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Kolejny rok w nowej rzeczywistości

Świąteczna kartka Marzeny Porwit - zdobywczyni Gran Prix 
w tegorocznym konkursie organizowanym przez BOK

2021 dobiega końca. To już drugi rok, w którym funkcjonujemy w pandemicznej rzeczywistości. Niemal wszyscy już się 

oswoili z nowymi warunkami, choć nie każdy je akceptuje. Mimo to w 2022 rok wchodzimy równie niepewni, co w obecny.

Wielu z nas miało nadzieję, że w tym 
czasie pandemię będziemy mieć już 
za sobą. Tymczasem w Europie po-
jawiają się kolejne warianty korona-
wirusa, które wciąż zmuszają nas do 
zachowywania podwyższonej ostroż-
ności. Na szczęście dziś wszyscy Polacy 
mają dostęp do bezpłatnych szczepień, 

dzięki którym można uniknąć zakaże-
nia lub znacznie łagodniej przejść in-
fekcję. W Bieruniu pierwszą dawkę 
przyjęło ponad 52 proc. mieszkań-
ców, zaś drugą 54,5 proc., natomiast 
8 483 bierunian jeszcze nie podję-
ło decyzji o udziale w trwającej akcji 
szczepień.

Podczas, gdy większość z nas szykuje 
się do świąt Bożego Narodzenia, w kra-
ju wprowadzane są nowe obostrze-
nia związane z czwartą falą pandemii. 
Rządzący wciąż apelują o przestrze-
ganie zasad dystansu społecznego, 
zasłanianie ust i nosa za pomocą ma-
seczki, gdy przebywamy w miejscach 
publicznych oraz częstą dezynfekcję. 
W miejscach, gdzie gromadzi się naj-
więcej ludzi wprowadzono pewne 
ograniczenia; w muzeach, galeriach 
sztuki i bibliotekach może przebywać 
1 osoba na 15 m2, zaś w kinach, tea-
trach i domach kultury może być za-
jętych jedynie 30 proc. miejsc. We 
wszystkich typach zgromadzeń może 
uczestniczyć maksymalnie 100 osób, 
co tyczy się m.in. imprez weselnych. 
Co istotne, powyższe limity nie obo-
wiązują dla osób zaszczepionych, które 
okażą zaświadczenie o szczepieniu lub 
wyniku testu i wyzdrowieniu.

Przygotowania do Gwiazdki kom-
plikuje nie tylko koronawirus, ale też 
szalejące ceny. Inflacja tylko w tym 

roku podskoczyła z 2,40 proc. do 
7,80 proc. Ceny paliwa na stacjach 
benzynowych pierwszy raz w histo-
rii przekroczyły 6 złotych. Podrożało 
niemal wszystko, a przed nami kolejne 
podwyżki... W ostatnich dniach Urząd 
Regulacji Energetyki ogłosił wręcz gi-
gantyczne podwyżki cen prądu i gazu 
w 2022 roku. Od 1 stycznia rachunki 
za energię elektryczną wzrosną o ok. 
24 proc., z kolei za gaz mamy zapłacić 
o ok. 54 proc. więcej.

Nastały trudne i bardzo niepewne 
czasy, dlatego w tym świątecznym 
okresie jeszcze bardziej doceńmy na-
szych bliskich. Ważne, by mieć na kim 
polegać, gdy przyjdzie potrzeba skorzy-
stania z pomocy. Rodzina i przyjacie-
le, to największe dobro, jakie może-
my mieć. Oby więc nadchodzące Boże 
Narodzenie przebiegło w spokojnej, 
pełnej radości atmosferze. Miejmy na-
dzieję, że 2022 rok wcale nie będzie 
taki zły, a kolejną Gwiazdkę będziemy 
już spędzać bez większych zmartwień.

Daniel Lekszycki

Przewodniczący Rady Miejskiej
MARCIN NYGA

Burmistrz Miasta Bierunia
KRYSTIAN GRZESICA

W tym szczególnym czasie Bożego Narodzenia życzymy Wam zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości życia.

 Niech dobroć i ciepło, które rodzą się wokół betlejemskiej stajenki, na stałe zamieszkają w Waszych sercach. 

Przeżyjcie ten czas otoczeni miłością i pełni wiary wejdźcie w nadchodzący Nowy Rok. 

Nowe boisko piłkarskie 
Unii Bieruń - str. 6 

Jarmark 
Bożonarodzeniowy - str. 10 

Spotkanie z Tradycją - 
 str. 12
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Kolejna oświetlona ulica

Budżet 2022

W mieście sukcesywnie pojawiają się nowe słupy oświetleniowe i oprawy LED - także 
w miejscach, które do tej pory były „czarnymi dziurami” na mapie Bierunia. 

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej udało się jednogłośnie przyjąć budżet 

Miasta Bierunia na rok 2022, a także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-

2027. Wszyscy zebrani podczas obrad zgodnie podkreślali, że kwestie przyszłorocznych 

finansów będą trudne, jednak jak zwykle nie zabraknie ważnych zadań inwestycyjnych. 

Jedną z ulic, która jeszcze do nie-
dawna nie miała oświetlenia, była 
ulica Domy Polne. W tym roku udało 
się wykonać oświetlenie, spełniając 
tym samym zgłaszane od kilkunastu 
lat wnioski mieszkańców. 

Przy ul. Domy Polne zabudowano 
15 słupów z oprawami LED. W przy-
szłym roku planowana jest w tym 
miejscu budowa drogi wraz z kanali-
zacją sanitarną (do granicy ostatnich 
zabudowań). 

Plany w liczbach 

Dochody budżetu w nowym roku 
wyniosą ponad 118 mln zł. Docho-
dy bieżące to aż 103 mln. Pozosta-
łe – ponad 15 mln – to oczywiście 
dochody majątkowe. Jak w takim 
razie kształtują się wydatki budżetu 
miasta na 2022 rok? Mają wynieść 
ponad 128 mln zł, z czego wydatki 
bieżące to kwota ponad 103 mln zł, 
natomiast wydatki majątkowe prze-
kroczyć mają 25 mln zł. To właśnie ta 
ostatnia suma mówi nam o tym, ile 
Gmina Bieruń wyda na przyszłorocz-
ne inwestycje miejskie. 

Najważniejsze 
inwestycje 

Na liście zaplanowanych na przyszły 
rok zadań znalazła się m.in. rozbudowa 
i budowa ulicy Domy Polne i Szynowej 
wraz z budową kanalizacji sanitarnej, 

przebudowa kolejnego parkingu (tym 
razem wzdłuż ulicy Węglowej), moder-
nizacja wewnętrznej ulicy Granitowej 
(odcinek prowadzący do przychodni), 
przebudowa dróg dojazdowych przy 
ulicy Granitowej oraz dojazd do plano-
wanego miasteczka rowerowego. Po-
wstaną także nowe miejsca postojowe 
przy ul. Chemików. Remonty czekają 
boczne ulice Korfantego, Łysinowej, 
jak również infrastrukturę cmentar-
ną przy ulicy Soleckiej. Nie zabraknie 
także kolejnych inwestycji termomo-

dernizacyjnych, a wszystkie inwestycje 
z 2021 roku, które wymagają dalszych 
prac – zakończone zostaną właśnie 
w nowym roku. 

