogi, ulotki, prospekty
 ` gazety i czasopisma
 ` papier szkolny i biurowy
 ` zeszyty i książki
 ` papier pakowy
 ` torby i worki papierowe

TAK
 ` butelki i słoiki po napojach 

i żywności (w tym butelki 
po napojach alkoholowych 
i olejach roślinnych)

 `  szklane opakowania  
po kosmetykach 

TAK
 ` do pojemnika z odpadami 

zmieszanymi należy wrzu-
cać wszystko to, czego nie 
można odzyskać w procesie 
recyklingu

TAK
 ` odkręcone i zgniecione pla-

stikowe butelki po napojach
 ` nakrętki, o ile nie zbieramy 

ich osobno w ramach akcji 
dobroczynnych

 ` plastikowe opakowania 
po produktach spożywczych

 ` kartony po sokach
 ` opakowania po środkach  

czystości i kosmetykach
 ` plastikowe torby, worki,  

reklamówki, inne folie
 ` aluminiowe puszki  

po napojach i sokach
 ` puszek po konserwach
 ` folię aluminiową
 ` metale kolorowe
 ` kapsle, zakrętki od słoików

NIE
 _ butelki i pojemniki 

z zawartością plastikowych 
zabawek

 _ opakowania po lekach 
 _ opakowania po olejach  

silnikowych
 _ części samochodowe
 _ zużyte baterie i akumulatory
 _ puszeki i pojemniki  

po farbach i lakierach
 _ zużyty sprzęt elektroniczny

METALEODPADY 
ZMIESZANEBIOODPADY PAPIER SZKŁO 

NIE
 _ ceramika, doniczki,  

porcelana, kryształ
 _ szkło okularowe
 _ szkło żaroodporne
 _ znicze z zawartością wosku
 _ żarówki i świetlówki
 _ reflektory
 _ opakowań po lekach,  

rozpuszczalnikach,  
olejach silnikowych luster

 _ szyby okienne i zbrojone
 _ monitory i lampy telewizyjne
 _ termometry i strzykawki

NIE
 _ ręczniki papierowe i zużyte 

chusteczki higieniczne
 _ papier lakierowany  

i powleczony folią
 _ papier zatłuszczony  

lub mocno zabrudzony
 _ kartony po mleku i napojach
 _ papierowe worki  

po nawozach
 _ materiały budowalne
 _ tapety
 _ pieluchy jednorazowe
 _ zatłuszczone opakowania

NIE
 _ baterie
 _ akumulatory
 _ lekarstwa
 _ odpady medyczne
 _ świetlówki
 _ elektrośmieci
 _ odpady gabarytowe

NIE
 _ kości zwierząt
 _ olej jadalny
 _ odchody zwierząt
 _ popiół z węgla kamiennego
 _ leki
 _ drewno impregnowane
 _ płyty wiórowe 

i pilśniowe MDF
 _ ziemia i kamienie
 _ inne odpady 

komunalne
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Sejmik Województwa Śląskiego przyjął zmiany w Re-
gulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskie-
go. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie podziału 
na pulę EKO oraz pulę REGIO. Umożliwi to wspieranie 
transformacji regionu zgodnie ze Strategią Rozwoju 
Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” – Zielone Ślą-
skie, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości zgła-
szania zadań o charakterze odmiennym niż ekologiczny.

Zgłaszane zadania w „puli EKO” będą musiały łącznie 
spełniać następujące warunki: mieć dominujący cha-
rakter ekologiczny, wpływać na poprawę środowiska 
naturalnego i służyć rozwojowi całego regionu.

W „puli REGIO” bez zmian zostaje podział oraz licz-
ba grup powiatów. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać 
zadania o różnym charakterze, mieszczące się w gra-
nicach zadań własnych województwa.

Każdy mieszkaniec województwa, który ma pomysł 
na wyjątkowy projekt z zakresu zadań mieszczących 
się w tzw. puli zadań własnych regionu, dokładniej: 

...może zgłosić swoje zadanie od 6 kwietnia 
do 16 maja 2021 roku.

Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formula-
rza, którego wzór określa w formie uchwały Zarząd 
Województwa. Regulamin i wszelkie formularze są 
dostępne na stornie Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego. 

W III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatel-
skiego głosowanie odbędzie się we wrześniu. Mogą 
wziąć w nim udział  wszyscy mieszkańcy województwa, 
którzy będą mieli do dyspozycji sześć głosów. Głoso-
wanie odbywa się elektronicznie – za pośrednictwem 
strony internetowej. 

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.

EKO-Budżet zależy od Ciebie Blisko 200 wniosków

W siedzibie Urzędu Miasta powstał 
specjalny punkt terenowy, gdzie 
mieszkańcy mogą zapoznać się z pro-
gramem, ale przede wszystkim złożyć 
wniosek. To naprawdę spore udo-
godnienie. Dokumentów nie trzeba 
już składać osobiście w Katowicach. 
Do tej pory z partnerskiego punktu 

w miejscu zamieszkania skorzystało 
niespełna 200 mieszkańców miasta. 

Warto pamiętać, że o dofinanso-
wanie w ramach programu mogą 
ubiegać się także osoby, które uzy-
skały już dotację w ramach miejskie-
go Programu ograniczenia emisji.

Przypominamy, że od 2 lutego 2021 r. Bieruń jest 

partnerem programu Czyste Powietrze.

Przed załatwieniem formalności – z uwagi na zaostrzony rygor  
sanitarny – należy zadzwonić w celu umówienia spotkania. 

Tel. (32) 708 09 85 lub (32) 708 09 86

Założenia Programu CP
 ` budynki oddane do użytkowania

 ` budynki mieszkalne 
jednorodzinne (definicja 
– Prawo budowlane)

 ` lokal mieszkalny wydzielony 
w budynku jednorodzinnym 
(maks. 2  lokale w budynku)

 ` wnioskodawcą jest właściciel 
bądź współwłaściciel budynku

 _ budynki nowobudowane

 _ budynki wielorodzinne, 
letniskowe, pomieszczenia 
gospodarcze

 _ lokal mieszkalny w budynku, 
w którym są wydzielone 
więcej niż 2 lokale

 _ nieregulowany stan  
prawny budynku

Od 1 kwietnia odpady w Punktach 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych oddawać można tylko 
ze specjalną kartą, o której pisaliśmy 
w poprzedniej „Rodni”. W związku 
z pogarszającą się sytuacją epide-
miczną w Polsce zaleca się odbiór 
karty dopiero przed planowaną wi-
zytą w PSZOKu. Plakietki będą cze-
kać na właścicieli nieruchomości jed-
norodzinnych w Urzędzie Miasta. Ich 
wcześniejszy odbiór nie jest koniecz-
ny. O planowanym odbiorze warto 
poinformować wcześniej. 

Kolejne udogodnienie

Mieszkańy korzystający z Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych mogą śledzić swoje limi-
ty. Wystarczy wejść na swoje konto 
PSZOK i w wymaganym polu wpisać 
kod kreskowy swojej karty. Interne-
towe konto znajduje się na portalu 
PSZOKu, można też ściągnąć dedy-
kowaną aplikację na telefon. 

Spokojnie, karta 
PSZOK poczeka

Smog to efekt równoczesnego wy-
stąpienia niekorzystnych warunków 
pogodowych i dużego zanieczyszcze-
nia powietrza. W jego skład wchodzą: 
pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10, para 
wodna, tlenki azotu i węgla oraz dwu-
tlenek siarki.

Tzw. uchwała antysmogowa, czy-
li Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku 
Województwa Śląskiego w sprawie 
wprowadzenia na obszarze całego 
województwa ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których nastę-
puje spalanie paliw, została uchwalona 
cztery lata temu. Jej wprowadzenie 
nakłada na mieszkańców pewne wią-
żące terminy związane z możliwością 
używania starych źródeł ogrzewania: 
 – od 1 stycznia 2022 zakaz używania 
kotłów eksploatowanych ponad 10 lat 

od daty produkcji lub nieposiadają-
cych tabliczki znamionowej,
 – od 1 stycznia 2024 zakaz uży-
wania kotłów eksploatowanych 
od 5 do 10 lat od daty produkcji,
 – od 1 stycznia 2026 zakaz używa-

nia kotłów eksploatowanych do 5 lat 
od daty produkcji,
 – od 1 stycznia 2028 zakaz używania 
kotłów spełniających wymogi emi-
syjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-
5:2012.

