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DNI MIASTA I DOŻYNKI 2021

Na te wydarzenia wszyscy mieszkańcy Bierunia czekali z niecierpliwością. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, pora na kolejne Dni Miasta
i Dożynki. Jeszcze tego lata – dokładniej 11. i 12. września – odbędą się dwie wielkie uroczystości miejskie, o których opowiedziała dyrektor Bieruńskiego
Ośrodka Kultury, Joanna Lorenc.

Dwie daty i dwa powody do
świętowania – Dni Bierunia
i Święto Plonów. Dlaczego te
wydarzenia zostały połączone w jedno?
Joanna Lorenc: Bieruń jest
miastem, w którym nie tylko dominują inwestycje przemysłowe, ale żywa jest także
tradycja ludowa. Nie możemy
zapominać, że wśród mieszkańców naszego miasta jest wielu, którzy żyją z plonów ziemi i trudnią się uprawą roślin
oraz hodowlą zwierząt. Główne
święto naszego miasta, którym
niewątpliwie są Dni Bierunia są
świętem wszystkich mieszkańców, zarówno tych pracujących
na roli, jak i tych pracujących
w innych dziedzinach. Stąd
dwa dni obchodów Dni Bierunia, które w tym roku zostały
zaplanowane na 11. i 12. września na bieruńskim Rynku.
Tegoroczne obchody, jak poprzednio – potrwają dwa dni.
Czy podobnie, jak w 2019 roku,
atrakcje zostaną podzielone tematycznie? Z jednej strony zabawa, a z drugiej tradycja?
JL: Tradycja też może być
zabawą, a przede wszystkim
skłania do refleksji i znajdywania nowych aktywności.
A ta nowość z kolei powoduje, że nasze tradycje są ciągle
żywe i obecne w naszej kultu-

rze. Dlatego w tym roku sobotę chcemy dedykować całym
rodzinom. Chcielibyśmy, żeby
przychodząc na Rynek mogły
wspólnie się bawić, ale i czegoś
nauczyć. Niedziela z kolei rozpocznie się już o godz. 10:00 uroczystą, dożynkową Mszą Świętą.
Potem zapraszamy wszystkich
mieszkańców i gości do wspólnego korowodu, który przejdzie
od Sanktuarium św. Walentego
główną ulicą na Rynek. Niech
ten korowód pokaże, że jesteśmy wspólnotą mieszkańców
Bierunia. Zapraszamy do niego
także gości, którzy na pewno odwiedzą w tym dniu nasze miasto. A na Rynku rozpoczną się
tradycyjne obchody i otwarcie
Dożynek 2021.
Po pandemicznej przerwie,
stęsknieni Bierunianie są
głodni rozrywki. Co zaserwuje im BOK i UM?
JL: Przygotowaliśmy więc szereg warsztatów np. plastyczny,
ceramiczny, ekologiczny, łamigłówki i gry zręcznościowe,
stoliki szachowe. Do tego strefa
aktywności sportowej przygotowanej przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji, z ciągle
największą atrakcją, jaką jest
dmuchaniec. Będzie też coś
niezwykłego, czyli to, co lubią
mali i duzi, czyli spektakl magii i iluzji. Wystąpią także nasze

utalentowane dzieci i młodzież
z bieruńskich szkół i przedszkoli.
Będzie również godzina dobrej
muzyki w wykonaniu zespołu
Avocado i, mamy nadzieję, że
utwory w wykonaniu utalentowanych członków tego zespołu, przypadną do gustu naszej
bieruńskiej publiczności. Na zakończenie tego dnia zaprosimy
wszystkich do wspólnej zabawy.
W niedzielę natomiast największą atrakcją będzie koncert Zespołu „Śląsk”, którego
marki nie trzeba przedstawiać.
Zespół ten jako ambasador naszej śląskiej kultury znany jest
na całym świecie i bardzo się
cieszymy, że możemy gościć go
również u nas. Wysoki poziom
śpiewu, tańca, kolorowe, piękne stroje i ich duża różnorodność pokazują, że śląska kultura
ludowa nadal cieszy się popularnością i wierzymy, że i u nas
nie zabraknie tych, którzy przyjdą posłuchać i obejrzeć ten
koncert. Zapraszamy oczywiście
wszystkich do odwiedzin stoisk
i prezentacji stowarzyszeń, działających w naszym mieście, które przygotowały z okazji 30-lecia odzyskania samorządności
przez Bieruń informacje o swojej działalności.

Czytaj dalej, str. 8

Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny wystąpi na bieruńskim Rynku podczas Dożynek 12 września
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Powstanie droga S1

Dziewięć ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą
Bierunia. To pierwszy z dwóch przetargów, których realizacja pozwoli domknąć S1 pomiędzy węzłem Kosztowy a Bielskiem-Białą.

Przetarg dotyczy budowy fragmentu drogi S1 o długości ok. 2,9 km,
odcinka drogi głównej ekspresowej o długości ok. 2 km oraz drogi –
pomiędzy węzłem Bieruń a układem
ulicznym Bierunia (dojazdu do ul. Jagiełły) – o długości ok. 2 km.
Realizacja obejmuje również budowę węzła Bieruń, a także pięciu
obiektów inżynierskich.
Inwestycja umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44 (DK44).
Ofertę z najniższa ceną ok. 213 mln
zł, złożyła firma Strabag. Z kolei najwyższą ofertę złożyło konsorcjum firm
Mota Engil Central Europe i PORR,
które wyceniło ją na kwotę około

275 mln zł. Kosztorys Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to
około 240 mln złotych.

Odcinek
Mysłowice – Bieruń
Drugi przetarg dotyczy 10-kilometrowego odcinka drogi S1 Mysłowice
– Bieruń wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny.
Powstaną też dwa Miejsca Obsługi
Podróżnych: Lędziny Wschód oraz Lędziny Zachód, 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura
techniczna. Na budowę tego odcinka wpłynęło 9 ofert. Najniższą złożyła
firma POLAQUA: 465 454 548,36 zł

Oficjalny odbiór zakończonych prac na ul. Węglowej!
Prawie rok od rozpoczęcia robót na ul. Węglowej w Bieruniu rozpoczęły się procedury odbiorowe przebudowanej ulicy wewnętrznej. 12 sierpnia
odbyło się spotkanie w sprawie odbioru robót budowlanych na ul. Węglowej. Wzięli w nim udział Krystian Grzesica, Burmistrz Miasta Bierunia i radna
Krystyna Wróbel, obecni byli także przedstawiciele wykonawcy.
Odbioru dokonali Krystian Grzesica – Burmistrz
Miasta Bierunia i radna Krystyna Wróbel, obecni
byli także przedstawiciele wykonawcy robót – firma
INFRAX z Bojszów oraz Wydziału Inwestycji i Remontów. Podczas oficjalnego otwarcia nowowyremontowanego odcinka pojawili się też mieszkańcy
osiedla, którzy przekazali swoje uwagi.
Urząd Miasta Bieruń przypomina, że w ramach
zadania za kwotę 1 miliona 200 tysięcy złotych
został przebudowany ponad 400-metrowy odcinek ulicy Węglowej wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową i teletechniczną. W ramach
inwestycji powstały też miejsca postojowe.

Na realizację tej inwestycji
Miasto Bieruń otrzymało
dofinansowanie:
•
•

z Rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych: 557,5 tysięcy złotych
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych: 665 tysięcy złotych

fot. UM w Bieruniu

Przebudowa ulicy Węglowej z całą pewnością
poprawiła jej funkcjonalność, a także zwiększyła
wartość estetyczna centrum osiedla.

Przedsięwzięcie
polegało w szczególności na:
•

•
•
•
•

przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej na osiedlu Węglowa – o szerokości
zmiennej i długości 406 m oraz budowie
miejsc postojowych w ciągu tej drogi
przebudowie kanalizacji deszczowej;
budowie kanalizacji teletechnicznej;
przebudowie kolidującej sieci SN;
zabezpieczeniu sieci gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej i elektrycznej.

Rodnia nr 7/2021 | 3

GOSPODARKA

RAPORT INWESTYCYJNY

Ruszyła przebudowa i remont  Konserwacja
ulicy Mieszka I
wałów
Ruszył remont i kompleksowa przebudowa ulicy Mieszka I. To kolejna ważna inwestycja
infrastrukturalna, na którą Miasto Bieruń skutecznie pozyskało dofinansowanie
ze środków zewnętrznych.

fot. UM w Bieruniu

8 lipca podpisana została umowa,
na mocy której do maja 2022 roku
droga zyska nowy blask i zapewni mieszkańcom doskonały komfort
użytkowania. Przedsięwzięcie będzie
polegało na przebudowie i remoncie
ulicy Mieszka I na odcinku o łącznej
długości 900 metrów.
W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi o długości
813 metrów (na odcinku od zjazdu do
posesji przy ul. Mieszka I 118 do skrzyżowania z ulica Solecką) oraz remont
odcinka drogi o długości 87 metrów
(na odcinku od skrzyżowania z ulicą
Granitową do zjazdu do posesji przy
ulicy Mieszka I 118). Inwestycja obejmuje także budowę chodnika, oświetlenia, zatok postojowych, zjazdów do
posesji i kanalizacji deszczowej.

Wycinka i nasadzenia
rekompensacyjne
Budowa chodnika wymusza wycinkę drzewostanu rosnącego w pasie
drogowym ul. Mieszka I.
Niestety jest nieunikniona, ponieważ rosnące wzdłuż jezdni drzewa
kolidują z zaprojektowanym z myślą
fot. UM w Bieruniu

Od lipca do października 2021 roku Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi prace
konserwacyjne na wałach przeciwpowodziowych.

fot. UM w Bieruniu

o bezpieczeństwie ciągiem pieszym.
Nowy chodnik odseparuje od siebie
poszczególnych uczestników ruchu –
obecnie piesi zmuszeni są poruszać
się pasem jezdni wspólnie z jadącymi
samochodami, tymczasem wśród nich
jest mnóstwo dzieci korzystających
z bardzo popularnego na ul. Mieszka
I placu zabaw.
Aby jednak zrekompensować utratę zieleni na tym obszarze jesienią
2021 roku dokonane zostaną nasadzenia zastępcze. Na wspomnianym wyżej placu zabaw pojawi się 36 śliw wiśniowych, dokładnie takich samych, jak
te, które znamy już z nasadzeń wzdłuż
Plant Karola za bieruńską „Triadą”.