Dla szkół 

Kilka ważnych zadań inwestycyj-
nych planowanych jest z myślą o pla-
cówkach oświatowych. Mowa m.in. 
o budowie nowoczesnych placów za-
baw przy dwóch bieruńskich szkołach 
podstawowych. Remont czeka tak-

Bezpieczne 
przejście

Dobra wiadomość dla wszystkich pieszych uczestników 
ruchu drogowego. Przejście dla pieszych na ul. Chemików 
zyskało nowe oświetlenie.

Specjalne latarnie postawiono 
przy pasach obok Szkoły Podstawo-
wej nr 1, w okolicach dworca auto-
busowego. Montaż oświetlenia był 
możliwy dzięki inwestycji Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego realizowa-
nej w ramach Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. Połowę wkładu 
własnego do zadania pokryło nasze 

miasto. W ramach zadania wykonano 
tzw. oświetlenie dedykowane, któ-
re polege na zastosowaniu opraw 
o asymetrycznym rozsyle strumienia 
świetlnego. Dodatkowo, w ramach 
prac wykonano rampy krawężnikowe 
na całej szerokości przejścia. Wartość 
zadania to ponad 66 tys. zł.

że zaplecze kuchenne w Przedszkolu 
nr 2. Modernizacji doczeka się boisko 
sportowe przy filii przedszkola w Bija-
sowicach. Dodatkowo budynek przy 
ulicy Chemików zostanie przebudo-
wany z przeznaczeniem na oddziały 
przedszkolne i żłobkowe. 

Rewolucja 
oświetleniowa

Działania realizowane przez cały rok 
2021 będą miały ciąg dalszy w 2022. 
Mieszkańcy zyskają kolejne oświetle-
nie w technologii LED. Nowe oprawy 
i słupy staną m.in. na ulicy Mlecznej, 
Ogrodowej czy części Chemików. 

Zadania z Budżetu 
Obywatelskiego

Wszystkie zwycięskie projekty 
z Budżetu Obywatelskiego Bierunia 

2022 powstaną do końca przyszłego 
roku. Przypominamy, że to aż 6 różno-
rodnych inwestycji. Największą z nich 
będzie kolejne boisko na terenie Unii 
Bieruń Stary.

Miejska 
solidarność

Po jednogłośnym uchwaleniu pla-
nów związanych z finansami bur-
mistrz Krystian Grzesica podziękował 
wszystkim radnym i osobom zaanga-
żowanym w proces dalszego rozwoju 
miasta. – Mimo, że nadchodzący rok 
- z różnych względów - nie będzie ła-
twy, ja i moi współpracownicy damy 
z siebie wszystko, by zrealizować jak 
najwięcej oczekiwań naszych miesz-
kańców – podsumował włodarz.
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Rusza termomodernizacja!
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz podwyższenie walorów estetycznych - to główne korzyści płynące z termomodernizacji, zarówno 
budynków mieszkalnych, jak i obiektów użyteczności publicznej. Kilka budynków będących własnością Gminy Bieruń doczeka się tego typu zabiegów 
już w najbliższych miesiącach. 

Pandemia nie pomaga

Rok 2021 pokrzyżował wiele pla-
nów inwestycyjnych. Chyba ciężko 
znaleźć samorząd, który nie borykał 
się z problemem realizacji chociaż 
jednego zadania. Ceny materiałów 
budowlanych poszybowały w górę. 
Przedsiębiorcy nie mieli więc wyboru 
i w znacznym stopniu byli zmuszeni 
do zmiany cen. Niestety, budżet mia-
sta nie jest na tyle elastyczny, by móc 
udźwignąć ogromne koszty zmian. To 
właśnie dlatego planowane inwesty-
cje związane z termomodernizacją 
przesunęły się w czasie. Przesunęły, 
lecz mimo wszystko nie zostały ze-
pchnięte na dalszy plan. 

Burmistrz Krystian Grzesica jeszcze 
w grudniu podpisał umowę na wyko-
nanie dokumentacji projektowej oraz 
robót budowlanych w trzech kolejnych 
budynkach użyteczności publicznej. 
Dlaczego kolejnych? Warto przypo-
mnieć, że w lipcu tego roku zawarte 
zostały umowy na realizację termomo-
dernizacji dwóch budynków gminnych, 
gdzie trwają już prace projektowe.

Unijne wsparcie

Gmina Bieruń z powodzeniem po-
zyskuje środki finansowe z Unii Eu-
ropejskiej. To niezwykle pomocne 
podczas realizacji dużych inwestycji. 
Unijne wsparcie oraz starania miasta 
sprawiły, że metamorfozy doczeka się 
aż pięć budynków w Bieruniu. Wszyst-
ko w ramach zadania „Modernizacja 
energetyczna budynków użytecz-
ności publicznej w Gminie Bieruń”. 
To przedsięwzięcie realizowane jest 
w formule zaprojektuj-wybuduj. Na 
szczęście okazało się, że środki prze-
znaczone na inwestycję starczą na 
pokrycie wszystkich kosztów, które 
poniesie firma realizująca zlecenie. 
Wszystkie dofinansowania przyzna-
no w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020.

Nowe oblicze energetyczne oraz 
wizualne zyska łącznie pięć budyn-
ków. Cztery z nich na co dzień służą 
społeczności lokalnej. Termomoder-
nizacja czeka budynek filii Przedszko-
la nr 1 przy ul. Kamiennej 17 w Ścier-
niach, budynek Szkoły Podstawowej 
nr 1 (dawne Gimnazjum nr 2) przy 
ul. Licealnej 17a, Świetlicę Wsparcia 
Dziennego ISKIERKA oraz modelar-
nię Ligii Obrony Kraju przy ul. War-
szawskiej 292, budynek socjalny na 
ul. Chemików 139, w którym mieści 
się Dzienny Dom Senior+ oraz jeden 
budynek wielorodzinny zlokalizowa-
ny przy ul. Wawelskiej 31, gdzie udo-
stępniane są mieszkania na specjal-
nych warunkach. 

Przedszkole, szkoła 
i świetlica

To miejsca z których korzysta się 
niemal codziennie. Wartość podpisa-
nej umowy w przypadku tych trzech 
budynków to blisko 8 mln zł. Prace 
zrealizuje częstochowskie Przedsię-
biorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Da-
mian Świącik. Jakich zmian doczekają 
się te miejsca? Przede wszystkim wy-
miany kotłów na nowoczesne źródła 
ogrzewania gazowego. Zmodernizo-
wana zostanie cała instalacja grzew-
cza i elektryczna. Powstaną panele 
fotowoltaiczne, wstawione zosta-
ną nowe okna i drzwi zewnętrzne. 
Po tym wszystkim – ocieplenie ścian 
zewnętrznych i wykonanie izolacji 
i ocieplenia fundamentów. Dodatko-
wą warstwę zyska także dach, który 
doczeka się również nowego pokry-
cia. Ponadto zostanie wykonana reno-
wacja kominów i przebudowa elewa-
cji. Umowy zawarte w lipcu również 
realizowane będą pod okiem firmy 
z Częstochowy. W przypadku dwóch 
pozostałych budynków wartość inwe-
stycji to ponad 2 mln zł. 
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Strajk w kopalni Piast
Prawie 2000 górników z kopalni Piast przez dwa tygodnie strajkowało pod ziemią w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. We wtorek  

i środę 14-15 grudnia odbyły się obchody 40. rocznicy tego najdłuższego podziemnego protestu. 