Zbliża się termin wymiany najstarszych pieców wyprodukowanych przed wejściem 

w życie Uchwały Antysmogowej. Oznacza to, że część mieszkańców w roku 2021  

musi bezwzględnie wymienić swój kocioł grzewczy. 

Piec do wymiany

Ruszyła III edycja!

•  edukacyjny
•  ekologiczny
•  kulturalny;
•  prospołeczny
•  prozdrowotny

•  sportowy
•  turystyczny
• inny (mieszczący się  

w granicach zadań własnych),
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Serca pełne dobra

Mieszkańcy, którzy kolekcjonują plastikowe 
nakrętki ze wszystkich dostępnych butelek, nie 
tylko przyczyniają się do lepszej kondycji na-
szej planety, ale przede wszystkim – pomagają 
choremu Filipkowi. Chłopiec cierpi na rzadką 

chorobę SMA, o której niestety – słyszy się 
coraz więcej. Istnieje realna szansa na pomoc 
dziecku. Zagraniczna terapia genowa zwana 
najdroższym lekiem świata może przerwać 
jego cierpienie. Niestety – potrzeba aż 10 mi-
lionów złotych... 

Liczy się każdy gest

 Do rozstawionych w różnych punktach mia-
sta serc, dołączyły nowe, miejskie egzemplarze. 
Stanęły przed marketem Auchan przy ul. Oświę-
cimskiej oraz przy Miejskim Przedszkolu nr 1, 
przy ul. Chemików. Metalowe kosze ufundował 

prezes firmy Nitroerg – Grzegorz Sosna. 
W inicjatywie pomogła także Barbara Loska 

– znana mieszkańcom ze swojego wielkiego 
serca, dzięki któremu – powstają te, do któ-
rych można oddawać plastikowe nakrętki. Co 
istotne – metalowe kosze napełniają się w eks-
presowym tempie.

W mieście stoi już sześć specjalnych metalowych koszy, przeznaczonych do zbierania 

nakrętek, które zostają wymienione na środki pomocy dla potrzebujących. Cztery z nich 

to inicjatywa stowarzyszenia Porąbek Bieruń. Kolejne dwa to wspólne starania miasta 

i firmy Nitroerg.

Wkręceni w pomoc

Toaleta to nie kosz na śmieci!
Maseczki, pampersy, ręczniki papierowe i największy koszmar pracowników BPIKu – nawilżane chusteczki do demakijażu, mebli czy higieny 

niemowląt... To najtrudniejsze w utylizacji odpadki, które zamiast w koszu lądują w toalecie. Efektem lenistwa bywają coraz częstsze problemy 

sieci kanalizacyjnej. 

Sieć kanalizacyjna 
niczym układ 
krwionośny

Podobieństw jest naprawdę wiele. 
Sieć kanalizacyjna, niczym krwio-
bieg oplata cały organizm, a cały 
układ kanalizacyjny, jak serce układ 
krwionośny, napędzają specjalne 
pompy. Zanieczyszczanie sieci, tak 
jak zanieczyszczanie krwi, prowadzi 
do zgubnych skutków – sieć staje się 
niewydolna, zatyka się, a pompy nie 
są w stanie odpowiednio pracować. 
W podobny sposób zatykają się na-
sze naczynia krwionośne. Złe sub-
stancje, np. cholesterol, wypełniają 
je prowadząc, do licznych sercowo-
-naczyniowych.

Czy wiecie że...

 – sieć kanalizacyjna jest zaprojek-
towana tak, aby przyjmować tylko 
ciekłe nieczystości sanitarne i papier 
toaletowy?
 – wrzucanie do toalety śmieci do-
prowadzado poważnych awarii – cof-
nięcia ścieków, zalania mieszkania, 
ogrodu, ulicy?
 – wrzucanie do toalety rzeczy, które 

nigdy nie powinny tam trafić, po-
wodują kosztowne awarie urządzeń 
na przepompowniach i w oczysz-
czalniach a to wpływa bezpośrednio 
na cenę odprowadzania ścieków?
 – wrzucając do toalety śmieci zużywa 
się od 5 do 10 litrów więcej wody przy 
każdym spłukiwaniu?

Stanowcze NIE

 Do toalety nie powinny zatem trafiać 
chusteczki nawilżane, ręczniki papie-
rowe, pieluchy, podpaski, tampony, 
patyczki do uszu, płatki kosmetycz-
ne, ścierki, gazety, bandaże, włosy, 
materiały opatrunkowe, niedopałki 
papierosów. Takie odpady zbijają 
się w zwartą masę lub tworzą sploty 
uniemożliwiające swobodny przepływ 
ścieków. Ich miejsce jest w odpadach 
zmieszanych.  Podobnie maseczki, 
których od początku pandemii w to-
aletach ląduje setki. Resztki jedzenia 
oraz odpady kuchenne również po-
wodują zatory. Ponadto przyczyniają 
się do namnażania szczurów, które 
mogą przedostać się siecią kanaliza-
cyjną do toalet mieszkańców. Gryzoni 
nie należy bagatelizować. To świetni 
pływacy. Oleje i tłuszcze wylewane 

w toalecie tężeją w rurach, zmniej-
szając ich średnicę i przepustowość. 
Często lądujące w muszli leki czy 
strzykawki zawierają szkodliwe sub-
stancje zabijające pożyteczne mi-
kroorganizmy oszczczające ścieki. 
Odpady budowlane, piasek, żwir, po-
piół, farby, rozpuszczalniki, środki che-
miczne opadają na dno przewodów 
kanalizacyjnych, tworząc zwarte, trud-
ne do usunięcia zatory. Jedna kropla 
ropy naftowej zanieczyszcza 1000 litrów 
wody! Substancje te tworzą także bar-
dzo niebezpieczne warunki wybucho-
we dla pracowników sieci kanalizacyj-
nych. Takie odpady przekazywać należy 
uprawnionym do tego firmom wywo-
zowym lub przekazywać do PSZOK-u.

Wspólne dobro

Dbanie o sieć kanalizacyjną jest obo-
wiązkiem każdego mieszkańca. Pra-
cownicy apelują o przestrzeganie 
powyższych zasad i niewyrzucanie 
nieodpowiednich odpadów do toalet. 
Często bagatelizowany problem może 
przyczynić się do potężnej awarii, któ-
ra oprócz uszczuplenia portfela,może 
nieść szkody znacznie tragiczniejsze 
w skutkach.  



PROJEKT MONTAŻ SERWIS

KOTŁY GAZOWE
POMPY CIEPŁA
INSTALACJE GRZEWCZE
INSTALACJE GAZOWE
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
FOTOWOLTAIKA
PRZEGLĄDY I NAPRAWA KOTŁÓW VIESSMANN
PROJEKTY INSTALACJI GAZOWYCH

PONE - NISKA EMISJA
CZYSTE POWIETRZE

MÓJ PRĄD

Tel.: 722 270 600

facebook.com/Czempas-Technika-Grzewcza

biuro@czempas.pl

Bieruń, ul. Chemików 147

CZEMPAS TECHNIKA
GRZEWCZA

REKLAMA
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Świętujemy 100. rocznicę 
plebiscytu na Górnym Śląsku

III Powstanie Śląskie

20 marca 2021 roku mija setna rocznica organizacji na Górnym Śląsku plebiscytu, którego wyniki miały przesądzić o przynależności państwowej tego 

regionu. Z tej okazji Muzeum Miejskie w Bieruniu przygotowało wystawę „Górny Śląsk niemiecki czy polski? Bieruń w latach 1918-1922”, na której 

można zapoznać się z okolicznościami tego wydarzenia w gminach wchodzących w skład dzisiejszego miasta Bieruń. 

