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Dni Bierunia 

Czy Węglowa 
zamarznie str. 8str. 3

12 milionów 
dla Bierunia str. 5

Byæ mo¿e ju¿ we wrzeœniu 
przysz³ego roku us³yszymy dŸwiêk 
nowych organów w koœciele p.w. 
œw. Bart³omieja w Bieruniu. Stara 
siê o to Stowarzyszenie Mi³oœników 
Organów „Opus Organi”, któ
re zosta³o powo³ane na probo
stwie parafii œw. Bart³omieja. Jego 
przewodnicz¹cym jest Józef Ber
ger a w sk³adzie Stowarzyszenia s¹ 
m.in. starosta bieruñskolêdziñski 
Piotr Czanynoga i burmistrz Bieru
nia Ludwik Jagoda.

Zdaniem wybitnego organisty prof. Ju
liana Gembalskiego: instrument 
w koœciele œw. Bart³omieja jest naj

gorszy w powiecie. Stylistycznie nie pasu
je do wnêtrza koœcio³a. Zosta³ zbudowany 
ponad pó³ wieku temu z uwzglêdnieniem 
ówczesnych mo¿liwoœci technicznych i 
materia³owych. Wykorzystuje kuriozalne 
rozwi¹zania techniczne. Jest sterowany elek
tromagnetycznie. Przy budowie wykorzysta
no czêœci (przekaŸniki) m.in. ze starej centra
li telefonicznej. Jest zawodny. Ma nieciekawe 
brzmienie. Jest w z³ym stanie (zu¿ycie tech
niczne i biologiczne drewna). Ten instrument 
koñczy swój ¿ywot. Czas na zmianê.

Ca³kowity koszt budowy wyniesie prawie 
1 milion z³otych. Poniewa¿ zostanie wykorzy
stanych wiele g³osów ze starego instrumen
tu, to sprawi, ¿e stary instrument „wniesie” 
do nowego oko³o 1/4 wartoœci. Liczymy, ¿e 
1/4 wniesie Stowarzyszenie Mi³oœników Or
ganów „Opus Organi”, a 2/4 – miasto Bieruñ, 
które ponios³o 100% kosztów budowy orga
nów w œw. Barbarze.

Bêd¹ nowe 
organy? 

Świętojańskie 
country 

Rajd rowerowy

8

9



2 RODNIA · SIERPIEŃ 2009 r.

LOKALIA

Bieruń, dnia 30.07.2009 r.
G.GB.7430-00008/09

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosta Bieruńsko-Lędziński

zawiadamia

o zakończeniu postępowania w sprawie ponow-
nej gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obrę-
bu Bijasowice w Gminie Bieruń. 

W związku z powyższym oraz zgodnie z § 6 
ust.  2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów, 
zapraszam na zebranie, które odbędzie się w 
dniu 19.08.2009 r. o godzinie 1900 w Filii Szkoły 
Podstawowej nr 3 przy ulicy Bijasowickiej nr 58 w 
Bieruniu. 

Jednocześnie informuję, że dokumentacja przepro-
wadzonej ponownej gleboznawczej klasyfikacji grun-
tów zostanie wyłożona do wglądu osób zaintereso-
wanych w dniach od 20.08.2009 r. do 28.08.2009 r. 
w siedzibie Starostwa Powiatowego (segment B), 
pokój nr 14 w Bieruniu przy ul. Jagiełły 1.

Starosta
Piotr Czarnynoga

Anna Kubica z Bierunia Sta
rego oraz Jacek Tura z Bierunia 
Nowego to najm³odsi starostowie 
w historii naszych do¿ynek. Pani 
Ania mieszka i pracuje w gospo
darstwie rodziców przy ulicy Bo
rowinowej. Ju¿ na pierwszy rzut 
oka widaæ, ¿e jest to wielopoko
leniowa siedziba rolników, którzy 
gospodaruj¹ na przesz³o 12 hek
tarach, zbieraj¹c uprawy przy
datne w hodowli trzody chlewnej 
i byd³a mlecznego. Nie brak te¿ 
w gospodarstwie drobnego in
wentarza fruwaj¹cego.

Natomiast pan Jacek Tura 
z Nowego Bierunia to syn  To

masza Tury znanego ze swej 
hodowli koni sportowych a 
tak¿e z pasji jeŸdzieckiej i klu
bu jeŸdzieckiego Solec, w któ
rym jest i szefem i trenerem. W 
ten sposób w rodzinie pañstwa 
Turów bêdzie to drugi starosta 
do¿ynek.

Przewodnicz¹cy Rady Miej
skiej Henryk Skupieñ – 
wrêczaj¹c tym m³odym lu
dziom nominacje na Starostów 
Do¿ynek 2009, stwierdzi³, ¿e w 
ten sposób radni wyra¿aj¹ na
dzieje na przysz³oœæ rolnictwa w 
naszym mieœcie. 

Nominacje dla 
Starostów Do¿ynek 

Koniec z pijañstwem 
na Grobli

Ju¿ wkrótce skoñczy siê 
pijañstwo na Grobli. Jak siê 
dowiedzieliœmy, niebawem 
miêdzy innymi w tym miej
scu zostan¹ zamontowane ka
mery monitoringu miejskie
go wiêc amatorzy „chlania pod 
chmurk¹” wreszcie siê st¹d 
wynios¹ i znów bêdzie to bez
pieczne miejsce spacerów. Na 
razie trwaj¹ tam przepychan
ki pijaczków z policj¹ i stra¿¹ 
miejsk¹. Przyk³adowo 12. lip
ca o godzinie 18.30 na terenie 
Grobli w okolicy k³adki w Bieru
niu, trzej mê¿czyŸni spo¿ywali 
alkohol. Patroluj¹cy teren funk
cjonariusze SM wylegitymowali 
ich i ukarali mandatami karny

mi . Przechodz¹c kilka metrów 
dalej, ten sam patrol zauwa¿y³ 
pij¹c¹ alkohol nieletni¹ bêd¹c¹ 
w towarzystwie doros³ego mê¿
czyzny. W zwi¹zku z podejrze
niem pope³nienia prze stêpstwa, 
wylegitymowano te osoby, a 
informacjê o w/w fakcie przeka
zano Policji. 

Fatum nad £ysin¹

Tegoroczny sezon na £ysinie, 
zapisze siê czarnymi g³oskami 
w historii tego k¹pieliska, ulubio
nego nie tylko przez bierunian. 
Niedawno bo 17 lipca oko³o 
godz. 15.30 przebywaj¹cy w 
rejonie £ysiny patrol SM zosta³ 
poinformowany o utoniêciu 
m³odego mê¿czyzny. Na miej
scu 40 minutow¹ i jak siê 

okaza³o bezskuteczn¹ akcjê 
reanimacyjn¹ prowadzi³a za
³oga karetki pogotowia . Patrol 
SM ustali³ dane mê¿czyzny, 
zlokalizowa³ jego rzeczy oso
biste oraz zebra³ informacje o 
okolicznoœciach zdarzenia a 
nastêpnie przekazano wszyst
kie informacje Policji . Okaza³o, 
¿e uton¹³ 24 letni mieszkaniec 
Tychów, który przebywa³ na 
obszarze wody niestrze¿onej 
przez ratowników. Niestety, 2 
sierpnia o godzinie 17.40 £ysi
na poch³onê³a kolejn¹ ofiarê. 
Tym razem, by³ to 23 letni Mar
cin G. – mieszkaniec Bierunia 
Nowego, który p³ywa³ poza ob
szarem strze¿onym. Kilka dni 
upa³ów i ju¿ dwie tragedie. 

Airport Bieruñ

Komu za daleko do Pyrzo
wic czy Balic ten l¹duje w Bie
runiu. Tak, przynajmniej uzna³ 
23 lipca pilot, który oko³o 22 
wyl¹dowa³ awaryjnie na p³ycie 
boiska sportowego w Bieruniu 
Nowym. Pilotuj¹cy œmig³owiec 
mê¿czyzna lecia³ z Warsza

wy do Czechowic. W trakcie 
lotu zorientowa³ siê, ¿e posia
dana iloœæ paliwa mo¿e byæ 
za ma³a na bezpieczne dotar
cie i l¹dowanie w Czechowi
cach i usiad³ na p³ycie boiska. 
Powiadomiona przez SM Poli
cja sprawdzi³a trzeŸwoœæ pilota i 
uprawnienia ale nie stwierdzono 
nieprawid³owoœci. Dlatego te¿, 
po dowiezieniu mu odpowiedniej 
iloœci paliwa, helikopter odlecia³. 

Ekopatrol

W ostatni¹ niedzielê lipca o 
godz. 12.20 dy¿urny SM otrzyma³ 
informacjê o p³yn¹cej w Potoku 
Go³awieckim substancji ropopo
chodnej. Wezwano Pañstwow¹ 
Stra¿ Po¿arn¹ z Tychów, któ
ra postawi³a zaporê. Patrol SM 
ustali³ Ÿród³o wycieku którym by³a 
przegnita, skorodowana beczka 
ze smolist¹ zawartoœci¹ na jed
nej z posesji przy ul. Skowron
ków. W³aœciciela posesji zobli
gowano do usuniêcia wycieku a 
o ca³ym zajœciu powiadomiono 
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska w 
UM Bieruñ . 
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SPOŁECZEŃSTWO

: Czy mieszkañ com 
osiedla przy ulicy Wêglowej 
rzeczywiœcie gro¿¹ zimne ka
loryfery w zimie? Z tym pyta
niem zwróciliœmy siê do bur
mistrza Ludwika Jagody

Burmistrz Ludwik Jagoda: 
Po³owa Bierunian mieszka w do
mach prywatnych i sama dba 
o ogrzewanie swych domów. 
Pozostali czerpi¹ ciep³o z 3 
kot³owni: „ergowskiej” zasilaj¹cej 
osiedle przy ulicy Chemików „fia
towskiej”, która poprzez spó³kê 
„Fenice” obs³uguje osiedle Ho
mera oraz przy kopalni Piast 
zasilaj¹cej osiedla przy Grani
towej i Wêglowej. W³aœcicielem 
tej ostatniej jest Nadwiœlañska 
Spó³ka Energetyczna i to ona po
nosi ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ 
za zaistnia³¹ sytuacjê, która 
mo¿e dotkn¹æ mieszkañców 
nowobieruñskich osiedli.

: Czyli ...
Burmistrz Jagoda: W za

sadzie, móg³bym powiedzieæ: 
to nie moja sprawa tylko pro
blem wspólnot mieszkaniowych 
z jednej strony i Nadwiœlañskiej 
Spó³ki Energetycznej z drugiej. 
Ale kiedy tysi¹com obywateli 
Bierunia grozi zima spêdzona 
w nieogrzanych mieszkaniach 
– trzeba biæ na alarm. 

Aby zrozumieæ ca³¹ sytuacjê 
musimy siê cofn¹æ do roku 
1996, kiedy to powsta³a spó³ka 
EKOTERM, która dzier¿awi¹c 
maj¹tek z NSE utrzymywa³a 
kot³owniê, sieæ ciep³ownicz¹ 
i zajmowa³a siê obs³ug¹ mie
szkañców w zakresie dostar
czania ciep³a do mieszkañ. Za 
to wszystko, EKOTERM p³aci³ 
czynsz dzier¿awny w³aœcicielowi 
czyli Nadwiœlañskiej Spó³ce 
Energetycznej. Tragedia pole
ga na tym, ¿e w ci¹gu tych 13
14 lat EKOTERM zap³aci³ za 
dzier¿awê do NSE 16,5 mln 
z³otych. Natomiast, na utrzyma
nie, remonty i modernizacjê w 

tym czasie dosta³ 280 tysiêcy z³. 
Czyli, w³aœciciel bra³ pieni¹dze, 
konsumowa³, je zupe³nie nie 
dbaj¹c o przysz³oœæ i los swych 
klientów – mieszkañców Bie
runia. EKOTERM próbowa³ 
ratowaæ sytuacjê, daj¹c na re
monty ze swego maj¹tku prawie 
3,5 mln z³otych ale okaza³o siê, 
¿e to zbyt ma³o. 