Kiedy zakończą się
prace?
Wykonawcą robót jest firma NOVUM STONE EXPERT Spółka z o.o.
Sp.k. z siedzibą w Katowicach. Przebudowa potrwa 10 miesięcy od dnia
przekazania placu budowy – jej koniec
przewidziany jest na maj 2022 roku.
Wartość podpisanej umowy to prawie 2 miliony złotych. Miasto Bieruń
otrzymało 50% dofinansowania na

realizację tej inwestycji z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.

Kompleksowe
podejście do remontów
w mieście
Droga ta stanowi bezpośrednie
połączenie z wyremontowanym
w 2020 roku – przy udziale środków
z Funduszu Dróg Samorządowych
– odcinkiem ulicy Granitowej. Planuje się zachowanie jednorodności sieci drogowej poprzez wymianę
nawierzchni, rozbudowę kanalizacji
deszczowej, oświetlenia ulicznego
(zgodnie z przyjętymi standardami
oświetlenia ulicznego w mieście),
a także budowę chodników i miejsc
parkingowych w pasie drogowym.
Inwestycja na ul. Mieszka I polega
w szczególności na:
• kompleksowej przebudowie
drogi na odcinku 813 metrów
i przebudowie odwodnienia
tej drogi
• remoncie drogi
na odcinku 87 metrów
• budowie chodnika
• budowie miejsc
postojowych
• przebudowie skrzyżowania
oraz zjazdów do posesji
• rozbudowie oświetlenia

W trakcie prac sprawdzany jest
stan wałów i drożności przepustów. Prowadzone prace związane
z konserwacją mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców i miasta.
W ramach przedsięwzięcia również zostanie wykoszona trawa na
wałach. Ma to na celu ułatwienie
ewentualnego przepływu wody,
uniemożliwia tworzenie się nanosów, a także wzmacnia system korzenny roślin, co wpływa pozytywnie
na stabilność wałów.
Ponadto koszenie sprawia, że
w trawach nie gnieżdżą się zwierzęta, które swoją obecnością mogą
powodować uszkadzanie wałów
poprzez rycie czy budowanie nor.

Harmonogram prac:
•

•

•

•

•

•

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – Wisła: od
02.08.2021 do 18.08.2021
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – Przemsza:
od 02.08.2021 do 01.10.2021
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – Gostynka:
od 07.07.2021 do 05.08.2021
Utrzymanie międzywala
Gostynki: od 07.07.2021
do 09.08.2021
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – Mleczna:
od 07.07.2021 do 04.09.2021
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – Ciek Goławiecki: od 07.07.2021 do
05.09.2021
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Metropolia ma wraz z gminami zrealizować program STOP SMOG. Współpracą zainteresowanych jest 15 gmin. Dzięki wspólnemu działaniu, wymiana źródeł
ciepła oraz termomodernizacja może objąć ponad 350 prywatnych domów jednorodzinnych, które należą do osób, których nie stać na takie inwestycje.

Bieruń wytrwale
walczy ze smogiem!

19 sierpnia 2021 r. podczas sesji
Zgromadzenie GZM podjęło uchwałę
wyrażającą zgodę na wejście w prawa
i obowiązki gmin, które wynikają z realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych.
Oznacza ona zgodę na realizację Programu Stop Smog przez Metropolię.

Główny problem
Metropolii GZM
Poprawa jakości powietrza to jedno z głównych wyzwań Metropolii.
Problemem jest wysokie stężenia pyłów zawieszonych, które są szkodliwe
dla zdrowia.
Głównym źródłem emisji pyłów jest
spalanie węgla w piecach i przestarzałych kotłach węglowych. Program
Stop Smog, który ma realizować Metropolia jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, które
mają zbyt niskie dochody, by dokonać
zmian w nieefektywnym i zagrażającym środowisku systemie ogrzewania.
– Rozpoczynamy współpracę z gminami na rzecz zmniejszania niskiej
emisji. Metropolia chce wykorzystać
swe kompetencje ustawowe i wesprzeć gminy w realizacji Programu –
mówi Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący Zarządu Metropolii GZM.

– Razem możemy efektywniej przezwyciężać problem, który dotyka nas
wszystkich. Wspólnie będziemy wspierać mieszkańców, których sytuacja materialna nie pozwala na wymianę źródeł
ciepła i termomodernizację budynków.
Teraz wraz z metropolitalnym Programem Ograniczenia Niskiej Emisji możemy mieć większe oddziaływanie na
poprawę jakości powietrza – tłumaczy.

16 gmin Metropolii
Obecnie 1 gmin wyraziło zainteresowanie realizacją projektu.
• Będzin (20 budynków),
• Bieruń (20),
• Bobrowniki (50),
• Dąbrowa Górnicza (20),
• Gierałtowice (30),
• Gliwice (20),
• Katowice (25),
• Knurów (20),
• Mikołów (30),
• Mysłowice (20),
• Siewierz (20),
• Sośnicowice (20),
• Tarnowskie Góry (20),
• Tychy (20),
• Zabrze (20)
• Piekary Śląskie (20)
Łącznie: 355 budynków.

Koszt wymiany pieców
wyniesie prawie
20 mln złotych
Według szacunków koszt realizacji projektu, który ma potrwać do
2025 roku wyniesie ok. 18,8 mln
zł. W tej kwocie ok. 13,1 mln zł ma
pochodzić z budżetu NFOŚiGW, ok.
2,8 mln zł dołoży Metropolia GZM, ok.
2,9 pochodzić będzie z 15 gmin zainteresowanych udziałem w projekcie.
– Podczas realizacji projektu STOP
SMOG Metropolia będzie odpowiedzialna za m.in. zawarcie porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
prowadzenie budżetu, doradztwo
techniczne oraz przeprowadzenie
prac budowlanych dotyczących realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych
– mówi Damian Kołakowski, zastępca
dyrektora Departamentu Ochrony
Środowiska Metropolii GZM.
– Zadaniem gmin będzie nabór
i weryfikacja wniosków mieszkańców,
wspólna z GZM promocja działań. Samorządy lokalne będą także kontrolować utrzymanie trwałości projektu
po zakończeniu prac budowlanych –
tłumaczy Damian Kołakowski.

Działania związane z ograniczaniem
niskiej emisji gmina Bieruń realizuje
od 2004 roku. W ramach Programu
działań na rzecz ograniczenia niskiej
emisji w roku 2021 Bieruń otrzymał
dofinansowanie na realizację zadania
pod nazwą „Instalacja efektywnego
energetycznie oświetlenia na terenie
Gminy Bieruń – etap IV”. Dofinansowanie wynosi blisko 372 tysiące złotych.
Projekt swym zakresem obejmuje
budowę oświetlenia ulicznego w Bieruniu. W jego ramach powstanie
nowa infrastruktura oświetleniowa
– będą to 33 sztuki słupów aluminiowych oraz 33 oprawy LED.
Dodatkowo Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przeznaczyła
w 2021 roku 14,6 mln złotych na
wsparcie gmin członkowskich, w tym
gminy Bieruń w ramach Programu
Ograniczania Niskiej Emisji (PONE).

Punkt terenowy
„Czyste Powietrze”
Przypominamy, że w Urzędzie
Miejskim w Bieruniu od lutego działa
prężnie punkt terenowy programu
“Czyste Powietrze”. Nasi urzędnicy
udzielają wszelkich informacji o programie i pomagają w złożeniu wniosku o wymianę źródła ciepła.
Mieszkańcy Bierunia najczęściej
wnioskowali o wymianę kotłów węglowych na nowoczesne gazowe, co-

raz większą popularnością cieszą się
też pompy ciepła i wentylacja mechaniczna. Złożono kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją i kilka
o dofinansowanie montażu instalacji
fotowoltaicznej.

UWAGA
Mieszkańcy!!!
Urząd Miejski w Bieruniu organizuje drugie spotkanie z mieszkańcami w zakresie realizacji narodowego
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”.
Zaplanowano je na 11 września
2021 r. na Rynku w Bieruniu w godzinach od 15:00 do 19:00. Na spotkaniu zostaną omówione zasady
dofinansowania do działań termomodernizacyjnych w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych oraz
w budynkach, w których zlokalizowane są dwa lokale mieszkalne. Przedstawione zostaną również zasady
rozliczania zadań i inne zagadnienia
dotyczące termomodernizacji, a także możliwości pozyskania środków
na ich realizację. Na spotkaniu będzie można również umówić termin
wizyty w urzędzie w celu uzyskania
pomocy w wypełnianiu wniosków
o dofinansowanie wyżej wymienionych zadań. Wnioski spisywane są
w punkcie konsultacyjno–informacyjnym znajdującym się w gmachu
Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Zapraszamy wszystkich, którym zależy
na czystym powietrzu w Bieruniu.
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Nowe drogi rowerowe

Kopcowej – aż do połączenia
z dworcem autobusowym.
• Przedłużenie wybudowanej
w 2019 roku równolegle do ulicy Turystycznej drogi rowerowej
oraz chodnika wzdłuż ulicy Św.
Kingi (w stronę Starostwa Powiatowego) i dalej – od ulicy Św.
Kingi aż do ulicy Zarzyny.

Odcinek ścieżki rowerowej przy ul. Turystycznej zrealizowany w 2019 roku,
w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna
przeciwdziałająca zmianom klimatuna terenie gminy Bieruń – etap I

19 sierpnia 2021 r. Burmistrz Miasta Bieruń Krystian Grzesica poinformował o rozpoczęciu
budowy ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Św. Kingi do ulicy Zarzyna.
Burmistrz Krystian Grzesica wraz ze
Starostą Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Bernardem Bednorzem poinformował o powstaniu bezpiecznego
połączenia ulicy Zarzyna wzdłuż drogi
wojewódzkiej z drogą krajową. Inwestycja zakłada przedłużenie wybudowanej
w 2019 roku równolegle do ulicy Turystycznej drogi rowerowej oraz chodnika
wzdłuż ulicy Św. Kingi (w stronę Starostwa Powiatowego) i dalej. Nowo budowany ciąg pieszo-rowerowy będzie
posiadał oświetlenie LED.

