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30 lat i 3 dni, czyli wielkie Święto Miasta
W drugi weekend września, na bieruńskim Rynku odbyły się uroczyste obchody Dni Miasta. Po rocznej 

przerwie, w sobotę 11 września - mieszkańcy i przybyli goście mogli wziąć udział w wielu zabawach oraz 

dyskotece. Dzień później, odbyły się uroczyste dożynki. Organizatorami trzydniowych uroczystości byli: 

Urząd Miejski w Bieruniu i Bieruński Ośrodek Kultury.

Czytaj dalej, str. 2

Dni Miasta – korowód uczniowski

Występ Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

Włodarze miasta i starości Dożynek 2021

Występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
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Ważny rok 

Tegoroczne obchody były inne, 
niż dotychczas. Po pierwsze - ludzie 
byli głodni atrakcji. Po pandemicznej 
przerwie, dla wielu mieszkańców Bie-
runia - dni miasta były jedną z nie-
licznych okazji do dobrej zabawy. 
Uroczystości - zarówno te dotyczące 
uczczenia święta miasta, ale przede 
wszystkim dożynek - połączone były 
ze świętowaniem 30-lecia odrodzenia 
Samorządności Bierunia. Tegorocz-
ne świętowanie przeplatało tradycję 
z rozrywką i nowoczesnością. 

Uroczysta Gala

10 września, w Domu Kultury Gama 
odbyła się uroczysta gala z okazji 30-le-
cia Odrodzonej Samorządności Bierunia 
połączona z doroczną Uroczystą Sesją 
Rady Miejskiej. To właśnie tego dnia 
zainaugurowano tegoroczne Święto 
Bierunia. Na scenie pojawili się: bur-
mistrz Krystian Grzesica, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Marcin Nyga, a tak-
że zaproszeni goście. Wśród nich m.in. 
prezydent Tychów Andrzej Dziuba, Po-
seł RP Michał Gramatyka, Posłanka RP 
Bożena Borys-Szopa, Poseł na Sejm RP 
Jerzy Polaczek, Starosta bieruńsko-lę-
dziński Bernard Bednorz, Wójt gminy 
Bojszowy Adam Duczmal, Radny Sej-
miku Województwa Śląskiego Piotr 
Czarnynoga, Wójt Chełmu Śląskiego 
Stanisław Jagoda, przedstawiciele fir-
my Nitroerg, PKM Tychy, Państwowa 
Straż Pożarna Tychy, KWK Piast-Ziemo-
wit, Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Tychach czy przedstawiciele Gminy 
Izbicko. Na scenie uhonorowano byłych 
bieruńskich samorządowców, a także 
księży - Andrzeja Bartoszka oraz Jana 
Dąbka, którzy otrzymali odznaczenie 
państwowe Złoty Krzyż Zasługi. Pod-
czas rozmowy, burmistrz dyskutował ze 
swoim poprzednikiem Ludwikiem Jago-
dą o zmianach, jakie na oczach miesz-
kańców wydarzyły się w mieście. Na 
scenie nie zabrakło również występów, 
a całość umiliła muzyczna oprawa. Ten 
wyjątkowy dzień na zawsze zapamiętają 
także członkowie zespołu folklorystycz-
nego Nowobierunianki…

Zasłużony 
dla Miasta Bieruń

W 1991 roku Bronisława Jaromin 
i Gerard Miś założyli Zespół Folklory-
styczny Nowobierunianki. Początko-
wo działano pod patronatem miej-
scowego Koła Gospodyń Wiejskich 
„Porąbek”. Od ponad 30 lat, członko-
wie zespołu pielęgnują tradycje pieś-
niarskie. W repertuarze m.in. pieś-
ni pszczyńskie, górnośląskie, a także 
kantyczki, kolędy, inscenizacje ob-
rzędów ludowych i kultywowanie 
śląskich zwyczajów. Zespół wyróż-
nia indywidualny styl oraz niezwykły 
urok. Zrzesza przedstawicieli wielu 
pokoleń i cieszy się naprawdę dużym 
uznaniem, nie tylko w mieście! Rok 
2021 to ważna data nie tylko na kar-
tach historii Bierunia, ale także zespo-
łu. Otrzymanie tytułu Zasłużony dla 
Miasta w jubileusz 30-lecia istnienia, 
był dla wszystkich członków zespołu 
wielkim wyróżnieniem. Nie zabrakło 
łez wzruszenia i uroczystej przemowy. 
Nowobierunianki spointowały otrzy-
manie wyróżnienia słowami Som my 
w zocy, rade bez to nom się ślimta-
ć chce. Miejmy nadzieję, że kolejne 
lata działalności będą obfite w radość, 
a pielęgnowana tradycja i pasja będą 
skutecznie zarażać wszystkich, dla 
których ważny jest nasz folklor. 

Imprezowa sobota

Podczas Dnia Rodziny, 11 września 
na Rynku nastąpiła oficjalna inaugu-
racja Dni Bierunia. Swoje umiejętno-
ści wokalne i taneczne zaprezento-
wała bieruńska młodzież. Iluzjonista 
Adrian Mitoraj zabrał mieszkańców 
w podróż do świata iluzji. Wieczorem 
na scenie wystąpił zespół AVOCADO, 
znany m.in. z programu X Factor oraz 
Śpiewaj i tańcz. Po zmroku odbyła się 
dyskoteka pod gwiazdami, którą pro-
wadził DJ ADRIAN. 

Dożynki 2021 

Uroczystości rozpoczęła msza święta 
odprawiona na Rynku. Kolejnym punk-
tem dożynek był korowód pod hasłem 

Śląskie Klimaty. Centralny punkt mia-
sta zmienił się w kolorowy plac. Swoje 
łowieckie trofea prezentowali przed-
stawiciele kół łowieckich czy zrzesze-
ni wędkarze. Nie brakowało stoisk 
ze swojskimi wyrobami, a najmłodsi 
mieli okazję do wzięcia udziału w lekcji 
pszczelarstwa. Chętni mogli również 
zobaczyć wystawę gołębi pocztowych. 
Podczas rozpoczęcia święta, z klatek 
wypuszczono setki tych ptaków, a na 
scenie pojawił się burmistrz, który 
w towarzystwie Ściernianeczek roz-
począł Obrzęd Chleba. Towarzyszący 
występ w wykonaniu nagrodzonych 
Nowobierunianek również spodobał 
się publiczności. Tegorocznymi staro-
stami dożynek zostali Państwo Jolanta 
i Ryszard Budni. To właśnie oni przeka-
zali na ręce burmistrza bochen chleba, 
który wedle obietnicy – został spra-
wiedliwie rozdzielony. Warto dodać, 
że matka pana Ryszarda – Genowefa 
była starościną pierwszych zorgani-
zowanych w samorządnym Bieruniu 
obchodów święta plonów. Tego dnia 
na scenie pojawiła się m.in. Kapela 
Podwórkowa z Czerwionki, która za-
prezentowała śląską piosenkę z humo-
rem. Nie zabrakło również pokazów 
tanecznych ze wszystkich stron świata 
i występu Roztańczonych Perełek z bie-
ruńskiej jedynki. Wszystkie występy 
umiliły czas oczekiwania na główną 
gwiazdę wieczoru…

Koncert ŚLĄSKA

Na ten moment czekali wszyscy 
zgromadzeni na uroczystościach. 
Na scenie pojawił się Zespół Pieśni 
i Tańca ŚLĄSK im. Stanisława Hadyny. 
Bardziej trafnego widowiska nie moż-
na było sobie wyobrazić. Zdobywcy 
setek nagród i prawdziwi specjaliści 
w swoim fachu. Ich historia sięga lat 
50. XX wieku. To najprężniej działa-
jąca instytucja kultury zajmująca się 
folklorem. Wywodzący się z Koszęci-
na zespół, bez wątpienia zaczarował 
niedzielną noc. 
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30 lat i 3 dni, czyli wielkie Święto Miasta
ciąg dalszy artykułu ze strony 1

Gołąb z wystawy

Podczas Gali

Nowobierunianki podczas Gali

W tym roku mieszkańcy mogą zagłosować na cztery 
projekty ogólnomiejskie (duże) oraz na jedenaście pro-
jektów lokalnych (małych). Łączny budżet do wykorzysta-
nia w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego wynosi 
400 tysięcy złotych – po 200 tysięcy złotych dla każdej 
z kategorii projektów.

W jaki sposób oddać głos?

W głosowaniu mogą wziąć udział tylko mieszkańcy Miasta 
Bierunia. Swój głos można oddać elektronicznie – za pomo-
cą formularza dostępnego na stronie internetowej Budże-
tu Obywatelskiego: www.bierun.budzet-obywatelski.org. 
Głos można też oddać osobiście. Poprzez osobiste pobra-
nie, a następnie złożenie wypełnionej karty do głosowania 
w dowolnym punkcie konsultacyjnym w Bieruniu.

W głosowaniu można przydzielić jeden punkt dowol-
nemu projektowi z listy projektów ogólnomiejskich do-
tyczących ogółu mieszkańców całego miasta (dużych) 
oraz jeden punkt dowolnemu projektowi z listy projektów 
dotyczących określonego rejonu miasta (małych). Łącznie 
każdy mieszkaniec ma do rozdysponowania dwa punkty. 
Zagłosować można tylko raz.

Lista projektów

Projekty ogólnomiejskie (duże): Bieruńskie Miasteczko 
Rowerowe (198 970,83 zł), Tężnia solankowa (196 680 zł), 
Chełmeczki o każdej porze – budowa oświetlenia wzdłuż 
drogi na Chełmeczki (186 000 zł), Mini Orlik na terenie 
KS Unia Bieruń Stary (200 000 zł).

Projekty lokalne (małe): Hello piracie! Piędziesiąt tu ma-
cie (17 000 zł), Modernizacja boisk do buli przy zbiorniku 
wodnym Łysina (4 500 zł), Wrzutnia książek dla miesz-
kańców Bierunia Starego (14 292 zł), Wrzutnia książek 
dla mieszkańców Bierunia Nowego (14 292 zł), Od malu-
cha do seniora. Remont świetlicy środowiskowej w Ścier-
niach (80 000 zł), Granitowa Street Workout (60 000 zł), 
Usiądźmy w cieniu na Rynku (64 500 zł), Strefy Relaksu 

w Bieruniu Nowym (79 990 zł), Oświetlenie boiska głów-
nego KS Unia Bieruń Stary (80 000 zł), Defibrylatory dla 
Miasta (50 600 zł), Rozbudowa placów zabaw na Łysinie 
i Domach Polnych (45 000 zł).

Punkty konsultacyjne

Punkty stałe (działające w godzinach pracy placówek) 
Urząd Miejski w Bieruniu, w Kancelarii Ogólnej (ul. Ry-
nek 14); Miejska Bibliotek Nr 1 (ul. Chemików); Miejska 
Biblioteka Nr 2 (ul. Jagiełły).

Punkty mobilne (działające według 
harmonogramu):

I tydzień głosowania (głosowanie w godzinach porannych)
• Wtorek, 5 października od 7.30 do 9.30 – 

 Przedszkole nr 2 - główna siedziba  
 ul. Warszawska)

• Środa, 6 października od 7.30 do 9.30 – 
 Przedszkole nr 2 w Bijasowicach 
 (ul. Bijasowicka)

• Piątek, 8 października od 7.30 do 9.30 – 
 Przedszkole nr 1 w Ścierniach 
 (ul. Kamienna)

II TYDZIEŃ GŁOSOWANIA 
(głosowanie w godzinach 

popołudniowych)

• Wtorek, 12 października od 16 do 18:00 –  
 Powiatowy Zespół Szkół (ul. Granitowa)

• Środa, 13 października od 16 do 18 – RCKG  
 "REMIZA" (ul. Remizowa)

• Czwartek, 14 października od 16:00 do  
 18:00 – KS Unia Bieruń Stary (ul. Chemików)

Jak informuje Urząd Miasta Bieruń 
„Ta sztandarowa inicjatywa naszego 
miasta przyczyniła się do wielu pozy-
tywnych zmian”. Dzięki głosowaniom 
na proponowane przez mieszkańców 
projekty, w Bieruniu nastąpiła rewolu-
cja w zakresie rozwoju infrastruktury 
rekreacyjno-wypoczynkowej.