: Mieszkañcy osie
dli z pewnoœci¹ nie raz 
zg³aszali siê w tej sprawie z 
proœb¹ i interwencjê?

Ludwik Jagoda: To fakt ale 
w³adze Gminy nic nie mog¹ 
zrobiæ na maj¹tku, który nale¿y 
do kogoœ innego. Dlatego EKO
TERM a póŸniej Gmina Bieruñ 
widz¹c co siê dzieje, próbowa³y 
wykupiæ bieruñsk¹ kot³owniê 
z r¹k Nadwiœlañskiej Spó³ce 
Energetycznej. Niestety bez
skutecznie. 

Ja sam – od 5 lat bardzo 
aktywnie siê w to w³¹czy³em. 
JeŸdziliœmy parokrotnie do 
Warszawy w tej sprawie. 
Rozmawialiœmy w Ministerstwie 
Skarbu Pañstwa z ró¿nymi 
urzêdnikami i ministrami kolej
nych rz¹dów. Wspomaga³y nas 
Stowarzyszenie Mieszkañców 
Osiedli i bieruñscy radni, którzy 
przyjêli specjalny list intencyj
ny. I nic. Nie by³o takiej woli by 
sprzedaæ bieruñsk¹ kot³owniê 
Gminie. Co wiêcej us³yszeliœmy, 
¿e chcemy uszczupliæ maj¹tek 
spó³ki Skarbu Pañstwa. 

: To doœæ ostre i 
gorzkie s³owa….

Burmistrz Ludwik Jagoda: 
Na ich poparcie zacytujê frag
ment pisma Ministerstwa Skar
bu Pañstwa z 17 grudnia 2008 
roku: ” (…) w opinii Ministerstwa 
Skarbu Pañstwa w interesie 
spo³ecznoœci lokalnej le¿y aby 
NSE umacniaj¹c swoj¹ pozycjê 
w regionie, gwarantowa³a do
stawy ciep³a poprzez optymal

ne wykorzystanie posiadanego 
przez spó³kê maj¹tku produk
cyjnego bez jego uszczupla
nia. Wobec braku zaintereso
wania przez Zarz¹d NSE wy
dzieleniem z maj¹tku spó³ki, 
maj¹tku dzier¿awionego przez 
EKOTERM – Ministerstwo 
Skarby Pañstwa nie znajdu
je ekonomicznego uzasad
nienia dla tego typu dzia³añ”. 
Od pocz¹tku hamulcowym w 
tej sprawie by³ Zarz¹d NSE 
kontynuuje burmistrz: oni ro
bili wszystko, by maj¹tku nie 
wydzieliæ i bieruñskiej kot³owni 
nie sprzedaæ. Mimo negatywne
go stanowiska ministerstwa, w 
styczniu tego roku, udaliœmy siê 
w tej sprawie do pana Premiera 
RP z proœb¹ o ponowne rozpa
trzenie naszej proœby. Niestety 
Kancelaria Prezesa Rady Mini
strów podtrzyma³a stanowisko 
Ministerstwa Skarbu Pañstwa. 

: Ale dlaczego uwa¿a 
pan, ¿e obecna sytuacja jest 
groŸna dla mieszkañców? 

Burmistrz Jagoda: W chwi
li obecnej, bieruñska kot³ownia 
jest zarz¹dzana bezpoœrednio 
przez NSE czyli przez w³a œci
ciela. Natomiast sytuacja w te
renie jest taka: kot³ownia jest 
w miarê dobrym stanie, sieæ 
osiedlowa jest w przyzwoitym 
stanie, natomiast linia ³¹cz¹ca 
kot³owniê z osiedlem przy uli
cy Wêglowej jest w stanie ka
tastrofalnym – przyznali to sami 
przedstawiciele NSE – prezes 
S³awomir Obidziñski i cz³onek 
zarz¹du ds. technicznych Zofia 
Bednarz, obecni na Sesji Rady 
Miejskiej w Bieruniu. 

Jeszcze przed sezonem 
grzewczym musi byæ wymie
nione 320 metrów rur ³¹cz¹cych 
kot³owniê z sieci¹ na osie
dlu przy ul. Wêglowej. Obecne 
rury s¹ tak dziurawe, ¿e woda 
leci nie rurami a kana³em. Sieæ 
ciep³ownicza jest po próbach 

technicznych, które jednoznacz
nie wykaza³y, ¿e woda ucieka. 
Jeœli to nie zostanie naprawione 
– mieszkañców osiedla czeka 
zima z zimnymi kaloryferami. 

: Przecie¿ w czasie 
Sesji przedstawiciele NSE 
uspokajali radnych, ¿e do 
rozpoczêcia sezonu wszyst
ko zostanie zrobione?

Ludwik Jagoda: Powiem 
otwarcie: ja w to nie wierzê, 
mamy sierpieñ zaœ sezon 
grzewczy rozpoczyna siê za
zwyczaj w paŸdzierniku a cza
sem nawet ju¿ we wrzeœniu. Do 
wykonania takiej pracy potrzeb
ne s¹ dokumenty, zezwolenia, 
uzgodnienia a póŸniej trzeba 
ruszaæ z robot¹. Tymczasem 
chocia¿ NSE zapewnia, ¿e ma 
œrodki finansowe na wykonanie 
tej inwestycji ale nie ma jesz
cze wykonawcy. Ju¿ to stawia 
ich zamierzenia pod du¿ym 
znakiem zapytania. Ponadto, 
spó³ka sygnalizuje problem z 
dogadaniem siê z w³aœcicielami 
gruntów przez które biegnie 
wymagaj¹cy naprawy ruroci¹g.

: Na tej samej sesji 
dowiedzieliœmy siê, ¿e mini
sterstwo, które nie chcia³o 
Gminie Bieruñ sprzedaæ jed
nej kot³owni nale¿¹cej do 
NSE, teraz wystawi³o na sprze
da¿ ca³¹ spó³kê. Prezes NSE 
powiadomi³ radnych, ¿e wœród 
staraj¹cych siê o zakup s¹ fir
my francuska i niemiecka a 
sprzeda¿ powinna byæ sfinali
zowana w paŸdzierniku. Mo¿e 
nowy w³aœciciel zaprowadzi 
nowe porz¹dki?

Burmistrz Jagoda: Mo¿na 
mieæ uzasadnione podejrzenia, 
¿e obecny zarz¹d NSE, wiêcej 
uwagi poœwiêci zamianom w³a
snoœciowym ni¿ naprawie sieci 
w Bieruniu. Z kolei nowy w³a
œciciel, co zupe³nie normal
ne – bêdzie siê koncentrowa³ 
na szybkim osi¹gniêciu zy
sku przez nabyt¹ spó³kê. Ko
lejna sprawa, na któr¹ moim 
zdaniem nale¿y przygotowaæ 
mieszkañców to spodziewa
na podwy¿ka cen ciep³ej wody. 
EKOTERM w ramach NSE 
mia³ najni¿sze ceny ciep³a. Te
raz, trzeba bêdzie ceny 
ujednoliciæ i to raczej nie 
w dó³. Poza tym, gdzie 

Tylko najbardziej niezorientowanym, temat lipcowej Sesji „Ocena zaspokajania potrzeb 
Gminy w zakresie noœników energii” – móg³ siê wydawaæ spokojny. W miarê bezboleœnie 
omówiono zaopatrzenie Bierunia w gaz, lekkie uniesienie towarzyszy³o dyskusji o ener
gii elektrycznej a zaopatrzenie w wodê bynajmniej nie sch³odzi³o nastrojów. Piszemy 
o tym w innym miejscu tego wydania Rodni. Kiedy zaczêto dyskusjê o zaopatrzeniu w 
ciep³o, atmosfera by³a bliska temperaturze wrzenia.

Czy Wêglowa zamarznie?
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GOSPODARKA

To oczywiœcie przesada – 
mówi burmistrz Ludwik 
Jagoda ale prawd¹ jest, 

¿e zdarzaj¹ siê wy³¹czenia 
pr¹du zw³aszcza w czêœci 
nowobieruñskiej. W innych re
jonach naszego miasta rów
nie¿ ale tam wystêpuje to do
kuczliwie czêsto. Chcia³bym 
jednak powiedzieæ ¿e nie pro
blemu z dostaw¹ pr¹du tylko 
z jakoœci¹ sieci i oœwietlenia 
co jest efektem wieloletnich 
zaniedbañ.

Na osiedlach przy Wêglowej 
i Granitowej jest problem ze 
wszystkimi noœnikami energii. 
Wiêksza jest awaryjnoœæ na 
osiedlach, które maj¹ 25 lat ni¿ 
innych czêœciach miasta gdzie 
mamy instalacje ponad 50 let
nie. Jest to sprawa u¿ytych 
materia³ów i jakoœci wykonania 
tych instalacji. Niestety dziœ efek
ty tamtych zaniedbañ ponosz¹ 
mieszkañcy a czêœciowo rów
nie¿ Gmina mówi burmistrz Ja
goda i dodaje: mamy nadziejê, 

¿e problem czêstych wy³¹czeñ 
niebawem siê skoñczy. Wi¹¿e 
siê to z koniecznoœci¹ przebu
dowy sieci œredniego napiêcia 
na terenie Bierunia. 

Bieruñ Nowy jest zasilany 
energi¹ z kopalni Ziemowit do 
kopalni Piast i dalej poprzez 
sieæ transformatorów pr¹d jest 
rozprowadzany do budynków 
mieszkalnych. Mamy przed
stawiony przez gliwicki Vatten
fall program modernizacji sieci 
obejmuj¹cy kilkanaœcie zadañ.

Wa¿na jest te¿ wymia
na oœwietlenia na lampy 
energooszczêdne. Dziêki sta
raniom w³adz gminy ju¿ uda³o 
siê wymieniæ oœwietlenie od 
mostu na Wiœle do Œcierñ. Te
raz Vattenfall zamierza w cen
tralnych punktach miasta w Bie
runiu Starym i Nowym linie na
powietrzne, kable wisz¹ce na 
domach, zast¹piæ liniami ziem

nymi. W najbli¿szej przysz³oœci 
bêdzie to robione na ulicy Kar
kowskiej miêdzy koœcio³ami. 
Ponadto jak wynika z programu 
przedstawionego przez Vatten
fall jeszcze w tym roku firma z 
w³asnych œrodków ma wymieniæ 
oœwietlenie na ulicy Sopli
cy, Prywatnej, Szynowej i byæ 
mo¿e osiedlu Homera. Bêd¹ tu 
zaanga¿owane równie¿ œrodki 
gminne ale w mniejszym stop
niu ok. 300 tys. z³

W ostatnim roku znacznie 
poprawi³a siê nie najlepsza 
dot¹d, wspó³praca z Vattenfal
lem. Gmina ma swojego „opie
kuna” w Vattenfallu i nie musi 
za ka¿dym razem dzwoniæ na 
b³êkitn¹ liniê. Firma przedstawi³a 
nam program modernizacji i re
montów i jeœli bêdzie on zreali
zowany sytuacja powoli bêdzie 
siê poprawia³a wy³¹czenia 
pr¹du bêd¹ sporadyczne. 

Mamy tu dwie spra
wy: iloœci dostarczanej 
wody i jej jakoœci – mówi 

burmistrz Jagoda. W latach 
dziewiêædziesi¹tych zosta³a wy
budowana magistrala zasilaj¹ca 
w wodê ca³e nasze miasto od 
pompowni w Urbanowicach a¿ 
do osiedla nowobierunskiego. 
Pocz¹tkowo sytuacja znacznie 
siê poprawi³a jednak w miêdzy 
czasie, kopalnia rozszerzy³a swo
ja dzia³alnoœæ i wzros³y jej potrze
by w zakresie poboru wody. Po
niewa¿ kopalnia czerpie swoj¹ 
wodê przez sieæ osiedlow¹, w 
okresie wiêkszego poboru przez 
kopalniê, spada ciœnienie w blo
kach naszych mieszkañców. 
Od dwóch lat – kontynuuje bur
mistrz – pracujemy nad tym aby 
uwolniæ sieæ osiedlow¹ od pobo
ru kopalnianego. Obecnie spra

wa jest na ukoñczeniu: RPWiK 
wybudowa³o na ulicy Barba
ry ko³o koœcio³a wêze³ – z któ
rego bêdzie zasilana kopalnia. 
Jest to inwestycja kopalniana i 
wed³ug zapewnieñ kierownictwa 
kopalni, problem powinien byæ 
rozwi¹zany jeszcze w sierpniu. 