Współpraca przy
realizacji II etapu
Centrum Przesiadkowego
Burmistrz Bierunia zaznaczył, że
realizacja wszystkich zadań, które
powstają w ramach drugiego etapu
realizacji Centrum Przesiadkowego
nie byłaby możliwa bez współpracy
ze Starostą Bernardem Bednorzem.
– Jest to 10 różnych odcinków na terenie całego miasta za ponad 3 milio-

ny złotych. Dzięki temu, poszczególne
elementy ścieżek rowerowych będą się
łączyć w całość. Myślę, że na terenie
Bierunia i na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, mieszkańcy już wkrótce
będą mogli korzystać z kolejnych połączeń rowerowych – poinformował burmistrz Bierunia Krystian Grzesica

Sieć bezpiecznych
połączeń
Jak informuje Urząd Miasta w Bieruniu w ramach szeroko zakrojonego
projektu pod nazwą Centrum Przesiadkowe etap II zostanie wybudowanych dziesięć odcinków ścieżek rowerowych, o łącznej długości 3,5 km,
które połączą istniejącą infrastrukturę
rowerową w spójną całość.
Budowa wspomnianego powyżej
250-metrowego odcinka drogi zakończona zostanie do grudnia 2021 roku,
zaś cały projekt dobiegnie końca
w grudniu 2022 roku.

Kompleksowa strategia
niskoemisyjna
przeciwdziałająca
zmianom klimatu
Przypomnijmy, że szeroko zakrojony projekt pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca
zmianom klimatu na terenie gminy
Bieruń obejmująca budowę dwóch
zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń
Stary – etap II” zakłada modernizację
infrastruktury wokół dworca autobusowego w Bieruniu Starym oraz utworzenie 3,4 kilometra infrastruktury rowerowej, a w tym: dróg rowerowych,
ciągów pieszo-rowerowych oraz wyznaczonych oznakowaniem poziomym
tras rowerowych na jezdniach.

Wieloelementowa
inwestycja
Budowa infrastruktury rowerowej
w starobieruńskiej części miasta
obejmująca realizację następują-

cych zadań:
• Wydzielenie drogi rowerowej
z jezdni ulicy Krakowskiej wraz
z połączeniem jej z drogą rowerową wzdłuż ulicy Barańcowej
(a z dworcem autobusowym
z drugiej strony).
• Budowa ciągu pieszo – rowerowego (oraz oświetlenia) na
drugiej części Grobli i połączenie jej z istniejącą drogą rowerową wzdłuż ulicy Wylotowej.
• Przedłużenie drogi rowerowej
i chodnika wzdłuż ulicy Chemików (od miejsca, gdzie powiatowa droga rowerowa się
kończy) do ulicy Turyńskiej
i skomunikowanie jej z ulicą
Ekonomiczną.
• Budowa drogi rowerowej łączącej ulicę Marcina (gdzie
powstała nowa ściażka rowerowa, przy okazji remontu ulicy Łysinowej i Marcina) z ulicą
Licealną do wybudowanego
w 2018 roku parkingu.
• Budowa ciągu pieszo – rowerowego od kładki na rzece Mlecznej do ulicy Kopcowej, a dalej
drogi rowerowej wzdłuż ulicy

Zrealizowanych
zostanie też wiele
mniejszych zadań
„Metamorfoza” dworca autobusowego obejmie m.in.:
• Posadowienie toalety kontenerowej (przystosowanej również
dla osób niepełnosprawnych)
• Utworzenie wiaty rowerowej
• Gruntowny remont „Kadłuba”
Inwestycja zrealizowana powinna
być do roku 2022. Przypomnijmy, że
Miasto Bieruń otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 629 171,63 zł na
realizację projektu pn. „Kompleksowa
strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca 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. Dzięki pozyskanym
środkom zrealizuje kolejny szeroko
zakrojony projekt o łącznej wartości
3 093 143,09 zł. Projekt zakłada przystosowanie dworca autobusowego
w Bieruniu Starym na Centrum Przesiadkowe i olbrzymią rozbudowę infrastruktury rowerowej w mieście.

Przejście na ul. Chemików do przebudowy
Powiat Bieruńsko-Lędziński otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pod
tytułem: "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej, ul. Chemików w Bieruniu". Wartość projektu to
60 000 zł, natomiast dofinansowanie wyniesie 80% wartości projektu.

Przejście dla pieszych z nowoczesną sygnalizacją świetlną znajdować
się będzie na wysokości ulicy Chemików 3 w pobliżu pawilonu SPECTRA,
dworca autobusowego, na przeciwko
Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu.
Przebudowa poprawi bezpieczeń-

stwo pieszych, w tym uczniów szkoły.
W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie dedykowane polegające na zastosowaniu opraw
oświetleniowych o asymetrycznym
rozsyle strumienia świetlnego. Dodatkowo wykonane zostaną rampy

krawężnikowe na całej szerokości
przejścia dla pieszych.
Pochylenie chodnika oraz ścieżki pieszo-rowerowej na rampie nie
będzie większe niż 10%. Planowane
jest także wykonanie fakturowych
oznaczeń nawierzchni, a także pasów

wibracyjno-akustycznych.
Gmina Bieruń będzie współuczestniczyć w kosztach wkładu własnego
wnioskodawcy. Na realizację zadanie
przekaże 6 000 zł, co stanowi 50%
wartości wkładu własnego do zadania i 10% wartości całego zadania.

fot.UM w Bieruniu
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Budżet Obywatelski Bieruń 2021: trwa weryfikacja
Zakończył się nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia – edycji na rok 2022. W terminie wpłynęło 18 projektów. Urząd Miasta
Bieruń dziękuje ich autorom za zaangażowanie.
Aktualnie trwa weryfikacja formalna
i merytoryczna złożonych projektów.
Te, które przejdą pozytywnie ten etap,
trafią na listę do głosowania.
Mieszkańcy głosować będą również na dwie listy projektów (oddzielnie na projekty z kategorii ogólnomiejskich i oddzielnie na projekty
z kategorii projektów małych). Głosowanie odbędzie się w dniach od
4 do 17 października 2021 r. Wybrane projekty zostaną zrealizowane
w przyszłym roku.
Jest to już szósta edycja Budżetu
Obywatelskiego w Bieruniu. Inicjatywa wróciła po rocznej przerwie. Mieszkańcy Bierunia mają do wykorzystania
400 tysięcy złotych – połowę tej kwoty

na projekty ogólnomiejskie, a drugą połowę na projekty mniejsze, realizowane
w danym regionie miasta.

Czym jest Budżet
Obywatelski?
Budżet Obywatelski to demokratyczny proces, w ramach którego mieszkańcy mogą współdecydować o wydatkach
publicznych w mieście w perspektywie
kolejnego roku budżetowego.
Oznacza to, że:
mieszkańcy zgłaszają propozycje
•
zadań do Budżetu Obywatelskiego, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem
możliwości realizacji;

•

propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje
się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
w efekcie końcowym projekty,
•
które osiągnęły najlepszy wynik
w głosowaniu, aż do wyczerpania
puli środków, przeznacza się do
realizacji, wpisując je do uchwały
budżetowej.
Idea Budżetu Obywatelskiego doskonale wpisuje się w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego i współzarządzania miastem przez świadomych
i aktywnych mieszkańców.

Nowe, atrakcyjne oferty
Innowacyjna taryfa pozaszczytowa ze zniżką do 20%, możliwość zabrania w weekendy oraz święta drugiej osoby za dopłatą złotówki, rozszerzone
bilety rodzinne, nawet 25% ulgi dla grup czy dobowe i miesięczne bilety, uprawniające do korzystania z pociągów Kolei Śląskich oraz komunikacji
ZTM to tylko niektóre z nowych, atrakcyjnych ofert proponowanych przez kolejową spółkę.

Jak wskazuje Patryk Świrski, prezes
Kolei Śląskich – przewoźnik jest kręgosłupem komunikacyjnym regionu,
który każdego dnia daje pasażerom
możliwość dotarcia w szybki, bezpieczny, komfortowy i przystępny cenowo
sposób do najbardziej odległych zakątków województwa śląskiego.
Koleje Śląskie konsekwentnie podejmują działania, które mają na celu stałe
podnoszenie komfortu pasażerów i dostępności regionalnego transportu kolejowego tak, aby stawał się on zawsze
pierwszym wyborem w momencie planowania podróży.

Nowe taryfy
i bilety miesięczne
już od 1 września
Wprowadzanie rozwiązań mających
na celu uproszczenie taryfy przewozowej rozpoczęło się już w maju 2021 roku.
Pierwsza faza zmian weszła w życie
10 maja 2021 roku, druga wchodzi już
1 września 2021 roku, zaś cały proces
powinien zakończyć się w 2022 roku.
– Jesteśmy kręgosłupem komunikacyjnym regionu. Obsługując 16 linii
oraz uruchomiając blisko 400 pociągów każdego dnia dajemy pasażerom

możliwość dotarcia w szybki, bezpieczny, komfortowy i przystępny cenowo
sposób do najbardziej odległych zakątków województwa śląskiego. Doskonale rozwinięta siatka połączeń z jednej strony stanowi ogromny potencjał,
z którego na co dzień mogą korzystać
wszyscy mieszkańcy Śląska, a z drugiej
jest również wielowymiarowym wyzwaniem dla ekspertów spółki, którzy
stale monitorują liczbę pasażerów i zainteresowanie poszczególnymi trasami
oraz tworzą analizy, w oparciu o które
wprowadzamy nowe oferty i aktywności promocyjne – mówi Patryk Świrski,
prezes Kolei Śląskich.

