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Koszty utrzymania miasta rosną...
...a dochodów nie przybywa w takim tempie, by móc łatwo zbilansować budżet. Każdy z nas odczuwa to po własnej kieszeni, bo choć wynagrodzenia 
idą w górę, to ceny w sklepach rosną jeszcze szybciej. Tych samych problemów - lecz w innej skali - doświadczają wszystkie gminy, w tym m.in. 
Bieruń. Żeby dalej inwestować, czy nawet utrzymywać to, co już zostało zrobione, trzeba szukać dodatkowych środków i liczyć się z tym, że nie 
wszystkie plany uda się wcielić w życie.

Analitycy prognozują dalszy przy-
rost inflacji. Obecnie, drożeje wszyst-
ko. W perspektywie roku w przy-
padku cen produkcji przemysłowej 
odnotowano wzrosty o blisko 12%. 
Jeśli chodzi o ceny skupu produktów 
rolnych to prawie 16%. Sytuacja znaj-
duje swoje bezpośrednie przełożenie 
także w przypadku Bierunia. Bieżące 
wydatki przekraczają zaplanowane 
dochody. W takiej sytuacji nietrudno 
o deficyt budżetowy w mieście.

Rok 2021

Dochody budżetu miasta na 
2021 rok to 124 430 292,06 zł. Wy-
datki w tym samym roku oszacowa-
no na 133 293 707,74 zł. To szczegól-
ny czas, w którym lokalne inwestycje 
pochłonęły ponad 28 mln zł! Większe 
zadania inwestycyjne zostały dofinan-
sowane ze środków zewnętrznych. 
Do najbardziej spektakularnych za-
dań z całą pewnością należały: prze-
budowa budynku dworca kolejowego 
w Bieruniu Nowym i przystosowanie 

go do pełnienia funkcji nowoczesne-
go Centrum Przesiadkowego, budo-
wa nowego skrzydła budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 wraz z nowoczesną 
salą gimnastyczną, czy kolejny etap re-
wolucji oświetleniowej. Dużą rolę dla 
mieszkańców odgrywać miała także 
termomodernizacja gminnych budyn-
ków mieszkalnych. W tym przypadku 
mimo pozyskanych środków zewnętrz-
nych kluczową rolę odegrała galopu-
jąca inflacja i skutki pandemii. Plano-
wane zasoby finansowe, które miały 
pokryć inwestycje okazały się niższe 
niż obecnie proponowane ceny. Dra-
styczny wzrost kosztów materiałów 
potrzebnych do przeprowadzenia pro-
cesu termomodernizacji zdecydował 
o opóźnieniu inwestycji. 

Ceny w górę 

Wzrost cen prądu i gazu bezpo-
średnio przyczynia się do wzrostu 
cen usług dla mieszkańców Bierunia. 
Samorząd wydaje również więcej na 
oświetlenie ulic, urzędów czy wielu 

budynków użyteczności publicznej. 
Najwięcej prądu zużywają zazwy-
czaj placówki oświatowe. Zwłaszcza 
te z dostępem do basenu. Niemało 
„bierze” też przedsiębiorstwo wodo-
ciągowo-kanalizacyjne. Z przeprowa-
dzonych analiz wynika, że ceny prądu 
mają być wyższe nawet o 70%. Dla 
miasta oznacza to konieczność wygo-
spodarowania dodatkowych środków, 
bądź też – przy planowaniu budżetu 
– ich alokację. 25 listopada podczas 
sesji Rady Miejskiej podjęto wiele 
uchwał, które skutkować będą zmia-
nami wysokości podatków, a dalej – 
opłat, które ponosić będą mieszkańcy.

Nowe stawki 
podatkowe 

To już pewne. Wzrosną stawki po-
datków od środków transportu oraz 
za odbiór odpadów. Wzrośnie także 
podatek od nieruchomości. Decyzje 
podyktowane są zmianami ustawo-
wymi, których skutkiem jest utrata 
części dochodów z tytułu udziału 

w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych. Dla Bierunia, 
w przyszłym roku będą one o 4 mln 
zł niższe od wcześniej prognozowa-
nych. Dodatkowo, decyzje wynikają 
z drastycznych wzrostów cen. 

Podatki 
od nieruchomości 

Dla przykładu, prezentujemy zmia-
ny dotyczące najczęściej występują-
cych typów nieruchomości w mieście. 
Uchwalone stawki mimo wzrostów – 
i tak są niższe niż maksymalne dopusz-
czone w ustawie. I tak w przypadku 

budynków związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej staw-
ka podatku na rok 2022 za jeden metr 
kwadratowy wyniesie 25,74 zł. W sto-
sunku do roku 2021 wzrost wynosi 
dokładnie 2,9 zł. Jeśli chodzi o grunt 
związany z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej stawka wzrośnie 
o 0,07 zł i wyniesie 1,03 zł. W przy-
padku tzw. gruntów pozostałych – 
o 0,02 zł. Tu nie zastosowano mak-
symalnej stawki dopuszczonej przez 
ustawodawcę, która wynosi 0,54 zł, co 
oznaczałoby wzrost o 0,29 zł. Za grunty 
pozostałe w przyszłym roku – zapłaci-
my więc 0,27 zł za metr kwadratowy. 

Z okazji Barbórki wszystkim Górnikom życzymy 
wszelkiej pomyślności, bezpiecznej i spokojnej pracy 
oraz wiele rodzinnego ciepła i osobistego szczęścia. 

Dziękujemy za Wasz codzienny trud. 

Szczęść Boże!Szczęść Boże!

Niech Święta Barbara ma w opiece 
Was i Waszych najbliższych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bierunia
Marcin Nyga

Burmistrz Miasta Bierunia
Krystian Grzesica



2 |   Rodnia nr 11/2021 GOSPODARKA

Nowe chodniki na Chemików
Mieszkańcy osiedla Chemików w Bieruniu mogą już 
korzystać z efektów kolejnej inwestycji prowadzonej na ich 
terenie. Prace związane z remontem chodników na osiedlu 
zostały zakończone. 15 listopada nastąpił odbiór techniczny 
prac. Inwestycja pochłonęła 90 000 złotych.

Remont na osiedlu Chemików dotyczył dwóch odcinków chodnika. Pierw-
szy z nich ma 44 metry długości i 2 metry szerokości. Projekt był realizowany 
przy bloku pod adresem 41, 41a, 41b. Z kolei drugi odcinek ma aż 87 metrów 
długości i 1.5 metra szerokości. Był on realizowany przy bloku pod adresem 
45a, 45b, 45c. Nawierzchnia obu chodników została wymieniona na nową 
– z kostki betonowej. Całkowity koszt inwestycji to 90 000 złotych. Nowe 
chodniki wpisują się doskonale w infrastrukturę osiedla. 

Gotowy pierwszy odcinek łącznika 
Hodowlanej i Ekonomicznej

Prace na pierwszym 480 metrowym odcinku łącznika 
pomiędzy ulicami Ekonomiczną i Hodowlaną dobiegły 
końca. Nie można jeszcze się po nim poruszać, ponieważ 
wykonawca póki co nie zgłosił go do odbioru i trwają 
procedury odbiorowe. Inwestycja została zrealizowana 
dzięki środkom Unii Europejskiej pozyskanym przez 
Miasto Bieruń. Cała budowa łącznika ulicy Hodowlanej 
i Ekonomicznej jeszcze nie została zakończa. Niemniej 
dla mieszkańców Bierunia kolejne postępy w tym 
przedsięwzięciu to dobra wiadomość. Budowa łącznika pomiędzy ulicami 

Ekonomiczną i Hodowlaną to inwe-
stycja w rozwój terenów inwestycyj-
nych. Miasto Bieruń jest otwarte na 
przedsiębiorców, którzy coraz chęt-
niej otwiera swoje zakłady w mieście. 
Dowodów nie trzeba szukać daleko. 
38 hektarów bieruńskich terenów zo-
stało udostępnionych dla Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej oraz takich 
firm jak: Lear, Tenlong, Auto Partner, 
Flexide, Sanhua (branże samochodo-
we), które zajęły tereny w ramach Ty-
skiej Podstrefy Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

Tym samym budowa łącznika ulic 
Ekonomicznej i Hodowlanej okazała 
się niezbędną inwestycją. Udostęp-
nienie kolejnych terenów inwestycyj-
nych to tylko kwestia czasu. Zainte-
resowanie ze strony inwestorów jest 
duże. Z pewnością to dobra wiado-

mość dla mieszkańców miasta, ponie-
waż nowe projekty wiążą się z poten-
cjalnymi miejscami pracy.

Co zostało 
realizowane?

W ramach 480-metrowego odcin-
ka łącznika ulic Ekonomicznej i Ho-
dowlanej wybudowano: drogę wraz 
z kanalizacją deszczową, kanalizację 
technologiczną oraz oświetlenie ulicz-
ne na odcinku od istniejącego słupa 
posadowionego przy ulicy Ekonomicz-
nej do końca realizowanej inwestycji.