Wiele wydarzeń, planowanych w związku z przypadającą w maju rocznicą musiało zostać przeniesionych do przestrzeni 

online. Z początkiem lipca w Parku Śląskim otwarte zostanie multimedialne muzeum, które upamiętni trzy zrywy z lat 

1919, 1920, 1921.

Dyrektor Muzeum, Agnieszka Szy-
mula, informuje, że z okresu plebiscy-
tu pochodzą dokumenty odnalezione 
w rodzinnych pamiątkach państwa Jo-
anny i Jarosława Długoszewskich, za-
chowanych po Albercie Pietrowskim. 
 – Pochodził on z Bierunia Nowego, 

w latach kampanii plebiscytowej był 
członkiem gminnego komitetu plebis-
cytowego oraz uczestniczył w przepro-
wadzeniu głosowania w Bijasowicach 
jako członek Komitetu Parytetycznego. 
Najnowsza wystawa Muzeum prezen-
tuje część dokumentów ze zbiorów ro-
dziny Pietrowski. Wszystkie będą pre-
zentowane po raz pierwszy – mówi 
Agnieszka Szymula, Dyrektor Muze-
um Miejskiego w Bieruniu  – Będzie 
to więc prawdziwa gratka dla miłoś-
ników bieruńskiej historii. – dodaje. 
 – Wśród prezentowanych obiektów 

znajdują się pisma z placówek plebis-
cytowych z mikołowskiego podko-

misariatu Niemieckiego Komisariatu 
Plebiscytowego oraz z pszczyńskiego 
Biura kontrolera okręgowego Między-
sojuszniczej Komisji Rządzącej i Ple-
biscytowej, datowane na lata 1920 – 
1921. Dodatkowo na wystawie zostały 
przedstawione dokumenty związa-
ne z pobytem w Bieruniu Nowym od-
działów sił alianckich, które w okre-
sie plebiscytowym miały sprawować 
porządek i dbać o bezpieczeństwo 
na Górnym Śląsku. Część obiektów 
z tej kolekcji jest już w zbiorach Mu-
zeum Miejskiego w Bieruniu (w or-
ganizacji), część pochodzi z kolekcji 
Joanny i Jarosława Długoszewskich 
– mówi Zofia Różok z Działu Groma-
dzenia i Upowszechniania biorów bie-
ruńskiego Muzeum, autorka wystawy.

Warto zaznaczyć, że lata 1918 – 
1922 były w dziejach Górnego Śląska 
jednymi z najbardziej przełomowych. 
Ludność przeżywała odrodzenie na-

rodowe, którego przejawami było 
m.in. oddolne powstawanie orga-
nizacji wojskowych, społecznych 
i kulturalnych. Okres ten jest nazna-
czony w szczególności trzema po-
wstaniami śląskimi. Wydarzenia z lat 
1918-1922 ukształtowały nie tylko 
granice państw, ale również odcis-
nęły się na mentalności ówczesnych 
ludzi oraz wpłynęły na dzieje wielu 
górnośląskich rodzin.

Powstanie  
wyjątkowy serial

Najciekawszą z zapowiedzi jest 
plan powstania serialu o Wojciechu 
Korfantym. Jego premiera odbędzie 
się za 2 lata. Produkcja ma pochłonąć 
blisko 20 mln zł.

 – Po naradach stwierdziliśmy, 
że aby dotrzeć do jak najszerszej spo-
łeczności, stworzymy serial dostęp-
ny na platformie cyfrowej. To będzie 
produkcja współczesna, która pokaże 

dzieje Śląska tego okresu przez pry-
zmat życia zwykłych ludzi – powiedział 
marszałek Jakub Chełstowski.

Powtórka z historii

Ostatnie z powstań doprowadziło 
do przyznania Polsce znacznie większej, 
niż obecnie zamierzano części Górnego 
Śląska. Zryw poprzedził plebiscyt, który 
odbył się 20 marca 1921 r. Do głosowa-
nia dopuszczone były osoby, które emi-
growały ze Śląska. Z Niemiec przyjecha-

ły aż 182 tys. osób, a z Polski – 10 tys. 
W plebiscycie wzięło udział 97 proc.  
uprawnionych osób. Za przynależnością 
do Polski opowiedziała się mniejszość – 
40,3 proc.dlatego też Komisja Plebiscy-
towa zdecydowała o przyznaniu prawie 
całego obszaru Niemcom (bez powiatu 
pszczyńskiego i rybnickiego). W efekcie 
doprowadziła do strajku generalnego, 
który rozpoczął się 2 maja. Dotyczył 
większości zakładów pracy. Nocą roz-
poczęło się powstanie, na czele którego 
stanął właśnie Wojciech Korfanty. Walki 

Muzeum Miejskie w Bieruniu stawia sobie za cel odkrywanie i upo-
wszechnianie historii Bierunia. W związku z tym serdecznie Państwa 
zachęcamy do podzielenia się swoimi uwagami na temat przebiegu 
wydarzeń w Bieruniu w latach 1918-1922. Poszukujemy dokumen-
tów, zdjęć i informacji związanych z Powstaniami Śląskimi. Jednocześ-
nie zapraszamy do stałej współpracy wszystkich, którzy chcą podzie-
lić się swoją wiedzą o przeszłości miejscowości. Czekamy na kontakt:  
Tel. 32 708 09 89, 504 388 580; e-mail: muzeum@muzeum.bierun.pl

Terminy i miejsce wystawy

27 kwietnia do 31 maja 2021
Miejska Biblioteka Publiczna 
nr 2 w Bieruniu, ul. Jagiełły 1
22 marca do 23 kwietnia 2021
Miejska Biblioteka Publiczna 
nr 1 w Bieruniu, ul. Chemików 39a
poniedziałek – środa: 11:00-18:00

czwartek: 12:00-16:00

piątek: 9:00-16:00

trwały dwa miesiące. Opanowano cały 
obszar plebiscytowy, broniąc go przed 
Niemcami. W wydarzeniu wzięło udział 
blisko 60 tys. Polaków. Według źródeł 
życie straciło ponad 1200 z nich.

W wyniku zrywu Rada Ambasadorów 
zdecydowała o przyłączeniu do Śląska 

29 proc.  terenu I 46 proc.  ludności 
z ponad 11 tys. kilometrów kwadrato-
wych powierzchni, zamieszkałej przez 
ponad dwa miliony ludzi. W Polsce zna-
lazły się m.in. Katowice, Świętochłowi-
ce, Chorzów, Rybnik, Lubliniec, Tarnow-
skie Góry, Pszczyna.

Przypominamy, że rok 
2021 (ponownie jak 2020 i 2019)  

obchodzony jest jako  
Rok Stulecia Wybuchu  

– w tym roku –  
III Powstania Śląskiego.  

Zgodnie z uchwałą Senatu, 
2021 jest kolejnym już – rokiem 

Powstań Śląskich.
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Tego jeszcze nie było

Tym razem udało się zrealizować ko-
lejne muzyczne wydarzenie nie tylko 
online, podczas którego widzowie mo-
gli uczestniczyć w koncercie za pomocą 
łącza internetowego, ale także  po raz 
pierwszy od roku sala „Gama” gościła 
słuchaczy na żywo. Wszystkich widzów, 
a szczególnie kobiety zarówno przed 

ekranami jak i obecne na sali  przywi-
tali i złożyli życzenia burmistrz miasta 
Bierunia Krystian Grzesica oraz zastęp-
ca dyrektora Bieruńskiego Ośrodka 
Kultury Adam Kondla. 

Wspaniała zabawa

Gwiazdą wieczoru był zespół Mr. 
Beat, którego członkowie wywodzą 

się z Bierunia i okolicznych miast, 
w składzie: Bartek Kuczek, Piotr Ur-
baś, Marek Bronder, Michał Bajura 
i Arek Franosz, grający utwory legen-
darnego zespołu The Beatles. Ponad-
czasowe melodie łączyły się z nowy-
mi aranżacjami zespołu i z ogromną 
energią wokalisty.  Dodatkowym atu-
tem była świetna oprawa graficzna 
przebojów. 