Oferty dla rodzin,
par, i dla wszystkich
pasażerów
Podążając za trendami europejskimi, Koleje Śląskie jako pierwszy polski
przewoźnik regionalny od 1 września
2021 roku wprowadzają możliwość korzystania z innowacyjnej taryfy pozaszczytowej ze zniżką do 20%.

Na pasażerów czekać będzie również
szereg najbardziej atrakcyjnych ofert.
Silesia 24 pozwoli na podróżowanie
po całym województwie śląskim zarówno pociągami Kolei Śląskich, jak i komunikacją ZTM bez ograniczeń przez
24 godziny za jedyne 38 złotych.
Silesia Duo umożliwi zabranie
w weekendy oraz święta drugiej osoby
za dopłatą złotówki. Strefowy Superbilet 24 będzie uprawniał do korzystania
z pociągów Kolei Śląskich oraz komunikacji ZTM na terenie Metropolii przez
24 godziny w cenie 15 złotych.

Superbilety miesięczne
na Koleje Śląskie
i komunikację ZTM
Zupełną nowość stanowią Superbilety miesięczne, będące odpowiednikami dotychczasowych Metrobiletów,
które umożliwią podróż pociągami Kolei Śląskich w wybranych strefach Metropolii. Dodatkowo, bilety te po raz
pierwszy pojawią się w sieci sprzedaży
śląskiego przewoźnika i będą hono-

rowane w wyznaczonych obszarach
komunikacji ZTM.
Wprowadzone zostaną również
atrakcyjne oferty dla osób podróżujących wspólnie. Mała Grupa Poza Szczytem otrzyma zniżkę 25%, a oferta Rodzina w nowej odsłonie umożliwi podróż
aż 9 osobom ze zniżką 30%.
– Na co dzień podejmujemy działania, które mają zachęcać do bezpiecznego podróżowania z nami. Stale wskazujemy również na wszystkie zalety
wyboru kolei, jako doskonałego środka
transportu podkreślając jego wygodę,
krótki czas podróży, ekologię i bezpieczeństwo. Nowe atrakcyjne oferty to
kolejny krok w stronę pasażerów, których komfort i satysfakcja z podróży są
dla nas najważniejsze – podkreśla Alicja Omięcka, wiceprezes Kolei Śląskich.
Nowe oferty Kolei Śląskich zaczną
obowiązywać 1 września 2021 roku.
Śląski przewoźnik zachęca do zapoznania się ze szczegółami na stronie

www.kolejeslaskie.pl
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
ogłasza pierwsze publiczne nieograniczone przetargi ustne na:
sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Borowinowej (obręb Bieruń Stary,
karta mapy 9), wpisanych do księgi wieczystej
nr KA1T/00011364/9 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Tychach, tj. działki nr 1554/229,
1555/229, 1556/229 oraz 1590/229, które zgodnie z obowiązującymi zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Borowinowej,
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu nr VIII/7/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej – 3 MN.
Termin i miejsce przetargu – w dniu 7 października 2021 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment
B, II piętro, pok. nr 212) odbędzie się:
• o godz. 10:00 przetarg na zbycie
działki nr 1554/229 o powierzchni
0,0735 ha, użytek B – cena wywoławcza
81 000,00 zł – wadium – 4 100,00 zł,
• o godz. 10:30 przetarg na zbycie
działki nr 1555/229 o powierzchni
0,0764 ha, użytek B – cena wywoławcza
85 000,00 zł – wadium – 4 300,00 zł,
• o godz. 11:00 przetarg na zbycie
działki nr 1556/229 o powierzchni
0,1027 ha, użytek B – cena wywoławcza
113 000,00 zł – wadium – 5 700,00 zł,

• o godz. 11:30 przetarg na zbycie
działki nr 1590/229 o powierzchni
0,0667 ha, użytek B – cena wywoławcza
73 000,00 zł – wadium – 3 700,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według
stawki obowiązującej w dacie sprzedaży – aktualnie stawka wynosi 23%.

Termin wnoszenia wadium –
30 września 2021 r.
Treść pełnego ogłoszenia wraz z warunkami
uczestnictwa w przetargu oraz druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu www.bierun.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bierun.pl
oraz na tablicy ogłoszeń UM Bieruń.
Więcej informacji dotyczące przetargu można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bieruniu,
ul. Rynek 14 (Segment A, II piętro, pokój nr 204),
• tel.: (032) 708 09 61.
• Adres internetowy: www.bierun.pl

Wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnościami
Gmina Bieruń od maja 2021 roku prowadzi w formie pilotażu
rządowy program wsparcia dla rodziców i opiekunów osób
z niepełnosprawnościami – „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021.
Program skierowany jest do osób,
które na co dzień zmagają się z koniecznością stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Dzięki
programowi mają możliwość uzyskania
pomocy wykwalifikowanej opiekunki, która zgodnie z dostosowanym do
ich potrzeb harmonogramem zaopiekuje się osobą niepełnosprawną w jej
miejscu zamieszkania. W tym czasie
rodzice lub opiekunowie mogą zająć
się realizacją innych obowiązków lub

poprawą własnej kondycji zdrowotnej.
Obecnie tą formą wsparcia objęto
cztery rodziny, które w ubiegłym roku
zgłosiły chęć udziału w programie. Całość działań koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu,
Dział Profilaktyki i Wspierania Rodziny, gdzie pod nrumerem telefonu
32 708 04 83 można uzyskać szczegółowe informacje oraz zgłosić chęć
uczestnictwa w kolejnej potencjalnej
edycji programu.
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DNI MIASTA I DOŻYNKI 2021 ciąg dalszy ze strony 1...
Chociaż (obecnie) reżim sanitarny
zszedł na drugi plan, należy pamiętać, że w dalszym ciągu zmagamy się
z pandemią. Czy tego typu impreza
ma szansę odbyć się z zachowaniem
względnego dystansu społecznego?
JL: Robimy wszystko, żeby ta impreza odbyła się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, bo o to
nam przecież chodzi, by mieszkańcy
i odwiedzający nas goście mogli się
nie tylko bawić, ale i czuć bezpiecznie.
Wiele przykładów z całego kraju pokazuje, że organizacja tego typu imprez
z uwzględnieniem obostrzeń jest możliwa, ale wymaga pewnej społecznej
dyscypliny oraz odpowiednich działań
organizatora. Pierwsza zasada to zacho-

wanie minimum 1,5 metra odległości
między uczestnikami. Aby spełnić ten
wymóg, na wydzielony teren imprezy
przy scenie będzie mogła wejść ograniczona ilość osób. W naszym przypadku
są to 504 osoby. Drugie ograniczenie
określa maksymalną ilość uczestników
na 250, do której nie wlicza się osób
zaszczepionych. Zatem, po przekroczeniu tej ilości, każdy kolejny uczestnik wchodząc na teren imprezy będzie
musiał okazać potwierdzenie pełnego
zaszczepienia przeciw covid-19. Dlatego bardzo prosimy o zabranie ze sobą
takiego świadectwa, bo to z pewnością pomoże zarówno organizatorom,
jak i publiczności. Muszę przy tej okazji
także wspomnieć, że na terenie impre-

zy obwiązuje nakaz noszenia maseczki.
Należy podkreślić, że obostrzenia te nie
obowiązują na całym Rynku, a jedynie
na wydzielonym terenie przy scenie.
Gastronomia i wszelkie atrakcje będą
poza tą strefą.
Można powiedzieć, że większość
z nas przychodzi tak naprawdę na
gotowe. Jak wygląda przygotowanie
takich obchodów od kuchni? Szczególnie teraz, z COVID-19 w tle?
JL: Przygotowania do organizacji
tak dużego wydarzenia rozpoczynają
się wiele miesięcy wcześniej. I to było
podstawową trudnością w realiach covidowych. Nikt nie był w stanie przewidzieć, czy tego typu imprez będzie
można organizować. Te obawy mieli

również artyści oraz podmioty, które świadczą np. usługi najmu sprzętu
estradowego itd. Musieliśmy się wykazać ostrożnością i rozwagą w konstruowaniu wszelkich dokumentów.
No i oczywiście stałe śledzenie aktualnych przepisów, które często nie były
jednoznaczne. Mamy początek września i bardzo liczymy, że do rozpoczęcia
obchodów Dni Bierunia już nic się nie
zmieni na gorsze. Poza tym, przygotowania do dwudniowego wydarzenia
to wiele tygodni bardzo zróżnicowanej i ciekawej pracy. Trzeba też pamiętać, że w organizację Dni Bierunia
i Dożynek zaangażowanych jest wiele osób i instytucji. Wyzwanie polega
na tym, aby wszystko ze sobą zagrało,

a mamy do czynienia z różnymi działaniami, o których mowa już była wcześniej. Oprócz scenariusza artystycznego
i animacyjnego, to także koordynacja
wielu jednostek służb, gastronomia,
zasilanie energetyczne, stoiska, atrakcje itd., a wszystko musi odbywać się
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, ochrony p.poż., medycznej oraz
porządkowej. Można by tu wymieniać
wiele szczegółów. Najważniejsze jest
to, że pracujmy dla naszych mieszkańców i bardzo zależy nam, aby wszyscy
się dobrze bawili, a to, jak wiemy nie
jest łatwe. Mamy również nadzieję,
że pogoda we wrześniowy weekend
nam dopisze i będziemy mogli go długo wspominać.