Projekty wykonane 
w ramach BO na lata 

2019 i 2020

• Doposażenie i modernizacje pla-
ców zabaw – na Łysinie, Barań-
cu i na osiedlu Chemików

• Nowy plac zabaw na Zabrzegu
• Boisko dodatkowe przy KS Unia 

Bieruń Stary
• Bulodromy na osiedlu Granitowa, 

a następnie wiata rekreacyjna, 
altana działkowa i inne elementy 
małej architektury

• Wiata rekreacyjna i siłownia ze-
wnętrzna w Czarnuchowicach

• Górka saneczkowa w Ścierniach
• Wiata autobusowa na przystan-

ku przy ulicy Skalnej
• Wiata wędkarska 

na ulicy Wiślanej
• Oświetlenie na ul. Bojszowskiej 
• Wiato-scena w Arboretum (ulica 

Bijasowicka)
• Rewitalizacja tereniu przy RCKG 

REMIZA, a także renowacja sceny 
i doposażenie placówki w sprzęt 

koncertowo-festynowy
• Wystawa stała w tunelu pod 

ul. Warszawską (komiks o strajku 
górników KWK "PIAST" w 1981 r. 
w przejściu podziemnym)

• Doposażenie strażaków OSP 
w sprzęt ratowniczo-gaśniczy

• Remonty odcinków chodników 
wzdłuż ul. Oświęcimskiej

To tylko kilkanaście przykładów zreali-
zowanych inwestycji. Łącznie w ramach 
dwóch minionych edycji było ich 23.

BO w 2021 roku

Merytoryczna weryfikacja złożo-
nych do BO 2022 propozycji pro-
jektów trwała do końca września. 
Głosowanie na konkretne projekty 
odbędzie się w dniach 4-17 paździer-
nika 2021 roku.

BO w Bieruniu

Budżet Obywatelski w Bieruniu, 
znany wcześniej pod nazwą „party-
cypacyjny”, po raz pierwszy pojawił 
się w 2015 roku. Dotychczas w ra-
mach tego budżetu wybrano do rea-
lizacji 87 projektów (21 w 2016 roku, 
19 w 2017 roku, 24 w 2018 roku, 
11 w 2019 roku i 12 w 2020 roku). Naj-
liczniejszą grupę stanowiły projekty 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym, 
doposażenie w sprzęt bieruńskich 
OSP oraz remonty chodników.

Buidżet Obywatelski.
Trwa głosowanie.

BO. Realizacje.

W poniedziałek 4 października o godzinie 9 rusza głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Bierunia. Potrwa przez dwa tygodnie – do 17 października.

W ramach Budżetu Obywatelskiego (BO) w Bieruniu 

zrealizowano łącznie 87 projektów. Dzięki pomysłom 

i głosom mieszkańców Bieruń zmienia się na lepsze.



4 |   Rodnia nr 9/2021 Rodnia nr 9/2021   | 5WOKÓŁ NASEKO-BIERUŃ

Miasto Bieruń systematycznie in-
westuje w infrastrukturę rowerową, 
która sprzyja rowerzystom. W ostat-
nich latach w naszym mieście po-
wstała cała masa nowych ścieżek ro-
werowych, a największe inwestycje 
rowerowe są właśnie w realizacji. 
Urząd Miasta Bieruń zachęca miesz-
kańców do rezygnacji z samochodu 
i korzystania z jednośladów tak czę-
sto, jak to możliwe. Tydzień Mobil-
ności to dobry moment na powzięcie 
nowych postanowień.

Czym jest Europejski 
Tydzień Mobilności?

Jest to kampania, którą zainicjowała 
w 2002 roku Komisja Europejska. Kam-
pania trwa co roku w dniach od 16 do 
22 września. Jej celem jest zachęcenie 
mieszkańców miast do zmiany swoich 
niekorzystnych dla zdrowia przyzwy-
czajeń i wybrania odmiennych, bar-
dziej ekologicznych sposobów podró-
żowania takich jak na przykład:

 🚴 chodzenie
 🚴 jazda na rowerze
 🚴 jazda na rolkach
 🚴 komunikacja miejska

Dzień bez Samochodu 
w Bieruniu

Europejski Tydzień Mobilności za-
kończył się 22 września Dniem bez Sa-
mochodu. Na terenie Bierunia i całej 
Metropolii GZM wszyscy kierowcy 

mogli za darmo podróżować komu-
nikacją Zarządu Transportu Metro-
politalnego, jeśli posiadali przy sobie 
dowód rejestracyjny samochodu. Pa-
sażerowie mogli na tych samych zasa-
dach podróżować Kolejami Śląskimi.

Przypominamy, że przemieszcza-
nie się liniami gminnymi: A, A-1, B, C 
i D jest zawsze bezpłatne. Mieszkań-
cy Bierunia mogą codziennie jeździć 
nimi za darmo.

Aktualnie w Bieruniu realizowane 
są inwestycje rowerowe, których za-
kończenie planowane jest do końca 
2021 roku. Są to:

 🛣 droga rowerowa 
Krakowska – Barańcowa,

 🛣 droga rowerowa wraz z oświet-
leniem LED na drugiej części 
Grobli do ulicy Wylotowej,

 🛣 droga rowerowa Chemików – 
Turyńska – Ekonomiczna,

 🛣 droga rowerowa 
Marcina – Licealna,

 🛣 droga rowerowa Kopcowa – 
dworzec autobusowy 
(od kładki na Mlecznej),

 🛣 droga rowerowa wzdłuż ulicy 
Turystycznej – od ul Św. Kingi 
do Zarzyny.

Nowo powstałe 
nowoczesne 

drogi rowerowe

Niedawno w Bieruniu powstały 
dwie bardzo ważne i nowoczesne dro-
gi rowerowe – wzdłuż ulicy Węglowej 

oraz wzdłuż ulicy Wylotowej. Jedna 
komunikuje ścieżkę rowerową (łączą-
cą Bieruń Stary z Bieruniem Nowym) 
z Plantami Karola. Druga komunikuje 
rowerowo Bieruń z Lędzinami (pod 
wiaduktem), a także oba miasta ze 
Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Zrównoważona 
mobilność w regionie

Rozwój zrównoważonej mobilności 
postępuje nie tylko poprzez intensywne 
działania Miasta Bierunia, ale również 
dzięki zadaniom realizowanym przez 
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, 
której Miasto Bieruń jest częścią.

W bieżącym roku Zarząd Transpor-
tu Metropolitalnego, odpowiedzialny 
za organizację transportu publicznego 
na całym obszarze metropolii, uru-
chomił dwie linie autobusowe, które 
znacząco usprawniły międzygminny 
transport publiczny, z którego korzy-
stać mogą m.in. mieszkańcy Bierunia.

Nowe linie autobusowe

W lipcu uruchomiona została nowa 
linia autobusowa M22 relacji Bojszowy 
- Bieruń - Lędziny - Mysłowice - Kato-
wice, której organizatorem jest Zarząd 
Transportu Metropolitalnego. Jest to 
linia tzw. szybkiego połączenia, pozwa-
lająca na dojazd z Bierunia do Katowic 
w około 60 minut. Autobusy tej linii 
zatrzymują się w miastach na kluczo-
wych przystankach węzłowych, gdzie 
krzyżują się trasy autobusów. W Bie-
runiu M22 zatrzymują się na przystan-
kach "Bieruń Ściernie" oraz "Bieruń 
Plac Autobusowy".

W sierpniu, na trasie Tychy - Bieruń 
- Chełm Śląski - Imielin M108 zastą-
piła linię autobusową 54. Pasażero-
wie mogą skorzystać ze zwiększonej 
liczby kursów, które realizowane są 
w równym takcie. W dni robocze nowa 
„eMka” na przystankach pojawia się 
co 30 minut, a w soboty – co godzinę.

 Tomasz Stankiewicz

Europejski Tydzień Mobilności
w Bieruniu

Na bieruńskim odcinku DK-44 policjanci wspólnie 

ze strażakami z OSP Czarnuchowice prowadzili nietypową 

akcję. Kierowcy, którzy popełnili wykroczenie i zostali 

zatrzymani do kontroli drogowej, zamiast mandatu mogli 

skorzystać z krótkiego instruktażu pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Akcja promująca bezpieczeństwo 

na drodze została zorganizowana w ramach Europejskiego 

Tygodnia Mobilności.

W dniach 16-22 września 2021 r., 
w czasie trwania Europejskiego Ty-
godnia Mobilności, prowadzona była 
akcja pod nazwą Dni Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. Działania te koor-
dynuje Europejska Organizacja Policji 
Ruchu Drogowego oraz są popierane 
m.in. przez Komisję Europejską i Eu-
ropejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego.

Współpraca służb 
w regionie

Promując główne założenie Europej-
skiego Tygodnia Mobilności, czyli mi-
nimalizację śmiertelnych ofiar wypad-
ków drogowych, policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Bieruniu wspól-
nie ze strażakami z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Czarnuchowicach, którzy 
w działaniach uczestniczyli w porozu-
mieniu z Państwową Strażą Pożarną 
w Tychach, szkolili kierowców z pierw-
szej pomocy przedmedycznej, a tak-
że instruowali, przy użyciu manekina, 
jak prawidłowo i bezpiecznie można 
wyciągnąć z pojazdu poszkodowaną 
w wypadku osobę. Często zdarza się, 
że życie osoby, która uległa wypadkowi 

zależy od prawidłowej postawy świad-
ków zdarzenia drogowego i w razie po-
trzeby podjęcia reanimacji.

Zamiast mandatu… 
nauka

21 września na odcinku DK-44 w Bie-
runiu kierowcy, którzy popełnili wykro-
czenie i zostali zatrzymani do kontro-
li drogowej mieli możliwość wyboru: 
skorzystać z przeprowadzonego przez 
strażaka instruktażu z pierwszej pomo-
cy przedmedycznej lub otrzymać man-
dat karny. Kierowcom bardzo spodo-
bała się alternatywa w postaci nauki. 
Wszyscy kontrolowani przez policjan-
tów chętnie korzystali z kilkuminuto-
wego szkolenia. Dla niektórych była to 
nowa wiedza, ale znaleźli się też kie-
rowcy, którzy doskonale znali zasady 
udzielania pierwszej pomocy. 

– Wierzymy, że po dzisiejszej ak-
cji liczba tych drugich zwiększy się 
i w razie konieczności zdobyte, bez-
cenne umiejętności zostaną we właś-
ciwy sposób wykorzystane – przyznają 
bieruńscy policjanci.

 Tomasz Stankiewicz

Nauka reanimacji
zamiast mandatu

Europejski Tydzień Mobilności to doskonała okazja, żeby przypomnieć mieszkańcom 

Bierunia, że czasem warto przesiąść się z samochodu na rower.

Mała wielka sprawa

Kolejna edycja Nitroerg Dance Festival za nami. W hali BOSiR wystąpiły najlepsze pary 

z naszego regionu. Znowu mieliśmy okazję przekonać się jak wspaniała jest sztuka taneczna 

– nawet w tym sportowym wydaniu.