Wtedy pozostanie sprawa bu
dowy sieci do kopalni a wów
czas odci¹¿ymy sieæ osiedlow¹ 
i skoñcz¹ siê wreszcie sko
ki ciœnienia. Mam nadziejê, ¿e 
zgodnie z deklaracjami kopalni 
zakoñczenie robót nast¹pi jesz
cze w tym roku. Prawd¹ jest, ¿e 
straty wody ponoszone przez 
RPWiK s¹ wy¿sze ni¿ œrednia 
krajowa ale ju¿ jest o wiele lepiej 
ni¿ kiedyœ i mo¿emy liczyæ na 
dalsz¹ poprawê w tym zakresie.

Pozostanie problem fatal
nej instalacji wodoci¹gowej roz

prowadzaj¹cej wodê po osie
dlu. Tu znowu k³ania siê sprawa 
jakoœci materia³ów i wykonania tej 
sieci, w momencie budowy osie
dla. Teraz to siê mœci. Pêkaj¹ rury 
po³o¿one na g³êbokoœci 3,5 metra 
i choæ s¹ one zastêpowane rura
mi po³o¿onym na g³êbokoœci 1,5 
m czyli tak jak byæ powinno, to wy
miana musi potrwaæ. Tymczasem, 
RPWiK mo¿e na te modernizacje 
przeznaczyæ tylko czêœæ œrodków 
jakie otrzymuje za dostarczanie 
wody. Firma przedstawi³a plan 
modernizacji sieci ale czêste 
awarie, które trzeba usuwaæ na 
bie¿¹co, czasem opóŸniaj¹ tê 
modernizacjê. Na szczêœcie swe
go czasu zachêciliœmy RPWiK do 
stworzenia w Œcierniach bazy re
montowej – mówi burmistrz Lu
dwik Jagoda – dziêki czemu, 
mo¿emy mieæ wgl¹d w postêp ro
bót a czas usuwania awarii uleg³ 
znacznemu skróceniu. 

Bieruniacy pij¹ tê sam¹ wodê 
co pó³ Œl¹ska wiêc jesteœmy 
pewni, ¿e jest to dobra woda, 
zdatna do wykorzystania w go
spodarstwa domowych. Po pro
stu zanieczyszczenia powstaj¹ 
na ostatnim „osiedlowym odcin
ku”. Mam nadziejê, ¿e po dopro
wadzeniu osiedlowej sieci do 
w³aœciwego stanu sytuacja siê 
unormuje. 

Od lat d¹¿ymy do przejêcia 
sieci wodoci¹gowej zasilaj¹cej 
Bieruñ, na maj¹tek gminny. 
Jesteœmy mocno zaawanso
wani w sprawach formalnych 
i liczymy, ¿e sprawa zosta
nie zakoñczona. Wówczas, to 
bieruñska firma bêdzie odpo
wiedzialna za dostawy wody i 
bêdziemy mogli reagowaæ na 
bie¿¹co. Bierunia nie staæ na za
silanie w wodê z innego Ÿród³a i 
nie ma takiej technicznej potrze
by – koñczy burmistrz Jagoda.

Vattenfall kontynuuje 
modernizacjê
Mieszkañcy przykopalnianych osiedli skar¿¹ siê, ¿e  wy
starczy by w Tychach zagrzmia³o a oni ju¿ nie maj¹ pr¹du 
i tak jest po ka¿dej burzy.

Czêœciowa poprawa  
ju¿ w sierpniu
Nieustanne awarie, spadki ciœnienia, niska jakoœæ wody – 
to tylko niektóre zarzuty mieszkañców zg³aszane pod ad
resem Rejonowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Ka
nalizacji. Ostatnio, pojawi³y siê nawet fantastyczne i nie
realne pomys³y aby uwolniæ siê od tej firmy i przejœæ na 
zasilanie w wodê, ze strony Oœwiêcimia. Poniewa¿ czêœæ 
pretensji kierowana jest pod adresem w³adz gminnych, 
poprosiliœmy burmistrza Ludwika Jagodê o komentarz. 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
z dnia 21 sierpnia 1997r., informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Bieruniu został wywieszony wykaz, w którym opisano nieruchomość z przezna
czeniem do:
oddania w dzierżawę na okres 1 roku, tj.: od 01.10.2009r. do 30.09.2010r.,  
w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, składającą się z:
– działki nr 24 o powierzchni 6930 m2 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 3), położo

nej w Bieruniu w rejonie ul. Oświęcimskiej,
– działki nr 25 o powierzchni 8150 m2 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 3), położo

nej w Bieruniu w rejonie ul. Oświęcimskiej,
– działki nr 26 o powierzchni 4730 m2 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 3), położo

nej w Bieruniu w rejonie ul. Oświęcimskiej.
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: Panie burmistrzu 
w Unii Europejskiej obowi¹
zuj¹ siedmioletnie okresy pla
nowania, kiedy Polska zosta³a 
przyjêta do Unii, by³a ona w 
po³owie takiego okresu. Mimo 
to w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Roz
woju Regionalnego Bieruñ 
uzyska³ wówczas dofinanso
wanie pra wie 1 mln z³otych 
na przebudowê Rynku oraz 
ponad 600 tys. z³ na budowê 
k³adki na Grobli. Jeszcze 
wczeœniej, w ramach progra
mu przedakcesyjnego tzw. 
Inicjatywy II – dostaliœmy 500 
tys. euro na budowê Centrum 
Inicjatyw Gospodarczych w 
Œcierniach. Jak to wygl¹da 
obecnie? 

Zastêpca burmistrza Jan 
Podleœny: Teraz, w UE te¿ 
mamy siedmioletni okres pro
gramowania obejmuj¹cy lata 
20072013 w ramach którego – 
tym razem – ka¿de wojewódz
two ma swój regionalny program 
operacyjny. W roku 2007 trwa³y 
prace przygotowawcze i nie 
by³o ¿adnych konkursów. Nato
miast od 2008 roku, do tej pory 
og³oszono 10 konkursów w ra
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Wojewódz
twa Œl¹skiego. Bieruñ startowa³ 
w tych zmaganiach i mówi¹c 
skrótowo na 10 konkursów w 
trzech wystartowaliœmy ponow
nie a z siedmiu pozosta³ych 
wygraliœmy trzy. Nie tylko moim 
zdaniem – jest to ca³kiem niez³y 
wynik. Do tej pory nie zdarzy³o 
siê ani razu, by bieruñski wnio
sek zosta³ odrzucony z przy
czyn formalnych czy meryto
rycznych czyli by by³ Ÿle przy
gotowany. 

: Podobno w ra
mach Regionalnego Progra
mu Operacyjnego dla Woje
wództwa Œl¹skiego na ca³e 
województwo przypada w 
ci¹gu siedmiu lat 1 mld 
712 mln euro czyli prawie 
7 mld z³otych? 

Zastêpca Burmistrza Jan 
Podleœny: To prawda i jeœli tê 
kwotê podzielimy przez iloœæ 
mieszkañców województwa to 
otrzymamy iloœæ przypadaj¹c¹ 
na jednego mieszkañca mniej 
wiêcej 360 z³ na osobê. Teraz 
licz¹c na okr¹g³o pomno¿ymy tê 
kwotê razy 19,5 tysi¹ca otrzyma
my iloœæ pieniêdzy statystycznie 
przypadaj¹c¹ na Bieruñ. Po wy
konaniu tych obliczeñ wynika, 
¿e powinniœmy w ci¹gu sied
miu lat dostaæ 7mln z³otych a 
ju¿ dostaliœmy przesz³o 11 mln 
z³otych. Wiêc gdybyœmy nie do
stali ani z³otówki wiêcej w tym 
okresie planistycznym, to i tak  
mamy wiêcej ni¿ wynika³oby ze 
statystycznego podzia³u. 

: Niestety od przy
znania kwoty, do jej wyp³acenia 
droga bywa czasem d³uga i 
ciernista….

Jan Podleœny: Marsza³ek wo
jewództwa œl¹skiego stwierdzi³ 
niedawno, ¿e w ramach proce
dury konkursowej dotychczas 
wp³ynê³o 1409 projektów. Z tego 
do dofinansowania zarówno dla 
gmin jak i przedsiêbiorstw – wy
brano 413 projektów na ³¹czn¹ 
kwotê 1mld 300 tys. z³otych. 
Wœród tych 413 znalaz³y siê 
3 projekty z Bierunia. Nieste
ty, na dzieñ 29 czerwca kwota 
wyp³aconej refundacji wynios³a 
jedynie 32,7 mln z³otych a 
14,8 mln to kwoty w trakcie wery
fikacji. Kolejne 3,8 mln z³ to kwo
ta wyp³aconych zaliczek i 14, 7 
mln z³otych to kwota zaliczek w 
trakcie weryfikacji. 

: Przyjrzyjmy siê 
zatem konkretnie – jak sytu
acja wygl¹da na naszym 
bieruñskim podwórku?

Jan Podleœny: Uzyskaliœmy 
dotacjê na projekt informa
tyczny w ramach priorytetu 
„Spo³eczeñstwo informacyj
ne” pod tytu³em: „Rozwój elek
tronicznych us³ug publicznych 
w Mieœcie Bieruniu”. Ca³kowity 
koszt projektu wyniesie 

364.780 z³, kwota wnioskowa
na wynosi³a 310.063 z³ i tyle 
dostaliœmy. G³ównym celem 
tego projektu, jest u³atwienie 
mieszkañcom bezpoœredniego 
kontaktu z urzêdem drog¹ 
elektroniczn¹ i za³atwianie mak
symalnej iloœci spraw przez In
ternet. Konkurs ten trwa³ od 
grudnia 2007 roku do lutego 
2008 roku.

: Œwietnie, czyli 
mamy pierwszy sukces i jak 
rozumiem trwa realizacja tego 
zdania. Natomiast bardziej 
skomplikowana sytuacja by³a 
w konkursie w ramach priory
tetu œrodowisko. Przyznam 
siê, ¿e tu siê trochê pogubi³em: 
przegraliœmy, wygraliœmy, wy
startowaliœmy ponownie… 
Jak to w koñcu jest?

Jan Podleœny: Wszystko po 
trochu, ale po kolei. Do tego 
priorytetu, w ramach pierw
szego konkursu, zg³osiliœmy 
trzy projekty z dzia³ania „Go
spodarka wodnoœciekowa” 
mia nowicie: „Wzrost ochrony 
œrodowiska poprzez regulacjê 
gospodarki wodnoœciekowej w 
Bieruniu Starym etap IV wraz 
z oczyszczalni¹”, „Budowa ka
nalizacji sanitarnej w rejonie ul. 
Warszawskiej i Koœcielnej” oraz 
„ Budowa kanalizacji sanitarnej 
w rejonie ulic Wawelskiej Skow
ronków oraz dzielnicy Czarnu
chowice”.

: I?
Jan Podleœny: Jeœli cho

dzi o pierwszy projekt to koszt 
ca³kowity tego przedsiêwziêcia 
mia³ siê zamkn¹æ kwot¹ prawie 
31 mln z³otych, wnioskowaliœmy 
o dotacjê ponad 22 mln z³otych 
i nasz projekt znalaz³ siê na 26 
miejscu listy rezerwowej, czyli 
bez szans. W przypadku kanali
zacji WarszawskaKoœcielna to 
koszt ca³kowity wyniós³ niemal 
4 mln z³otych, wnioskowaliœmy 
o prawie 3 mln z³otych. Ten pro
jekt znalaz³ siê na 6 miejscu li
sty rezerwowej – te¿ nie najle

piej. Natomiast projekt budowy 
kanalizacji w rejonie Wawel
skiej, Skowronków i Czarnucho
wicach, którego koszt ca³kowity 
wyniesie niemal 11 mln z³otych 
zakwalifikowa³ siê do dofinan
sowania na miejscu 6 listy ran
kingowej. Na ten projekt przy
znano nam wnioskowan¹ kwotê 
czyli ponad 8 mln z³otych. 