– Wszystko rozpoczęło się we wtorek 
o świcie, gdy miała miejsce rekonstruk-
cja wydarzeń. Od 5 rano do 18 przed 
kopalnią stały pojazdy milicyjne i kok-
siaki, byli też umundurowani milicjan-
ci. Na telebimie wyświetlano zdjęcia 
i filmy dotyczące tamtych wydarzeń 
– relacjonuje koordynator rocznico-
wych obchodów z ramienia związków 
zawodowych Mariusz Śliwiński.

Film i teledyski 

We wtorek przed kopalnią na spe-
cjalnie przygotowanym ekranie wy-
świetlono film przedstawiający hi-
storię podziemnego protestu. To 
„Najdłuższa szychta” w reżyserii Woj-
ciecha Wikarka, po którym odbył się 
koncert zespołów Mantra i Krzywa 
Alternatywa poświęcony strajkują-
cym z Piasta. Zespół Mantra tworzy 
grupa miłośników muzyki metalowej 
skupiona w Bieruńskim Ośrodku Kul-
tury. Przed pięcioma laty, z okazji 35. 
rocznicy strajku w kopalni Piast mu-
zycy wykonali specjalnie na tę okazję 
skomponowany utwór „Najdłuższa 
szychta”, zaś w tym roku na terenie 
kopalni nagrali niezwykły teledysk 
do utworu „Wyjeżdżajcie już Chłop-
cy od Piasta (Ostatnia szychta na KWK 

Piast)”, śpiewanego w stanie wojen-
nym przez jednego z bardów Solidar-
ności Jana Krzysztofa Kelusa (Autorem 
tekstu tej piosenki jest fizyk i alpinista 
Jan Michał Zazula).

15 grudnia w „Jutrzence” również 
miała miejsce projekcja filmu Wojcie-
cha Wikarka. Jak przyznaje sam twórca 
– ten film to hołd oddany kolegom, któ-
rzy przetrwali cały strajk i przebywali pod 

ziemią aż do 28 grudnia. On zaś wraz 
z kilkoma innymi górnikami wyjechali 
z kopalni jeszcze przed świętami. Reży-
sera przed nakręceniem filmu o strajku 
w Piaście ze światem szklanego ekranu 
nie łączyło zbyt wiele. Film opowiadający 
o tamtych wydarzeniach to jego amator-
ski debiut. Tego dnia w kinoteatrze moż-
na było także usłyszeć na żywo piosenki 
zespołów Mantra i Krzywa Alternatywa.

Bieg pamięci 

Kolejnym punktem rocznicowych 
obchodów był wtorkowy bieg pamię-
ci, który wystartował sprzed bramy 
kopalni Piast. Metą była cechownia 
kopalni Ziemowit w sąsiednich Lędzi-
nach, gdzie również 40 lat temu gór-
nicy protestowali pod ziemią. W bie-
gu wzięli udział m.in. utytułowana 

biathlonistka Weronika Nowakowska, 
piłkarz Krzysztof Bizacki, czy związa-
ny ze śląsko-dąbrowską Solidarnością 
bokser Damian Jonak.

Bieruń pamięta

W środę 15 grudnia rano w ce-
chowni kopalni Piast odbyła się uro-
czystość odsłonięcia Piastowskiego 
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W zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu została otwarta podziemna trasa 
poświęcona strajkowi w KWK Piast. Gorąco polecamy jej zwiedzanie!

15 grudnia w kościele św. Barbary w Bieruniu została odprawiona uroczysta msza 
święta w intencji wszystkich strajkujących w 1981 roku górników KWK „Piast” 
i ich rodzin oraz członków Związku Zawodowego „Solidarność” KWK „Piast”.

Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica zwiedził nowo otwartą trasę w Kopalni 
Guido w towarzystwie m.in. Kazimierza Gracy - uczestnika strajku z 1981 r.
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Krzyża Wolności na ołtarzu św. Barba-
ry. Natomiast o 10:00 w kościele pod 
wezwaniem św. Barbary odprawiono 
mszę w intencji uczestników strajku 
w kopalni Piast oraz ich rodzin.

W pobliżu kopalni od kilku tygodni 
można podziwiać mural upamięt-
niający wydarzenia sprzed czterech 
dekad. Na bocznej ścianie jednego 
z bloków widać utrzymane w czar-
no-białej tonacji postaci strajkują-
cych górników, a także odniesienia 
do charakterystycznej architektury 
wież szybowych kopalni Piast, brył 
węgla i górniczych hełmów. Patrio-
tyczny charakter wydarzeń podkreśla 
przecinający malowidło nieregularny, 
biało-czerwony pas.

Działający przy Bieruńskim Ośrodku 
Kultury „Teatr dla Dorosłych” specjalnie 
z okazji 40-lecia strajku przygotowuje 
spektakl upamiętniający tamte wyda-
rzenia. – Wszystko po to, by uczcić od-
wagę i poświęcenie górników w 1981 r. 
– czytamy na facebookowej stronie te-
atru. Pierwsze próby już się odbyły. Pra-
premiera odbędzie się w historycznym 
dniu, bo 28 grudnia, gdy górnicy z Pia-
sta wrócili na powierzchnię.

Obchody 40-lecia

Prowadzony 650 metrów pod zie-
mią podziemny strajk trwał od 14 do 
28 grudnia 1981 r. Przez 9 dni podob-
ny protest prowadzili także górnicy 
z sąsiedniej kopalni Ziemowit w Lę-
dzinach. Dziś obie kopalnie działają 
pod wspólnym szyldem. Objęte ho-
norowym patronatem prezydenta 
Andrzeja Dudy rocznicowe obcho-

dy, których kulminację zaplanowano 
na 14-15 grudnia, zainaugurowano 
6 czerwca podczas mszy w warszaw-
skiej Świątyni Opatrzności Bożej. 
Górnicy ofiarowali wówczas replikę 
wyrzeźbionej w węglu tablicy upa-
miętniającej najdłuższy strajk stanu 
wojennego. Została ona poświęcona 
i wmurowana w Panteonie Wielkich 
Polaków. Bohaterom z Piasta poświę-
cono także lotną premię w tegorocz-
nym międzynarodowym wyścigu ko-
larskim Tour de Pologne, a ponadto 
zorganizowano okolicznościowy dwu-
mecz drużyn hokejowych.

Wystawa w Zabrzu

9 grudnia w zabytkowej kopalni Gu-
ido w Zabrzu uruchomiono podziem-
ną trasę poświęconą historii strajku 
w Piaście; jednym z pierwszych zwie-
dzających był premier Mateusz Mora-
wiecki, który także spotkał się z repre-
zentantami uczestników strajku. – Nie 
tylko musimy pamiętać o górnikach 
z kopalni Piast, Wujek i innych, któ-
rzy protestowali przeciwko zbrodniom 
stanu wojennego. Musimy wiedzieć, 
że bez nich nie byłoby wolności, Soli-
darności – mówił szef rządu.