Dodatkowo wykonano: jezdnię 
z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
ścieżkę rowerową z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych, chodnik i zjaz-
dy z kostki betonowej, elementy ulic 
(tzn. krawężniki betonowe, obrzeża 
betonowe), kanalizację deszczową 

oraz oświetlenie uliczne składające 
się z 18 słupów i 18 opraw typu LED.

Miliony z UE

Inwestycja budowy łącznika po-
między ulicami Ekonomiczną i Ho-
dowlaną została podzielona na dwa 
etapy. Koszt pierwszego z nich to 
4 miliony 790 tysięcy złotych. 4 mi-
liony złotych na realizację prac to 
dofinansowanie, które miasto po-
zyskało z funduszy unijnych w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 oraz ze środków 
krajowych w ubiegłym roku. Pierw-
szy etap to prawie półkilometrowy 
odcinek drogi. W przyszłości Miasto 
Bieruń planuje budowę drugiego od-
cinka, który połączy ulicę Ekonomicz-
ną z ulicą Hodowlaną.
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Gotowy pierwszy odcinek łącznika 
Hodowlanej i Ekonomicznej

Nowe oblicze ulicy Letniej

Ulica Letnia została wyremontowana i oddana do użytku 19 listopada. W praktyce oznacza to, że prace związane z przebudową drogi wewnętrznej wraz 
z remontem przepustu zostały zakończone.  

Drogi wewnętrznej ulicy Letniej 
wraz z remontem przepustu zosta-
ły zakończone. 19 listopada nastą-
pił odbiór techniczny. Odcinek drogi 
o długości 146 metrów został pokry-
ty mieszanką mineralno-bitumiczną 
o łącznej powierzchni 585 m2. Pobo-
cza zostały utwardzone tłuczniem. 
Dodatkowo zrealizowano przepust 
DN 600 wraz ze ściankami czołowymi 

oraz umocnieniem wylotu płytami 
ażurowymi, a także wyregulowano 
istniejące urządzenia.

Co z oświetleniem?

Kable i fundamenty są już zabu-
dowane, a nawierzchnia jest już wy-
konana. Niemniej, prace związane 
z doświetleniem drogi poprzez mon-

taż trzech lamp wykonanych w tech-
nologii LED trwają. Wykonawca 
oświetlenia – firma ELMAX Żywicki 
Sp. z o.o. – ma czas do 15 grudnia. 

Montaż trzech lamp LED jest możliwy 
dzięki środkom zdobytym przez Mia-
sto Bieruń. Dofinansowanie pozyskano 
z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropo-
lii w ramach Programu działań na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji w 2021 roku. 

Rowerowa rewolucja
Chociaż pogoda nie zachęca do wycieczek jednośladem, to z okazji zakończenia sezonu warto podsumować kwestie nowych ścieżek rowerowych. Już 
w przyszłym roku mieszkańcy Bierunia dojadą znacznie dalej bez konieczności używania swoich samochodów…

Ekologia i ekonomia

W przypadku rozwinięcia infrastruk-
tury rowerowej daleko nam chociażby 
do Holandii, która z całą pewnością dla 
wielu stanowi wzór w tym zakresie. 
Warto podkreślić, że Bieruń realizuje 

zadanie, w ramach którego powstaną 
kolejne drogi, na których nie ma kor-
ków, a by z nich skorzystać  wystarczy 
przekonać się do roweru. To rozwią-
zanie nie tylko ekonomiczne, ale tak-
że ekologiczne. W ramach projektu 
„Kompleksowa strategia niskoemisyj-

na przeciwdziałająca zmianom klima-
tu na terenie gminy Bieruń", którego 
wartość przekracza 3 mln zł – dzięki 
powstaniu dwóch  zintegrowanych 
centrów przesiadkowych w dzielnicy 
Bieruń Nowy i Bieruń Stary – miesz-
kańcy będą mogli połączyć jazdę na 
rowerze z przesiadką na inny środek 
transportu. Wielu pracujących z dala 
od miejsca zamieszkania zdaje sobie 
sprawę z faktu, jak trudno dojechać 
chociażby do Katowic. Uciążliwe re-
monty na Giszowcu dają się we zna-
ki wszystkim korzystającym z DK86. 
Wybierając opcję dojazdu do bieruń-
skiego dworca, mając w perspektywie 
miejsce, w którym bezpiecznie można 
zostawić swój rower – trasę do Kato-
wic można pokonać pociągiem Kolei 
Śląskich w niespełna 50 minut. Nowe 
ścieżki rowerowe, z których z powo-

dzeniem korzystać będzie można już 
wiosną to kolejne kilometry udogod-
nień dla mieszkańców. 

Budowa ścieżek 
rowerowych 

Zakończono pierwszy etap prac zwią-
zanych z budową ścieżek rowerowych 
na trasach: ul. Św. Kingi – Zarzyna oraz 
ul. Licealna – ul. Marcina. Kolejny etap 
rozpocznie się po nowym roku, gdy wa-
runki atmosferyczne pozwolą na roz-
cielanie asfaltu. Zakończono układanie 
obrzeży drogi, wykonano podbudowę 
oraz fundamenty pod słupy oświetle-
niowe – na takim etapie jest realizacja 
ścieżki rowerowej biegnącej od istnie-
jącego ciągu pieszo rowerowego wzdłuż 
ulicy Marcina (obok parkingu samocho-
dowego) do ulicy Licealnej oraz ścież-

ki rowerowej biegnącej od Starostwa 
Powiatowego do Zarzyny (będącej kon-
tynuacją ciągu pieszo-rowerowego wy-
budowanego wzdłuż ulicy Turystycznej 
dwa lata temu). 

Dalsze plany

W przyszłym roku ścieżka rowerowa 
łącząca ulicę Marcina z ulicą Licealną 
poprowadzona zostanie dalej – przez 
teren szkoły (Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Powstańców Śląskich) aż do 
kładki na rzece Mlecznej, a dalej od 
kładki na rzece Mlecznej do ulicy Kop-
cowej oraz wzdłuż ulicy Kopcowej aż 
do połączenia z dworcem autobuso-
wym. W sumie w przyszłym roku po-
wstanie 3,4 km infrastruktury rowe-
rowej, która dopnie istniejące drogi 
rowerowe i połączy je w spójną całość. 

Ścieżka rowerowa Św. Kingi - Zarzyna
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Obchody Święta Niepodległości     w Bieruniu 
11 listopada 2021 roku mieszkańcy Bierunia obchodzili Narodowe Święto Niepodległości, 
które dla każdego Polaka ma ogromne znaczenie. Z tej okazji władze miasta, a także Bieruński 
Ośrodek Kultury zorganizowali uroczyste obchody Święta Niepodległości. Jak wyglądały?

11 listopada 1918 roku to data, która 
na stałe wpisała się w pamięć każdego 
Polaka. Właśnie w tym dniu Polska od-
zyskała niepodległość po 123 latach za-
borów. Niepodległość, o którą zacięcie 
walczyli Polacy jest celebrowana po dziś 
dzień. Nic więc dziwnego, że właśnie 
w tym dniu miasta w całej Polsce toną 
w odcieniach bieli i czerwieni. Z jednej 
strony jest to symbol niepodległości, 
a z drugiej uhonorowanie poległych Po-
laków, którzy w imię wolności poświęcili 
własne życie. Uroczyste obchody Święta 
Niepodległości dla mieszkańców Bieru-
nia są równie ważne. 

Na Skwerze 
Powstańców

Tegoroczne uroczystości rozpoczę-
ły się od złożenia kwiatów i zapalenia 
zniczy pod Pomnikiem Powstańców 
Śląskich w Bieruniu Nowym (Skwer 
Powstańców Śląskich) przez Burmi-
strza Miasta Bierunia – Krystiana 
Grzesicę, Radnych Rady Miejskiej 
oraz przedstawicieli placówek oświa-
towych. Zebrani odśpiewali hymn Pol-
ski – Mazurka Dąbrowskiego.

Pod Pomnikiem Powstańców Śląskich 
w Bieruniu Nowym pojawili się również: 
dyrektor Muzeum Miejskiego w Bieru-
niu, komendant Komendy Powiatowej 
Policji w Bieruniu oraz jego zastępca, 
Konrad Mateja (Wicestarosta Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego), a także ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieru-
niu. XXVII Szczep Harcerski im. Szarych 
Szeregów trzymał wartę, złożył kwiaty 
i zapalił znicze. Obchody Święta Niepod-
ległości w Bieruniu zarówno dla miesz-
kańców, jak i władz mają znaczenie sym-
boliczne. Co oznaczają dla Radnych Rady 
Miejskiej? Na to pytanie odpowiedziała 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – 
Krystyna Wróbel.

 – Ogromnie się cieszę, że mogłam 
uczestniczyć w obchodach Święta Nie-
podległości. Przecież to nasi przodko-
wie wywalczyli nam niepodległość. 
Święto Niepodległości jest również 
ważne dla mieszkańców Bierunia. 
Miałam okazję zobaczyć akademię 
zorganizowaną przez uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego, któ-
rzy w przepiękny sposób przedstawi-

li historię naszego kraju od zaborów 
do czasu, kiedy Polska pojawiła się na 
mapach Europy. Ich występ był emo-
cjonujący do samego końca.  – dodaje 
Krystyna Wróbel, Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej.