Przez dwa dni – 18-19 września – 
w Bieruniu zaprezentowały się pary 
z dwudziestu klubów z terenu całego 
województwa śląskiego. Na parkiecie 
hali przy ul. Szarych Szeregów wystąpili 
tancerze z Sosnowca, Będzina, Gliwic, 
Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Wo-
dzisławia Śląskiego, Dąbrowy Górni-
czej, Tarnowskich Gór, Bielska-Białej, 
Rybnika, Żor, Częstochowy, Jaworzna, 
Katowic, Mysłowic, a nawet ze Strzelec 
Opolskich. Z kolei sędziowie przybyli 
oceniać tancerzy do naszego miasta 
m.in. z Krakowa, Łodzi i Wrocławia.

Pierwszego dnia odbył się Otwarty 
Puchar Okręgu Śląskiego, zaś drugiego 
hala BOSiR stała się areną Mistrzostw 
Okręgu Śląskiego. Przed bieruńską pub-
licznością zaprezentowali się tancerze 
z różnych grup wiekowych, począwszy 
od dzieci w wieku 10 lat, przez nasto-
letnią młodzież, po dorosłych. Zawod-
nicy rywalizowali w tańcach standar-
dowych i latynoamerykańskich, a także 
kombinacjach sześciu oraz ośmiu tań-

ców. Najlepsze pary nagrodzono pod-
czas niedzielnej gali prowadzonej przez 
Iwonę Pavlović, słynną mistrzynię polski 
w tańcu towarzyskim.

Występy uczestników turnieju były 
wspaniałe pod każdym względem. Pary 
wyglądały przepięknie. Panowie w ele-
ganckich frakach, panie w bogatych kre-
acjach rodem z czerwonego dywanu. 
Technika też stała na najwyższym po-
ziomie. Nawet prowadząca przyznała, 
że żadna z par w "Tańcu z Gwiazdami", 
w którym od lat jest jurorką, nie może 
się równać z zawodnikami tegorocznej 
edycji Nitroerg Dance Festival. 

– Już po raz szósty, z roczną przerwą, 
odbywa się tutaj Dance Festival. Ten 
przedrostek jest różny w zależności od 
tego, jaki jest sponsor tytularny, chociaż 
pan prezes Grzegorz Sosna zdradził mi, 
że łatwo nie odda w przyszłym roku i ko-
lejnych latach tego tytułu, także trzy-
mamy go za słowo  – powiedział pod-
czas wieczornej gali burmistrz Krystian 
Grzesica. – Tak, jak zostało powiedziane 

deklaruję, że będziemy się starać być 
sponsorem głównym tego wydarzenia 
– odpowiedział prezes Nitroergu.

W trakcie turniejowej gali Nitroerg 
świętował 150-lecie firmy. Z tej okazji 
przygotowano wielki tort, który pre-
zes Sowa przekroił wraz z dyrektor-
ką ds. marketingu i rozwoju Elżbietą 
Błotny. Szef spółki podziękował przy 
tym wszystkim pokoleniom pracowni-
ków, zarówno tym byłym, jak i obec-
nym, przyznając, że nie byłoby bez 
nich tak długiej historii Nitroergu. 
Pysznym ciastem poczęstowano go-
ści wieczornej gali.

Organizatorami tegorocznej edycji 
Nitroerg Dance Festival byli: Szkoła 
Tańca Wir, Bieruński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Bieruński Ośrodek Kultu-
ry oraz Polskie Towarzystwo Tanecz-
ne Okręg Śląski. Patronat nad impre-
zą objęło Miasto Bieruń oraz Powiat 
Bieruńsko-Lędziński.

 Daniel Lekszycki

Jak wspaniale tańczyli!

Czasami drobne inwestycje w mieście mogą być bardzo 

przydatne! Doskonałym przykładem jest ul. Peryferyjna, 

na której zakończono już roboty budowlane.

Na odcinku ul. Peryferyjnej, na wy-
sokości od przystanku autobusowego 
do skrzyżowania z ul. Dębową (łącznie 
56 metrów) powstało zupełnie nowe 
pobocze. Prace budowlane polegały na 
zarurowaniu rowu przydrożnego i wy-
konaniu pobocza utwardzonego tłucz-
niem. Zadanie zostało zrealizowane na 

wniosek mieszkańców (było zgłasza-
ne m.in. do Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2018). Celem było stworzenie 
bezpiecznego - przede wszystkim dla 
dzieci - dojścia do przystanku autobu-
sowego. W tym roku ten cel udało się 
zrealizować. AS

Od września do grudnia 2021 roku będą trwały prace związane z modernizacją i nadbudową 

wału na Wiśle w Czarnuchowicach.

Prace prowadzone przez Przedsię-
biorstwo Budownictwa Wodnego Hy-
dromex wchodzą w trzeci etap. Będą 
polegały na modernizacji i nadbudo-
wie lewostronnego obwałowania rzeki 

Wisły w Bieruniu Czarnuchowicach od 
ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy 
na wysokości posesji przy ul. Mielęckie-
go 82) do mostu w ulicy Warszawskiej 
(droga nr 44) wraz z odwodnieniem te-

renów zawala wałów rzeki Przemszy, 
gm. Bieruń, pow. bieruńsko-lędziński. 

Inwestycja prowadzona jest na pod-
stawie umowy z Państwowym Gospo-
darstwem Wodnym Wody Polskie. 

Poprzednie etapy modernizacji 
i nadbudowy obwałowania Wisły były 
realizowane w poprzednich latach, ko-
lejno w 2018 i 2019 roku.

Konserwacja wałów 
przeciwpowodziowych

Przypominamy, że od lipca do paź-
dziernika 2021 roku, prowadzone są 
prace konserwacyjne na wałach prze-
ciwpowodziowych. Działania mają 
na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego miasta.  

 Tomasz Stankiewicz

Modernizacja wału na Wiśle
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Bieruński Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w zajęciach 

organizowanych dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. 

W bogatym programie zajęć, każdy znajdzie coś dla siebie.

Zajęcia w BOK
Bogata oferta dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Po raz trzynasty zapłonął znicz olimpijski Międzynarodowej Olimpiady Sportowej „Trzeci 

Wiek na Start”. Udział wzięło ponad czterdzieści drużyn z Polski i z zagranicy.

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie 
po raz kolejny odbyła się XIII Między-
narodowa Olimpiada Sportowa Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku. Oprócz 
drużyn z całej Polski pojawiły się tak-
że drużyny z Austrii, Słowacji, Ukrainy 
i Włoch. W wydarzeniu udział wzięli 
również reprezentanci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Bieruniu.

Sukces polskich 
seniorów

1 miejsce w pchnięciu kulą zdobyła 
Pani Ewa Urbanowicz, która reprezen-
towała drużynę Rady Seniorów Mia-
sta Dąbrowy Górniczej. Reprezentantka 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akade-
mii WSB Pani Joanna Rogala wywalczy-
ła brąz w pływaniu stylem klasycznym.

– Wszystkim zawodnikom należą 
się wielkie brawa i gratulacje! A ki-
bicom dziękujemy za gorący doping. 
Bardzo się cieszymy ze spotkania za-
przyjaźnionych reprezentacji z UTW 
Bieruń, UTW Czeladź, UTW Bobrow-
niki, UTW Tąpkowice,  UTW Wojkowi-
ce i UTW Zawiercie. Wszystkim dzię-
kujemy za świetną wspólną zabawę, 
emocje i współpracę! – przedstawi-
ciele Akademii WSB.

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

AWSB w Bieruniu

Uniwersytet Trzeciego Wieku po-
wstał w Bieruniu z myślą o aktywizacji 
intelektualnej osób, które zakończyły 
swoją działalność zawodową. Aktyw-

ność życiowa człowieka nie kończy się 
przecież wraz z odejściem na emery-
turę. Teraz gdy nie ciążą już obowiązki 
rodzinne i zawodowe, można oddać 
się robieniu tego, co daje przyjem-
ność i satysfakcję. Uczestnictwo w za-
jęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
pozwala słuchaczom na poszerzenie 
wiedzy, zaspokojenie zainteresowań, 
poznanie nowych osób i nawiązanie 
przyjaźni. Z drugiej strony przyjęcie 
na siebie obowiązków słuchacza to 
konieczność — najpierw wyboru na-
jodpowiedniejszego dla siebie rodza-
ju zajęć, później — systematyczne 
w nich uczestnictwo. Ma to istotne 
znaczenie dla organizacji czasu wol-
nego, pokonywania bezczynności, 
a także dyscyplinuje i mobilizuje in-
telektualnie i fizycznie, co ma nie-

bagatelne znaczenie dla utrzymania 
dobrego zdrowia psychofizycznego. 
Słuchaczem uniwersytetu Trzeciego 
Wieku może być każda osoba w wie-
ku dojrzałym zamieszkała w Bieru-
niu bądź w okolicy, która zakończyła 
działalność zawodową i jest zainte-
resowana dalszą edukacją i szeroko 
pojętą aktywnością. Wykształcenie 
słuchaczy nie ma znaczenia, można 
zostać słuchaczem niezależnie od 
stopnia wykształcenia. W Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku nie ma stresują-
cych kolokwiów, zaliczeń i egzaminów 
jak na tradycyjnych uczelniach. Wie-

dzę i umiejętności nabywa się więc 
z przyjemnością, nawiązując przy oka-
zji nowe relacje z ludźmi w podob-
nym wieku i sytuacji życiowej.

Spotkania 
organizacyjne

Spotkania organizacyjne dla słu-
chaczy UTW w Bieruniu odbyły się 
27 i 29 września, w KT „Jutrzenka” 
oraz w RCKG „Remiza”. Na spotkaniach 
można było między innymi zapisać 
się oraz poznać harmonogram zajęć.  
 Tomasz Stankiewicz

Do 7 września, na Rynku w Bieruniu można było oglądać 

wystawę przygotowaną przez Muzeum Miejskie w Bieruniu, 

zatytułowaną „Spacerem po Bieruniu”.

Ekspozycja była zaproszeniem do 
wędrówki po naszym mieście. Zapre-
zentowano na niej m.in. informacje 
i archiwalne fotografie Kopca, ul. Kra-
kowskiej, mostu na Wiśle, dworku 
na Zabrzegu czy zabudowań folwar-
cznych w Bijasowicach. Nie zabrakło 
również faktów z „nowszej” historii 
Bierunia, m.in. powstania Kopalni 
„Piast”, planu budowy Centralnego 
Portu Węglowego w Bijasowicach 
czy historii zamieszkania utopców 
na bieruńskim rynku.

Muzealne 
podziękowania

Dyrektor Muzeum Miejskiego w Bie-
runiu, Agnieszka Szymula przyznaje, 
że nie byłoby tej wystawy, gdyby nie 

współpraca z mieszkańcami. 
– Serdecznie dziękuję wszystkim 

osobom, które zechciały wypożyczyć 
nam zdjęcia ze swoich rodzinnych al-
bumów do zilustrowania naszej bie-
ruńskiej opowieści. Są to: Jerzy Bar-
cik, Magdalena Bratek, Maria Ficek, 
Justyna Inglot, Bernard Jaromin, Ur-
szula i Dorota Krzakowskie, Edyta Mi-
toraj, Joanna i Antoni Świerczek oraz 
inni. Serdecznie dziękuję za poświę-
cony czas, wiele cennych informacji 
o przeszłości naszego miasta i przemi-
łą, owocną współpracę! Jednocześnie 
bardzo się cieszę, że nasza wystawa 
wywołała tyle wzruszeń, emocji i cie-
płych wspomnień. 

