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Bie�ruń�ski�mi�lion�zło�tych�dla�WO�ŚP
MAMY
REKORD!
114 223,05 zł�
Zna�my�osta�tecz�ną�kwo�tę�ze�bra�ną

pod�czas 27.�Fi�na�łu�Wiel�kiej�Or�kie�stry
Świą�tecz�nej� Po�mo�cy� w Bie�ru�niu.
Jak�in�for�mu�je�bie�ruń�ski�sztab�WOŚP,
w tym�ro�ku�uda�ło�się�ze�brać�re�kor�-
do�wą�su�mę�o kil�ka�set�zło�tych�po�pra�-
wia�jąc� jesz�cze� ze�szło�rocz�ny� świet�ny
wy�nik� zbiór�ki.�A wszyst�ko� to,�dzię�ki
za�an�ga�żo�wa�niu�i wiel�ko�dusz�no�ści�bie�-
ruń�skiej� spo�łecz�no�ści,� któ�ra� na ten
cel�da�ro�wa�ła�aż 114 223,05 zł!��
Przez�osiem�na�ście�lat�WOŚP�w Bie�-

ru�niu�wo�lon�ta�riu�sze� ze�bra�li� po�nad
mi�lion�zło�tych!!!

Zgod�nie�z uchwa�łą�Ra�dy�Miej�skiej
z 20�grud�nia�ubie�głe�go�ro�ku,�bu�dżet
Bie�ru�nia� na rok 2019� przed�sta�wia
się�na�stę�pu�ją�co:�prze�wi�dy�wa�ne�do�-
cho�dy� bu�dże�tu� mia�sta� wy�nio�są

111.254.343,63 zł,� na�to�miast� pro�-
gno�zo�wa�ne� wy�dat�ki� za�my�ka�ją� się
kwo�tą 109.172.075,25 zł.
W każ�dym� bu�dże�cie� sa�mo�rzą�do�-

wym,�obok�wy�dat�ków�bie�żą�cych�zwią�-

za�nych� z re�ali�za�cją� pod�sta�wo�wych
za�dań�gmi�ny,�jak�cho�ciaż�by�funk�cjo�-
no�wa�nie� oświa�ty,� obiek�tów� gmin�-
nych�czy�jed�no�stek�bu�dże�to�wych�są
tak�zwa�ne�wy�dat�ki�ma�jąt�ko�we.�Na�si

rad�ni� pu�lę� wy�dat�ków� po�dzie�li�li� na�-
stę�pu�ją�co: 89.487.727,25 zł� na wy�-
dat�ki� bie�żą�ce� a 19.684.348,00 zł
na wy�dat�ki�ma�jąt�ko�we.��Na�sze�mia�-
sto�nie�na�le�ży�do gmin�ubo�gich,�ale
za�wsze� jest� tak,� że� po�my�słów� jest
wię�cej,�niż�pie�nię�dzy.�Od dłuż�sze�go
cza�su,�w po�szcze�gól�nych�wy�da�niach
na�szej� ga�ze�ty� przed�sta�wia�my� re�ali�-

za�cję� za�dań� in�we�sty�cyj�nych� gmi�ny.
Tak�jest�rów�nież�tym�ra�zem.�Na ko�-
lej�nych� stro�nach� pre�zen�tu�je�my� na�-
stęp�ny�wy�ci�nek�te�go,�co�re�ali�zo�wa�-
ne�jest�w mie�ście.�Chce�my�bo�wiem,
aby�miesz�kań�cy�Bie�ru�nia,�czy�tel�ni�cy
Rod�ni,� na bie�żą�co� mo�gli� ob�ser�wo�-
wać�jak�re�ali�zo�wa�ne�są�za�da�nia�bu�-
dże�to�we. (ZP)

Ko�lej�ny�rok�bu�dże�to�wy
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FLESZ�INWESTYCYJNY

Jed�no�z więk�szych�za�dań,�któ�rych
re�ali�za�cja�roz�pocz�nie�się�w tym�ro�ku,
czy�li� bu�do�wa� Cen�trum� Prze�siad�ko�-
we�go,�tak�na�praw�dę�skła�da�się�z czte�-
rech�czę�ści�i naj�le�piej�bę�dzie�je�przed�-
sta�wić�po ko�lei.

Trzy�z tych�zdań�bę�dą�re�ali�zo�wa�ne
w sys�te�mie� „Pro�jek�tuj� i bu�duj”,
a na jed�no� gmi�na� po�sia�da� go�to�wą
do�ku�men�ta�cję.�Na�le�ży�jed�nak�pa�mię�-
tać,�że�do�pie�ro�te�czte�ry�czę�ści,�skła�-
da�ją�się�na jed�no�zda�nie.�Na�sze�mia�-
sto� otrzy�ma�ło� na ca�łość� prac
do�fi�nan�so�wa�nie�ze�środ�ków�ze�wnętrz�-
nych,� a kon�kret�nie� z Re�gio�nal�ne�go
Pro�gra�mu�Ope�ra�cyj�ne�go�Wo�je�wódz�-
twa�Ślą�skie�go�w ra�mach�Eu�ro�pej�skie�-
go�Fun�du�szu�Roz�wo�ju�Re�gio�nal�ne�go.
War�tość�pro�jek�tu�wy�no�si 7,6�mln�zło�-
tych,�z cze�go�po�nad 6�mln�zło�tych�to
kwo�ta� do�fi�nan�so�wa�nia.� Przejdź�my
więc�do szcze�gó�łów.
Pierw�sze� zada�nie� –� to� bu�do�wa

cią�gu�pie�szo�-ro�we�ro�we�go�wzdłuż�uli�-
cy�Tu�ry�stycz�nej.�Do�kład�nie�od uli�cy
św.�Kin�gi�do ist�nie�ją�cej�tra�sy�Bie�ruń
No�wy�–�Bie�ruń�Sta�ry.�To�rap�tem�po�-
nad�sto�me�trów�ścież�ki�ro�we�ro�wej.
Moż�na�po�wie�dzieć�nie�wie�le,�ale�dla
ro�we�rzy�stów� jest� to�bar�dzo�waż�ny
łącz�nik�w re�jo�nie�Sta�ro�stwa�Po�wia�-

to�we�go�i Ko�men�dy�Po�wia�to�wej�Po�-
li�cji.�Wy�ko�naw�ca�te�go�zda�nia�już�zo�-
stał�wy�ło�nio�ny�i w li�sto�pa�dzie�te�go
ro�ku,�po�wi�nien�za�koń�czyć�pra�ce.�Te�-
raz�pra�cu�je�nad kon�cep�cją� i nie�ba�-
wem�po�wi�nien�ją�prze�ka�zać�do ak�-
cep�ta�cji.�
Dru�gie�za�da�nie�–�to�za�pro�jek�to�wa�-

nie� i bu�do�wa� oświe�tle�nia� dro�gi� ro�-
we�ro�wej�od uli�cy�Ba�ry�ki�do uli�cy�Ko�-
ściel�nej,�czy�li�oświe�tle�nie�ist�nie�ją�ce�go
cią�gu�ro�we�ro�we�go.�Tu�też�zo�stał�wy�-

ło�nio�ny� wy�ko�naw�ca,� któ�ry� ma� czas
na re�ali�za�cję�prac�do 19�grud�nia 2019
ro�ku.�War�tość�brut�to�te�go�zda�nia�nie�-
znacz�nie�prze�kra�cza 685�ty�się�cy�zło�-
tych.�Co�cie�ka�we,�na od�cin�ku�o dłu�-
go�ści� 3800� me�trów� po�wsta�nie� tak
zwa�ne� oświe�tle�nie� ak�tyw�ne.� Lam�py
wy�po�sa�żo�ne�w czuj�ni�ki,�bę�dą�świe�ci�-
ły�z na�tę�że�niem�uza�leż�nio�nym�od in�-
ten�syw�no�ści�ru�chu�ro�we�ro�we�go.
Trze�cie�zada�nie�jest�naj�więk�sze�i do�-

ty�czy�prze�bu�do�wy�dwor�ca�PKP�wBie�-

ru�niu�No�wym�oraz�przy�le�głe�go�miej�-
sca�na po�trze�by�Cen�trum�Prze�siad�ko�-
we�go.�W ze�szłym�ro�ku�nie�uda�ło�się
wy�ło�nić� wy�ko�naw�cy.� Wła�śnie� trwa
ko�lej�na� pro�ce�du�ra� prze�tar�go�wa. Tu
ma�my�naj�więk�szy�za�kres�prac�pro�jek�-
to�wych� i wy�ko�naw�czych,� a z uwa�gi
na otrzy�ma�ne�do�fi�nan�so�wa�nie,� ca�łe
za�da�nie� po�win�no� być� zre�ali�zo�wa�ne
do koń�ca 2020�ro�ku.�Na ra�zie�ma�my
tyl�ko� plan� funk�cjo�nal�no� użyt�ko�wy.
Do�pie�ro� wy�ko�naw�ca� wy�ło�nio�ny

w prze�tar�gu� stwo�rzy� do�ku�men�ta�cję
pro�jek�to�wą�oraz�przy�stą�pi�do re�ali�za�-
cji�zda�nia.�Na pew�no�bę�dzie�tam�do�-
pro�wa�dzo�na�ko�mu�ni�ka�cja�ro�we�ro�wa
po�łą�czo�na� z ist�nie�ją�cy�mi� ścież�ka�mi,
bę�dzie�ro�we�row�nia,�po�wsta�nie�przy�-
sta�nek�au�to�bu�so�wy,�a sam�bu�dy�nek
dwor�ca�od�zy�ska�daw�ny�blask�i no�we
funk�cje.� W tej� chwi�li,� trud�no� pi�sać
o szcze�gó�łach�gdyż�plan� funk�cjo�nal�-
no�–�użyt�ko�wy� za�wie�ra� je�dy�nie�wy�-
tycz�ne� do pro�jek�to�wa�nia.� Osta�tecz�-
ną�pro�po�zy�cję�przed�sta�wi�pro�jek�tant,
po�nie�waż�jed�nak�nie�mó�wi�my�o no�-
wym�bu�dyn�ku,�tyl�ko�ada�pta�cji�ist�nie�-
ją�ce�go�obiek�tu,�pew�ne�szcze�gó�ło�we
roz�wią�za�nia�mo�gą�ulec�zmia�nie�–�mó�-
wi�na�czel�nik�Wy�dzia�łu�In�we�sty�cji�i Re�-
mon�tów�Urzę�du�Miej�skie�go�–�Ma�ciej
Kar�ku�la.
Czwar�te�za�da�nie�–�na któ�re�ma�my

do�ku�men�ta�cję�pro�jek�to�wą,�to�bu�do�-
wa� ścież�ki� ro�we�ro�wej� od uli�cy� Ko�-
ściel�nej�do uli�cy� Ja�gieł�ły�wzdłuż�ulic
św.�Bar�ba�ry,�Wę�glo�wej�aż�do ul.�Kró�-
lo�wej� Ja�dwi�gi.� � Jak� wi�dać,� zi�ma� to
czas�prac�do�ku�men�ta�cyj�no-pro�jek�to�-
wych,�ogła�sza�nia�prze�tar�gów�i or�ga�-
ni�zo�wa�nia�ro�bót.�Nie�bawem�po�in�for�-
mu�je�my� na�szych� czy�tel�ni�ków
o roz�po�czę�ciu�tych�i in�nych�za�dań�re�-
ali�zo�wa�nych�w Bie�ru�niu.

Cen�trum�prze�siad�ko�we�i nie�tyl�ko…

Nie�daw�no�pi�sa�li�śmy�o�za�koń�czo�-
nej� ter�mo�mo�der�ni�za�cji� bu�dyn�ku
Szko�ły� Pod�sta�wo�wej� nr 1,� a już
Gmi�na� Bie�ruń� przy�stę�pu�je� do ko�-
lej�ne�go� za�da�nia� w tej� pla�ców�ce,
czy�li� bu�do�wy� no�wej� sa�li� gim�na�-
stycz�nej.
Obec�na� sa�la� ćwi�czeń,� wy�bu�do�-

wa�na�w la�tach 60-tych�ubie�głe�go
wie�ku� nie� po�sia�da� sa�ni�ta�ria�tów,
a szat�nie� miesz�czą� się� w piw�ni�-
cach.� Nie�wie�le� lep�sza� jest� część
prze�zna�czo�na�do ćwi�czeń�–�wa�run�-
ki� do pro�wa�dze�nia� tak� istot�nych
w dzi�siej�szych�cza�sach�za�jęć�z wy�-
cho�wa�nia� fi�zycz�ne�go� są� nie�przy�-
sta�ją�ce� do żad�nych� stan�dar�dów.
Urząd� Miej�ski� w Bie�ru�niu� po�sta�-
no�wił� więc� stwo�rzyć� wa�run�ki
do roz�wi�ja�nia� się� ko�lej�nych� spor�-
to�wych�ta�len�tów.�Jak�nas�po�in�for�-

mo�wał�Ma�ciej�Kar�ku�la�–�na�czel�nik
Wy�dzia�łu� In�we�sty�cji� i Re�mon�tów
Urzę�du�Miej�skie�go,�nie�zbęd�na�jest
roz�biór�ka� ist�nie�ją�ce�go� obiek�tu,
wzmoc�nie�nie�grun�tu�i wy�bu�do�wa�-
nie� no�we�go�obiek�tu.� Spo�rym�wy�-
zwa�niem� dla� wy�ko�naw�cy� bę�dzie
ko�niecz�ność� re�ali�zo�wa�nia� prac
w trak�cie� za�jęć� lek�cyj�nych.� Ca�łe
przed�się�wzię�cie�bę�dzie�wy�ma�ga�ło
wy�ro�zu�mia�ło�ści�ze�stro�ny�uczniów,
na�uczy�cie�li�i ro�dzi�ców.�W tej�chwi�li
ma�my�go�to�wy�pro�jekt�i trwa�prze�-
targ�ma�ją�cy�wy�ło�nić� fir�mę� do re�-
ali�za�cji�te�go�zada�nia�–�do�da�je�na�-
czel�nik�Kar�ku�la.�
Pla�no�wa�na�in�we�sty�cja�za�kła�da�wy�-

bu�rze�nie� ist�nie�ją�ce�go� bu�dyn�ku� sa�li
gim�na�stycz�nej� i bu�do�wę� no�we�go
skrzy�dła,� za�wie�ra�ją�ce�go� no�wą� sa�lę
wraz�z za�ple�czem�spor�to�wym�(szat�-

nia�mi,� po�miesz�cze�nia�mi� hi�gie�nicz�-
no�-sa�ni�tar�ny�mi,� po�miesz�cze�nia�mi
dla� na�uczy�cie�li,�ma�ga�zy�nem� sprzę�-
tu� spor�to�we�go),� a tak�że� hol� wej�-
ścio�wy,� po�miesz�cze�nia� tech�nicz�ne
i po�moc�ni�cze�oraz�ko�mu�ni�ka�cję�i szyb
win�do�wy.�Aby�w peł�ni�wy�ko�rzy�stać
moż�li�wo�ści,�ja�kie�ofe�ru�je�obiekt,�po�-
sta�no�wio�no,� że� po�wsta�nie� tu� rów�-
nież�po�miesz�cze�nie�bi�blio�tecz�ne�oraz
sa�la�do gim�na�sty�ki�ko�rek�cyj�nej�wraz
z za�ple�czem.
Do�dat�ko�wo�od stro�ny�pół�noc�no�-

-wschod�niej�szko�ła�roz�bu�do�wa�na�zo�-
sta�nie� o no�wą� ze�wnętrz�ną� klat�kę
scho�do�wą�wraz� z win�dą� po�chyl�nią
dla�osób�nie�peł�no�spraw�nych.
Bu�do�wa� sa�li� gim�na�stycz�nej� jest

za�da�niem�wie�lo�let�ni�m�i po�trwa�do ro�-
ku 2021.� Właśnie� trwa� kolejna
procedura�przetargowa.

Nowa�sala�gimnastyczna�dla�odnowionej
szkoły�podstawowej
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RA�PORT�Z PLA�Cu�Bu�DO�WY
Mi�mo� zi�mo�wej� au�ry� trwa�ją� pra�ce� bu�dow�la�ne
przy uli�cy�So�lec�kiej.�Przy�po�mnij�my,�że�Bie�ruń�skie
Przed�się�bior�stwo�In�ży�nie�rii�Ko�mu�nal�nej Sp.�z. o.o.,
re�ali�zu�je�w tym�miej�scu�wie�lo�let�nie�za�da�nie�pod na�-
zwą:�„Roz�bu�do�wa�i mo�der�ni�za�cja�oczysz�czal�ni�ście�-
ków�w Bie�ru�niu”.�In�we�sty�cja,�któ�rej�cał�ko�wi�ty�koszt
wy�no�si 16 398 476,65 zł�re�ali�zo�wa�na�jest�z udzia�-
łem� fun�du�szy� unij�nych.� Kwo�ta� do�fi�nan�so�wa�nia
z Unii�Eu�ro�pej�skiej�to 8 499 210,46 zł.
Jak� nas� po�in�for�mo�wał� Ta�de�usz� Ko�wa�lik� –� pre�zes
BPIK�pra�ce�bie�gną�zgod�nie�z przy�ję�tym�har�mo�no�-
gra�mem.�Co�wię�cej,�wy�ko�naw�ca�–�gor�lic�ka� fir�ma
OTECH�spół�ka�z o.o.-�do�brze�wy�ko�rzy�stał�ubie�gło�-
rocz�ną�au�rę�i część�ro�bót�zre�ali�zo�wał�z wy�prze�dze�-
niem.� Za�koń�czo�no� pra�ce� zbro�jar�skie� i be�to�niar�-
skie,�któ�rych�nie�moż�na�wy�ko�ny�wać�w zi�mie.�W tej
chwi�li�na pla�cu�bu�do�wy�trwa�ją�pra�ce�ziem�ne�zwią�-
za�ne�z ma�kro�ni�we�la�cją�te�re�nu.�Ro�wy�cyr�ku�la�cyj�ne
zo�sta�ły�za�sy�pa�ne,�a ca�ły�te�ren�o po�wierzch�ni�jed�-
ne�go�hek�ta�ra�znacz�nie�pod�nie�sio�ny.�Do�tych�cza�so�-
wa�oczysz�czal�nia�zaj�mo�wa�ła�pra�wie�dwa�i pół�hek�-
ta�ra,�na�to�miast�no�wa�nie�wy�ma�ga�aż�tak�du�że�go
te�re�nu.�Ja�ko�cie�ka�wost�kę�po�dam,�że�do pod�bu�do�-
wy�te�re�nu�wy�ko�rzy�sta�li�śmy�gruz�z bu�rzo�ne�go�ho�-
te�lu�przy dwor�cu�ko�le�jo�wym�w Oświę�ci�miu�–�do�-
da�je�pre�zes�Ko�wa�lik.