Najdłuższy w historii

Trwający dwa tygodnie podziem-
ny strajk w kopalni Piast w Bieruniu 
był najdłuższym tego typu protestem 
w powojennej historii górnictwa. 
W Piaście i Ziemowicie strajk rozpo-
częły ponad 2 tysiące górników, a do 
końca w obu przypadkach dotrwało 

około tysiąca strajkujących. Górnicy 
z kopalni Ziemowit wyjechali na po-
wierzchnię w Wigilię 1981 r. z rana, 
natomiast górnicy z Piasta spędzi-
li pod ziemią Boże Narodzenie przy 
wstrzymanych dostawach żywności 
i gasnących lampkach. Ostatnie dni 
strajku, w tym Wigilia, upłynęła więk-
szości strajkującej załogi już właściwie 
w ciemnościach, z wydzielanym je-
dzeniem. Górnicy z Piasta wyjecha-
li z kopalni 28 grudnia, po uzyskaniu 
od władz gwarancji bezpieczeństwa. 
Wyjeżdżając śpiewali hymn, a po-
tem modlili się przed ołtarzem św. 
Barbary. Wracając do domów byli 
zatrzymywani przez milicję i służbę 
bezpieczeństwa. Wyłapywano do-
mniemanych przywódców strajku, 
a prawie wszyscy jego uczestnicy - 
ponad 900 osób – zostali zwolnieni 
dyscyplinarnie i musieli składać po-
dania o ponowne przyjęcie do pracy. 
Większość przyjęto, ale na gorszych 
warunkach, a około 100 osobom nie 
pozwolono na powrót do pracy. Jak 
wynika z danych IPN, w ciągu kilku go-
dzin od zakończenia strajku zatrzyma-
no 18 osób, z których 11 internowa-
no, a 7 aresztowano. Aresztowanych 
oskarżono m.in. o sprawstwo kierow-
nicze strajku i sądzono w trybie do-
raźnym. Prokurator żądał dla nich od 
10 do 15 lat więzienia i pozbawienia 
praw publicznych, ale – co było ewe-
nementem w stanie wojennym – zo-
stali uniewinnieni przez sąd. Gdy tylko 
uniewinnieni górnicy opuścili gmach 
sądu, zostali ponownie zatrzymani 
przez SB i internowani. Część z nich 
zmuszono później do emigracji.
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Przyjaciel Rodziny 2021

Cierpienie 
współuzależnionych 

Dzięki wsparciu bieruńskiego 
MOPSu i dyrektora Piotra Ćwięka-
ły Przyjaciółce Rodziny udało się 
stworzyć program pomocy dla osób 
współuzależnionych. W każdą środę 
przy ul. Jagiełły od blisko 9 lat orga-
nizowane są spotkania dla potrze-
bujących. Do grupy należą głównie 
kobiety i – jak przyznaje Mariola Łu-
kowiec – to właśnie im najtrudniej 
jest uporać się np. z nałogiem mę-
żów lub partnerów. Wieloletnie do-
świadczenie czy wyróżnienie w tak 
ważnym, wojewódzkim konkursie to 
jedno, ale tak naprawdę najpraw-
dziwszym dowodem na to, że w tym 
przypadku tytuł Przyjaciela Rodziny 
został przyznany właściwej osobie 
są oczywiście ludzie, którym udało 
się pomóc. Dzięki wsparciu otrzyma-
nemu podczas cyklicznych spotkań, 
wielu kobietom udało się wrócić na 
właściwe tory życia, a dzięki zmianie 
postawy i przewartościowaniu prio-

rytetów – pomóc w wyjściu z nałogu 
także najbliższym. 

To miejsce dla każdego

Mariola Łukowiec apeluje do 
mieszkańców Bierunia, by mimo ba-
riery wstydu, bądź innych, indywidu-
alnych ograniczeń spróbować sobie 
pomóc. Warto pamiętać, że w tok-
sycznych relacjach, w których jed-
na z osób ma problemy chociażby 
z używkami, cierpi tak naprawdę cały 
związek. Czasem kluczem do sukce-
su jest dostrzeżenie tego, że problem 
istnieje naprawdę. Wszystkie osoby, 
które czują, że potrzeba im wsparcia, 
w związku z doświadczeniem współ-
uzależnienia mogą skontaktować się 
z Przyjaciółką Rodziny 2021. Okazją 
może być dołączenie do grupy wspar-
cia. Dla wszystkich nieśmiałych, któ-
rym ciężko jest mówić o problemach 
– do artykułu dołączamy numer te-
lefonu do Marioli Łukowiec. Pod 
663 038 353 zadzwonić może każdy, 
kto potrzebuje pomocy! 

W Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyło się 

oficjalne wręczenie nagród w tegorocznej edycji konkursu 

organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego 

i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach. 

W tym roku zwycięzców było aż pięciu. Wśród nich 

znalazła się Mariola Łukowiec, która od blisko 9 lat 

pomaga mieszkańcom Bierunia. Serdecznie gratulujemy!

Mariola Łukowiec (z prawej) odebrała nagrodę z rąk Izabeli Domogały
– członka Zarządu Województwa Śląskiego.

Podziemna trasa w Kopalni Guido w Zabrzu. 



6 |   Rodnia nr 12/2021 SPOŁECZEŃSTWO

„Orlik na Chemików” – tak nazywał 
się projekt, który wybrano do realiza-
cji w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2020. Mieszkańcy głosowali właśnie na 
ten projekt dla siebie, dla bliskich i mło-
dych sportowców, którzy w klubie do-
skonalą swoje umiejętności piłkarskie. 
Ten obiekt – zdaniem wielu mieszkań-
ców – po prostu musiał powstać.

Nowe boisko pokryte jest mate-
riałem, który spełnia standardy no-
woczesnego sportowego obiektu. To 
sztuczna trawa bezzasypowa. Warto 
było czekać, co szczególnie przyznają 
ci, co pamiętają stare zniszczone boi-
sko… Na szczęście – pozostanie ono 
już tylko wspomnieniem.

Walka o nowe trwała trochę czasu. 
Przypomnijmy, wnioskodawcy składają-
cy projekt do Budżetu Obywatelskiego 
2020, musieli złożyć go w roku 2019. 
Koszt zadania miał wynosić 200 tysię-
cy złotych, ale w roku realizacji okaza-
ło się, że tak naprawdę trzeba wydać… 
415 tys. zł. Na szczęście miastu udało 
pozyskać się 100 tys. zł z dofinansowa-
nia z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-

tropolii w ramach Funduszu Solidarno-
ści (to blisko 25% zadania).

W roku 2018 w kategorii projektów 
ogólnomiejskich również zwyciężyło 
zadanie dotyczące modernizacji infra-
struktury sportowej na terenie klubu 
i w następnym roku dokonano rekul-
tywacji bocznego boiska piłkarskiego. 
W tegorocznej edycji Budżetu Obywa-
telskiego wygrały dwa projekty „piłkar-
skie”: Mini Orlik na terenie KS Unia Bie-
ruń Stary - malutkie boisko z bandami 
(15m x 10m) do gry w piłkę nożną 3x3 
oraz oświetlenie boiska głównego KS 
Unia Bieruń Stary.

Oficjalne otwarcie „Orlika” miało 
miejsce 4 grudnia z udziałem burmi-
strza oraz radnych, którzy dokonali 
uroczystego przecięcia wstęgi. Dzięki 
nowej infrastrukturze, klub sporto-
wy będzie w stanie trenować jeszcze 
efektywniej. Chociaż obecnie aura za 
oknem nie zachęca do uprawiania 
sportu na świeżym powietrzu, piłka-
rze z całą pewnością czekają już na 
sezon wiosenny i pierwsze rozgrywki  
na nowym boisku.

Kolejne boisko
dla najmłodszych
Od pomysłu do realizacji – w tym przypadku – minęła 

długa droga, ale to wszystko już za nami. Od 4 grudnia 

mieszkańcy i społeczność piłkarska mogą korzystać 

z nowego boiska na terenie klubu Unia Bieruń Stary.