Koncert Basi Dratwińskiej
na bieruńskim „Letnim Rynku”

W słoneczną niedzielę 22 sierpnia 2021 roku, na Rynku w Bieruniu odbył się koncert Basi
Dratwińskiej wraz z sześcioosobowym zespołem. W jakie muzyczne klimaty tym razem
zabrał mieszkańców Bieruński Ośrodek Kultury?

niej znalazł. Muzycy łatwo nawiązali
kontakt z publicznością, która na prośbę artystów wyklaskiwała rytm, a na
zakończenie nagrodziła ich gromkimi
brawami oraz owacjami na stojąco.
Zespół zachęcony oklaskami i pozytywnym podejściem uczestników
zagrał jeszcze jeden utwór. Po wszystkim Bieruński Ośrodek Kultury zorganizował quiz, w którym można było
wygrać płytę „NAPRAWDĘ” wraz z autografem wokalistki.
Jedna z uczestniczek zapytana jak
podobał się jej koncert odpowiedziała:
Bardzo młodzi i energiczni ludzie, oby
częściej u nas grali!

zrobić jedną piosenkę – singla. Potem im dłużej ze sobą pracowaliśmy
tym bardziej nam się to podobało, aż
w końcu pojawił się pomysł na płytę.
Teksty i linie melodyczne to strona
Basi, a ja aranżowałem całą muzykę.
Wyjściowym krokiem jest nagranie
studyjne, później częściowo staramy
się odtwarzać to co było na nagraniu, a czasem dorzucamy coś specjalnie, żeby to zagrać na żywo.
Jakub Byczek: We wrześniu pojawi
się nasz nowy singiel i równocześnie planujemy ruszyć z naszym nowym materiałem i prezentować go
na scenach na jesieni tego roku. Na
nowym krążku odejdziemy trochę
od naszej stylistyki, ale na razie nie
chcemy zdradzać szczegółów. Jesteśmy przekonani, że każdemu spodobają się zmiany jakie wprowadzimy.

Rozmowa z zespołem

„Letni Rynek”

Po koncercie zapytaliśmy członków zespołu, jak wygląda ich proces twórczy.
Nikodem Sikorski: Cały proces
uległ zmianie z upływem czasu. Najpierw zaproponowałem Basi, żeby

Było to przedostatnie wydarzenie
z cyklu „Letni Rynek” w 2021 roku.
Cykl niedzielnych spotkań rozpoczęło 4 lipca Spotkanie z Tańcem prowadzone przez Szkołę Tańca „WIR”
Bieruń. Podczas pierwszej odsłony

fot. Tomasz Stankiewicz

Basia Dratwińska jest utalentowaną
wokalistką, kompozytorką i autorką
tekstów. Jej twórczość jest coraz częściej obecna na dużych scenach. Aktualnie współpracuje z sześcioosobowym
zespołem, z którym niedawno wypuściła debiutancki krążek pod tytułem
„NAPRAWDĘ”.

Muzyczne klimaty
Klimaty jakich słuchacze mogli
„posmakować” podczas niedzielnego koncertu to z całą pewnością duża
dawka funku, elektroniki oraz jazzu,
a momentami dało się usłyszeć nawiązania do hip-hopu. Poziom występu nie odbiegał od jakości muzyki prezentowanej na największych polskich
festiwalach muzycznych.
Pomimo wysokiej temeratury mieszkańcy Bierunia chętnie zjawili się na
Rynku. Wszyscy uczestnicy niedzielnej
imprezy z zaciekawieniem patrzyli na
scenę i słuchali zespołu, który się na

zaprezentowano pokaz tańca z różnych stron świata. Widzowie mogli
nie tylko podziwiać, ale także uczestniczyć w występie poznając kroki do
tradycyjnych i nowoczesnych gatunków muzycznych.
Podczas kolejnego niedzielnego
spotkania uczestnicy „Letniego Rynku” zostali ugoszczeni koncertem zespołu „FILL”. Było energetycznie, głośno i rockowo. Mimo, że w tym dniu
pogoda była niepewna, ostatecznie
nie zawiodła, przez co frekwencja
w trakcie drugiej odsłony „Letniego
Rynku” była naprawdę dobra.
W połowie lipca centralny punkt
miasta zaskoczył mieszkańców pokazem filmu „Sól Ziemi Czarnej” w reżyserii Kazimierza Kutza w KT „Jutrzenka”. Po projekcji filmu, Bieruński
Ośrodek Kultury zapraszał na Rynek
w Bieruniu na którym rozbrzmiała
muzyka koncertu Orkiestry Dętej KWK
„Piast” w różnych odsłonach – zaprezentowano znane standardy muzyki
rozrywkowej, a publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.
Następny „Letni Rynek” minął przy
dźwiękach akustycznego połączenia
wibrafonu i fortepianu w wykonaniu

fot. Tomasz Stankiewicz

Krzysztofa Nowakowskiego oraz Bogusława Kaczmara z Akademii Muzycznej
w Katowicach. Panowie z zespołu Formation-In zagwarantowali prawdziwą
ucztę muzyczną w stylu jazz.
Kolejne spotkanie, to koncert zespołu „Mr. Beat”, podczas którego
uczestnicy mieli możliwość posłuchać
„beatelsowskiej” muzyki w wykonaniu bieruńskiego zespołu.
Później przyszła pora na koncert
z tytułu artykułu. Cykl niedzielnych
spotkań na rynku w Bieruniu pod nazwą „Letni Rynek” zakończył koncert
zespołu z Mikołowa „IKSY”. Formacja
zagrała utwory w różnych odmianach
muzyki pop. Było folkowo, poetycko
i nieszablonowo.
Bieruński Ośrodek Kultury wysoko
podniósł poprzeczkę i ciężko będzie
zorganizować wydarzenia kulturalne, które mogłyby chociaż w części
oddać atmosferę tegorocznych odsłon „Letniego Rynku”. Dostarczana
co niedzielę dawka wydarzeń kulturalnych na długo zostanie z uczestnikami spotkań i przez lata będzie pozytywnie wspominana jako cykl jednych
z najlepszych bieruńskich wydarzeń.

Rodnia nr 7/2021 | 9

KULTURA

Mobilny Dom Kultury

fot. BOK

Bieruński Ośrodek Kultury wyruszył
w trasę z Mobilnym Domem Kultury.
W każdy sierpniowy wtorek i czwartek
można było spotkać „mobilną kulturę” w różnych miejscach w Bieruniu.
Animatorzy przygotowali wiele atrakcji, z których wszyscy mogli skorzystać.
Była możliwość zagrania w gry planszowe, szachy, czy wymiana książek i roślin. Największą popularnością wśród
najmłodszych, ale również wśród dorosłych cieszyły się werble, na których
można było poćwiczyć pod okiem grupy
werblistów z ośrodka.

Nadchodzi Narodowe Czytanie

Wraz z Mobilnym Domem Kultury
wędrowała wielka mapa miasta Bierunia, na której każdy mógł zaznaczyć
swoją obecność i pokazać innym swoje
ulubione miejsca. W ostatnim dniu Mobilnego Domu Kultury animatorzy postawili na ekologiczny aspekt, a efektem
tego spotkania było stworzenie hotelu
dla owadów, który zostanie postawiony przy RCKG Remiza. Cała inicjatywa
miała na celu wyjście do mieszkańców,
aby spędzić z nimi czas, porozmawiać
i zarazić nowa pasją.

fot. BOK

4 września Burmistrz Krystian Grzesica, Bieruński Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka
Publiczna zapraszają wszystkich chętnych na jubileuszową edycję Narodowego Czytania,
w którym weźmie udział bieruńska młodzież, a gościnie wystąpi Zespół Znany Temat.
Całą akcję zainicjował w 2012 roku
prezydent RP Andrzej Duda, który włączył się w ideę wraz ze swoją
małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.
Dokładnie 10 lat temu odbyło się
wspólne czytanie „Pana Tadeusza”,
rok później w całym kraju czytano
dzieła Aleksandra Fredry, a w następnych edycjach m.in. „Lalkę” Bolesława
Prusa czy „Quo Vadis” i „Potop” Henryka Sienkiewicza. Z roku na rok w Na-

rodowym Czytaniu uczestniczy coraz
więcej osób i instytucji. Do jubileuszowej edycji szczególnie zachęca prezydent, który w liście zapraszającym do
udziału napisał, że „Moralność pani
Dulskiej” jest wyjątkowym utworem,
który piętnuje obłudę i zakłamanie.
Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie
postaci i wyczucie języka, ale przede
wszystkim uniwersalne przesłanie

moralne, które w imię uczciwości
i sprawiedliwości każe potępiać zło.
Prezydent dodał także, że sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską
o ważną refleksję społeczną. Pojęcie
dulszczyzna weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok
było różnie interpretowane, stając się
przedmiotem żywych dyskusji.
Narodowe czytanie w Bieruniu odbędzie się 4 września o 16:00 na Rynku.

fot. BOK
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Spacerem po Bieruniu
Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) w ramach wakacyjnej oferty „Wakacje z ujkami” zapraszało do odkrywania Bierunia poprzez spacery
w niedzielne popołudnia. Przewodnikami po naszym mieście byli… sami mieszkańcy!

„(Nie)Bieruń”
18 lipca, podczas spaceru zatytułowanego „(Nie)Bieruń” Marcin Noras,
student historii, bierunianin i miłośnik tutejszych dziejów, przedstawił
uczestnikom w jaki sposób w ciągu
ostatnich kilku wieków zmieniała się
przestrzeń Bierunia Starego. Oprowadzanie rozpoczęliśmy od krzyża
znajdującego się przy ul. Krakowskiej
i stamtąd przeszliśmy w kierunku
bieruńskiej Grobli. Tam dowiedzieliśmy się co nieco o historii terenu,
na którym dawniej zlokalizowany był
Wielki Staw Bieruński, a później tzw.
folwark stawowy. Była mowa m.in.
o strukturze własności ziem i zmianach ukształtowania terenu czy systemie gospodarki stawowej. Nie
zabrakło również informacji o jednej z najstarszych dróg starobieruńskich – ulicy Krakowskiej czy opisu
dawnego przebiegu dróg w Bieruniu
i uwarunkowań w ich kształtowaniu.
Z Grobli nasz spacer kontynuowaliśmy przy Sanktuarium św. Walentego
i restauracji „Stylowa”, gdzie poznaliśmy dzieje drugiego z wymienionych
obiektów. Dalej podążyliśmy starą
drogą na Lignozę, czyli ulicą Zdrowia.
Spacer zakończyliśmy na rynku, gdzie
mieliśmy możliwość obejrzenia przygotowanej przez Muzeum wystawy
„Spacerem po Bieruniu”.