To było naprawdę 
potrzebne

Jak bardzo bierunianie byli spragnie-
ni koncertu na żywo, można było zro-

zumieć po emocjonujących okrzykach, 
oklaskach oraz bardzo długim bisie. 

Na kolejne muzyczne wydarzenia 
z udziałem lokalnych artystów cze-
kamy z niecierpliwością.

W poszukiwaniu 
twarzy 30-leciaMali-wielcy mistrzowie słowa

Muzyczny prezent na Dzień Kobiet
Po dużym sukcesie koncertu walentynkowego, Bieruński Ośrodek Kultury zorganizował 

kolejny tym razem z okazji Dnia Kobiet. Dzień był bardzo wyjątkowy, tak jak sam koncert. 

W tym roku po raz pierwszy Bieruński Ośrodek Kultury przystąpił do programu i zorganizował 

miejskie eliminacje do konkursu recytatorskiego MAŁY OKR, którego pomysłodawcą jest 

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Ze względu na zapewnienie 

bezpieczeństwa uczestnikom eliminacje odbyły się w trybie online.

Dokładnie 30 lat temu w kwietniu 
w 1991 roku nasze miasto odzyska-
ło własną samorządność. Bieruński 
Ośrodek Kultury chce uczcić tę okazję, 
dlatego zaprasza do wzięcia udziału 
w konkursie fotograficznym, w któ-
rym szuka „Twarzy Trzydziestolecia”. 

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest  do wszyst-
kich powyżej 15 roku życia. 

Jeżeli znasz kogoś kto ma ciekawą, 
niespotykaną pasję, zainteresowanie, 
zajmuje się czymś wyjątkowym i nie-

powtarzalnym – namów go do wzię-
cia udziału w konkursie.

Jeśli to właśnie Ty pasujesz do po-
wyższego opisu – nie zwlekaj i zgłoś 
się do konkursu. 

Proste warunki

Konkurs skierowany jest do wszyst-
kich urodzonych po 1991 roku, byłych 
i obecnych mieszkańców Bierunia. 

Szczegółowe informacje znaj-
dują się na stronie internetowej  
www.bok.bierun.pl

10 marca do zmagań w elimina-
cjach stanęło ponad 30 uczniów 
z Bierunia. Konkurs obejmował trzy 
turnieje: Recytatorski, Poezji Śpiewa-
nej, Teatrów Jednego Aktora i formy 
pośrednich pod hasłem „Wywiedzio-
ne ze słowa”. W Małym OKR udział 
wzięli uczniowie szkół podstawowych. 

Wśród naszych najmłodszych uczest-
ników z klas I-III królowały wiersze Ju-
liana Tuwima i Jana Brzechwy, bardzo 
dobrze nam wszystkim znane utwory 
jak „Na straganie” czy „Samochwała”.

Uczestnicy konkursu wykazali się 
bardzo dużą pomysłowością w pre-
zentowaniu poezji, co doceniło nie-
zależne, trzyosobowe jury w składzie: 
Adam Radosz – wieloletni instruktor 
Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha 
Korfantego, Dagmara Kupczyk – dy-
rektorka SP1 w Imielinie, oraz Sylwia 
Boroń – bierunianka, aktorka, absol-
wentka Wyższej Szkoły Teatralnej we 
Wrocławiu. 

Po obradach jury wyłoniło 6 laurea-
tów, którzy przeszli do etapu regional-
nego w Katowicach, gdzie rywalizo-
wali z przeciwnikami z całego regionu.

 W kategorii turniej recytatorski 
0-III, miasto reprezentowali – Nina 
Stypułkowska, Karolina Szymczak, Mi-
chał Ślusarz i Julia Mesjasz. 

W kategorii turniej recytatorski IV-
-VI, miasto reprezentowali – Zuzanna 
Ledwoń, a w kategorii turniej poezji 
śpiewanej – Zofia Lorenc. 

W młodszej kategorii wiekowej III 
miejsce zajęła Julia Mesjasz, a wyróż-
nienie otrzymała Nina Stypułowska. 
Ponadto okazało się, że w kategorii 
poezji śpiewanej bierunianka nie mia-
ła sobie równych. Zofia Lorenc zajęła 
I miejsce! 

Podsumowując zmagania recyta-
torskie, przewodniczący jury Adam 
Radosz podkreślił, jak ważne jest 
uczestnictwo w tego typu konkur-
sach, które rozbudzają wśród dzieci 

i młodzieży zainteresowanie sztuką 
recytacji, krzewią zamiłowanie do li-
teratury pięknej, pielęgnują kulturę 
języka ojczystego oraz oswajają z wy-
stąpieniami publicznymi, tak ważnymi 
w dzisiejszym świecie. 

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom, którzy stanęli do rywalizacji 
i opiekunom (zarówno nauczycielom 
jak i rodzicom), którzy przygotowa-
li młodych recytatorów. Wyłonieni 
laureaci zostali nagrodzeni przez Bie-
ruński Ośrodek Kultury i Burmistrza 
Miasta Bierunia nagrodami rzeczo-
wymi. Życzymy im dalszych sukcesów 
i zdobycia laurów ogólnopolskich.
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Także online

Bieruńskie biblioteki nieustannie 
starają się spełniać oczekiwania czy-
telników. W podążaniu za ideą „zostań 
w domu” oraz dla sprawniejszego wy-
pożyczania książek, biblioteki gwaran-
tują czytelnikom katalog elektroniczny, 
dzięki któremu można złożyć zamó-
wienie na wybrane tytuły. Wolumin 
zostanie przygotowany przez pracow-
ników i gotowy na odbiór.

 Co nowego?

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bieruniu, pomimo swojego liczne-
go zbioru (61 tysięcy książek), wciąż 
go powiększa. Świeże tytuły czekają 
na wypożyczenie, a wśród nich mię-
dzy innymi: 

Królestwo – kontynuacja fabuły jed-
nego z największych bestsellerów ostat-
nich lat – „Króla”. Szczepan Twardoch 
i tym razem nie zawodzi. Opowieść 
o wojnie z innej perspektywy. Twarde 

spojrzenie nie tylko na same ofiary, ale 
i na oprawców. Żydzi, Polacy i Niemcy. 
To przed nimi wszystkimi stoją najważ-
niejsze wyzwania – przeżyć i nie zatracić 
w sobie człowieczeństwa…

Dla wielbicieli kryminalnych zaga-
dek, Bernard Miner (francuski pisarz, 
Laureat wielu prestiżowych nagród) 
w roku 2020 wypuścił kolejną książ-
kę, od której trudno oderwać wzrok. 

„Dolina” to pozycja, która trzyma 
w napięciu od początku do końca. 
W małym miasteczku u stóp Pirenejów 
dochodzi do szeregu brutalnych i nie-
wyjaśnionych morderstw. Mieszkań-
ców ogarnia bezsilność i przerażenie. 
Przestają oni wierzyć w siłę organów 
ścigania przez co napięcie nieubła-
ganie wzrasta, skutkując całkowitym 
chaosem w mieście. W pewnym mo-
mencie pojawia się nadzieja. Do mia-
sta przyjeżdża były komisarz policji 
w Tuluzie, który od początku próbuje 
poznać dobrze miasto, okolice i miesz-
kańców. Czy uda mu się opanować sy-
tuację i zastopować serię morderstw? 

