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BieruńskimilionzłotychdlaWOŚ P
MAMY
REKORD!
114 223,05 zł
Znamyostatecznąkwotęzebraną
podczas 27.FinałuWielkiejOrkiestry
Świąt eczn ej Pom oc y w Bier un iu.
JakinformujebieruńskisztabWOŚP,
w tymrokuudałosięzebraćrekordowąsumęo kilkasetzłotychpoprawiając jeszcze zeszłoroczny świetny
wynik zbiórki. A wszystko to, dzięki
zaangażowaniui wielkodusznościbieruńskiej społeczności, która na ten
celdarowałaaż 114 223,05 zł!
PrzezosiemnaścielatWOŚPw Bieruniu wolontariusze zebrali ponad
milionzłotych!!!

Czytajstr.8

Kolejnyrokbudżetowy
Zgodniez uchwałąRadyMiejskiej
z 20grudniaubiegłegoroku,budżet
Bierunia na rok 2019 przedstawia
sięnastępująco:przewidywanedochod y bud żet u mias ta wyn ios ą

111.254.343,63 zł, natomiast prognozowane wydatki zamykają się
kwotą 109.172.075,25 zł.
W każdym budżecie samorządowym,obokwydatkówbieżącychzwią-

zanych z realizacją podstawowych
zadańgminy,jakchociażbyfunkcjonowanie oświaty, obiektów gminnychczyjednostekbudżetowychsą
takzwanewydatkimajątkowe.Nasi

radni pulę wydatków podzielili następująco: 89.487.727,25 zł na wydatki bieżące a 19.684.348,00 zł
na wydatkimajątkowe.Naszemiastonienależydo gminubogich,ale
zawsze jest tak, że pomysłów jest
więcej,niżpieniędzy.Od dłuższego
czasu,w poszczególnychwydaniach
naszej gazety przedstawiamy reali-

zację zadań inwestycyjnych gminy.
Takjestrównieżtymrazem.Na kolejnych stronach prezentujemy następnywycinektego,corealizowanejestw mieście.Chcemybowiem,
abymieszkańcyBierunia,czytelnicy
Rodni, na bieżąco mogli obserwowaćjakrealizowanesązadaniabudżetowe.
(ZP)
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Centrumprzesiadkowei nietylko…
Jednoz większychzadań,których
realizacjarozpoczniesięw tymroku,
czyli budowa Centrum Przesiadkowego,taknaprawdęskładasięz czterechczęścii najlepiejbędziejeprzedstawićpo kolei.
Trzyz tychzdańbędąrealizowane
w systemie „Projektuj i buduj”,
a na jedno gmina posiada gotową
dokumentację.Należyjednakpamiętać,żedopieroteczteryczęści,składająsięna jednozdanie.Naszemiasto otrzymało na całość prac
dofinansowanieześrodkówzewnętrznych, a konkretnie z Regionalnego
ProgramuOperacyjnegoWojewództwaŚląskiegow ramachEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego.
Wartośćprojektuwynosi 7,6mlnzłotych,z czegoponad 6mlnzłotychto
kwota dofinansowania. Przejdźmy
więcdo szczegółów.
Pierwsze zadanie – to budowa
ciągupieszo-rowerowegowzdłużulicyTurystycznej.Dokładnieod ulicy
św.Kingido istniejącejtrasyBieruń
Nowy–BieruńStary.Toraptemponadstometrówścieżkirowerowej.
Możnapowiedziećniewiele,aledla
rowerzystów jest to bardzo ważny
łącznikw rejonieStarostwaPowia-

towegoi KomendyPowiatowejPolicji.Wykonawcategozdaniajużzostałwyłonionyi w listopadzietego
roku,powinienzakończyćprace.Teraz pracuje nad koncepcją i niebawempowinienjąprzekazaćdo akceptacji.
Drugiezadanie–tozaprojektowanie i budowa oświetlenia drogi rowerowejod ulicyBarykido ulicyKościelnej,czylioświetlenieistniejącego
ciągurowerowego.Tuteżzostałwy-

łoniony wykonawca, który ma czas
na realizacjępracdo 19grudnia 2019
roku.Wartośćbruttotegozdanianieznacznieprzekracza 685tysięcyzłotych.Cociekawe,na odcinkuo długości 3800 metrów powstanie tak
zwane oświetlenie aktywne. Lampy
wyposażonew czujniki,będąświeciłyz natężeniemuzależnionymod intensywnościruchurowerowego.
Trzeciezadaniejestnajwiększei dotyczyprzebudowydworcaPKPw Bie-

runiuNowymorazprzyległegomiejscana potrzebyCentrumPrzesiadkowego.W zeszłymrokunieudałosię
wyłonić wykonawcy. Właśnie trwa
kolejna procedura przetargowa. Tu
mamynajwiększyzakrespracprojektowych i wykonawczych, a z uwagi
na otrzymane dofinansowanie, całe
zadanie powinno być zrealizowane
do końca 2020roku.Na raziemamy
tylko plan funkcjonalno użytkowy.
Dopiero wykonawca wyłoniony

w przetargu stworzy dokumentację
projektowąorazprzystąpido realizacjizdania.Na pewnobędzietamdoprowadzonakomunikacjarowerowa
połączona z istniejącymi ścieżkami,
będzierowerownia,powstanieprzystanekautobusowy,a sambudynek
dworcaodzyskadawnyblaski nowe
funkcje. W tej chwili, trudno pisać
o szczegółach gdyż plan funkcjonalno – użytkowy zawiera jedynie wytyczne do projektowania. Ostatecznąpropozycjęprzedstawiprojektant,
ponieważjednakniemówimyo nowymbudynku,tylkoadaptacjiistniejącegoobiektu,pewneszczegółowe
rozwiązaniamogąuleczmianie–mówinaczelnikWydziałuInwestycjii RemontówUrzęduMiejskiego–Maciej
Karkula.
Czwartezadanie–na któremamy
dokumentacjęprojektową,tobudowa ścieżki rowerowej od ulicy Kościelnej do ulicy Jagiełły wzdłuż ulic
św.Barbary,Węglowejażdo ul.Królowej Jadwigi.  Jak widać, zima to
czaspracdokumentacyjno-projektowych,ogłaszaniaprzetargówi organizowaniarobót.Niebawempoinformujemy naszych czytelników
o rozpoczęciutychi innychzadańrealizowanychw Bieruniu.

Nowasalagimnastycznadlaodnowionej
szkołypodstawowej
Niedawnopisaliśmyozakończonej term om od ern iz ac ji bud ynk u
Szkoły Podstawowej nr 1, a już
Gmina Bieruń przystępuje do kolejnego zadania w tej placówce,
czyl i bud ow y now ej sal i gimn astycznej.
Obecna sala ćwiczeń, wybudowana w latach 60-tych ubiegłego
wieku nie posiada sanitariatów,
a szatnie mieszczą się w piwnicach. Niewiele lepsza jest część
przeznaczonado ćwiczeń–warunki do prowadzenia tak istotnych
w dzisiejszychczasachzajęćz wychowania fizycznego są nieprzystające do żadnych standardów.
Urząd Miejski w Bieruniu postanow ił więc stwor zyć war unk i
do rozwijania się kolejnych sportowychtalentów.Jaknaspoinfor-

mowałMaciejKarkula–naczelnik
Wydziału Inwestycji i Remontów
UrzęduMiejskiego,niezbędnajest
rozb iórk a istn iej ąc eg o obiekt u,
wzmocnieniegruntui wybudowanie nowego obiektu. Sporym wyzwaniem dla wykonawcy będzie
kon ieczn ość rea liz ow an ia prac
w trakcie zajęć lekcyjnych. Całe
przedsięwzięciebędziewymagało
wyrozumiałościzestronyuczniów,
nauczycielii rodziców.W tejchwili
mamygotowyprojekti trwaprzetarg mający wyłonić firmę do realizacjitegozadania–dodajenaczelnikKarkula.
Planowanainwestycjazakładawyburzenie istniejącego budynku sali
gimnastycznej i budowę nowego
skrzydła, zawierającego nową salę
wrazz zapleczemsportowym(szat-

niami, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, pomieszczeniami
dla nauczycieli, magazynem sprzętu sportowego), a także hol wejściowy, pomieszczenia techniczne
i pomocniczeorazkomunikacjęi szyb
windowy.Abyw pełniwykorzystać
możliwości,jakieoferujeobiekt,postanowiono, że powstanie tu równieżpomieszczeniebiblioteczneoraz
salado gimnastykikorekcyjnejwraz
z zapleczem.
Dodatkowood stronypółnocno-wschodniejszkołarozbudowanazostanie o nową zewnętrzną klatkę
schodową wraz z windą pochylnią
dlaosóbniepełnosprawnych.
Budowa sali gimnastycznej jest
zadaniemwieloletnimi potrwado roku 2021. Właśnie trwa kolejna
proceduraprzetargowa.
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Zakończonomodernizacjęfragmentu
lewobrzeżnegowałuWisły
PaństwoweGospodarstwoWodne
WodyPolskieRegionalnyZarządGospodarki Wodnej w Gliwicach w ramachzakończonychwłaśnieinwestycji, kosztem blis ko 2,3 mln zł
zrealizowało dwa projekty. Pierwszy
to„Przebudowai nadbudowalewego
wału rzeki Wisły oraz lewego wału
rzekiPszczynkiod ujściarzekiGostynkido nasypukolejowegow Jedlinie.”
Drugiobejmował„Modernizacjęi nadbudowęlewostronnegoobwałowania
rzekiWisływ Bieruniu- Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji
przy ul. Mielęckiego 82) do mostu
w ulicy Warszawskiej (droga nr 44)
wrazz odwodnieniemterenówzawalawałówrzekiPrzemszy.
Jako, że bezpieczeństwo przeciwpowodziowemaw naszejgminieabsolutny priorytet, przypomnijmy, że
jeszczepoprzedniaRadaMiejskaw Bie-

runiuw maju 2017,wyrażającswoje
zan iep okoj en ie, podj ęła Uchwałę
w sprawiepodjęcianatychmiastowych
działańzabezpieczającychmiastoBieruńprzed powodzią.Zostałaonaskierowana do instytucji odpowiedzialnychza zapewnieniebezpieczeństwa
powodziowego mieszkańcom Bierunia.
MiesiącpóźniejBurmistrzBierunia
KrystianGrzesica,StarostaBieruńsko-Lędziński Bernard Bednorz oraz senator Czesław Ryszka w czasie spotkaniaz MinistremMariuszemGajdą
w Warszawie, przekazali wykaz najistotniejszych dla nas inwestycji mającychznaczeniedlaochronyprzed powodzią miasta. Wśród inwestycji,
na którychnamnajbardziejzależyznalazły się: nadbudowa obwałowania
Wisły w Czarnuchowicach (od ujścia
Przemszy do mostu na ul. Warszawskiej), przebudowa ponad 7 km wa-

łów przeciwpowodziowych Gostynki
orazodbudowaobwałowańMlecznej.
Po latachopóźnień,następujeprzyśpieszenierealizacjizadańpoprawiających bezpieczeństwo powodziowe
na naszym terenie. W naszym mieściedziałaZespółRoboczyds.zagrożeniapowodziowegoa dziękijegopracy wykon an o już: inwentaryz ację
rowówmelioracyjnychz uwzględnieniemgranichydrologicznych,grodzie
ziemne w miejscach występowania
wód cofkowych rzeki Wisły, potoku
Bijasowickiego, zastawki żelbetowe
na rowiemelioracyjnymw rejonieul.
Wiślanej w Bieruniu oraz przebudowęrurociągutłocznego–mówiMieczysławStankiewiczkoordynującyprace z ramien ia Pols kiej Grup y
Górniczej S.A.OddziałKWK„Piast-ZiemowitRuchPiast”.
Wszystkotocieszy,alebynajmniej
nieusypianaszejczujności.Wykaznaj-

istotniejszychdlanasinwestycji,mających znaczenie dla ochrony Bieruniaprzed powodziąjestznaczniedłuższy.Jaktwierdziministerstwopozostałe,
wymienionew piśmieprojekty,znajdują się na liście inwestycji buforowych, których zasadność została potwierd zon a anal iz ami, jedn akż e

wskutek przyjętych limitów finansowychichrealizacjazależyod stopnia
wdrożeniadziałaństrategicznychoraz
uzyskaniadodatkowychśrodków.Na tej
liścieznajdujesięrównieżinwestycja
pn. Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki
Mleczna.