Na Rynku

Główne uroczystości związane z ob-
chodami Święta Niepodległości odby-
ły się pod Pomnikiem Powstańców 
Śląskich w Bieruniu Starym, czyli na 
Rynku. Rozpoczęły się od wspólne-
go odśpiewania hymnu narodowego. 
Burmistrz Miasta – Krystian Grzesica 
wygłosił poruszające przemówienie, 
w którym podkreślał jak ważna jest 
wolność i niepodległość. Nie zabrakło 
nawiązania do akademii zorganizo-
wanej przez nauczycieli oraz uczniów 
klas siódmych Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego, a także 100. rocznicy 
zakończenia III Powstania Śląskiego, 
które ma znaczenie symboliczne dla 
Ślązaków jak i mieszkańców Bierunia. 
Burmistrz wskazał, że od 1989 roku 
Polacy na nowo budują pojęcie pa-
triotyzmu – wolność, niepodległość. 
Dlaczego tegoroczne Obchody Święta 
Niepodległości w Bieruniu miały tak 
podniosły charakter? Na to pytanie 
odpowiedział Burmistrz Miasta – Kry-
stian Grzesica.

 – Ten rok jest szczególny, jest to 
rok 100-lecia Powstań Śląskich. Jest 
to rok, w którym Bieruń świętuje 
30. rocznicę odzyskania swojej nieza-
leżności – oderwania się od Tychów. 
Jest to rok, w którym wspominamy 
40-lecie najdłuższego, podziemnego 
strajku w powojennej Polsce, górników 
Kopalni „Piast” w Bieruniu. Z roku na 
rok, liczba uczestników w obchodach 
Święta Niepodległości w Bieruniu się 
zwiększa. – mówi Krystian Grzesica, 
Burmistrz Miasta Bierunia. 

Po przemówieniu nastąpiło uro-
czyste złożenie kwiatów oraz zniczy 
między innymi przez: Burmistrza 
Miasta – Krystiana Grzesicę, Wi-
ceprzewodniczącą Rady Miejskiej 
– Krystynę Wróbel, Radnych Rady 
Miasta, dyrektor biura Wicemar-
szałek Senatu Gabrieli Morawskiej-
-Staneckiej, komendanta Komendy 
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Obchody Święta Niepodległości     w Bieruniu Wspomnienie
Świętej Cecylii 

22 listopada obchodzone było święto patronki chórzystów, lutników, muzyków oraz zespołów 
wokalno-muzycznych. Święta Cecylia od lat czuwa także nad lokalnymi chórami. Mowa 
oczywiście o "Harmonii: i Polonii. 

Wierni z bieruńskich parafii dosko-
nale wiedzą, jak ważną część liturgii 
stanowi piękno dźwięków, nie tylko 
tych, które niosą organy w Domach 
Bożych. Święta Cecylia od lat patro-
nuje wszelkim działaniom muzycznym 
podejmowanym w kościołach. Lokal-
ne chóry niejednokrotnie prezento-
wały już swoje umiejętności podczas 
różnorodnych wydarzeń religijnych 
czy kulturalnych. W dniu wspomnie-
nia męczennicy o Świętej Cecylii na-
pisał bp Piotr Greger, przewodniczący 
Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej i de-
legat Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Muzyki Kościelnej. – Kościół od 
samego początku otaczał wielką tro-

ską tych, którzy dbają o poprawność 
i piękno muzyki liturgicznej? W dniu 
liturgicznego wspomnienia św. Ce-
cylii pragnę podziękować tym, któ-
rzy w tym celu podejmują konieczne 
wysiłki? – napisał bp Greger. Wyraził 
także wdzięczność m.in. kantorom, 
chórom i orkiestrom, a także osobom 
z ośrodków kształcących w zakresie 
muzyki kościelnej. 

Jakie życie wiodła święta, która 
czczona jest w Kościele Katolickim 
22 listopada? Święta Cecylia przyszła 
na świat prawdopodobnie z począt-
kiem III wieku w rodzinie urzędniczej 
w Rzymie. Mimo złożenia ślubów czy-
stości i bycia chrześcijanką rodzina 
wydała ją za poganina Waleriana. 
Święta wyznała mu jednak, że ofia-
rowała swoje serce Jezusowi Chrystu-
sowi. Narzeczony również zapragnął 
poznać jej wiarę i przyjął chrzest z rąk 
papieża Urbana I. Niestety, w wyniku 
późniejszych prześladowań chrześci-
jan Cecylia wspólnie z Walerianem 
poniosła męczeńską śmierć. Począt-
kowo została aresztowana, jednak od-
mówiła chęci oddania czci pogańskim 
bożkom. Poskutkowało to zamknię-
ciem jej w caldarium – łaźni, gdzie 

podgrzano wodę do wysokiej tem-
peratury, która miała udusić męczen-
nicę. Kobieta przeżyła próbę, więc 
– podobnie jak jej małżonka – posta-
nowiono ją ściąć. Trzy ciosy w szyję 
nie przyniosły jednak skutku. Cecylia 
zmarła dopiero po trzech dniach. 

 Ciało młodej kobiety spoczęło w ka-
takumbach św. Kaliksta w Rzymie, skąd  
zostało przeniesione do bazyliki na Za-
tybrzu. Podczas renowacji kościoła – 
dopiero w 1599 roku – postanowiono 
dokonać identyfikacji relikwii męczen-
nicy. W sarkofagu, w cyprysowej skrzy-
ni – spoczywało nienaruszone ciało le-
żące na prawym boku. Przykryte było 
jedwabnym welonem przesiąkniętym 
krwią. Dlaczego męczennica została 
patronką muzyki sakralnej, chórzy-
stów czy organistów? Źródła donoszą 
o mylnym odczytaniu świadectwa jej 
męki, w którym przypisano jej grę na 
organach. Bogata ikonografia przed-
stawia ją często z cytrą, harfą, lutnią 
lub w towarzystwie organów. Ówczes-
ne kobiety rzymskie często rozwijały 
umiejętności gry na instrumentach. 
Wielu malarzy z powodzeniem przypi-
sywało jej więc tego rodzaju atrybuty.

Powiatowej Policji w Bieruniu oraz 
jego zastępcy, a także przedstawi-
cieli: Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Bierunia Starego, Czarnochowic, 
Komendy Miejskiej w Tychach,  pla-
cówek oświatowych i instytucji kul-
tury, Powiatu Bieruńsko-Lędzińskie-
go, w asyście Bieruńskich Werbli 
oraz harcerzy z XXVII Szczepu Har-
cerskiego im. Szarych Szeregów. Na 
koniec uroczystości, zebrani mogli 
posłuchać występu Chóru „Polonia” 
i Chóru „Harmonia”. Jak tegoroczne 
uroczystości Święta Niepodległości 
w aspekcie całego miasta ocenia Bar-
bara Panek-Bryła, Przewodnicząca 
Komisji Społecznej?

 – Oceniam je bardzo dobrze. Po-
wodem do dumy jest zaangażowa-
nie mieszkańców Bierunia. Mam na-
dzieje, że w kolejnych latach będzie 
ich jeszcze więcej, zwłaszcza rodzin 
z dziećmi. 11 listopada to niesa-
mowicie ważne święto dla wszyst-
kich Polaków, to wyraz szacunku do 
przodków, którzy przelali krew i wal-
czyli o niepodległość, naszą wolność. 
Kultywowanie tradycji, nauka, a tak-
że budowanie tożsamości narodowej 
mają ogromne znaczenie. Dziękuje 
wszystkich osobom, które wzięły 
udział w tegorocznych obchodach 
Święta Niepodległości w Bieruniu. 
– dodaje Barbara Panek-Bryła, Prze-
wodnicząca Komisji Społecznej. 

Recital pieśni 
klasycznych

Po uroczystościach zorganizowanych 
przy Pomniku Powstańców Śląskich 
w Bieruniu Starym, zebrani mogli wziąć 
udział w Recitalu pieśni klasycznych 
w wykonaniu barytona Dawida Biwo 
przy akompaniamencie Anny Firlus, 
które odbyło się „Jutrzence”. Widownia 
kinoteatru bardzo szybko się zapełniła.

Warto wspomnieć, że obchodom 
Święta Niepodległości w Bieruniu to-
warzyszył poprzedzający koncert Pieś-
ni patriotycznych w wykonaniu Hanki 
Rybki w Kościele pw. Św. Bartłomieja 
Apostoła. Koncert odbył się 7 listopada 
br. Jak tegoroczne uroczystości oce-
nia organizator, Dyrektor Bieruńskie-
go Ośrodka Kultury – Joanna Lorenc?