Krzyżówka
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„Zielony Czek” dla Bierunia
Pierwszy w historii „Zielony Czek” przyznany gminie trafił do Bierunia! Nagrodę w imieniu 
miasta odebrał burmistrz Krystian Grzesica. – Zdajemy sobie sprawę, że do osiągnięcia 
celu, jakim jest naprawdę czyste powietrze wiele nam jeszcze brakuje – mówi burmistrz. 
– Tę nagrodę traktuję jako wyraz uznania dla naszych dotychczasowych działań. 
Ze smogiem aktywnie walczymy od ponad 20 lat. 

Nagrody te, od blisko 30 lat przynawane są osobom 
i organizacjom pozarządowym za działania na rzecz sze-
roko rozumianej ekologii. W tym roku po raz pierwszy 
przyznano czek w kategorii „Gmina przyjazna dla czystego 
powietrza”. Wyróżnienie przyznane przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-

towicach to dowód na to, że w naszym mieście działania 
związane z dbaniem o powietrze, to naprawdę ważna 
kwestia. Warto podkreślić, że do nagrody przyczyniło się 
wielu mieszkańców, którzy zdecydowali się wymienić źród-
ło ogrzewania w ramach programu „Czyste Powietrze”. 
Przy wyborze Bierunia kierowano się także wielką dba-
łością o zachowywane tu walory przyrodnicze i inwestycje 
w energooszczędne oświetlenie. 

- Mamy nadzieję, że naszymi działaniami jesteśmy 
w stanie zmienić otoczenie, zmienić powietrze w Bieru-
niu, ale i okolicy, no i tym, że mamy ciekawe pomysły, 
które z powodzeniem wdrażamy. Jako gmina jesteśmy 
zdeterminowani w tej trudnej walce - mówił podczas uro-
czystości wręczenia czeków, burmistrz Krystian Grzesica.

INFORMACJA
Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej   
Sp. z o.o. informuje, że jest już w trakcie dystrybucji 

nowy harmonogram odbioru odpadów na rok 2022.

Prosimy o zapoznanie się z nowym podziałem 
ulic na rejony, które zostały ułożone alfabetycz-

nie dla Państwa wygody.

Harmonogram dostępny jest także na naszej 
stronie internetowej www.bpik.com.pl oraz za 
pomocą aplikacji Ekoharmonogram, do korzy-

stania z której serdecznie zachęcamy.

Od stycznia BPIK uruchamia możliwość za-
mówienia kontenera lub opróżnienia szamba 
poprzez stronę www. Dla Państwa wygody – 

wszystko włącznie z płatnością online. 

http://www.bpik.com.pl
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6 grudnia do do bieruńskich szkół i przedszkoli zawitał Święty 

Mikołaj, który w towarzystwie swoich pomocników odwiedził 

dzieci w klasach i obdarował je słodkimi upominkami. 

Sam Mikołaj nie był jednak w stanie „obsłużyć” całego Bierunia. W rolę 

jego pomocnika wcielił się nasz burmistrz Krystian Grzesica, który tego dnia 

odwiedził wszystkie bieruńskie przedszkola, gdzie rozdawał prezenty.

Szkolne choinki 

Uczniowie szkół podstawowych i podpieczni przedszkoli wzięli 

udział w świątecznej akcji dekorowania choinek. Drzewka można 

podziwiać przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz na Rynku. 
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W okresie przedświątecznym - Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu 

pomaga potrzebującym. Uczniowie kolejny raz pokazali swoje 

zaangażowanie i brak obojętności wobec potrzebujących. 

Uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas przygotowali pierniczki i ciasteczka, 

które sprzedawali podczas świątecznego kiermaszu w Domu Parafialnym. 

Po raz kolejny odbyła się także zbiórka darów dla dzieci z hospicjum 

Świetlikowo w Tychach i podopiecznych Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Tychach. Szkoła już po raz dziewiąty włączyła 

się także do akcji Szlachetna Paczka. Zbiórka darów rozpoczęła się 

26 listopada i potrwała do 8 grudnia. 

Zgromadzone dary trafią 

w tym roku do rodziny pani 

Lidii. Serdecznie dziękujemy 

wszystkim, którzy otworzyli 

swoje serca na potrzeby 

drugiego człowieka.

W dniu wspomnienia Świętego Mikołaja swoje 18 urodziny obchodziła także 
maskotka Śląskiej Policji. Sznupek jest znany i lubiany, w dodatku nie tylko 
przez dzieci! A co wspólnego ma z Bieruniem?  

Okazuje się, że maskotka, która już od 18 lat towarzyszy funkcjonariuszom 

w różnych kampaniach edukacyjnych... pochodzi z naszego miasta! 

Dokładnie 18 lat temu ogłoszono bowiem konkurs na projekt policyjnej 

maskotki. Z całego regionu napłynęło naprawdę sporo zgłoszeń, 

spośród których wyłoniono faworyta. Autorką projektu była uczennica 

dawnego bieruńskiego gimnazjum. Podczas urodzinowej uroczystości psa 

policyjnego podsumowano także akcję promującą noszenie odblasków.

„Hej! Kolęda na kartkę”

Znamy już wyniki konkursu plastycznego zrogazniowanego przez Bieruński Ośrodek 

Kultury. Na wskazany adres wpłynęło wiele świątecznych prac. Jury wybrało 

już najlepsze z nich. W imieniu BOK - serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 

zdecydowali się nadesłać konkursowe prace. Wszystkim uczestnikom konkursu 

należą się brawa i uznanie za zaangażowanie i niewyczerpane pokłady kreatywności. 
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Jarmark Bożonarodzeniowy 

Atmosfera tegorocznego jarmarku 
zdecydowanie wprowadziła mieszkań-
ców w świąteczny nastrój. Tym razem 
na rodzinny wypad na bogato zastawio-
ne stanowiska miłośnicy świątecznej 
aury musieli czekać aż dwa lata… Nie-
stety, edycja 2020 musiała zostać odwo-
łana z uwagi na pandemię. Na szczęście 
w tym roku wszystko się udało! Jarmark 
przez całą sobotę i niedzielę naprawdę 
przyciągnął tłumy na Rynek. Na scenie 
swoje umiejętności prezentowali: wy-
chowankowie bieruńskich placówek 
oświaty, Zespół Folklorystyczny No-
wobierunianki, Chór Polonia, Orkiestra 
Dęta Piast, Hanka Rybka z Zespołem 
i duet Maciej Gucik i Mateusz Badura.

Oczywiście nie zabrakło stanowisk 
z ozdobami świątecznymi i różnorod-

nymi przysmakami, w tym także popu-
larnych foodtrucków. To właśnie moż-
liwość zaopatrzenia się w niezbędne 
towary zapoczątkowała tę piękną tra-
dycję. W 1269 roku książę Austrii Al-
brecht I nadał prawo do organizowania 
grudniowego jarmarku wiedeńskim 
sklepikarzom. Głównym powodem 
miała być możliwość zakupu towarów 
koniecznych do przetrwania kolejnych 
zimowych miesięcy. Tradycja w nieco 
zmienionej formie przetrwała do dziś, 
a z każdym kolejnym rokiem skutecz-
nie zwiększa swój zasięg.