ROZBuDOWAIPRZEBuDOWAOCZYSZCZALNIŚCIEKóWWBIERuNIuPRZYuL.SOLECKIEJ
RAPORTZ PLACuBuDOWY
Mimo zimowej aury trwają prace budowlane
przy ulicySoleckiej.Przypomnijmy,żeBieruńskie
PrzedsiębiorstwoInżynieriiKomunalnej Sp.z. o.o.,
realizujew tymmiejscuwieloletniezadaniepod nazwą:„Rozbudowai modernizacjaoczyszczalniściekóww Bieruniu”.Inwestycja,którejcałkowitykoszt
wynosi 16 398 476,65 złrealizowanajestz udziałem funduszy unijnych. Kwota dofinansowania
z UniiEuropejskiejto 8 499 210,46 zł.
Jak nas poinformował Tadeusz Kowalik – prezes
BPIKpracebiegnązgodniez przyjętymharmonogramem. Co więcej, wykonawca – gorlicka firma
OTECHspółkaz o.o.-dobrzewykorzystałubiegłorocznąauręi częśćrobótzrealizowałz wyprzedzeniem. Zakończono prace zbrojarskie i betoniarskie,którychniemożnawykonywaćw zimie.W tej
chwilina placubudowytrwająpraceziemnezwiązanez makroniwelacjąterenu.Rowycyrkulacyjne
zostałyzasypane,a całytereno powierzchnijednegohektaraznaczniepodniesiony.Dotychczasowaoczyszczalniazajmowałaprawiedwai półhektara,natomiastnowaniewymagaażtakdużego
terenu.Jakociekawostkępodam,żedo podbudowyterenuwykorzystaliśmygruzz burzonegohoteluprzy dworcukolejowymw Oświęcimiu–dodajeprezesKowalik.

Wartopodkreślić,żeprzezcałyczasbudowyoczyszczalniapracujenormalnie.W tejchwiliczynnajest
połowanowejczyszczalnii wszystkieprocesytechnologiczneregulowanesąprzezsystemkomputerowy.Wielezastosowanychtuurządzeńtonajnowsze
i najbardziejzaawansowanerozwiązaniaw skalieuropejskiej.Dziękinowoczesnym,sterowanymnumerycznieurządzeniomnowaczęśćoczyszcza 80procentściekówspływającychz osiedlaprzy ul.Granitowej,
rejonuulicyMieszka I orazCzarnuchowic.Pozostałe20procentdo czasucałkowitegozakończeniabudowyoczyszczastarainstalacja.Docelowoprzy obsłudzeoczyszczalnibędziepracowałoosiemosóbna trzy
zmiany.W tejchwiliniemamyjeszczewybudowanegozbiornikaretencyjnego,którybędzieprzyjmowałnadmiarściekówspływającychw okresachzwięk-

szonychnapływów.Zbiorniktenpowstaniena miejscustaregotransformatoraaledopierowtedykiedyfirmaTauronwybudujenowy.Należywyjaśnić,
żez naszychtrzechoczyszczalniobiektprzy ulicySoleckiejjestnajwiększy.Inwestycjaza ponad 16milionów, jest budowana perspektywicznie z zapasem
pozwalającym zwiększyć obciążenie hydrauliczne
na potrzebyprzyszłychklientów.
Opróczściekówdopływającychrurociągamibędzie
teżprzyjmowaniedostawściekówwozamiasenizacyjnymipoprzezstacjęzlewnąumożliwiającąfizyko-chemiczne badanie dostarczonego ścieku.
Wiosnąwykonawcazaczniebudowaćdrogii chodnikiw rejonieoczyszczalni,siaćtrawęorazsadzić
drzewa. Chcielibyśmy aby oczyszczalnia była nie
tylkosprawnai funkcjonalnaaleteżzwyczajnie–ładna.Takbyśmymoglisięszczycić,żemamyw naszejgminiekolejnyreprezentacyjnyobiekt.
Chciałbym dodać – mówi Damian Blacha, że celem projektu jest ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Bieruń.Celtenzrealizowanyzostaniewłaśniepoprzez
omawianą tu kompleksową rozbudowę i modernizacjęoczyszczalniściekówznajdującąsięprzy ul.
Soleckiejw Bieruniu.Inwestycjapozwolina ograniczenie ilości substancji szkodliwych powstającychw procesieoczyszczaniaścieków,w tymsub-

stancjiorganicznychi biogennychorazzmniejszenieenergochłonnościobiektu.Prowadzoneprace
wpłynąpozytywniena środowiskonaturalne,a co
za tym idzie, będą sprzyjać poprawie standardu
życia mieszkańców naszej gminy. Przewidywany
terminzakończeniarozbudowytejoczyszczalnito
konieclistopadategorokui wszystkowskazuje,że
termintenzostaniedotrzymany.
ZbigniewPiksa
Projektdofinansowanyw ramach
ProgramuOperacyjnegoInfrastruktura
i Środowisko 2014–2020,
Działanie 2.3.„Gospodarkawodno-ściekowa
w aglomeracjach”, II ośpriorytetowa„Ochrona
środowiska,w tymadaptacjado zmianklimatu”.

BIERuŃSKIEPRZEDSIĘBIORSTWOINŻYNIERIIKOMuNALNEJSp.zo.o.,ul.Jagiełły13,43-155Bieruńtel.(032)216-27-64,(032)328-96-84,e-mail:bpik@bpik.com.pl,www.bpik.com.pl
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Rzykejdyckido DuchaŚwiętego
–„Rzykejdyckido DuchaŚwiętego a nie bydziesz tromba” – miała
zdaniemksiędzadr.Damiana Bednarskiego,mówićbabkainnegoksiędza – profesora Jerzego Szymika.
To jedno z wielu ważnych stwierdzeń, jaki usłyszeliśmy w sobotę
25styczniaw kościelepw.św.BartłomiejapodczaskonferencjidlanauczycielidekanatuBieruń.Podczas
konf er enc ji zat yt uł ow an ej „Duch
Święty w szkole” prelegent – ks.
DamianBednarski–rozwinąłtemat
darówDuchaŚwiętego,omawiając
ichznaczeniew życiui pracypedagogicznej.
Kulminacją wieczoru była Msza
świętaodprawiona przezksiędzaabp.
Wiktora Skworca metropolitę katowickiego. W czasie kazania, ksiądz
arcybiskup mówił o etosie nauczycielskim i kłopotach z jakim boryka
siętośrodowisko.Szczególnieaktualniezabrzmiałapel,bynauczyciele
uczylimłodych,jakw Internecieod-

dzielićprawdęod fałszui faktyod ich
interpretacji.
Niemalsetkanaszychpedagogów
spędziłaudanywieczór,któryzakoń-

czył się spotkaniem w „Jutrzence”.
Tu, arcybiskup Wiktor Skworc przypomniałosobęksiędzaJana Machy,
zgilotynowanego przez niemieckich

okupantówpodczas II wojnyświatowej.Postulatoremw procesiebeatyfikacyjnymwspomnianegoSługiBożego jest ksiądz Damian Bednarski.

Jak to w czasie mniej formalnego
spotkania,chwilebardziejpoważne
przeplatały się z tymi bardziej swobodnymi, kiedy to aż skrzyło się
od anegdot. Najpierw ksiądz Kamil
zagrał kolędę na „F”, czyli Wśród
nocnejciszy”,ksiądzarcybiskupwspomniał,jakprzy temperaturzeminus
dwadzieściastopniodprawiałktóregośsylwestraMszęŚwiętąna Przechybie,namawiającmarznącychwiernych by „tupali dla Jezusa” w takt
kolędy. Obchodząca urodziny dyr.
Barbara Nieckarz, otrzymała od naszegometropolitypięknybukietkwiatów a ks. proboszcz Janusz Kwapiszewski podziękowania za opiekę
nad bieruńskim i metropolitalnym
skarbem,jakimjestWalencinek.Przypomniano też fragment notatki biskupaStanisławaAdamskiego,który
w swoimkalendarzu,w okresiemiędzywojennym, zapisał po wizytacji:
o godz. 16.00herbatkaz nauczycielstwem.

PROM OC JAALB uM uROM AN ANYG I

Dziełanaszegomistrza–możeszmiećw domu

P

rawiewszyscyw naszymmieścieznająpana Romana Nygę.
Większośćcenijegoprace,których wartość potwierdzają kolejne
recenzjez licznychwystawkrajowych
i zagranicznych.W codziennymżyciu
niemamyzbytwieluokazjido delektowania się sztuką, nawet jeśli jest
onana wyciągnięcieręki.A przecież

czasemnależałobysięzatrzymać,popatrzeći zastanowić.
W poniedziałek 28styczniaw Stajniach Książęcych Muzeum Zamkowego w Pszczynie, odbyło się spotkanieautorskiepromującenajnowszy
albummalarstwaRomana Nygi.Warto sięgnąć po tę książkę, by mieć
swoichzbiorachcałkiemsporywyci-

nektwórczościnaszegoartystyi w domowym zaciszu kontemplować poszczególneprace.
Artysta, który tworzy od ponad
55lat,maswoimdorobkupracez różnychokresówswejaktywności,a jegodziełapodlegałyprzemianomformalnymi treściowym.Sąwśródnich
kompozycje o szczególnym nastroju
i intymności, odmalowane z urzekającą precyzją. Nie brak i takich, wywołującychsilneemocje.RomanNyga lubi duże formaty, a przez kolor
działana widzana wielkichprzestrzeniach.W naszymmieście,nawetktoś
omijający galerie szerokim łukiem,
z twórczościątegoartystyspotykasię
na każdymkroku.BramaMorawska,
figurkiutopcówna rynku,freskw kościele p.w. św. Bartłomieja, pomnik
św.Walentego–totylkoniektórez jegodziełwpisanychw topografięBierunia. Tajemnicą artysty pozostanie,
jakudajemusięłączyćlokalnośćz uniwersalizmem?Wszak,jegopracewystawianebyływ galeriach:Polski,Szwajcarii,Niemiec,Belgii,Holandii…
Zwróciłna touwagęburmistrzKrystian Grzesica, który w wystąpieniu

otwierającym promocję podkreślił
umiejętnąkompozycjęnowoczesnych
w formiedziełRomana Nygi,z lokalną tradycją śląską, obecną w jego
twórczości. Cieszę się, że promocja
albumu odbywa się w sercu ziemi
pszczyńskieji czekamna kolejnąwystawę w rodzinnym Bieruniu – powiedziałburmistrz.
MaciejKluss–dyrektorMuzeum
Zamkowego w Pszczynie, witając
gości przybyłych na promocję powiedział: spotkaliśmy się aby delekt ow ać się piękn ym i obr az am i
i opowieściami, które im towarzyszą.W otoczeniupracRomana Ny-

giuzupełnionychprojekcjązdjęciowo-filmową, rozmowę o życiowej
drodze naszego twórcy poprowadziłjegosyn,historyksztuki– MarcinNyga.
W gronieprzybyłychgości,obecni
byli:radnySejmikuŚląskiegoa zarazem przewodniczący Komisji Nauki
i Kultury–PiotrCzarnynoga,dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego – Przemysław Smyczek,JózefBerger–przewodniczący
StowarzyszeniaMiłośników 600-letniego Bierunia, radni, przyjaciele,
liczni miłośnicy twórczości Romana Nygi.
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Śp.JanCzempas(1948-2019)
W sobotę 5styczniazmarłnagle
profesor Jan Czempas – wybitny
ekonomista, wielki lokalny patriota,społeczniki samorządowiec(radny miejski i wojewódzki). W 2005
roku uhonorowany tytułem ZasłużonyDlaMiastaBierunia.
W środę 9styczniarodzina,przyjaciele, bierunianie – tłumnie przybyli
do kościołap.w.św.Bartłomieja,by
pożegnaćŚ.P.JanaCzempasa–jednegoz najznamienitszychmieszkańców naszego miasta. Pogrzeb odbył
się ze wszelkimi honorami należnemu znaczącemu, ale przede wszystkimdobremuczłowiekowi.Mszępogrzebowąw kościeleśw.Bartłomieja
w Bier un iu odp raw ił o 10 księż y.
–Byłświadomswoichtalentówi robił wszystko, by je wykorzystać dla
czynieniadobra.Pozostaniew naszej
pamięcijakoczłowiekogromnejmądrości i dobroci, człowiek życzliwy
wobecinnych,człowieko ogromnym
poc zuc iu hum or u – pow ied ział
ks. proboszcz Janusz Kwapiszewski
podczasmszypogrzebowej.Po Mszy
świętejsformowanokonduktżałobny, któr y odp row ad ził Zmarł eg o,
na miejsce ostatniego spoczynku,
na cmentarzuprzy Sanktuariumśw.
Walentego.W kondukcie,w asyście
pocztówsztandarowych,wrazz najbliższymi Jana Czempasa, kroczyli
przedstawiciele władz samorządowych: Bierunia, Województwa Śląskiego,PowiatuBieruńsko-Lędzińskiego, członk ow ie Stow ar zys zen ia
Miłośników 600 letniego Bierunia,
ChóruPolonia,licznagrupapracownikówUniwersytetuEkonomicznego
w Katowicachi innychuczelni,dziennikarze z którymi Pan Profesor tak
chętniewspółpracowałorazsąsiedzi.
Nad grobem, w imieniu bieruńskiej
społecznościZmarłegopożegnałburmistrzKrystianGrzesica.