War�to�pod�kre�ślić,�że�przez�ca�ły�czas�bu�do�wy�oczysz�-
czal�nia�pra�cu�je�nor�mal�nie.�W tej�chwi�li�czyn�na� jest
po�ło�wa�no�wej�czysz�czal�ni� i wszyst�kie�pro�ce�sy�tech�-
no�lo�gicz�ne�re�gu�lo�wa�ne�są�przez�sys�tem�kom�pu�te�ro�-
wy.�Wie�le�za�sto�so�wa�nych�tu�urzą�dzeń�to�naj�now�sze
i naj�bar�dziej�za�awan�so�wa�ne�roz�wią�za�nia�w ska�li�eu�-
ro�pej�skiej.�Dzię�ki�no�wo�cze�snym,�ste�ro�wa�nym�nu�me�-
rycz�nie�urzą�dze�niom�no�wa�część�oczysz�cza 80�pro�-
cent�ście�ków�spły�wa�ją�cych�zosie�dla�przyul.�Gra�ni�to�wej,
re�jo�nu�uli�cy�Miesz�ka I oraz�Czar�nu�cho�wic.�Po�zo�sta�łe�-
20�pro�cent�do cza�su�cał�ko�wi�te�go�za�koń�cze�nia�bu�do�-
wy�oczysz�cza�sta�ra�in�sta�la�cja.�Do�ce�lo�wo�przy ob�słu�-
dze�oczysz�czal�ni�bę�dzie�pra�co�wa�ło�osiem�osób�na trzy
zmia�ny.�W tej�chwi�li�nie�ma�my�jesz�cze�wy�bu�do�wa�-
ne�go�zbior�ni�ka�re�ten�cyj�ne�go,�któ�ry�bę�dzie�przyj�mo�-
wał�nad�miar�ście�ków�spły�wa�ją�cych�wokre�sach�zwięk�-

szo�nych�na�pły�wów.�Zbior�nik�ten�po�wsta�nie�namiej�-
scu�sta�re�go�trans�for�ma�to�ra�ale�do�pie�ro�wte�dy�kie�-
dy�fir�ma�Tau�ron�wy�bu�du�je�no�wy.�Na�le�ży�wy�ja�śnić,
że�z na�szych�trzech�oczysz�czal�ni�obiekt�przy uli�cy�So�-
lec�kiej�jest�naj�więk�szy.�In�we�sty�cja�za po�nad 16�mi�lio�-
nów,� jest� bu�do�wa�na� per�spek�ty�wicz�nie� z za�pa�sem
po�zwa�la�ją�cym� zwięk�szyć� ob�cią�że�nie� hy�drau�licz�ne
na po�trze�by�przy�szłych�klien�tów.
Oprócz�ście�ków�do�pły�wa�ją�cych�ru�ro�cią�ga�mi�bę�dzie
też�przyj�mo�wa�nie�do�staw�ście�ków�wo�za�mi�ase�ni�-
za�cyj�ny�mi�po�przez�sta�cję�zlew�ną�umoż�li�wia�ją�cą�fi�-
zy�ko�-che�micz�ne� ba�da�nie� do�star�czo�ne�go� ście�ku.
Wio�sną�wy�ko�naw�ca�za�cznie�bu�do�wać�dro�gi�i chod�-
ni�ki�w re�jo�nie�oczysz�czal�ni,�siać�tra�wę�oraz�sa�dzić
drze�wa.� Chcie�li�by�śmy� aby� oczysz�czal�nia� by�ła� nie
tyl�ko�spraw�na�i funk�cjo�nal�na�ale�też�zwy�czaj�nie�–�ład�-
na.�Tak�by�śmy�mo�gli�się�szczy�cić,�że�ma�my�w na�-
szej�gmi�nie�ko�lej�ny�re�pre�zen�ta�cyj�ny�obiekt.
Chciał�bym�do�dać� –�mó�wi� Da�mian� Bla�cha,� że� ce�-
lem� pro�jek�tu� jest� ulep�sze�nie� sys�te�mu� oczysz�cza�-
nia� ście�ków�ko�mu�nal�nych�na te�re�nie�Gmi�ny�Bie�-
ruń.�Cel�ten�zre�ali�zo�wa�ny�zo�sta�nie�wła�śnie�po�przez
oma�wia�ną� tu�kom�plek�so�wą� roz�bu�do�wę� i mo�der�-
ni�za�cję�oczysz�czal�ni�ście�ków�znaj�du�ją�cą�się�przy ul.
So�lec�kiej�w Bie�ru�niu.�In�we�sty�cja�po�zwo�li�na ogra�-
ni�cze�nie� ilo�ści� sub�stan�cji� szko�dli�wych� po�wsta�ją�-
cych�w pro�ce�sie�oczysz�cza�nia�ście�ków,�w tym�sub�-

stan�cji�or�ga�nicz�nych�i bio�gen�nych�oraz�zmniej�sze�-
nie�ener�go�chłon�no�ści�obiek�tu.�Pro�wa�dzo�ne�pra�ce
wpły�ną�po�zy�tyw�nie�na śro�do�wi�sko�na�tu�ral�ne,�a co
za tym� idzie,� bę�dą� sprzy�jać� po�pra�wie� stan�dar�du
ży�cia� miesz�kań�ców� na�szej� gmi�ny.� Prze�wi�dy�wa�ny
ter�min�za�koń�cze�nia�roz�bu�do�wy�tej�oczysz�czal�ni�to
ko�niec�li�sto�pa�da�te�go�ro�ku�i wszyst�ko�wska�zu�je,�że
ter�min�ten�zo�sta�nie�do�trzy�ma�ny.

Zbi�gniew�Pik�sa

Pro�jekt�do�fi�nan�so�wa�ny�w ra�mach
Pro�gra�mu�Ope�ra�cyj�ne�go�In�fra�struk�tu�ra

i Śro�do�wi�sko 2014�–�2020,
Dzia�ła�nie 2.3.�„Go�spo�dar�ka�wod�no�-ście�ko�wa

w aglo�me�ra�cjach”, II oś�prio�ry�te�to�wa�„Ochro�na
śro�do�wi�ska,�w tym�ada�pta�cja�do zmian�kli�ma�tu”.�
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ROZBuDOWA�I�PRZEBuDOWA�OCZYSZCZALNI�ŚCIEKóW�W�BIERuNIu�PRZY�uL.�SOLECKIEJ

Pań�stwo�we�Go�spo�dar�stwo�Wod�ne

Wo�dy�Pol�skie�Re�gio�nal�ny�Za�rząd�Go�-

spo�dar�ki�Wod�nej� w Gli�wi�cach� w ra�-

mach�za�koń�czo�nych�wła�śnie�in�we�sty�-

cji,� kosz�tem� bli�sko 2,3� mln� zł

zre�ali�zo�wa�ło� dwa� pro�jek�ty.� Pierw�szy

to�„Prze�bu�do�wa�i nad�bu�do�wa�le�we�go

wa�łu� rze�ki� Wi�sły� oraz� le�we�go� wa�łu

rze�ki�Pszczyn�ki�od uj�ścia�rze�ki�Go�styn�-

ki�do na�sy�pu�ko�le�jo�we�go�w Je�dli�nie.”

Dru�gi�obej�mo�wał��„Mo�der�ni�za�cję�i nad�-

bu�do�wę�le�wo�stron�ne�go�ob�wa�ło�wa�nia

rze�ki�Wi�sły�w Bie�ru�niu�- Czar�nu�cho�wi�-

cach� od uj�ścia� rze�ki� Prze�mszy� (prze�-

jazd� wa�ło�wy� na wy�so�ko�ści� po�se�sji

przy ul.� Mie�lęc�kie�go 82)� do mo�stu

w uli�cy� War�szaw�skiej� (dro�ga� nr 44)

wraz�z od�wod�nie�niem�te�re�nów�za�wa�-

la�wa�łów�rze�ki�Prze�mszy.�

Ja�ko,� że� bez�pie�czeń�stwo� prze�ciw�-

po�wo�dzio�we�ma�w na�szej�gmi�nie�ab�-

so�lut�ny� prio�ry�tet,� przy�po�mnij�my,� że

jesz�cze�po�przed�nia�Ra�da�Miej�ska�wBie�-

ru�niu�w ma�ju 2017,�wy�ra�ża�jąc�swo�je

za�nie�po�ko�je�nie,� pod�ję�ła� Uchwa�łę

w spra�wie�pod�ję�cia�na�tych�mia�sto�wych

dzia�łań�za�bez�pie�cza�ją�cych�mia�sto�Bie�-

ruń�przed po�wo�dzią.�Zo�sta�ła�ona�skie�-

ro�wa�na do in�sty�tu�cji� od�po�wie�dzial�-

nych�za za�pew�nie�nie�bez�pie�czeń�stwa

po�wo�dzio�we�go� miesz�kań�com� Bie�ru�-

nia.

Mie�siąc�póź�niej�Bur�mistrz�Bie�ru�nia

Kry�stian�Grze�si�ca,�Sta�ro�sta�Bie�ruń�sko�-

-Lę�dziń�ski� Ber�nard� Bed�norz� oraz� se�-

na�tor� Cze�sław� Rysz�ka� w cza�sie� spo�-

tka�nia�z Mi�ni�strem�Ma�riu�szem�Gaj�dą

w War�sza�wie,� prze�ka�za�li� wy�kaz� naj�-

istot�niej�szych�dla�nas� in�we�sty�cji�ma�-

ją�cych�zna�cze�nie�dla�ochro�ny�przed po�-

wo�dzią� mia�sta.� Wśród� in�we�sty�cji,

na któ�rych�nam�naj�bar�dziej�za�le�ży�zna�-

la�zły� się:� nad�bu�do�wa� ob�wa�ło�wa�nia

Wi�sły�w Czar�nu�cho�wi�cach� (od uj�ścia

Prze�mszy�do mo�stu�na ul.�War�szaw�-

skiej),� prze�bu�do�wa� po�nad 7 km�wa�-

łów� prze�ciw�po�wo�dzio�wych� Go�styn�ki

oraz�od�bu�do�wa�ob�wa�ło�wań�Mlecz�nej.

Po la�tach�opóź�nień,�na�stę�pu�je�przy�-

śpie�sze�nie�re�ali�za�cji�za�dań�po�pra�wia�-

ją�cych� bez�pie�czeń�stwo� po�wo�dzio�we

na na�szym� te�re�nie.� W na�szym� mie�-

ście�dzia�ła�Ze�spół�Ro�bo�czy�ds.�za�gro�-

że�nia�po�wo�dzio�we�go�a dzię�ki�je�go�pra�-

cy� wy�ko�na�no� już:� in�wen�ta�ry�za�cję

ro�wów�me�lio�ra�cyj�nych�z uwzględ�nie�-

niem�gra�nic�hy�dro�lo�gicz�nych,�gro�dzie

ziem�ne� w miej�scach� wy�stę�po�wa�nia

wód� cof�ko�wych� rze�ki� Wi�sły,� po�to�ku

Bi�ja�so�wic�kie�go,� za�staw�ki� żel�be�to�we

na ro�wie�me�lio�ra�cyj�nym�w re�jo�nie�ul.

Wi�śla�nej� w Bie�ru�niu� oraz� prze�bu�do�-

wę�ru�ro�cią�gu�tłocz�ne�go�–�mó�wi�Mie�-

czy�sław�Stan�kie�wicz�ko�or�dy�nu�ją�cy�pra�-

ce� z ra�mie�nia� Pol�skiej� Gru�py

Gór�ni�czej S.A.�Od�dział�KWK�„Piast�-Zie�-

mo�wit�Ruch�Piast”.�

Wszyst�ko�to�cie�szy,�ale�by�naj�mniej

nie�usy�pia�na�szej�czuj�no�ści.�Wy�kaz�naj�-

istot�niej�szych�dla�nas�in�we�sty�cji,�ma�-

ją�cych� zna�cze�nie� dla� ochro�ny� Bie�ru�-

nia�przed po�wo�dzią�jest�znacz�nie�dłuż�-

szy.�Jak�twier�dzi�mi�ni�ster�stwo�po�zo�sta�łe,

wy�mie�nio�ne�w pi�śmie�pro�jek�ty,�znaj�-

du�ją� się� na li�ście� in�we�sty�cji� bu�fo�ro�-

wych,�któ�rych�za�sad�ność�zo�sta�ła�po�-

twier�dzo�na ana�li�za�mi,� jed�nak�że

wsku�tek� przy�ję�tych� li�mi�tów� fi�nan�so�-

wych�ich�re�ali�za�cja�za�le�ży�od stop�nia

wdro�że�nia�dzia�łań�stra�te�gicz�nych�oraz

uzy�ska�nia�do�dat�ko�wych�środ�ków.�Na tej

li�ście�znaj�du�je�się�rów�nież�in�we�sty�cja

pn.�Od�bu�do�wa� i prze�bu�do�wa�ob�wa�-

ło�wań� prze�ciw�po�wo�dzio�wych� rze�ki

Mlecz�na.

FLESZ�INWESTYCYJNY

Za�koń�czo�no�mo�der�ni�za�cję�frag�men�tu
le�wo�brzeż�ne�go�wa�łu�Wi�sły
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PRO�MO�CJA�AL�Bu�Mu�RO�MA�NA�NY�GI

–�„Rzy�kej�dyc�ki�do Du�cha�Świę�te�-
go�a nie�by�dziesz� trom�ba”�–�mia�ła
zda�niem�księ�dza�dr.�Da�mia�na Bed�-
nar�skie�go,�mó�wić�bab�ka�in�ne�go�księ�-
dza� –� pro�fe�so�ra� Je�rze�go� Szy�mi�ka.
To� jed�no� z wie�lu� waż�nych� stwier�-
dzeń,� ja�ki� usły�sze�li�śmy� w so�bo�tę
25�stycz�nia�w ko�ście�le�pw.�św.�Bar�-
tło�mie�ja�pod�czas�kon�fe�ren�cji�dla�na�-
uczy�cie�li�de�ka�na�tu�Bie�ruń.�Pod�czas
kon�fe�ren�cji� za�ty�tu�ło�wa�nej� „Duch
Świę�ty� w szko�le”� pre�le�gent� –� ks.
Da�mian�Bed�nar�ski�–�roz�wi�nął�te�mat
da�rów�Du�cha�Świę�te�go,�oma�wia�jąc
ich�zna�cze�nie�w ży�ciu�i pra�cy�pe�da�-
go�gicz�nej.
Kul�mi�na�cją� wie�czo�ru� by�ła� Msza

świę�ta�od�pra�wio�na przez�księ�dza�abp.
Wik�to�ra� Skwor�ca�me�tro�po�li�tę� ka�to�-
wic�kie�go.� W cza�sie� ka�za�nia,� ksiądz
ar�cy�bi�skup� mó�wił� o eto�sie� na�uczy�-
ciel�skim� i kło�po�tach� z ja�kim�bo�ry�ka
się�to�śro�do�wi�sko.�Szcze�gól�nie�ak�tu�-
al�nie�za�brzmiał�apel,�by�na�uczy�cie�le
uczy�li�mło�dych,�jak�w In�ter�ne�cie�od�-

dzie�lić�praw�dę�od fał�szu�i fak�ty�od ich
in�ter�pre�ta�cji.�
Nie�mal�set�ka�na�szych�pe�da�go�gów

spę�dzi�ła�uda�ny�wie�czór,�któ�ry�za�koń�-

czył� się� spo�tka�niem� w „Ju�trzen�ce”.
Tu,�ar�cy�bi�skup�Wik�tor�Skworc�przy�-
po�mniał�oso�bę�księ�dza�Ja�na Ma�chy,
zgi�lo�ty�no�wa�ne�go� przez� nie�miec�kich

oku�pan�tów�pod�czas II woj�ny�świa�to�-
wej.�Po�stu�la�to�rem�w pro�ce�sie�be�aty�-
fi�ka�cyj�nym�wspo�mnia�ne�go�Słu�gi�Bo�-
że�go� jest� ksiądz� Da�mian� Bed�nar�ski.

Jak� to� w cza�sie� mniej� for�mal�ne�go
spo�tka�nia,�chwi�le�bar�dziej�po�waż�ne
prze�pla�ta�ły� się�z ty�mi�bar�dziej� swo�-
bod�ny�mi,� kie�dy� to� aż� skrzy�ło� się
od aneg�dot.� Naj�pierw� ksiądz� Ka�mil
za�grał� ko�lę�dę� na „F”,� czy�li� Wśród
noc�nej�ci�szy”,�ksiądz�ar�cy�bi�skup�wspo�-
mniał,�jak�przy tem�pe�ra�tu�rze�mi�nus
dwa�dzie�ścia�stop�ni�od�pra�wiał�któ�re�-
goś�syl�we�stra�Mszę�Świę�tą�na Prze�-
chy�bie,�na�ma�wia�jąc�mar�z�ną�cych�wier�-
nych� by� „tu�pa�li� dla� Je�zu�sa”� w takt
ko�lę�dy.� Ob�cho�dzą�ca� uro�dzi�ny� dyr.
Bar�ba�ra�Niec�karz,�otrzy�ma�ła�od na�-
sze�go�me�tro�po�li�ty�pięk�ny�bu�kiet�kwia�-
tów� a ks.� pro�boszcz� Ja�nusz� Kwa�pi�-
szew�ski� po�dzię�ko�wa�nia� za opie�kę
nad bie�ruń�skim� i me�tro�po�li�tal�nym
skar�bem,�ja�kim�jest�Wa�len�ci�nek.�Przy�-
po�mnia�no� też� frag�ment� no�tat�ki� bi�-
sku�pa�Sta�ni�sła�wa�Adam�skie�go,�któ�ry
w swo�im�ka�len�da�rzu,�w okre�sie�mię�-
dzy�wo�jen�nym,� za�pi�sał� po wi�zy�ta�cji:
o godz. 16.00�her�bat�ka�z na�uczy�ciel�-
stwem.�

Rzy�kej�dyc�ki�do Du�cha�Świę�te�go

Pra�wie�wszy�scy�w na�szym�mie�-
ście�zna�ją�pa�na Ro�ma�na Ny�gę.
Więk�szość�ce�ni�je�go�pra�ce,�któ�-

rych� war�tość� po�twier�dza�ją� ko�lej�ne
re�cen�zje�z licz�nych�wy�staw�kra�jo�wych
i za�gra�nicz�nych.�W co�dzien�nym�ży�ciu
nie�ma�my�zbyt�wie�lu�oka�zji�do de�lek�-
to�wa�nia� się� sztu�ką,� na�wet� je�śli� jest
ona�na wy�cią�gnię�cie�rę�ki.�A prze�cież

cza�sem�na�le�ża�ło�by�się�za�trzy�mać,�po�-
pa�trzeć�i za�sta�no�wić.�
W po�nie�dzia�łek 28�stycz�nia�w Staj�-

niach� Ksią�żę�cych� Mu�zeum� Zam�ko�-
we�go� w Pszczy�nie,� od�by�ło� się� spo�-
tka�nie�au�tor�skie�pro�mu�ją�ce�naj�now�szy
al�bum�ma�lar�stwa�Ro�ma�na Ny�gi.�War�-
to� się�gnąć� po tę� książ�kę,� by� mieć
swo�ich�zbio�rach�cał�kiem�spo�ry�wy�ci�-

nek�twór�czo�ści�na�sze�go�ar�ty�sty�i w do�-
mo�wym� za�ci�szu� kon�tem�plo�wać� po�-
szcze�gól�ne�pra�ce.
Ar�ty�sta,� któ�ry� two�rzy� od po�nad