Przedświąteczny klimat, wśród 
mocy atrakcji przygotowanych pod-
czas jarmarku nie byłby możliwy, gdy-
by nie otrzymane wsparcie. Szczegól-
ne podziękowania należą się firmie 

Nitroerg – głównemu partnerowi 
wydarzenia. To nasza lokalna firma, 
która na rynku działa już od 150 lat 
i osiąga sukcesy również poza grani-
cami naszego kraju. W tej chwili to 
największy w Polsce, a także jeden 
z większych w Europie producent 
materiałów wybuchowych oraz sy-
stemów inicjowania do użytku cywil-
nego. W parze z ciągłym rozwojem 
Nitroerg angażuje się w społeczne 
i kulturowe życie Bierunia, czego zna-
komitym dowodem jest wsparcie Bie-
ruńskiego Ośrodka Kultury w organi-
zacji Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
To właśnie za jego sprawą dzieci mo-
gły bawić się na przepięknej karuze-
li weneckiej, a cała impreza stała się 
jeszcze bardziej radosna.

W drugi weekend grudnia spacerując po bieruńskim Rynku dało się poczuć klimat 

jarmarków, które przywędrowały do nas z zachodu. Jeszcze kilka lat temu gościły tylko 

w dużych miastach. Teraz z powodzeniem odbywają się niemal w każdym zakątku Polski. 

Jarmark Bożonarodzeniowy to już lokalna tradycja. 

W imieniu Michała Laska pragnę bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim uczestnikom jarmarku 
bieruńskiego za ich hojność. Zebraliśmy ponad 

2450 złotych i dzięki tej kwocie udało się już 
zebrać całą sumę czyli ponad 22 tysiące. 

Dziękujemy! 
Organizatorka zbiórki Dorota Łosoń



Rodnia nr 12/2021   | 11KULTURA

2 grudnia w spotkaniu udział wzię-
li uczniowie jednej z klas ósmych ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z na-
uczycielami. Z kolei 11 grudnia do Bie-
runia przyjechała grupa miłośników 
Śląska: mieszkańcy Katowic, Bytomia, 
Mysłowic i Lędzin.

Tematem obu spotkań były groby 
wojenne w Bieruniu. Przewodnikami 
byli Panowie Roman Golus i Ryszard 
Sapek, bierunianie i miłośnicy histo-
rii, zwłaszcza z okresu II wojny świa-
towej. Opowiedzieli m.in. o tym, co 
działo się w naszym mieście i okoli-
cy podczas trwania Kampanii Wrześ-
niowej, a także, jak doszło do śmierci 
10 więźniów KL Auschwitz-Birkenau. 
W czasie trwania spaceru uczestnicy 
odwiedzili zbiorowe mogiły żołnierzy 
polskich, niemieckich oraz więźniów 
politycznych z KL Auschwitz.

Jak mówi dyrektor Muzeum, Ag-
nieszka Szymula, ogromnym zain-

teresowaniem uczniów i nauczycie-
li cieszył się pokaz umundurowania 
polskiego żołnierza z września 1939 r. 
Uczestnicy mieli okazję poczuć ciężar 
wojskowego hełmu i prezentowanej 
broni. Wszyscy z ogromnym zainte-
resowaniem wysłuchali opowieści 
Romana Golusa i Ryszarda Sapka, 
zadając wiele pytań dotyczących nie 
tylko sprzętu wojskowego używanego 
w czasie walk na terenie naszego mia-
sta, ale i przebiegu działań wojennych 
w Bieruniu i okolicy. 

Na terenie Gminy Bieruń znajduje 
się 9 grobów wojennych wpisanych 
do ewidencji Miejsc Pamięci Narodo-
wej. Opiekę nad nimi sprawuje Gmi-
na Bieruń pod nadzorem Wojewody 
Śląskiego oraz Instytutu Pamięci Na-
rodowej. – Mam nadzieję, że dzięki 
naszym działaniom pamięć o oso-
bach w nich pochowanych przetrwa 
– mówi Agnieszka Szymula. 

Spacer odbył się w ramach projektu 
realizowanego wspólnie przez Mu-
zeum Miejskie w Bieruniu i Miasto 
Bieruń, pt. „Upowszechnienie infor-
macji o grobach wojennych żołnie-
rzy i powstańców śląskich na terenie 
Gminy Bieruń”, dofinansowanego ze 
środków Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

Żywe lekcje historii w Bieruniu
Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) zorganizowało w grudniu dwa spacery 

historyczne. Wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zgromadziły nie tylko 

pasjonatów minionych czasów. 

W biurze Muzeum można odebrać bezpłatny 
folder „Groby wojenne w Bieruniu”. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

https://www.facebook.com/Bierunoficjalnyprofil/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxO_1OKuyzYc0WUgW2ThYGTNUpgS-SoKPu__G22-fEkTnmTtp0ceXrl73tAnKadzHfoNADy48-71k-x_kqAm-y-0JI2DTcGpMS8nJfIWTJ2EQdZmV8gkoDYOh8xPo-86_keNzr4eTZ4BYge9-Eam7UWsA4HI9PwLkVBhvhr6nhtzFionYISHtjlyVGiA3e9cWUAD5-zrMHeYtONQe-MO_gIkFsqv7OrZjOyzInAVCeig7RRxxxwrWRFHvuzMev6RWlJIjE3NpAJhQ8SGiPjtLmIK2Slr1ooNBkI-ZJ00vrkkENZ0VGtA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Bierunoficjalnyprofil/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxO_1OKuyzYc0WUgW2ThYGTNUpgS-SoKPu__G22-fEkTnmTtp0ceXrl73tAnKadzHfoNADy48-71k-x_kqAm-y-0JI2DTcGpMS8nJfIWTJ2EQdZmV8gkoDYOh8xPo-86_keNzr4eTZ4BYge9-Eam7UWsA4HI9PwLkVBhvhr6nhtzFionYISHtjlyVGiA3e9cWUAD5-zrMHeYtONQe-MO_gIkFsqv7OrZjOyzInAVCeig7RRxxxwrWRFHvuzMev6RWlJIjE3NpAJhQ8SGiPjtLmIK2Slr1ooNBkI-ZJ00vrkkENZ0VGtA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxO_1OKuyzYc0WUgW2ThYGTNUpgS-SoKPu__G22-fEkTnmTtp0ceXrl73tAnKadzHfoNADy48-71k-x_kqAm-y-0JI2DTcGpMS8nJfIWTJ2EQdZmV8gkoDYOh8xPo-86_keNzr4eTZ4BYge9-Eam7UWsA4HI9PwLkVBhvhr6nhtzFionYISHtjlyVGiA3e9cWUAD5-zrMHeYtONQe-MO_gIkFsqv7OrZjOyzInAVCeig7RRxxxwrWRFHvuzMev6RWlJIjE3NpAJhQ8SGiPjtLmIK2Slr1ooNBkI-ZJ00vrkkENZ0VGtA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxO_1OKuyzYc0WUgW2ThYGTNUpgS-SoKPu__G22-fEkTnmTtp0ceXrl73tAnKadzHfoNADy48-71k-x_kqAm-y-0JI2DTcGpMS8nJfIWTJ2EQdZmV8gkoDYOh8xPo-86_keNzr4eTZ4BYge9-Eam7UWsA4HI9PwLkVBhvhr6nhtzFionYISHtjlyVGiA3e9cWUAD5-zrMHeYtONQe-MO_gIkFsqv7OrZjOyzInAVCeig7RRxxxwrWRFHvuzMev6RWlJIjE3NpAJhQ8SGiPjtLmIK2Slr1ooNBkI-ZJ00vrkkENZ0VGtA&__tn__=K-R
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Spotkanie z Tradycją 
Mieszkańcy, którzy z zamiłowaniem pielęgnują lokalne śląskie tradycje związane z Bożym Narodzeniem mieli okazję spotkać się dr Anną Początek 

– rodowitą mieszkanką Bierunia, dla której świąteczne wartości, to coś więcej, niż oferują nam dzisiejsze czasy. 