–Byłczłowiekiemznanymzeswojej życzliwości i dobrej woli działania.Byłbezkompromisowy,odważny i szczery. Nie wszystkim i nie
zawszesiętopodobało.Czasemje-

Za współczucie, słowa otuchy i pocieszenia,
modlitwy w intencji

śp. Jana Czempasa
oraz liczny udział w ceremonii pogrzebowej.
Serdecznie dziękujemy
Żona wraz z rodziną
Bóg zapłać w imieniu śp. Jana

go obecność onieśmielała, ale mówiłto,coczułi mówiłto,w cowierzył. Był człowiekiem niezwykłym.
Zap am ięt am y go jak o człow iek a
o wielkimintelekciei wielkimsercu,

człowieka,którykochałludzii swoje
miasto. Spoczywaj w pokoju – powiedziałnad grobemburmistrzKrystianGrzesica.

Dr hab. Jan Czemp as urod ził się w 1948 rok u w Bier un iu.
Byłabsolwentem,a następniewykładowcąUniwersytetuEkonomicznego
w Katowicach,cenionymekonomistą,znawcąsamorządu.
Wykładał w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości UE w Katowicach
i GórnośląskiejWyższejSzkołyPrzedsiębiorczościw Chorzowie.Byłautoremponad 60ekspertyzorazpublikacjinaukowychna tematsytuacjifinansowejmiasti gmin,a takżepromotoremponad 500pracdyplomowych.
Był orędownikiem odzyskania samodzielności administracyjnej przez
Bieruń.DwukrotniezostałczłonkiemRadyMiejskiejw Bieruniu.ByłteżradnymSejmikuWojewództwaŚląskiego.Za swojedokonaniazostałodznaczonyBrązowymi ZłotymKrzyżemZasługiorazMedalemKomisjiEdukacji
Narodoweja takżetytułemZasłużonydlaMiastaBieruniai NagrodąStarostyBieruńsko-LędzińskiegoClemensProPublicoBono.

WSPOM NIEN IE
O PROF ES OR ZE
OsobiścieJankaCzempasapoznałemjesienią 1969roku,będącstudentem I roku ówczesnej Wyższej
SzkołyEkonomicznej.Janekfinalizowałwówczasstudia,aktywnieuczestniczącw różnychformachżyciastudenckiego. Trudno było go nie
zauważyć.
Pracęw uczelnirozpocząłw 1970
roku,i conależypodkreślić,w uznanym nie tylko w rodzimej uczelni,
alew całejPolsce–InstytucieEkonometrii. Zdobył wówczas solidne
podstawy metodyczne niezbędne
do profesjonalnego modelowania
i prognozowaniazjawiskorazrelacji
gospodarczych.Wysokiekompetencjew zakresiestatystykii ekonometriiskuteczniewykorzystywałnietylko w pracy naukowej ale również
w licznych ekspertyzach, pracach
studialnychi innychopracowaniach
przygotowywanychdlapraktykigospodarczej, w tym głównie jednosteksamorząduterytorialnego.
Nasze ścieżki zawodowe ściślej
połączyłysięw 1986roku,kiedyJanek,jużjakoadiunkt(stopieńdoktorauzyskałw 1982roku,a doktora
habilitowanegow 2014)postanowił
poszerzyć swoje rozległe zainteresowania o problematykę inwestowania, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego.
Dlategoteżdołączyłdo zespołupracownikówKatedryInwestycjii Nieruchomości, w której pracował
do końcażycia.
JakzapamiętamyJanka?
Będziemy serdecznie Go wspominaćw różnychwymiarach,m.in.jako:
• uczonego, wybitnego znawcę
problematykiinwestycjisamorządu
terytorialnego,autorawielucennych
opracowań naukowych oraz eksperckich,
•człowiekao szerokichzainteresowaniachiimponującejwiedzyz licznychobszarówpoza ekonomią,m.in.
historią i kulturąŚląska, językiemi
kulturą francuską, pochodzeniem
nazwisk,
• znakomitego organizatora pełniącegolicznefunkcje,a przedewszystkimpełniącegoprzezkilkanaścielat
funkcjępełnomocnikaRektoraAE/UE
w Katowicachds.RybnickiegoOśrodka Naukowo-Dydaktycznego. Dzięki
Jego tytanicznej pracy ośrodek ten
rozwinął się będąc dzisiaj jednym
z wydziałówUniwersytetu.
Dlamniejaki naszejspołeczności
uniwersyteckiej było wielkim przywilejemto,żeprzezwielelatmogliśmy być razem z profesorem JankiemCzempasem.
KrzysztofMarcinek
UniwersytetEkonomicznyw Katowicach
KatedraInwestycjii Nieruchomości
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AdamDuczmal
– WójtGminyBojszowy
Mimo,żeod czternastulatmieszkam
w Bojszowach,dotychczasowączęśćmojegożyciazawodowegozwiązałemz Bieruniem, administracją samorządową,
a konkretnie – z bieruńskim sportem.
Zaczynałemjakopracownikhalisportowej, później byłem jej kierownikiem,

JanSłoninka– WójtGminyMiedźna
Naszagminamasporoatutów,chociażz Bieruniemjestemzwiązanyznacznie dłużej. To przez ostatnie trzy i pół
roku, nabywając doświadczenia samorządowego,wyniosłemz Bieruniawiele
pozytywnych emocji i ciekawych spostrzeżeń. Doskonale poznałem Radę
Miejskąsiódmejkadencjii ówczesnego
burmistrza–KrystianaGrzesicę,któremuwyborcypowierzylikierowaniemiastem również teraz. Moje obserwacje
dotyczą więc kilku, może nawet kilkunastupoprzednichlat.

PrzemysławMajor
– zastępcaburmistrzaMiastaCieszyna
Bieruń,przezwielelatbyłmoimmiejscem na ziemi i mimo, że mieszkam
i pracujęgdzieindziejtonadaljestmoimrodzinnymmiastemi pozostaniebardzo ważnym miejscem w moim życiu.
Tusięwychowałemi wykształciłem,tu
chodziłemdo kościoła,tuzdobywałem

a następnieprzeszedłemdo pracyw ReferacieSportuUrzęduMiejskiego.W miarę jak w mieście przybywało obiektów
sportowych, powstawały kolejne hale,
basen,narodziłasiękoncepcja,abyscentralizowaćzarządzanieobiektami,a szerzejsportemi utworzyćBieruńskiOśrodekSportui Rekreacji,w którympełniłem
obowiązkidyrektora.
Tak uczyłem się pracy urzędniczej
i funkcjonowaniajednostkibudżetowej.
Beztychdoświadczeń,z pewnościątrudniej byłoby mi teraz pełnić obowiązki
WójtaGminyBojszowy.
Przeciętny mieszkaniec ocenia pracę
dyrektora BOSiR przez pryzmat organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych. Tymczasem to również doświadczenie w zarządzaniu majątkiem
gminyjakimsą:dwiehalesportowe,dwa
baseny,dwabudynkiklubowe,kilkanaścieplacówzabaw.Zarządzaniesporym

zespołem pracowników i funkcjonowaniemw ramachdyscyplinybudżetowej.
Ponad 23 lata pracowałem w Bieruniui chociażmojaaktywnośćzawodowa
obejmowałajedyniefragmentdziałalnościsamorządowej,todoświadczeniezdobyłem znacznie szersze. Miałem okazję
uczestniczyćw pracachkomisjiradymiejskiej, brać udział w sesjach, a poprzez
stałykontaktz trzemakolejnymiburmistrzamiorazkoleżankamii kolegamiz innych jednostek budżetowych jak BOK,
CentrumUsługczyStrażMiejska–nabywałemdoświadczeniarównieżw innych
zagadnieniach samorządowych. Poznałemfunkcjonowaniegminyjakocałości.
Gmina Bojszowyjestmniejszągminą
niż Bieruń i tym samym Urząd Gminy
jestznacznieskromniejszyniżUrządMiejskiw Bieruniu.Dlategoteż,bezpośrednie przeniesienie doświadczeń bieruńskichniejestmożliwe.Tocow Bieruniu

wykonujekilkaosóblubczasemcaływydział,u nasspoczywana barkachjednego pracown ika. Na szczęś cie mamy
w Bojszowach bardzo kompetentnych
pracowników,dziękiczemumożemybyć
spokojnio rozwójnaszejgminy.
Naszą gminę tworzy pięć miejscowości: Jedlina, Międzyrzecze, Świerczyniec,
BojszowyNowei Bojszowy.Możeniema
u nasażtakichdysproporcjijakw Miedznej, gdzie obok miejscowości rolniczych
są miejscowości bardziej przemysłowe,
zurbanizowane i zabudowane blokami.
Ale również u nas wyczuwamy odrębnośćale specyfikęposzczególnychmiejscowości, każda z nich ma nieco inne
problemy i inne oczekiwania. Międzyrzecze i Jedlina to tereny zalewowe,
w BojszowachNowychjednymz kluczowych jest temat kanalizacji. Natomiast
tematemogólnogminnymjestplanowana gazyfikacja.

W Bieruniuwidziałemjakkształtująsię
relacjeburmistrzaz RadąMiejską.Mam
nadzieję,żetedobredoświadczeniauda
misięprzenieśćna gruntbojszowski.MamymocnoodmłodzonąRadęGminyi chociażradniprzychodząz różnychugrupowań, to widzę, że wszyscy mają na celu
dobroBojszów.Uważamtoza dobryprognostyk.Tymbardziej,żena nowymstanowiskumuszęzmierzyćsięz szerszągrupązagadnieńjak:gospodarkaprzestrzenna,
komunalna, zagadnienia oświaty i kultury.W ubiegłymroku,w UrzędzieGminy
nastąpiłazmiana na stanowiskach:Sekretarza, Skarbnika i Wójta, ale szybko zaczynamytworzyćjednądrużynędlaBojszów.Po dwóchmiesiącachpracywidzę,
żew naszejgminiemamyświetnychfachowców, urzędnicy z doświadczeniem
i zaangażowaniempracująna rzeczmieszkańców,obrazgminyi ocenęwójta.To
będziedobrakadencjadlanaszejgminy.