 – Myślę, że odbiór tegorocznych ob-
chodów Święta Niepodległości był dobry. 
Frekwencja znakomita. Pomogła w tym 
wszystkim pogoda. Ubiegłoroczne ob-
chody nie przebiegły w takiej formie jak 
w tym roku, miały charakter kameral-
ny. Przekonaliśmy się na własne ocze, że 
ludzie mają potrzebę gromadzenia się, 
spotkania się wzajemnie, ale i uczczenia 
takich ważnych dat dla Polski, dla Ślą-
ska, dla siebie samych. Zapełnienie się 
widowni „Jutrzenki” podczas Recitalu 
pieśni klasycznych jest tego dowodem. 
Cieszę się, że nasza oferta patriotyczno-
-kulturalna spotyka się z takim odze-
wem. – podkreśla Joanna Lorenc. 
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Teatr dla
najmłodszych

„Elfy Trzy” to propozycja Teatru Kultureska dedykowana dzieciom, ale także ich rodzicom. 
Musical o świątecznej tematyce przeniesie widzów prosto na Biegun Północy. Taniec i śpiew ak-
torów w połączeniu z kolorową scenografią i odpowiednim doborem kostiumów – z całą pew-
nością zaciekawi małych widzów. Podczas spektaklu dzieci dowiedzą się, że warto uczyć się na 
własnych błędach oraz wyciągać daleko idące wnioski. Podczas godzinnego widowiska na scenie 
nie zabraknie także uwielbianego Świętego Mikołaja. W rolach głównych wystąpią jednak trzy 
tytułowe elfy: Edek, Ela i Ewa. Grupa wiekowa, której w głównej mierze dedykowany jest spektakl 
(wychowankowie przedszkolni oraz uczniowie klas młodszych szkół podstawowych), odwiedza-
jąc lokalny dom kultury na własne oczy zobaczy i wysłucha historię pełną zwrotów akcji i dawki 
dobrego humoru. Polecamy zarezerwować więc bilety na 10 grudnia. Początek świątecznego 
widowiska rozpocznie się już o godz. 17:00!

Powodzenie lokalnych spektakli wystawianych pod okiem Bieruńskiego 
Ośrodka Kultury potwierdzić mogą doskonałe opinie mieszkańców i wzorowa 
frekwencja przy okazji kolejnych wydarzeń. W grudniu w Domu Kultury 
„Gama” zagrany zostanie świąteczny spektakl dla najmłodszych.

Mikołajki na basenie
11 grudnia basen w Bieruniu zostanie zdominowany przez młodych 
pływaków i pływaczki, którzy będą rywalizować w dziewięciu kategoriach 
wiekowych. Jeszcze masz czas, aby zgłosić swoje dziecko.

Kolejne Mikołajkowe Zawody Pływackie na 
pływalni w Bieruniu zbliżają się wielkimi kroka-
mi. W tym roku impreza odbędzie się w sobotę 
11 grudnia. Zawody są przeznaczone dla dzieci 
i młodzieży, a wystartować może każdy.

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji przyj-
muje zgłoszenia do 8 grudnia do godziny 15:00. 
Rodzic lub opiekun musi wypełnić odpowiednią 
zgodę, a następnie przesłać na adres e-mail an-
toni.berger@bosir.bierun.pl. Zgłoszeń można 
także dokonywać u ratowników pływalni lub 
telefonicznie pod numerem 32 216 48 70.

Na uczestników czeka aż dziewięć kategorii 
wiekowych. Swoich sił na basenie mogą spró-
bować nawet dzieci urodzone w 2014 roku 

i młodsze. Maluchy będą mieć do pokonania 
12,5 m z przeszkodami oczywiście pod opieką 
i przy pomocy ratowników.

Będą także zawody dla roczników 2013, 
2012, 2011, 2010, 2009, 2008 i 2007. Jest rów-
nież kategoria open, w której rywalizować będą 
uczestnicy od rocznika 2006 w górę. Oczywiście 
startować mogą chłopcy i dziewczyny.

Na uczestników będzie czekać m.in. 
paczka od Mikołaja. Nie zabraknie 
także medali dla najlepszych pływa-
ków i pływaczek.

fot. Teatr Kultureska

fot. BOSiR 
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fot. BOSiR 
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Wolność 600 metrów
pod ziemią

14 grudnia mija dokładnie 40 lat od rozpoczęcia najdłuższego 
podziemnego strajku w powojennej Polsce. W 1981 roku przez 
dwa tygodnie ponad 1000 górników protestowało przeciwko 
wprowadzeniu stanu wojennego. Ten akt sprzeciwu po latach został 
upamiętniony także na bieruńskim Rynku. 

Wydarzenia historyczne, jakie rozegrały się na terenie Bierunia są niezwykle ważne dla mieszkańców miasta. Nic więc dziwnego, że Rada Miejska postanowiła 
uczcić bohaterów strajku w kopalni „Piast”, który miał miejsce 40 lat temu 650 metrów pod ziemią. Właśnie tak powstała uchwała w sprawie uczczenia 
okrągłej rocznicy tego wydarzenia.

To kolejna inicjatywa, której zadaniem jest upamiętnienie minionych wydarzeń w bieruńskiej Kopalni 
Węgla Kamiennego „Piast”. Z tej okazji odsłonięto już m.in. mural widoczny z ul. Warszawskiej, który 
przedstawia strajkujących górników w momencie dzielenia się opłatkiem wigilijnym. Za przygotowanie 
mobilnych tablic informacyjnych wzbogaconych o historyczne fotografie odpowiada Komitet Honorowy 
Obchodów 40-lecia Strajków w KWK Piast. Członkiem tego komitetu jest burmistrz Krystian Grzesica. 
Inicjatorką całego przedsięwzięcia jest radna Agnieszka Demska-Furgał.

Jubileusz 
40. rocznicy strajku 
w kopalni „Piast”

25 listopada członkowie Rady 
Miejskiej w Bieruniu podjęli uchwałę 
uczczenia 40. rocznicy strajku w ko-
palni „Piast”. Jest to dowód szacun-
ku i uznania dla bohaterów, którzy od 
14 do 28 grudnia 1981 roku uczestni-
czyli w podziemnym strajku.

Przecież to właśnie oni - strajkujący 
z kopalni „Piast” 40 lat temu sprzeci-
wili się wprowadzeniu w Polsce sta-
nu wojennego, zmilitaryzowaniu ko-
palń, a także zawieszeniu działalności 

wszelkich organizacji i stowarzyszeń, 
czy internowaniu szefów kopalnia-
nych struktur „Solidarności”. Ich akt 
heroizmu z całą pewnością powinien 
zostać doceniony i tak też się stało.

Bieruń nie zapomina

Rada Miejsca doskonale zdaje sobie 
sprawę, że historia, która rozegrała się 
40 lat temu na terenie Bierunia nie 
może być zapomniana. Odwaga straj-
kujących i ich rodzin pokazał czym jest 
patriotyzm, solidarność, braterstwo. 
Historia najdłuższego podziemne-
go strajku w Polsce po 13 grudnia 

1981 roku nie powinna być zapomnia-
na, a kultywowana. Właśnie dlatego 
podjęto uchwałę w sprawie uczczenia 
40. rocznicy strajku w kopalni „Piast”. 
Jej wykonawcą jest Burmistrz Miasta 
– Krystian Grzesica. Uchwała zosta-
ła przekazana Prezydentowi Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Prezesowi Rady 
Ministrów, Marszałkowi Sejmu RP, 
Marszałkowi Senatu RP, Wojewodzie 
Śląskiemu, Marszałkowi Wojewódz-
twa Śląskiego, Staroście Bieruńsko-
-Lędzińskiemu, a także Prezesowi Pol-
skiej Grupy Górniczej (PGG).

Uchwała w sprawie uczczenia 40. rocznicy
strajku w kopalni „Piast”

fot. UM Bieruń
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Nowy nagrobek powstańca 
śląskiego Pawła Pilszczka

Kolejny muzealny spacer historyczny za nami!

Dyrektor Muzeum Agnieszka Szymu-
la przypomina, że na cmentarzu para-
fialnym przy ul. Krakowskiej w Bieru-
niu mieści się wspólna mogiła pięciu 
powstańców śląskich, w której pocho-
wani są Stanisław Habuda, Karol Łuka-
szek, Józef Kruppa (Krupa), Jan Pilszczek 
i Klemens Latocha, a także grób Karola 
Stencla, powstańca z Bierunia Starego 

oraz grób Pawła Pilszczka. Wymienione 
groby zakwalifikowane są jako miejsca 
pamięci narodowej. Opiekę nad nimi 
sprawuje Gmina Bieruń pod nadzorem 
Instytutu Pamięci Narodowej.

Ostatnie wymienione miejsce po-
chówku dotyczy pochodzącego z Wy-
gorzela (obecnie dzielnica Tychów, 
kiedyś należąca do starobieruńskiej 

parafii) Pawła Pilszczka, który zginął 
12 maja 1921 r. Jego pierwszy grób, 
istniejący do października 2021 r., po-
wstał po śmierci powstańca. W dniu 
28 października 2021 r. zdemontowa-
no poprzednią mogiłę, a na jej miejscu 
postawiono nowy nagrobek, wykona-
ny zgodnie z wytycznymi opracowany-
mi przez Instytut Pamięci Narodowej. 

Ponadto, zgodnie z wolą rodziny, na 
nowym nagrobku zachowano zdjęcie 
pochodzące z pierwotnej mogiły.