„Tajemnice bieruńskiej
starówki”
Z kolei 25 lipca, podczas wędrówki
o „Tajemnicach bieruńskiej starówki” opowiadał Wiktor Nyga, etnolog,
mieszkaniec bieruńskiej starówki.
Naszą przechadzkę rozpoczęliśmy
od bieruńskiego rynku, skąd ruszyliśmy na ulice z niego wychodzące.
Zatrzymaliśmy się m.in. przy budynku dawnej gazowni, przy bieruńskim
probostwie, przy dawnych ogrodach
farskich czy obiektach, w których

działały warsztaty rzemieślnicze,
gospody, sklepy czy budynki użyteczności publicznej, m.in. obecne
i dawne ratusze, miejskie studnie,
stacja benzynowa, kino. Dowiedzieliśmy się, jak zmieniała się zabudowa
wokół rynku, jak wpływały na nią kolejne pożary, a także okoliczne cieki
i zbiorniki wodne. Nie zabrakło informacji o dawnym układzie ulic,
sposobie dojazdu do zabudowań,
o kierunkach, w których prowadziły bieruńskie trakty. Stanęliśmy także na niegdysiejszej granicy pomiędzy dawnym sołectwem na Kopcu
a Bieruniem. Naszą dwugodzinną
wędrówkę zakończyliśmy dyskusją
przy historycznej panoramie Bierunia
autorstwa Jana Nygi, zdobiącej salę
narad w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Bieruniu.

Miejska przyroda
8 sierpnia w świat bieruńskiej
przyrody wprowadził nas znawca
i miłośnik tutejszej flory – Grzegorz
Plewniok – bierunianin, pracownik
Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Podczas botanicznej
wędrówki poznawaliśmy urokliwe bijasowickie arboretum, a także Groblę Kopańską. Pan Grzegorz pokazał
nam tutejszą szatę roślinną i opowiedział o właściwościach napotykanych ziół, traw, owoców, nasion,
łodyg i liści. Była okazja do poznania
ich zapachu i smaku, a także wymiany przepisów na zdrowotne napary
i nalewki. Usłyszeliśmy także o przeszłości o przeszłości odwiedzanych
miejsc, m.in. o bijasowickim dworze
i tutejszej książęcej stajni, o hodowli koni, owiec i świń. Na naszej drodze, oprócz flory, spotykaliśmy także przedstawicieli bieruńskiej fauny:
czaple siwe, dzikie kaczki, bociany,
różne odmiany motyli, a także zwierzęta hodowlane: krowy, konie, per-

liczki czy kury. Była także okazja do
podziwiania malowniczych bieruńskich widoków z wysokości wałów.

Wędrówka
po Paciorkowicach
22 sierpnia spacerowaliśmy po Paciorkowcach. W ten, nieco kosmiczny
pejzaż, wprowadził nas również Pan
Grzegorz Plewniok. Poznaliśmy nie
tylko tutejszą roślinność, ale także
i przeszłość miejsca, w którym obecnie możemy podziwiać wzniesienia
w kształcie stożków. Po drodze natknęliśmy się m,in. na pasikonika,
który swoją barwą doskonale dopasował się do otoczenia. Była także
okazja do podziwiania malowniczych
widoków ze szczytu Paciorkowców.
Dojrzeliśmy m.in. kościół parafialny
i zamek w Oświęcimiu, Babią Górę,
Skrzyczne, Leskowiec. Uczestnicy
spaceru zgodnie stwierdzili, że szczyt
Paciorkowców to idealne miejsce na
powstanie wieży widokowej.
Jak informuje dyrektor Muzeum,
Agnieszka Szymula, wśród uczestników spacerów byli nie tylko mieszkańcy Bierunia, ale także i sąsiednich
miejscowości: Tychów, Lędzin czy
nawet małopolskiego Chełmka.
– Wszyscy spacerowicze bardzo
aktywnie włączyli się w opowieść
o czasach minionych. Bardzo nas to
cieszy, bo m.in. dzięki takim właśnie
spotkaniom budujemy i rozwijamy
wielowarstwową narrację dotyczącą
dziejów Bierunia. Jednocześnie nasze
spacery są wspaniałą promocją dziedzictwa kulturowego naszego miasta.
Bardzo dziękujemy naszym przewodnikom, którzy zechcieli podzielić się
swoją wiedzą. A uczestnikom dziękujemy szczególnie: za obecność,
wspaniałą atmosferę, inspirujące
rozmowy i udział odkrywaniu ciekawostek o naszym mieście. – dodaje
Agnieszka Szymula.

fot. Agnieszka Szymula

fot. Elżbieta Musialik

fot.Patrycja Śliwka

fot.Ellżbieta Musialik
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Festyn przy ulicy Granitowej
W sobotę 21 sierpnia przy ulicy Granitowej w Bieruniu
odbył się festyn. Gospodarzem osiedlowej imprezy był
radny Stanisław Jurecki.

Piękna pogoda, ogromna frekwencja i moc atrakcji – tak w skrócie opisać
można wszystko to, co działo się na
parkingu obok „Orlika". Na festynie
pojawił się burmistrz Bierunia Krystian
Grzesica, który zachęcał do uczestnictwa w atrakcjach przygotowanych
specjalnie na tę okazję.

fot.Stanisław Jurecki

Wiele atrakcji
dla najmłodszych
Wśród najmłodszych popularnością
cieszyło się malowanie twarzy i przeróżne aktywności, które zapewnili organizatorzy. Dużym zaskoczeniem dla
uczestników imprezy była maskotka
Małego Głoda, która przykuwała uwagę nie tylko dzieci. Organizacje zabaw
w tym roku zapewniła firma „AleFirma” z Katowic.

fot.Stanisław Jurecki

Do dyspozycji osób, które wzięły
udział w festynie były różne pojazdy
bieruńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w tym również wóz strażacki.

Niezapomniana
zabawa!
Nie było osoby, która nie bawiłaby
się podczas festynu na osiedlu Granitowa. Wszystkie atrakcje, które czekały
na mieszkańców spotkały się z pozytywnym odbiorem. Wiele osób wspominało, że stęskniło się za taką formą
spędzania czasu.

fot.Stanisław Jurecki

Dziękuję wszystkim sponsorom oraz partnerom za pomoc w organizacji festynu. Szczególne podziękowania dla: Bieruńskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, Stowarzyszenia Petanque Bieruń Granitowa oraz Mieszkańców
Bierunia za przybycie i wspólną zabawę.


Stanisław Jurecki, Radny Miasta Bierunia

Turniej Siatkówki Plażowej

21 sierpnia 2021 roku nad Łysiną odbył się organizowany
przez BOSIR – Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji –
Turniej Siatkówki Plażowej.
Woda, słońce i sport – to już samo
w sobie brzmi kosmicznie – poinformował BOSiR.

Wygrani zawodnicy

fot. BOSIR

Jedna z popularnych bieruńskich letnich imprez sportowych organizowana
przez BOSiR w tym roku przyciągnęła

nad Łysinę wielu chętnych sportowych
wrażeń widzów i zawodników.
– W sobotnie, słoneczne przedpo-

łudnie wystartowaliśmy z turniejem
siatkówki plażowej na plaży przy
naszym zbiorniku wodnym Łysina.

W tegorocznym Turnieju Siatkówki
Plażowej mierzyło się 16 drużyn. Po zaciętym boju w finale wygrali zeszłoroczni zwycięzcy, bracia Przywarowie
– Jakub i Tomasz. Drugie miejsce zajęli: Maurycy Koćwin i Daniel Chemicz.
W meczu o trzecie miejsce pojedynek
stoczyli Dawid Orocz i Łukasz Kaganek
kontra Piotr Mijalski i Sebastian Lizak,
zwycięsko z gry wyszła pierwsza dwójka.
W turnieju wzięły też udział dwie

pary mikstowe, jedna drużyna żeńska
oraz piękna pogoda, która również stanęła na wysokości zadania.
Pierwszą piłkę turnieju zagrali Krystian Grzesica, Burmistrz Miasta Bierunia i dyrektor Bieruńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji – Michał Żerdka.
Słońce, ciepło, plaża i siatkówka, to
była wspaniała sportowa sobota napełniona dużą ilością pozytywnych,
sportowych wrażeń!
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Teraz autobusem szybciej
Dobra wiadomość dla pasażerów komunikacji publicznej. Od 7 sierpnia ruszyło połączenie autobusowe pomiędzy
Tychami, Bieruniem, Chełmem Ślaskim i Imielinem. Nowa metrolinia M108 zastąpi linię 54, jednocześnie wzrośnie
liczba kursów na tej trasie.

Liczba kursów wzrośnie dzięki zastąpieniu „eMką” linii autobusowej 54.
Linie metropolitalne charakteryzują się
większą częstotliwością kursowania,
oraz regularnymi odstępami odjazdów.
Na linii 108 znacznie wzrosła ilość
kursów, a więc i częstotliwość kursowania, bo z 32 kursów w dni robocze
na linii 54 aż do 48 kursów na linii
M108. Metrolinia kursuje od wczesnych godzin porannych do późnych
godzin wieczornych, z częstotliwością
co 30 minut w godzinach poranne-

go i popołudniowego szczytu oraz co
60 minut w pozostałych porach dnia.
Znaczącej zmianie uległa też liczba
kursów w dni wolne od pracy. Tutaj
również wzrosła częstotliwość kursowania autobusów od godzin porannych do wieczornych z częstotliwością co 60 minut (24 kursy na
linii M108 w zamian za 9 kursów na
dawnej linii 54).
Metrolinia 108 kursuje w dni robocze
co 30 min w szczycie komunikacyjnym
oraz co 60 min poza szczytem, w soboty
co 60 min, w niedziele co 90 min.
Linia M108 wiedzie z Tychów przez
Bieruń, Chełm Śląski i kończy się w Imielinie. Linia obsługuje również połączenia
w drugą stronę, czyli od Imielina do Tychów przez Bieruń i Chełm Śląski.
Przypomnijmy, że to nie jedyne udogodnienie transportowe dla mieszkań-

ców Bierunia wprowadzone przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.
3 lipca uruchomiona została nowa
linia autobusowa M22 relacji Bojszowy
– Bieruń – Lędziny – Mysłowice – Katowice, której organizatorem jest Zarząd
Transportu Metropolitalnego. Jest to
linia tzw. szybkiego połączenia, pozwalająca na dojazd z Bierunia do Katowic
w około 60 minut. Autobusy tej linii
zatrzymują się w miastach na kluczowych przystankach węzłowych, gdzie
krzyżują się trasy linii autobusowych.
W Bieruniu autobusy tej linii zatrzymują się na przystankach "Bieruń Ściernie" oraz "Bieruń Plac Autobusowy".
Linia w godzinach szczytu porannego
i południowego kursuje z częstotliwością co 30 minut, w pozostałych okresach dnia z częstotliwością co 60 minut.

fot. UM w Bieruniu

Rozkład jazdy linii M22 dostępny jest na stronie ZTM: www.rj.metropoliaztm.pl

Szczepienia w parafiach
Bieruńskie parafie włączyły się do akcji promowania szczepień przeciwko COVID-19. 15 sierpnia
szczepienia były wykonywane w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym, a 5 września
będzie można się zaszczepić w parafii św. Barbary w Bieruniu Nowym.