Z szacunkiemprzyznaję,żepracaburmistrza Grzesicy potwierdza słuszność
twierdzenia: „zgoda buduje”. Mimo, że
na początku poprzedniej kadencji radni
z ugrupowaniaKrystianaGrzesicystanowili mniejszość w Radzie Miejskiej, burmistrzpotrafiłstworzyćzgranyzespółpracującyna rzeczBierunia.Do tegostopnia,
żeniektórzyradniw ostatnichwyborach
startowalijużz jegougrupowania.Todla
mniecennedoświadczeniew momencie,
kiedyzaczynamwspółpracęz RadąGminyMiedźna.
Pracującw Bieruniuzajmowałemsię
jedynie wycinkiem działalności samorządowejaleoczywiścieprzyglądałem
się też jak funkcjonują: gospodarka,
służbazdrowia,oświata,kulturai sport.
Sporo nauczyłem się od pani KrystynyTrzońskiej,zarównokiedypracowała jako Sekretarz Miasta, jak i wcześniej, gdy organizowała gospodarkę
przestrzennągminy.Żałuję,alemniejszy kontakt miałem z panią Skarbnik
Dorotą Przybyłą, a jej doświadczenie
z pewnościąbymisięterazprzydało.
Bieruńjestmiastem,któreposiadawięk-

szy budżet, więcej mieszkańców i siłą
rzeczy,bardziejrozbudowanąadministracjęsamorządową.
Możechciałbymprzenieśćna niektórebieruńskierozwiązania,alemypracujemy w innych uwarunkowaniach.
Zresztą,naszagminamarównieżsporo
atutów.W UrzędzieGminymamyrzetelnych i kompetentnych urzędników
samorządowych. Gmina Miedźna ma
mniejszy budżet, a jednocześnie jest
większa obszarowo i tworzy ją więcej
miejscowości. Dlatego – moim zdaniem – aby bardziej zintegrować naszychmieszkańców,powinniśmypostawić na rozw ój wew nątrzg m inn ej
komunikacji. Teraz, nawet wspaniała
imprezazorganizowanaw jednejmiejscowości,gromadzimieszkańcówtylko
tej jednej miejscowości. Komunikacja
wew nątrzg m inn a moż e to zmien ić,
a przy okazji ułatwi życie naszych najmłodszychmieszkańców.Mówiąckonkretnie, pomoże w skorzystaniu z naszejofertyoświatowej.Mamybardziej
rozwiniętą sieć szkół niż wspomniany
Bieruń:dwieszkoływ Woli,szkołęw Gó-

rze,zespółszkółpodstawowychi dwie
szkołyśrednie,któreprowadzimychoć
niejesttozadaniemgminy.Takabaza,
po niezbędnymdofinansowaniu,dzięki
profesjonalnej kadrze nauczycielskiej,
daje możliwości kształcenia, a rozwój
komunikacjiznacznietoułatwi.
Możemy natomiast zazdrościć Bieruniowi doskonale ulokowanej strefy
ekonomicznej.Dziękidalekowzrocznej
polityce kolejnych samorządowców,
Bieruń,chociażjestgminągórniczą,to
corazbardziejuniezależniasięod węglai aktywniepozyskujekolejnychinwestorów.W dodatku,DK 44jestnatur aln ą gran ic ą odd ziel aj ąc ą część
przemysłową miasta od części mieszkalnej. Wiem, że są wyjątki jak Mleczarnia,Nitroergczykilkainnychprzedsiębiorstw,aletofirmy,któreznacznie
wcześniejulokowałysięw swoichsiedzibach.
Myw Miedźnej,mamyznaczniepoważniejszeproblemyz górnictwem.Kopalni praktycznie nie ma, a problemy
okołogórnicze pozostały. W dodatku,
poprzednie władze gminy w nietrafio-

nysposóbulokowałynaszączęśćstrefy
ekonomicznej.Niedość,żejestonazbyt
mała, bo obejmuje tylko 3 hektary, to
jeszczeulokowanojąna terenachmieszkaniowych.
Strefaekonomicznaotoczonajestzabudową osiedlową, sklepem spożywczym, szkolnymi boiskami i pobliską
przyc hodn ią. To dos kon ał e miejs ce
na rozwijanie budownictwa mieszkaniowegoi zupełnienietrafionalokalizacja dla rozwoju przemysłu. Trudno tu
przyciągnąć inwestorów, których krępująograniczeniazwiązanez uciążliwościądlamieszkańców.A mieszkańcyto
przecieżmywszyscy.Dlategoteż,musimy się zmierzyć z tym zagadnieniem
bydladobranaszejspołeczności,pogodzićsprzeczneoczekiwania.
To oczywiście, jedynie niektóre zadaniastojąceprzed gminnąadministracją samorządową. Nie chciałbym jednak czytelników z Bierunia, zanudzać
naszymisprawami.Nowa,dynamiczna
RadaGminyMiedźna,z pewnościąstanowisilnyimpulsrozwojowyna najbliższepięćlat.

szlifyzawodowe,cow moimprzypadku
oznacza wprost – tu zdobywałem doświadczeniesamorządowe.Teraz,wraz
z żonąi dziećmibudujemyswojąprzyszłośćw Chybiuna ŚląskuCieszyńskim,
a jaod klikumiesięcypracuję,jakozastępcaburmistrzaMiastaCieszyna.Tak
jakmówiłemwcześniejBieruńjestjednakwemniei przezpierwszekilkatygodni,kiedypojawiałsięjakiśproblem
czyzagadnienie,zastanawiałemsięjakbyśmytozrobiliw Bieruniu?Czasjednakpłyniei dziśjużpytam:jaktowcześniejbyłorobionew naszymCieszynie?
Bieruń mnie ukształtował samorządowoi niebyłbymw tymmiejscu,gdybyniedoświadczeniabieruńskie.Dość
wspomnieć o mojej pierwszej pracy
w Starostwie.
Dziękizaproszeniui decyzjiówczesnego starosty Piotra Czarnynogi, nauczyłem się podstaw pracy urzędniczej, ale

równieżswoistejrzetelnościsamorządowej.Z koleipaniIrenieGrabowskiejzawdzięczam, że zostałem członkiem zespołumłodzieżowegow Stowarzyszeniu
Miłośników 600-letniegoBierunia,a dzięki rekomendacji tegoż stowarzyszenia
pierwszym radnym z osiedla Homera.
To,codalimimoimentorzysamorządowi:JanWieczorek,PiotrCzarnynoga,LudwikJagoda,świętejpamięciJanCzempas i wielu innych, teraz staram się
wykorzystywaćw Cieszynie.
Szczególnie przydaje mi się doświadczenie obecnej pani Sekretarz, a wcześniejNaczelnikWydziałuŁaduPrzestrzennego–paniKrystynyTrzońskiej.W czasach
kiedy byłem radnym, to ona nauczyła
mnie, że planowanie przestrzenne jest
najważniejszymelementemrozwojumiasta.Teraztakpatrzęna rozwójCieszyna.
Biorę pod uwagę, jakie ma plany przestrzenne,jakiemastudium,kierunkiza-

gospodarowania przestrzennego. Nasz
Cieszyn ma przepiękną starówkę, niedawno wpisaną do rejestru zabytków,
a mimo to, nie ma planu zagospodarowaniaprzestrzennegoŚródmieścia.Jest
jednoz wyzwańzawodowych,którestojąprzedemną.
Cieszyn jest większym miastem niż
Bieruń,zarównopod względemobszaru
jaki pod względemilościmieszkańców.
To 34tysięcznemiasto,mabudżetsięgający 180milionówzłotych.Cieszyniacysąbardzodumnizeswejhistoriii mająbardzodużeoczekiwaniawobecswoich
władzsamorządowych.
Bardzodobrymcieszyńskimdoświadczeniem,któregonieznamyw Bieruniu
jestzarządzaniemiastemw sposóbprojektowy.Kiedypojawiasiędużainwestycjaprowadzona przezmiasto,zarządzeniem burmistrza są powołane zespoły
zadaniowe, a z konkretnych wydziałów

bądź jednostek organizacyjnych gminy,
sąwskazanez imieniai nazwiskaosoby
odpowiadająceza realizacjętegoprojektu. Każda z nich ma przypisane zadania
i kompetencje. Taki zespół spotyka się
na bieżąco,a burmistrzotrzymujekompleksowąinformacjęo tym,cosiędzieje.
Dwanaście lat pracy w Radzie MiejskiejBierunia,czterylatapracyw Urzędzie Miejs kim, osiem lat w starostwie–w sumieprawiedwadzieścialata
w pracysamorządowej,kształtowałomojemyślenieo problemachmiastai jego
mieszkańców.W Bieruniunauczyłemsię
teżperspektywicznegopatrzeniana miasto.Tego,żedziśpodjętadecyzja,przynosiefektypo kilkulatachi determinuje
życiemieszkańcówczasemnawetna wielepokoleń.Pamiętamteżo tym,pracując w Cieszynie, w mieście w którym
duchcesarzaFranciszkaJózefajestciągleobecny.
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RadosnyOrszak
przeszedłulicamiBierunia

D

zień Objawienia Pańskiego,
potocznie nazywany ŚwiętemTrzechKróli,stanowiważny punkt w kalendarzu liturgicznym–należydo jednychz pierwszych
świąt,któreustanowiłKościół.Wspominanejestwówczaswydarzenieopisane w Ewangelii Mateusza, w którym Mędrcy ze Wschodu, nazywani
równieżKrólamilubMagami(w VIII wieku nadano im imiona Kacper, Melchior i Baltazar), wyruszyli do Betlejem,bypokłonićsięnowonarodzonemu
Jezusowi.Prowadzeniprzezbetlejemskągwiazdę,przynieślimałemudzieciątkudrogocennedary:mirrę,złoto
i kadzidło.
Od stuleciŚwiętoTrzechKróliwiążesięz tradycjąwystawianiajasełek
oraztzw.widowiskherodowych.Początkowo były one znane we Wło-

szech,późniejweFrancji.W średniowieczurozpowszechnilijefranciszkanie.Legendagłosinawet,żetradycję
wystawianiajasełek(takjaki budowę
szopek bożonarodzeniowych) zapoczątkował sam św. Franciszek
z Asyżu. Orszak w naszym kraju nawiązuje  do tradycji jasełkowej i kolędniczej,polegana przejściuulicami
dziecii królów,którzyzmierzajądo stajenki,abypokłonićsięJezusowi,śpiewającpo drodzekolędy.
W naszymmieściekolejnyrazprzeszliśmyw Orszaku,tymrazemjednak
nowątrasą.Po Mszyświętej–w kościele p.w. św. Barbary, liczna grupa
wiernychwyruszyłaulicami:św.Barbary,Węglową,KrólowejJadwigi,Plantami Karola, Budzyńską, by dotrzeć
do kościołap.w.NSPJ,na dalszekolędowaniei jasełka.

Już podczas Mszy świętej w świąteczny nastrój wprowadził nas chór
Harmonia, a później, gdy formował
się„Orszak”–JadwigaPiskorekprzeczytała fragmenty „Zwiastowania”
a WiktoraMichalskazaśpiewaładwie
kolędy.KsiądzproboszczAndrzejBartoszekorazburmistrzKrystianGrzesicapowitaliuczestnikówOrszakui ruszyliśmyna trasę.
W Orszaku,którypoprowadziliTrzej
Królowie na koniach oraz Dorota
Łosoń i radny Stanisław Jurecki, niosącygwiazdę,szlikolejno:członkowie
zespołu „Ziemia Bieruńska”, dzieci
z przedszkoli,kapelagóralska„Zbójnicy”,władzemiasta,radni,księża,przedstawicielenaszychstowarzyszeń,harcerze,uczniowiebieruńskichszkółoraz
mieszkańcy.
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BieruńskimilionzłotychdlaWOŚ P
T

egoroczna zbiórka pieniędzy
na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy a konkretniena zakupsprzętudlaspecjalistycznych szpitali dziecięcych, jak
corokubyławielkim,radosnymświętem. Dopiero wieczorem, wiadomośćo gdańskiejtragediii późniejszaśmierćprezydentaGdańskaPawła
Adamowicza, położyła się cieniem
na całym wydarzeniu. Na bieżąco
byliśmy informowani, co dzieje się
w całymkraju.Wieleimprezodwołano, ogłoszono żałobę narodową.
Równieżw Bieruniuopuszczonoflagę państwową do połowy masztu
a organizatorzy zrezygnowali z dorocznego balu charytatywnego organizowanegona rzeczWOŚP.
Wcześniejzastanawialiśmysię,jakiprezentzrobimysobiena osiemnastkę?Najlepiejmilionzłotych.Szaleństwo?Nie.Właśnietylepieniędzy
zebrano w ciągu osiemnastu bieruńskichfinałówWOŚP.Wprawdzie
orkiestra grała już po raz 27. ale
w naszymmieście,w tymrokuzbieraliśmy pieniądze po raz osiemnasty. Przez te lata, podarowaliście
na poprawęfunkcjonowaniasłużby
zdrowiaponad 1.000.000złotych.