55�lat,�ma�swo�im�do�rob�ku�pra�ce�z róż�-
nych�okre�sów�swej�ak�tyw�no�ści,�a je�-
go�dzie�ła�pod�le�ga�ły�prze�mia�nom�for�-
mal�nym�i tre�ścio�wym.�Są�wśród�nich
kom�po�zy�cje� o szcze�gól�nym� na�stro�ju
i in�tym�no�ści,�od�ma�lo�wa�ne�z urze�ka�-
ją�cą� pre�cy�zją.�Nie� brak� i ta�kich,�wy�-
wo�łu�ją�cych�sil�ne�emo�cje.�Ro�man�Ny�-
ga� lu�bi� du�że� for�ma�ty,� a przez� ko�lor
dzia�ła�na wi�dza�na wiel�kich�prze�strze�-
niach.�W na�szym�mie�ście,�na�wet�ktoś
omi�ja�ją�cy� ga�le�rie� sze�ro�kim� łu�kiem,
z twór�czo�ścią�te�go�ar�ty�sty�spo�ty�ka�się
na każ�dym�kro�ku.�Bra�ma�Mo�raw�ska,
fi�gur�ki�utop�ców�na ryn�ku,�fresk�w ko�-
ście�le� p.w.� św.� Bar�tło�mie�ja,� po�mnik
św.�Wa�len�te�go�–�to�tyl�ko�nie�któ�re�z je�-
go�dzieł�wpi�sa�nych�w to�po�gra�fię�Bie�-
ru�nia.� Ta�jem�ni�cą� ar�ty�sty� po�zo�sta�nie,
jak�uda�je�mu�się�łą�czyć�lo�kal�ność�z uni�-
wer�sa�li�zmem?�Wszak,�je�go�pra�ce�wy�-
sta�wia�ne�by�ły�wga�le�riach:�Pol�ski,�Szwaj�-
ca�rii,�Nie�miec,�Bel�gii,�Ho�lan�dii…�
Zwró�cił�na to�uwa�gę�bur�mistrz�Kry�-

stian�Grze�si�ca,�któ�ry�w wy�stą�pie�niu

otwie�ra�ją�cym� pro�mo�cję� pod�kre�ślił
umie�jęt�ną�kom�po�zy�cję�no�wo�cze�snych
w for�mie�dzieł�Ro�ma�na Ny�gi,�z lo�kal�-
ną� tra�dy�cją� ślą�ską,� obec�ną� w je�go
twór�czo�ści.� Cie�szę� się,� że� pro�mo�cja
al�bu�mu� od�by�wa� się� w ser�cu� zie�mi
pszczyń�skiej�i cze�kam�na ko�lej�ną�wy�-
sta�wę�w ro�dzin�nym� Bie�ru�niu� –� po�-
wie�dział�bur�mistrz.
Ma�ciej�Kluss�–�dy�rek�tor�Mu�zeum

Zam�ko�we�go� w Pszczy�nie,� wi�ta�jąc
go�ści� przy�by�łych� na pro�mo�cję� po�-
wie�dział:� spo�tka�li�śmy� się� aby� de�-
lek�to�wać� się� pięk�ny�mi� ob�ra�za�mi
i opo�wie�ścia�mi,�któ�re� im� to�wa�rzy�-
szą.�W oto�cze�niu�prac�Ro�ma�na Ny�-

gi�uzu�peł�nio�nych�pro�jek�cją�zdję�cio�-
wo-fil�mo�wą,� roz�mo�wę� o ży�cio�wej
dro�dze� na�sze�go� twór�cy� po�pro�wa�-
dził�je�go�syn,�hi�sto�ryk�sztu�ki�– Mar�-
cin�Ny�ga.�
W gro�nie�przy�by�łych�go�ści,�obec�ni

by�li:�rad�ny�Sej�mi�ku�Ślą�skie�go�a za�ra�-
zem� prze�wod�ni�czą�cy� Ko�mi�sji� Na�uki
i Kul�tu�ry�–�Piotr�Czar�ny�no�ga,�dy�rek�-
tor� Wy�dzia�łu� Kul�tu�ry� Urzę�du� Mar�-
szał�kow�skie�go� –� Prze�my�sław� Smy�-
czek,�Jó�zef�Ber�ger�–�prze�wod�ni�czą�cy
Sto�wa�rzy�sze�nia�Mi�ło�śni�ków 600-let�-
nie�go� Bie�ru�nia,� rad�ni,� przy�ja�cie�le,
licz�ni� mi�ło�śni�cy� twór�czo�ści� Ro�ma�-
na Ny�gi.

Dzie�ła�na�sze�go�mi�strza�–�mo�żesz�mieć�w do�mu
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POŻEGNALIŚMY��WYBITNEGO�BIERuNIANINA

W so�bo�tę 5�stycz�nia�zmarł�na�gle
pro�fe�sor� Jan� Czem�pas� –� wy�bit�ny
eko�no�mi�sta,� wiel�ki� lokalny� pa�trio�-
ta,�spo�łecz�nik�i sa�mo�rzą�do�wiec�(rad�-
ny�miej�ski� i wo�je�wódz�ki).�W 2005
ro�ku� uho�no�ro�wa�ny� ty�tu�łem� Za�słu�-
żo�ny�Dla�Mia�sta�Bie�ru�nia.

Wśro�dę 9�stycz�nia�ro�dzi�na,�przy�ja�-
cie�le,� bie�ru�nia�nie� –� tłum�nie� przy�by�li
do ko�ścio�ła�p.w.�św.�Bar�tło�mie�ja,�by
po�że�gnać�Ś.P.�Ja�na�Czem�pa�sa�–�jed�-
ne�go�z naj�zna�mie�nit�szych�miesz�kań�-
ców�na�sze�go�mia�sta.�Po�grzeb�od�był
się� ze�wszel�ki�mi� ho�no�ra�mi� na�leż�ne�-
mu�zna�czą�ce�mu,�ale�przede�wszyst�-
kim�do�bre�mu�czło�wie�ko�wi.�Mszę�po�-
grze�bo�wą�w ko�ście�le�św.�Bar�tło�mie�ja
w Bie�ru�niu� od�pra�wi�ło 10� księ�ży.
–�Był�świa�dom�swo�ich�ta�len�tów�i ro�-
bił� wszyst�ko,� by� je� wy�ko�rzy�stać� dla
czy�nie�nia�do�bra.�Po�zo�sta�nie�w na�szej
pa�mię�ci�ja�ko�czło�wiek�ogrom�nej�mą�-
dro�ści� i do�bro�ci,� czło�wiek� życz�li�wy
wo�bec�in�nych,�czło�wiek�o ogrom�nym
po�czu�ciu� hu�mo�ru� –� po�wie�dział
ks.� pro�boszcz� Ja�nusz� Kwa�pi�szew�ski
pod�czas�mszy�po�grze�bo�wej.�Po Mszy
świę�tej�sfor�mo�wa�no�kon�dukt�ża�łob�-
ny,� któ�ry� od�pro�wa�dził� Zmar�łe�go,
na miej�sce� ostat�nie�go� spo�czyn�ku,
na cmen�ta�rzu�przy Sank�tu�arium�św.
Wa�len�te�go.�W kon�duk�cie,�w asy�ście
pocz�tów�sztan�da�ro�wych,�wraz�z naj�-
bliż�szy�mi� Ja�na� Czem�pa�sa,� kro�czy�li
przed�sta�wi�cie�le� władz� sa�mo�rzą�do�-
wych:� Bie�ru�nia,� Wo�je�wódz�twa� Ślą�-
skie�go,�Po�wia�tu�Bie�ruń�sko-Lę�dziń�skie�-
go,� człon�ko�wie� Sto�wa�rzy�sze�nia
Mi�ło�śni�ków 600� let�nie�go� Bie�ru�nia,
Chó�ru�Po�lo�nia,�licz�na�gru�pa�pra�cow�-
ni�ków�Uni�wer�sy�te�tu�Eko�no�micz�ne�go
w Ka�to�wi�cach�i in�nych�uczel�ni,�dzien�-
ni�ka�rze� z któ�ry�mi� Pan� Pro�fe�sor� tak
chęt�nie�współ�pra�co�wał�oraz�są�sie�dzi.
Nad gro�bem,� w imie�niu� bie�ruń�skiej
spo�łecz�no�ści�Zmar�łe�go�po�że�gnał�bur�-
mistrz�Kry�stian�Grze�si�ca.

–�Był�czło�wie�kiem�zna�nym�ze�swo�-
jej� życz�li�wo�ści� i do�brej� wo�li� dzia�ła�-
nia.�Był�bez�kom�pro�mi�so�wy,�od�waż�-
ny� i szcze�ry.� Nie� wszyst�kim� i nie
za�wsze�się�to�po�do�ba�ło.�Cza�sem�je�-

go� obec�ność� onie�śmie�la�ła,� ale�mó�-
wił�to,�co�czuł�i mó�wił�to,�w co�wie�-
rzył.� Był� czło�wie�kiem� nie�zwy�kłym.
Za�pa�mię�ta�my� go� ja�ko� czło�wie�ka
o wiel�kim�in�te�lek�cie�i wiel�kim�ser�cu,

czło�wie�ka,�któ�ry�ko�chał�lu�dzi�i swo�je
mia�sto.� Spo�czy�waj� w po�ko�ju� –� po�-
wie�dział�nad gro�bem�bur�mistrz�Kry�-
stian�Grze�si�ca.

Śp.�Jan�Czempas�(1948-2019)

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

WSPO�MNIE�NIE
O PRO�FE�SO�RZE�
Oso�bi�ście�Jan�ka�Czem�pa�sa�po�zna�-

łem�je�sie�nią 1969�ro�ku,�bę�dąc�stu�-
den�tem I ro�ku� ów�cze�snej�Wyż�szej
Szko�ły�Eko�no�micz�nej.�Ja�nek�fi�na�li�zo�-
wał�wów�czas�stu�dia,�ak�tyw�nie�uczest�-
ni�cząc�w róż�nych�for�mach�ży�cia�stu�-
denc�kie�go.� Trud�no� by�ło� go� nie
za�uwa�żyć.
Pra�cę�w uczel�ni�roz�po�czął�w 1970

ro�ku,�i co�na�le�ży�pod�kre�ślić,�w uzna�-
nym� nie� tyl�ko� w ro�dzi�mej� uczel�ni,
ale�w ca�łej�Pol�sce�–�In�sty�tu�cie�Eko�-
no�me�trii.� Zdo�był� wów�czas� so�lid�ne
pod�sta�wy� me�to�dycz�ne� nie�zbęd�ne
do pro�fe�sjo�nal�ne�go� mo�de�lo�wa�nia
i pro�gno�zo�wa�nia�zja�wisk�oraz�re�la�cji
go�spo�dar�czych.�Wy�so�kie�kom�pe�ten�-
cje�w za�kre�sie�sta�ty�sty�ki�i eko�no�me�-
trii�sku�tecz�nie�wy�ko�rzy�sty�wał�nie�tyl�-
ko� w pra�cy� na�uko�wej� ale� rów�nież
w licz�nych� eks�per�ty�zach,� pra�cach
stu�dial�nych�i in�nych�opra�co�wa�niach
przy�go�to�wy�wa�nych�dla�prak�ty�ki�go�-
spo�dar�czej,� w tym� głów�nie� jed�no�-
stek�sa�mo�rzą�du�te�ry�to�rial�ne�go.
Na�sze� ścież�ki� za�wo�do�we� ści�ślej

po�łą�czy�ły�się�w 1986�ro�ku,�kie�dy�Ja�-
nek,� już� ja�ko�ad�iunkt�(sto�pień�dok�-
to�ra�uzy�skał�w 1982�ro�ku,�a dok�to�ra
ha�bi�li�to�wa�ne�go�w 2014)�po�sta�no�wił
po�sze�rzyć� swo�je� roz�le�głe� za�in�te�re�-
so�wa�nia� o pro�ble�ma�ty�kę� in�we�sto�-
wa�nia,�w szcze�gól�no�ści�w jed�nost�-
kach� sa�mo�rzą�du� te�ry�to�rial�ne�go.
Dla�te�go�też�do�łą�czył�do ze�spo�łu�pra�-
cow�ni�ków�Ka�te�dry�In�we�sty�cji�i Nie�-
ru�cho�mo�ści,� w któ�rej� pra�co�wał
do koń�ca�ży�cia.
Jak�za�pa�mię�ta�my�Jan�ka?
Bę�dzie�my�ser�decz�nie�Go�wspo�mi�-

nać�w róż�nych�wy�mia�rach,�m.in.�ja�ko:
•� uczo�ne�go,� wy�bit�ne�go� znaw�cę

pro�ble�ma�ty�ki�in�we�sty�cji�sa�mo�rzą�du
te�ry�to�rial�ne�go,�au�to�ra�wie�lu�cen�nych
opra�co�wań� na�uko�wych� oraz� eks�-
perc�kich,
•�czło�wie�ka�o sze�ro�kich�za�in�te�re�-

so�wa�nia�chi�im�po�nu�ją�cej�wie�dzy�z licz�-
nych�ob�sza�rów�po�za eko�no�mią,�m.in.
hi�sto�rią� i kul�tu�rą�Ślą�ska,� ję�zy�kie�mi
kul�tu�rą� fran�cu�ską,� po�cho�dze�niem
na�zwisk,�
•� zna�ko�mi�te�go� or�ga�ni�za�to�ra� peł�-

nią�ce�go�licz�ne�funk�cje,�aprzede�wszyst�-
kim�peł�nią�ce�go�przez�kil�ka�na�ście� lat
funk�cję�peł�no�moc�ni�ka�Rek�to�ra�AE/UE
wKa�to�wi�cach�ds.�Ryb�nic�kie�go�Ośrod�-
ka� Na�uko�wo�-Dy�dak�tycz�ne�go.� Dzię�ki
Je�go� ty�ta�nicz�nej� pra�cy� ośro�dek� ten
roz�wi�nął� się� bę�dąc� dzi�siaj� jed�nym
zwy�dzia�łów�Uni�wer�sy�te�tu.
Dla�mnie�jak�i na�szej�spo�łecz�no�ści

uni�wer�sy�tec�kiej� by�ło�wiel�kim� przy�-
wi�le�jem�to,�że�przez�wie�le�lat�mo�gli�-
śmy� być� ra�zem� z pro�fe�so�rem� Jan�-
kiem�Czem�pa�sem.

Krzysz�tof�Mar�ci�nek

Uni�wer�sy�tet�Eko�no�micz�ny�w Ka�to�wi�cach

Ka�te�dra�In�we�sty�cji�i Nie�ru�cho�mo�ści�

Dr� hab.� Jan� Czem�pas uro�dził� się� w 1948� ro�ku� w Bie�ru�niu.
Był�ab�sol�wen�tem,�a na�stęp�nie�wy�kła�dow�cą�Uni�wer�sy�te�tu�Eko�no�micz�ne�go
w Ka�to�wi�cach,�ce�nio�nym�eko�no�mi�stą,�znaw�cą�sa�mo�rzą�du.
Wy�kła�dał� w Ka�te�drze� In�we�sty�cji� i Nie�ru�cho�mo�ści� UE� w Ka�to�wi�cach

i Gór�no�ślą�skiej�Wyż�szej�Szko�ły�Przed�się�bior�czo�ści�w Cho�rzo�wie.�Był�au�to�-
rem�po�nad 60�eks�per�tyz�oraz�pu�bli�ka�cji�na�uko�wych�na te�mat�sy�tu�acji�fi�-
nan�so�wej�miast�i gmin,�a tak�że�pro�mo�to�rem�po�nad 500�prac�dy�plo�mo�-
wych.
Był� orę�dow�ni�kiem� od�zy�ska�nia� sa�mo�dziel�no�ści� ad�mi�ni�stra�cyj�nej� przez

Bie�ruń.�Dwu�krot�nie�zo�stał�człon�kiem�Ra�dy�Miej�skiej�w Bie�ru�niu.�Był�też�rad�-
nym�Sej�mi�ku�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go.�Za swo�je�do�ko�na�nia�zo�stał�od�zna�-
czo�ny�Brą�zo�wym�i Zło�tym�Krzy�żem�Za�słu�gi�oraz�Me�da�lem�Ko�mi�sji�Edu�ka�cji
Na�ro�do�wej�a tak�że�ty�tu�łem�Za�słu�żo�ny�dla�Mia�sta�Bie�ru�nia�i Na�gro�dą�Sta�ro�-
sty�Bie�ruń�sko�-Lę�dziń�skie�go�Cle�mens�Pro�Pu�bli�co�Bo�no.
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Prze�my�sław�Ma�jor
– za�stęp�ca�bur�mi�strza�Mia�sta�Cie�szy�na

Bie�ruń,�przez�wie�le�lat�był�mo�im�miej�-
scem� na zie�mi� i mi�mo,� że� miesz�kam
i pra�cu�ję�gdzie�in�dziej�to�na�dal�jest�mo�-
im�ro�dzin�nym�mia�stem�i po�zo�sta�nie�bar�-
dzo�waż�nym�miej�scem�w mo�im� ży�ciu.
Tu�się�wy�cho�wa�łem�i wy�kształ�ci�łem,�tu
cho�dzi�łem�do ko�ścio�ła,�tu�zdo�by�wa�łem

szli�fy�za�wo�do�we,�co�wmo�im�przy�pad�ku
ozna�cza�wprost� –� tu� zdo�by�wa�łem� do�-
świad�cze�nie�sa�mo�rzą�do�we.�Te�raz,�wraz
z żo�ną�i dzieć�mi�bu�du�je�my�swo�ją�przy�-
szłość�w Chy�biu�na Ślą�sku�Cie�szyńs�kim,
a ja�od kli�ku�mie�się�cy�pra�cu�ję,�ja�ko�za�-
stęp�ca�bur�mi�strza�Mia�sta�Cie�szy�na.�Tak
jak�mó�wi�łem�wcze�śniej�Bie�ruń�jest�jed�-
nak�we�mnie� i przez�pierw�sze�kil�ka�ty�-
go�dni,�kie�dy�po�ja�wiał�się�ja�kiś�pro�blem
czy�za�gad�nie�nie,�za�sta�na�wia�łem�się�jak�-
by�śmy�to�zro�bi�li�w Bie�ru�niu?�Czas� jed�-
nak�pły�nie�i dziś�już�py�tam:�jak�to�wcze�-
śniej�by�ło�ro�bio�ne�w na�szym�Cie�szy�nie?

Bie�ruń� mnie� ukształ�to�wał� sa�mo�rzą�-
do�wo�i nie�był�bym�w tym�miej�scu,�gdy�-
by�nie�do�świad�cze�nia�bie�ruń�skie.�Dość
wspo�mnieć� o mo�jej� pierw�szej� pra�cy
w Sta�ro�stwie.�

Dzię�ki�za�pro�sze�niu�i de�cy�zji�ów�cze�sne�-
go� sta�ro�sty� Pio�tra� Czar�ny�no�gi,� na�uczy�-
łem�się�pod�staw�pra�cy�urzęd�ni�czej,� ale

rów�nież�swo�istej�rze�tel�no�ści�sa�mo�rzą�do�-
wej.�Z ko�lei�pa�ni�Ire�nie�Gra�bow�skiej�za�-
wdzię�czam,� że� zo�sta�łem� człon�kiem� ze�-
spo�łu�mło�dzie�żo�we�go�w Sto�wa�rzy�sze�niu
Mi�ło�śni�ków600-let�nie�go�Bie�ru�nia,�a dzię�-
ki� re�ko�men�da�cji� te�goż� sto�wa�rzy�sze�nia
pierw�szym� rad�nym� z osie�dla� Ho�me�ra.
To,�co�da�li�mi�moi�men�to�rzy�sa�mo�rzą�do�-
wi:�Jan�Wie�czo�rek,�Piotr�Czar�ny�no�ga,�Lu�-
dwik�Ja�go�da,�świę�tej�pa�mię�ci�Jan�Czem�-
pas� i wie�lu� in�nych,� te�raz� sta�ram� się
wy�ko�rzy�sty�wać�w Cie�szy�nie.