: Czyli jeden suk
ces, jedna pora¿ka i jedno 
nie wiadomo co?

Jan Podleœny: Dlatego, kie
dy w tym roku og³oszono kon
kurs z tego samego prioryte
tu, ponownie zg³osiliœmy te 
dwa zadania dokonuj¹c pew
nych modyfikacji. W przypad
ku projektu z Bierunia Starego 
wy³¹czyliœmy z niego budowê 
oczyszczalni œcieków, któr¹ 
w tym konkursie zg³osi³ BPIK. 
Obydwa ponownie zg³oszone 
projekty, zyska³y pozytywn¹ 
ocenê formaln¹ natomiast na 
ocenê merytorycznotechniczn¹ 
musimy jeszcze poczekaæ.

: Walczymy ze 
zmiennym szczêœciem… 

Jan Podleœny: Trudno liczyæ 
na same sukcesy ale i tak, 
w niezale¿nych rankingach 
Bieruñ jest na 11 miejscu wœród 
wszystkich gmin w Polsce w 
pozyskiwaniu funduszy struk
turalnych. W województwie 
œl¹skim wyprzedzaj¹ nas tylko 
Katowice i ¯ywiec. Lêdziny s¹ 
na 32 miejscu a Tychy na 82. 
Wracaj¹c do konkretów  w ra
mach og³oszonych konkur
sów zg³osiliœmy te¿ wniosek 
na „Przebudowê z rozbudow¹ 
budynku Domu Kultury Gama” 
który zaj¹³ 41 pozycjê na liœcie 
rankingowej wiêc nie ma szans 
na dofinansowanie. Ponadto, 
w ramach priorytetu „Zdrowie i 
rekreacja” zg³osiliœmy dwa pro
jekty: „Poprawa stanu zdro
wia dzieci i m³odzie¿y poprzez 
modernizacjê boiska w Bieruniu 
Starym” oraz „Budowa zaplecza 
rekreacyjnego krytej p³ywalni 
w Bieruniu Starym”. Pierwszy, 
który przewidywa³ modernizacjê 
boiska zapasowego KS. Unia 
zaj¹³ 17 miejsce natomiast dru
gi dotyczy³ modernizacji base
nu przy SP1 polegaj¹cej 
na zabudowie tarasu nad 
wejœciem z wykorzysta

Zgodnie z zapowiedzi¹ z poprzedniego numeru dziœ  prezentujemy 
rozmowê z Zastêpc¹ Burmistrza Janem Podleœnym  na temat pozyskiwa
nia  przez nasz¹ gminê zewnêtrznych œrodków finansowych

Dwanaœcie milionów dla Bierunia!

6
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niem na jacuzzi, saunê 
i rurê zjazdow¹. Projekt 

ten zaj¹³ 3 miejsce na liœcie re
zerwowej.

: Podobno bardziej 
poszczêœci³o nam siê w ra
mach priorytetu „Transport”?

Burmistrz Jan Podleœny: 
Zdecydowanie, w ramach tego 
priorytetu zg³osiliœmy projekt 
„Usprawnienie komunikacyj
ne centrum miasta Bierunia” 
za kwotê prawie 6 mln z³otych. 
Wnioskowaliœmy o dotacjê 
w wysokoœci ponad 3,5 mln 
z³otych i tyle nam przyznano. 
Zadanie to jest doœæ skompliko
wane i dotyczy œcis³ego centrum 
miasta, wiêc podzieliliœmy je na 
cztery etapy. Pierwszy, czyli 
przebudowa z modernizacj¹ uli
cy Macieja jest ju¿ zakoñczony. 
Kolejne to: odbudowa dwóch 
mostów nad potokiem Stawo
wym w ci¹gu ulicy Kopcowej i 
nad rzek¹ Mleczn¹ w ci¹gu uli
cy Oœwiêcimskiej. Natomiast 
czwarte zadanie, to naprawa 
nawierzchni drogi i chodników 
miêdzy koœcio³ami p.w. œw. 
Walentego i œw. Bart³omieja, 

wymiana oœwietlenia ulicznego 
i dostosowanie pod wzglêdem 
estetycznym tej czêœci starówki 
do wygl¹du ca³ego Rynku. 

: Walka o dotacje na 
rozwój gminy to poniek¹d 
niekoñcz¹ca siê historia. 
Podle g³y panu Referat pozy
skiwania œrodków zewnê
trznych ma jak s¹dzê sporo 
roboty?

Jan Podleœny: Zdobywa
nie œrodków to trwaj¹cy proces. 
W³aœnie w pierwszych dniach 
sierpnia rozpoczê³o siê, a wkrót
ce rozpocznie siê kolejne przyj
mowanie wniosków w dalszych 
konkursach o dofinansowanie w 
ramach RPO dla województwa 
œl¹skiego. Dlatego, jeszcze w 
tym roku które gmina Bieruñ za
mierza z³o¿yæ nastêpuj¹ce wnio
ski: „Przebudowa centrum prze
siadkowego w Bieruniu Starym”, 
„Rewitalizacja obszarów zde
gradowanych – budowa zbior
nika rekreacyjno sportowego w 
Bijasowicach”, „Budowa Domu 
Spokojnej Staroœci”, Przebudo
wa ul. £ysinowej w Bieruniu Sta
rym I etap (od przejazdu kolejo

wego do zbiornika „£ysina”) a w 
ramach projektu „Rewitalizacja 
– ma³e miasta” zdjêcie azbestu 
ze œcian Przedszkola nr 2 w Bie
runiu Nowym oraz wykonanie 
ocieplenia i nowej elewacji. 

: Jednak œrodki 
zewnêtrzne to nie tylko 
pieni¹dze unijne. 

Jan Podleœny: Oczywiœcie, 
dlatego gmina Bieruñ zamie
rza z³o¿yæ w bie¿¹cym roku 
wniosek o dofinansowanie w 
ramach „Narodowego progra
mu przebudowy dróg lokalnych 
20082011”: „Budowa ul. Nasy
powej w Bieruniu Nowym” (wraz 
z przebudow¹ skrzy¿owania ul. 
Warszawskiej z ul. Soleck¹ i 
Nasypow¹.

Program zwany potocznie 
„schetynówk¹” dotyczy dróg po
wiatowych i gminnych. Ka¿da 
gmina mo¿e z³o¿yæ jeden projekt 
na rok o dofinansowanie nato
miast ka¿dy powiat mo¿e z³o¿yæ 
dwa projekty. Wnioski mog¹ 
byæ sk³adane w okreœlonych 
terminach, w tym roku jest to 
od 1 sierpnia do 30 wrzeœnia. 
Ocena ma byæ przeprowadzo

na do koñca paŸdziernika. Ma 
to byæ tak finansowane, ¿e 50 
procent potrzebnej kwoty po
chodzi ze œrodków samorz¹du 
terytorialnego i 50 procent z 
„Narodowego programu prze
budowy dróg lokalnych”. Ogól
ny koszt budowy ulicy Nasy
powej szacujemy na 3 mln 80 
tysiêcy, czyli mo¿emy dostaæ 
1,5 mln z³otych dofinansowa
nia a 1,5 mln bêdzie musia³a 
wy³o¿yæ gmina. Zakres robót 
obj¹³by wybudowanie pod³o¿a 
i nawierzchni, budowê chodni
ków, oœwietlenie. Jeœli nam siê 
uda to, w przysz³ym roku prze
budujemy Nasypow¹, jeœli nie, 
to w³asnych œrodków bêdzie 
zbyt ma³o by podj¹æ siê tego za
dania w pe³nym zakresie. 

: Có¿ panie burmi
strzu, w interesie wszystkich 
mieszkañców, ¿yczymy panu 
sukcesów. Jesteœmy przeko
nani, ¿e te w sumie 12milio
nów z³otych – jakie pozyska³ 
pan dla Bierunia w ostatnim 
czasie – to nie jest pana 
ostatnie s³owo.

Zbigniew Piksa 

5
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25 lipca Mo
r a v s k y 
B e r o u n , 

obchodzi³ rocznicê 
670 lat posiadania 
praw miejskich. Ze 
wzglêdu na remont 
rynku, uroczystoœci 
rocznicowe odby³y 
siê na tak zwanym 
„krzy¿owym wier
chu” – wzgórzu nie
opodal centrum mia
sta, na którym znaj
duje siê ma³y park. 
Nasze miasto w tych 
uroczystoœciach re
prezentowali: sekre
tarz Miasta Jerzy Stok oraz 
wiceprzewodnicz¹cy Rady Miej
skiej S³awomir Wawrzyniak. 
Na rêce wicestarosty Moravskie
go Berouna Jana Brenkusa 
wrêczyli oni okolicznoœciowy dy
plom pami¹tkowy obraz oraz za
proszenie na tegoroczne Do¿ynki. 
Wœród wielu ciekawych atrak
cji oraz licznych imprez znalaz³ 
siê równie¿ nasz zespó³ Bieruñ 
Blues Band ¿yczliwie przyjêty 
przez moravsk¹ publicznoœæ. Nie 
zabrak³o tak¿e pokazów walk ry
cerzy, œredniowiecznych obozów 
z na rzêdziami tortur, oraz poka

zów psów towarzystwa kyno
logicznego ze Sternberka. Ob
chody zakoñczy³y siê zabaw¹ 
taneczn¹ trwaj¹c¹ do póŸnych 
godzin wieczornych.

Poniewa¿ jeszcze trwaj¹ wa
kacje, warto siê wybraæ do na
szych po³udniowych przyjació³. 
Chocia¿by po to, by pos³uchaæ 
jak brzmi¹ w tamtejszym koœciele 
najstarsze organy na Mora
wach, odpocz¹æ pod 200 letni¹ 
lip¹ uznan¹ za najpiêkniejsze 
drzewo ziemi o³omunieckiej czy 
pokrzepiæ siê miejscow¹ wod¹ 
mineraln¹ – s³ynn¹ nie tylko w 
ca³ych Czechach ondraszowk¹. 

670 lat Moravskiego 
Berouna 
Moravsky Beroun to niewielka miejscowoœæ po³o¿ona na 
pó³nocy Czech, niedaleko Opawy i O³omuñca. Odleg³oœæ 
jaka dzieli j¹ z Bieruniem wynosi ok. 180 km. Od 11 
lat, ta zamieszka³a przez niemal 3,5 tys. mieszkañców 
miejscowoœæ – jest miastem partnerskim Bierunia. 

zów psów towarzystwa kyno

Jeœli dopisze Wam szczêœcie mo¿ecie wylosowaæ jeden z 3 ku
ponów upowa¿niaj¹cych do zakupów dowolnie wybranych 

artyku³ów spo¿ywczych w sklepach SUH „Jednoœæ”. Wystarczy 
wzi¹æ udzia³ w konkursie, który rozpocz¹³ siê1 sierpnia i trwaæ 
bêdzie do koñca listopada.

Zasady s¹ proste, robimy zakupy, bierzemy z lady lub wycina
my z tego numeru Rodni kupon konkursowy, wypisujemy które
go ze sprzedawców w sklepach „Jednoœci” uwa¿amy za najlep
szego i wrzucamy kupon do skrzynki. PóŸniej pozostaje nam tylko 
czekaæ do koñca miesi¹ca i liczyæ na szczêœcie w losowaniu. Wyniki 
zostan¹ og³oszone w grudniowym numerze Rodni i w placówkach 
„Jedmnoœci”. 

¯yczymy powodzenia.

Zakupy za darmo?