łej.Tendystanspokonaliteżradni:
Edward Andrejczuk i Jarosław Mokry.Wartoteżodnotowaćudziałposła Marka Wójcika, który tradycyjnie uczestn ic zy w imp rez ach
w naszymmieście.
Burmistrz Krystian Grzesica, tym
razemwystartowałw kategoriiNordic Walking wraz z gośćmi z partnerskiegomiastaMoravskyBeroun.
FESTYNNAHALI

Po biegu na starobieruńskiej hali
odbyłsiępikniksportowyw czasie
któregoodbyłasięceremoniawręczeniapucharówdlanajlepszychbiegaczy.Tojednakniewszystko,nieustannie trwały pokazy, licytacje,
prezentacjea imprezbyłotakwiele,żeniesposóbichwszystkichwymienić. Nie brakowało osób gotowych by zar ej es trow ać się jak o
potencjalnydawcaszpikukostnego.

POBIEGLIDLAORKIESTRY
Tradycyjnie,poważnąkwotąkontoorkiestryzasililiuczestnicy V BieguUtopca,któryjużna stałewpisał
się w plan imprez biegowych i co
roku gromadzi stale rosnącą ilość
uczestników.
Tym razem w V Biegu Utopca,
po razpierwszyuczestniczyłydziecia wśródnichtrzyletniAntośKleta,którywcześniejwrazz tatązaliczyłbiegiw Tychachi Pawłowicach.
Jak nam powiedział sympatyczny
maluch bardzo się cieszy, bo dostał(jakwszyscy)pamiątkowymedal.Wśród 924biegaczynajwięcej
emocjiwzbudziłbiegna dystansie
17kilometróważpod lędzińskiego
Klimontai z powrotem.Zwycięzcą
został Piotr Pałka z Częstochowy.
To bardzo doświadczony zawodnik,startującyz sukcesamiw licznychbiegachpłaskich.Jaknampowiedziałna mecie:Trasabyłabardzo
wymagającai choćprzybiegłemjako pierwszy to nie udało mi się
zrob ić teg o w czas ie pon iż ej
60minut.
Jako jedyna z grona radnych na
tejtrasiepobiegłaNataliaGrosman,
która może nie była w ścisłej czołówce ale z uśmiechem pokonała
tenwymagającydystans.Z koleibieg
na 5,6kilometra,najszybciejpokonałJanWróblewskiz Bielska–Bia-

Organizator akcji Piotr Świerkosz
samjestdawcąszpikukostnegoi jak
nampowiedział:Corokuna świecie
swójszpikoddajeokoło 50 000osób.
Towłaśniedziękinim,udałosięuratowaćtysiącechorychna białaczkę
i innenowotworykrwi.Jużwkrótce
dowiem się, co słychać u mojego
genetycznegobliźniaka–dodałpan
Piotr.
Przez cały dzień wolontariusze
krążyliz puszkamizbierającpieniądzena szczytnycel.Zbiórkaodbywałasięrównieżprzed kościołami
i jak nam pow ied ział a Krys tyn a
Szelst, wychodząca po Mszy z kościołap.w.Św.Barłomieja:Niemam
żadnychproblemów,wrzuciłamjak
zaw sze pien iąd ze do kos zyczk a
w kościele i taką samą kwotę dałamdo puszkiWOŚP.Po południu
w „Jutrzence” odbył się charytatywn y konc ert zes poł u „Teq ui la
Sunrise”,połączonyz licznymilicy-
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tac jam i a wiec zor em na rynk u
wypuściliśmytradycyjneświatełko
do nieba.
WCZEŚNIEJ
W naszym mieście, imprez przygotowanychw ramachWielkiejOrkiestryŚwiątecznejPomocyjestbez
liku. Można powiedzieć, że ta charytatywna impreza trwa wiele dni.
W każdejszkole,banawetw przedszkolach odbyły się koncerty, kiermaszei zbiórkina rzeczpotrzebujących.W pubachi klubachodbywały
się charytatywne imprezy z udziałem młodzieży i dorosłych. Jako
pierwszy wystartował pub Gwarek
w którym już 4 stycznia odbył się
koncertzespołuBieruńBluesBand
połączony z pokazem zdjęć z wyprawTowarzystwaTurystykiAktywnej.Balladao utopcuw wykonaniu
BBB tak rozgrzała publiczność, że
z entuzjazmem losowano kolejne
fantyna rzeczWOŚP.Tydzieńpóźniej,tymrazemw PiwnicyWarkizagrał dla Orkiestry zespół Tender
Songs a następnego dnia w pubie
Piwnica rozbrzmiewało okolicznościowekaraoke.
Bawiliśmy się świetnie, dokładająckolejnezłotówkina szczytnycel.
Ażdo niedzielnegowieczoru,kiedy
prysłaatmosferapogodnejzabawy.
OdwołanoFinałowyBalKarnawałowyi nadszedłczasrefleksji.Na szczęściejakzapowiedziałJurekOwsiak:
Gramydo końcaświatai jedendzień
dłużej.
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fot.MichałJanusiński

NoworoczneSpotkanie
Przedsiębiorców 2019

W piątek 25styczniaw tyskiejMediatece
odbyłasię XVIII GalaNoworocznegoSpotkania Przedsiębiorców, organizowana przez
OkręgowąIzbęPrzemysłowo-Handlowąw Tychach, wspólnie z Prezydentem Miasta Tychy.NoworoczneSpotkanie,tocorocznespotkan ie tys kich przeds ięb iorc ów. To czas
podsumować,aleteżprezentacjiplanówi zamierzeń na kolejny rok. Jest to też okazja
do uhonorowaniastatuetkąIntegratoraRoku osób lub instytucji, które wniosły szczególnywkładw integracjęlokalnegośrodowiska wokół spraw istotnych dla społeczności
lokalnej.

W tymrokuwyróżnionopaniąJaninęBuławęz KlubuRekreacyjno-SportowegoTKKF
„PIONIER”, trenerkę łyżwiarstwa figurowego,któraod 49latprowadziw Tychachnaukęjazdyfigurowejna lodziedlalicznejgrupy dzieci i młodzieży i przekazuje im swoją
pasję. Kolejne wyróżnienie trafiło na ręce
uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tychach,
który od blisko 12 lat kształci i integruje
środowiskatyskichseniorów.NagrodęodebrałapaniAnnaKolny,kierownikuTW.Nagrody główne – statuetki Integratora Roku 2018 – zostały przyznane dwóm tyskim
społecznikom:ks.DariuszowiGadomskiemu

związanemu wcześniej z Bieruniem (w imieniu
któregonagrodęodebrałdiakonTadeuszCieślik)
orazMichałowiMacherzyńskiemu.
Wyróżnieniksięża,toproboszczowiedwóchtyskich parafii. Swoją kapłańską posługę pełnią
od ponad 25 lat, w Tychach od roku 2010. Ich
działaniaodnotowaćmożnaniemalw każdejdziedzinieżyciaspołecznego,od budowaniaz dziećmii młodzieżąbudeklęgowychdlaptaków,poprzez wakacyjne i feryjne półkolonie połączone
z licznymiwyjazdami,spotkaniaintegracyjnez seniorami,spotkaniabarbórkowe,współpracęz Ra-

damiOsiedlowymi,a skończywszyna balachcharytatywnychz którychdochódjestprzeznaczany
dlanajbardziejpotrzebującychw parafiach.Najbardziejznanisąz organizowaniaod 2011roku
wilkowyjskichzlotówmotocyklowych.
W Gali uczestniczyło ponad 300 przedstawicieli regionalnych środowisk biznesu, kultury
i władzsamorządowych,eurodeputowanioraz
posłowie.Naszemiastoreprezentowałburmistrz
KrystianGrzesica.NoworoczneSpotkaniePrzedsiębiorców zwieńczył koncert Teatru Muzycznego„Castello”.
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JANCZEMP AS–takimgozapamiętamy
ProfesoraJanaCzempasaw naszym
mieście znało wielu ludzi. Niewielu
znałogojednaktakdobrze,jakkoledzyzeszkolnejławyi kilkaosób,z którymi poznał się nieco później, ale
utrzymywałkontaktniemaldo końca
życia. Dziś na łamach Rodni, Jana
Czempasawspominająkoledzyz klasy: Józef Berger i Henryk Skupień,
przyjaciel(jaktosamokreśla)samorządowy – Piotr Czarnynoga, kolega
Norbert Jaromin i kolega z pracy
na UniwersytecieEkonomicznymprofesorKrzysztofMarcinek.
Koleżeńskieopowieścimogątrwać
w nieskończoność, więc z przyczyn
technicznych, musieliśmy w redakcji
dokonać niezbędnego wyboru i koniecznychskrótów.
WSPANIAŁYKOLEGA I PRZYJACIEL
Janekzawszeod początkubyłtrochę lepszy. Bardziej pracowity, bardziej zdoln y, bard ziej pou kład any – wspomina Józef Berger. Jego
mama pochodziła z gospodarstwa
z Cielmica ojciec- starobieruniok,był
stolarzem.On,mimo,żenajzdolniejszyw klasie- wcalesięniewywyższał,
byłkoleżeńskii chętniekażdemupomagał.Prawiewszyscyz tegokorzystaliśmy.Jakomłodzichłopcytrochę

łobuzowaliśmy i Janek zawsze by ł
z nami.Alew czasiekiedymygadaliśmyo głupotach,onwertowałsłownik języka francuskiego i stale się
uczył–dodajeJózefBerger.
Pamiętam taką sytuację- wspominaHenrykSkupień–w 1966rokudyrektornaszegoliceumchodziłpo klasachi wymuszałna uczniachpodpisy
pod protestem przeciw apelowi biskupów polskich, do biskupów niemieckich.Jasiuwymyśliłwówczas,że
będziemysiętakpodpisywali,abynikt
niemógłnaszychpodpisówodczytać.
Janiepodpisałemtejlisty.Mójojciec
byłw tymczasiearesztowanyza działalność antysocjalistyczną i to miało
wpływna mojądecyzję–mówiHenrykSkupień.

niejszejobjętościowoi tymsamymmniej
podatnej na wszechobecną wówczas
cenzurę.Byłteżredaktoremtworzącej
się Rodni. Zresztą, nawet niedawno
na modlitwachza Janka,gdziespotkałemdoktorKulasową,którapracowała
z nimna UniwersytecieEkonomicznym,
rozmawialiśmyo artykule,któryJanek
zamieściłw grudniowymwydaniuRodni–mówiJózefBerger.
WYGRAŁW SKATA