Działania te były możliwe dzięki do-
finansowaniu, jakie otrzymała Gmina 
Bieruń ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego (pro-
gram: Groby i cmentarze wojenne 
w kraju) na realizację zadania „Budowa 
nowego grobu wojennego oraz wyko-
nanie oznakowania mogił powstańców 
śląskich i żołnierzy z terenu Gminy Bie-

ruń”. W zakresie opracowania wniosku 
oraz realizacji zadania Gmina Bieruń 
współpracowała z Muzeum Miejskim 
w Bieruniu.

W ramach projektu odbył się spacer 
historyczny, w czasie którego uroczy-
ście odsłonięto nowy nagrobek po-
wstańca. Zaprezentowano także folder 
„Groby wojenne na terenie Gminy Bie-
ruń”, który opracowali: Roman Golus, 
Zofia Różok, Ryszard Sapek, Agnieszka 
Szczygieł i Agnieszka Szymula.

Dyrektor Muzeum, Agnieszka Szymula, infor-
muje, że w czasie spotkania symbolicznie odsło-
nięto nowy nagrobek powstańca śląskiego Pawła 
Pilszczka. O losach swojego przodka opowiedzieli 
bracia Marek i Ireneusz Lubowieccy z Tychów. 

W czasie spaceru 
uczestnicy odwiedzili także:

 • zbiorową mogiłę powstańców: Stanisła-
wa Habudy i Karola Łukaszka ze Ścierń, Józefa 
Kruppy (Krupy) i Klemensa Latochy z Bierunia 
Starego oraz Jana Pilszczka z Wygorzela; 

 • groby zbiorowe żołnierzy Wojska Polskiego 
poległych we wrześniu 1939 r.;

 • mogiłę zbiorową żołnierzy niemieckich po-
ległych w czasie II wojny światowej;

 • grób zbiorowy dziesięciu więźniów poli-
tycznych zamordowanych na terenie Bierunia 
Starego podczas ewakuacji więźniów KL Aus-
chwitz-Birkenau;

 • grób powstańca śląskiego Karola Stencla.
Agnieszka Szymula dodaje, że przebieg działań 

wojennych w 1939 r. w naszym mieście opisali 
Panowie Roman Golus i Ryszard Sapek, a do opo-
wieści na ten temat włączyli się uczestnicy spa-
ceru. Była okazja do obejrzenia umundurowania 
polskich żołnierzy z 1939 r. Na każdym z odwie-
dzonych grobów znicze zapalili bieruńskie har-
cerki z XXVII Szczepu Harcerskiego im. Szarych 
Szeregów.  W spacerze uczestniczyli mieszkańcy: 
Bierunia, Tychów i Lędzin. Każdy z uczestników 
otrzymał nowy folder informacyjny pt. „Groby 
wojenne na terenie Gminy Bieruń”.

Dyrektor Muzeum bardzo dziękuje wszystkim 
uczestnikom za obecność, zainteresowanie te-
matem, i za niezwykle ciekawe rozmowy.

Spacer odbył się w ramach projektu, realizo-
wanego wspólnie przez Urząd Miejski w Bieru-
niu  i Muzeum Miejskie w Bieruniu, pn.: „Budo-

wa nowego grobu wojennego oraz wykonanie 
oznakowania mogił powstańców śląskich i żoł-
nierzy z terenu Gminy Bieruń” dofinansowany 
ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego. 

Zdemontowana mogiła powstańca Pawła Pilszczka na cmentarzu parafialnym 
przy ul. Krakowskiej w Bieruniu (sektor K, rząd I, miejsce 10)

Nowy nagrobek powstańca Pawła Pilszczka

fot. UM Bieruń

fot. Agnieszka Szymula fot. Elżbieta Musialik

Rok 2021 zgodnie z uchwałą Senatu jest już kolejnym rokiem Powstań Śląskich, 
a jednocześnie obchodzony jest jako Rok Stulecia Wybuchu III Powstania Śląskiego. 

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) w sobotę 27 listopada 
zaprosiło na spacer po grobach wojennych znajdujących się na cmentarzu 
przy Sanktuarium św. Walentego w Bieruniu.

fot. Elżbieta Musialik
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Odpracowanie kary w szkole
W pierwszym tygodniu listopada, media i portale społecznościowe obiegła informacja zgodnie z którą więźniowie mieliby znaleźć zatrudnienie w bieruńskich 
placówkach oświatowych. Niedopowiedziane słowa wywołały wielkie poruszenie i falę sprzeciwów. W rzeczywistości okazuje się, że sytuacja wygląda 
zupełnie inaczej...

W ramach współpracy

Bieruń od ponad 4 lat współpracuje 
z Sądem Rejonowym w Tychach. W ra-
mach resocjalizacji osoby skazane na 
karę ograniczenia (a nie pozbawienia!) 
wolności lub wykonywanietzw. godzin 
społecznych muszą odpracować swoje 
winy. Miejsca, w których skazani mogą 
podjąć czasowe zatrudnienie, wskazu-
ją współpracujące z sądem samorządy. 

– Kara ograniczenia wolności jest to 
kara nieizolacyjna, przewidziana w ko-
deksie karnym, która ma zastosowanie 

do lżejszych przestępstw i naruszeń pra-
wa. W przypadku sprawców tych prze-
stępstw kara pozbawienia wolności mo-
głaby odnieść skutek raczej deprawujący 
zamiast resocjalizacyjny. My jako miasto 
jesteśmy zobowiązani wskazać placówki, 
w których dopuszczamy odbywanie tego 
typu kar – przyznaje burmistrz Bierunia 
Krystian Grzesica.

Aspekt prawny

Rozporządzenie Ministra Sprawiedli-
wości z dnia 1 czerwca 2010 roku jasno 

określa zasady współpracy samorzą-
dów lokalnych z sądami rejonowymi. 
W ramach działań zgodnie z zarządze-
niem burmistrza jest kilka podmiotów, 
w których osoby skazane mogą odby-
wać karę ograniczenia wolności. Win-
ni mogą być zatrudnieni w Urzędzie 
Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej, Bieruńskim Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji, Bieruńskim Ośrodku Kul-
tury, Bieruńskim Przedsiębiorstwie 
Inżynierii Komunalnej oraz w Szkole 
Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawo-
wej nr 3 im. Orła Białego. Chociaż jak 
podkreśla burmistrz Krystian Grzesica 
- do tej pory żadna osoba nie zosta-
ła przez sąd skierowana do placówek 
oświatowych. 

Gdzie można zatrudnić 
skazanych? 

A jednak informacje o możliwo-
ści zatrudnienia osób skazanych 
w szkołach wywołały wiele emocji, 
głównie za sprawą chaosu informa-
cyjnego i nieprecyzyjnych informa-
cji podawanych w mediach społecz-

nościowych oburzenie. Padały słowa 
o “więźniach”, którzy rzekomo mogli-
by mieć kontakt z dziećmi. Prostuje-
my te informacje. Po pierwsze osoby 
zatrudnione w bieruńskich jednost-
kach miejskich na mocy współpracy 
z Sądem Rejonowym w Tychach to 
nie “więźniowie”, bo nie zostali oni 
skazani na karę więzienia, a na karę 
ograniczenia wolności lub wykona-
nia prac społecznie użytecznych. Są 
to osoby skazane np. za drobne prze-
stępstwa podatkowe, zaległości w ali-
mentach, czy naruszenie przepisów 
ruchu drogowego. Po drugie odpra-
cowanie kary w szkole nie oznacza, że 
osoby skazane będą prowadziły zaję-
cia z dziećmi. 

Zgodnie 
z wykształceniem

Przydzielane stanowiska często 
dobierane są w oparciu o wykształ-
cenie czy umiejętności danej osoby. 
O możliwości wykonywania danej pra-
cy decydują jednak kuratorzy sądo-
wi, a także kierownicy poszczególnych 

placówek, w których osoby skazane 
mają podjąć pracę.

 – Staramy się umożliwić ludziom 
skazanym odbywanie kary w godnych 
warunkach. Jeżeli jest to ktoś z wy-
kształceniem i kwalifikacjami, to dla-
czego kierować go do najprostszych 
prac, np. porządkowych? Dlacze-
go ktoś taki nie miałby pomóc np. 
w czynnościach administracyjnych 
w szkole? Co prawda do tej pory nie 
mieliśmy jeszcze żadnej osoby skie-
rowanej do pracy w naszych placów-
kach oświatowych, ale jest możliwe, 
że w przyszłości będą takie sytuacje. 
Taka osoba musi być oczywiście zwe-
ryfi kowana po pierwsze przez kurato-
ra sądowego, po drugie przez dyrek-
tora szkoły, którzy ocenią, czy nadaje 
się ona do pracy w tym miejscu. Nie 
będzie to oczywiście praca polegająca 
na prowadzeniu zajęć z dziećmi, ale 
nie widzę żadnych przeciwwskazań do 
tego, żeby ktoś skazany na karę ogra-
niczenia wolności wykonywał pracę 
administracyjne lub konserwatorskie 
– dodaje burmistrz Krystian Grzesica.

Bieruń przeciwko przemocy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu realizuje 
projekt pt. „Bieruń przeciwko przemocy”, w ramach 
Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Sytemu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinnie – Edycja 2021” Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej. Całkowity koszt zadania wynosi 
16 667 zł w tym otrzymana dotacja z Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej wynosi 13 167 zł.