Miasto Bieruń włączyło się do akcji #SzczepimySię w parafiach. Mobilny punkt szczepień został utworzony
przy parafii św. Bartłomieja Apostoła
w Bieruniu i od 7:30 do 14:30 czekał
na chętnych.
Akcja #SzczepimySię w parafiach jest
organizowana przez wojewodę śląskiego
razem z duchowieństwem i samorządami. Do akcji zgłosiło się prawie 150 parafii z naszego regionu – w tym bieruńska
parafia św. Bartłomieja Apostoła.

W trakcie niedzielne akcji szczepionkowej zaszczepiły się 154 osoby
powyżej 15. roku życia. 110 osób zostało zaszczepionych jednodawkowym
preparatem firmy Johnson&Johnson,
natomiast 44 osoby zostały zaszczepione dwudawkowym preparatem
firmy Pfizer.
Akcja #SzczepimySię w parafiach
ponownie odbędzie się w Bieruniu
5 września. Tym razem będzie można zaszczepić się w parafii św. Bar-

bary w Bieruniu Nowym. Szczepienia
będa wykonywane w godzinach od
7.30 do 13.30. Dostępne będą preparaty Pfizer i Johnson & Johnson.
Nie ma konieczności wcześniejszej
rejestracji. Kwalifikacja na szczepienie będzie się odbywać na miejscu.
Osoba zgłaszająca się na szczepienie
powinna mieć przy sobie dokument
tożsamości ze zdjęciem.

#SzczepimySię
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Konsekwencje pandemii

W związku z trwającą pandemią koronawirusa, mimo poluzowania wielu restrykcji – zapowiadana jest kolejna fala. Oprócz zagrożenia dla naszego zdrowia
fizycznego, które może wywołać COVID-19, niestety – cierpi także często bagatelizowana psychika. Złe samopoczucie, niepokój czy lęk, który wywołała w nas
izolacja społeczna oraz inne następstwa lockdownu.
ZDROWY

Bieruń

Szczególną uwagę należy zwrócić
także na często pomijane i bagatelizowane problemy najmłodszych.
Rzecznik Praw Pacjenta w serwisie
Rzeczypospolitej Polskiej – www.gov.
pl pisze: Co powinno zaniepokoić rodzica w zachowaniu dziecka pod kątem zdrowia psychicznego?
Odpowiedź jest trudna i niejednoznaczna. Zaburzeń psychicznych jest
kilkadziesiąt, a każde z nich ma co najmniej kilkanaście objawów. Przypadków problemów i dolegliwości może
być naprawdę wiele. Poniżej kilka
ogólnych rad, które mogą się okazać
przydatne i pomocne. Proszę pamiętać, że temat jest naprawdę szeroki.
Po pierwsze: drodzy rodzice
(i opiekunowie, i znajomi, i przyjaciele...) reagujcie w przypadku zamartwiania się… Często lekceważymy nasze niepokoje mając nadzieję,
że komuś „przejdzie” lub, że to co się
dzieje jest „rozwojowe”.

Po drugie: ROZMAWIAJCIE. Wasi
bliscy to nie są świnki morskie czy
myszki, u których zachowania należy ZAOBSERWOWAĆ. Najważniejsze
i najprostsze jest zadanie pytania
o samopoczucie, życie, problemy.
Wiele osób gdy zostanie zapytanych
o to co się z nimi dzieje odpowiada na
nie szczerze. Każda gwałtowna zmiana (w relacjach, zachowaniu, przeżywaniu) zachodząca u drugiej osoby, z którą jesteśmy blisko powinno
skutkować ROZMOWĄ. Jeśli z jakiegoś
powodu uważacie, że wasze dziecko
(podopieczny, znajomy, przyjaciel) nie
będzie z wami szczery lub problem
was przerasta poproście, by rozmowę
odbył specjalista od rozmawiania –
pedagog szkolny, psycholog, psychoterapeuta. Gdy uczymy się prowadzić
samochód musimy nauczyć się zasad
ruchu drogowego, mieć jazdy próbne,
zdać egzamin. I tak pewnie czujemy
się za kółkiem dopiero gdy przejedziemy wiele kilometrów. Rodzicielstwa
też się trzeba nauczyć i jest to umiejętność bardziej skomplikowana niż
jazda autem.

Kontakt: Wydział Nadzoru i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego w Bieruniu
Tel. 32 708-09-40
email: ns@um.bierun.pl
Tel. 32 708-09-14
email: sekretarz@um.bierun.pl

Dział „Zdrowy Bieruń” zagościł na stałe na łamach „Rodni”. Jest to miejsce zamieszczania
informacji o tematyce zdrowotnej dla mieszkańców Bierunia. Serdecznie zachęcamy
ekspertów i praktyków z branży medycznej i sportowo-rekreacyjnej do podzielenia się
z mieszkańcami naszego miasta swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym w dziedziny zdrowia, będącej w żywym zainteresowaniu każdego mieszkańca.
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Zwycięstwa piłkarzy.
Czas na derby Bierunia
Wystartował okręgowy Puchar Polski, do którego zgłosiły się drużyny Piasta Bieruń
Nowy i Gola Bieruń. Oba zespoły przeszły przez I rundę, a teraz czeka ich bezpośrednie
starcie w kolejnej fazie rozgrywek. Tym meczem będzie żyć całe miasto.
Jak co roku przed pierwszymi meczami ligowymi wystartował Puchar
Polski na szczeblu Podokręgu Tychy.
W tym sezonie do rozgrywek zgłosiły się dwa zespołu z Bierunia – Piast
i Gol. Drużyna Unii nie zdecydowała
się na podjęcie rękawicy w pucharowej rywalizacji.
Na boisko ostatecznie wyszli tylko piłkarze Gola. Piast miał zmierzyć się z Niepokornymi Orzesze,
ale spotkanie najpierw przełożono
na inny dzień, a potem przeciwnicy
odmówili wyjścia na boisko. Tym sa-

mym bierunianie awansowali dalej
dzięki walkowerowi.
Emocji nie zabrakło w drugim
meczu drużyny z Bierunia. Gol wylosował LKS Gardawice, który gra
o jedną klasę rozgrywkową wyżej,
czyli w A-klasie. To właśnie wyżej
notowany zespół wyszedł na prowadzenie, ale potem piłkarze z naszego miasta przejęli inicjatywę.
Dwie bramki Mateusza Mysiorskiego i jedna Kacpra Szmidta sprawiły, że
z 0:1 zrobiło się 3:1. Klub z Gardawic
wprawdzie potem złapał kontakt, ale

Filip Cudek trafił na 4:2 i to Gol mógł
świętować awans.
Tak się złożyło, że w II rundzie Pucharu Polski będziemy mieć mecz,
którym będzie żyć całe miasto. Przed
nami derby Bierunia, bo na boisku
spotkają się gracze Piasta i Gola.
Ten pojedynek zaplanowany jest na
8 września o godzinie 17.

fot. Piast Bieruń Nowy

fot. FB Gol Bieruń

Dziewczyny powalczą
o mistrzostwo Europy

Sukces ucznia PZS
Andrzej Karkoszka na co dzień uczęszcza do jednej z klas
Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu. Poza lekcjami

UKS Unia Bieruń ma kolejny powód do dumy. Dwie zawodniczki tego klubu zostały

jego pasją jest kolarstwo górskie (MTB), w którym zaczyna

powołane na mistrzostwa Europy w badmintonie do lat 17. Na liście rezerwowych jest

radzić sobie coraz lepiej.

jeszcze jedna bieruńska zawodniczka.
Gablota z trofeami w klubie UKS
Unia Bieruń zaczyna pękać w szwach,
a patrząc na rozwijającą się szybko
zdolną, ambitną młodzież, to medali i pucharów będzie tylko zapewne
przybywać. W sierpniu kolekcję powiększyła Anna Czuchra, która pojechała na Łotwę, aby wziąć udział
w międzynarodowym turnieju w kategorii U-17.

Badmintonistka osiągnęła duży sukces w grze podwójnej. W parze z Julią
Piwowar ze Stowarzyszenia Beskidzki Klub Badmintona zdobyła srebrny
medal. Teraz jednak szykuje się do
jeszcze ważniejszej imprezy.
Czuchra została bowiem powołana
na mistrzostwa Europy U-17, które odbędą się w Słowenii. Takie same wyróżnienie spotkało jej klubową kole-

żankę Joannę Podedworny. Wiadomo,
że zawodniczki Unii wystartują w turnieju indywidualnym i drużynowym.
Wciąż jest szansa, że jeszcze jedna bieruńska badmintonistka zostanie powołana. Na liście rezerwowej
znalazła się bowiem Kinga Stokfisz.
Mistrzostwa Europy odbędą się
w dniach 3-12 września w miejscowości Podcetrtek.