W dobie konsumpcjonizmu, w cza-
sach, gdy zagraniczne utwory roz-
brzmiewają w sklepach już z po-
czątkiem listopada, a asortyment na 
półkach przepełniony jest czerwie-
nią i postaciami Mikołajaów, które 
są marketingowym wytworem kul-
tury masowej, mającym tak napraw-
dę niewiele wspólnego z radosnym 
i prawdziwym przeżywaniem trady-
cyjnych, katolickich świąt – łatwo jest 
zapomnieć o prawdziwej radości pły-
nącej z Bożego Narodzenia.  

Zaniedbywana prawda

Wiele rodzin odchodzi od przeżywa-
nia najważniejszego powodu do rado-
ści. Liczą się rodzinne spotkania, moż-
liwość biesiadowania i oczywiście… 
prezenty. Niestety, w wielu domach 
24 grudnia pod choinką dzieci znajdują 
dary od… Świętego Mikołaja. To jed-
na z kwestii, którą podczas spotkania 
w RCKG „Remiza” poruszyła pani Anna 
Początek. 14 grudnia autorka książki 
„Zwyczaje i obrzędy świąteczne daw-
niej i dziś w Bieruńskich Rodzinach” 

tłumaczyła, że wspomnienie św. Mi-
kołaja w Kościele Katolickim obcho-
dzone jest 6 grudnia. To jedyny dzień, 
w którym słuszne jest obcowanie z tą 
postacią. Wizualna wersja Mikołaja, 
którego znają najmłodsi znacznie róż-
ni się od wspominanego tego dnia bi-
skupa z Miry. Autorka podkreśliła, że 
po wieczerzy wigilijnej, zgodnie z daw-
ną tradycją – szczególnie na Górnym 
Śląsku – prezentami dzieci symbolicz-
nie obdarza Dzieciątko. Wszystko to 
ma związek ze świętowaniem narodzin 
Jezusa Chrystusa. 

Świąteczne zwyczaje

Dzieciątko, choinka, czy tradycyjne pa-
storałki kolędowe śpiewane w gwarze 
nie były jedynymi tematami spotkania. 
Warto jednak podkreślić, że podczas 
wieczoru pełnego wspomnień i pozy-
tywnych emocji można było wspólnie 
z „Nowobieruniankami” i Zespołem Pieś-
ni i Tańca „Ziemia Bieruńska” przypo-
mnieć sobie brzmienie znanych i lubia-
nych utworów w wersji śląskiej. 

Zaproszeni goście razem z organizato-
rami wykonali także świąteczne ozdoby 
i niezwykły łańcuch, do którego swoje 
ogniwo dołączył każdy, kto pojawił się 
w „Remizie”. Przyozdobiono także choin-

kę stojącą na scenie. Oczywiście, tak, jak 
robiło się to dawniej. Na bożonarodze-
niowym drzewku nie zabrakło pierników, 
orzechów, jabłek, czy cukierków… A jeśli 
o wypiekach mowa… 

Tradycyjne pierniki 

Najmłodsi uczestnicy wydarzenia, 
pod czujnym okiem lokalnych gospodyń 
z Zespołu Folklorystycznego „Nowobie-
runianki” przygotowali także idealną 
wersję pierników. Dlaczego idealną? Są 
łatwe do wykonania, a co najważniejsze 
– miękkie zaraz po upieczeniu. Oznacza 
to, że nie wymagają długiego leżakowa-
nia, które często jest tajnikiem wielu 
sprawdzonych receptur. To zalety, któ-
re podczas świątecznego zamieszania 
z całą pewnością zostaną docenione. 

Pani Małgorzata Berkop postanowi-
ła podzielić się swoim przepisem także 
z Czytelnikami Rodni. To receptura, któ-
ra sprawdziła się także podczas pierw-
szej odsłony Spotkania z Tradycją.

Co będzie potrzebne do wykonania 
ciasta? Pół kilograma mąki, pół szklan-
ki cukru, wybrana przyprawa do pierni-
ka, 3 łyżeczki sody oczyszczonej, 2 łyż-

ki cynamonu, 5 dekagramów kakao 
i 250 mililitrów śmietany kwaśnej. Do 
tego 30 gramów proszku do pieczenia. 
Połączoną masę należy rozwałkować, 
uformować wybrane kształty przysma-
ków i wstawić do piekarnika o tempe-
raturze 170 stopni na 7 do 10 minut. 
Dłuższe pieczenie może spowodować, 
że pierniki będą twarde. 

Cały proces jest niezwykle prosty, 
co potwierdzili najmłodsi uczestnicy 
spotkania, którzy poradzili sobie z za-
daniem na medal. 
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Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), art. 39 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-

formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-

wania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/20/2016 Rady Miejskiej 

w Bieruniu z dnia 30 czerwca 2016 r. i Uchwały Nr II/4/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o ponow-

nym, piątym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 17 stycznia 2022 r. do 7 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieru-

niu przy ul. Rynek 14, (segment A, piętro II, pokój nr 204) w godzinach pracy Urzędu, a także w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 stycznia 

2022 r. o godz. 16.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość - platformy Microsoft Teams. Chęć uczestni-

ctwa w dyskusji należy zgłosić mailowo na adres: gn@um.bierun.pl lub telefonicznie na numer 32/708-09-59 z podaniem 

imienia, nazwiska oraz adresu e-mail do dnia 21 stycznia 2022 r. Na wskazany adres e-mail zostanie wysłane zaproszenie 

do programu Microsoft Teams, najpóźniej do dnia 24 stycznia 2022 r. do godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyję-

te w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Bierunia w formie 

papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektro-

nicznej, na adres urzad@um.bierun.pl, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby 

oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2022 r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie 

zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:

• o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Sta-

romiejskiego i Grobli;

• o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-

sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania 

na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym 

mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu 

w sprawie strategicznej oceny od-

działywania na środowisko, zgodnie 

z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie śro-

dowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, należy wnosić do Bur-

mistrza Miasta Bierunia na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 21 lutego 2022 r.

BURMISTRZ MIASTA

KRYSTIAN GRZESICA

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), art. 39 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-

ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) oraz Uchwały 

Nr IV/6/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Warszawskiej  

w Bieruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 17 stycznia 2022 r. do 7 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Bieruniu przy ul. Rynek 14, (segment A, piętro II, pokój nr 204) w godzinach pracy Urzędu, a także w Biu-

letynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 stycz-

nia 2022 r. o godz. 15.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość - platformy Microsoft Teams. 

Chęć uczestnictwa w dyskusji należy zgłosić mailowo na adres: gn@um.bierun.pl lub telefonicznie na numer 

32/708-09-59 z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail do dnia 21 stycznia 2022 r. Na wskazany adres 

e-mail zostanie wysłane zaproszenie do programu Microsoft Teams, najpóźniej do dnia 24 stycznia 2022 r. 

do godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 

przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Bieru-

nia w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczegól-

ności poczty elektronicznej, na adres urzad@um.bierun.pl, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu 

zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 21 lutego 2022 r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-

nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie 

dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:

• o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie 

ulicy Warszawskiej w Bieruniu;

• o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega 

strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okre-

sie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie 

z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Burmistrza Miasta 

Bierunia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2022 r.

BURMISTRZ MIASTA

KRYSTIAN GRZESICA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru 
Staromiejskiego i Grobli wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy 
Warszawskiej w Bieruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie OgłoszenieProjekt miejscowego planu dla Starówki!



fot. GOL Bieruń

REKLAMA
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Mamy wicemistrza 
świata w badmintonie!