W ramach projektu Gmina Bieruń 
przystąpiła do kampanii ,,Reaguj na 
przemoc” realizowanej przez Krakow-
ską Akademię Profilaktyki, w ramach 
której zakupione zostały materiały 
profilaktyczne i przekazane do pla-
cówek medycznych i placówek oświa-
towych na terenie Bierunia.

W bieruńskich szkołach podsta-
wowych zrealizowane zostały spek-
takle pt. „Przygody niesfornego Jasia” 
o charakterze profilaktycznym i te-
matyce przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie i przemocy rówieśniczej. 

Mieszkańcy pragnący podnieść 
swoje kompetencje rodzicielskie 

mogą uczestniczyć w zajęciach 
,,Szkoły dla rodziców” obejmujących 
10 dwugodzinnych spotkań odby-
wających się w każdy piątek o godz. 
16.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Bieruniu.

W ramach realizowanego zadania 
zaplanowano również:

 ◾  w dniu 7 grudnia 2021 r. 
w godzinach 13.00-16.00 w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Bieruniu przy 
ul. Krakowskiej 30 konferencję do-
tyczącą przemocy, w tym przemocy 
rówieśniczej, prowadzącym będzie 
prof. dr hab. Jacek Pyrzalski, wielo-
letni wykładowca i specjalista peda-

gogiki specjalnej, specjalista kwestii 
przemocy rówieśniczej.

 ◾w dniu 13 grudnia 2021 r. w go-
dzinach 11.00-14.00 w DK „Triada” 
w Bieruniu przy ul. Wł. Jagiełły 1, 
szkolenie dotyczące procedury ,,Nie-
bieskie Karty”, prowadzącą będzie 
certyfikowany specjalista ds. prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie 
Państwowej Agencji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych Pani 
Liliana Krzywicka i skierowane jest 
ono do przedstawicieli podmiotów 
zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie oraz zaintere-
sowanych mieszkańców. 

Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bieruniu, Dział Profilaktyki i Wspierania Rodziny, pod nr tel. 32 708 04 83.

fot. Pixabay.com

SP nr 1 i SP nr 3 są na liście placówek, w których osoby skazane mogą odpracować 
karę. Jednak do tej pory Sąd Rejonowy w Tychach nie skierował żadnej osoby do 
pracy w bieruńskich szkołach
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Naprawa miasta za pomocą 
telefonu komórkowego 

W dzisiejszych czasach coraz trudniej sobie wyobrazić, jak wyglądałby świat bez Internetu. Całodobowa dostępność i możliwość sprawdzenia dosłownie 
wszystkiego i to w zaledwie kilka sekund to tylko niektóre z zalet płynących z korzystania z sieci. Oczywiście jest to przestrzeń pełna również zagrożeń, jednak 
w tym wypadku – szybko można przyczynić się do naprawy najbliższego otoczenia. A wszystko to… w kilka kliknięć! 

Świat dąży do tzw. neutralności klimatycznej. W Polsce trwa walka o czyste powietrze. Niemal każdego dnia prowadzone są dyskusje dotyczące 
sposobów i możliwości zmiany klimatu na lepsze. 22 i 23 listopada w Katowicach odbył się Śląski Konwent Klimatyczny. 

NaprawmyTo.pl 

To bardzo intuicyjna strona in-
ternetowa zaprojektowana z myślą 
o wszystkich użytkownikach miast. 
W województwie Śląskim, do pro-
gramu zgłosiło się już sporo gmin. 
Od 1 listopada do listy dołączył tak-
że Bieruń. Siła Internetu jest napraw-
dę ogromna. To niezliczona ilość uda-
nych zbiórek pieniędzy, poszukiwań 
ze szczęśliwym finałem, czy nagłaś-
niania różnego rodzaju akcji. Dzięki 
platformie NaprawmyTo w mgnieniu 
oka można opisać problem i wysłać 
swój alert. Miasto postanowiło do-
łączyć do programu, by jeszcze lepiej 
dostrzegać lokalne problemy, z który-

mi borykają się konkretne grupy czy 
jednostki. Skuteczność aplikacji po-
twierdziło już wiele miast. Udało się 
naprawić setki usterek i wpłynąć na 
wyższą jakość mieszkańców.

Co można zgłosić?

Tak naprawdę wszystko to, co można 
naprawić. Uszkodzone latarnie, poła-
mane ławki, teren pełen śmieci, wysłu-
żony chodnik, niebezpieczne drzewo, 
składowisko niebezpiecznych substancji 
czy potrącone zwierzę? Przykłady moż-
na mnożyć. Po pozytywnym rozpatrze-
niu zgłoszenia władze miasta zadbają 
o to, by problem został wyeliminowany. 

Jak dodać alert? 

Aplikacja jest niezwykle prosta. 
Po wybraniu odpowiedniej miejsco-
wości, na ekranie pojawi się mapa. 
Należy wskazać dokładne miejsce 
zniszczenia, uszkodzenia lub innej 
awarii. Do alertu należy dodać opis, 
można także dołączyć fotografię. 
Zdarzenie trzeba przypisać konkret-
nej kategorii. Do wyboru są m.in.: 
Infrastruktura, Bezpieczeństwo, Bu-
dynki, Przyroda i inne. Po kliknięciu 
odpowiedniej kategorii pojawia się 
lista, z której należy wybrać konkretną 
awarię. Po wysłaniu informacja bę-
dzie oczekiwać na akceptację. 

„Zadbajmy 
o lepszy klimat 

i czyste powietrze” 

Taki tytuł miała sesja inauguracyjna 
Śląskiego Konwentu Klimatycznego. . 
Podczas swojego wystąpienia, Mar-
szałek Jakub Chełstowski zadeklaro-
wał, że do 2028 – w śląskiem nie bę-
dziemy już spalać węgla kamiennego 
w piecach. Oznacza to przyspieszenie 
procesów wymiany źródeł ogrzewania 
w domach. I choć wielu mieszkańców 
Bierunia formalności ma już dawno za 
sobą, to na wymianę nadal czekają 
tysiące kopciuchów. Od przyszłego 
roku, w ślad za Narodowym i Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, nie 

będą już udzielane dofinansowania 
do montażu kotłów węglowych.

Rusza nabór wniosków 
do XI edycji Programu 

Ograniczenia Emisji

To już ostatni moment na uzyskanie 
dofinansowania do wymiany starych 
kotłów węglowych na kotły węglowe 
spełniające wymogi minimum 5 klasy. 
Chętni, którzy chcą wymienić źródło 
ciepła w przyszłym roku mogą już skła-
dać wnioski. Będą one przyjmowane 
do 31 grudnia 2021 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu (wnio-
sek należy złożyć w kancelarii urzędu).

NABÓR WNIOSKÓW
DO XI EDYCJI GMINNEGO

1 grudnia 2021
do 31 grudnia 2021

Ostatnie dni na wymianę starych kotłów

Szczegóły pod numerem telefonu 32 708 09 85 lub 32 708 09 86

Programu Ograniczenia Emisji
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Dofinansowanie
na żłobek

Decyzja o wysłaniu dziecka do żłobka często wiąże się 
z dosyć wysokimi kosztami. Drastyczny wzrost inflacji 
sprawia, że drożeje naprawdę wszystko. Od 2022 roku – 
rodzice najmłodszych pociech mogą liczyć na dodatkowe 
wsparcie finansowe z państwa. 

500 lub 1000 złotych miesięcznie. 
Skąd taka rozbieżność? Wszystko uza-
leżnione będzie od wyboru rodziców. 
Od 1 stycznia 2022 roku na drugie i każ-
de kolejne dziecko w rodzinie w wieku 
od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia 
przysługiwać będzie dodatkowe świad-
czenie, które ma zaspokoić potrzeby 

dziecka i opiekunów. 500 złotych przez 
2 lata otrzymywać będą rodzice, którzy 
zdecydują się właśnie na takie rozpla-
nowanie kosztów. Możliwa będzie także 
opcja wypłacania 1000 złotych w każ-
dym miesiącu, w tym wypadku przez 
rok. Łącznie, świadczenie ma wynieść 
nawet 12 tys. zł. 

Nowe dowody osobiste 
Bez niego ciężko cokolwiek załatwić. To najważniejszy 
i podstawowy dokument tożsamości. Od 8 listopada 
wydawane są nowe wersje dowodów osobistych. 

Osobiście w urzędzie 

Nowe dokumenty wyrabiane są 
osobom, których poprzednie dowo-
dy osobiste straciły ważność. Nowe 
wersje dowodów, dla wszystkich tych, 
którzy zmuszeni są do wyrobienia pla-
kietki – czy to w związku z zakończe-
niem daty ważności czy też zgubie-
niem lub zniszczeniem – wymagają 
osobistej wizyty w urzędzie. W tym 
wypadku formalności nie można do-
pełnić online. Nowy dokument posia-
da wszystkie dotychczasowe funkcje 
– potwierdza tożsamość i obywatel-
stwo, a także umożliwia przekraczanie 
granic niektórych państw czy dokon-

wania wielu formalności bankowych 
czy urzędowych. 