–Janekbyłministrantem,a zainteresowaniejęzykiemfrancuskim,chybazaszczepiłmuksiądzprałatJanTrocha,którysamznałtenjęzyk.Wyczuł
w młodym Czempasie talent i uznał,
żewartotendiamentoszlifować.Dziś
tobrzminiecośmiesznie,alezdarzyło
się,żeJanekzatrzymałna bieruńskim
rynkusamochódz rejestracjąfrancuską,bysobieporozmawiaćw języku,
któregosięuczył.Miałtalentdo języków,byłteżdobryz rosyjskiegoi niemieckiegoa choćostateczniewybrał
studiaekonomiczne,toznajomośćjęzykówobcychdawałamuszersząperspektywę.Jegonajnowsząpasjąjęzykowąbyłjęzykukraińskii corazczęściej

wybierałsięna wschód.Podziwiałteż
młodądziewczynęz BieruniaNowego
EdytęStęchły,któraświetniemówiła
po koreańsku, co dane mu było poznać podczas Światowych Dni Młodzieży–mówiJózefBerger.
Tozamiłowaniedo językówzostało
murównieżw wiekudojrzałym–twierdzi Norbert Jaromin i dodaje: kiedy
byliśmyna kempinguw Serbii,topotrafił chodzić między biwakowiczami
i słuchać czy gdzieś nie brzmi język
francuski,bochciałsobiepogadać.
– Lata sześćdziesiąte były dziwne
wspominaHenrykSkupień.Kiedydyrekcjaszkołyodmówiłanamzorganizowaniastudniówki,toJanekzałatwił
z dziekanem Trochą, że studniówka
odbędziesięna parafii.Jedynymwa-

runkiem,jakiproboszczpostawiłbył
udziałwszystkichlicealistówna Mszy
świętej i przyjęcie komunii. Ówczesnaprasanawetzaatakowałaksiędza
za zorganizowanietejstudniówki.
MĄDROKIGODAJĄ
Pod koniec lat siedemdziesiątych
pracowałemw Katowicach,w ośrodku badawczo rozwojowym – mówi
NorbertJaromin.Gdzieśw 1978roku,
do mojejkomórkiprzyjęłasiędo pracyabsolwentkaWSE–AnnaCzempas.
ToprzezniąpoznałemjejmężabieruniakaJanaCzempasa,którywówczas
mieszkał na osiedlu Paderewskiego
w Katowicach.Okazałosię,żetokolegaklasowyHenrykaSkupienia.Takzaczęłasięprzyjaźńmiędzynaszymirodzinami,wspólneobchodzenieurodzin,
wyjazdy,spotkania…
Janekmiałautorytet.Choćnienależałdo żadnejorganizacjiczystowarzyszenia,tozawszeliczonosięz jego
zdaniem.W czasachKomitetówObywatelskich, kiedy walczyliśmy o samodzielnośćBieruniai później-o utworzenie powiatu, Janek jeździł z nami
do Warszawy,gdzieposiadałkontaktywśródodradzającejsięwładzy.Miedzyinnymimiałdojściedo profesora
Regulskiego,coułatwiłonampowrót
Bieruniana mapęPolski–podkreśla
HenrykSkupień.
Byłkrytycznywobecinnychalepotrafiłteżkrytyczniepatrzećna siebie.
Nielubiłtychwymądrzającychsięi często mówił: „zaś te mądroki godają”.
Nielubiłteżludzizasiedziałychna swoich stanowiskach, którzy jak mawiał
obroślijużw piórka.Kiedypowiedziałemmu,żeonteżnależydo tychcosię
zasiedzielina stanowisku,powiedział:
jasięjużwycofuję.Zrezygnowałz etatuna uczelniabydaćszansęludziom
młodym- kontynuujeHenrykSkupień.
–W 1986rokukiedyrozpoczęliśmy
przygotowaniado obchodów 600lecia
Bierunia,niebyłoszansna wydaniestosownejmonografii.WówczasJanekzaproponowałwydaniecyklupod nazwą
„ZeszytyBieruńskie”.Publikacjiskrom-

Chciałbymjeszczewspomniećo jednejnieznanejpasjiJanka–mówiHenrykSkupień,otóżrazemz Norbertem
i Jankiem,od wielulatgraliśmyw skata.Conajmniejrazna kwartał.Za każdymrazemu kogośinnegow domu.
Niegraliśmyna pieniądze,tylkodo 500
punktów.Nawet,w przeddzieńjego
śmierci, w piątek prawie do godziny 23.00rozgrywaliśmyu mniekolejnepartie.Mamna biurkujegoostatni zapis skatowy, a na stole do dziś
leży talia kart. Szkaciorzem był niezłym,a ostatniąpartięwygrał.
Jaktakwspominamy,tomożepowiedzmy jeszcze o naszych wyjazdach–dodajeNorbertJaromin.Od piętnastulat,a możedłużej,wyjeżdżaliśmy
na kilkudniowewypady.Wspólnie–pięć
parmałżeńskichi za każdymrazemin-

narodzinabyłaorganizatoremwyjazdu.Janekbardzodbałabypodtrzymywać tę tradycję i wszelkie kontakty.
Kochał towarzystwo, kochał mówić,
kochałsiędzielićtym,cowiedział.Zazwyczajszkolnewięzisięurywająale
jak znajdzie się ktoś, kto scementuje
towarzystwo, to taka przyjaźń trwa
przezlata.TakimczłowiekiembyłJanek, nawet kiedy nie było „kalendarzowej”okazjido spotkania,tood razubyłtelefonz pytaniemcosłychać?
– Był człowiekiem, który nie znosił
elit – ocenia Józef Berger i dodaje:
z jednakowymszacunkiemodnosiłsię
do każdego, kogo napotkał na swej
drodze.Jakszedłranopo bułki,tokupował je przez pół godziny. Musiał
przy okazjipogadaćz tymcoprzed nimistoi,z tym,costoiza nim,z ekspedientkąi z wielomaz ludźmipo drodze.Nicdziwnego,żebyłbardzolubiany.
Janek Potrafił zjednywać sobie ludzi. Wszyscy wiemy, że miał wielu
znajomych,kolegówiprzyjaciół.W tym
smutnym czasie, w ich imieniu pragniemy podziękować za to, że był
przez lata z nami i okazać niewypowiedzianyżal,żeod nasodszedł.Zapewniamy Cię Janku, że zostaniesz
na zawszew naszejpamięci!
OpracowałZbigniewPiksa

JanaCzempasaznaliśmywszyscy
Moja znajomość z Janem Czempasem, która później przerodziła się
w przyjaźń samorządową rozpoczęła się wtedy, kiedy wszedłem w życie
publiczneBierunia.Zaproponowałemzorganizowaniew kościelep.w.św.
Barłomieja,koncertóworganowychi jużpo pierwszymtakimkoncerciezadzwoniłdo mnie,nieznanymiwcześniejJanCzempas.Takzaczęłysięnaszesystematycznerozmowy,którezawszew tlemiałyBieruńa dośćszybko również sprawy samorządowe. Jan Czempas miał coś, czego nam
wszystkimbędziebrakowało,z jednejstronybyłmocnozakorzenionypoprzez rodzinne powiązania w Bieruniu, a drugiej – strony zakorzeniony
w środowisku katowickim, akademickim umiał wprowadzić do naszych
rozmów niezbędny dystans i szerszą perspektywę. Wprowadzał do rozmów„luftkatowicki”,spojrzeniewarszawskiei dystansbrukselski.
W latach 1989–1991w przeżywaliśmyw Bieruniupięknyczasodwrotu
od socjalizmui odejściaod Tychów.Byłniezastąpiony,bonigdyniesplamił
sięwspółpracąz „komuną”,a jednocześniemiałw stolicyŚląska,w Katowicach,wielepotrzebnychznajomości.Zdecydowanyw prawicowymmyśleniu
i takichteżpoglądach,oczytany,zorientowanywewszystkichważnychkwestiach. Niezastąpiony rozmówca, życzliwy a jednocześnie potrafił osądzać
ostroi zdecydowanie.Bardzoczęstokorygowałmojemyślenieradnego,starosty a potem radnego wojewódzkiego. Był dla prezydentów, starostów,
burmistrzówi wójtówautorytetemw dziedziniefinansówsamorządowych.
Jak nikt zestawiał dane, czytał liczby, wyciągał z nich obiektywne wnioski.
W 2002r.podjąłdecyzję,byzrezygnowaćz byciaczynnymradnym.Mimoto
jego głos ważył bardzo wiele w dyskusjach samorządowych w Bieruniu,
w powiecie a także w województwie. Formalnie radnym nie był, ale miał
większywpływna sprawypubliczneniżniejedenradny.Dlatego,żejegomądrośći bezinteresownośćbyłajakwzorzecmetraw Sevres.Przykładaliśmyją
częstodo naszegomyśleniai do naszychintencji.Dzisiaj,gdyGojużniema,
została nadzieja, że będzie nam doradzał z Nieba, patrząc nadal uważnie
na Bieruń,na Śląsk,na naswszystkich.
PiotrCzarnynoga
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Mamgłowępełnąhistorii
RozmowaRodniz JOA NN ĄJARC ZYK muzyczką,plastyczkąi pisarką
– „Małe, piękne miasteczko. Ludzie mili i pracowici. Gdy rozpoczynasztamdzień–wieszpo cożyjesz.
Gdy go kończysz, uciekasz by nie
odejść. Jeśli odejdziesz – zaginiesz
bezśladu”.Klimatjakz powieściStephena Kinga, tymczasem, autorką
tych słów jest pisarka z Bierunia,
dwudziestoczteroletniaJoanna Jarczyk.Toniesąsłowana wyrost.PaniJoanna majużw swymdorobku
dwie opublikowane powieści i zakontraktowane dwie kolejne. Jak
absolwentka Technikum Budowlanegozostajepisarką?
– Faktycznie dość późno, bo dopierow technikumzaczęłamodkrywać swoje artystyczne zainteresowan ia. Za to od raz u w różn ych
kierunkach. Najpierw, była to chęć
gry muzyki kościelnej na organach.
Kupiłam sobie keyboard i zaczęłam
uczyćsięgrać.Później,podpatrywałamorganistkęw kościelep.w.św.
Bartłomieja panią Mariolę Czernik,
bypoznaćtajnikigryna prawdziwych
organach.W międzyczasierozpoczęłamkursorganistowskiorganizowanyw naszejarchidiecezjii dziękiżyczliw oś ci ks. prob oszc za Jan us za
Kwapiszewskiego, mogłam ćwiczyć
w kościele a później zagrać swoją
pierwszą mszę. Grywałam, głównie
na zastępstwa,ażw 2017rokuszansędałmiks.proboszczAndrzejBartoszeki zatrudniłmniejakoorganistkęw parafiip.w.św.Barbary.
– Tak, zamiast majstrem na budowie,zostałapaniorganistkąa co
z rysunkiemi literaturą?
–Spełniłysięmojemarzeniai jestem przeszczęśliwa, że mogę grać
i jako organistka mam swoją parafię.Jaktosięmówiod zawszelubiłam rysować i dzięki pani Jolancie
Grześlak miałam wystawę swoich
prac w „Triadzie”. Natomiast pisanie, cóż w szkole nie przepadałam

za pisaniemwypracowańalezawsze
miałam głowę pełną najdziwniejszych historii. Kiedy w trzeciej klasie techn ik um dow ied ział am się
o konkursiena opowiadanie,który
ogłosiłanaszabibliotekarka,postanowiłamjednąz tychhistoriiprzelaćna papier.Zajęłamwówczastrzecie miejsce i to stało się impulsem
aby spróbować stworzyć coś większego.
–Nasząrozmowęna łamachRodnizaczęliśmycytatemz panipierwszej książki zatytułowanej „Vide”.
Proszęnamo niejopowiedzieć.
– Powieść „Vide” została wydana jako ebook, choć można też zamówićprzezinternetwersjępapierową.Tothriller,którypoczątkowo
byłskromnymopowiadaniema ostatecznierozrósłsiędo niemaltrzystu
stron.Dziśdo tejksiążkipodchodzę

reklama

„TAXIBIERUŃ”
tel. 507 405 970, 506 297 106
• usługi na terenie gminy, przewozy
na lotniska,
• obsługa firm, delegacji,
• dostosujemy się również
do indywidualnych potrzeb klienta.
Atrakcyjneceny.Profesjonalnai doświadczonaobsługaklienta.