 AS

Zapisy do dnia 11 października 2021 r. w KT "Jutrzenka" lub KT "Remiza", tel. kontaktowy: 32 216 40 16, 577 513 400

UTW obejmuje: zajęcia ruchowe, gimnastykę, j. angielski, j. niemiecki, informatykę, zajęcia z komunikacji, basen oraz kręgle (zajęcia do wyboru) oraz wykłady. Uniwersytet Trzeciego
Wieku skierowany jest do osób 60+.  Opłata administracyjna - 60 zł za semestr. Dodatkowe informacje wraz z formularzem rekrutacyjnym znajdują się na www.bok.bierun.pl w zakładce UTW.Pan Bernard Jaromin ogląda zdjęcie ze swojego archiwum 

z zabudowaniami w Bijasowicach

Pan Jerzy Barcik, z córką Magdaleną Bratek, przy zdjęciu swojej Mamy
Fo

t. 
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XIII Międzynarodowa Olimpiada Seniorów
„Trzeci Wiek na Start”

www.muzeum.bierun.pl

Wystawa
wspomnień 
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BIERUŃSKI ALBUM FOTOGRAFICZNY
Razem tworzymy historię Bierunia

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Jeden pomysł – 
wiele funkcji 

Bieruński album będzie swego ro-
dzaju lekcją historii, dokumentem 
a także próbą wizualizacji przeszłych 
wydarzeń. Inicjatorem powstania jest 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bie-
ruńskiej „Porąbek”, któremu wspól-
nie ze Stowarzyszeniem Miłośników 
600-letniego Bierunia i Muzeum Miej-
skiego w Bieruniu udało się otrzymać 
dofinansowanie na realizację projektu, 
który pomoże zachować fotograficzne 
wspomnienia miasta. Na podstawie 
zebranego materiału, zostanie opraco-
wany i wydaniu album w wersji cyfro-
wej i fizycznej. Będzie on zawierał ok. 
200 fotografii wraz z opisem. 

Razem tworzymy 
historię Bierunia

Publikacja będzie bezpłatnie rozda-
wana w szkołach, bibliotekach czy in-

nych miejscach publicznych. Trafi tak-
że do osób, które przyczyniły się do jej 
powstania. Wydanie jest planowane 
już na przyszły rok! Ponadto, w planach 
jest także utworzenie przez wydawni-
ctwo cyklu zeszytów bieruńskich, tak-
że w formie fotoalbumów. W związku 
z kompletowaniem materiałów nie-
zbędnych do powstania niezwykłych 
kart historii muzeum wspólnie ze sto-
warzyszeniami zachęca do udostępnia-
nia swoich materiałów. Pomysł zbiera-
nia starych zdjęć został zapoczątkowany 
przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Bieruńskiej „Porąbek” i Stowarzyszenie 
Miłośników 600-letniego Bierunia we 
wrześniu 2017 roku w ramach akcji Ra-
zem tworzymy historię naszego miasta. 
Zebrano dotąd blisko tysiąc fotografii, 
pocztówek i map, zeskanowanych w ja-
kości pozwalającej na traktowanie ich  
jako dokumentacji z przeznaczeniem 
do druku. Oprócz zdjęć przekazanych 
bezpośrednio do Stowarzyszenia, wiele 
osób zamieszcza fotografie w Internecie 

– w mediach społecznościowych. Takim 
świetnym miejscem jest np. Facebook, 
który pozwala na natychmiastowy od-
zew. Każda fotografia to krok w ocaleniu 
od zapomnienia miejsc, osób i ulotnych 
chwil z przeszłości.

Udostępnianie 
materiałów

Każdy mieszkaniec Bierunia, który 
w swojej osobistej kolekcji posiada sta-
re fotografie przedstawiające miasto, 
może nadesłać skany – czarno-białe 
lub kolorowe. Muszą mieć dobrą roz-
dzielczość – minimum 600 dpi, najle-
piej w formacie TIFF. Można podzielić 
się również swoją kolekcją pocztówek, 
zdjęć, archiwalnych dokumentów 
i map. Wszelkie formy należy przesyłać 
na adres muzeum@muzeum.bierun.
pl. Należy pamiętać o opisie, miejscu 
i dacie wykonania. W przypadku bra-
ku możliwości – czy to zeskanowania, 
czy udostępnienia zbiorów – placówka 

prosi o kontakt telefoniczny. Oryginały, 
zgodnie z życzeniem, zostaną zwró-
cone właścicielowi lub będą elemen-
tów zbiorów archiwalnych Muzeum 
Miejskiego w Bieruniu. Zdjęcia publi-
kowane w albumach będą podpisane 
imieniem i nazwiskiem osoby od której 
pochodzą (chyba, że życzy sobie pozo-
stać anonimowa). Z uwagi na wyma-
gania graficzne fotografii, w albumie 
fotograficznym mogą zostać zamiesz-
czone jedynie zdjęcia, które zostały ze-
skanowane w odpowiedniej jakości. 

Wyboru zdjęć do pierwszego tomu 
albumu dokonają osoby koordynujące 
realizację projektu, a ich opis zostanie 
sporządzony przez Pana Romualda 
Kubiciela i Pana Norberta Jaromina. 
Dotychczas swoje zbiory fotografii, 
w całości lub częściowo, udostępnili: 
Pani Łucja Barów, Państwo Wiśniow-
scy, Państwo Świerczek, Państwo Pod-
bioł, Pani Marzena Łyczkowska, Pan 
Łukasz Odelga, Pani Joanna Saternus, 
Pani Elżbieta Penczek, Pani Urszula 
Stęchły, Pan Karol Trzoński, Pan Hen-
ryk Koj (śp.), Pan Wojciech Wikarek, 
Pan Bernard Jaromin, Pan Jan Łysko, 
Pan Henryk Ganobis, Pan Jan Knopek, 
Pani Maria Sitko, Panie Krzakowskie 
oraz Chór Harmonia. Zbiorami po-
dzielili się z nami parafia NSPJ w Bie-

runiu oraz Stowarzyszenie Miłośników 
600-letniego Bierunia.

Otwarci na współpracę 

W związku z planem powstania al-
bumu, podmioty, które będą go two-
rzyć są otwarte na sugestie czy opi-
nie mieszkańców. W związku z tym, 
w mieście odbędą się dwa spotkania 
poświęcone tym zagadnieniom. 

 ✔ Bieruń Nowy, Regionalne 
Centrum Kulturalno-Gospodarcze 
„Remiza”, ul. Remizowa 19, w dniu 
6 października 2021 r. o godz. 18.30 

 ✔ Bieruń Stary, Kino-Teatr 
„Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4, w dniu 
18 października 2021 r. godz. 19.30

Dodatkowe informacje:

 📷 Agnieszka Szymula – 
Muzeum Miejskie w Bieruniu 
(w organizacji), 500 492 464, 
mail: dyrektor@muzeum.bierun.pl 

 📷 Marcin Nyga – Stowarzysze-
nie Miłośników 600-letniego Bieru-
nia, mail: nymarcin@gmail.com

 📷 Jarosław Mokry – Stowarzy-
szenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej 
„Porąbek”, tel. 505 900 390, 
mail: porabek.bierun@wp.pl AS

Historia i tradycja oraz chęć utrwalenia wspomnień dotyczących naszego miasta, zrodziły 
pomysł na powstanie specjalnego albumu zdjęciowego. 

Rozpoczęcie roku w Jedynce

Wsparcie dla Przystani Ocalenie

Pierwszego września uczniowie wrócili do swoich alma mater. W Szkole Podstawowej 

Nr 1 w Bieruniu odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego.

20 kilometrów od Bierunia, leży wieś Ćwiklice. To właśnie tam, w Przystani Ocalenie – 

schronienie przed bezdomnością, a nawet śmiercią znalazło kilkaset zwierząt. Fundacja 

utrzymuje się dzięki ludziom dobrej woli. Pod opieką wolontariuszy są głównie konie, ale 

nie brakuje także psów, kotów, ptactwa, a nawet… lisów.

Po tradycyjnej mszy świętej ucznio-
wie klas pierwszych wspólnie z rodzi-
cami wzięli udział w uroczystej aka-
demii, która odbyła się w nowej sali 
gimnastycznej. Starsze klasy wspólnie 
z wychowawcami przywitali nowy rok 
w salach lekcyjnych. Podczas uroczysto-
ści Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica 
zwrócił uwagę na to, że po wielu latach 
udało się znieść system dwuzmianowy 
w szkole oraz, że dzieci będą od tego 

roku mogły w pełni korzystać z no-
wego skrzydła placówki i nowoczes-
nej sali gimnastycznej. Pani Dyrektor 
Zuzanna Bizacka wyraziła nadzieję, że 
kolejna fala koronawirusa nie wpłynie 
na formę nauczania, a lekcje będą od-
bywać się w trybie stacjonarnym. Ży-
czyła także wszystkim uczniom samych 
edukacyjnych sukcesów, rodzicom wy-
trwałości, a nauczycielom energii i za-
pału do pracy. Uczniom klas pierwszych 

w tym wyjątkowym dniu towarzyszył 
Piłek – szkolna maskotka, która witała 
wchodzące do szkoły dzieci i uczestni-
czył wraz z nimi w szkolnej akademii. 
Pierwszoklasiści zostali przywitani tak-
że przez szkolny Samorząd Uczniowski. 
Mieli też okazję obserwować występ ich 
starszych kolegów z zespołu tanecznego 
„Roztańczone Perełki” prowadzonego 
przez panie Renatę Sobanik i Małgorza-
tę Łopuszyńską.  AS

Szkoła Podstawowa Nr 1 wspól-
nie z bieruńską policją włączyła się 
w zbiórkę na rzecz Przystani. Ucznio-
wie wykazali się dużą empatią i przy-
nieśli ogromne ilości karmy mokrej 
i suchej dla psów i kotów, przysmaki 
i sianko dla królików, drapaki, lego-
wiska, środki czystości, ryż, makaron 
i wiele, wiele innych darów.  Zebra-
ne produkty pomogą w codziennym 

funkcjonowaniu tego miejsca. Utrzy-
manie głównych podpiecznych funda-
cji generuje ogromne koszty. Żywność 
i pielęgnacja koni, zwłaszcza chorych 
to naprawdę spore wydatki. Dzięki 
pomocy z Bierunia, wolontariusze 
mogli rozdysponować wszystkie prze-
kazane produkty, tym samym chociaż 
w niewielkim stopniu odciążając bu-
dżet i ogromne wydatki. 

Akcję w budynku przy ul. Krakow-
skiej koordynowała pedagog szkol-
ny – pani Agnieszka Malewicka, zaś 
w budynku przy ul. Licealnej koordy-
natorem była pani Kinga Koniarczyk.

W imieniu Przystani Ocalenie ser-
decznie dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym uczniom! 

   AS

Spotkanie z Sędzią 
Arturem Lipińskim

13 września, Szkołę Podstawową Nr 1 odwiedził pan Artur 

Lipiński, sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie, którego znamy 

również z programu telewizyjnego pt.” Sąd rodzinny”. 

Uczniowie klas szóstych, siódmych 
i ósmych mieli możliwość wysłuchania 
wykładu na temat: ”Wolność słowa 
a hejt w kontekście cyberprzemocy”. 
Pan Artur Lipiński przybliżył młodzieży 
temat cyberprzestępczości oraz kon-
sekwencje powszechnie występują-
cego zjawiska społecznego, jakim jest 
internetowy hejt, czyli mowa niena-
wiści. Sędzia zwrócił uwagę słuchaczy 
na to, że z racji swego wieku są nara-
żeni na różnorodne zagrożenia. Często 
zdarza się przecież, że to młodzi ludzie 
są sprawcami czynów zabronionych. 
Zwrócił także uwagę młodzieży, że 
w Internecie nikt nie jest anonimo-
wy i poprosił o rozwagę w posługi-
waniu się nim.