Szcze�gól�nie�przy�da�je�mi� się�do�świad�-
cze�nie� obec�nej� pa�ni� Se�kre�tarz,� a wcze�-
śniej�Na�czel�nik�Wy�dzia�łu�Ła�du�Prze�strzen�-
ne�go�–�pa�ni�Kry�sty�ny�Trzoń�skiej.�Wcza�sach
kie�dy� by�łem� rad�nym,� to� ona� na�uczy�ła
mnie,� że� pla�no�wa�nie� prze�strzen�ne� jest
naj�waż�niej�szym�ele�men�tem�roz�wo�ju�mia�-
sta.�Te�raz�tak�pa�trzę�na roz�wój�Cie�szy�na.
Bio�rę� pod uwa�gę,� ja�kie�ma�pla�ny� prze�-
strzen�ne,�ja�kie�ma�stu�dium,�kie�run�ki�za�-

go�spo�da�ro�wa�nia� prze�strzen�ne�go.� Nasz
Cie�szyn� ma� prze�pięk�ną� sta�rów�kę,� nie�-
daw�no� wpi�sa�ną� do re�je�stru� za�byt�ków,
a mi�mo� to,�nie�ma�pla�nu�za�go�spo�da�ro�-
wa�nia�prze�strzen�ne�go�Śród�mie�ścia.� Jest
jed�no�z wy�zwań�za�wo�do�wych,�któ�re�sto�-
ją�przede�mną.

Cie�szyn� jest� więk�szym� mia�stem� niż
Bie�ruń,�za�rów�no�pod wzglę�dem�ob�sza�ru
jak�i pod wzglę�dem�ilo�ści�miesz�kań�ców.
To 34�ty�sięcz�ne�mia�sto,�ma�bu�dżet�się�-
ga�ją�cy 180�mi�lio�nów�zło�tych.�Cie�szy�nia�-
cy�są�bar�dzo�dum�ni�ze�swej�hi�sto�rii�i ma�-
ją�bar�dzo�du�że�ocze�ki�wa�nia�wo�bec�swo�ich
władz�sa�mo�rzą�do�wych.

Bar�dzo�do�brym�cie�szyń�skim�do�świad�-
cze�niem,�któ�re�go�nie�zna�my�w Bie�ru�niu
jest�za�rzą�dza�nie�mia�stem�w spo�sób�pro�-
jek�to�wy.�Kie�dy�po�ja�wia�się�du�ża�in�we�sty�-
cja�pro�wa�dzo�na przez�mia�sto,�za�rzą�dze�-
niem� bur�mi�strza� są� po�wo�ła�ne� ze�spo�ły
za�da�nio�we,� a z kon�kret�nych�wy�dzia�łów

bądź� jed�no�stek� or�ga�ni�za�cyj�nych� gmi�ny,
są�wska�za�ne�z imie�nia�i na�zwi�ska�oso�by
od�po�wia�da�ją�ce�za re�ali�za�cję�te�go�pro�jek�-
tu.�Każ�da�z nich�ma�przy�pi�sa�ne�za�da�nia
i kom�pe�ten�cje.� Ta�ki� ze�spół� spo�ty�ka� się
na bie�żą�co,�a bur�mistrz�otrzy�mu�je�kom�-
plek�so�wą�in�for�ma�cję�o tym,�co�się�dzie�je.

Dwa�na�ście� lat� pra�cy� w Ra�dzie� Miej�-
skiej�Bie�ru�nia,�czte�ry�la�ta�pra�cy�w Urzę�-
dzie� Miej�skim,� osiem� lat� w sta�ro�-
stwie�–�w su�mie�pra�wie�dwa�dzie�ścia�la�ta
wpra�cy�sa�mo�rzą�do�wej,�kształ�to�wa�ło�mo�-
je�my�śle�nie�o pro�ble�mach�mia�sta�i je�go
miesz�kań�ców.�WBie�ru�niu�na�uczy�łem�się
też�per�spek�ty�wicz�ne�go�pa�trze�nia�namia�-
sto.�Te�go,�że�dziś�pod�ję�ta�de�cy�zja,�przy�-
no�si�efek�ty�po kil�ku�la�tach�i de�ter�mi�nu�je
ży�cie�miesz�kań�ców�cza�sem�na�wet�nawie�-
le�po�ko�leń.�Pa�mię�tam�też�o tym,�pra�cu�-
jąc� w Cie�szy�nie,� w mie�ście� w któ�rym
duch�ce�sa�rza�Fran�cisz�ka�Jó�ze�fa� jest�cią�-
gle�obec�ny.

Jan�Sło�nin�ka�– Wójt�Gmi�ny�Miedź�na

Na�sza�gmi�na�ma�spo�ro�a�tu�tów,�cho�-
ciaż�z Bie�ru�niem�je�stem�zwią�za�ny�znacz�-
nie�dłu�żej.�To�przez�ostat�nie� trzy� i pół
ro�ku,�na�by�wa�jąc�do�świad�cze�nia�sa�mo�-
rzą�do�we�go,�wy�nio�słem�z Bierunia�wie�le
po�zy�tyw�nych� emo�cji� i cie�ka�wych� spo�-
strze�żeń.� Do�sko�na�le� po�zna�łem� Ra�dę
Miej�ską�siód�mej�ka�den�cji�i ów�cze�sne�go
bur�mi�strza�–�Kry�stia�na�Grze�si�cę,�któ�re�-
mu�wy�bor�cy�po�wie�rzy�li�kie�ro�wa�nie�mia�-
stem� rów�nież� te�raz.�Mo�je� ob�ser�wa�cje
do�ty�czą�więc� kil�ku,�mo�że�na�wet� kil�ku�-
na�stu�po�przed�nich�lat.�

Z sza�cun�kiem�przy�zna�ję,�że�pra�ca�bur�-
mi�strza� Grze�si�cy� po�twier�dza� słusz�ność
twier�dze�nia:� „zgo�da� bu�du�je”.�Mi�mo,� że
na po�cząt�ku� po�przed�niej� ka�den�cji� rad�ni
z ugru�po�wa�nia�Kry�stia�na�Grze�si�cy�sta�no�-
wi�li�mniej�szość�w Ra�dzie�Miej�skiej,�bur�-
mistrz�po�tra�fił�stwo�rzyć�zgra�ny�ze�spół�pra�-
cu�ją�cy�na rzecz�Bie�ru�nia.�Do te�go�stop�nia,
że�nie�któ�rzy�rad�ni�w ostat�nich�wy�bo�rach
star�to�wa�li�już�z je�go�ugru�po�wa�nia.�To�dla
mnie�cen�ne�do�świad�cze�nie�wmo�men�cie,
kie�dy�za�czy�nam�współ�pra�cę�z Ra�dą�Gmi�-
ny�Miedź�na.

Pra�cu�jąc�w Bie�ru�niu�zaj�mo�wa�łem�się
je�dy�nie�wy�cin�kiem�dzia�łal�no�ści� sa�mo�-
rzą�do�wej�ale�oczy�wi�ście�przy�glą�da�łem
się� też� jak� funk�cjo�nu�ją:� go�spo�dar�ka,
służ�ba�zdro�wia,�oświa�ta,�kul�tu�ra�i sport.
Spo�ro� na�uczy�łem� się� od pa�ni� Kry�sty�-
ny�Trzoń�skiej,�za�rów�no�kie�dy�pra�co�wa�-
ła� ja�ko� Se�kre�tarz� Mia�sta,� jak� i wcze�-
śniej,� gdy� or�ga�ni�zo�wa�ła� go�spo�dar�kę
prze�strzen�ną�gmi�ny.�Ża�łu�ję,�ale�mniej�-
szy� kon�takt� mia�łem� z pa�nią� Skarb�nik
Do�ro�tą� Przy�by�łą,� a jej� do�świad�cze�nie
z pew�no�ścią�by�mi�się�te�raz�przy�da�ło.
Bie�ruń�jest�mia�stem,�które�po�sia�da�więk�-

szy�bu�dżet,�wię�cej�miesz�kań�ców� i si�łą
rze�czy,�bar�dziej�roz�bu�do�wa�ną�ad�mi�ni�-
stra�cję�sa�mo�rzą�do�wą.�

Mo�że�chciał�bym�prze�nieść�na nie�któ�-
re�bie�ruń�skie�roz�wią�za�nia,�ale�my�pra�-
cu�je�my� w in�nych� uwa�run�ko�wa�niach.
Zresz�tą,�na�sza�gmi�na�ma�rów�nież�spo�ro
atu�tów.�W Urzę�dzie�Gmi�ny�ma�my�rze�-
tel�nych� i kom�pe�tent�nych� urzęd�ni�ków
sa�mo�rzą�do�wych.� Gmi�na� Miedź�na� ma
mniej�szy� bu�dżet,� a jed�no�cze�śnie� jest
więk�sza� ob�sza�ro�wo� i two�rzy� ją� wię�cej
miej�sco�wo�ści.� Dla�te�go� –� mo�im� zda�-
niem� –� aby� bar�dziej� zin�te�gro�wać� na�-
szych�miesz�kań�ców,�po�win�ni�śmy�po�sta�-
wić� na roz�wój� we�wnątrz�g�min�nej
ko�mu�ni�ka�cji.� Te�raz,� na�wet� wspa�nia�ła
im�pre�za�zor�ga�ni�zo�wa�na�w jed�nej�miej�-
sco�wo�ści,�gro�ma�dzi�miesz�kań�ców�tyl�ko
tej� jed�nej� miej�sco�wo�ści.� Ko�mu�ni�ka�cja
we�wnątrz�g�min�na� mo�że� to� zmie�nić,
a przy oka�zji� uła�twi� ży�cie�na�szych�naj�-
młod�szych�miesz�kań�ców.�Mó�wiąc�kon�-
kret�nie,� po�mo�że� w sko�rzy�sta�niu� z na�-
szej�ofer�ty�oświa�to�wej.�Ma�my�bar�dziej
roz�wi�nię�tą� sieć� szkół� niż� wspo�mnia�ny
Bie�ruń:�dwie�szko�ły�wWo�li,�szko�łę�w Gó�-

rze,�ze�spół�szkół�pod�sta�wo�wych�i dwie
szko�ły�śred�nie,�któ�re�pro�wa�dzi�my�choć
nie�jest�to�za�da�niem�gmi�ny.�Ta�ka�ba�za,
po nie�zbęd�nym�do�fi�nan�so�wa�niu,�dzię�ki
pro�fe�sjo�nal�nej� ka�drze� na�uczy�ciel�skiej,
da�je� moż�li�wo�ści� kształ�ce�nia,� a roz�wój
ko�mu�ni�ka�cji�znacz�nie�to�uła�twi.

Mo�że�my� na�to�miast� za�zdro�ścić� Bie�-
ru�nio�wi� do�sko�na�le� ulo�ko�wa�nej� stre�fy
eko�no�micz�nej.�Dzię�ki�da�le�ko�wzrocz�nej
po�li�ty�ce� ko�lej�nych� sa�mo�rzą�dow�ców,
Bie�ruń,�cho�ciaż�jest�gmi�ną�gór�ni�czą,�to
co�raz�bar�dziej�unie�za�leż�nia�się�od wę�-
gla�i ak�tyw�nie�po�zy�sku�je�ko�lej�nych�in�-
we�sto�rów.�W do�dat�ku,�DK 44�jest�na�-
tu�ral�ną� gra�ni�cą� od�dzie�la�ją�cą� część
prze�my�sło�wą�mia�sta� od czę�ści�miesz�-
kal�nej.� Wiem,� że� są� wy�jąt�ki� jak� Mle�-
czar�nia,�Ni�tro�erg�czy�kil�ka�in�nych�przed�-
się�biorstw,�ale�to�fir�my,�któ�re�znacz�nie
wcze�śniej�ulo�ko�wa�ły�się�w swo�ich�sie�-
dzi�bach.

My�w Miedź�nej,�ma�my�znacz�nie�po�-
waż�niej�sze�pro�ble�my�z gór�nic�twem.�Ko�-
pal�ni� prak�tycz�nie� nie� ma,� a pro�ble�my
oko�ło�gór�ni�cze� po�zo�sta�ły.� W do�dat�ku,
po�przed�nie�wła�dze� gmi�ny�w nie�tra�fio�-

ny�spo�sób�ulo�ko�wa�ły�na�szą�część�stre�fy
eko�no�micz�nej.�Nie�dość,�że�jest�ona�zbyt
ma�ła,�bo�obej�mu�je� tyl�ko 3�hek�ta�ry,� to
jesz�cze�ulo�ko�wa�no�ją�na te�re�nach�miesz�-
ka�nio�wych.�

Stre�fa�eko�no�micz�na�oto�czo�na�jest�za�-
bu�do�wą� osie�dlo�wą,� skle�pem� spo�żyw�-
czym,� szkol�ny�mi� bo�iska�mi� i po�bli�ską
przy�chod�nią.� To� do�sko�na�łe� miej�sce
na roz�wi�ja�nie� bu�dow�nic�twa� miesz�ka�-
nio�we�go�i zu�peł�nie�nie�tra�fio�na�lo�ka�li�za�-
cja� dla� roz�wo�ju� prze�my�słu.� Trud�no� tu
przy�cią�gnąć� in�we�sto�rów,� któ�rych� krę�-
pu�ją�ogra�ni�cze�nia�zwią�za�ne�z uciąż�li�wo�-
ścią�dla�miesz�kań�ców.�A miesz�kań�cy�to
prze�cież�my�wszy�scy.�Dla�te�go�też,�mu�-
si�my�się� zmie�rzyć� z tym�za�gad�nie�niem
by�dla�do�bra�na�szej�spo�łecz�no�ści,�po�go�-
dzić�sprzecz�ne�ocze�ki�wa�nia.

To� oczy�wi�ście,� je�dy�nie� nie�któ�re� za�-
da�nia�sto�ją�ce�przed gmin�ną�ad�mi�ni�stra�-
cją� sa�mo�rzą�do�wą.� Nie� chciał�bym� jed�-
nak� czy�tel�ni�ków� z Bie�ru�nia,� za�nu�dzać
na�szy�mi�spra�wa�mi.�No�wa,�dy�na�micz�na
Ra�da�Gmi�ny�Miedź�na,�z pew�no�ścią�sta�-
no�wi�sil�ny�im�puls�roz�wo�jo�wy�na naj�bliż�-
sze�pięć�lat.�

Adam�Ducz�mal
– Wójt�Gmi�ny�Boj�szo�wy

Mi�mo,�że�od czter�na�stu�lat�miesz�kam
wBoj�szo�wach,�do�tych�cza�so�wą�część�mo�-
je�go�ży�cia�za�wo�do�we�go�zwią�za�łem�z Bie�-
ru�niem,� ad�mi�ni�stra�cją� sa�mo�rzą�do�wą,
a kon�kret�nie� –� z bie�ruń�skim� spor�tem.
Za�czy�na�łem�ja�ko�pra�cow�nik�ha�li�spor�to�-
wej,� póź�niej� by�łem� jej� kie�row�ni�kiem,

a na�stęp�nie�prze�sze�dłem�do pra�cy�w Re�-
fe�ra�cie�Spor�tu�Urzę�du�Miej�skie�go.�Wmia�-
rę� jak�w mie�ście�przy�by�wa�ło�obiek�tów
spor�to�wych,� po�wsta�wa�ły� ko�lej�ne� ha�le,
ba�sen,�na�ro�dzi�ła�się�kon�cep�cja,�aby�scen�-
tra�li�zo�wać�za�rzą�dza�nie�obiek�ta�mi,�a sze�-
rzej�spor�tem�i utwo�rzyć�Bie�ruń�ski�Ośro�-
dek�Spor�tu�i Re�kre�acji,�w któ�rym�peł�ni�łem
obo�wiąz�ki�dy�rek�to�ra.�

Tak� uczy�łem� się� pra�cy� urzęd�ni�czej
i funk�cjo�no�wa�nia�jed�nost�ki�bu�dże�to�wej.
Bez�tych�do�świad�czeń,�z pew�no�ścią�trud�-
niej� by�ło�by� mi� te�raz� peł�nić� obo�wiąz�ki
Wój�ta�Gmi�ny�Boj�szo�wy.

Prze�cięt�ny�miesz�ka�niec� oce�nia� pra�cę
dy�rek�to�ra�BO�SiR�przez�pry�zmat�or�ga�ni�-
zo�wa�nych� im�prez� spor�to�wych� i re�kre�-
acyj�nych.� Tym�cza�sem� to� rów�nież� do�-
świad�cze�nie� w za�rzą�dza�niu� ma�jąt�kiem
gmi�ny�ja�kim�są:�dwie�ha�le�spor�to�we,�dwa
ba�se�ny,�dwa�bu�dyn�ki�klu�bo�we,�kil�ka�na�-
ście�pla�ców�za�baw.�Za�rzą�dza�nie�spo�rym

ze�spo�łem�pra�cow�ni�ków� i funk�cjo�no�wa�-
niem�w ra�mach�dys�cy�pli�ny�bu�dże�to�wej.

Po�nad 23� la�ta� pra�co�wa�łem�w Bie�ru�-
niu�i cho�ciaż�mo�ja�ak�tyw�ność�za�wo�do�wa
obej�mo�wa�ła�je�dy�nie�frag�ment�dzia�łal�no�-
ści�sa�mo�rzą�do�wej,�to�do�świad�cze�nie�zdo�-
by�łem�znacz�nie�szer�sze.�Mia�łem�oka�zję
uczest�ni�czyć�w pra�cach�ko�mi�sji�ra�dy�miej�-
skiej,� brać� udział� w se�sjach,� a po�przez
sta�ły�kon�takt�z trze�ma�ko�lej�ny�mi�bur�mi�-
strza�mi�oraz�ko�le�żan�ka�mi�i ko�le�ga�mi�z in�-
nych� jed�no�stek� bu�dże�to�wych� jak� BOK,
Cen�trum�Usług�czy�Straż�Miej�ska�–�na�by�-
wa�łem�do�świad�cze�nia�rów�nież�w in�nych
za�gad�nie�niach� sa�mo�rzą�do�wych.� Po�zna�-
łem�funk�cjo�no�wa�nie�gmi�ny�ja�ko�ca�ło�ści.