Wraca podpis
Nowością jest powrót do podpisu 

posiadacza, a także odciski palców. 
To właśnie z tego powodu, by zło-
żyć wniosek o wydanie dokumentu 
– należy stawić się osobiście. Wyją-
tek stanowią dzieci poniżej 12. roku 
życia (w tym wypadku rodzice lub 
opiekunowie prawni mogą dokonać 
formalności online) oraz osoby, od 
których nie da się pobrać odcisków. 
Nowe dokumenty wydawane będą na 
określoną ilość czasu. Dla osób od 12. 
roku życia będzie to 10 lat. 5-letnie 

dowody dostaną dzieci do 12. roku 
życia. Dla osób, od których chwilowo 
nie można pobrać odcisków – dowody 
będą ważne przez równy rok. 

Nowa warstwa 
elektroniczna 

Dzięki niej e-dowód umożliwi np. lo-
gowanie do portali administracji pub-
licznej i korzystanie z internetowych 
usług. Będzie także możliwe elektro-
niczne podpisywanie dokumentów. 
Sporym udugodnieniem będzie rów-
nież możliwość korzystania z automa-
tycznych bramek granicznych np. na 
terenie portów lotniczych. 

Darmowe szczepienia na grypę.
Dostępne dla wszystkich

Od 23 listopada szczepienie przeciw grypie moga przyjąć wszyscy pełnoletni chętni. Co 
ważne – całkowicie za darmo. Wystarczy zgłosić się do wybranego punktu szczepień. 

Nowe zasady

Do tej pory z bezpłatnej szczepion-
ki skorzystać mogli medycy, farmace-
uci, nauczyciele i oczywiście osoby 
starsze. Nowelizacja rozporządzenia 
w sprawie metody zapobiegania gry-
pie w sezonie 2021/2022 gwarantu-
je jednak taką możliwość każdemu. 

 – Zależy nam na tym, by jak naj-
więcej Polaków chciało i mogło 
ochronić się przed grypą, dlatego 

od 23 listopada rozszerzamy gru-
pę, która będzie miała możliwość 
przyjęcia bezpłatnej szczepionki. 
Zwiększamy także liczbę szczepionek 
w aptekach – podkreśla szef resor-
tu zdrowia Adam Niedzielski. Zda-
niem ministra, taka forma ochrony 
jest szczególnie ważna podczas ko-
lejnej fali pandemii koronawirusa. 
Na szczepienie powinny się zgłaszać 
osoby bez objawów ostrej infekcji 
i wysokiej gorączki. Nie trzeba robić 

przerwy pomiędzy szczepieniami np. 
przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

Bez recepty

Osoby, które chcą skorzystać z bez-
płatnego szczepienia, nie muszą mieć 
recepty. Wystarczy, że zgłoszą się do 
wybranego punktu szczepień i umó-
wią termin. Przed szczepieniem należy 
wypełnić oświadczenie, a następnie 
udać się na wizytę do lekarza kwalifi-
kującego do zabiegu. Na mocy rozpo-
rządzenia dotyczącego metod zapo-
biegania grypie sezonowej w sezonie 
2021/2022 na terenie Bierunia szcze-
pienia przeciwko grypie realizują:

 💉 Multimed Sp. z o.o., 
ul. Granitowa 22, 
tel. 32 216 21 07

 💉 NZOZ Esculap,  
ul. Warszawska 177, 
tel. 32 326 94 98

Na szczepienie powinny się zgłaszać 
osoby bez objawów ostrej infekcji 
i wysokiej gorączki. Nie trzeba robić 
przerwy pomiędzy szczepieniami np. 
przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

fot. Pixabay.com
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ABC empatii
w mieście 

Trudny 
czas zimy

Równość, tolerancja i akceptacja. Przestrzeganie tych wartości przekłada się na jakość życia 
społecznego. Zwłaszcza w przypadku osób, które w jakimś stopniu różnią się od innych. 
Kształtowanie właściwych, czyli po prostu pozytywnych postaw często jest kluczem 
do sukcesu. Ważne, by w takich kwestiach edukować przede wszystkim najmłodszych 
mieszkańców. Bo przecież tak naprawdę wszyscy jesteśmy równi!

Gdy temperatura za oknem drastycznie spada, większość 
mieszkańców swój wolny czas spędza w domowym zaciszu. 
Rozgrzany kaloryfer, kubek gorącej herbaty i ulubiony koc. 
Choć takie połączenie zdaje się brzmieć zupełnie normalnie, 
w okresie zimowym należy pamiętać także o tych, którzy 
nie mają takich wygód… 

By w jeszcze większym stopniu po-
móc w przełamywaniu stereotypów 
i barier, Bieruń dołączył do projektu 
ABC Empatii. O co dokładnie chodzi? 
Jego celem jest wyjaśnianie na czym 
polega niepełnosprawność oraz edu-
kacja w zakresie schorzeń utrudnia-
jących codzienne funkcjonowanie. 
Wśród dzieci i młodzieży nie brakuje 

osób, które mimo ograniczeń starają 
się pełnosprawnie uczestniczyć w ży-
ciu. Oczywiście wszystko w ramach 
własnych możliwości. Idea, którą sze-
rzy Fundacja Czepczyńscy Family Fun-
dation kształtuje pozytywne postawy, 
starając się przekazać wartości, zgod-
nie z którymi wszyscy ludzie są równi. 
Stopień niepełnosprawności nie ma tu 

znaczenia. Dzięki inicjatywie, do bie-
ruńskich placówek oświaty trafiły ma-
teriały dydaktyczne dla uczniów i na-
uczycieli, dzięki którym zmierzenie się 
z problemem wykluczenia osób niepeł-
nosprawnych ma być proste i przejrzy-
ste. A w efekcie ma niwelować nega-
tywne odczucia wobec dotkniętych 
chorobami czy innymi ograniczeniami.

Okres przetrwania

W aglomeracji nie brakuje osób, 
które z różnych powodów straciły 
dach nad głową. I choć liczba bez-
domnych utrzymuje się na stałym 
poziomie, warto pamiętać, że czas 
mrozów jest dla nich szczególnie 
trudny. Ujemne temperatury są szcze-
gólnie trudne dla tych, którzy zimują 
po prostu na dworze. Niestety, wraz 
z drastycznym spadkiem temperatur 
przybywa zgonów spowodowanych 
wychłodzeniem czy zamarznięciem. 

Problem wykluczenia

Bezdomni pytani o to, dlaczego wy-
bierają ulicę zamiast np. noclegow-
ni, wśród wielu powodów takich jak 
problemy z używkami, długi czy trud-
na sytuacja rodzinna, bardzo często 
wskazują na problem wykluczenia. 
Osoba, która nie ma domu, przyzwy-
czajona jest do tego, że wzbudza nie-
chęć. Izolacja społeczna i brak możli-
wości obcowania z innymi, sprawia, 
że bezdomni decydują się na życie 
w pustostanach czy innych niezago-
spodarowanych przestrzeniach. Cho-
ciaż w sąsiednich miejscowościach nie 
brakuje ogrzewalni, czy innych miejsc, 
w których można chociażby zjeść cie-
pły posiłek, bądź uzyskać nowe ubra-
nia – niestety wiele osób wstydzi się 
sięgnąć po te dostępne rozwiązania.

Obojętność społeczna

Niestety, wielu mieszkańców bez 
emocji mija potrzebujących. W mieście 
prowadzone są działania, które mają 
pomóc bezdomnym. Gdy temperatury 

spadają, Straż Miejska wspólnie z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej są 
zobligowane do patrolowania miejsc, 
w których często przebywają osoby po-
zbawione własnego lokum. Takie inter-
wencje prowadzą także funkcjonariusze 
Policji. Niestety, to wciąż za mało.

Jak można pomóc?

Nikt nie oczekuje oczywiście, że 
chętni nagle zaczną przyjmować bez-
domnych do swoich mieszkań. Cza-
sem wystarczy jeden telefon, aby 
uratować komuś życie. Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
obsługuje całodobową infolinię 
dla bezdomnych. Pod numer 
987 dzwonić 
mogą wszyscy, 
którzy potrze-
bują pomocy, ale 
także ci, którzy 
widzą, że ktoś 
jej potrzebuje. 
W przypadku 
spotkania na swo-
jej drodze osoby bezdomnej, 
albo wiedzy na temat tego, gdzie 
takie osoby mogą przebywać moż-
na zadzwonić pod wskazany numer. 
Po otrzymaniu informacji, dyżurny 
z Wojewódzkiego Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego zobligowany jest do 
przekazania informacji odpowiednim 
służbom. Pod wskazanym numerem 
można również otrzymać informację 
o najbliższych punktach pomocy me-
dycznej, noclegowaniach czy jadłodaj-
niach dla osób ubogich czy bezdom-
nych. Czasem jeden telefon naprawdę 
może uratować komuś życie!

fot. UM Bieruń
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Trampkarze Unii Bieruń. Awans 
w wielkim stylu do III ligii

W Unii Bieruń Stary rośnie zdolne pokolenie piłkarzy. Na razie 
sukcesy święcą w rozgrywkach trampkarzy i właśnie zakończyli ligę 
z kompletem zwycięstw. Dzięki temu na wiosnę czekają ich potyczki 
z silniejszymi rywalami.