Na zakończenie spotkania pani dy-
rektor Zuzanna Bizacka podziękowała 
za pouczającą lekcję z zakresu prawa, 
jednocześnie życząc wszystkim bez-
piecznego poruszania się w sieci i me-
diach społecznościowych.  AS

Dobry Start 300+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zachęca 

do złożenia poprzez elektroniczną platformę wniosek 

o przyznanie świadczenia Dobry Start.

Od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku 
wniosek o świadczenie Dobry Start 
300+ dla ucznia można złożyć tylko 
elektronicznie w następujący sposób:
• Na Platformie Usług Elektronicz-

nych (PUE) ZUS
• Przez bankowość elektroniczną
• Na portalu empatia.mpips.gov.pl

Spotkanie z ekspertem 
ZUS w Bieruniu

17 września w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej można było sko-
rzystać z pomocy eksperta ZUS, który 

pomagał założyć profil PUE. Profil moż-
na również założyć samodzielnie po-
przez stronę www.zus.pl lub zadzwonić 
na numer 22 560 16 00.

  Tomasz Stankiewicz

Program Dobry Start to wspar-
cie w wysokości 300 zł dla 
wszystkich uczniów rozpoczy-
nających rok szkolny. Można 
je otrzymać raz w roku na wy-
prawkę szkolną dziecka:
• w wieku do 20 lat,
• w wieku do 24 lat 

(w przypadku ucznia 
z niepełnosprawnością).

dla ucznia w Bieruniu 

Bieruński Album Fotograficzny
sad-rodzinny-serial.fandom.com

fot. pixabay.com

LGD Ziemia 
Pszczyńska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Oto 5 najczęściej wymienianych te-
matów w rozmowach Bronnie Ware:

1. Żałuję, że nie miałem więcej od-
wagi żyć życiem prawdziwym dla mnie, 
a nie życiem, którego oczekiwali ode 
mnie inni. Niesamowite, jak wiele 
osób spędza całe życie, żyjąc pod dyk-
tando oczekiwań innych, zaniedbując 
własne potrzeby i pragnienia. Nie od-
dawaj nikomu władzy nad własnym ży-
ciem, tylko Ty jesteś kapitanem statku, 
na którym płyniesz. Jesteś najważniej-
szą osobą w swoim życiu i warto, abyś 
podejmował decyzje, biorąc pod uwa-
gę przede wszystkim swoje potrzeby.

2. Żałuję, że pracowałem tak cięż-
ko. Powyższe pojawiało się w ustach 
praktycznie każdego pacjenta płci 
męskiej. Z punktu widzenia jednostki 
chcącej przetrwać w dzisiejszym świe-
cie praca i pieniądze to podstawowa 
rzecz, jednak gdy się bliżej temu przyj-
rzeć, istnieją dziesiątki sposobów na 
uproszczenie własnego życia (aby 
móc żyć za mniejsze pieniądze) lub 
na mądre zaplanowanie efektywnej 
pracy (aby móc zarabiać więcej).

3. Żałuję, że nie miałem odwagi 
wyrażać swoich uczuć. Krycie włas-
nych emocji każe iść nam na ciągłe 
kompromisy i sprawia, że nie żyjemy 
pełnią życia. Udajemy kogoś, kim nie 
jesteśmy, tłumiąc to, co czujemy na-
prawdę. To rodzi wewnętrzne kon-
flikty i blokady emocjonalne. Bycie 

szczerym ze sobą i z innymi to zdecy-
dowanie najlepszy sposób na pełniej-
sze i szczęśliwsze życie.

4. Żałuję, że nie pozostawałem 
w kontakcie z przyjaciółmi. Ten punkt 
jest mocno związany z tym o ciężkiej 
pracy – nie mając czasu na spotkania 
z bliskimi, ludzie zaniedbują znajo-
mości. Łatwo jest o nich zapomnieć, 
a po jakimś czasie trudno do nich 
wrócić. Poświęcaj więcej czasu na re-
lacje i dbaj o to, aby być blisko z ludź-
mi, z którymi czujesz się najlepiej.

5. Żałuję, że nie pozwoliłem sobie być 
szczęśliwszy. Na łożu śmierci ludzie zda-
ją sobie sprawę z tego, że szczęście jest 
tak naprawdę kwestią wyboru. Bardzo 
często sami sobie uniemożliwiamy by-
cie szczęśliwym, zwykle poprzez utrzy-
mywanie zawyżonych oczekiwań wobec 
tego, kim powinniśmy być i jak nasze 
życie powinno wyglądać.

Oprócz tego, co znalazło się w pięciu 
najczęściej wymienianych żalach umie-
rających ludzi, warto zwrócić uwagę na 
to, czego tam nie było w ogóle. Bron-
nie Ware nie usłyszała tego:
Żałuję, że nie miałem więcej pieniędzy,
Żałuję, że nie byłem bardziej sławny,
Żałuję, że nie zrobiłem kariery.

Jeśli którykolwiek z żali starszych lu-
dzi jakoś zarezonował z Tobą – praw-
dopodobnie jest to jakaś prawda 
o Tobie samym/samej. Miej odwagę 
się temu przyjrzeć i zrobić co możesz 

by kiedyś nie żałować – tego Ci życzę 
drogi czytelniku/czytelniczko.

Zdrowy Bieruń – 
to nie koniec atrakcji! 

Za nami wiele wykładów i zajęć rea-
lizowanych przez Miasto Bieruń w ra-
mach obchodów 30-lecia Odrodzenia 
Samorządności Bierunia. 

Pod nazwą „Zdrowy Bieruń” odbyły 
się już m.in.: zajęcia Nordic Walking, 
Zdrowy Kręgosłup, warsztaty i zaję-
cia rekreacji ruchowej i relaksacji. To 
także wiele ciekawych wykładów np.  
„Jak radzić sobie z stresem, depresją, 
agresją i uzależnieniami” czy „Wol-
ność słowa i hejt oraz nowe formy 
profilaktyki w świetle współczesnych 
zagrożeń cyberprzemocy, przemocy 
rówieśniczej i przemocy domowej”.

W październiku i listopadzie, miasto 
przygotowało kolejne propozycje bar-
dzo wartościowych wykładów i zajęć, 
mających na celu wspieranie zdrowia 
i kondycji psycho-fizycznej mieszkań-
ców. Co czeka na chętnych? 

Warsztaty pt.” Śmiech i oddech jako 
sposób na  stres i przeżycia trauma-
tyczne”, prowadzący Andrzej Motyka. 
15 październik 2021 r. godz. 12- 14 CKG 
„Remiza” Bieruń ul. Remizowa 19, 
godz. 14.30-16.30 BOK „Jutrzenka” 
Bieruń, ul. Spiżowa 4.

Wykład „Jak radzić sobie z emo-
cjami”, prowadzący Paweł Pienkie-
wicz. 22 październik 2021 r. godz. 15-
18, prowadzący Paweł Pienkiewicz, 

miejsce realizacji BOK „Jutrzenka” 
ul. Spiżowa 4. 

Zapisy na ww. warsztaty i wykład 
prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bieruniu - Dział Profi-
laktyki i Wspierania Rodziny, tel. (32) 
708 04 83 - Ilość miejsc ograniczona.

Zajęcia rekreacji ruchowej i relaksacji 
(joga), prowadzący Ryszard Gwioździk. 
5 listopada 2021 r. w godz. 16-18 w Tria-
dzie, Bieruń ul. Jagiełły 1. Na zajęciach 
będą wykorzystywane maty do ćwiczeń 
oraz koce. Uczestnicy mogą korzystać 
z własnego sprzętu, co jest szczególnie 
uzasadnione w czasie epidemii – ze 
względów sanitarnych.

Zapisy prowadzi Urząd Miejski 
w Bieruniu, Wydział Nadzoru i Spraw 
Społecznych, tel. (32) 708-09-42,  
Ilość miejsc ograniczona.

 Konferencja „Umysł, nauka, du-
chowość” - 5 listopada 2021 r. w go-
dzinach 10-15.30 w BOK „Jutrzenka” 
Bieruń ul. Spiżowa 4. To pierwsze 
wydarzenie z cyklu Spotkań Eduka-
cyjnych poruszających tematykę nie 
tylko nauk psychologicznych, ale 
również szeroko pojętego rozwoju 
wewnętrznego, które mają na celu 
przedstawienie słuchaczom informacji 
o sprawdzonych i dostępnych tech-
nikach i metodach pracy z umysłem, 
z emocjami i stresem, uwzględniając 
różnorodność w zakresie zaintereso-
wań światopoglądowych oraz oczeki-
wań i potrzeb mieszkańców.  

W ramach listopadowej konferencji 
zaplanowano wykłady o tematyce:  

1) Jak uczymy się dbać o sie-
bie? Adaptacyjne i dezadaptacyjne 
strategie regulacji emocjonalnej 
(godz.: 10-11.30). 

2) Wprowadzenie do sztuki skupie-
nia (godz.: 11.45-12.45). 

3)  Zarys technik koncentra-
cji i chrześcijańska adaptacja me-
dytacyjnych technik wschodu 
(godz.: 13.15-14.15).

4) Rola duchowości w radze-
niu sobie ze stresem i emocjami 
współczesnego człowieka zachodu 
(godz.: 14.30-15.30).

Pierwszy wykład przedstawi psy-
cholog, profesor Uniwersytetu SWPS 
na Wydziale Psychologii w Katowi-
cach. Drugi i trzeci wykład poprowa-
dzi instruktor ćwiczeń relaksowo-kon-
centrujących wg indyjskiego systemu 
jogi. Natomiast czwarty temat przed-
stawi osoba duchowna, ksiądz kościo-
ła katolickiego.  

Zapisy na konferencję prowadzi 
Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu, tel. 
032/708-09-42. Wstęp jest bezpłatny. 
Obowiązują zapisy na każdy z wykła-
dów – odrębnie (istnieje możliwość 
zapisu tylko na jeden z wykładów).   

Z uwagi na stan epidemii w kraju, 
ilość miejsc jest znacznie ograniczona. 
Ze względów sanitarno-epidemiolo-
gicznych – istnieje również możliwość 
zmiany terminu konferencji.

Szczegółowa agenda podana zosta-
nie do publicznej wiadomości w dru-
giej połowie października 2021 r.

,,KIEDY TWOJE WARTOŚCI SĄ DLA CIEBIE 
JASNE, PODEJMOWANIE DECYZJI STAJE 
SIĘ ŁATWIEJSZE”  Roy E.Disney

W ramach kolejnego wydania cyklu „Zdrowy Bieruń”, prezentujemy Państwu tekst 

opracowany przez Weronikę Nowakowską – byłą sportsmenkę, olimpijkę, wicemistrzyni 

świata i Europy w biathlonie. Dziś zajmuje się coachingiem, zwłaszcza zmianami i odpornością 

psychiczną. Pracuje jako psycholog sportu, wspiera także kobiety i ludzi biznesu. 

Współczesny świat nadaje bardzo 
wysokie tempo, od którego można 
dostać zadyszki. Pędzimy niczym spło-
szone stado w bliżej nieokreślonym 
kierunku. Na autopilocie wykonuje-
my zadania z naszej codziennej listy 
– praca, zakupy, gotowanie, pranie, 
odebranie dzieci z przedszkola, lek-
cje z dzieckiem etc… Bez zastano-
wienia odhaczamy zadania do wy-
konania i gonimy dalej. Większość 
naszego czasu zajmują czynności, 
które po prostu stanowią cześć ludz-
kiej egzystencji, a jednocześnie nie są 
czymś czemu nadajemy głębszy sens.  