Ałbena Grabowska – „Uczniowie 
Hippokratesa. Doktor Bogumił”. Au-
torka zadebiutowała w 2011 roku 
powieścią „Tam, gdzie urodził się 
Orfeusz”. Od tamtego czasu uwodzi 
czytelników swoją wyobraźnią. Jej 
powieść „Stulecie Winnych” zosta-
ła nagrodzona nagrodą czytelniczek 
Pióro w trakcie IV Festiwalu Litera-
tury Kobiecej w Siedlcach. W swo-
jej najnowszej książce porusza wiele 
aspektów z dziedziny medycyny. Ałbe-
na Grabowska z wykształcenia jest le-
karzem i w tej tematyce czaruje czy-
telników jak nikt inny. Jak wyglądała 
medycyna w XIX wieku? Jakie wyzwa-
nia stały przed ówczesnymi lekarza-
mi? Brak leków, technologii i przede 
wszystkim zaufania do postępowych 
rozwiązań medycyny to niektóre dyle-

maty, które obecne są w tej książce. 
Dla najmłodszych czytelników Miej-

sca Biblioteka Publiczna w Bieruniu 
przygotowała także wiele ciekawych 
i nowych pozycji. 

Po książki – te najnowsze i nie tylko, 
można sięgnąć do filii przy ul. Chemi-
ków oraz Jagiełły.

Zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców miasta do czytania książek. Przy-
pominamy także, że wnętrze filii bi-
blioteki przy ul. Chemików 45 przeszło 
niedawno remont. Nowe, drewniane 
półki i odmalowane ściany zdecydo-
wanie umilają czas spędzony wśród 
tysiąca woluminów.

Nowy miesiąc,   
 nowe pozycje... 

Nazwiska takie jak Jo Nesbo, Paulina Świst, Szczepan Twardoch, Yuval Noah Harari czy 

Sławomir Koper zasiliły zbiory bibliotek. Stali bywalcy, ciągle rozpieszczani przez filie, 

przywykli już do takich niespodzianek.

Piątkowo-filmowo, czyli nowy cykl Jutrzenki
Śmiało możemy powiedzieć, że Bieruński Ośrodek Kultury wkroczył w rok 2021 z samymi 

nowościami. Kolejną inicjatywą, z którą wyszedł do mieszkańców naszego miasta jest 

cykl pokazów filmowych „Piątkowo-filmowo”. Miłośnicy kina będą mieli okazję raz 

w miesiącu w piątkowy wieczór spotkać się przy ciekawej produkcji. 

 Jako pierwszy 19 marca został za-
proponowany film pt. ”Wszystko jest 
iluminacją” z Eliah Woodem w roli 
głównej, a do jego obejrzenia zapro-
siła dyrektor Joanna Lorenc. 

 – Gwarantujemy Państwu filmy 
nieoczywiste, niekoniecznie te z duże-
go ekranu, filmy o ludziach, porusza-
jące ich problemy i zmagania. W na-

szym repertuarze znajdą Państwo 
propozycje z kinematografii świato-
wej, ale również polskiej – zapowie-
działa wprowadzająca do wydarzenia. 

Animatorom kultury z BOK-u ma-
rzy się, aby cykliczne spotkania w ki-
nie były również okazją do dyskusji 
na tematy poruszane w prezentowa-
nych filmach. W kwietniu planowany 

jest film z kinematografii szwedzkiej. 
Zachęcamy do śledzenia plakatów, 
mediów społecznościowych oraz za-
glądania na stronę www.bok.bierun.
pl. Liczymy na to, że mimo pandemii 
koronawirusa placówki kultury będą 
mogły już wkrótce zacząć funkcjono-
wać normalnie. 
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Od poniedziałku do środy:  
11:00 – 18:00

Czwartek 12:00 – 16:00
Piątek 9:00 – 16:00
Przerwa techniczna  

13:00 – 13:30 (oprócz czwartku)
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Spokojny sen

W ciągu dnia śmigłowiec LPR może 
wylądować praktycznie w miejscu, 
gdzie doszło do zdarzenia. Problem 
zaczyna się po zmroku. Wtedy lądo-
wanie jest dozwolone jedynie na udo-
kumentowanym lotnisku bądź lądo-
wisku, na autostradzie lub drodze 
dwujezdniowej przy odpowiednim 
zabezpieczeniu miejsca przez straż 
pożarną. Do lądowania w innych 
miejscach potrzebny jest pilot prze-

szkolony do lotów w goglach nokto-
wizyjnych. Takie uprawnienia posiada 
na razie tylko połowa pracowników 
LPR. Ostatnią możliwością jest spe-
cjalne miejsce gminne. W ostatnim 
czasie pojawia się dużo informacji 
o braku takich miejsc w chociażby 
dużo większym, sąsiednim mieście. 
Na szczęście mieszkańcy Bierunia   
mogą spać spokojnie. W mieście 
wyznaczone są dwa tzw. lądowiska 
gminne. Jedno z nich znajduje się 
na boisku KS Unia Bieruń przy ul. Che-

mików, a drugie akredytowane przez 
LPR miejsce to teren na tzw. boisku 
zapasowym przy ul. Jagiełły. 

To nie nowość

Bieruń od kilku lat posiada dwa lą-
dowiska gminne. Często lądują tam 
podniebne karetki, które niosą po-
moc chociażby mieszkańcom Tychów. 
Takie miejsca w mieście to naprawdę 
pomoc do domu. W końcu – nie każda 
gmina je posiada... 

– Wpływ, jaki mają szczepienia do-
skonale widać na przykładzie Domów 
Pomocy Społecznej. Dzięki zaszcze-
pieniu znacznej większość pensjo-
nariuszy DPS-ów i personelu, już nie 
ma tam ognisk koronawirusa. Teraz 
dla nas największym wyzwaniem 
jest wydajność. Do Polski dotrze 
w kwietniu ok. 5 mln dawek szcze-
pionki, a może nawet 7 mln. Dlatego 
zmieniamy zasady Narodowego Pro-
gramu Szczepień – mówi minister Mi-
chał Dworczyk, szef KRPM.

W powiecie bieruńsko-lędzińskim 
do kwietnia zaszczpiono już 5 502 oso-
by. Aż 1 981 z nich przyjęło drugą 
dawkę surowicy. Średnio podaje się 
173 szczepionki dziennie, z czego 
17 z nich to druga, finalna porcja. 

Od 1 kwietnia zaszczepić można 
się również w szpitalu tymczasowym, 

w wybranym szpitalu i punkcie samo-
rządowym w każdym powiecie, w punk-
tach drive thru, w zakładach pracy, ap-
tekach oraz przychodniach POZ.

Prawo do kwalifikacji pacjentów 
na szczepienia, od II kwartału 2021 r. 

nabyli dodatkowo: lekarze stomato-
lodzy, fleczerzy, pielęgniarki, położ-
ne, ratownicy, diagności labolatoryjni, 
farmaceuci, fizjoterapeuci i studenci 
ostatniego roku medycyny. 

Rejestracja roczników 
do 1973 ruszy  

już 12 kwietnia

Każdego dnia (oprócz niedziel) 
od 12 kwietnia do 24 kwietnia 2021 r. 
będą mogły się rejestrować na szcze-
pienia osoby kolejno z roczników 
od 1962 r. do 1973 r.

– Do końca sierpnia 2021 r. chce-
my zaszczepić wszystkich chętnych 
Polaków – mówi minister Dworczyk. 

Nowe zasady Narodowego 
Programu Szczepień

 Ħ MEDYK – ul. Wawelska 35

 Ħ MEDICOR – ul. Chemików 37

 Ħ FAMILIA-MED – ul. Chemików 37.

W mieście działają 3 punkty, 
w których można się zaszczepić:

Kolejna fala koronawirusa – kolejne zachorowania. Nie ma dnia, by karetki 

pogotowia nie były wysyłane do potrzebujących mieszkańców. Bywa i tak, 

że nie ma w danym momencie naziemnego zespołu, który może przyjechać 

na miejsce zdarzenia. Wtedy do akcji wkracza Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

Bezpieczny Bieruń
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30 marca 2021 r., została podana 6-milionowa dawka szczepionki przeciw COVID-19 w Polsce. 