Andrzej Karkoszka wystartował w zawodach MTB Mysłowice
2021 o Puchar Prezydenta Miasta Mysłowice. Na starcie pojawiło się prawie stu zawodników i zawodniczek
z całego kraju. Kolarze górscy mieli
do pokonania trasę o długości 32 km.
Uczeń Powiatowego Zespołu Szkół
w Bieruniu tego dnia był w świetnej
formie. Przez moment nawet po cichu liczył, że powalczy o podium bez
podziału na kategorie. Nie udało się,
ale trzynaste miejsce w klasyfikacji
generalnej to i tak znakomity wynik
młodego sportowca.
Medal udało się jednak zdobyć
w kategorii 16-29, w której zajął trze-

cie miejsce. Zawodnik Kiwi Klub MTB
pokonał trasę w czasie 1:18:24,1.
– Ze startu jestem bardzo zadowolony. Do 2 z 6 pętli trzymałem równe tempo pierwszych 10 zawodników. Niestety, nie jestem sprinterem
i po trzecim okrążeniu garść zawodników wraz ze mną została w tyle i została już tylko rywalizacja między kategoriami. Od razu wziąłem się w garść
i zaatakowałem. Ku mojemu zdziwieniu, tylko 2-3 osoby odpowiedziały
na atak. Czułem, że dziś może być ten
dzień. Czyżby w końcu podium? Czułem się silny i do mety trwała żarliwa walka między nami – relacjonuje
uzdolniony kolarz na stronie szkoły.
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Piast, Unia i Gol zaczynają ligowe granie
Letnia przerwa w rozgrywkach ligowych minęła bardzo szybko i kibice znowu oglądają w akcji swoich ulubionych
piłkarzy. Mieszkańcy Bierunia mogą wybierać pomiędzy ligą okręgową, A-klasą i B-klasą.
Poprzedni sezon dla wszystkich nie
był łatwy, bo pandemia koronawirusa znowu wiele namieszała w futbolu. Na szczęście tym razem udało się
rozegrać sezon od początku do końca we wszystkich ligach. W Bieruniu
żadna drużyna nie awansowała, ani
nie spadła, więc w nowym sezonie
nic się nie zmienia.
Nadal najwyżej notowanym klubem
jest Piast Bieruń Nowy, który występuje w lidze okręgowej. Zawodnicy
mają za sobą pierwsze spotkanie,
ale z pewnością chcieliby o nim zapomnieć. Na wyjeździe zostali rozgromieni przez Czarnych Jaworze aż 11:0!
Oby to były tylko złe miłego początki.
Podopieczni Kamila Oziminy muszą szybko się otrząsnąć, bo przed
nimi pracowity okres. 22 sierpnia zagrają na własnym stadionie z Rekordem II Bielsko-Biała, trzy dni później
jadą na starcie z GLKS-em Wilkowice,
a 28 sierpnia podejmą Pasjonata Dankowice. Wrzesień rozpoczną od wyjaz-

dowego meczu z Wisłą Wielka (5.09).
Ruszyła także tyska A-klasa, w której występuje Unia Bieruń Stary, ale
pierwsze spotkanie ze Zniczem Jankowice zostało przełożone na 25 sierpnia. Tym samym inauguracja nastąpi
21 sierpnia w Kobiórze, gdzie bierunianie zmierzą się z tamtejszym Leśnikiem. Pierwszym rywalem na stadionie przy ul. Chemików 40 będzie
Czapla Kryry (28.08), a cztery dni później Unia podejmie Sokół Wola.
Na koniec Gol Bieruń, który występuje w tyskiej B-klasie i pewnie
ma chrapkę, aby w tym sezonie powalczyć o awans. Potencjał drużyny poznamy w pierwszych spotkaniach. Walka o punkty rozpocznie
się na wyjeździe od starcia z rezerwą
Pniówka Pawłowice (21.08). Potem
Gol zagra na wyjeździe z "dwójką"
GTS-u Bojszowy (29.08) i w końcu
zmierzy się na własnym obiekcie
z LKS-em Mizerów (4.09)

fot. FB Gol Bieruń

Co łączy Bieruń i mistrza olimpijskiego z Tokio?
Dawid Tomala zaskoczył cały świat podczas igrzysk olimpijskich Tokio 2020 i zdobył złoty medal. Okazuje się, że polski chodziarz doskonale zna

fot. FB Dawid Tomala

Bieruń, bo w tym mieście spędził spory kawałek swojego życia.
To była jedna z największych sensacji podczas igrzysk olimpijskich
w Tokio w 2020 roku. Dawid Tomala do tej pory głównie specjalizował
się w chodzie na 20 km, a jego największym sukcesem w karierze było
młodzieżowe mistrzostwo Europy,
które wywalczył w 2011 roku. Nikt
nie brał pod uwagę, że to on może
sięgnąć po najbardziej prestiżowe
trofeum w sporcie.
31-latek jednak w Japonii zaprezentował mistrzowską formę. Samodzielnie prowadził przez większość zawodów, a do mety dotarł w 3 godziny,
50 minut i 8 sekund. Ten czas dał mu
olimpijskie złoto, a cała Polska oszalała na jego punkcie.

Tak się składa, że Tomala ma wiele
wspólnego z Bieruniem. Nasze miasto zna bardzo dobrze, bo spędził tutaj spory kawałek życia. Urodził się
w Tychach, pochodzi z Bojszów, a do
Bierunia trafił, gdy rozpoczął naukę
w gimnazjum.
Polski mistrz już wtedy uwielbiał
sport. Miał to szczęście, że w Bieruniu
działał klub UKS Maraton Korzeniowski, dzięki czemu dostrzeżono jego talent do chodu sportowego.
– Od zawsze szukałem ruchu, biegałem. Trenerzy zaproponowali mi
chód. Zaimponowało mi, że kolega
po dwóch latach treningów był już
siódmy na mistrzostwach kraju młodzików. Tak się zapaliłem, że po roku

zdobyłem brązowy medal. To był dla
mnie szok i wielka zachęta do dalszej
pracy – opowiadał dziesięć lat temu
w "Sporcie".
Do tej pory Dawid Tomala głównie
święcił sukcesy w kraju. Na koncie ma
trzy mistrzostwa Polski, z czego dwa
na 10 km, a jedno na 50 km. Siedem

razy był także najlepszy w halowych
mistrzostwach Polski, gdzie trzeba pokonać 5 km. Kto wie, jak potoczyłaby się jego kariera sportowa, gdyby
w młodości nie trafił do gimnazjum
w naszym mieście. Bieruń może być
dziś dumny, że dołożył swoją cegiełkę
do olimpijskiego złota.

16 | Rodnia nr 7/2021

PO GODZINACH

Spisz się… został
ostatni miesiąc!

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest naszym ustawowym
obowiązkiem i najważniejszym badaniem realizowanym
raz na 10 lat na terenie całego kraju.

W Bieruniu zgodnie ze stanem na
koniec sierpnia na 6 040 mieszkań,
spisanych zostało 3 462 co stanowi
blisko 58%. Średnia dla całego województwa śląskiego to 54%. Oznacza
to, że nasze miasto wypada stosunkowo dobrze. Jednak w samym powiecie bieruńsko-lędzińskim, najlepsze
jak do tej pory są Bojszowy.

Przypomnienie zasad
W 2021 r. obowiązkową metodą
przekazania danych w ramach NSP
2021 jest samospis internetowy.
Formularz spisowy dostępny jest na
stronie https://spis.gov.pl/. Samospis
internetowy to szybka, bezpieczna
i prosta metoda udziału w spisie.
Wszyscy mieszkańcy, którzy nie
mają dostępu do komputera czy Internetu mogą spisać się przez telefon.
Wystarczy zadzwonić na bezpłatną
infolinię 22 279 99 99 i postępować
zgodnie z zaleceniami.
Możliwość spisu oferuje także Urząd
Miejski w Bieruniu, gdzie na czas trwania spisu, przygotowano specjalne
miejsce do spisania się przez Internet.
Kolejną możliwością jest rozmowa
z rachmistrzem. Ten kontaktuje się

telefonicznie dzwoniąc z numerów
22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrzowie prowadzą również wywiady bezpośrednie. Oznacza to, że mogą
odwiedzać osoby, które nie spisały się
samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły
w wywiadzie telefonicznym. Czas na
samodzielnie spisanie się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań 2021 mamy do momentu,
gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.
W Urzędzie Miejskim można umówić się na wywiad z rachmistrzem.
Wszystkie formalności należy załatwić
w Wydziale Spraw Obywatelskich.
Tel. 032 708-09-56.
W Bieruniu, planowane jest także
zorganizowanie Mobilnych Punktów
Spisowych, w następujących dniach:
• 11 września 2021 r., Bieruń Stary,
Rynek, godz. 15:00 – 18:00
• 12 września 2021 r. Bieruń Stary,
Rynek, 9:00 – 18:00
• 19 września 2021 r. Bieruń Nowy,
przy Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa, godz. 9:00 – 13.00
• 26 września 2021 r. Bieruń Nowy,
przy Parafii Św. Barbary,
godz. 9:00 – 13:00

Bieruński Puchar Lata w „śląskiego brydża”
Zakończył się corocznie rozgrywany Puchar Lata w grę karcianą skat. Gratulujemy
zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!
Jak poinformował nas Pan Franciszek Mrzyk, organizacją turniejów w skata zajmuje się on blisko
27 lat. Co roku organizuje około sześć wydarzeń okolicznościowych w tzw. „śląskiego brydża”.

Puchar Lata 2021 w Bieruniu
Puchar lata składa się z jedenastu turniejów. W tym
roku pomimo pandemii frekwencja w tegorocznym
Pucharze Lata dopisała. Łącznie udział wzięło 24 graczy. Ostatecznie najlepsze wyniki uzyskało pięciu

z nich. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami oraz
licznymi nagrody i upominkami.

Wyniki
•
•
•
•
•

Ireneusz Piecha – 1 miejsce – 19 497 pkt
Henryk Krzymiński – 2 miejsce – 17 854 pkt
Edward Jarnot – 3 miejsce – 17 464 pkt
Władysław Zalewa – 4 miejsce – 17 103 pkt
Zdzisław Mizerski – 5 miesjce – 16 429 pkt