WeŸ udzia³ w konkursie „Jednoœci”

Og³oszony równie¿ na na
szych ³amach konkurs 
na logo stowarzy szeñ 

francuskopolskiego z Meung 
sur Loire: Wspó³ pracy Za
granicznej „Wspólna 
Europa” z Bieru
nia, zosta³ roz
s t r z y  g n i ê t y . 
G³ówn¹ na gro
dê otrzyma³a 
u c z e n n i c a 
Gimnazjum Nr 
1 Alicja Kowa
lik. G³osowanie 
odbywa³o siê we 
Francji. Prace pol
skie i francuskie wy
stawione by³y w biurze tu
rystycznym w Meung sur Loire 
i oznaczone tylko cyfr¹. Ka¿dy 
mieszkaniec móg³ oddaæ g³os 
na jedn¹ pracê. Og³oszenie wy
ników nast¹pi³o na balu, któ

ry odby³ siê w czasie wizyty 
cz³onków stowarzyszenia z Bie
runia w Meung.

Alicja Kowalik wraz z rodzi
cami zosta³a zaproszo

na przez Burmi
strza Miasta Bie

runia Ludwika 
Jagodê do 
Urzêdu Mia
sta. W cza
sie spotkania 
prezes Sto
warzyszenia 

Wspó³pracy 
Zagranicznej 

„Wspólna Euro
pa” Krystyna Cza

jowska oraz cz³onek 
Zarz¹du Jan Knopek wrêczyli 
Alicji przywiezion¹ z Francji 
nagrodê. 

Gratulujemy!

Francuzi wybrali 
Alicjê Kowalik
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czoru: Gang Marcela – to tylko 
czêœæ atrakcji Nocy Œwiêtojañskiej 
w klimacie country.

I chocia¿ – impreza z powodu 
czerwcowej niepogody – odby³a 
siê w pi¹tek 17 lipca, to jak zwykle 
chêtnych od zabawy przygotowanej 
przez Bieruñski Oœrodek Kultury 
nie brakowa³o. Mimo pocz¹tkowych 

obaw organizatorów, nad Wis³¹ zjawi³y siê t³umy i wszyscy œwietnie 
siê bawili o czym œwiadczy³y liczne brawa towarzysz¹ce poszcze
gólnym wystêpom. Aby tradycji sta³o siê zadoœæ puszczano te¿ 
wianki na wodê: najpierw w ludowych strojach Nowobierunianki 
na fale Wis³y a wieczorem dziewczyny z teatru „Fabryka Marzeñ” 
podczas wspania³ej inscenizacji nocy œwiêtojañskiej w dawnych 
wiekach.

Zabawie towarzyszy³y ró¿nego rodzaju atrakcje m.in. byk rodeo, 
konie, wioska indiañska, dopisa³a równie¿ piêkna pogoda. Przed 
zakoñczeniem imprezy wystrzeli³y sztuczne ognie i rozpalono ogni
sko. Na koniec imprezy zaprezentowa³ siê zespó³ „Fart” porywaj¹c 
wszystkich do tañca. Country nad Wis³¹ okaza³o siê strza³em w 
dziesi¹tkê. Ciekawe co BOK przygotuje na przysz³y rok? 

KULTURA

Indianie z Wielkiej Prerii, zespó³ 
„Saloon”, kowboje na ko
niach ze stadniny pañstwa Tu

rów i na szczud³ach z grupy „Fa
bryka Marzeñ”, zespó³ Paw³a 
B¹czkowskiego oraz gwiazda wie

To by³ bardzo upalny 
dzieñ, ale wycieczkowi
czom nie przeszkadza³ 

¿ar lej¹cy siê z nieba. W czwar
tek, 30 lipca uczestnicy wypra
wy do DonoZatorLandu czy
li Parku Ruchomych Dinozau

rów w Zatorze k. Oœwiêcimia, 
kroczyli œcie¿k¹ edukacyjn¹ 
zapoznaj¹c siê z poszcze
gólnymi osobnikami tych pra
dawnych wymar³ych zwierz¹t. 
Zwierzêta te wymar³e 65 milio
nów lat temu zrobi³y niesamo
wite wra¿enie swoimi gigan
tycznymi rozmiarami. 

Na terenie parku znajdu
je siê muzeum szkieletów i 
skamienia³oœci z okresu pano
wania dinozaurów na Ziemi. Po 

obejrzeniu muzeum mo¿na by³o 
wzi¹æ udzia³ w wykopach paleon
tologicznych, szukaæ szcz¹tków 
szkieletów dinozaurów. 

Po mocnych wra¿eniach m³odsi 
wy cieczkowicze mogli pobawiæ 
siê na placu zabaw, skorzystaæ 

z dzieciêcej karuzeli, przejechaæ 
siê mini poci¹giem, pojeŸdziæ 
na kucyku, sfotografowaæ 
z dino zaurem. Starsi mogli 
wypocz¹æ w cieniu pod para
solem, spróbowaæ dinoburge
ra, och³odziæ lodami, wzmocniæ 
kaw¹. Tê wyprawê do œwiata di
nozaurów zorganizowa³a Miej
ska Biblioteka Publiczna w Bie
runiu a uczestniczy³o w niej 50 
m³odszych i starszych Bierunia
ków.

DinoZator

Œwiêtojañskie 
country
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KULTURA
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KULTURA
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NSE lub nowy w³aœciciel 
bêd¹ szukali pieniêdzy 

na zaniedbywane od lat inwe
stycje? 

: Czy w tej sytuacji 
mieszkañcy mog¹ liczyæ na 
wsparcie ze strony w³adz 
gminnych?

Ludwik Jagoda: Dziêki za
rz¹dowi NSE sytuacja jest taka 
a nie inna. Czarno widzê, prze
trwanie zimy przez mieszkañców 
osiedla przy uli. Wêglowej. 
Zw³aszcza, ¿e z prawnego punk

tu widzenia sytuacja jest poza 
zasiêgiem w³adz Gminy. Z jed
nej strony s¹ wspólnoty miesz
kaniowe i Nadwiœlañska Spó³ka 
Mieszkaniowa a z drugiej do
stawca ciep³a czyli NSE. Jed
nak ja, jako burmistrz, muszê 
wspieraæ mieszkañców i to co 
do mnie nale¿a³o wykona³em 
w odpowiednim terminie, 
podejmuj¹c liczne próby o któ
rych wspomnia³em na pocz¹tku 
tego artyku³u. Teraz wszyst
kie mo¿liwoœci s¹ po stronie 
Spó³ki.

3
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Dawid Bednarczyk + 
Ryszard Ko³eczek. 

Jak co roku, ka¿dy 
uczestnik imprezy 
otrzyma³ pami¹tkow¹ 
koszulkê oraz jedno
razowy bilet wstêpu 
na P³ywalniê w Bieru

niu Starym. Oprócz tego wszyscy brali 
udzia³ w losowaniu nagród loterii fantowej. 
Szczêœliw¹ posiadaczk¹ roweru (g³ównej 
nagrody loterii fantowej) okaza³a siê Maria 
Madeja z Bierunia Starego. Dziêki wspar
ciu sponsorów do rozlosowania by³o w sumie 150 nagród.

Najm³odsz¹ uczestniczk¹ rajdu która samodzielnie przejecha³a ca³¹ 
trasê zosta³a – Emilia Jagoda z Bierunia Starego (ur. 11.07.2003r.), 
która od organizatorów otrzyma³a rower. Natomiast najm³odsz¹ 
uczestniczk¹ ca³ego Rajdu Rowerowego okaza³a siê Daria Pater 
ur. 19.08.2007r. która od organizatorów otrzyma³a pami¹tkowy pu
char oraz misia. Z kolei najstarszym uczestnikiem Rajdu okaza³ siê 
pan Jan Pucha³ka z Bierunia Starego (ur. 3.10.1921r.). który od or
ganizatorów otrzyma³ pami¹tkowy puchar oraz plecak. Jak zwykle 
rajd okaza³ siê wspania³¹ imprez¹ i wiêkszoœæ uczestników ju¿ cze
ka na przysz³y rok.

355 rowerzystów 
wziê³o udzia³ w X Jubi
leuszowym Rodzinnym 
Rajdzie Rowerowym, 
którego organizatorem 
by³ Bieruñski Oœrodek 
Sportu i Rekreacji 
przy wspó³udziale 

Urzêdu Miejskiego oraz Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. W 
pierwsz¹ niedzielê sierpnia, na trasie od stadionu „Unii” w Bieruniu 
Starym do stadionu „Piasta w Bieruniu Nowym spotkali siê uczestni
cy w ka¿dym wieku najm³odszy uczestnik jad¹cy samodzielnie mia³ 
6 lat, a najstarszy 88! 

Na mecie na wszystkich czeka³ posi³ek: kie³baski z grilla i ogórki. 
Mo¿na by³o napiæ siê równie¿ zimnego piwa. Po posi³ku, ka¿dy móg³ 
spróbowaæ swoich si³ w konkursach z nagrodami m.in. w konkursie 
strzeleckim, ringo czy wiedzy o ruchu drogowym. Turniej Strzelecki 
(zespo³y 3 osobowe, ka¿dy z uczestników oddawa³ po 10 strza³ów) 
wygrali: 1m Dawid Bednarczyk, Ryszard Ko³oczek, Arek Opa
lach 171pkt. 2m Andrzej i Barbara Solecki, Jerzy Muszyñski 
168pkt. 3m Krzysztof, Krystyna i Grzegorz Huk 158pkt. Nato
miast w sprawdzianie wiedzy o zasadach i przepisach ruchu dro
gowego (14 pytañ – zespo³y 2 osobowe) tryumfowali: 1m Dawid 
Piekorz + Sonia Miernik. 2m Marek i Arkadiusz Opalach i 3m 

Najm³odsz¹ uczestniczk¹ rajdu która samodzielnie przejecha³a ca³¹ 

Dawid Bednarczyk + 
Ryszard Ko³eczek.

uczestnik imprezy 
otrzyma³ pami¹tkow¹ 
koszulkê oraz jedno
razowy bilet wstêpu 
na P³ywalniê w Bieru

Rowerowy 
piknik

wziê³o udzia³ w X Jubi
leuszowym Rodzinnym 
Rajdzie Rowerowym, 
którego organizatorem 
by³ Bieruñski Oœrodek 
Sportu i Rekreacji 
przy wspó³udziale 

Rowerowy 
piknik
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GOSPODARKA

: W dobie powszech
nej mody na benefisy, jubile
usze i wszelk¹ celebrê, prawie 
niezauwa¿ony min¹³ jubileusz 
dziesiêciolecia Bieruñ skiego 
Przed siê bior stwa In¿ynierii 
Komunalnej – firmy, której 
dzia ³alnoœæ dotyka prawie 
ka¿dej rodziny w naszym 
mieœcie. 

Prezes Tadeusz Kowa
lik: Jesteœmy firm¹ us³ugow¹ 
z grupy tych, o których jeœli 
mówi siê ma³o to znaczy, ¿e 
dzia³aj¹ dobrze. Wywiezione 
na czas œmieci czy odprowa
dzone do oczyszczalni œcieki, 
nie s¹ interesuj¹cym tematem 
do dyskusji. Jeœli zaczyna siê o 
tym mówiæ – to znak, ¿e dzie
je siê coœ nie tak jak powinno: 
gdzieœ nast¹pi³a awaria lub ktoœ 
czegoœ zaniedba³. Ponad 10 
lat temu wystartowaliœmy jako 
pierwsza w okolicy spó³ka ko
munalna i jak s¹dzê nieŸle ra
dzimy sobie na konkurencyj
nym przecie¿ rynku.

: Gdyby przysz³o 
panu przedstawiæ BPIK w 
krótkich s³owach, co by pan 
powiedzia³? 

Tadeusz Kowalik: Do re
alizacji zadañ zwi¹zanych z 
obs³ug¹ infrastruktury komu
nalnej naszego miasta, 17 lute
go1998 roku powo³ano spó³kê 
prawa handlowego – Bieruñskie 
Przedsiêbiorstwo In¿ynierii Ko
munalnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w 
Bieruniu przy ul. Jagie³³y 13. Sto 
procent udzia³ów w nowej spó³ce 
objê³a gmina Bieruñ, która w 
ten sposób sta³a siê jedynym 
w³aœcicielem naszej firmy. Obec
nie BPIK Sp. z o.o. zatrudnia 44 
pracowników przy rocznych ob
rotach ponad 6,5 mln z³otych. 

: To ca³kiem sporo, 
czy¿by wywóz œmieci by³ tak 
intratnym zajêciem?