Narodowy Program Szczepień zakłada duże przyspieszenie całego procesu. W związku 

z dynamicznym rozwojem pandemii, wprowadzono nowe zasady. Nowe restrykcje 

od 27.03 do 9.04
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BieruńZDROWY

Wiosenny serwis rowerowy to obo-
wiązkowa pozycja dla wszystkich po-
siadaczy tego środka transportu. To 
podstawa naszego bezpieczeństwa!  
Po długiej zimie musimy sprawdzić 
dokładnie nasz sprzęt i przygotować 
go do nowego sezonu.  Oczywiście 
możemy to zadanie powierzyć specja-
listom, ale nic nie relaksuje tak bardzo 
jak przyjemna praca i zaoszczędzone 
pieniądze w naszej kieszeni!

Pierwszym krokiem w „odzimianiu” 
roweru jest dokładne mycie. Lekko wil-
gotną ścierką przecieramy cały rower. 
Jeśli chcemy błyszczeć na ścieżkach ro-
werowych, warto użyć specjalnych pły-
nów do czyszczenia, ale odrobina pły-
nu do naczyń też zrobi robotę. 

Za oczyszczanie naszej maszyny naj-
lepiej wziąć się w słoneczną pogodę. 
Wtedy nasz rower szybko wyschnie 
i będziemy mieli pewność, że woda 
nie zaszkodzi naszym hamulcom i in-
nym ważnym częściom. 

Unikajmy do mycia roweru uży-
wania myjek ciśnieniowych – te spo-
wodować mogą więcej problemów 
niż korzyści. Brud, piach i inne zanie-
czyszczenia mogą trwale wcisnąć się 
do wielu szczelin w rowerze. Szczegól-
nie narażone są piasty, łożyska i cały 
napęd.  Jeśli mimo wszystko korzy-
stamy z takiego mycia – róbmy to jak 
z największej odległości, aby ciśnienie 
było możliwie jak najniższe. 

Ciężko uznać jaki element w ro-
werze jest tym najważniejszym, ale 
z pewnością łańcuch i kaseta to te 
części, bez których nie pojedziemy 
nigdzie.  Przed każdym sezonem po-
winniśmy sprawdzić stan naszego 
łańcucha – jeśli jest zbyt rozciągnięty 
będzie przeszkadzał w naszej jeździe, 
ciągle spadał i tylko brudził nasze 
ręce. Zły stan łańcucha może spo-
wodować także uszkodzenie kasety.

 Te dwa elementy są ze sobą ściśle 
powiązane. Przyglądając się kasecie, 
należy zwrócić uwagę na zębatki jeśli 
są zniszczone i obdarte – to sygnał, 
że prawdopodobnie czeka nas wymia-
na. W sklepach rowerowych można 
kupić specjalny przyrząd umożliwiają-
cy sprawdzenie naciągnięcia naszego 
łańcucha. Kosztuje parę złotych, a to 
dzięki niemu dużo większa kwota zo-
stanie z nami. 

Łańcuch zdrowy! To co dalej? Sma-
rowanie!  Jeśli nasz łańcuch posiada 
wiele brudu pamiętajmy o wyczysz-
czeniu go! Nasmarowanie brudne-
go łańcucha nie wróży nic dobrego. 
Jeśli decydujemy się na oczyszczenie 
naszego łańcucha po zakończonym 
procesie pamiętajmy o dokładnym 
osuszeniu – w tym celu warto użyć 
ręczników papierowych. Przy samym 
smarowani szczególnie ważne jest 
użycie specjalnego smaru do łańcu-
cha rowerowego.  

I pamiętajcie – w przypadku smaru 
NIE SPRAWDZA SIĘ  powiedzenie IM 
WIĘCEJ TYM LEPIEJ.

Łatwa regulacja również wiele za-
łatwi! Sprawne hamulce to jedna 
z najważniejszych spraw w bezpie-
czeństwie rowerowym. Jeśli nasze 
hamulce pomimo przycisku klamek 
hamulcowych hamują w sposób przy-
duszony, konieczna będzie wyregu-
lowanie linek. Jeśli przy hamowaniu 
rower wydaje dźwięk jakby chciał po-
informować o tym fakcie całą okoli-
cę – sprawdźmy klocki  hamulcowe! 
Posiadacze bardziej skomplikowanych 
sprzętów będą musieli sprawdzić stan 
płynu hamulcowego i odpowietrzyć 
swoje hamulce. W tym celu koniecz-

na będzie wizyta u profesjonalistów. 
Im bardziej skomplikowany rower, 
tym mniej możemy zauważyć  i na-
prawić sami. 

Komfortową i długą  jazdę zapew-
niają nam przerzutki, aby o nie zadbać 
często należy je tylko wyregulować, 
jeśli to konieczne, pamiętajmy o wy-
mianie pancerzy i klinek. 

Zwolennicy bardziej wymagającego 
terenu wyposażeni są często w swo-

ich rowerach w  amortyzatory.  Dzielą 
się one na dwie grupy: amortyzatory 
sprężynowe i powietrzne. Niestety ich 
serwis wymaga szczególnego sprzę-
tu i rozwagi. Jeśli Wasz amortyzator 
dawno nie był na przeglądzie albo za-

uważyliście, że już nie spełnia swojej 
roli, czym prędzej oddajcie go do skle-
pu rowerowego. Tam wykfalifikowane 
osoby zrobią z nim co trzeba.  

Jesteśmy już coraz bliżej pierwszej 
wiosennej przejażdżki, pozostało 
już niewiele. Na rowerze czeka nas 
masa przygód, ale przecież historia 
kołem się toczy – przyjrzyjmy się więc 
uważnie naszym kołom!  Sprawdźmy 
ogumienie i stan naszej dętki. Jeśli 

wszystko w porządku, przyjrzyjmy 
się geometrii naszych kół. Jeśli mamy 
wrażenie, że jakieś koło jest krzywe, 
konieczne będzie je wycentrować  
w punkcie rowerowym. 

Mało osób pamięta o tym, że wszyst-
kie śruby w naszym rowerze to tylko 
śruby i przez czas nieużytkowania mo-
gły złapać luzy. Aby zapewnić sobie bez-
pieczeństwo, sprawdźmy czy wszystkie 
wkręty siedzą na swoim miejscu. 

Ostatnim elementem jest spraw-
dzenie czy baterie w  oświetleniu 
rowerowym wciąż działają. Jeśli nie 
masz lampek koniecznie musisz je na-
być – to gwarant bezpieczeństwa dla 
Ciebie i innych. Piękne wycieczki ro-
werowe lubią się przedłużyć, a do dłu-
giego i jasnego wieczoru musimy jesz-
cze chwilę poczekać. 

Szerokiej drogi! (MP)

Wiosna puka do naszych drzwi, wraz z nią wiosenne porządki i nowe możliwości na spędzenie wolnego czasu.  Rowery! To one nie mogą doczekać się 

odkurzenia i podróży dłuższych i krótszych. Zanim wyruszymy w drogę na naszym dwukołowym przyjacielu, należy pamiętać o paru ważnych kwestiach 

– napompowanie opon nie wystarczy!

Pamiętaj przed rozpoczęciem 
sezonu rowerowego...
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BieruńZDROWY

Pandemia koronawirusa wybiła 
z rytmu niejednego sportowca. Tak-
że osoby, tylko od czasu do czasu się-
gające po większy wysiłek, zapewne 
ograniczyły go w bardzo dużym stop-
niu. Narodowa kwarantanna, zakazy, 
nakazy restrykcje – wszystko to wpły-
nęło negatywnie  na nasze zdrowie nie 
tylko psychiczne, ale również fizyczne.

Świadomie i wspólnie

By wyjść na przeciw potrzebom 
mieszkańców Bierunia, powstał spe-
cjalny projekt zdrowotny. Miejmy na-
dzieję, że kolejna fala koronawirusa nie 
zniszczy wielkich planów. W ramach 
działań o nazwie Zdrowy Bieruń za-
planowano następujące wydarzenia:

 B [ Nordic walking 
z BOSIR-em ]

Kup kijki i przyjdź – tak po prostu. 
Bezpłatne, plenerowe zajęcia prozdro-
wotne z trenerem ruszają już 10 kwiet-
nia. Potrwają do końca czerwca i będą 
odbywać się w dwóch lokalizacjach

Bieruń Stary – Łysina, w każdą so-
botę od 8:00 do 9:00  od 10 kwietnia 
2021 r. (zbiórka przy Rybaczówce).  