z dystansem,bototylkoebook,ale
dlastartującegopisarzaznalezienie
wydawnictwajestsporymproblem.
Mnie zaufało wydawnictwo „Ridero”wydająceksiążkiw takzwanym
internetowym systemie wydawniczym. Na rynku książka ukazała się
w 2017rokui zostaładośćżyczliwie
przyjęta zarówno przez recenzentów jak i czytelników. Jesień 2017
byładlamniebardzoszczęśliwa,wydałam pierwszą książkę, dostałam
pracę organistki, miałam pierwszą
wystawę moich rysunków w „Triadzie”.
– Wśród pisarzy krąży takie powiedzenie,żepierwsząksiążkęnajtrudniej wydać, bo jest się nieznanym, ale najłatwiej napisać, gdyż
każdy ma w głowie jakąś ciekawą
opowieść. Dopiero druga książka
sprawia,żemożna kogośnazwaćpi-

sarzem.Paniwłaśniewydałaswoją
drugąpowieść.
– Też nie było łatwo. Choć mam
pomysł na trylogię zatytułowaną
„Zgromadzenie”,toz dwunastuwydawnictw,do którychwysłałampróbkęswejtwórczości,odezwałosięjedno – „Novae Res”, któremu jestem
wdzięczna za szansę jaką mi stworzyli.Pierwszytomukazałsięna początkugrudnia 2018rokui można go
zamówić w księgarniach internetowychorazkupićw księgarniachstacjonarnych.Tomdrugijestjużw wydawnictwie,a japracujęnad tomem
trzecim.Toksiążkaz gatunkufantasya wydawnictworeklamujejąhasłem: „Chroniąc świat przed złem,
strzeż się, by samemu nie stać się
tymzłym…”
–W naszympowieciekilkaosób
pisze książki. Są to jednak lokalne
monografie lub historie ludzi z naszejokolicy.Panijestpierwsząznaną mi osobą piszącą powieści uniwers aln e. Gdyb y zos tał y one
przetłumaczone, powinny docierać
do odbiorców w każdym zakątku
świata i muszą się zmierzyć z realnym rynkiem czytelniczym. Pani
powieśćbędziestałana półceksięgars kiej obok książk i Szczep ana Twardocha, Remigiusza Mroza czyStephena Kinga.
– Czy mnie to deprymuje? Jasne,
żetak.Alenieparaliżuje.Nawetuznani i popularni twórcy, kiedyś zaczynali. Ktoś pisze jedną książkę przez
całe życie. Ktoś inny publikuje, co
miesiąc kolejną. Są pisarze wybitni
i popularni. Są sławni za życia lub
dopiero po śmierci. Nie ma reguł.
Z nikim się nie porównuję, z nikim
nie ścigam. Piszę swoje książki i liczę,żekomuśsięspodobają.
Rozmawiał
ZbigniewPiksa

uWAG AKONKuRS
Wśródczytelników,którzyprawidłowoodpowiedząna pytaniekonkursowe i nadeślą odpowiedź na adres redakcja@rodnia.bierun.pl
rozlosujemy 3książkiJoannyJarczykufundowaneprzezwydawnictwo
NovaeRes.
Pytaniebrzmi:Do jakiegogatunkuliterackiegonależy„Zgromadzenie”autorstwaJoannyJarczyk.

„Zgromadzenie”
–JoannaJarczyk
Chroniąc świat przed złem,
strzeżsię,bysamemuniestać
siętymzłym…
Wstępującdo Zgromadzenia,
Damien bierze na swoje barki
niezwykleważnezadanie–wraz
z innymiStróżamimusiochronić ludzkość przed Łowcami,
uniemożliwićimodebranieczłowiekowinajważniejszychcnót:
wiary,nadzieii miłości.Jakjednak walczyć ze złem, gdy moralność tych, którzy mieli być
wzorem,stajepod znakiemza-

pytania…Ktotaknaprawdęjest
złyi z kimmamywalczyć?Czy
zabijajączłoczyńcę,niestajemy
się tacy jak on? Z tymi wątpliwościami będzie musiał zmierzyćsięDamien.
„Zgromadzenie” nie jest baśnią o walce dobra ze złem,
w której dobro zawsze wygrywa,a bohaterowietoszlachetni mężowie pełni cnót. To powieść o walc e z włas nym i
słabościami,poszukiwaniuswojejtożsamościi przeciwstawianiusięautorytetom.
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TEN„SKARB...”TRZEBAZOBAC ZYĆ

W

niedzielę 20styczniaBieruński Ośrodek Kultury
i „TeatrdlaDorosłych”zaprosili mieszkańców Bierunia i sąsiednichgminna przedstawieniept.:
„Skarb do Gaulle’a” według scenariusza Marcina Melona w reżyserii
Joanny Lorenc. W mroźny wieczór
saladomukultury„Gama”wypełniłasięszczelnie,cojużbyłosukcesem
tego przedstawienia. Jednak prawdziwysukcesmiałsiędopierowydarzyć.
Trad yc je tea tru amat ors kieg o
na GórnymŚląskusądługiei świetne.W naszejokolicy,w każdejchyba
miejs cow oś ci, gryw an o „tyj at ry”,
o czymnajlepiejwiedząlokalnimiłośnicyhistorii.Jednakkoniecznienależałoby wspomnieć o znanym teatrze „Kom and er y” z Imiel in ia,
o sławnymteatrze„Naumiony”z Ornont ow ic, o tea trach lud ow ych
w Suszcu, Bojszowach, no i oczywiściew Bieruniu,gdziećwierćwieku
temu miejscowi artyści pod wodzą
OtyliiCzernywystawili„ZłoteGody”,
którepotemna OgólnopolskimSejmiku Teatrów Ludowych w Tarnogrodzie zdobyły palmę pierwszeństwa.
Na tych pięknych tradycjach wyrosła obecna grupa bieruńskich artystów mianująca się „Teatrem dla
Dorosłych”, skupiona wokół uzdol-

le’a”!Choćpremieręmiałajużwcześniej,tow owąstyczniowąniedzielę wszystkich zachwyciła. Przez 1,5
godziny wypełniona po brzegi sala
kipiała śmiechem i radosnymi odgłosami. Wykreować na scenie sytuacje,żebywidzówwciągnąćdo zabawy – to nie lada sztuka. Takich
rea kc ji pub liczn oś ci nie pot raf ią

nionej artystycznie nauczycielki Joanny Lorenc. Od kilku, a może już
od kilkunastulatraczyonamiłośnikówteatruciekawymipropozycjami
scenicznymi. Nie tylko ciekawymi,
ale wręcz znakomitymi, cieszącymi
sięwielkimpowodzeniem,jakna przykład „Afera Makbecioka” prezentowana niedawno w Teatrze „Korez”
w Katowicach.
Znak om it ym takż e okaz ał o się
przedstawienie, dokładniej sprecyzujemy–komedia„Skarbdo Gaul-

wzbudzićnawetaktorzyteatrówzawodowych. Tymczasem, tu w Bieruniu amatorzy potrafili to uczynić
w sposóbnaturalny,jakbybezwiększegowysiłku.Taksięjednakdzieje
wted y, gdy his tor ia opow iad an a
na scenie nie jest wydumana, nie
jest„przeintelektualizowana”,zawiła,zagmatwana,tylkoprosta,jasna
logicznie,wyrastającaz miejscowych
realiów. Bo przecież tytułowy de
Gaulle”w latach 1920-1922jakoporucznik stacjonował ze swym od-

działem wojsk francuskich w NowymBieruniu.Onrezydowałw urokliwym domeczku nad Wisłą (ten
dombyłtłemscenografii),zaśjego
żołnierze kwaterowali w hoteliku
i karczmie Hadamickiego, po przeciwnejstroniedrogi.MłodemuporucznikowiCharlesowipodobałysię
śląskiedziołszki.W jednejmiejscowejpannietaksięzadurzył,iżpodczaszolytcałkowiciesięzapomniał.
Dorodnymowocemtegozapomnienia, byłodziecko,któreurodziłosię
w 1921 roku (prawdziwa historia!).
KiedywięcCharlesdeGaulle” jużjakoprezydentFrancjiw 1967rokuodbywał wizytę w Polsce, koniecznie
chciałzwiedzićGórnyŚląskz pięknie
pobrzmiewającymtutajjęzykiemśląskim, no i oczywiście zobaczyć Bieruń,gdzieprzeżyłsłodkiechwile.
Na tejwizycieopartokanwęutworu.Do odwiedzinprezydentaprzygotowuje się cały Bieruń pod wodząsekretarzapartiiPytloka.Wśród
przygotowującychsątakżenauczycielkazeswojąklasą,bieruńskistolarz Ziga, który ma wykonać dwumet row e łóżk o dla goś cia
o dwumetrowym wzroście (prawdziw e!), no i „marg in es społ eczny”–Karlik.
Okazujesię,żewrazz rozwijającą
się na scenie akcją ten „margines”
stajesięgłównymbohateremspektaklu.ZwierzasięonbowiemZidze,
żeznalazłw rodzinnymdomujakieś
papiery,gdzieodkryłznak X wskazującyz pewnościąukrytyskarb.Od tej
chwiliakcjanabieratempa,podgrzewa emocje, popycha Zigę i Karlika

do nocnej wyprawy po ten skarb.
Wielkie nadzieje na łatwe wzbogacenie się rozwiewa dopiero francuskiurzędnikkonsulatuniejakiLeber
(mnóstwo z nim „mecyji” damsko-męskich), który dla swego prezydentatakżeposzukujemiejscamiłosneg o spełn ien ia sprzed lat y.
Niezwykła historia zmierza od tej
chwilido równieniezwykłegozwieńczenia.Dużokomizmu,wielenadziei,
zas koc zeń, zdziw ień, rozc zar owań–widzomnieustannietowarzyszynapięcieemocjonalne,którez minutyna minutęrośnie...
Pięknązabawąhistorycznąjestten
„Skarb...”Ktojejjeszczeniewidział,
konieczniemusijązobaczyć,bojest
świetnienapisana,świetniewyreżyserowana,świetniezagrana.Widać,
żeaktorzyod latpraktykująna scenie. Swoboda ruchów scenicznych,
autentyzmkostiumów,gestów,słów,

miłai prawdziwamelodiaśląskiego
języka, znakomita intonacja i dykcja,czystyśpiew–wszystkotozłożyło się na ten sukces. W nagrodę
za ten kunszt aktorski – długo niemilknącebrawa.Widzowieniechcieli
wyjśćz sali,oczekującjakbyjeszcze
czegoś, jakby chcieli pobyć jeszcze
z wykonawcami, poznać ich bliżej.
Więcw tymmiejscuprzybliżamybohaterówtegoniezapomnianegowidowiska:
Karlik – przekomiczny Sławomir
Rosowski (doskonała wstawka muzycznana saksofonie),
Ziga Rozmus – Marian Synowiec
– niezawodny w każdej roli, prawdziwymistrz,wcześniejznanyw teatrzeKomandery,
Cila Rozmus – Dagmara Kupczyk
–bardzonaturalna,swobodna,
Romek Rozmus (uczeń) – Kamil
Nyga –świetnebrzmieniemowyśląskiejwyniesionez rodzinnegodomu,
Nau czyc ielk a – Joa nn a Lor enc
–rechtorkaz nerwamiw strzępach,
jaktoza komuny,
Uczennica–ZosiaLorenc –wdzięczna,wyważonaw słowach,
SekretarzPytlok –JanuszWatoła,
utalentowany aktor od dziecka, jak
goznam,dobrzewszedłw rolę,
Sekretarka Pytloka – istna seksbomba,kobiecyżywioł–MonikaBulanda,
Leber – przekonujący urzędnik,
świetnie trawestujący z francuska
gwaręśląską–MateuszDuraj,
Milicjant–BartłomiejJarosz,służbista na wzór osławionego kiedyś
w BieruniuRusa,
Klachula 1 –CelinaRosowska,
Klachula 2 –BożenaTomala –obie
dobrze wtopione w kulturowy pejzażBierunia.
Moje brawa i gratulacje. Górnoślązacy potrafią sie naprawdę sami
w kulturzeobsłużyć!
AlojzyLysko
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Mamynowepomysły
alenieszykujemyrewolucji
RozmowaRodniz nowymdyrektoremBOSiR-u –MichałemŻerdką
–PanieMichale,serdeczniegratulujęobjęciastanowiskadyrektoraBieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.Mimo,żejestpanjednąz bardziej
rozpoznawalnychosóbw naszymmieście,niejakodlaporządkuproszęsię
przedstawićczytelnikomRodni.
– Jestem absolwentem katowickiej Akademii Wychowani Fizycznego, gdzie ukończyłem magisterskie
studia na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz licencjat z Fizjoterapii.
Od 2010rokupracujew BOSiRi jest
tomojapierwszastałapraca,wcześniej jako student dorabiałem pracującjakoratownikWOPR.
– W momencie, kiedy poprzedni
dyrektorAdamDuczmal,po wygranych wyborach objął stanowisko
WójtaGminyBojszowy,zostałogłoszony konkurs na zwolnione miejsce. Wygrał Pan, więc zapytam co
z dorobkupoprzednikazamierzapan
kontynuowaća cochciałbypanwprowadzićnowego?
– Wszyscy zgodnie twierdzimy, że
Adam był świetnym szefem i bardzo
dobrymorganizatorem.Jednostkajest
w dobrejkondycjia przygotowywane
przeznasimprezycieszyłysiępopularnościąi uznaniemnietylkowśródmieszkańcówBierunia.Nicdziwnego,żenie
szykujemyrewolucjia jedyniedrobne
korekty. Pracownicy pozostali, więc
mieszkańcymogąbyćspokojni.Ichulubionewycieczki,turniejei zawody,ze

sztandarowymiRodzinnymRajdemRowerowymorazBiegiemUtopcabędziemy organizowali tak jak dotychczas.
Oczywiście, życie biegnie do przodu,
więc my również zamierzamy wprowadzić kilka nowości. Mam na myśli
drobniejsze turnieje, których trochę
brakowało.Zamierzamyzorganizować
zawodyna hulajnogachorazrozgrywki
w petanque,czylipopularnebule.Mamy już jeden bulodrom, w tym roku
powstanie kolejny i będziemy starali
się to wykorzystać. Jestem otwarty
na wszelkiepomysłyi propozycjemieszkańców.Wszystkich,którymleżyna ser-