Gmi�na Boj�szo�wy�jest�mniej�szą�gmi�ną
niż� Bie�ruń� i tym� sa�mym� Urząd� Gmi�ny
jest�znacz�nie�skrom�niej�szy�niż�Urząd�Miej�-
ski�w Bie�ru�niu.�Dla�te�go�też,�bez�po�śred�-
nie� prze�nie�sie�nie� do�świad�czeń� bie�ruń�-
skich�nie�jest�moż�li�we.�To�co�w Bie�ru�niu

wy�ko�nu�je�kil�ka�osób�lub�cza�sem�ca�ły�wy�-
dział,�u nas�spo�czy�wa�na bar�kach�jed�ne�-
go� pra�cow�ni�ka.� Na szczę�ście� ma�my
w Boj�szo�wach� bar�dzo� kom�pe�tent�nych
pra�cow�ni�ków,�dzię�ki�cze�mu�mo�że�my�być
spo�koj�ni�o roz�wój�na�szej�gmi�ny.

Na�szą� gmi�nę� two�rzy� pięć�miej�sco�wo�-
ści:� Je�dli�na,�Mię�dzy�rze�cze,� Świer�czy�niec,
Boj�szo�wy�No�we�i Boj�szo�wy.�Mo�że�nie�ma
u nas�aż�ta�kich�dys�pro�por�cji�jak�wMiedz�-
nej,� gdzie�obok�miej�sco�wo�ści� rol�ni�czych
są� miej�sco�wo�ści� bar�dziej� prze�my�sło�we,
zur�ba�ni�zo�wa�ne� i za�bu�do�wa�ne� blo�ka�mi.
Ale� rów�nież� u nas� wy�czu�wa�my� od�ręb�-
ność�ale spe�cy�fi�kę�po�szcze�gól�nych�miej�-
sco�wo�ści,� każ�da� z nich� ma� nie�co� in�ne
pro�ble�my� i in�ne� ocze�ki�wa�nia.� Mię�dzy�-
rze�cze� i Je�dli�na to� te�re�ny� za�le�wo�we,
w Boj�szo�wach�No�wych�jed�nym�z klu�czo�-
wych� jest� te�mat� ka�na�li�za�cji.� Na�to�miast
te�ma�tem�ogól�nog�min�nym�jest�pla�no�wa�-
na ga�zy�fi�ka�cja.

W Bie�ru�niu�wi�dzia�łem�jak�kształ�tu�ją�się
re�la�cje�bur�mi�strza�z Ra�dą�Miej�ską.�Mam
na�dzie�ję,�że�te�do�bre�do�świad�cze�nia�uda
mi�się�prze�nieść�na grunt�boj�szow�ski.�Ma�-
my�moc�no�od�mło�dzo�ną�Ra�dę�Gmi�ny�i cho�-
ciaż�rad�ni�przy�cho�dzą�z róż�nych�ugru�po�-
wań,� to�wi�dzę,� że�wszy�scy�ma�ją�na ce�lu
do�bro�Boj�szów.�Uwa�żam�to�za do�bry�pro�-
gno�styk.�Tym�bar�dziej,�że�na no�wym�sta�-
no�wi�sku�mu�szę�zmie�rzyć�się�z szer�szą�gru�-
pą�za�gad�nień�jak:�go�spo�dar�ka�prze�strzen�na,
ko�mu�nal�na,�za�gad�nie�nia�oświa�ty� i kul�tu�-
ry.�W ubie�głym�ro�ku,�w Urzę�dzie�Gmi�ny
na�stą�pi�ła�zmia�nana sta�no�wi�skach:�Se�kre�-
ta�rza,�Skarb�ni�ka� i Wój�ta,�ale� szyb�ko�za�-
czy�na�my�two�rzyć�jed�ną�dru�ży�nę�dla�Boj�-
szów.�Po dwóch�mie�sią�cach�pra�cy�wi�dzę,
że�w na�szej�gmi�nie�ma�my�świet�nych�fa�-
chow�ców,� urzęd�ni�cy� z do�świad�cze�niem
i za�an�ga�żo�wa�niem�pra�cu�ją�na rzecz�miesz�-
kań�ców,�ob�raz�gmi�ny� i oce�nę�wój�ta.�To
bę�dzie�do�bra�ka�den�cja�dla�na�szej�gmi�ny.

WYSZLI�Z�BIERuNIA
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Dzień� Ob�ja�wie�nia� Pań�skie�go,
po�tocz�nie� na�zy�wa�ny� Świę�-
tem�Trzech�Kró�li,�sta�no�wi�waż�-

ny� punkt� w ka�len�da�rzu� li�tur�gicz�-
nym�–�na�le�ży�do jed�nych�z pierw�szych
świąt,�któ�re�usta�no�wił�Ko�ściół.�Wspo�-
mi�na�ne�jest�wów�czas�wy�da�rze�nie�opi�-
sa�ne� w Ewan�ge�lii� Ma�te�usza,� w któ�-
rym�Mę�dr�cy� ze�Wscho�du,� na�zy�wa�ni
rów�nież�Kró�la�mi�lub�Ma�ga�mi�(wVIIIwie�-
ku� nada�no� im� imio�na Kac�per,� Mel�-
chior� i Bal�ta�zar),�wy�ru�szy�li� do Be�tle�-
jem,�by�po�kło�nić�się�no�wo�na�ro�dzo�ne�mu
Je�zu�so�wi.�Pro�wa�dze�ni�przez�be�tle�jem�-
ską�gwiaz�dę,�przy�nie�śli�ma�łe�mu�dzie�-
ciąt�ku�dro�go�cen�ne�da�ry:�mir�rę,�zło�to
i ka�dzi�dło.�
Od stu�le�ci�Świę�to�Trzech�Kró�li�wią�-

że�się�z tra�dy�cją�wy�sta�wia�nia� ja�se�łek
oraz�tzw.�wi�do�wisk�he�ro�do�wych.�Po�-
cząt�ko�wo� by�ły� one� zna�ne� we� Wło�-

szech,�póź�niej�we�Fran�cji.�W śre�dnio�-
wie�czu�roz�po�wszech�ni�li�je�fran�cisz�ka�-
nie.�Le�gen�da�gło�si�na�wet,�że�tra�dy�cję
wy�sta�wia�nia�ja�se�łek�(tak�jak�i bu�do�wę
szo�pek� bo�żo�na�ro�dze�nio�wych)� za�po�-
cząt�ko�wał� sam� św.� Fran�ci�szek
z Asy�żu.� Or�szak�w na�szym� kra�ju� na�-
wią�zu�je� � do tra�dy�cji� ja�seł�ko�wej� i ko�-
lęd�ni�czej,�po�le�ga�na przej�ściu�uli�ca�mi
dzie�ci�i kró�lów,�któ�rzy�zmie�rza�ją�do sta�-
jen�ki,�aby�po�kło�nić�się�Je�zu�so�wi,�śpie�-
wa�jąc��po dro�dze�ko�lę�dy.�
W na�szym�mie�ście�ko�lej�ny�raz�prze�-

szli�śmy�w Or�sza�ku,�tym�ra�zem�jed�nak
no�wą�tra�są.�Po Mszy�świę�tej�–�w ko�-
ście�le�p.w.� św.�Bar�ba�ry,� licz�na gru�pa
wier�nych�wy�ru�szy�ła�uli�ca�mi:�św.�Bar�-
ba�ry,�Wę�glo�wą,�Kró�lo�wej�Ja�dwi�gi,�Plan�-
ta�mi� Ka�ro�la,� Bu�dzyń�ską,� by� do�trzeć
do ko�ścio�ła�p.w.�NSPJ,�na dal�sze�ko�lę�-
do�wa�nie�i ja�seł�ka.��

Już� pod�czas�Mszy� świę�tej�w świą�-
tecz�ny� na�strój� wpro�wa�dził� nas� chór
Har�mo�nia,� a póź�niej,� gdy� for�mo�wał
się�„Or�szak”�–�Ja�dwi�ga�Pi�sko�rek�prze�-
czy�ta�ła� frag�men�ty� „Zwia�sto�wa�nia”
a Wik�to�ra�Mi�chal�ska�za�śpie�wa�ła�dwie
ko�lę�dy.�Ksiądz�pro�boszcz�An�drzej�Bar�-
to�szek�oraz�bur�mistrz�Kry�stian�Grze�si�-
ca�po�wi�ta�li�uczest�ni�ków�Or�sza�ku�i ru�-
szy�li�śmy�na tra�sę.�
WOr�sza�ku,�któ�ry�po�pro�wa�dzi�li�Trzej

Kró�lo�wie� na ko�niach� oraz� Do�ro�ta
Ło�soń� i rad�ny�Sta�ni�sław� Ju�rec�ki,�nio�-
są�cy�gwiaz�dę,�szli�ko�lej�no:�człon�ko�wie
ze�spo�łu� „Zie�mia� Bie�ruń�ska”,� dzie�ci
z przed�szko�li,�ka�pe�la�gó�ral�ska�„Zbój�ni�-
cy”,�wła�dze�mia�sta,�rad�ni,�księ�ża,�przed�-
sta�wi�cie�le�na�szych�sto�wa�rzy�szeń,�har�-
ce�rze,�ucznio�wie�bie�ruń�skich�szkół�oraz
mieszkańcy.�

Ra�do�sny�Or�szak
prze�szedł�uli�ca�mi�Bie�ru�nia
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Te�go�rocz�na� zbiór�ka� pie�nię�dzy
na rzecz� Wiel�kiej� Or�kie�stry
Świą�tecz�nej� Po�mo�cy� a kon�-

kret�nie�na za�kup�sprzę�tu�dla�spe�cja�-
li�stycz�nych� szpi�ta�li� dzie�cię�cych,� jak
co�ro�ku�by�ła�wiel�kim,�ra�do�snym�świę�-
tem.� Do�pie�ro� wie�czo�rem,� wia�do�-
mość�o gdań�skiej�tra�ge�dii�i póź�niej�-
sza�śmierć�pre�zy�den�ta�Gdańska�Paw�ła
Ada�mo�wi�cza,� po�ło�ży�ła� się� cie�niem
na ca�łym� wy�da�rze�niu.� Na bie�żą�co
by�li�śmy� in�for�mo�wa�ni,� co�dzieje� się
w ca�łym�kra�ju.�Wie�le�im�prez�od�wo�-
ła�no,� ogło�szo�no� ża�ło�bę� na�ro�do�wą.
Rów�nież�w Bie�ru�niu�opuszczono�fla�-
gę� pań�stwo�wą� do po�ło�wy� masz�tu
a or�ga�ni�za�to�rzy� zre�zy�gno�wa�li� z do�-
rocz�ne�go� ba�lu� cha�ry�ta�tyw�ne�go� or�-
ga�ni�zo�wa�ne�go�na rzecz�WO�ŚP.�
Wcze�śniej�za�sta�na�wia�li�śmy�się,�ja�-

ki�pre�zent�zro�bi�my�so�bie�na osiem�-
nast�kę?�Naj�le�piej�mi�lion�zło�tych.�Sza�-
leń�stwo?�Nie.�Wła�śnie�ty�le�pie�nię�dzy
ze�bra�no� w cią�gu� osiem�na�stu� bie�-
ruń�skich�fi�na�łów�WO�ŚP.�Wpraw�dzie
or�kie�stra� gra�ła� już� po raz 27.� ale
w na�szym�mie�ście,�w tym�ro�ku�zbie�-
ra�li�śmy� pie�nią�dze� po raz� osiem�na�-
sty.� Przez� te� la�ta,� po�da�ro�wa�li�ście
na po�pra�wę�funk�cjo�no�wa�nia�służ�by
zdro�wia�po�nad 1.000.000�zło�tych.�

PO�BIE�GLI�DLA�OR�KIE�STRY

Tra�dy�cyj�nie,�po�waż�ną�kwo�tą�kon�-
to�or�kie�stry�za�si�li�li�uczest�ni�cy V Bie�-
gu�Utop�ca,�któ�ry�już�na sta�łe�wpi�sał
się� w plan� im�prez� bie�go�wych� i co
ro�ku� gro�ma�dzi� sta�le� ro�sną�cą� ilość
uczest�ni�ków.
Tym� ra�zem� w V Bie�gu� Utop�ca,

po raz�pierw�szy�uczest�ni�czy�ły�dzie�-
ci�a wśród�nich�trzy�let�ni�An�toś�Kle�-
ta,�któ�ry�wcze�śniej�wraz�z ta�tą�za�li�-
czył�bie�gi�w Ty�chach�i Paw�ło�wi�cach.
Jak� nam� po�wie�dział� sym�pa�tycz�ny
ma�luch� bar�dzo� się� cie�szy,� bo� do�-
stał�(jak�wszy�scy)�pa�miąt�ko�wy�me�-
dal.�Wśród 924�bie�ga�czy�naj�wię�cej
emo�cji�wzbu�dził�bieg�na dy�stan�sie
17�ki�lo�me�trów�aż�pod lę�dziń�skie�go
Kli�mon�ta�i z po�wro�tem.�Zwy�cięz�cą
zo�stał� Piotr� Pał�ka� z Czę�sto�cho�wy.
To� bar�dzo� do�świad�czo�ny� za�wod�-
nik,�star�tu�ją�cy�z suk�ce�sa�mi�w licz�-
nych�bie�gach�pła�skich.�Jak�nam�po�-
wie�dział�na me�cie:�Tra�sa�by�ła�bar�dzo
wy�ma�ga�ją�ca�i choć�przy�bie�głem�ja�-
ko� pierw�szy� to� nie� uda�ło� mi� się
zro�bić� te�go� w cza�sie� po�ni�żej
60�mi�nut.
Jako� jedyna� z� grona� radnych� na

tej�trasie�pobiegła�Na�ta�lia�Gro�sman,
któ�ra�mo�że� nie� by�ła�w ści�słej� czo�-
łów�ce� ale� z uśmie�chem� po�ko�na�ła
ten�wy�ma�ga�ją�cy�dy�stans.�Z ko�lei�bieg
na 5,6�ki�lo�me�tra,�naj�szyb�ciej�po�ko�-
nał�Jan�Wró�blew�ski�z Biel�ska�–�Bia�-

łej.�Ten�dy�stans�po�ko�na�li�też�rad�ni:
Edward�An�drej�czuk� i Ja�ro�sław�Mo�-
kry.�War�to�też�od�no�to�wać�udział�po�-
sła�Mar�ka�Wój�ci�ka,� któ�ry� tra�dy�cyj�-
nie� uczest�ni�czy� w im�pre�zach
w na�szym�mie�ście.�
Bur�mistrz� Kry�stian�Grze�si�ca,� tym

ra�zem�wy�star�to�wał�w ka�te�go�rii�Nor�-
dic�Wal�king� wraz� z go�ść�mi� z part�-
ner�skie�go�mia�sta�Mo�ra�vsky�Be�ro�un.�

FE�STYN�NA�HA�LI

Po bie�gu�na sta�ro�bie�ruń�skiej�ha�li
od�był�się�pik�nik�spor�to�wy�w cza�sie
któ�re�go�od�by�ła�się�ce�re�mo�nia�wrę�-
cze�nia�pu�cha�rów�dla�naj�lep�szych�bie�-
ga�czy.�To�jed�nak�nie�wszyst�ko,�nie�-
ustan�nie� trwa�ły� po�ka�zy,� li�cy�ta�cje,
pre�zen�ta�cje�a im�prez�by�ło�tak�wie�-
le,�że�nie�spo�sób�ich�wszyst�kich�wy�-
mie�nić.� Nie� bra�ko�wa�ło� osób� go�to�-
wych� by� za�re�je�stro�wać� się� ja�ko
po�ten�cjal�ny�daw�ca�szpi�ku�kost�ne�go.

Or�ga�ni�za�tor� ak�cji� Piotr� Świer�kosz
sam�jest�daw�cą�szpi�ku�kost�ne�go�i jak
nam�po�wie�dział:�Co�ro�ku�na świe�cie
swój�szpik�od�da�je�oko�ło 50 000�osób.
To�wła�śnie�dzię�ki�nim,�uda�ło�się�ura�-
to�wać�ty�sią�ce�cho�rych�na bia�łacz�kę
i in�ne�no�wo�two�ry�krwi.�Już�wkrót�ce
do�wiem� się,� co� sły�chać� u mo�je�go
ge�ne�tycz�ne�go�bliź�nia�ka�–�do�dał�pan
Piotr.
Przez� ca�ły� dzień� wo�lon�ta�riu�sze

krą�ży�li�z pusz�ka�mi�zbie�ra�jąc�pie�nią�-
dze�na szczyt�ny�cel.�Zbiór�ka�od�by�-
wa�ła�się�rów�nież�przed ko�ścio�ła�mi
i jak� nam� po�wie�dzia�ła� Kry�sty�na
Szelst,�wy�cho�dzą�ca�po Mszy�z ko�-
ścio�ła�p.w.�Św.�Bar�ło�mie�ja:�Nie�mam
żad�nych�pro�ble�mów,�wrzu�ci�łam�jak
za�wsze� pie�nią�dze� do ko�szycz�ka
w ko�ście�le� i ta�ką� sa�mą�kwo�tę�da�-
łam�do pusz�ki�WO�ŚP.�Po po�łu�dniu
w „Ju�trzen�ce”� od�był� się� cha�ry�ta�-
tyw�ny� kon�cert� ze�spo�łu� „Te�qu�ila
Sun�ri�se”,�po�łą�czo�ny�z licz�ny�mi�li�cy�-

Bie�ruń�ski�mi�lion�zło�tych�dla�WO�ŚP



KULTURA Rodnia nr 1/2019     9

ta�cja�mi� a wie�czo�rem� na ryn�ku
wypuściliśmy�tra�dy�cyj�ne�świa�teł�ko
do nie�ba.