Czy musi tak być?

Nie, nie musi. Nie oznacza to jed-
nak, że nasze obowiązki znikną! Mo-
żemy jednak poukładać pewne rzeczy 
inaczej, z części być może zrezygnować, 
a wobec jeszcze innych zmienić nasta-
wienie. Od czego zacząć? Zatrzymaj się, 
spójrz na swoje życie z dystansem i za-
daj sobie pytanie: CO JEST W ŻYCIU DLA 
MNIE NAPRAWDĘ WAŻNE? Odpowiedź 
na nie, wbrew pozorom prawdopodob-
nie nie przyjdzie od razu. Kiedy zadaję 
to pytanie moim klientom w gabine-

cie zwykle słyszę ,, No…rodzina jest dla 
mnie ważna, praca i ….w sumie to nie 
wiem”. Tymczasem odkrycie naszych 
wartości nadaje życiu sens i wzbudza 
wewnętrzną motywację do działania. 
Jeśli nie wiemy co jest dla nas ważne, 
co nas cieszy, co sprawia, że czujemy 
się ze sobą dobrze – po prostu realizu-
jemy zadania z listy. Od czasu do czasu 
przychodzi refleksja, niejednokrotnie 
obarczona pretensjami, że nic tylko pra-
ca, dom, praca, dom… czujemy się nie-
szczęśliwi lub po prostu szczęśliwi nie 
jesteśmy…takie tam – jest ok.

Życie może być więcej niż OK! Ale 
aby takim było, musi być przeżyte 
po Twojemu! A jeśli Ty się nigdy nie 
zastanawiałeś/-aś, nie wiesz czego 
chcesz w swoim życiu więcej albo 
mniej, o czym marzysz, dokąd zmie-
rzasz, co chcesz pozostawić po sobie 
na tym świecie – to płyniesz z prądem. 
Być może właśnie przemknęła Ci myśl 
,,E, takie tam gadanie” bo przecież ła-
twiej jest nacisnąć autopilot i ponow-
nie wtopić się w dobrze znaną ruty-
nę, czyż nie? Jeśli jednak zdecydujesz 
się zatrzymać i popracować nad wyżej 
wymienionymi pytaniami, masz szan-
sę przekonać się co sprawia, że czu-

jesz lub nie czujesz pełnej satysfakcji 
z życia. Lubię ludzi w sędziwym wie-
ku - jest w nich prawdziwa mądrość 
i spojrzenie na życie z innej perspek-
tywy niż (tak podejrzewam) większości 
z nas, czytających ten tekst. Pozwólcie 
więc, że opowiem Wam pewną histo-
rię i fragment tekstu Michała Paster-
skiego. Bronnie Ware jest pielęgniarką 
z Australii, która przez kilka lat spędza-
ła od 3 do 12 tygodni z osobami, które 
wiedziały, że niedługo ich życie się za-
kończy. Rozmawiała z nimi, aby złago-
dzić ich ból i przygotować ich do śmier-
ci. Okazuje się, że ludzie niesamowicie 
dojrzewają, gdy stawiają czoło swojej 
śmiertelności. Pojawia się klarowność 
i jasność co do tego, co w życiu na-
prawdę jest ważne. Pacjenci byli tar-
gani całym spektrum najróżniejszych 
emocji – zaprzeczenia, złości, strachu, 
akceptacji. Jak mówi Bronnie, „Każ-
dy pacjent odnajdywał spokój przed 
odejściem, każdy z nich”. Na podsta-
wie przeprowadzonych rozmów napi-
sała książkę „The Top Five Regrets of 
The Dying”. To pięć najczęściej poja-
wiających się tematów w odpowiedzi 
na pytanie o rzeczy, które umierający 
chcieliby zrobić w swoim życiu inaczej.

Z okazji obchodów 30-lecia odrodzonej samorządności 

Bierunia na rynku pojawiła się wystawa.

"Kawałek chleba nie spadnie z nie-
ba" – Dożynki i Dni Bierunia w latach 
1991-2019 - to tytuł wystawy plenero-
wej, która stanęła na bieruńskim rynku 
tuż przed tegorocznym świętem mia-
sta. Na ośmiu planszach znalazły się 
wspomnienia z 30 lat organizacji Dni 
Bierunia i Dożynek w naszym mieście.

Podczas oglądania wystawy można 
powspominać miejskie imprezy sprzed 
lat oraz odnaleźć siebie i bliskich na 
dawnych zdjęciach. Niektóre z nich 
zostały wykonane trzy dekady temu!

Przestrzeń 
do wspólnych 
wspomnień 
 i refleksji

Jubileuszowa wystawa plenerowa 
przygotowana przez Wydział Promocji 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu będzie 
stać na rynku przez całą jesień. Warto 
zaglądać i wspominać dawne czasy. Na 
wystawę składają się zdjęcia pocho-

dzące z prywatnych archiwów miesz-
kańców, które udostępnione zostały 
Wydziałowi Promocji na potrzebę re-
alizacji jubileuszowej wystawy.

 Okrągła, trzydziesta rocznica Odro-
dzonej Samorządności Bierunia skła-
nia do podejmowania przedsięwzięć, 
których celem jest nie tylko podsumo-
wanie dokonań miasta i mieszkańców, 
ale również stworzenie przestrzeni do 
wspólnych wspomnień i refleksji.

Wystawa "dożynkowa" pomoże oca-
lić od zapomnienia trzy dekady wspól-
nego przeżywania święta miasta i świę-
ta plonów oraz odświeżyć w pamięci 
najpiękniejsze wspomnienia związane 
z uczestnictwem Bierunian w wydarze-
niach miejskich. Wielu mieszkańców 
odnajdzie na udostępnionych fotogra-
fiach samych siebie sprzed dziesięciu, 
dwudziestu, a nawet trzydziestu lat! 
Tym sympatycznym akcentem Wydział 
Promocji Urzędu Miejskiego pragnie 
włączyć się we wspólne świętowanie 
jubileuszu 30-lecia Odrodzonej Samo-

Wystawa na rynku!
„Kawałek chleba
nie spadnie z nieba”.
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Dbajmy wspólnie o czystość 
powietrza w naszym regionie!

Rozpoczyna się sezon grzewczy, a co za tym idzie, niestety jakość powietrza znacząco się 

pogarsza. Na całe szczęście dzięki programom, z których korzystają mieszkańcy naszej gminy, 

powietrze z roku na rok jest coraz czystsze.

Ryzyko przekroczenia 
norm zanieczyszczenia 

powietrza 

Jak co roku stoimy przed zagroże-
niem smogu mimo, że sezon grzewczy 
dopiero się zaczyna, trzeba pamiętać, 
że czyste powietrze to coś o co musimy 
wspólnie zadbać. Najczęstszą przyczyną 
powstawania smogu jest „emisja z sek-
tora bytowo-komunalnego” i wzmożo-
ny ruch samochodowy, który dodatko-
wo przyczynia się do emisji spalin.

Utrzymujące się w powietrzu zanie-
czyszczenia mogą powodować infek-
cje i podrażnienia układu oddecho-
wego. Smog może też powodować 
duszności, nagłe i powracające bóle 
głowy lub problemy z koncentracją 
i zapamiętywaniem.

Na szczęście na obszarze naszej gmi-
ny i powiatu z jakością powietrza jest 
coraz lepiej. Liczne programy, które 
oferuje i Urząd Miasta Bierunia wpły-
wają na zmniejszenie emisji pyłów za-
wieszonych w powietrzu. Bieruńscy  

urzędnicy służą pomocą w realizacji 
rozmaitych programów mających na 
celu dbanie o jakość powietrza.

„Czyste Powietrze” 
w Bieruniu

Program „Czyste Powietrze”, po-
zwala otrzymać dofinansowanie na 
wymianę starego źródła ciepła na 
nowe i ekologiczne, można także 
uzyskać dofinansowanie na termo-
modernizację budynku lub montaż 
paneli fotowoltaicznych. 

W rankingu, w którym brano pod 
uwagę liczbę budynków jednorodzin-
nych w gminie oraz liczbę złożonych 
wniosków w programie “Czyste Po-
wietrze”, Bieruń zajął pierwsze miej-
sce w Polsce! Tak więc mieszkańcy 
Bierunia są najaktywniejsi w wal-
ce o pozbycie się „kopciuchów” nie 
tylko w województwie śląskim (aż 
16 z 20 gmin ujętych w rankingu to 
gminy z naszego województwa), ale 
w całym kraju!

Przypomnijmy, że od lutego 
2021 roku w Urzędzie Miejskim dzia-
ła punkt terenowy programu „Czyste 
Powietrze”, a którym można uzyskać 
wszelkie informacje o programie oraz 
pomoc w złożeniu wniosku.

Uchwała antysmogowa

Przypominamy, że sejmik woje-
wództwa śląskiego uchwalił zapisy 
antysmogowe wiosną 2017r. Zgod-
nie z treścią uchwały kotły na paliwa 
stałe należy wymienić:
• do końca 2021 r. – kotły star-

sze niż 10 lat, bądź bez tabliczki 
znamionowej

• do końca 2023 r. – kotły od 5 do 
10 lat od daty ich produkcji

• do końca 2025 r. – kotły poniżej 
5 lat od daty ich produkcji 

• do końca 2027 r. – 
kotły klasy 3 lub 4

W polityce energetycznej Polski do 
2040 roku znalazły się zapisy mówiące 
o odejściu od spalania węgla w do-
mach jednorodzinnych do 2030 r. (do-
tyczy miast), ostatecznie założenia te 
obejmą cały kraj do 2040 rok. 

Zapisy uchwały antysmogowej i pla-
nowane kierunki rozwoju w polityce 
energetycznej naszego kraju sugeru-
ją wybór źródła ogrzewania w trakcie 
montażu bądź modernizacji źródła cie-
pła w budynku jednorodzinnym. Naj-
lepszym wyborem źródła ogrzewania 
trwałym długofalowo i ekonomicznym 
jest ogrzewanie gazowe, elektryczne 
lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.

 Tomasz Stankiewicz

Pamiątka 
górniczego strajku 30-lecie 

„Ściernianeczek” 

Komunikat 

Latem przy ulicy Granitowej rozpoczęły się prace przy 

stworzeniu pamiątki poświęconej podziemnemu 

strajkowi w KWK Piast z 1981 roku. Protest był sprzeciwem 

na wprowadzenie stanu wojennego. W ostatni dzień 

września, mieszkańcy mogli zobaczyć starania artystów, 

którzy zakończyli swoje prace. 

Ten rok obfituje w jubileusze! 2 października trzydziestolecie działalności świętował Zespół 

Folklorystyczny “Ściernianeczki”. Uroczystości odbyły się w „Jutrzence”, a poprzedziła je 

msza święta w Walencinku.

Gdzie zgłaszać przerwy w dostawie prądu? 

Za projekt i opracowanie odpowiedzialni są Marta Piróg i Marek Grela. 
Mural, który uczcił ważną kartę historii powstał dzięki współpracy członków 
Komitetu Honorowego Obchodów 40-lecia Strajku KWK Piast, a w szcze-
gólności Polskiej Grupy Górniczej i burmistrza Bierunia. Przypominamy, że 
w 1981 roku, ponad tysiąc górników spędziło 2 tygodnie ponad 650 metrów 
pod ziemią. Mural stanowi reprezentacyjną pamiątkę. Jest widoczny z daleka 
i prezentuje się naprawdę wyjątkowo. 