Tadeusz Kowalik: Wie pan, 
w ka¿dej dzia³alnoœci gospo
darczej, sprzedaj¹cy uwa¿a, 
¿e robi to za tanio, a kupuj¹cy 

jest przekonany, ¿e przep³aca. 
Wielokrotnie publikowaliœmy 
zestawienia, z których wy
nika, ¿e jesteœmy jedn¹ z 
tañszych, a w wielu obszarach 
najtañsz¹ firm¹ nie tylko w po
wiecie ale równie¿ w dalszej 
okolicy. Pamiêtaj¹c jednak to 
co powiedzia³em przed chwil¹, 
zdajê sobie sprawê, ¿e czasem 
indywidualne odczucie mo¿e 
byæ inne. Nie ma na to rady.

: Warunkiem rozwo
ju firmy s¹ przede wszystkim: 
cena i jakoœæ œwiadczonych 
us³ug oraz nieustanny roz
wój. Jak to wygl¹da w przy
padku BPIKu? 

Tadeusz Kowalik: Ob
szar dzia³alnoœci naszej spó³ki 
obejmuje: odprowadzanie i 
oczyszczanie œcieków, wywóz, 
segregacjê i odzysk odpadów 
sta³ych, ciœnieniowe czysz
czenie kanalizacji, budowê, 
naprawê i konserwacjê sie
ci wodno – kanalizacyjnej oraz 
teleinspekacjê ruroci¹gów. 
Œwiadczymy równie¿ us³ugi 
transportowe i sprzêtowe. Po
nadto, zajmujemy siê wywozem 
i utylizacj¹ odpadów p³ynnych, 
zimowym utrzymaniem dróg 
oraz sprzeda¿¹ pojemników na 
odpady.

: Skupmy siê na 
najwa¿niejszych sprawach, 
czyli gospodarce odpadami i 
œciekami. 

Tadeusz Kowalik: Bieruñ 
objêty jest programem „se
gregacji u Ÿród³a”. BPIK Sp. z 
o.o. realizuje wywóz odpadów 
segregowanych w systemie 

workowym dla mieszkañców 
domów jednorodzinnych (wor
ki bia³e – szk³o, worki niebie
skie – papier i makulatura, 
worki czerwone – metal, wor
ki ¿ó³te – plastik, worki czar
ne – liœcie, trawa) oraz w 
systemie kontenerowym dla 
wspólnot mieszkaniowych. 
Wywóz odbywa siê zgodnie 
z harmonogramem. Prosimy 
mieszkañców, aby wystawiali 
worki przed godz. 8.00 w dniu 
wywozu i przypominamy, ¿e 
do worków bia³ych nie nale¿y 
wrzucaæ luster, ceramiki, por
celany oraz szyb okiennych, a 
do worków ¿ó³tych nie nale¿y 
wrzucaæ styropianu. Za ka¿dy 
odebrany worek mieszkañcy 
p³ac¹ symboliczne 2 z³, nato
miast trawa i liœcie odbierane 
s¹ bezp³atnie.

Umowy na wywóz odpadów 
mo¿na podpisywaæ w siedzibie 
BPIK Sp. z o.o. przy ul. Jagie³³y 
13 w Bieruniu, od poniedzia³ku 
do pi¹tku w godz. 7.00 – 15.00.

: Postêpuj¹cy roz
wój kanalizacji sprawia, ¿e 
roœnie iloœæ odprowadza
nych œcieków…

Tadeusz Kowalik: Obec
nie BPIK SP. z o.o. eksploatu
je 3 oczyszczalnie œcieków i 
oczyszcza 814 000 m3 œcieków 
rocznie. Wspó³finansowanie 
us³ugi odprowadzania i oczysz
czania œcieków oraz za
kup materia³ów do budowy 
przy³¹czy – powoduj¹, ¿e reali
zacja inwestycji w tym zakre
sie po stronie mieszkañców nie 
budzi sprzeciwu i jest akcepto
wana. Przy³¹cza s¹ oddawane 
do u¿ytku zgodnie z terminem i 
planem realizacji. 

Nale¿y dodaæ, ¿e obowi¹zek 
przy³¹czenia nieruchomoœci 
do istniej¹cej sieci kanaliza
cyjnej nak³ada art. 5 ust.1 pkt. 
2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 
1996r. o utrzymaniu czystoœci 
i porz¹dku w gminach (Dz. U. 
Nr 132 poz. 622 z póŸn. zm.). 
Zwolnienie z tego obowi¹zku 
mo¿e nast¹piæ tylko w przypad
ku, gdy nieruchomoœæ zosta³a 
wyposa¿ona w przydomow¹ 
oczyszczalniê œcieków. Nie
dopuszczalne jest tak¿e 
przy³¹czanie rynien spusto
wych, wpustów ulicznych oraz 
rur odwodniaj¹cych do kanali
zacji sanitarnej. 

W zwi¹zku z rosn¹c¹ iloœci¹ 
œcieków, przyst¹piliœmy do roz
budowy oczyszczalni œcieków 
przy ul. Chemików w Bieruniu. W 
wyniku postêpowania przetargo
wego wybrano do realizacji tego 
zamówienia ofertê z³o¿on¹ przez 
konsorcjum firm: HYDROBUDO
WA POLSKA S.A. z Miko³owa i 
Przedsiêbiorstwo Kompletacji i 
Monta¿u Systemów Automaty
ki CARBOAUTOMATYKA S.A. 
z siedzib¹ w Tychach. Wartoœæ 
robot wyniesie 9 447 129 z³ brut
to, a zakoñczenie budowy pla
nowane jest na listopad 2010r. 
Staramy siê o dofinansowanie 
ze œrodków unijnych, a z³o¿ony 
przez nas wniosek o dotacjê po
zytywnie przeszed³ pierwsze 
oceny.

Rozmawia³: Zbigniew Piksa

Wiêcej informacji na temat BPIK Sp. z o.o. znajd¹ 
pañstwo po adresem internetowym: 

www.bpik.com.pl

Kontakt
tel. +48 (032) 2162764
tel. +48 (032) 3289684

email bpik@bpik.com.pl 
tel. do zg³aszania awarii sieci kanalizacyjnej: 

660 429 003 i (032) 216 25 87

BPIK Sp. z o o proponuje swym klientom wykup 
dzier¿awionych  kub³ów na œmieci po preferencyjnych 
cenach. Szczegó³owych informacji udziela siê pod nu

merami telefonów (032) 216 27 64 i (032) 328 96 84.

Nie tylko oczyszczalnia
Rozmowa Rodni z mgr in¿. Tadeuszem Kowalikiem 
– prezesem Zarz¹du Bieruñskiego Przedsiêbiorstwa 
In¿ynierii Komunalnej Sp. z o.o.
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WOKÓŁ NAS

 

 

Urząd Miejski w Bieruniu zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym „Mała i duża architektura”.  

‐ Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:  

I. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, 

II. Uczniowie szkół średnich i dorośli. 

‐ Czas składania prac: od 22 czerwca do 30 września 2009 r.  

‐ Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 5 prac. 

‐ Każdą pracę należy dostarczyć w dwóch wersjach: elektronicznej (JPEG na płytach CD/DVD) i fotografii papierowej w formacie 20cm x 30cm (nie 

może być to odbitka papierowa). 

 ‐  Prace  należy  składać w  zaklejonej  i  podpisanej  kopercie  do  Punktu  Obsługi Mieszkańców,  znajdującego  się  na  parterze  Urzędu Miejskiego w 

Bieruniu, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, 43‐150 Bieruń, ul. Rynek 14, z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY. 

‐  Prace mają  przedstawiać  elementy  architektury,  takie  jak:  budynki,  kapliczki,  place,  pomniki,  ogrody  i  inne  obiekty  umiejscowione  na  terenie 

Bierunia.  

‐ Jury przewiduje przyznanie nagród finansowych w wysokości: 

III. miejsce    ‐  500 zł, 

IV. miejsce     ‐  300zł, 

V. miejsce    ‐  200zł 

Więcej informacji w regulaminie oraz na stronie www.bierun.pl 

WAKACYJNY KONKURS 
FOTOGRAFICZNY
„Mała i duża architektura Bierunia”

Urz¹d Miejski w Bieruniu zaprasza wszystkich chêtnych do 
wziêcia udzia³u w wakacyjnym konkursie fotograficznym „Ma³a 
i du¿a architektura”. 

– Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

I. Uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów,

II. Uczniowie szkó³ œrednich i doroœli.

– Czas sk³adania prac: od 22 czerwca do 30 wrzeœnia 2009 r. 

– Ka¿dy z autorów mo¿e nades³aæ maksymalnie 5 prac.

– Ka¿d¹ pracê nale¿y dostarczyæ w dwóch wersjach: elektro
nicznej (JPEG na p³ytach CD/DVD) i fotografii papierowej w for
macie 20cm x 30cm (nie mo¿e byæ to odbitka papierowa).

– Prace nale¿y sk³adaæ w zaklejonej i podpisanej kopercie do 
Punktu Obs³ugi Mieszkañców, znajduj¹cego siê na parterze 
Urzêdu Miejskiego w Bieruniu, lub przes³aæ na adres: Urz¹d 
Miejski w Bieruniu, 43150 Bieruñ, ul. Rynek 14, z dopiskiem: 
KONKURS FOTOGRAFICZNY.

– Prace maj¹ przedstawiaæ elementy architektury, takie jak: bu
dynki, kapliczki, place, pomniki, ogrody i inne obiekty umiejsco
wione na terenie Bierunia. 

– Jury przewiduje przyznanie nagród finansowych w wysokoœci: 
500z³, 300z³ i 200z³

Wiêcej informacji w regulaminie oraz na stronie www.bierun.pl

W dniach 0305 lipca br. To
warzystwo Turystyki Aktywnej 
w Bieruniu odwiedzi³o na rowe
rach miasta partnerskie Bieru
nia (Moravský Beroun), Lêdzin 
(Unièov) i Kobióra (Šternberk). 
Wszystkie trzy po³o¿one s¹ w 
piêknym górzystym terenie i 
oddalone od siebie o kilka go
dzin krêcenia korb¹, ale od 
czego miêœnie i p³uca. Wysi³ek 
w³o¿ony niema³y, ale za to 
czeka³a nas nagroda w posta
ci przepiêknych widoków oraz 
wielu ciekawych miejsc, któ
re zobaczyliœmy, m.in.: wo
dospady w Resovie, droga 

krzy¿owa w Rudzie, zamki w 
Sovincu, Šternberku i Rabstej
nie,  Svatý Kopeèek u Olomo
uce. W trzydniowej przygodzie 
uczestniczy³o a¿ 14 osób, a 
rozpiêtoœæ wieku wynosi³a a¿ 
40 lat !!!, co zdaje siê potwier
dzac tezê, i¿ najtrudniej jest 
wsi¹œæ, a potem jest ju¿ z górki 
(no mo¿e tak pó³ na pó³:))

PS. TTA pragnie gor¹co 
podziêkowaæ Bieruñskiemu 
Oœrodkowi Sportu i Rekre-

acji za pomoc w organizacji 
wyjazdu „Miasta partnerskie 

2009”  
K.B.

Rowerem do przyjació³
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M A G A Z Y N

Dziœ koñ
c z y  m y 
publi ka
cjê dwu
czê œcio
w e  g o 
arty ku³u 
a u t o r 
stwa Ge
rarda Mi

sia poœwieconego udzia³owi 
mieszkañców Bierunia Nowe
go w Pierwszym Powstaniu 
Œl¹skim w dziewiêædziesi¹t¹ 
rocznicê wybuchu tamtych 
zmagañ.