WCZE�ŚNIEJ

W na�szym�mie�ście,� im�prez� przy�-
go�to�wa�nych�w ra�mach�Wiel�kiej�Or�-
kie�stry�Świą�tecz�nej�Po�mo�cy�jest�bez
li�ku.�Moż�na�po�wie�dzieć,� że� ta�cha�-
ry�ta�tyw�na� im�pre�za� trwa�wie�le�dni.
W każ�dej�szko�le,�ba�na�wet�w przed�-
szko�lach� od�by�ły� się� kon�cer�ty,� kier�-
ma�sze�i zbiór�ki�na rzecz�po�trze�bu�ją�-
cych.�W pu�bach�i klu�bach�od�by�wa�ły
się� cha�ry�ta�tyw�ne� im�pre�zy� z udzia�-
łem� mło�dzie�ży� i do�ro�słych.� Ja�ko
pierw�szy�wy�star�to�wał� pub�Gwa�rek
w któ�rym� już 4� stycz�nia� od�był� się
kon�cert�ze�spo�łu�Bie�ruń�Blu�es�Band
po�łą�czo�ny� z po�ka�zem� zdjęć� z wy�-
praw�To�wa�rzy�stwa�Tu�ry�sty�ki�Ak�tyw�-
nej.�Bal�la�da�o utop�cu�w wy�ko�na�niu
BBB� tak� roz�grza�ła� pu�blicz�ność,� że
z en�tu�zja�zmem� lo�so�wa�no� ko�lej�ne
fan�ty�na rzecz�WO�ŚP.�Ty�dzień�póź�-
niej,�tym�ra�zem�w Piw�ni�cy�War�ki�za�-
grał� dla� Or�kie�stry� ze�spół� Ten�der
Songs� a na�stęp�ne�go� dnia� w pu�bie
Piw�ni�ca� roz�brzmie�wa�ło� oko�licz�no�-
ścio�we�ka�ra�oke.
Ba�wi�li�śmy� się� świet�nie,� do�kła�da�-

jąc�ko�lej�ne�zło�tów�ki�na szczyt�ny�cel.
Aż�do nie�dziel�ne�go�wie�czo�ru,�kie�dy
pry�sła�at�mos�fe�ra�po�god�nej�za�ba�wy.
Od�wo�ła�no�Fi�na�ło�wy�Bal�Kar�na�wa�ło�-
wy�i nad�szedł�czas�re�flek�sji.�Na szczę�-
ście�jak�za�po�wie�dział�Ju�rek�Owsiak:
Gra�my�do koń�ca�świa�ta�i je�den�dzień
dłu�żej.�
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W pią�tek 25�stycz�nia�w ty�skiej�Me�dia�te�ce

od�by�ła�się XVIII Ga�la�No�wo�rocz�ne�go�Spo�tka�-

nia� Przed�się�bior�ców,� or�ga�ni�zo�wa�na� przez

Okrę�go�wą�Izbę�Prze�my�sło�wo�-Han�dlo�wą�w Ty�-

chach,� wspól�nie� z Pre�zy�den�tem�Mia�sta� Ty�-

chy.�No�wo�rocz�ne�Spo�tka�nie,�to�co�rocz�ne�spo�-

tka�nie� ty�skich� przed�się�bior�ców.� To� czas

pod�su�mo�wać,�ale�też�pre�zen�ta�cji�pla�nów�i za�-

mie�rzeń� na ko�lej�ny� rok.� Jest� to� też� oka�zja

do uho�no�ro�wa�nia�sta�tu�et�ką�In�te�gra�to�ra�Ro�-

ku�osób� lub� in�sty�tu�cji,� któ�re�wnio�sły� szcze�-

gól�ny�wkład�w in�te�gra�cję�lo�kal�ne�go�śro�do�wi�-

ska�wo�kół�spraw� istot�nych�dla�spo�łecz�no�ści

lo�kal�nej.�

W tym�ro�ku�wy�róż�nio�no�pa�nią�Ja�ni�nę�Bu�-

ła�wę�z Klu�bu�Re�kre�acyj�no�-Spor�to�we�go�TKKF

„PIO�NIER”,� tre�ner�kę� łyż�wiar�stwa� fi�gu�ro�we�-

go,�któ�ra�od 49�lat�pro�wa�dzi�w Ty�chach�na�-

ukę�jaz�dy�fi�gu�ro�wej�na lo�dzie�dla�licz�nej�gru�-

py�dzie�ci� i mło�dzie�ży� i prze�ka�zu�je� im� swo�ją

pa�sję.� Ko�lej�ne� wy�róż�nie�nie� tra�fi�ło� na rę�ce

uni�wer�sy�te�tu� Trze�cie�go� Wie�ku� w Ty�chach,

któ�ry� od bli�sko 12� lat� kształ�ci� i in�te�gru�je

śro�do�wi�ska�ty�skich�se�nio�rów.�Na�gro�dę�ode�-

bra�ła�pa�ni�An�na�Kol�ny,�kie�row�nik�uTW.�Na�-

gro�dy� głów�ne� –� sta�tu�et�ki� In�te�gra�to�ra� Ro�-

ku 2018� –� zo�sta�ły� przy�zna�ne� dwóm� ty�skim

spo�łecz�ni�kom:�ks.�Da�riu�szo�wi�Ga�dom�skie�mu

zwią�za�ne�mu�wcze�śniej� z Bie�ru�niem� (w� imieniu

którego�nagrodę�odebrał�diakon�Tadeusz�Cieślik)

oraz�Mi�cha�ło�wi�Ma�che�rzyń�skie�mu.�

Wy�róż�nie�ni�księ�ża,�to�pro�bosz�czo�wie�dwóch�ty�-

skich� pa�ra�fii.� Swo�ją� ka�płań�ską� po�słu�gę� peł�nią

od po�nad 25� lat,� w Ty�chach� od ro�ku 2010.� Ich

dzia�ła�nia�od�no�to�wać�moż�na�nie�mal�w każ�dej�dzie�-

dzi�nie�ży�cia�spo�łecz�ne�go,�od bu�do�wa�nia�z dzieć�-

mi� i mło�dzie�żą�bu�dek� lę�go�wych�dla�pta�ków,�po�-

przez�wa�ka�cyj�ne� i fe�ryj�ne� pół�ko�lo�nie� po�łą�czo�ne

z licz�ny�mi�wy�jaz�da�mi,�spo�tka�nia�in�te�gra�cyj�ne�z se�-

nio�ra�mi,�spo�tka�nia�bar�bór�ko�we,�współ�pra�cę�z Ra�-

da�mi�Osie�dlo�wy�mi,�a skoń�czyw�szy�na ba�lach�cha�-

ry�ta�tyw�nych�z któ�rych�do�chód�jest�prze�zna�cza�ny

dla�naj�bar�dziej�po�trze�bu�ją�cych�w pa�ra�fiach.�Naj�-

bar�dziej�zna�ni�są�z or�ga�ni�zo�wa�nia�od 2011�ro�ku

wil�ko�wyj�skich�zlo�tów�mo�to�cy�klo�wych.�

W Ga�li�uczest�ni�czy�ło�po�nad 300�przed�sta�wi�-

cie�li� re�gio�nal�nych� śro�do�wisk� biz�ne�su,� kul�tu�ry

i władz�sa�mo�rzą�do�wych,�eu�ro�de�pu�to�wa�ni�oraz

po�sło�wie.�Na�sze�mia�sto�re�pre�zen�to�wał�bur�mistrz

Kry�stian�Grze�si�ca.�No�wo�rocz�ne�Spo�tka�nie�Przed�-

się�bior�ców� zwień�czył� kon�cert� Te�atru� Mu�zycz�-

ne�go�„Ca�stel�lo”.

No�wo�rocz�ne�Spo�tka�nie
Przed�się�bior�ców 2019
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Pro�fe�so�ra�Ja�na�Czem�pa�sa�w na�szym
mie�ście� zna�ło� wie�lu� lu�dzi.� Nie�wie�lu
zna�ło�go�jed�nak�tak�do�brze,�jak�ko�le�-
dzy�ze�szkol�nej�ła�wy�i kil�ka�osób,�z któ�-
ry�mi� po�znał� się� nie�co� póź�niej,� ale
utrzy�my�wał�kon�takt�nie�mal�do koń�ca
ży�cia.� Dziś� na ła�mach� Rod�ni,� Ja�na
Czem�pa�sa�wspo�mi�na�ją�ko�le�dzy�z kla�-
sy:� Jó�zef� Ber�ger� i Hen�ryk� Sku�pień,
przy�ja�ciel�(jak�to�sam�okre�śla)�sa�mo�-
rzą�do�wy� –� Piotr� Czar�ny�no�ga,� ko�le�ga
Nor�bert� Ja�ro�min� i ko�le�ga� z pra�cy
naUni�wer�sy�te�cie�Eko�no�micz�nym�pro�-
fe�sor�Krzysz�tof�Mar�ci�nek.�
Ko�le�żeń�skie�opo�wie�ści�mo�gą�trwać

w nie�skoń�czo�ność,� więc� z przy�czyn
tech�nicz�nych,�mu�sie�li�śmy�w re�dak�cji
do�ko�nać� nie�zbęd�ne�go� wy�bo�ru� i ko�-
niecz�nych�skró�tów.

WSPA�NIA�ŁY�KO�LE�GA I PRZY�JA�CIEL

Ja�nek�za�wsze�od po�cząt�ku�był�tro�-
chę� lep�szy.� Bar�dziej� pra�co�wi�ty,� bar�-
dziej� zdol�ny,� bar�dziej� po�ukła�da�-
ny� –� wspo�mi�na� Jó�zef� Ber�ger.� Je�go
ma�ma� po�cho�dzi�ła� z go�spo�dar�stwa
z Ciel�mic�a oj�ciec�- sta�ro�bie�ru�niok,�był
sto�la�rzem.�On,�mi�mo,�że�naj�zdol�niej�-
szy�w kla�sie�- wca�le�się�nie�wy�wyż�szał,
był�ko�le�żeń�ski�i chęt�nie�każ�de�mu�po�-
ma�gał.�Pra�wie�wszy�scy�z te�go�ko�rzy�-
sta�li�śmy.�Ja�ko�mło�dzi�chłop�cy�tro�chę

ło�bu�zo�wa�li�śmy� i Ja�nek� za�wsze� by� ł
z na�mi.�Ale�w cza�sie�kie�dy�my�ga�da�li�-
śmy�o głu�po�tach,�on�wer�to�wał�słow�-
nik� ję�zy�ka� fran�cu�skie�go� i sta�le� się
uczył�–�do�da�je�Jó�zef�Ber�ger.
Pa�mię�tam� ta�ką� sy�tu�ację�- wspo�mi�-

na�Hen�ryk�Sku�pień�–�w 1966�ro�ku�dy�-
rek�tor�na�sze�go�li�ceum�cho�dził�po kla�-
sach�i wy�mu�szał�na uczniach�pod�pi�sy
pod pro�te�stem� prze�ciw� ape�lo�wi� bi�-
sku�pów� pol�skich,� do bi�sku�pów� nie�-
miec�kich.�Ja�siu�wy�my�ślił�wów�czas,�że
bę�dzie�my�się�tak�pod�pi�sy�wa�li,�aby�nikt
nie�mógł�na�szych�pod�pi�sów�od�czy�tać.
Ja�nie�pod�pi�sa�łem�tej�li�sty.�Mój�oj�ciec
był�w tym�cza�sie�aresz�to�wa�ny�za dzia�-
łal�ność� an�ty�so�cja�li�stycz�ną� i to�mia�ło
wpływ�na mo�ją�de�cy�zję�–�mó�wi�Hen�-
ryk�Sku�pień.�

–�Ja�nek�był�mi�ni�stran�tem,�a za�in�te�-
re�so�wa�nie�ję�zy�kiem�fran�cu�skim,�chy�-
ba�za�szcze�pił�mu�ksiądz�pra�łat�Jan�Tro�-
cha,�któ�ry�sam�znał�ten�ję�zyk.�Wy�czuł
w mło�dym�Czem�pa�sie� ta�lent� i uznał,
że�war�to�ten�dia�ment�oszli�fo�wać.�Dziś
to�brzmi�nie�co�śmiesz�nie,�ale�zda�rzy�ło
się,�że�Ja�nek�za�trzy�mał�na bie�ruń�skim
ryn�ku�sa�mo�chód�z re�je�stra�cją�fran�cu�-
ską,�by�so�bie�po�roz�ma�wiać�w ję�zy�ku,
któ�re�go�się�uczył.�Miał�ta�lent�do ję�zy�-
ków,�był�też�do�bry�z ro�syj�skie�go�i nie�-
miec�kie�go�a choć�osta�tecz�nie�wy�brał
stu�dia�eko�no�micz�ne,�to�zna�jo�mość�ję�-
zy�ków�ob�cych�da�wa�ła�mu�szer�szą�per�-
spek�ty�wę.�Je�go�naj�now�szą�pa�sją�ję�zy�-
ko�wą�był�ję�zyk�ukra�iń�ski�i co�raz�czę�ściej

wy�bie�rał�się�na wschód.�Po�dzi�wiał�też
mło�dą�dziew�czy�nę�z Bie�ru�nia�No�we�go
Edy�tę�Stę�chły,�któ�ra�świet�nie�mó�wi�ła
po ko�re�ań�sku,� co� da�ne�mu�by�ło� po�-
znać� pod�czas� Świa�to�wych� Dni� Mło�-
dzie�ży�–�mó�wi�Jó�zef�Ber�ger.�
To�za�mi�ło�wa�nie�do ję�zy�ków�zo�sta�ło

mu�rów�nież�wwie�ku�doj�rza�łym�–�twier�-
dzi� Nor�bert� Ja�ro�min� i do�da�je:� kie�dy
by�li�śmy�na kem�pin�gu�w Ser�bii,�to�po�-
tra�fił� cho�dzić� mię�dzy� bi�wa�ko�wi�cza�mi
i słu�chać� czy� gdzieś� nie� brzmi� ję�zyk
fran�cu�ski,�bo�chciał�so�bie�po�ga�dać.
–� La�ta� sześć�dzie�sią�te� by�ły� dziw�ne

wspo�mi�na�Hen�ryk�Sku�pień.�Kie�dy�dy�-
rek�cja�szko�ły�od�mó�wi�ła�nam�zor�ga�ni�-
zo�wa�nia�stud�niów�ki,�to�Ja�nek�za�ła�twił
z dzie�ka�nem� Tro�chą,� że� stud�niów�ka
od�bę�dzie�się�na pa�ra�fii.�Je�dy�nym�wa�-

run�kiem,�ja�ki�pro�boszcz�po�sta�wił�był
udział�wszyst�kich�li�ce�ali�stów�na Mszy
świę�tej� i przy�ję�cie� ko�mu�nii.� Ów�cze�-
sna�pra�sa�na�wet�za�ata�ko�wa�ła�księ�dza
za zor�ga�ni�zo�wa�nie�tej�stud�niów�ki.

MĄ�DRO�KI�GO�DA�JĄ

Pod ko�niec� lat� sie�dem�dzie�sią�tych
pra�co�wa�łem�w Ka�to�wi�cach,�w ośrod�-
ku� ba�daw�czo� roz�wo�jo�wym� –� mó�wi
Nor�bert�Ja�ro�min.�Gdzieś�w 1978�ro�ku,
do mo�jej�ko�mór�ki�przy�ję�ła�się�do pra�-
cy�ab�sol�went�ka�WSE�–�An�na�Czem�pas.
To�przez�nią�po�zna�łem�jej�mę�ża�bie�ru�-
nia�ka�Ja�na�Czem�pa�sa,�któ�ry�wów�czas
miesz�kał� na osie�dlu� Pa�de�rew�skie�go
w Ka�to�wi�cach.�Oka�za�ło�się,�że�to�ko�le�-
ga�kla�so�wy�Hen�ry�ka�Sku�pie�nia.�Tak�za�-
czę�ła�się�przy�jaźń�mię�dzy�na�szy�mi�ro�-
dzi�na�mi,�wspól�ne�ob�cho�dze�nie�uro�dzin,
wy�jaz�dy,�spo�tka�nia…
Ja�nek�miał�au�to�ry�tet.�Choć�nie�na�-

le�żał�do żad�nej�or�ga�ni�za�cji�czy�sto�wa�-
rzy�sze�nia,�to�za�wsze�li�czo�no�się�z je�go
zda�niem.�W cza�sach�Ko�mi�te�tów�Oby�-
wa�tel�skich,� kie�dy� wal�czy�li�śmy� o sa�-
mo�dziel�ność�Bie�ru�nia�i póź�niej�-o utwo�-
rze�nie�po�wia�tu,� Ja�nek� jeź�dził� z na�mi
do War�sza�wy,�gdzie�po�sia�dał�kon�tak�-
ty�wśród�od�ra�dza�ją�cej�się�wła�dzy.�Mie�-
dzy�in�ny�mi�miał�doj�ście�do pro�fe�so�ra
Re�gul�skie�go,�co�uła�twi�ło�nam�po�wrót
Bie�ru�nia�na ma�pę�Pol�ski�–�pod�kre�śla
Hen�ryk�Sku�pień.�
Był�kry�tycz�ny�wo�bec�in�nych�ale�po�-

tra�fił� też�kry�tycz�nie�pa�trzeć�na sie�bie.
Nie�lu�bił�tych�wy�mą�drza�ją�cych�się�i czę�-
sto� mó�wił:� „zaś� te� mą�dro�ki� go�da�ją”.
Nie�lu�bił�też�lu�dzi�za�sie�dzia�łych�na swo�-
ich� sta�no�wi�skach,� któ�rzy� jak� ma�wiał
ob�ro�śli�już�w piór�ka.�Kie�dy�po�wie�dzia�-
łem�mu,�że�on�też�na�le�ży�do tych�co�się
za�sie�dzie�li�na sta�no�wi�sku,�po�wie�dział:
ja�się�już�wy�co�fu�ję.�Zre�zy�gno�wał�z eta�-
tu�na uczel�ni�aby�dać�szan�sę� lu�dziom
mło�dym�- kon�ty�nu�uje�Hen�ryk�Sku�pień.
–�W 1986�ro�ku�kie�dy�roz�po�czę�li�śmy

przy�go�to�wa�nia�do ob�cho�dów 600�le�cia
Bie�ru�nia,�nie�by�ło�szans�nawy�da�nie�sto�-
sow�nej�mo�no�gra�fii.�Wów�czas�Ja�nek�za�-
pro�po�no�wał�wy�da�nie�cy�klu�pod na�zwą
„Ze�szy�ty�Bie�ruń�skie”.�Pu�bli�ka�cji�skrom�-

niej�szej�ob�ję�to�ścio�wo�i tym�sa�mym�mniej
po�dat�nej� na wszech�obec�ną� wów�czas
cen�zu�rę.�Był�też�re�dak�to�rem�two�rzą�cej
się� Rod�ni.� Zresz�tą,� na�wet� nie�daw�no
na mo�dli�twach�za Jan�ka,�gdzie�spo�tka�-
łem�dok�tor�Ku�la�so�wą,�któ�ra�pra�co�wa�ła
znim�naUni�wer�sy�te�cie�Eko�no�micz�nym,
roz�ma�wia�li�śmy�o ar�ty�ku�le,�któ�ry�Ja�nek
za�mie�ścił�wgru�dnio�wym�wy�da�niu�Rod�-
ni�–�mó�wi�Jó�zef�Ber�ger.