Podczas uroczystości jubileuszo-
wych z okazji 30-lecia zespół otrzy-
mał najwyższe odznaczenie, jakie 
można otrzymać w województwie 
śląskim: Złotą Odznakę Honorową 
za zasługi dla Województwa Śląskie-
go z rąk ministra Michała Wójcika, 
wicemarszałek Beaty Białowąs i rad-
nego Sejmiku Piotra Czarnynogi.

Członkowie zespołu odebrali też 
liczne gratulacje, kwiaty i podzię-
kowania - m. in.  z rąk burmistrza 
Bierunia Krystiana Grzesicy, a tak-

że przedstawicieli władz wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych, lo-
kalnych zespołów folklorystycznych 
i działaczy społecznych.

Zespół folklorystyczny „Ściernia-
neczki” powstał w 1991 r. w Ścier-
niach. Kierownikiem jest Krystyna 
Czajowska, instruktorem muzycz-
nym p. Bernard Lichota.  „Ściernia-
neczki” to zespół wielopokolenio-
wy, występują w nim całe rodziny. 
W repertuarze znajdują się pieśni 
z regionu Górnego Śląska, zwłasz-

cza ziemi pszczyńskiej, ale także au-
torskie piosenki zespołu. „Ściernia-
neczki” prezentują również obrzędy 
i zwyczaje związane ze śląską zie-
mią. Zespół ma w dorobku nagrodę 
Prezesa Polskiego Radia, nagrodę 
za pracę artystyczną „Clemens Pro 
Kultura” przyznaną przez Starostę 
Bieruńsko-Lędzińskiego oraz liczne 
nagrody i wyróżnienia na przeglą-
dach i konkursach folklorystycznych.

Przypominamy, że w razie wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej, zgłoszenia awarii można kierować do 
spółki TAURON Dystrybucja.
Informacja o planowanych wyłączeniach i awariach znajduje się na stronie internetowej:    
www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia. Tam można znaleźć również formularz do zgłaszania awarii.
W razie poważnej awarii lub wystąpienia niebezpieczeństwa można dzwonić na numer 991.
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• miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru 
„Górka Solecka”,

• miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego obsza-
ru położonego w rejonie ulic: 
Oświęcimskiej, Świerczynieckiej, 
linii kolejowej, toru prób i rzeki 
Mlecznej,

• zmiana miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego terenu położonego w re-
jonie linii kolejowej relacji 
Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, 
Grafitowej, Warszawskiej, Za-
rzyna i Turystycznej – Etap I. 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. 
zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską 
w Bieruniu:
• Uchwały Nr VIII/8/2021 z dnia 

26 sierpnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru 
„Górka Solecka”,

• Uchwały Nr VIII/9/2021 z dnia 
26 sierpnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic: Oświę-
cimskiej, Świerczynieckiej, linii ko-
lejowej, toru prób i rzeki Mlecznej,

• Uchwały Nr VIII/10/2021 z dnia 
26 sierpnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w rejonie linii 
kolejowej relacji Tychy-Lędziny, 
ul. Pszennej, Grafitowej, War-
szawskiej, Zarzyna i Turystycz-
nej – Etap I.

Wnioski do planów należy skła-
dać na adres Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu przy ulicy Rynek 14, 
43-150 Bieruń do dnia 30 listopa-
da 2021 r.

Wnioski mogą być wnoszone 
w formie:

• pisemnej na adres: Urząd Miej-
ski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-
150 Bieruń, Wydział Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości;

• ustnie do protokołu w Wydziale 
Gospodarki Przestrzennej i Nie-
ruchomości Urzędu Miejskiego  
w Bieruniu,  ul .  Rynek 14, 
43-150 Bieruń

• za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej na adres email: 
urzad@um.bierun.pl 

Wniosek powinien zawierać nazwi-
sko i imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości (załącznik graficzny 
- mapa ewidencyjna, numer ewiden-
cyjny działki), której dotyczy.

 BURMISTRZ MIASTA
 KRYSTIAN GRZESICA

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego:
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Petanque o Puchar Burmistrza Miasta Bierunia
Takie dni są doskonałą okazją, aby przekonać ludzi, że nie zawsze trzeba przemieszczać się samochodem. Warto czasami wybrać rower, a ten środek 

lokomocji promowano za sprawą Partnerskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.

Z każdym rokiem na całym świecie przybywa samochodów, 
a wszyscy doskonale wiedzą, że ma to zły wpływ na środowisko. 
Ludzie stawiają na wygodę i zapominają, że czasami można po-
konać zaplanowany dystans na przykład rowerem. Ten środek 
lokomocji nie tylko jest bardziej ekologiczny, ale ma także dobry 
wpływ na nasze zdrowie.

Miasto Bieruń stara się zapewnić rowerzystom jak najlepsze 
warunki, aby zachęcić mieszkańców do częstszego zostawiania 
samochodu na parkingu. Z jednej strony w naszym mieście 
powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych, a z drugiej mamy 
akcje, które mają pomóc w zmianie mentalności bierunian.

Za nami Europejski Tydzień Mobilności i z tej okazji zorgani-
zowano III Partnerski Rodzinny Rajd Rowerowy. Uczestnicy po-

konali trasę z Tychów do Bierunia i z powrotem, co oznaczało, 
że łącznie trzeba było pokonać dystans 21 kilometrów.

Rodzinny rajd cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, 
bo wzięło w nim udział ponad stu miłośników podróżowania na 
dwóch kołach. Podczas przystanku w Bieruniu mieli zapewniony 
poczęstunek oraz mogli posłuchać saksofonisty Sławka Rosow-
skiego z zespołu Bieruń Blues Band. Były też nagrody: statuetki 
i dyplomy dla najstarszych i najmłodszych uczestników oraz naj-
liczniejszych grup i rodzin wręczyli burmistrz Krystian Grzesica 
i wicemarszałek senatu Gabriela Morawska-Stanecka, która 
także wzięła udział w rajdzie. 

 Robert Czykiel

To już tradycja, że we wrześniu bieruński skatepark zostaje opanowany przez młodych 

i uzdolnionych sportowców. Jedni jeżdżą na hulajnogach, a drudzy na rowerach BMX. 

Łączy ich fakt, że ze swoimi sprzętami potrafią wyczyniać magiczne rzeczy.

W Bieruniu nie brakuje wymagających tras rowerowych, które idealnie nadają się 

na zawody MTB. We wrześniu mieliśmy dziewiątą edycję Bieruńskiego Pucharu, który 

cieszy się coraz większą popularnością.

Miłośnicy sportu nie mogą narzekać, bo w Bieruniu bez przerwy coś się dzieje. Nawet jesienią każdy znajdzie coś dla siebie. 

Wrzesień został zdominowany 
przez miłośników rowerów. Mieli-
śmy rodzinny rajd rowerowy, popi-
sy na BMX-ach, a także zawody dla 
kolarzy górskich. 5 września zorga-
nizowano już dziewiątą edycję Bie-
ruńskiego Pucharu MTB, którego 
organizatorem było Towarzystwo Tu-
rystyki Aktywnej w Bytomiu. Zawodni-
cy rywalizowali w dwóch kategoriach 

– MTB oraz junior. Zmagania różni-
ły się długością trasy. Starsi mieli do 
przejechania 30 kilometrów, a młod-
si dużo mniej, bo 10 kilometrów. 
Kolarze górscy musieli sporo się 
natrudzić. Przeważnie pokony-
wali drogi i ścieżki leśne wokół 
zakładów Nitroerg i ERG Bieruń Fo-
lie. Jechali także przez górę Cheł-
meczki i kompleks leśny Derówka.  

Pogoda dopisała, a także liczba uczest-
ników. Łącznie Bieruńskim Pucharze 
MTB wzięło udział około 130 kola-
rzy. W tego typu imprezach wyniki są 
sprawą drugorzędną, a najważniejsza 
jest dobra zabawa. Na to z kolei raczej 
nikt nie narzekał, więc kolejną impre-
zę sportową w Bieruniu można uznać 
za udaną.

 Robert Czykiel

Zawodniczka UKS Unia Bieruń Wicemistrzynią Europy!
Bierunianka, Joanna Podedworny została Wicemistrzynią Europy U-17 w badmintonie. To historyczny sukces dla polskiego młodzieżowego badmintona.

W odbywających się w Słowenii 
Mistrzostwach Europy w badminto-
na do lat 17 zawodniczka UKS Unia 
Bieruń została Wicemistrzynią Euro-
py. Dwa lata temu, na tej samej im-
prezie bierunianka sięgnęła po brąz. 
Obecnie jest najbardziej utytuowaną 
badmintonistką w Bieruniu.

Joanna Podedworny na tegorocz-
nych ME U-17 rozegrała kilka doskona-
łych spotkań. Wczoraj mecz finałowy 

przegrała z Bułgarką Kaloyaną Nalban-
tovą. Gratulujemy wspaniałego srebra.

Srebrna medalistka 
Mistrzostw Europy 
U-17 w badmintona

Joanna Podedworny urodziła się 
w 2005 roku. Od kilku lat jest stypen-
dystką sportową Miasta Bierunia. 
12 września 2021 roku otrzymała na-

grodę sportową Burmistrza Miasta Bie-
runia w kategorii „Sportowiec roku”. 
Na dożynkowej scenie, symboliczny 
dyplom odebrała w jej imieniu mama.

UKS Unia Bieruń

UKS Unia Bieruń to klub badmin-
tonowy z wieloletnią tradycją. Od 
ponad 10 lat specjalizuje się w pro-
wadzeniu zajęć dla dzieci i młodzie-

ży. Prowadzi grupy rekreacyjne i wy-
czynowe. Zawodnicy tego klubu to 
wielokrotni mistrzowie Polski i me-
daliści mistrzostw Europy. Joanna 
Podedworny jest obecnie niekwe-
stionowaną gwiazdą UKS Unii Bie-
ruń i wzorem do naśladowania dla 
młodszych koleżanek i kolegów.

 Robert Czykiel

Na bulodromie przy ulicy Granitowej 
w Bieruniu, odbyły się sponsorowane 
przez Burmistrza Bierunia Krystiana 
Grzesicę zawody petanque. Wydarze-
nie było połączone z licytacją WOŚP 
o grę w bule z Burmistrzem Bierunia.

Organizatorami imprezy byli Sta-
nisław Jurecki ze Stowarzyszeniem 
Petanque Bieruń Granitowa oraz Dy-
rektor Przedszkola Nr 1 w Bieruniu 
Barbara Nieckarz.

Na zawodach oprócz organizatorów 
pojawili się Burmistrz Bierunia Kry-
stian Grzesica, Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej Krystyna Wróbel, Prze-
wodniczący Komisji Gospodarki Piotr 
Świerkosz, Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa Jarosław Mokry, radna 
Natalia Grosman oraz radna Agnieszka 
Demska-Furgał.

Petanque Bieruń 
Granitowa

Stowarzyszenie składa się z 27 człon-
ków. Najstarsza zawodniczka w grud-
niu ukończy 80 lat! Zawodnicy grają na 
bulodromie od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 15 do 18.

Wsparcie BO

– Na samym początku złożyliśmy pro-
jekt budowy bulodromu w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. Dzięki głosom 
oddanym przez mieszkańców, powstały 
boiska i później wiata. Zaczynaliśmy od 
czterech boisk. Teraz mamy ich dziewięć. 
Wszystko robimy sami, dzięki wsparciu 
niektórych firm, które nas sponsorują. 
Myślę, że cała inwestycja służy nie tylko 
graczom, z obiektu korzysta też pobliska 
szkoła, ale przede wszystkim mieszkańcy. 
Jest to ogólnodostępne miejsce  – mówi 
Stanisław Jurecki ze Stowarzyszenia Pe-
tanque Bieruń Granitowa. 