Górnik, a może Borussia? 
Bieruńska młodzież na celowniku

Paweł Gasz od lat jest jednym z najlepszych w swojej 
kategorii wiekowej. Zawodnik Unii Bieruń potwierdził to 
podczas mistrzostw świata, które odbyły się w Hiszpanii.

Szkółki piłkarskie w Bieruniu coraz lepiej szkolą 
młodych piłkarzy. To przekłada się na zainteresowanie 
ze strony znacznie większych akademii. Trzech młodych 
graczy miało okazję sprawdzić się w nowym otoczeniu. UKS Unia Bieruń przyzwyczaiła ki-

biców do sukcesów. Medale zdolnej 
młodzieży to już norma, a ostatnio 
doszły do tego bardzo dobre wyniki 
seniorów w Lotto Ekstralidze. Ostatnie 
tygodnie 2021 roku przyniosły jeszcze 
jedną świetną informację. Wieści do-
tarły z ciepłej Hiszpanii, a dokładniej 
z Huelvy. To tam odbyły się mistrzo-
stwa świata w badmintonie senio-
rów. Świetną formę zaprezentował 
Paweł Gasz, który nie miał sobie rów-
nych w kategorii 75+. Badmintonista 
urodzony w 1942 roku od lat święci 
sukcesy w swojej kategorii wiekowej. 
Tym razem do kolekcji dołożył dwa 
medale. Pierwszy to srebro w zawo-
dach indywidualnych, a drugi zgarnął 
w deblu.Wicemistrzostwo świata to 
ogromny sukces, ale z pewnością jest 

lekki niedosyt. Gasz, który reprezentu-
je Unię Bieruń, w finale był tylko nie-
znacznie gorszy od rywala z Danii. Pan 
Paweł wygrał pierwszego seta 21:16, 
ale potem dwukrotnie uległ Knudowi 
Danielsenowi do 18:21. Doświadczo-
ny badmintonista jednak pewnie nie 
powiedział jeszcze ostatniego słowa. 
Jest także wzorem do naśladowania, 
bo pokazuje, że w każdym wieku moż-
na uprawiać sport, a nawet robić mię-
dzynarodową karierę.

Jeżeli szkolenie dzieci i mło-
dzieży nadal tak będzie wyglądać 
w Bieruniu, to wydaje się kwestią 
czasu, kiedy piłkarze z naszego 
miasta wyruszą w wielki świat. 
Już przecież mamy Kacpra Dudę, 
który zaczynał w bieruńskim 
Golu, a obecnie jest graczem Wi-
sły Kraków. 17-latek w tej chwi-
li występuje na wypożyczeniu 
w II-ligowej Garbarni Kraków, 
dzięki czemu zbiera cenne do-
świadczenie w seniorskiej piłce. 
Z kolei w Bieruniu pojawili się 
gracze, którzy za kilka lat mogą 
pójść w jego ślady. Jako pierw-
szy pochwalił się wspomniany 
już Gol, że dwóch wychowan-

ków dostało zaproszenie na testy 
w akademii Górnika Zabrze. Osta-
tecznie na zajęcia dotarł jedynie 
Błażej Biela, bo Tomasz Krański 
się rozchorował. Na testy udało 
się także dwóch zawodników Unii 
Bieruń Stary. To Jakub Pietrzyk 
i Wiktor Żołneczko. Oni udali się 
do Goczałkowic, a tam trenowali 
w jedynym polski oddziale aka-
demii Borussii Dortmund, którą 
prowadzi słynny Łukasz Piszczek. 
Pozostaje trzymać kciuki, aby ci 
młodzi piłkarze z Bierunia w przy-
szłości trafili do tak dużych klu-
bów. Na razie jednak trzeba cięż-
ko pracować i wykonywać kolejne 
kroki w przygodzie z futbolem.

kolejeslaskie.pl
Dowiedz się więcej:

już w około 20 minut

bilet normalny bilet miesięczny
5 zł 130 zł

NOWE POŁĄCZENIE
OD 12 GRUDNIA

GLIWICEBYTOM

REKLAMA
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Boże Narodzenie każdego roku wzbogaca
nas wszystkich wiarą, dobrem i nadzieją.

Mimo trudnego czasu pandemii, niech będą to Święta pełne bliskości,
radości oraz pokoju.

Radosnych i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w nowym 2022 roku

życzą
Zarząd i Pracownicy

firmy NITROERG S.A

REKLAMA

Śląski brydż w Bieruniu. 
Świąteczno-noworoczny turniej skata

Nowy klub sportowy
19 grudnia odbył się ostatni w tym roku turniej skata. Dopisała 

frekwencja, a zwycięzcom szczęście.

Kiedyś rywalizowali na boiskach, teraz grają do jednej bramki. Kluby 

piłkarskie z Nowego Bierunia połączyły siły. Chodzi oczywiście o Gol i Piast. 

Turniej miał miejsce w świetlicy w budynku 
Klubu Sportowego Unia Bieruń Stary. Podczas 
świąteczno-noworocznego wydarzenia zagrały 
32 osoby, co jest jednym z lepszych wyników od 
czasu wybuchu pandemii. 

Lista wygranych:
Janosz Emanuel – 2346 pkt.
Piecha Ireneusz – 2304 pkt.
Kołodziejczyk Adam – 2048 pkt.
Foryś Wacław – 1984 pkt.

Na koniec turnieju organizator – Franciszek 
Mrzyk wręczył wygranym nagrody. Cała impre-
za przebiegła w duchu sportowej rywalizacji.

Franciszek Mrzyk jest pasjonatem i kierowni-
kiem sekcji skata przy KS Unia Bieruń. Od lat or-
ganizuje maratony i turnieje skata. W 2021 roku 
został uhonorowany specjalnym odznaczeniem 
z okazji 30-lecia samorządu Bierunia, jako nie-
strudzony promotor sportu i integrator społecz-
ności lokalnej.

Dzięki połączeniu dru-
żyn ma powstać liczący 
się w regionie ośrodek 
szkoleniowy. Nowy klub 
to ponad 250 zawodni-
ków. Rezygnacja z rywa-
lizacji, znanej chociażby 
z zeszłosezonowych der-
bów (spotkanie na meczu 
Pucharu Polski skończy-
ło się wtedy z wynikiem 
3:2 dla Piasta) zmieni się w owocną współpracę. 

Decyzja została przegłosowana 16 grudnia. - Cieszę się, że zakończą się spory w szkołach i na 
boiskach o to, który klub jest lepszy. Razem stworzymy jedną społeczność i będziemy dumnie 
reprezentowali Bieruń - mówi prezes Gola Bieruń, Krzysztof Chlebowski.

 Działacze nie ukrywają, że istotnym celem jest też powodzenie w rozgrywkach senior-
skich obu klubów. - Nasz główny cel to utrzymanie drużyny w klasie okręgowej, a z dru-
gą powalczenie o jak najlepszą lokatę w B klasie - mówi Michał Szczygieł, prezes Piasta.

– W jedności siła mówi polskie porzekadło! Wierzę, że wspólnymi siłami będzie można 
zdziałać naprawdę wiele. Liczę na dynamiczny rozwój tej dyscypliny sportu w naszym mie-
ści i na rychły awans do IV ligi – mówi burmistrz Bierunia Krystian Grzesica. - Na naszych 
oczach tworzy się największy klub sportowy w mieście.