WY�GRAŁ�W SKA�TA

Chciał�bym�jesz�cze�wspo�mnieć�o jed�-
nej�nie�zna�nej�pa�sji�Jan�ka�–�mó�wi�Hen�-
ryk�Sku�pień,�otóż�ra�zem�z Nor�ber�tem
i Jan�kiem,�odwie�lu�lat�gra�li�śmy�w ska�-
ta.�Co�naj�mniej�raz�na kwar�tał.�Za każ�-
dym�ra�zem�u ko�goś�in�ne�go�w do�mu.
Nie�gra�li�śmy�na pie�nią�dze,�tyl�ko�do 500
punk�tów.�Na�wet,�w przed�dzień� je�go
śmier�ci,� w pią�tek� pra�wie� do go�dzi�-
ny 23.00�roz�gry�wa�li�śmy�u mnie�ko�lej�-
ne�par�tie.�Mam�na biur�ku�je�go�ostat�-
ni� za�pis� ska�to�wy,� a na sto�le� do dziś
le�ży� ta�lia� kart.� Szka�cio�rzem� był� nie�-
złym,�a ostat�nią�par�tię�wy�grał.
Jak�tak�wspo�mi�na�my,� to�mo�że�po�-

wiedz�my� jesz�cze� o na�szych� wy�jaz�-
dach�–�do�da�je�Nor�bert�Ja�ro�min.�Odpięt�-
na�stu�lat,�amo�że�dłu�żej,�wy�jeż�dżaliś�my
nakil�ku�dnio�we�wy�pa�dy.�Wspól�nie�–�pięć
par�mał�żeń�skich�i za każ�dym�ra�zem�in�-

na�ro�dzi�na�była�or�ga�ni�za�to�rem�wy�jaz�-
du.�Ja�nek�bar�dzo�dbał�aby�pod�trzy�my�-
wać� tę� tra�dy�cję� i wszel�kie� kon�tak�ty.
Ko�chał� to�wa�rzy�stwo,� ko�chał� mó�wić,
ko�chał�się�dzie�lić�tym,�co�wie�dział.�Za�-
zwy�czaj�szkol�ne�wię�zi�się�ury�wa�ją�ale
jak� znaj�dzie� się� ktoś,� kto� sce�men�tu�je
to�wa�rzy�stwo,� to� ta�ka� przy�jaźń� trwa
przez� la�ta.�Ta�kim�czło�wie�kiem�był�Ja�-
nek,� na�wet� kie�dy� nie� by�ło� „ka�len�da�-
rzo�wej”�oka�zji�do spo�tka�nia,�to�od ra�-
zu�był�te�le�fon�z py�ta�niem�co�sły�chać?�
–�Był� czło�wie�kiem,�któ�ry�nie� zno�sił

elit� –� oce�nia� Jó�zef� Ber�ger� i do�da�je:
z jed�na�ko�wym�sza�cun�kiem�od�no�sił�się
do każ�de�go,� ko�go� na�po�tkał� na swej
dro�dze.�Jak�szedł�ra�no�po buł�ki,�to�ku�-
po�wał� je� przez� pół� go�dzi�ny.� Mu�siał
przy oka�zji�po�ga�dać�z tym�co�przed ni�-
mi�stoi,�z tym,�co�stoi�za nim,�z eks�pe�-
dient�ką� i z wie�lo�ma�z ludź�mi�po dro�-
dze.�Nic�dziw�ne�go,�że�był�bar�dzo�lu�bia�ny.
Ja�nek�Po�tra�fił� zjed�ny�wać�so�bie� lu�-

dzi.� Wszy�scy� wie�my,� że� miał� wie�lu
zna�jo�mych,�ko�le�gów�i�przy�ja�ciół.�W tym
smut�nym� cza�sie,�w ich� imie�niu� pra�-
gnie�my� po�dzię�ko�wać� za to,� że� był
przez� la�ta� z na�mi� i oka�zać�nie�wy�po�-
wie�dzia�ny�żal,�że�od nas�od�szedł.�Za�-
pew�nia�my� Cię� Jan�ku,� że� zo�sta�niesz
na za�wsze�w na�szej�pa�mię�ci!

Opra�co�wał�Zbi�gniew�Pik�sa

Ja�na�Czem�pa�sa�zna�li�śmy�wszy�scy
Mo�ja� zna�jo�mość� z Ja�nem� Czem�pa�sem,� któ�ra� póź�niej� prze�ro�dzi�ła� się

w przy�jaźń� sa�mo�rzą�do�wą� roz�po�czę�ła� się�wte�dy,� kie�dy�wsze�dłem�w ży�cie
pu�blicz�ne�Bie�ru�nia.�Za�pro�po�no�wa�łem�zor�ga�ni�zo�wa�nie�w ko�ście�le�p.w.�św.
Bar�ło�mie�ja,�kon�cer�tów�or�ga�no�wych�i już�po pierw�szym�ta�kim�kon�cer�cie�za�-
dzwo�nił�do mnie,�nie�zna�ny�mi�wcze�śniej�Jan�Czem�pas.�Tak�za�czę�ły�się�na�-
sze�sys�te�ma�tycz�ne�roz�mo�wy,�któ�re�za�wsze�w tle�mia�ły�Bie�ruń�a dość�szyb�-
ko� rów�nież� spra�wy� sa�mo�rzą�do�we.� Jan� Czem�pas� miał� coś,� cze�go� nam
wszyst�kim�bę�dzie�bra�ko�wa�ło,�z jed�nej�stro�ny�był�moc�no�za�ko�rze�nio�ny�po�-
przez� ro�dzin�ne� po�wią�za�nia� w Bie�ru�niu,� a dru�giej� –� stro�ny� za�ko�rze�nio�ny
w śro�do�wi�sku� ka�to�wic�kim,� aka�de�mic�kim� umiał� wpro�wa�dzić� do na�szych
roz�mów� nie�zbęd�ny� dy�stans� i szer�szą� per�spek�ty�wę.�Wpro�wa�dzał� do roz�-
mów�„luft�ka�to�wic�ki”,�spoj�rze�nie�war�szaw�skie�i dy�stans�bruk�sel�ski.
W la�tach 1989�–�1991�w prze�ży�wa�li�śmy�w Bie�ru�niu�pięk�ny�czas�od�wro�tu

od so�cja�li�zmu�i odej�ścia�od Ty�chów.�Był�nie�za�stą�pio�ny,�bo�ni�gdy�nie�spla�mił
się�współ�pra�cą�z „ko�mu�ną”,�a jed�no�cze�śnie�miał�w sto�li�cy�Ślą�ska,�w Ka�to�wi�-
cach,�wie�le�po�trzeb�nych�zna�jo�mo�ści.�Zde�cy�do�wa�ny�w pra�wi�co�wym�my�śle�niu
i ta�kich�też�po�glą�dach,�oczy�ta�ny,�zo�rien�to�wa�ny�we�wszyst�kich�waż�nych�kwe�-
stiach.� Nie�za�stą�pio�ny� roz�mów�ca,� życz�li�wy� a jed�no�cze�śnie� po�tra�fił� osą�dzać
ostro�i zde�cy�do�wa�nie.�Bar�dzo�czę�sto�ko�ry�go�wał�mo�je�my�śle�nie�rad�ne�go,�sta�-
ro�sty� a po�tem� rad�ne�go�wo�je�wódz�kie�go.� Był� dla� pre�zy�den�tów,� sta�ro�stów,
bur�mi�strzów�i wój�tów�au�to�ry�te�tem�w dzie�dzi�nie�fi�nan�sów�sa�mo�rzą�do�wych.
Jak�nikt�ze�sta�wiał�da�ne,�czy�tał� licz�by,�wy�cią�gał� z nich�obiek�tyw�ne�wnio�ski.
W 2002�r.�pod�jął�de�cy�zję,�by�zre�zy�gno�wać�z by�cia�czyn�nym�rad�nym.�Mi�mo�to
je�go� głos� wa�żył� bar�dzo� wie�le� w dys�ku�sjach� sa�mo�rzą�do�wych� w Bie�ru�niu,
w po�wie�cie� a tak�że�w wo�je�wódz�twie.� For�mal�nie� rad�nym�nie�był,� ale�miał
więk�szy�wpływ�na spra�wy�pu�blicz�ne�niż�nie�je�den�rad�ny.�Dla�te�go,�że�je�go�mą�-
drość�i bez�in�te�re�sow�ność�by�ła�jak�wzo�rzec�me�tra�w Se�vres.�Przy�kła�da�li�śmy�ją
czę�sto�do na�sze�go�my�śle�nia�i do na�szych�in�ten�cji.�Dzi�siaj,�gdy�Go�już�nie�ma,
zo�sta�ła� na�dzie�ja,� że� bę�dzie� nam�do�ra�dzał� z Nie�ba,� pa�trząc� na�dal� uważ�nie
na Bie�ruń,�na Śląsk,�na nas�wszyst�kich.

Piotr�Czar�ny�no�ga

JAN�CZEM�PAS�–�ta�kim�go�za�pa�mię�ta�my
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„TA�XI�BIE�RUŃ”�

tel. 507 405 970, 506 297 106

• usłu gi na te re nie gmi ny, prze wo zy

na lot ni ska,

• ob słu ga firm, de le ga cji, 

• do sto su je my się rów nież

do in dy wi du al nych po trzeb klien ta.

Atrak�cyj�ne�ce�ny.�Pro�fe�sjo�nal�na�i do�świad�czo�na�ob�słu�ga�klien�ta.

–� „Ma�łe,� pięk�ne� mia�stecz�ko.� Lu�-

dzie�mi�li� i pra�co�wi�ci.�Gdy� roz�po�czy�-

nasz�tam�dzień�–�wiesz�po co�ży�jesz.

Gdy� go� koń�czysz,� ucie�kasz� by� nie

odejść.� Je�śli� odej�dziesz� –� za�gi�niesz

bez�śla�du”.�Kli�mat�jak�z po�wie�ści�Ste�-
phe�na Kin�ga,� tym�cza�sem,� au�tor�ką
tych� słów� jest� pi�sar�ka� z Bie�ru�nia,
dwu�dzie�stocz�te�ro�let�nia�Jo�an�na Jar�-
czyk.�To�nie�są�sło�wa�na wy�rost.�Pa�-
ni�Jo�an�na ma�już�w swym�do�rob�ku
dwie� opu�bli�ko�wa�ne� po�wie�ści� i za�-
kon�trak�to�wa�ne� dwie� ko�lej�ne.� Jak
ab�sol�went�ka� Tech�ni�kum� Bu�dow�la�-
ne�go�zo�sta�je�pi�sar�ką?
–� Fak�tycz�nie� dość� póź�no,� bo� do�-

pie�ro�w tech�ni�kum�za�czę�łam�od�kry�-
wać� swo�je� ar�ty�stycz�ne� za�in�te�re�so�-
wa�nia.� Za to� od ra�zu� w róż�nych
kie�run�kach.� Naj�pierw,� by�ła� to� chęć
gry�mu�zy�ki� ko�ściel�nej� na or�ga�nach.
Ku�pi�łam� so�bie� key�bo�ard� i za�czę�łam
uczyć�się�grać.�Póź�niej,�pod�pa�try�wa�-
łam�or�ga�nist�kę�w ko�ście�le�p.�w.�św.
Bar�tło�mie�ja� pa�nią� Ma�rio�lę� Czer�nik,
by�po�znać�taj�ni�ki�gry�na praw�dzi�wych
or�ga�nach.�Wmię�dzy�cza�sie�roz�po�czę�-
łam�kurs�or�ga�ni�stow�ski�or�ga�ni�zo�wa�-
ny�w na�szej�ar�chi�die�ce�zji�i dzię�ki�życz�-
li�wo�ści� ks.� pro�bosz�cza� Ja�nu�sza
Kwa�pi�szew�skie�go,� mo�głam� ćwi�czyć
w ko�ście�le� a póź�niej� za�grać� swo�ją
pierw�szą�mszę.� Gry�wa�łam,� głów�nie
na za�stęp�stwa,�aż�w 2017�ro�ku�szan�-
sę�dał�mi�ks.�pro�boszcz�An�drzej�Bar�-
to�szek�i za�trud�nił�mnie�ja�ko�or�ga�nist�-
kę�w pa�ra�fii�p.�w.�św.�Bar�ba�ry.

–�Tak,� za�miast�maj�strem�na bu�-
do�wie,�zo�sta�ła�pa�ni�or�ga�nist�ką�a co
z ry�sun�kiem�i li�te�ra�tu�rą?
–�Speł�ni�ły�się�mo�je�ma�rze�nia�i je�-

stem�prze�szczę�śli�wa,�że�mo�gę�grać
i ja�ko�or�ga�nist�ka�mam�swo�ją�pa�ra�-
fię.�Jak�to�się�mó�wi�od za�wsze�lu�bi�-
łam� ry�so�wać� i dzię�ki� pa�ni� Jo�lan�cie
Grze�ślak� mia�łam� wy�sta�wę� swo�ich
prac�w „Tria�dzie”.� Na�to�miast� pi�sa�-
nie,� cóż�w szko�le� nie� prze�pa�da�łam

za pi�sa�niem�wy�pra�co�wań�ale�za�wsze
mia�łam� gło�wę� peł�ną� naj�dziw�niej�-
szych�hi�sto�rii.� Kie�dy�w trze�ciej� kla�-
sie� tech�ni�kum� do�wie�dzia�łam� się
o kon�kur�sie�na opo�wia�da�nie,�któ�ry
ogło�si�ła�na�sza�bi�blio�te�kar�ka,�po�sta�-
no�wi�łam�jed�ną�z tych�hi�sto�rii�prze�-
lać�na pa�pier.�Za�ję�łam�wów�czas�trze�-
cie�miej�sce� i to�sta�ło�się� im�pul�sem
aby� spró�bo�wać� stwo�rzyć� coś�więk�-
sze�go.
–�Na�szą�roz�mo�wę�na ła�mach�Rod�-

ni�za�czę�li�śmy�cy�ta�tem�z pa�ni�pierw�-
szej� książ�ki� za�ty�tu�ło�wa�nej� „Vi�de”.
Pro�szę�nam�o niej�opo�wie�dzieć.
–� Po�wieść� „Vi�de”� zo�sta�ła� wy�da�-

na ja�ko�ebo�ok,� choć�moż�na też� za�-
mó�wić�przez�in�ter�net�wer�sję�pa�pie�-
ro�wą.�To�thril�ler,�któ�ry�po�cząt�ko�wo
był�skrom�nym�opo�wia�da�niem�a osta�-
tecz�nie�roz�rósł�się�do nie�mal�trzy�stu
stron.�Dziś�do tej�książ�ki�pod�cho�dzę

z dy�stan�sem,�bo�to�tyl�ko�ebo�ok,�ale
dla�star�tu�ją�ce�go�pi�sa�rza�zna�le�zie�nie
wy�daw�nic�twa�jest�spo�rym�pro�blem.
Mnie� za�ufa�ło� wy�daw�nic�two� „Ri�de�-
ro”�wy�da�ją�ce�książ�ki�w tak�zwa�nym
in�ter�ne�to�wym� sys�te�mie� wy�daw�ni�-
czym.�Na ryn�ku�książ�ka�uka�za�ła� się
w 2017�ro�ku�i zo�sta�ła�dość�życz�li�wie
przy�ję�ta� za�rów�no� przez� re�cen�zen�-
tów� jak� i czy�tel�ni�ków.� Je�sień 2017
by�ła�dla�mnie�bar�dzo�szczę�śli�wa,�wy�-
da�łam� pierw�szą� książ�kę,� do�sta�łam
pra�cę� or�ga�nist�ki,� mia�łam� pierw�szą
wy�sta�wę�mo�ich� ry�sun�ków�w „Tria�-
dzie”.
–�Wśród� pi�sa�rzy� krą�ży� ta�kie� po�-

wie�dze�nie,�że�pierw�szą�książ�kę�naj�-
trud�niej�wy�dać,�bo� jest� się�nie�zna�-
nym,� ale� naj�ła�twiej� na�pi�sać,� gdyż
każ�dy�ma� w gło�wie� ja�kąś� cie�ka�wą
opo�wieść.� Do�pie�ro� dru�ga� książ�ka
spra�wia,�że�moż�na ko�goś�na�zwać�pi�-

sa�rzem.�Pa�ni�wła�śnie�wy�da�ła�swo�ją
dru�gą�po�wieść.
–� Też� nie� by�ło� ła�two.� Choć�mam

po�mysł� na try�lo�gię� za�ty�tu�ło�wa�ną
„Zgro�ma�dze�nie”,�to�z dwu�na�stu�wy�-
daw�nictw,�do któ�rych�wy�sła�łam�prób�-
kę�swej�twór�czo�ści,�ode�zwa�ło�się�jed�-
no�–� „No�vae�Res”,� któ�re�mu� je�stem
wdzięcz�na za szan�sę� ja�ką� mi� stwo�-
rzy�li.�Pierw�szy�tom�uka�zał�się�na po�-
cząt�ku�grud�nia 2018�ro�ku�i moż�na go
za�mó�wić� w księ�gar�niach� in�ter�ne�to�-
wych�oraz�ku�pić�w księ�gar�niach�sta�-
cjo�nar�nych.�Tom�dru�gi�jest�już�w wy�-
daw�nic�twie,�a ja�pra�cu�ję�nad to�mem
trze�cim.�To�książ�ka�z ga�tun�ku�fan�ta�-
sy�a wy�daw�nic�two�re�kla�mu�je� ją�ha�-
słem:� „Chro�niąc� świat� przed złem,
strzeż� się,� by� sa�me�mu� nie� stać� się
tym�złym…”
–�W na�szym�po�wie�cie�kil�ka�osób

pi�sze� książ�ki.� Są� to� jed�nak� lo�kal�ne
mo�no�gra�fie� lub�hi�sto�rie� lu�dzi� z na�-
szej�oko�li�cy.�Pa�ni�jest�pierw�szą�zna�-
ną�mi� oso�bą� pi�szą�cą� po�wie�ści� uni�-
wer�sal�ne.� Gdy�by� zo�sta�ły� one
prze�tłu�ma�czo�ne,�po�win�ny�do�cie�rać
do od�bior�ców� w każ�dym� za�kąt�ku
świa�ta� i mu�szą�się� zmie�rzyć� z re�al�-
nym� ryn�kiem� czy�tel�ni�czym.� Pa�ni
po�wieść�bę�dzie�sta�ła�na pół�ce�księ�-
gar�skiej� obok� książ�ki� Szcze�pa�-
na Twar�do�cha,� Re�mi�giu�sza� Mro�-
za czy�Ste�phe�na Kin�ga.
–�Czy�mnie� to�de�pry�mu�je?� Ja�sne,

że�tak.�Ale�nie�pa�ra�li�żu�je.�Na�wet�uzna�-
ni� i po�pu�lar�ni� twór�cy,� kie�dyś� za�czy�-
na�li.� Ktoś� pi�sze� jed�ną� książ�kę� przez
ca�łe� ży�cie.� Ktoś� in�ny� pu�bli�ku�je,� co
mie�siąc� ko�lej�ną.� Są� pi�sa�rze� wy�bit�ni
i po�pu�lar�ni.� Są� sław�ni� za ży�cia� lub
do�pie�ro� po śmier�ci.� Nie� ma� re�guł.
Z ni�kim� się� nie� po�rów�nu�ję,� z ni�kim
nie� ści�gam.� Pi�szę� swo�je� książ�ki� i li�-
czę,�że�ko�muś�się�spodo�ba�ją.

Roz�ma�wiał�
Zbi�gniew�Pik�sa

„Zgro�ma�dze�nie”
–�Jo�an�na�Jar�czyk

Chro�niąc� świat� przed złem,

strzeż�się,�by�sa�me�mu�nie�stać

się�tym�złym…

Wstę�pu�jąc�do Zgro�ma�dze�nia,

Da�mien� bie�rze� na swo�je� bar�ki

nie�zwy�kle�waż�ne�za�da�nie�–�wraz

z in�ny�mi�Stró�ża�mi�mu�si�ochro�-

nić� ludz�kość� przed Łow�ca�mi,

unie�moż�li�wić�im�ode�bra�nie�czło�-

wie�ko�wi�naj�waż�niej�szych�cnót:

wia�ry,�na�dziei�i mi�ło�ści.�Jak�jed�-

nak�wal�czyć� ze� złem,� gdy�mo�-

ral�ność� tych,� któ�rzy� mie�li� być

wzo�rem,�sta�je�pod zna�kiem�za�-

py�ta�nia…�Kto�tak�na�praw�dę�jest

zły� i z kim�ma�my�wal�czyć?�Czy

za�bi�ja�jąc�zło�czyń�cę,�nie�sta�je�my

się� ta�cy� jak�on?�Z ty�mi�wąt�pli�-

wo�ścia�mi� bę�dzie� mu�siał� zmie�-

rzyć�się�Da�mien.