– Boisko petanque na Granitowej, 
które powstało w ramach Budżetu 
Obywatelskiego cieszy się bardzo 
dużą popularnością, co zresztą moż-
na zobaczyć na dzisiejszych zawo-
dach. Jestem wdzięczny Stowarzy-
szeniu Petanque Bieruń Granitowa 
i osobom, które wkładają bardzo dużo 
pracy społecznej w to, żeby ten obiekt 
cały czas się rozwijał i żył. Warto do-
dać, że 7 października odbędzie się 
zakończenie sezonu organizowane 

przez Stowarzyszenie Wspólna Euro-
pa na drugim boisku w Bieruniu przy 
Łysinie – przyznaje Krystian Grzesica, 
Burmistrz Bierunia. 

– Na boisku przy ul. Granitowej za-
zwyczaj gramy triplety, ale jeszcze są 
dublety, czyli dwóch na dwóch i sin-
gle. W całej Polsce organizowane są 
licencjonowane zawody petanque, ale 
my jako amatorzy również możemy 
brać udział w takich zawodach. I tak 
jeździmy i gramy, ostatnio byliśmy 
w Dębicy, często zawody odbywają się 
też m. in. w Żywcu i Myślenicach. Czę-
sto też organizujemy wspólne zawody 
w Bieruniu razem z klubem z Katowic. 
Zaczęliśmy te kulki wspólnie z francu-
zami, ponad 10 lat temu. Wtedy przy-
jechali do nas, na zaproszenie francu-
zi z miasta partnerskiego Meung sur 
Loire i przywieźli nam komplety kulek. 
Nie wiedzieliśmy wtedy co to jest i do-
piero pokazali nam jak się w to gra. 
Później jako stowarzyszenie zorgani-
zowaliśmy pierwsze boisko przy szko-
le podstawowej w Starym Bieruniu, 
później zrobiliśmy boisko na Łysinie. 
I w ramach Budżetu Obywatelskie-
go, dzięki Stanisławowi Jureckiemu 

powstało boisko na ul. Granitowej. 
Także, ten sport się u nas rozwinął – 
opowiada Dariusz Sajdok ze Stowarzy-
szenia Wspólna Europa Stary Bieruń.

Sport dla każdego

Petanque, petanka, gra w bule czy 
też gra w kule, mająca wiele nazw gra 
należy do najliczniej reprezentowanych 
dyscyplin sportu na świecie. Petanque 
jest uprawiana coraz częściej w Pol-
sce, głównie w parkach. Nie inaczej 
jest w Bieruniu. Dzięki boiskom do gry 
w bule, chętnych do zabwy nie braku-
je. Tak samo jak wydarzeń związanych 
z tym sportem.

– Staramy się cztery razy do roku or-
ganizować takie turnieje, dwa na Ły-
sinie, które organizuje Stowarzyszenie 
Wspólna Europa i dwa turnieje organi-
zuje Stowarzyszenie Petanque Bieruń 
Granitowa. Są to turnieje otwarte, na 
które przyjeżdżają nawet zawodnicy 
zza granicy. Dzisiejszy turniej potrak-
towaliśmy jako zamknięty, tylko dla 
mieszkańców Bierunia z połączeniem 
licytacji WOŚP – mówi Jerzy Juda.

Wyniki zawodów

W zawodach udział wzięło dziewięć 
drużyn. W każdej drużynie było trzech 
zawodników. Na podium stanęły trzy 
drużyny. Zawody sędziował Dariusz Saj-
dok i Krzysztof Adamek.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna 
w składzie: Chabierska Maria, Grzesica 
Krystian, Bendzelauskas Elżbieta. Drugie 
miejsce zajęli Adamek Krzysztof, Czarny-
noga Stanisław, Demska-Furgał Agniesz-
ka. Trzecie miejsce  – Wiśniewski Tade-
usz, Noras Małgorzata, Nieckarz Barbara.

W związku z tym, że nagrodę bur-
mistrza zdobył Burmistrz Krystian 
Grzesica, wręczył on swój puchar Sta-
nisławowi Jureckiemu w podzięce za 
organizację. Osobną nagrodę z rąk bur-
mistrza otrzymał Jerzy Juda w podzię-
kowaniu za przeprowadzone zawody.

– Chcę podziękować Pani Barbarze 
Nieckarz oraz Burmistrzowi Krystiano-
wi Grzesicy za pomoc w organizacji za-
wodów. Dziękuję również wszystkim, 
którzy pojawili się na tym podwójnym 
wydarzeniu – mówi Stanisław Jurecki.

 Robert Czykiel

Skatepark w Bieruniu na co dzień cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Dzieci i młodzież szlifują tam swoje 
umiejętności na deskorolkach, rowerach, a nawet hulaj-
nogach. Wielu z nich robi to po to, aby potem zaprezen-
tować swoje umiejętności podczas corocznej imprezy.

18 września 2021 r. przyszedł czas na dziesiątą już 
edycję BRN JAM. To zawody, w których biorą udział ro-
werzyści, którzy specjalizują się w trickach na BMX-ach. 
W tym roku rywalizowali w kategoriach "pro" oraz "ama-

tor", a kibice przekonali się, że w tym sporcie nie brakuje 
uzdolnionej młodzieży oraz emocji.

Następnego dnia przyszedł czas na drugie widowisko. 
Tym razem skatepark został opanowany przez hulajnogi. 
W zawodach startowali zawodnicy z kategorii junior (8-
14 lat) oraz open (bez ograniczenia wiekowego). Momen-
tami z wrażenia łapano się za głowę, co można wykonać 
na tym niepozornym sprzęcie.

 Robert Czykiel

Rowerowy rajd rodzinny

Cuda na rowerze i hulajnodze

Kolarze górscy rywalizowali w Bieruniu
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Koleje Śląskie od 1 września 2021 r. proponują nowe, atrakcyjne oferty. Wśród nich są taryfy ze zniżką do 20 proc., 
bilety rodzinne czy bilety miesięczne oraz dobowe na Koleje Śląskie i na transport komunikacją publiczną ZTM. 
Sprawdź nowości w taryfie Kolei Śląskich i skorzystaj. 

Innowacyjna taryfa pozaszczy-
towa ze zniżką do 20%, możliwość 
zabrania w weekendy oraz święta 
drugiej osoby za dopłatą złotówki, 
rozszerzone bilety rodzinne, na-
wet 25% ulgi dla grup czy dobowe 
i miesięczne bilety, uprawniające 
do korzystania z pociągów Kolei 
Śląskich oraz komunikacji ZTM to 
tylko niektóre z nowych, atrakcyj-
nych ofert proponowanych przez 
kolejową spółkę.

Jak wskazuje Patryk Świrski, 
prezes Kolei Śląskich – przewoź-
nik jest kręgosłupem komunika-

cyjnym regionu, który każdego 
dnia daje pasażerom możliwość 
dotarcia w szybki, bezpieczny, 
komfortowy i przystępny cenowo 
sposób do najbardziej odległych 
zakątków województwa śląskiego.

Koleje Śląskie konsekwentnie 
podejmują działania, które mają na 
celu stałe podnoszenie komfortu 
pasażerów i dostępności regional-
nego transportu kolejowego tak, 
aby stawał się on zawsze pierw-
szym wyborem w momencie pla-
nowania podróży.

Nowe taryfy i bilety 
miesięczne już od 1 września

Wprowadzanie rozwiązań 
mających na celu uproszczenie 
taryfy przewozowej rozpoczęło 
się już w maju 2021 roku. Pierw-
sza faza zmian weszła w życie 
10 maja 2021 roku, druga wcho-
dzi już 1 września 2021 roku, zaś 
cały proces powinien zakończyć 
się w 2022 roku.

 – Jesteśmy kręgosłupem komu-
nikacyjnym regionu. Obsługując 
16 linii oraz uruchomiając blisko 
400 pociągów każdego dnia daje-
my pasażerom możliwość dotarcia 
w szybki, bezpieczny, komforto-
wy i przystępny cenowo sposób 
do najbardziej odległych zakątków 
województwa śląskiego. Dosko-
nale rozwinięta siatka połączeń 
z jednej strony stanowi ogromny 
potencjał, z którego na co dzień 
mogą korzystać wszyscy mieszkań-
cy Śląska, a z drugiej jest również 
wielowymiarowym wyzwaniem 

dla ekspertów spółki, którzy sta-
le monitorują liczbę pasażerów 
i zainteresowanie poszczególny-
mi trasami oraz tworzą analizy, 
w oparciu o które wprowadzamy 
nowe oferty i aktywności promo-
cyjne – mówi Patryk Świrski, pre-
zes Kolei Śląskich

Oferty dla rodzin, par, i 
dla wszystkich pasażerów

Podążając za trendami euro-
pejskimi, Koleje Śląskie jako pierw-
szy polski przewoźnik regionalny 
od 1 września 2021 roku wprowa-
dzają możliwość korzystania z in-
nowacyjnej taryfy pozaszczytowej 
ze zniżką do 20%.

Na pasażerów czekać będzie 
również szereg najbardziej atrak-
cyjnych ofert.

Silesia 24 pozwoli na podró-
żowanie po całym województwie 
śląskim zarówno pociągami Kolei 
Śląskich, jak i komunikacją ZTM 
bez ograniczeń przez 24 godziny 

za jedyne 38 złotych.
Silesia Duo umożliwi zabranie 

w weekendy oraz święta drugiej 
osoby za dopłatą złotówki. Strefo-
wy Superbilet 24 będzie uprawniał 
do korzystania z pociągów Kolei 
Śląskich oraz komunikacji ZTM na 
terenie Metropolii przez 24 godziny 
w cenie 15 złotych.

Superbilety miesięczne 
na Koleje Śląskie 

i komunikację ZTM

Zupełną nowość stanowią Su-
perbilety miesięczne, będące od-
powiednikami dotychczasowych 
Metrobiletów, które umożliwią 
podróż pociągami Kolei Śląskich 
w wybranych strefach Metropolii. 
Bilety te po raz pierwszy pojawią 
się w sieci sprzedaży śląskiego 
przewoźnika i będą honorowane 
w wyznaczonych obszarach ko-
munikacji ZTM.

Wprowadzone zostaną rów-
nież atrakcyjne oferty dla osób 

podróżujących wspólnie. Mała 
Grupa Poza Szczytem otrzyma 
zniżkę 25%, a oferta Rodzina w no-
wej odsłonie umożliwi podróż aż 
9 osobom ze zniżką 30%.

 – Na co dzień podejmujemy 
działania, które mają zachęcać 
do bezpiecznego podróżowania 
z nami. Stale wskazujemy również 
na wszystkie zalety wyboru kolei, 
jako doskonałego środka transpor-
tu podkreślając jego wygodę, krótki 
czas podróży, ekologię i bezpieczeń-
stwo. Nowe atrakcyjne oferty to 
kolejny krok w stronę pasażerów, 
których komfort i satysfakcja 
z podróży są dla nas najważniej-
sze – podkreśla Alicja Omięcka, 
wiceprezes Kolei Śląskich.

Nowe oferty Kolei Śląskich 
zaczną obowiązywać 1 września 
2021 roku. Śląski przewoźnik 
zachęca do zapoznania się ze 
szczegółami na stronie www.ko-
lejeslaskie.pl.

NOWE, ATRAKCYJNE OFERTY
REKLAMA