WYCOFAÆ ZA RZEKÊ

W drugim dniu powstania  18 
sierpnia, w godzinach poran
nych, na stacji kolejowej w Bie
runiu Nowym zadzwoni³ telefon. 
Odebra³ go powstañczy komen
dant – Ignacy Drozd. Dzwoni³ 
radca Dyrekcji Niemieckich Ko
lei w Katowicach, który chcia³ 
siê dowiedzieæ czegoœ na te
mat sytuacji panuj¹cej w Bie
runiu Nowym. Nie omieszka³ 
te¿ zapytaæ czy kasa stacyjna 
jest gotowa do wysy³ki. Ignacy 
Drozd poda³ siê za dy¿urnego 
ruchu i odpowiedzia³, ¿e 
wszystko znajduje siê w naj
lepszym porz¹dku. Komendant 
stacji zg³osi³ Janowi Misiowi 
pe³ni¹cemu s³u¿bê na nastawni, 
¿e po nadejœciu parowozu ma 
nastawiæ zwrotnicê na martwy 
tor. Wkrótce na stacjê wjecha³ 
parowóz prowadzony przez 
maszynistê Grochowinê i po
mocnika Gryca. Towarzyszy³ 
im konwojent Jakub Stachoñ. 
Dru¿ynê i konwojenta odpro
wadzono na stacjê. Pieni¹dze 
wyp³acono kolejarzom pracuj¹
cym w obrêbie Bierunia No
wego a parowóz wycofano w 
stronê Wis³y do Oœwiêcimia.

Zaraz po tych wydarzeniach, 
Ignacy Drozd wraz z Pio
trem Dudkiem – maszynist¹ 
obs³uguj¹cym nieistniej¹c¹, 

ju¿ liniê kolejow¹ do fabryki 
materia³ów wybuchowych „Li
gnoza”, wyruszyli na zwiad do 
Bierunia Starego. Dojechali tyl
ko pod Baraniec. Ignacy Drozd 
– uczestnik tych wydarzeñ 
relacjonuje je nastêpuj¹co: 
„Namyœlaliœmy siê co robiæ? 
Czy jechaæ dalej? Wtem od 
strony Bierunia Starego ukaza³ 
siê samolot zwiadowczy. Po
sta nowiliœmy czym prêdzej wy
cofaæ siê do Bierunia Nowe
go. Wzmocni³em liniê obronn¹ 
na kierunku Bierunia Starego i 
Kopciowic. Niebawem na szo
sie starobieruñskiej pojawi³y 
siê dwa wozy pancerne, któ
re zosta³y przyjête naszym 
ogniem karabinowym. Niem
cy nacierali równie¿ od stro
ny Kopciowic. Ich celem by³a 
okr¹¿enie i zniszczenie nas. 
Walka nie trwa³a d³ugo. Z powo
du braku broni przeciwpancer
nej i ma³ej iloœci broni rêcznej, 
zmuszeni zostaliœmy wycofaæ 
siê w stronê Wis³y do obo
zu uchodŸców w Oœwiêcimiu.” 
18 sierpnia o godz. 10. Bieruñ 
Nowy znalaz³ siê z powrotem w 
rêkach niemieckich a pobliska 
Wola zosta³a zajêta o godz. 17.

BEZ LITOŒCI

Podejrzanych o wspó³pracê 
z powstañcami, wœród któ
rych byli Aleksander Klisz, 
Jan Pstrucha, Franciszek 
Trzoñski i Marcin PrzewoŸnik 
aresztowano i z podniesionymi 
rêkami poprowadzono do odda
lonego o 5 km Che³mu Wielkie
go, gdzie znajdowa³ siê tymcza
sowy s¹d wojskowy.

Tragicznie zakoñczy³a siê pró
ba powrotu dwóch powstañców 
z obozu uchodŸców w Oœwiê
cimiu do rodzinnych Œcierñ. 19 
sierpnia 1919 roku Stanis³aw 
Habuda i Karol £ukaszek, któ
rzy walczyli w szeregach grupy 
K. Straucha i I. Drozda, wy
brali siê przez Wis³ê w kierunku 

Bijasowic. Tutaj zostali 
zatrzymani przez ukry
ty patrol Grenzschutzu. 

Po przeprowadzeniu rewi
zji osobistej kazano im iœæ do 
domu, wed³ug przekazu K. 
Straucha zostali bestialsko za
strzeleni, gdy siê odwrócili i 
odeszli kilka kroków. Pogrze
bano ich obok krzy¿a przy dro
dze wiod¹cej z Bijasowic do 
Kopani, naprzeciw dworskich 
zabudowañ. Po zakoñczeniu 
dzia³añ powstañczych, ich cia³a 
wraz i innymi poleg³ymi prze
niesiono na cmentarz w Bieru
niu Starym.

GONIMY NIEMCÓW

W dniu wybuchu powsta
nia, równie¿ s¹siednie miej
scowoœci: Bieruñ Stary, Bojszo
wy, Bijasowice, Jedlina, Wola 
i Che³m Wielki zosta³y zajête 
przez oddzia³y powstañcze. 
Do walki dosz³o w Kopcio
wicach. Po wyparciu Grenz
schutzu ze szko³y w Che³mie 
Wielkim, powstañcy z Che³ma, 
Kopciowic, Czarnuchowic i 
Bierunia Nowego pod¹¿yli za 
wycofuj¹cymi siê Niemcami do 
dworu, ale okalaj¹cy go wyso
ki mur utrudnia³ rozgromienie 
wroga. Przebieg powstañczej 
akcji Ignacy Drozd w swoich 
wspomnieniach relacjonuje 
nastêpuj¹co: „Powstañcy skry
cie zajêli stanowiska ogniowe i 
czekali na rozkaz ataku. W pew
nym, momencie powstaniec 
Leon Klisz wystrza³em z kara
binu zdradzi³ swoje stanowisko. 
Zgin¹³ jeden powstaniec o nie
ustalonym nazwisku, a Pawe³ 
Palka z Czarnuchowic zosta³ 
ciê¿ko ranny w g³owê. Z tego 
powodu oraz z braku rêcznych 
granatów, powstañcy zmusze
ni byli do wycofania siê przez 
Wis³ê w Czarnuchowicach, do 
bazy wypadowej w Oœwiêcimiu. 
St¹d jeszcze dwukrotnie ata
kowali dwór w Kopciowicach. 
Straty w³asne wynosi³y dwóch 
rannych. Po stronie niemieckiej 
byli zabici i ranni.

Dnia 22 sierpnia 50 
powstañców zajê³o Che³m Ma³y 
i broni³o siê przez dwie godzi
ny. Wobec liczebnej przewagi 
nieprzyjaciela wycofali siê na 
polsk¹ stronê. Straty niemiec
kie to 1 zabity i 1 ranny.

W nastêpnym dniu tj. 23 
sierpnia, patrol bojowy w sile 
40 powstañców wyruszy³ z 
bazy w Oœwiêcimiu i uderzy³ na 
oddzia³ 32 ¿o³nierzy niemiec
kich rozlokowanych w Woli. W 
walce zabito 4 Niemców, a kil
ku ciê¿ko raniono. Po stronie 
polskiej by³o 3 rannych, w tym 
jeden znajdowa³ siê w ciê¿kim 
stanie. Ze wzglêdu na stan ran
nego, ukryto go na miejscu wal
ki, a w nocy przeniesiono do 
Oœwiêcimia

W czasie bitwy, która odby³a 
siê 23 i 24 sierpnia pod £¹k¹ 
ko³o Pszczyny polegli: Pawe³ 
Dom¿o³ i Ludwik Pawe³czyk z 
Bijasowic oraz Jan M¹dry z Bie
runia Nowego. Szczególnie tra
giczna by³a œmieræ komendan
ta starobieruñskiego oddzia³u 
POW Klemensa Latochy. Pi
sze o tym bestialstwie w swo
jej ksi¹¿ce Józef Grzegorzek – 
g³ówny organizator powstania: 
„Klemens Latocha, murarz z 
Bierunia Starego, lat 33, prezes 
kó³ka œpiewaczego „Polonia” 
zosta³ zabity w £¹ce. ¯o³nierze 
znêcali siê nad nim potwor
nie. Latocha mia³ prawe ramiê 
z³amane, ca³a rêka sina i czar
na, g³owa zbita do niepoznania, 
na karku ranê od postrza³u re
wolwerowego. Zw³oki zakopa
no bez trumny w £¹ce. Stamt¹d 
krewni przenieœli nieboszczy
ka do Bierunia Starego, gdzie 
uroczyœcie zosta³ pochowany”.

KONIEC NADZIEI

Wobec du¿ej przewagi si³ 
niemieckich i braku pomo
cy ze strony pañstwa polskie
go, dowódca powstania Alfons 
Zgrzebniok wyda³ 24 sierpnia 
1919 roku rozkaz zaprzestania 
walk. 

Bieruniacy w Powstaniu (2)
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KOMUNIKATY

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian „Studium uwarunkowań i kie
runków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia” wraz z prognozą od
działywania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zago
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 z późn. zm.) zawia
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bierunia” oraz Prognozy oddziaływania na środo
wisko sporządzonej do ww. Studium
w dniach od 3 sierpnia 2009r. do 11 września 2009r. w siedzibie Urzędu Miej
skiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43150 Bieruń (segment A, II piętro, pokój nr 17) 
w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. od 8.00 do 15.00, w środę od 
9.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian studium rozwiązaniami od
będzie się w dniu 26 sierpnia 2009r. w siedzibie w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu, przy ulicy Rynek 14, 43150 Bieruń (segment B, II piętro, sala narad 
nr 23) o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organiza
cyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian 
Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bierunia z poda
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 
października 2009r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, 
poz.1227) zwanej dalej „ustawą”  w publicznie dostępnym wykazie danych o do
kumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono 
dane:
– o projekcie „zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa

nia przestrzennego miasta Bierunia”,
– o prognozie oddziaływania na środowisko ww. zmian Studium,
– o opracowaniu ekofizjograficznym.
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmian studium uwarun
kowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej pod
lega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, 
o którym mowa wcześniej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziały
wania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Burmi
strza Miasta Bierunia na zasadach określonych w art. 11 pkt. 11 przywołanej na 
wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekra
czalnym terminie do dnia 2 października 2009r.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
inż. Ludwik JAGODA

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa

nia przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Warszawskiej, Pia
skowcowej i Dolomitowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 
i art. 54 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Miejską w Bieruniu Uchwały nr X/6/2007 z dnia 25 październi
ka 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda
rowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Warszawskiej, Piaskow
cowej i Dolomitowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego 
planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu przy 
ulicy Rynek 14, 43150 Bieruń, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego 
ogłoszenia tj. do dnia 10 sierpnia 2009r.
Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:
– pisemnej na adres: Urząd Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43150 Bieruń Wy

dział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,
– ustnie do protokołu w Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościa

mi Urząd Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43150 Bieruń,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: urzad@um.bierun.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny  mapa ewiden
cyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
inż. Ludwik JAGODA

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

nieruchomościami dnia 21 sierpnia 1997r., informuje, że na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Miejskim w Bieruniu został wywieszony wykaz, w którym opisano nie

ruchomości z przeznaczeniem do:
Sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego tj.:
– działka nr 1047/229 o powierzchni 1377 m2 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 

9), położona w Bieruniu przy ul. Borowinowej,
– działka nr 1049/229 o powierzchni 1335 m2 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 

9), położona w Bieruniu przy ul. Borowinowej,
– działka nr 1051/229 o powierzchni 1230 m2 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 

9), położona w Bieruniu przy ul. Borowinowej,
– działka nr 1053/229 o powierzchni 1096 m2 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 

9), położona w Bieruniu przy ul. Borowinowej,
– działka nr 1054/229 o powierzchni 861 m2 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 9), 

położona w Bieruniu przy ul. Borowinowej,
– działka nr 1055/229 o powierzchni 1212 m2 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 

9), położona w Bieruniu przy ul. Borowinowej,
– działka nr 1056/229 o powierzchni 1219 m2 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 

9), położona w Bieruniu przy ul. Borowinowej,
– działka nr 1057/229 o powierzchni 897 m2 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 9),               

położona w Bieruniu przy ul. Borowinowej.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Oświęcimskiej, Homera 

i Mlecznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały
wania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Bieruniu Uchwały nr X/3/2007 z dnia 25 października 2007r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Oświęcimskiej, Homera i Mlecznej 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego 
planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu przy 
ulicy  Rynek 14, 43150 Bieruń, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejsze
go obwieszczenia tj. do dnia 10 sierpnia 2009r.
Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:
– pisemnej na adres: Urząd Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43150 Bieruń 

Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
– ustnie do protokołu w Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomo

ściami Urząd Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43150 Bieruń
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: urzad@um.bierun.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny  mapa ewiden
cyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
inż. Ludwik JAGODA

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 
21 sierpnia 1997r., informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bieruniu 
został wywieszony wykaz, w którym opisano nieruchomość z przeznaczeniem do:
sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, składającą się z:
– działki nr 1024/211 o powierzchni 123 m2 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 10), 

położonej w Bieruniu w rejonie ul. Jerzego,
– działki nr 1027/215 o powierzchni 2876 m2 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 10), 

położonej w Bieruniu w rejonie ul. Jerzego,
– działki nr 311/48 o powierzchni 210 m2 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 20), po

łożonej w Bieruniu w rejonie ul. Jerzego.
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WAKACJE

Godzina 5:15 rano, wtorek 21 
lipca 2009 roku. Cisza, s³oñce 
powoli wynurza³o siê zza do
mów, ca³y Bieruñ jeszcze spa³, 
a na placu przed koœcio³em 
œw. Bart³omieja jakieœ poru
szenie, wrzawa. Widaæ by³o 
ludzi i ich zaspane twarze 
przys³oniête uœmiechem, w 
rêkach trzymali baga¿e. Ich 
ubiór? Raczej sportowyadi
dasy b¹dŸ sanda³y, krót
kie spodenki, koszulki, a na 
g³owach czapki. Widok iœcie 
przypominaj¹cy wycieczkê w 
góry, ale to nie wycieczka, to 
V PIESZA PARAFIALNA PIEL
GRZYMKA na Jasn¹ Górê. 