Bieruń Nowy – Węglowa 11, w każ-
dą sobotę od godziny 9:30 do 10:30 od  
10 kwietnia 2021 r. (zbiórka: obok bu-
dynku basenu)

 B [ Wykłady 
i warsztaty ] 

Walka ze stresem, problem de-
presji, wzmożona agresja czy kło-
poty z uzależnieniami, wszystkie te 
kwestie zostaną poruszone podczas 
wykładu oraz na specjalnie przygo-
towanych, grupowych cyklach war-
sztatowych. Praktycze warsztaty oraz 
zajęcia relaksacyjno-rekreacyjne od-
będą się we wrześniu i październiku. 
Oto lista tematów:
 – Jak radzić sobie z emocjami? 
 – Jak radzić sobie  

z uzależnieniami i agresją? 

 – Śmiech i oddech – jako sposób 
na stres 

 – Chwila na relaks! Zajęcia fizyczne
 – TRE – ćwiczenia uwalniające na-

pięcia, stres i urazy

 B [W trosce 
o kręgosłup]

Bo ten nigdy nie miał łatwo. Teraz, 
w czasie pandemii znacznie trudniej 
wygospodarować czas, by skupić się 
na zdrowiu swoich pleców. Podczas 
zajęć fizycznych, z wprowadzeniem 
teoretycznym dotyczącym prawidło-
wej postawy, przysłowiowy oddech 
poczują nawet najbardziej zniszczone 
kręgi. Zajęcia ruszą w sierpniu i po-
trwają do października. 

 B [ Umysł, nauka, 
duchowość ]

Listopadowa konferencja o bardzo 
bogatej tematyce powinna zaintereso-
wać każdego, kto dba o swoje zdrowie. 
Dla zainteresowanych przeprowadzo-
ne zostaną zajęcia z zakresu rekreacji 
ruchowej, koncentracji i relaksacji. Po-
niżej lista tematów:
 – Programy podświadome, emocje, 

stres… Jak uczymy się dbać o sie-
bie? Adaptacyjne i dezadaptacyjne 
strategie regulacji emocjonalnej

 – Wprowadzenie do sztuki skupienia
 – Zarys technik koncentracji i chrześ-

cijańska adaptacja medytacyjnych 
technik wschodu

 – Rola duchowości w radzeniu sobie 
ze stresem i emocjami współczes-
nego człowieka zachodu

 B [ Zdrowy Bieruń –  
żyj 30 lat dłużej ]

Dzięki atrakcjom sportowo-zdro-
wotnym planowanym na najbliższe 
miesiące każdy z mieszkańców Bie-
runia będzie mógł w realny sposób 
polepszyć swoją codzienność. Już dziś 
warto jednak pamiętać o kilku kwe-
stiach, które pomagają w utrzyma-

niu tzw. zdrowego ducha, zwłaszcza 
w trudnym czasie pandemii:
 – dozowanie informacji związanych 

z COVID-19,
 – zwracanie uwagi na wiarygod-

ność pozyskiwanych informacji
 – przerwy od social mediów i ser-

wisów informacyjnych,
 – bezpieczne podtrzymywanie 

istotnych relacji społecznych,
 – przynajmniej 30 minut dziennej 

aktywności dostosowanej do  
indywidualnych potrzeb,

 – odpowiednie nawodnienie  
i dieta dostosowana do  

indywiudalnych potrzeb,
 – kreatywne spędzanie czasu  

podczas izolacji,
 – tworzenie i przestrzeganie  

planu dnia,
 – przestrzeganie reguł sanitarnych 

podczas przebywania poza domem
 – szczególna dbałość o higienę,
 – oferowanie pomocy osobom,  

które mogą jej potrzebować.
Inicjatorką zdrowotnego działu w gaze-

cie jest Pani Jolanta Sałęga z Urzędu Mia-
sta. Każde kolejne wydanie to gwarancja 
sportowych i zdrowotnych nowości, któ-
rych naprawdę potrzeba nam wszystkim!

 – Tematyka zdrowotna pod na-
zwą: „Zdrowy Bieruń” zagości na sta-
łe na łamach naszej „Rodni”. Będzie 
to miejsce zamieszczania ważnych 
informacji o tematyce zdrowotnej  
dla mieszkańców Bierunia. Serdecz-
nie zachęcamy ekspertów i prakty-
ków z branży medycznej i sporto-
wo-rekreacyjnej do podzielenia się 
z Mieszkańcami naszego Miasta swoją 
wiedzą i doświadczeniem zawodo-
wym w dziedziny Zdrowia, będącej 
w żywym zainteresowaniu każdego 
mieszkańca – mówi Pani Sekretarz.

30-lecie odrodzenia samorządności miasta to świetna 

okazja do sportowego świętowania. A jak wiadomo 

– w zdrowym ciele zdrowy duch. W tym czasie warto 

więc wdrożyć w swoje życie ruch. BieruńZDROWY
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Sukces małej recytatorki
Julia Wieczorek z Przedszkola nr 3, choć ma dopiero 3 latka, już może pochwalić się 

niezwykłym talentem. Wychowanka Rybek zwyciężyła Regionalny Konkurs Recytatorski.

Najlepsza w regionie

Druga edycja odbyła się 26 lutego 
2021 roku w formie online. Konkurs 
zorganizowało katowickie Przedszkole 
nr 16. Rymowana rywalizacja adreso-
wana była do dzieci w wieku 3-4 lata 
i 5-6 lat. 

Reprezentantką jednego z bieruń-
skich przedszkoli była właśnie Jul-
ka. Dziewczynkę do konkursu przy-
gotowały nauczycielki grupy – pani 
Gabriela Nosal i pani Barbara Kała. 
Oczywiście nie należy zapominać 
o dumnych rodzicach 3-latki, którzy 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
w przygotowanie do konkursu po-

mogli córce pokonać rywali z licz-
nych przedszkoli w regionie i zdobyć 
zaszczytne I miejsce. 

Zwycięską „Jesienią”

Mała recytatorka deklamowała 
wiersz Marii Konopnickiej „Jesie-
nią”. Komisja doceniła umiejętności 
przedszkolaka. Wszystko za sprawą 
świetnej interpretacji i jak na 3 lata  
wspaniałych zdolności recytatorskich. 

Mała-wielka duma

Julia jest bardzo ciekawą wiedzy 
i świata dziewczynką. Lubi dużo mó-

wić oraz często pytać. Chętnie poma-
ga dziadkom i rodzicom, którzy starają 
się poświęcać jej dużo czasu na zaba-
wę, ale także na naukę. Przyswajanie 
wierszy na pamięć jest dla niej przy-
jemnością. Naprawdę chłonie wiedzę. 

 – W przygotowanie scenografii, 
rekwizytów, stroju oraz nagranie 
występu zaangażowana była cała 
rodzina. To na pewno nie jest ostat-
ni udział Julki w konkursach – przy-
znają rodzice.

Grono nauczycieli wczesnoszkol-
nych i cała redakcja Rodni raz jesz-
cze gratulują Julce sukcesu. Czekamy 
na kolejne osiągnięcia dziewczynki. 

Zwolnienie z podatku
Przedsiębiorco! Skutki pandemii sprawiły, że nie możesz prowadzić swojego biznesu? 

Miasto podjęło uchwałę zwalniającą z podatku od nieruchomości na pół roku, dla 

wszystkich tych, którzy mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wsparcie w trudnych 
czasach

Niestabilna przyszłość, kolejne re-
strykcje związane z rozprzestrzenia-
niem się wirusa COVID-19, wysoki 

wzrost zachorowań – to tylko kilka 
z powodów, które bez dłuższego na-
mysłu skłoniły Burmistrza Krystiana 
Grzesicę i przedstawicieli Rady Miej-
skiej do kolejnej już formy pomocy, 
jaką realnie można zagwarantować 
przedsiębiorcom, którzy zdecydowa-
nie przeżywają w tej chwili największy 
kryzys od lat.