Mistrzowie
walkwschodnich

Z

imoweGrandPrixBieruniaw SztukachWalkio PucharBurmistrzaMiastaBieruniamajużswojąwieloletniątradycję.Nicdziwnego,żeimprezarozgrywanajużpo razdwudziestydrugizgromadziłana haliprzy ul.
SzarychSzeregówlicznągrupęzawodnikówi całkiemsporokibiców.Swoje
umiejętnościna bieruńskichmatachmiałookazjęskonfrontowaćniemalstu
zawodników i zawodniczego startujących w prawie trzydziestu konkurencjach i kategoriach wiekowych. Uroczystego otwarcia sportowych zmagań
dokonaliWiesławBigosi burmistrzKrystianGrzesica.Brawai podziwnależą
sięwszystkim,którzyz dorocznegoturniejuwróciliz medalamia jestichtak
wielu,żezabrakłobymiejscaz naszejgazecie.Wspomnijmywięcchociażby
o czeskimzawodnikuJakubieCernym,któryzostałmianowanynajlepszym
technikiemw kickboxingu,semicontactw kategoriiseniorówi otrzymałz tegotytułupamiątkowąstatuetkę.
Szczególne wyrazy uznania należą się profesorowi sportu – Wiesławowi
Bigosowi, który był zawodnikiem a teraz jest trenerem Big Budo Polska
a przedewszystkimpomysłodawcąi organizatoremtychzawodów.

curozwójbieruńskiegosportui rekreacji,którzymająjakieśpomysłyzapraszamdo kontaktu.Porozmawiamyprzeanalizujemyi możewyklujesięz tego
kolejnafajnaimpreza.
– Właśnie, mieszkańcy oceniają
pracęBOSiR-u przezpryzmatwydarzeńi imprezsportowych.Tymczasem, kierowany przez pana ośrodek, to całkiem spora jednostka,
zatrudniająca wielu pracowników
i dysponującapokaźnymmajątkiem…
– Racja, nie licząc wycieczek, organizujemykażdegorokublisko 60
imprez sportowych. Zatrudniamy

na umowęo pracę 62osobyi zarządzamyw imieniuGminyBieruńwieloma obiektami. Są to dwie hale
sportowe,dwabaseny,dwaboiska
zesztucznąnawierzchniątypu„Orlik” wraz z boiskami tartanowymi,
dwastadionypiłkarskiei strzelnica
sportowa.Do tegodochodziosiem
boiskśrodowiskowych,dwadzieścia
pięćplacówzabaw,dziewięćsiłownizewnętrznych, 4street-workouty,
Skateparkorazkąpielisko„Łysina”.
Już nied ług o pow stan ie cent rum
wspinaczkowei sportówwalkina oś.
Homerawięcjesti będziecorobić.

– BOSiR organizuje również cykl
wycieczek,któreciesząsięniezmiennie ogromną popularnością. Czego
możemy się spodziewać w najbliższymczasie?
– Zaczynamy już teraz, w lutym.
Na feriezimoweplanujemysześćwyjazdów na narty, dwa razy jedziemy
do BiałkiTatrzańskiej,dwarazydo Jurgowai dwarazyna Kluszkowce.Wyjazddladziecijestbezpłatnyalemusząonewewłasnymzakresiewykupić
ski-pass.Natomiastdoroślipłacą 10 zł
cowydajesięsymbolicznąopłatą.Następną rundę wycieczek planujemy
w sezonie wiosna-jesień. Zaczynamy
jakzwyklew majui kończymywewrześniu.Jesteśmyw trakcieopracowywania wycieczek, ale mogę zdradzić, że
tychwyjazdówbędziedziesięća może
nawet jedenaście. Jak zwykle, planujemy pięć wycieczek wysokogórskich
po Tatrach i pięć bardziej rekreacyjnych,nastawionychna zwiedzaniei spacerypo łagodniejszymterenie.Ostatniawycieczkabędziepodsumowaniem
poprzednich i będzie mieć charakter
wyjazdowegopikniku,na którympodzielimysięwrażeniamii porozmawiamyo kolejnychwyjazdach.Oczywiście
wszystkichmieszkańcówBieruniaserdeczniezapraszamdo wzięciaudziału
w naszych wycieczkach i wszystkich
przygotowywanych przez BOSiR imprezachi wydarzeniach.
RozmawiałZbigniewPiksa
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Zandgrubana podium
przegrała tylko jeden mecz właśnie
z ZKS-em.Grupabyłąbardzowyrównanai o awansiezadecydował 1pkt.
Kolejnemiejscazajęli:KoneserzyFutbolu 6pkt.,AKSBieruń 6pkt.i Marsal 1pkt.
Po oficjalnym otwarciu turnieju
przez burmistrza Krystiana Grzesicę
walkę o awans zaczęli zawodnicy
z drużyngrupyBktórątworzyłyzespoły:SMJBieruń,Silesia,StawyCzarnuc how ic e, AKS Kojb ud Zdrow ia
i Grom Świerczyniec. W tej grupie
tak wyrównanej walki już nie było,
a zdecydowanie na pierwszy plan
wysunęły się dwa zespoły. Z pierwszegoawansowaładrużynaAKSKojbud Zdrowia 10 pkt., a z drugiego
miejsca SMJ Bieruń 9 pkt. Kolejne
zespołytoSilesia 4pkt.,GromŚwierczyniec 3pkt.orazStawyCzarnuchowice 2 pkt. Na pewno wielkim za-

skoczeniemjestbrakawansuzespołuSilesia.
W rundzie finałowej spotkały się
więcdrużyny:ZandgrubaBojszowy,
SMJBieruń,AKSKojbudZdrowiai ZKS
RynekBieruń.W finalerównieżmeczerozgrywanebyłysystememkażdyz każdym, 1x 15min.Emocjebyły
do ostatniego spotkania. O końcowym układzie podium decydował
ostatnimecz,w którymzmierzyłysię
drużynyAKSKojbudZdrowia,której
wystarczył remis z Zandgrubą Bojszowy.Zwycięskoz tegopojedynku
wyszlizawodnicyz Bojszówi tooni
cieszylisięz triumfu.
Królemstrzelcówzostałzawodnik
AKS Kojbud Zdrowia – Michał Krasoń–7bramek.
Pucharywręczyłvice-burmistrzSebastianMaciołorazDyrektorBOSiR
MichałŻerdka.

Dinozauryniepokonane

M

ięd zyn ar od ow ą obs ad ę
miał rozegrany w sobotę 19styczniaturniejpiłki
nożnejw haliprzy ul.Warszawskiej.
Gośćmi polskich drużyn były teamy

z partnerskiego, czeskiego, MoravskyegoBerounai słowaccypiłkarze
z FC Puchov. Rodzimy futsal reprezentowały drużyny: Dinozaury Bojszowy,PiastNowyBieruńi UniaBie-

ruń Stary. Turniej rozegrano systememkażdyz każdym.Meczetrwały
po 20minut.Drużynywystępowały
w 5osobowychskładach(bramkarz
i 4 zawodników w polu) Zwyciężyła
drużyna, która w rozegranych meczach zdobyła najwięcej punktów.
Ostatecznymtriumfatoremturnieju
zostaładrużynaDinozauryBojszowy.
Drugąlokatęzajęlipiłkarzez Moravskyego Berouna. Na trzecim miejscu turniej zakończył SC Puchov,
czwarte miejsce dla Piasta Bieruń
Nowy, ostatnie miejsce zajęli piłkarzeUniiBieruńStary.
Trzy najlepsze drużyny otrzymały
pucharyz rąkdyrektoraBieruńskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji Michała
Żerdki.Najlepszystrzelecturnieju-LeszekGniza(DinozauryBojszowy)otrzymałpamiątkowąstatuetkę.

PodziękowanieChóru„Polonia”
Składamygorącepodziękowanieza udziałw obchodach 100-leciaChóru„Polonia”.NaszJubileuszbyłokazją
do spotkań,wspomnień,podsumowaniaminionychstulat,licznychkoncertóworazwydaniaokolicznościowego
albumu.
Dołożyliśmywszelkichstarań,abyuroczystościmiałycharakterniepowtarzalny.Jesteśmyprzekonani,żewartobyło,ponieważw czasieobchodówspotkałosięwielepokoleńchórzystóworazwspaniałychludziwspierającychnaszedotychczasowedziałania.
Wyrażamy wdzięczność za przybycie: władzom samorządowym Bierunia i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,
wszystkimDostojnymGościom,byłymi obecnymchórzystom,sympatykomnaszegozespołuorazsponsorom,
którzyswojąobecnościąuświetniliuroczystości,a udzielającnamwsparciasprawili,żeJubileusznabrałwymiaru
godnegostulecia.
Zarządi członkowieChóru„Polonia”

DyplomZGPTTK
dlaBierunia

W

sobotę 12styczniaodbyłosięspotkanienoworoczneczłonków
i sympatykówKołanr 5„Ziemowit”–PolskiegoTowarzystwa
TurystycznoKrajoznawczego.Toprężniedziałającekoło,skupiamiłośnikówturystykiz Bierunia,Lędzini Tychów.Jaknaspoinformowałprezes„Ziemowita”–AndrzejGierlata–spotkaniebyłookazjądo podsumowania działalności w minionym roku oraz przedstawienia planu
wycieczekna najbliższysezon.

W trakciespotkaniaprezespodziękowałburmistrzowiKrystianowiGrzesicyza długoletniąwspółpracęorazwsparciejakiegogminaudzielaczłonkomPTTK,międzyinnymifundującnagrodydlauczestników 36RajduGórniczego.BurmistrzKrystianGrzesicaodebrałDyplomHonorowyPTTKdla
UrzęduMiastaBieruń,jakowyrazszczególnegouznaniaza pomoci współpracęprzyznanyprzezZarządGłównyPTTKz siedzibąw Warszawie.
Kolejnympunktemnoworocznegospotkaniabyłowręczeniedyplomów
i wyróżnieństatutowychktóregodokonaliprzedstawicieleOddziałuPTTK
Tychy. Członkowie „Ziemowita”: Irena Dutka i Andrzej Baron odebrali
Brązową Honorową Odznakę PTTK, natomiast Janusz Gniza i Bernard
Kostka–DyplomyZarządGłównegoPTTK.

JESTEŚMY Z WAMI OD 1992 R.

Z

a namikolejny XVI jużTurniej
HalowejPiłkiNożnejdlaDrużynNiezrzeszonycho Puchar
Burmistrza Bierunia. W tym roku
do rozgrywekzgłosiłosię 10drużyn.
Mecze rozgrywane były w dwóch
grupach,systememkażdyz każdym,
mecz 1x15 min. Do fazy finałowej
awansowałypo dwienajlepszedrużynyz każdejgrupy.
W grupieA zmierzyłysięzespoły:
Marsal,ZandgrubaBojszowy,Koneserzy Futbolu, AKS Bieruń, ZKS Rynek Bieruń. Rozgrywki przebiegały
bardzo sprawnie, turniej rozpoczął
się o godzinie 8:00, a trzy godziny
później poznaliśmy drużyny, które
awans ow ał y do faz y fin ał ow ej.
Z pierwszego miejsca awansowała
drużynaZandgrubaBojszowyzdobywając 9pkt.,a z drugiegoZKSRynek
Bieruń 7pkt.CociekaweZandgruba
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