Przed samym wyruszeniem 
w trasê, wszyscy weszli jesz
cze do koœcio³a na mszê, by 
Pan Bóg b³ogos³awi³ im na ca³y 
trud pielgrzymki. Ca³a msza 
przebiega³a doœæ sprawnie a¿ do 
momentu, gdy ksi¹dz poprosi³ o 
odœpiewanie „Pod Tw¹ obronê”, 
a z organ wybrzmia³y dŸwiêki 
pieœni „Jezu ufam Tobie”. Po
tem ju¿ do koñca pielgrzymki 
na has³o: „Œpiewamy Pod Tw¹ 
obronê” wszyscy odpowiadali jak 
jeden m¹¿ „Jezu ufam Tobie”.

Po mszy pozosta³o ju¿ tylko 
za³adowaæ baga¿e i ruszyliœmy. 

Oko³o godz. 7:30 zaczêliœmy 
formowaæ kolumnê. Na samym 
pocz¹tku oczywiœcie krzy¿ jako 
symbol Męki Pañskiej, sekcja 
œpiewaj¹ca i po raz pierwszy w 
tym roku dwie siostry zakonne – 
s. Anna i s. Dacja oraz 81 piel
grzymów krocz¹cych do Maryi ze 
swoimi intencjami skrywanymi w 
sercach. Ca³¹ pielgrzymkê ota
czali dzielni drogowcy, potocznie 
zwani „Grzybami”, którzy czuwali 
nad naszym bezpieczeñstwem. 
„W drogê z nami wyrusz Pa
nie” – i w³aœnie tymi s³owami V 
Piesza Parafialna Pielgrzymka 
ruszy³a w drogê. 

Pierwszy dzieñ uwa¿any jest 
zawsze za najtrudniejszy, gdy¿ 
mamy do pokonania najwiêcej 
kilometrów, a ju¿ po 34 godzi
nach marszu pojawiaj¹ siê pierw
sze odciski, otarcia, ból miêœni, 
dlatego tak wa¿ne jest wygodne, 
wczeœniej sprawdzone obuwie.

Tu¿ oko³o godz. 19:00 byliœmy 
na miejscu w S³awkowie. Z opi
nii pielgrzymów pierwszy dzieñ 
nie by³ wcale taki z³y, poniewa¿ 
ró¿aniec, koronka do Mi³osierdzia 
Bo¿ego, modlitwy oraz œpiew 
prócz tego, ¿e pozwala³y siê 
wyciszyæ, wzbudziæ w sobie in
tencje i trwaæ w zadumaniu 

sprawia³y, ¿e czas mija³ szyb
ko. Pozosta³o ju¿ tylko coœ zjeœæ, 
wzi¹æ szybki prysznic i stawiæ siê 
na apelu Maryjnym o 21:00. To 
jeden z przyjemniejszych punk
tów pielgrzymki bo prócz tego, 
¿e jesteœmy czyœci i pachn¹cy, w 
modlitwie do Maryji, kiedy trzyma
my siê za rêce mo¿emy us³yszeæ 
jak¿e niecodzienne s³owa „Do
brze, ¿e jesteœ”. O 22:00 ci
sza nocna, a wraz z ni¹ b³ogi, 
regeneruj¹cy nasze nogi sen… 

Pobudka godz. 6:00, msza 
œwiêta godz. 7:00 rano i znowu 
trzeba iœæ. Dziœ stacja docelowa 
to Szko³a Podstawowa w Ry
czowie. Postój, gdzie niestety 
nie ma pryszniców. Szukaliœmy 
wiêc pomocy w s¹siedztwie, a 
byli te¿ tacy œmia³kowie, któ
rzy ch³odzili swoje cia³a pod 
wê¿em ogrodowym.

Nastêpnego dnia by³o ju¿ z 
górki. Myœl o wieczornym ogni
sku dodawa³a nam energii. Przy 
dŸwiêkach gitary zajadaliœmy 
smaczne kie³baski i ciasto. To by³ 
bardzo mêcz¹cy dzieñ, poniewa¿ 
¿ar, który la³ siê z nieba, jeszcze 
wieczorem dawa³ o sobie znaki. 

Pi¹tego dnia wszyscy ju¿ 
s¹ szczêœliwi, ¿e kres na
szej wêdrówki dobiega koñca. 
Do Czêstochowy staramy siê 
wchodziæ z wielk¹ pomp¹ by ca³e 
miasto wiedzia³o, ¿e Bierunia

nie oddaj¹ pok³on Najœwiêtszej 
Maryi Pannie. Po tych wszyst
kich emocjach idziemy zakwate
rowaæ siê w Domu Pielgrzy
ma. Mamy chwilkê na odpoczy
nek, a nastêpnie zmierzamy na 
apel w Kaplicy Matki Boskiej 
Czêstochowskiej. Potem wszy
scy chêtni modl¹ siê wraz z tysk¹ 
pielgrzymk¹ na ca³onocnym czu
waniu. W niedzielê rano do³¹cza 
do nas autokarowa grupa piel
grzymów z Bierunia, która razem 
z nami chce wzi¹æ udzia³ w mszy, 
w intencji naszych parafian. W 
tym roku sekcja œpiewaj¹co
graj¹ca upiêksza³a mszê œw. z 
chóru, a nasza organistka mia³a 
niepowtarzaln¹ okazjê zagraæ na 
jasnogórskich organach. 

Niestety, wszystko co dobre 
szybko siê koñczy i tak trzeba 
by³o wracaæ do Bierunia, a tam 
rodziny i znajomi witali nas kwia
tami, które po wejœciu do koœcio³a 
sk³adamy na o³tarzu w koœciele.

Podziêkowania dla wszyst
kich, którzy przyczynili siê do 
zorganizowania pielgrzymki aby 
kroczy³o siê nam dobrze i bez
piecznie s¹ równie wzruszaj¹ce. 
I tak co roku koñczy siê na
sza pielgrzymka. Znowu trze
ba czekaæ 365 dni by prze¿yæ te 
wszystkie niezapomniane chwi
le w drodze do Maryi.

Michalina Sosna

Dziêki inicjatywie i sku te cznej 
pracy Sto wa rzy szeñ: Wspólna 
Europa oraz jego francuskiego 
odpowiednika w partnerskim 
mieœcie Meung sur Loire uda³o 
siê zorganizowaæ kolejne miê
dzynarodowe spotkanie. 

W dniach od 10 do 15 lip
ca grupa 41 cz³onków oraz 
sympatyków Stowarzyszenia 
mog³a kolejny raz przekonaæ 
siê o goœcinnoœci i ofiarnoœci 
mieszkañców Meung. Francu
scy przyjaciele zadbali o ka¿dy 
szczegó³ pobytu bierunian. Pro
gram wizyty okaza³ siê bardzo 
bogaty i trafia³ w zaintereso
wania zarówno starszych, jak i 
m³odszych uczestników. Orga
nizatorzy zapewnili ka¿demu 
ró¿norodne atrakcje. Tym spo
sobem nie zabrak³o wra¿eñ 
artystycznych, sportowych, 
jak i tych kulinarnych. Pola

cy mogli poznaæ dzia³alnoœæ 
stowarzyszeñ w Meung, 
zagraæ ramiê w ramiê z fran
cuskimi mistrzami gry w péta
nque, zwiedziæ i degustowaæ 
wina jednej z pobliskich win
nic oraz pochwaliæ siê swoimi 
zdolnoœciami wokalnymi w kon
kursie muzycznym.

Mi³oœnicy historii zachwy
cili siê okaza³oœci¹ pa³acu w 
Chambord, w którym niegdyœ 
przebywa³ Leonardo da Vin
ci oraz Stanis³aw Leszczyñski. 
W czasie pobytu, za spraw¹ 
wystawy zdjêæ i plakatów oraz 
wyk³adów, zapoznano siê z 
histori¹ powstania i zniszczenia 
Muru Berliñskiego.

Nie zabrak³o tak¿e spotkañ 
w przyjaznej atmosferze z 
mieszkañcami Meung przy 
„akompaniamencie” przysma
ków kuchni francuskiej i regio

nalnego wina. W czasie poby
tu naszych mieszkañców zosta³ 
rozstrzygniêty II etap konkur
su na wspólne logo dwóch 
stowarzyszeñ zajmuj¹cych siê 
wspó³prac¹ zagraniczn¹. W 
konkursie bra³y udzia³ prace 
wykonane przez uczniów z Bie
runia i Meung sur Loire. Wspól
ne logo wybrano w drodze 
g³osowania i okaza³o siê, ¿e 
wygra³a propozycja Alicji Ko
walik z Gimnazjum nr 1 z Bie
runia. Gratulujemy. Wieczór ga
lowy zorganizowany na czeœæ 
goœci z Polski rozpocz¹³ siê 
tradycyjnym akcentem rodem 
znad Wis³y – polonezem. Bal 
by³ okazja do wspólnej zabawy 
i podziêkowañ skierowanych do 
gospodarzy – podziêkowano 
w³adzom miasta, jak i jego 
mieszkañcom – za zaproszenie 
i serdeczne przyjêcie. Wszyst
kim wielu emocji dostarczy³ 
wieczór 14 lipca, kiedy to z oka
zji œwiêta narodowego Fran

cji odby³ siê imponuj¹cy pokaz 
sztucznych ogni. 

Wizyta w Meung dowiod³a, ¿e 
du¿a odleg³oœæ miêdzy miasta
mi nie stanowi bariery w dalszym 
utrzymywaniu i rozwijaniu wiêzi 
miêdzynarodowych. Nawi¹zane 
przyjaŸnie przezwyciê¿y³y na
wet przeszkodê nieznajomoœci 
jêzyka. Narzêdziem komunika
cji sta³o siê zaœ pragnienie po
znania i dzielenia siê zwyczaja
mi, kultur¹ a przede wszystkim 
sztuk¹ ¿ycia.

Uczestnicy wyjazdu pragn¹ 
podziêkowaæ w³adzom Stowa
rzyszeñ w Polsce i Francji oraz 
rodzinom francuskim za ich 
trud w³o¿ony w zorganizowa
nie ca³ego pobytu. Dziêki nim 
wspomnienia bierunian, którzy 
odwiedzili Meung, wype³nione 
s¹ piêknymi obrazami i wra
¿eniami, które na zawsze po
zostan¹ w ich sercach.

Agnieszka Jagoda

Pójdê do nieba piechotą

Wizyta w Meung sur Loire



Pójdê do nieba piechotą

Wizyta 
w Meung sur Loire