Dla kogo?

Zwolnienie z podatku dotyczy grun-
tów, budynków lub ich części oraz lo-
kali związanych z działalnością gospo-
darczą. Wspólnym mianownikiem jest 
zakaz czynnego prowadzenia biznesu 
w związku z obostrzeniami związa-
nymi z pandemią. To nie tylko bran-
ża gastronomiczna, ale chociażby 
zakłady fryzjerskie. Przypominamy, 
że te będą nieczynne przynajmniej 
do 9 kwietnia. O dalszym losie przed-

siębiorców i usługobiorców rząd po-
informuje zapewne w okolicach po-
wyższej daty. Zwolnienie z podatku 
od nieruchomości obejmuje okres 
od stycznia do czerwca 2021 roku. 

To nie wszystko…

W zeszłym miesiącu informowa-
liśmy o zwolnieniu przedsiębiorców 
prowadzących działalność gastrono-
miczną z pierwszej raty opłaty kon-
cesyjnej. W mieście działają 24 takie 
miejsca. Z uwagi na naprawdę trudną 
sytuację gospodarczą trwają obrady 
dotyczące zwolnienia z kolejnej raty 
związanej z możliwością sprzedaży 
alkoholu na terenie swojego lokalu. 
Termin jej spłaty mija 31 maja. Już 
wkrótce ma zostać ogłoszona uchwa-
ła w tej sprawie. 

Warto wspomnieć o 90-procen-
towy uldze w opłacie czynszowej, 

z której korzysta kilku przedsiębior-
ców branży gastronomicznej, wynaj-
mujących lokale gminne. Ulga zosta-
ła wydłużona do końca marca i wiele 
wskazuje na to, że także w kolejnym 
miesiącu rachunek za lokal może wy-
nieść jedynie 10 proc.  z całej kwoty 
czynszu określonej w umowie. 

Bieruń wspiera gastro

Przedstawiciele poszkodowanej 
od dłuższego czasu branży gastro-

nomicznej w wielu przypadkach są 
naprawdę na skraju bankructwa. 
Zachęcamy do korzystania z usług 
oferowanych przez bieruńskie bary 
i restauracje. Warto sprawdzić bo-
gatą ofertę dań dostępnych w opcji 
na wynos czy w dostawie. Chociaż nic 
nie zastąpi rodzinnego wyjścia do re-
stauracji warto od czasu do czasu za-
mówić jedzenie do domu, chociażby 
po to, by w przyszłości – mieć do cze-
go wracać...
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UKS Unia Bieruń była organiza-
torem międzynarodowego turnieju 
Polish International U-17. Do hali 
w Bieruniu Nowym przyjechali najlep-
si nastolatkowie z różnych zakątków 
świata. Przez dwa dni mogliśmy oglą-
dać zmagania zdolnych badmintoni-
stów, ale niestety tylko przez internet.

Zawody odbywały się bez udziału 
publiczności. To oczywiście jest spo-
wodowane panującymi obostrze-
niami, które zostały wprowadzone 
z powodu pandemii koronawirusa. 
Wszystkie imprezy sportowe w całym 
kraju odbywają się bez kibiców.

Najwięcej powodów do świętowa-
nia mieli Polacy. Nasi reprezentanci 
wywalczyli dwa złote medale, dwa 
srebrne i trzy brązowe. To pokazuje, 
że rośnie nam zdolne pokolenie, któ-
re w niedalekiej przyszłości może da-
wać nam wiele powodów do radości 
w największych imprezach.

Kilka dni wcześniej w innych za-
wodach świetnie się spisała repre-
zentantka Unii Bieruń. Kinga Stokfisz 
wystartowała w Grand Prix Juniorów 
w Sulęcinie i zdobyła złoto w singlu 
oraz deblu.

Piast Bieruń Nowy, Unia Bieruń 
Stary i Gol Bieruń przez długie zi-
mowe tygodnie przygotowywały się 
do rundy wiosennej. Piast pierwsze 
spotkanie w lidze okręgowej miał 
rozegrać 3 kwietnia z Wisłą Wielka. 
Unia i Gol miały zaplanowane mecze 
na 21 marca kolejno z JUW-e Jaroszo-
wice (A-klasa) i Wisłą Mała (B-klasa).

Kibice, ale przede wszystkim pił-
karze odliczali już dni do inauguracji 
rundy wiosennej. W ciągu najbliż-
szych trzech tygodni jednak żaden 
z bieruńskich klubów nie rozegra 
meczu ligowego. To efekt nowych ob-
ostrzeń wprowadzonych przez rząd.

Rozporządzenie z 19 marca zaka-
zuje rozgrywania meczów z udziałem 
amatorów. Grać i trenować mogą 
jedynie profesjonaliści, zawodnicy 
pobierający stypendium oraz dzieci 
i młodzież. Dlatego Śląski Związek Pił-
ki Nożnej zawiesił wszystkie rozgrywki 
od ligi okręgowej w dół.

Na razie zakaz obowiązuje do 9 kwiet-
nia. Problem jednak się zrobi, gdy 
obostrzenia zostaną przedłużone. 
Wszyscy się boją, że powtórzy się sce-
nariusz z poprzedniego roku, kiedy to 
rozgrywki ligowe zostały zakończone 
po rundzie jesiennej.

Rozgrywki piłkarskie  
z udziałem bieruńskich 
drużyn zawieszone

Wraz z końcem marca miały się budzić do życia amatorskie 

rozgrywki piłkarskie w całej Polsce. Niestety, wcześniej 

zaczęła rosnąć liczba zakażeń koronawirusem i rząd podjął 

decyzję o zamrożeniu amatorskiego sportu.

Bieruń gościł badmintonowe
talenty z całego świata

Za nami międzynarodowy turniej w badmintonie, który odbył się w hali w Bieruniu Nowym. Zawody 

pokazały, że w Polsce mamy uzdolnione pokolenie 17-latków.

Seniorze, nie jesteś sam!
Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia? W ramach rządowego programu Wspieraj 

Seniora bieruński Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do korzystania z infolinii. 

Pomocna dłoń  
każdego dnia

W trudnym czasie pandemii star-
si mieszkańcy naszego miasta mogą 
czuć się spokojnie. Praconowcy MOP-
Su pomogą w codziennych czynnoś-
ciach. Zakupy, dostarczenie leków, 
rozmowa czy porada – to tylko nie-
liczne z możliwości wsparcia, jakie 
można otrzymać. 

Wspieraj Seniora

W ramach zeszłorocznej kampanii 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej uruchomiło specjalną infol-
nię dla osób starszych. Telefon prze-
znaczony jest dla osób 70+, ale także 
w wyjątkowych przypadkach młod-
si seniorzy mogą otrzymać pomoc. 
Wsparcie w głównej mierze dedy-

kowane jest tym, którzy w związku 
z pandemią przez większość czasu 
przebywają w domu. Chętni mogą 
dzwonić pod poniższy numer tele-
fonu. Pracownicy infolinii przekażą 
informację Bieruńskiemu Ośrodko-
wi Pomocy Społecznej 22 505 11 11

Poniżej także główny numer  
telefonu do bieruńskiej placówki.

32 216 21 76

Apelujemy do wszystkich osób star-
szych, by nie wstydziły się korzystać 
z dedykowanej im pomocy. 
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Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki na adres: rodnia@bok.bierun.pl rozlosujemy nagrody w postaci bieruńskich  
gadżetów. Po odbiór nagród zapraszamy do Urzędu Miasta Bierunia, do Kancelarii Ogólnej na parterze. 

Wielkanoc każdego roku wzbogaca nas wszystkich 

wiarą, dobrem i nadzieją.

Mimo trudnego czasu pandemii, 

niech i w tym roku będą to 

Święta pełne bliskości, radości oraz pokoju.

Radosnych i bezpiecznych Świąt Wielkiej Nocy

życzą
Zarząd i Pracownicy firmy NITROERG S.A

REKLAMA