Trampkarze Unii Bieruń Stary w rundzie 
jesiennej rywalizowali w IV lidze trampka-
rzy młodszych na poziomie Podokręgu Ty-
chy. Za nimi siedem ligowych pojedynków 
i chyba nikt się nie spodziewał, że wszystko 
pójdzie tak dobrze.

Podopieczni trenera Bartłomieja Cie-
ślaka zdominowali rozgrywki, czego po-
twierdzeniem jest komplet zwycięstw. 
Niektóre wygrane były naprawdę okazałe. 
10:0 z Nadwiślanem Góra, 11:1 z Piastem 
Bieruń, 12:0 z LKS-em Miedźna, a nawet 
18:1 z LKS-em Woszczyce – takie rezultaty 
robią ogromne wrażenie.

W zasadzie nie było zespołu, który byłby 
w stanie poważnie zagrozić młodym za-
wodnikom Unii. W dodatku ostatnie ligo-
we spotkanie się nie odbyło, bo Pniówek 
74 Pawłowice oddał mecz walkowerem.

Zamiast meczu ligowego szybko zorgani-
zowano sparing z lokalnym rywalem Golem 

Bieruń. Derby zakończyły się zwycięstwem 
Unii 6:2 i było to świetne podsumowanie je-
siennych zmagań.

Pierwsze miejsce w lidze jest równo-
znaczne z awansem do III ligi, która składa 
się już z klubów z Podokręgu Tychy i Biel-
sko-Biała. Młodzi bieruńscy piłkarze będą 
mieć okazję rywalizować m.in. z Podbe-
skidziem Bielsko-Biała, Siódemką Tychy, 
czy Sokołem Wola. Na pewno poprzeczka 
będzie zawieszona znacznie wyżej.

Awans wywalczyli następujący piłka-
rze: Kacper Bonatowski, Piotr Cybulski, 
Igor Czyszczoń, Wojciech Giletiuk, Paweł 
Klekot, Jakub Kściuczek, Wiktor Kujawski, 
Franciszek Kukiełka, Kamil Laby, Igor Łysko, 
Szymon Makosz, Bartosz Matuszyk, Jakub 
Michalski, Bartłomiej Nyga, Antoni Odelga, 
Dominik Piekorz, Ksawier Pietrzak, Jakub 
Pietrzyk, Wiktor Stachoń, Maciek Szromek, 
Mikołaj Szulc i Wiktor Żołneczko.

Bawmy się z futbolem
Gol Bieruń jak co roku organizuje turnieje piłkarskie pod hasłem 

„Bawmy się futbolem”. Impreza stale się rozwija, dzięki czemu 

cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Jesień to czas kiedy wszystkie rozgrywki 
piłkarskie powoli dobiegają końca. Nie-
stety aura w Polsce nie rozpieszcza, więc 
kluby potem muszą szukać alternatyw. 
Szczególnie dla najmłodszych piłkarzy 
i piłkarek, dla których każdy tydzień tre-
ningów i rywalizacji z rówieśnikami jest 
niezwykle cenny.

Na szczęście w Polsce jest coraz więcej 
turniejów halowych w okresie jesienno-
-zimowym. Na specjalistę w tego typu im-
prezach wyrasta Gol Bieruń, który w na-
szej hali przy ul. Warszawskiej regularnie 
organizuje zawody dla najmłodszych pod 
hasłem „Bawmy się futbolem”.

Ten rok jest wyjątkowy, bo Gol świętuje 
jubileusz. Bieruński klub już od dziesię-
ciu lat organizuje wspomniane zawody, 
które przyciągają coraz więcej chętnych. 
„10 lat temu zorganizowaliśmy pierwszą 
edycję, w której wzięło udział 20 drużyn, 
a dziś mamy 6 kategorii wiekowych i po-
nad 60 drużyn" - chwali się klub.

W bieruńskiej hali rywalizowali już 
zawodnicy z roczników 2013, 2014, 
2015 i 2016. Na wszystkich uczestników 
czekały nagrody i liczne atrakcje. Najważ-
niejsza jednak była dobra zabawa z uko-
chanym sportem.

fot. Unia Bieruń Stary

fot. GOL Bieruń
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Gol Bieruń rozgrywa dopiero drugi 
sezon w seniorskiej piłce i widać go-
łym okiem, że stale się rozwija. Po-
przednie rozgrywki drużyna z naszego 
miasta ukończyła na czwartym miej-
scu w B-klasie. Teraz jest na dobrej 
drodze, aby poprawić ten wynik i uzy-
skać promocję do wyższej ligi.

Gol na finiszu rundy jesiennej pre-
zentował wysoką formę. Efektem 
było pewne zwycięstwo nad UKS-em 
Warszowice 5:2 oraz rozgromienie 
Nadwiślana Góra 7:0. Piłkarze przed 
przerwą mieli jeszcze zmierzyć się 
z LKS-em II Gardawice, ale przeciw-
nik nie przyjechał na mecz. 

Bierunianie dostaną trzy punkty wal-
kowerem, a to oznacza, że przezimują 
na drugim miejscu w tyskiej klasie B. 
Celem na rundę wiosenną będzie do-
gonienie lidera, co łatwe nie będzie, bo 
Fortuna Wyry wygrała wszystkie spot-
kania i ma sześć punktów przewagi.

Całkiem nieźle radzi sobie także 
nasz jedyny przedstawiciel w klasie 
A. Unia Bieruń Stary po piętnastu ko-
lejkach zajmuje piąte miejsce. Cie-
szyć mogła dyspozycja w ostatnich 
kolejkach, bo klub z Chemików nie 
przegrał od pięciu spotkań. Jest jed-
nak spory niedosyt, bo na przykład 
wszyscy liczyli na komplet punktów 

w ostatniej kolejce z czerwoną latar-
nią ligi. LKS Brzeźce jednak pokazał 
charakter i zremisował 1:1 z Unią. To 
sprawia, że bieruńscy piłkarze mają 
już aż dziesięć punktów straty do 
pierwszej w tabeli rezerwy LKS-u Go-
czałkowice Zdrój.

Niestety, znowu bardzo cięż-
ka zima czeka Piasta Bieruń Nowy. 
Drużyna z ligi okręgowej jesienią 
odstawała na tle rywali, co potwier-
dza tabela. Zaledwie cztery punkty 
na koncie i ostatnie miejsce w lidze 
sprawia, że wiosną będzie bardzo 
ciężko uniknąć spadku do A-klasy.

Ligowe ostatki drużyn piłkarskich z Bierunia
Przed piłkarzami z Bierunia długa, ale jednocześnie pracowita zima. Ten czas w najlepszych 
nastrojach spędzą zawodnicy Gola Bieruń, który stoi przed szansą awansu do klasy A.

Badmintoniści zaczęli 
rywalizację w Lotto Ekstralidze

Pod koniec października rozpoczął się nowy sezon badmintonowej Lotto Ekstraligi. UKS 
Unia Bieruń po pięciu meczach jest wiceliderem rozgrywek.

Bieruński badminton regularnie 
dopisuje do swojego dorobku duże 
sukcesy, ale na razie są one głównie 
autorstwa utalentowanej młodzieży. 
To jednak dobrze rokuje na przyszłość 
w kontekście drużyny, która rywalizuje 
w Lotto Ekstralidze.

30 października wystartował nowy 
sezon. UKS Unia Bieruń zaczęła bardzo 
udanie, bo pokonała CT Arena Hawel 
Academy 4:3. Świetnie dysponowa-
na były panie – Joanna Podedworny 
i Władysława Lesnaja.

Nasze zawodniczki wygrały potycz-
kę deblową, a potem obie były lep-
sze od swoich rywalek w rywalizacji 
indywidualnej. Trzeba jednak dodać, 
że Lesnaja zwyciężyła bez walki, bo 
przeciwniczka oddała walkowera. 
Czwarty punkt na wagę zwycięstwa dał 
Ilijan Stojanow. Zwycięstwo w stosun-
ku 4:3 dało bierunianom dwa punkty. 
W drugim meczu jednak już tak do-
brze nie było. Unia wysoko przegra-
ła z ABRM Warszawa 1:6. Pamiętać 
jednak należy, że to jeden z głównych 

faworytów do mistrzostwa Polski. Ho-
norowy punkt zdobyła Podedworny

Kolejne spotkania nasi badminto-
niści rozegrali w ostatni weekend li-
stopada. Tym razem było znacznie le-
piej. Bierunianie najpierw rozbili UKS 
Plesbad Pszczyna 7:0, a potem równie 
łatwo pokonali Sportową Politechni-
kę Gdańsk 6:1. Na koniec dołożyli do 
kolekcji zwycięstwo 5:2 nad AZS AGH 
Kraków. Dzięki temu nasi badmintoni-
ści po pięciu spotkaniach zajmują dru-
gie miejsce w Ekstralidze.

fot. Gol Bieruń
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