„Zgro�ma�dze�nie”�nie� jest� ba�-

śnią� o wal�ce� do�bra� ze� złem,

w któ�rej�do�bro� za�wsze�wy�gry�-

wa,�a bo�ha�te�ro�wie�to�szla�chet�-

ni�mę�żo�wie�peł�ni� cnót.�To�po�-

wieść� o wal�ce� z wła�sny�mi

sła�bo�ścia�mi,�po�szu�ki�wa�niu�swo�-

jej�toż�sa�mo�ści�i prze�ciw�sta�wia�-

niu�się�au�to�ry�te�tom.�

r e k l a m a

Wśród�czy�tel�ni�ków,�któ�rzy�pra�wi�dło�wo�od�po�wie�dzą�na py�ta�nie�kon�-

kur�so�we� i na�de�ślą� od�po�wiedź� na ad�res� re�dak�cja@rod�nia.bie�run.pl

roz�lo�su�je�my 3�książ�ki�Jo�an�ny�Jar�czyk�ufun�do�wa�ne�przez�wy�daw�nic�two

No�vae�Res.

Py�ta�nie�brzmi:�Do ja�kie�go�ga�tun�ku�li�te�rac�kie�go�na�le�ży�„Zgro�ma�dze�-

nie”�au�tor�stwa�Jo�an�ny�Jar�czyk.

uWA�GA�KON�KuRS�

Roz�mo�wa�Rod�ni�z JO�AN�NĄ�JAR�CZYK mu�zycz�ką,�pla�stycz�ką�i pi�sar�ką

Mam�gło�wę�peł�ną�hi�sto�rii



KULTURA Rodnia nr 1/2019     13

Wnie�dzie�lę 20�stycz�nia�Bie�-
ruń�ski� Ośro�dek� Kul�tu�ry
i „Te�atr�dla�Do�ro�słych”�za�-

pro�si�li� miesz�kań�ców� Bie�ru�nia� i są�-
sied�nich�gmin�na przed�sta�wie�nie�pt.:
„Skarb� do Gaul�le’a”� we�dług� sce�na�-
riu�sza�Mar�ci�na�Me�lo�na w re�ży�se�rii
Jo�an�ny� Lo�renc.� W mroź�ny� wie�czór
sa�la�do�mu�kul�tu�ry�„Ga�ma”�wy�peł�ni�-
ła�się�szczel�nie,�co�już�by�ło�suk�ce�sem
te�go� przed�sta�wie�nia.� Jed�nak� praw�-
dzi�wy�suk�ces�miał�się�do�pie�ro�wy�da�-
rzyć.�
Tra�dy�cje� te�atru� ama�tor�skie�go

na Gór�nym�Ślą�sku�są�dłu�gie�i świet�-
ne.�W na�szej�oko�li�cy,�w każ�dej�chy�ba
miej�sco�wo�ści,� gry�wa�no� „ty�ja�try”,
o czym�naj�le�piej�wie�dzą�lo�kal�ni�mi�ło�-
śni�cy�hi�sto�rii.�Jed�nak�ko�niecz�nie�na�-
le�ża�ło�by� wspo�mnieć� o zna�nym� te�-
atrze� „Ko�man�de�ry”� z Imie�li�nia,
o sław�nym�te�atrze�„Na�umio�ny”�z Or�-
non�to�wic,� o te�atrach� lu�do�wych
w Susz�cu,�Boj�szo�wach,�no� i oczy�wi�-
ście�w Bie�ru�niu,�gdzie�ćwierć�wie�ku
te�mu�miej�sco�wi� ar�ty�ści� pod wo�dzą
Oty�lii�Czer�ny�wy�sta�wi�li�„Zło�te�Go�dy”,
któ�re�po�tem�na Ogól�no�pol�skim�Sej�-
mi�ku� Te�atrów� Lu�do�wych� w Tar�no�-
gro�dzie� zdo�by�ły� pal�mę� pierw�szeń�-
stwa.
Na tych� pięk�nych� tra�dy�cjach� wy�-

ro�sła� obec�na� gru�pa� bie�ruń�skich� ar�-
ty�stów�mia�nu�ją�ca� się� „Te�atrem� dla
Do�ro�słych”,� sku�pio�na� wo�kół� uzdol�-

nio�nej� ar�ty�stycz�nie� na�uczy�ciel�ki� Jo�-
an�ny� Lo�renc.� Od kil�ku,� a mo�że� już
od kil�ku�na�stu�lat�ra�czy�ona�mi�ło�śni�-
ków�te�atru�cie�ka�wy�mi�pro�po�zy�cja�mi
sce�nicz�ny�mi.� Nie� tyl�ko� cie�ka�wy�mi,
ale� wręcz� zna�ko�mi�ty�mi,� cie�szą�cy�mi
się�wiel�kim�po�wo�dze�niem,�jak�na przy�-
kład� „Afe�ra�Mak�be�cio�ka”�pre�zen�to�-
wa�na� nie�daw�no� w Te�atrze� „Ko�rez”
w Ka�to�wi�cach.
Zna�ko�mi�tym� tak�że� oka�za�ło� się

przed�sta�wie�nie,� do�kład�niej� spre�cy�-
zu�je�my�–�ko�me�dia�„Skarb�do Gaul�-

le’a”!�Choć�pre�mie�rę�mia�ła�już�wcze�-
śniej,�to�w ową�stycz�nio�wą�nie�dzie�-
lę�wszyst�kich�za�chwy�ci�ła.�Przez 1,5
go�dzi�ny�wy�peł�nio�na� po brze�gi� sa�la
ki�pia�ła� śmie�chem� i ra�do�sny�mi� od�-
gło�sa�mi.�Wy�kre�ować� na sce�nie� sy�-
tu�acje,�że�by�wi�dzów�wcią�gnąć�do za�-
ba�wy� –� to� nie� la�da� sztu�ka.� Ta�kich
re�ak�cji� pu�blicz�no�ści� nie� po�tra�fią

wzbu�dzić�na�wet�ak�to�rzy�te�atrów�za�-
wo�do�wych.� Tym�cza�sem,� tu� w Bie�-
ru�niu�ama�to�rzy�po�tra�fi�li� to�uczy�nić
w spo�sób�na�tu�ral�ny,�jak�by�bez�więk�-
sze�go�wy�sił�ku.�Tak�się�jed�nak�dzie�je
wte�dy,� gdy� hi�sto�ria� opo�wia�da�na
na sce�nie� nie� jest� wy�du�ma�na,� nie
jest�„prze�in�te�lek�tu�ali�zo�wa�na”,�za�wi�-
ła,�za�gma�twa�na,�tyl�ko�pro�sta,�ja�sna
lo�gicz�nie,�wy�ra�sta�ją�ca�z miej�sco�wych
re�aliów.� Bo� prze�cież� ty�tu�ło�wy� de
Gaul�le”�w la�tach 1920-1922�ja�ko�po�-
rucz�nik� sta�cjo�no�wał� ze� swym� od�-

dzia�łem� wojsk� fran�cu�skich� w No�-
wym�Bie�ru�niu.�On�re�zy�do�wał�w uro�-
kli�wym� do�mecz�ku� nad Wi�słą� (ten
dom�był�tłem�sce�no�gra�fii),�zaś�je�go
żoł�nie�rze� kwa�te�ro�wa�li� w ho�te�li�ku
i karcz�mie�Ha�da�mic�kie�go,� po prze�-
ciw�nej�stro�nie�dro�gi.�Mło�de�mu�po�-
rucz�ni�ko�wi�Char�le�so�wi�po�do�ba�ły�się
ślą�skie�dziołsz�ki.�W jed�nej�miej�sco�-
wej�pan�nie�tak�się�za�du�rzył,�iż�pod�-
czas�zo�lyt�cał�ko�wi�cie�się�za�po�mniał.
Do�rod�nym�owo�cem�te�go�za�po�mnie�-
nia,�by�ło�dziec�ko,�któ�re�uro�dzi�ło�się
w 1921� ro�ku� (praw�dzi�wa� hi�sto�ria!).
Kie�dy�więc�Char�les�de�Gaul�le” już�ja�-
ko�pre�zy�dent�Fran�cji�w 1967�ro�ku�od�-
by�wał� wi�zy�tę� w Pol�sce,� ko�niecz�nie
chciał�zwie�dzić�Gór�ny�Śląsk�z pięk�nie
po�brzmie�wa�ją�cym�tu�taj�ję�zy�kiem�ślą�-
skim,� no� i oczy�wi�ście� zo�ba�czyć� Bie�-
ruń,�gdzie�prze�żył�słod�kie�chwi�le.
Na tej�wi�zy�cie�opar�to�kan�wę�utwo�-

ru.�Do od�wie�dzin�pre�zy�den�ta�przy�-
go�to�wu�je� się� ca�ły� Bie�ruń� pod wo�-
dzą�se�kre�ta�rza�par�tii�Py�tlo�ka.�Wśród
przy�go�to�wu�ją�cych�są�tak�że�na�uczy�-
ciel�ka�ze�swo�ją�kla�są,�bie�ruń�ski�sto�-
larz� Zi�ga,� któ�ry�ma�wy�ko�nać� dwu�-
me�tro�we� łóż�ko� dla� go�ścia
o dwu�me�tro�wym� wzro�ście� (praw�-
dzi�we!),� no� i „mar�gi�nes� spo�łecz�-
ny”�–�Kar�lik.�
Oka�zu�je�się,�że�wraz�z roz�wi�ja�ją�cą

się� na sce�nie� ak�cją� ten� „mar�gi�nes”
sta�je�się�głów�nym�bo�ha�te�rem�spek�-
ta�klu.�Zwie�rza�się�on�bo�wiem�Zi�dze,
że�zna�lazł�w ro�dzin�nym�do�mu�ja�kieś
pa�pie�ry,�gdzie�od�krył�znak X wska�zu�-
ją�cy�z pew�no�ścią�ukry�ty�skarb.�Od tej
chwi�li�ak�cja�na�bie�ra�tem�pa,�pod�grze�-
wa� emo�cje,� po�py�cha� Zi�gę� i Kar�li�ka

do noc�nej� wy�pra�wy� po ten� skarb.
Wiel�kie� na�dzie�je� na ła�twe� wzbo�ga�-
ce�nie� się� roz�wie�wa�do�pie�ro� fran�cu�-
ski�urzęd�nik�kon�su�la�tu�nie�ja�ki�Le�ber
(mnó�stwo� z nim� „me�cy�ji”� dam�sko�-
-mę�skich),� któ�ry� dla� swe�go� pre�zy�-
den�ta�tak�że�po�szu�ku�je�miej�sca�mi�ło�-
sne�go� speł�nie�nia� sprzed� la�ty.
Nie�zwy�kła� hi�sto�ria� zmie�rza� od tej
chwi�li�do rów�nie�nie�zwy�kłe�go�zwień�-
cze�nia.�Du�żo�ko�mi�zmu,�wie�le�na�dziei,
za�sko�czeń,� zdzi�wień,� roz�cza�ro�-
wań�–�wi�dzom�nie�ustan�nie�to�wa�rzy�-
szy�na�pię�cie�emo�cjo�nal�ne,�któ�re�z mi�-
nu�ty�na mi�nu�tę�ro�śnie...
Pięk�ną�za�ba�wą�hi�sto�rycz�ną�jest�ten

„Skarb...”�Kto�jej�jesz�cze�nie�wi�dział,
ko�niecz�nie�mu�si�ją�zo�ba�czyć,�bo�jest
świet�nie�na�pi�sa�na,�świet�nie�wy�re�ży�-
se�ro�wa�na,�świet�nie�za�gra�na.�Wi�dać,
że�ak�to�rzy�od lat�prak�ty�ku�ją�na sce�-
nie.� Swo�bo�da� ru�chów� sce�nicz�nych,
au�ten�tyzm�ko�stiu�mów,�ge�stów,�słów,

mi�ła�i praw�dzi�wa�me�lo�dia�ślą�skie�go
ję�zy�ka,� zna�ko�mi�ta� in�to�na�cja� i dyk�-
cja,�czy�sty�śpiew�–�wszyst�ko�to�zło�-
ży�ło� się� na ten� suk�ces.�W na�gro�dę
za ten� kunszt� ak�tor�ski� –� dłu�go�nie�-
milk�ną�ce�bra�wa.�Wi�dzo�wie�nie�chcie�li
wyjść�z sa�li,�ocze�ku�jąc�jak�by�jesz�cze
cze�goś,� jak�by� chcie�li� po�być� jesz�cze
z wy�ko�naw�ca�mi,� po�znać� ich� bli�żej.
Więc�w tym�miej�scu�przy�bli�ża�my�bo�-
ha�te�rów�te�go�nie�za�po�mnia�ne�go�wi�-
do�wi�ska:

Kar�lik –� prze�ko�micz�ny� Sła�wo�mir
Ro�sow�ski (do�sko�na�ła�wstaw�ka�mu�-
zycz�na�na sak�so�fo�nie),

Zi�ga� Roz�mus –�Ma�rian� Sy�no�wiec
–� nie�za�wod�ny� w każ�dej� ro�li,� praw�-
dzi�wy�mistrz,�wcze�śniej�zna�ny�w te�-
atrze�Ko�man�de�ry,

Ci�la� Roz�mus –�Dag�ma�ra� Kup�czyk
–�bar�dzo�na�tu�ral�na,�swo�bod�na,

Ro�mek� Roz�mus (uczeń)� –� Ka�mil
Ny�ga –�świet�ne�brzmie�nie�mo�wy�ślą�-
skiej�wy�nie�sio�ne�z ro�dzin�ne�go�do�mu,

Na�uczy�ciel�ka –� Jo�an�na� Lo�renc
–�rech�tor�ka�z ner�wa�mi�w strzę�pach,
jak�to�za ko�mu�ny,

Uczen�ni�ca�–�Zo�sia�Lo�renc –�wdzięcz�-
na,�wy�wa�żo�na�w sło�wach,

Se�kre�tarz�Py�tlok –�Ja�nusz�Wa�to�ła,
uta�len�to�wa�ny� ak�tor� od dziec�ka,� jak
go�znam,�do�brze�wszedł�w ro�lę,�

Se�kre�tar�ka� Py�tlo�ka� –� ist�na� seks�-
bom�ba,�ko�bie�cy�ży�wioł�–�Mo�ni�ka�Bu�-
lan�da,

Le�ber –� prze�ko�nu�ją�cy� urzęd�nik,
świet�nie� tra�we�stu�ją�cy� z fran�cu�ska
gwa�rę�ślą�ską�–�Ma�te�usz�Du�raj,

Mi�li�cjant�–�Bar�tło�miej�Ja�rosz,�służ�-
bi�sta� na wzór� osła�wio�ne�go� kie�dyś
w Bie�ru�niu�Ru�sa,

Kla�chu�la 1 –�Ce�li�na�Ro�sow�ska,
Kla�chu�la 2 –�Bo�że�na�To�ma�la –�obie

do�brze� wto�pio�ne� w kul�tu�ro�wy� pej�-
zaż�Bie�ru�nia.
Mo�je� bra�wa� i gra�tu�la�cje.� Gór�no�-

ślą�za�cy� po�tra�fią� sie� na�praw�dę� sa�mi
w kul�tu�rze�ob�słu�żyć!

Aloj�zy�Ly�sko

TEN�„SKARB...”�TRZE�BA�ZO�BA�CZYĆ
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–�Pa�nie�Mi�cha�le,�ser�decz�nie�gra�tu�-
lu�ję�ob�ję�cia�sta�no�wi�ska�dy�rek�to�ra�Bie�-
ruń�skie�go� Ośrod�ka� Spor�tu� i Re�kre�-
acji.�Mi�mo,�że�jest�pan�jed�ną�z bar�dziej
roz�po�zna�wal�nych�osób�wna�szym�mie�-
ście,�nie�ja�ko�dla�po�rząd�ku�pro�szę�się
przed�sta�wić�czy�tel�ni�kom�Rod�ni.
–� Je�stem� ab�sol�wen�tem� ka�to�wic�-

kiej�Aka�de�mii�Wy�cho�wa�ni� Fi�zycz�ne�-
go,� gdzie� ukoń�czy�łem� ma�gi�ster�skie
stu�dia�na kie�run�ku�Wy�cho�wa�nie�Fi�-
zycz�ne� oraz� li�cen�cjat� z Fi�zjo�te�ra�pii.
Od 2010�ro�ku�pra�cu�je�w BO�SiR�i jest
to�mo�ja�pierw�sza�sta�ła�pra�ca,�wcze�-
śniej� ja�ko� stu�dent� do�ra�bia�łem� pra�-
cu�jąc�ja�ko�ra�tow�nik�WOPR.�
–�W mo�men�cie,�kie�dy�po�przed�ni

dy�rek�tor�Adam�Ducz�mal,�po wy�gra�-
nych� wy�bo�rach� ob�jął� sta�no�wi�sko
Wój�ta�Gmi�ny�Boj�szo�wy,�zo�stał�ogło�-
szo�ny� kon�kurs� na zwol�nio�ne�miej�-
sce.�Wy�grał� Pan,�więc� za�py�tam� co
z do�rob�ku�po�przed�ni�ka�za�mie�rza�pan
kon�ty�nu�ować�a co�chciał�by�pan�wpro�-
wa�dzić�no�we�go?
–� Wszy�scy� zgod�nie� twier�dzi�my,� że

Adam� był� świet�nym� sze�fem� i bar�dzo
do�brym�or�ga�ni�za�to�rem.�Jed�nost�ka�jest
w do�brej�kon�dy�cji�a przy�go�to�wy�wa�ne
przez�nas�im�pre�zy�cie�szy�ły�się�po�pu�lar�-
no�ścią�i uzna�niem�nie�tyl�ko�wśród�miesz�-
kań�ców�Bie�ru�nia.�Nic�dziw�ne�go,�że�nie
szy�ku�je�my�re�wo�lu�cji�a je�dy�nie�drob�ne
ko�rek�ty.� Pra�cow�ni�cy� po�zo�sta�li,� więc
miesz�kań�cy�mo�gą�być�spo�koj�ni.�Ich�ulu�-
bio�ne�wy�ciecz�ki,�tur�nie�je�i za�wo�dy,�ze

sztan�da�ro�wy�mi�Ro�dzin�nym�Raj�dem�Ro�-
we�ro�wym�oraz�Bie�giem�Utop�ca�bę�dzie�-
my� or�ga�ni�zo�wa�li� tak� jak� do�tych�czas.
Oczy�wi�ście,� ży�cie� bie�gnie� do przo�du,
więc� my� rów�nież� za�mie�rza�my� wpro�-
wa�dzić� kil�ka� no�wo�ści.�Mam� na my�śli
drob�niej�sze� tur�nie�je,� któ�rych� tro�chę
bra�ko�wa�ło.�Za�mie�rza�my�zor�ga�ni�zo�wać
za�wo�dy�na hu�laj�no�gach�oraz�roz�gryw�ki
w pe�ta�nque,�czy�li�po�pu�lar�ne�bu�le.�Ma�-
my� już� je�den� bu�lo�drom,�w tym� ro�ku
po�wsta�nie� ko�lej�ny� i bę�dzie�my� sta�ra�li
się� to� wy�ko�rzy�stać.� Je�stem� otwar�ty
nawszel�kie�po�my�sły�i pro�po�zy�cje�miesz�-
kań�ców.�Wszyst�kich,�któ�rym�le�ży�na ser�-

cu�roz�wój�bie�ruń�skie�go�spor�tu�i re�kre�-
acji,�któ�rzy�ma�ją�ja�kieś�po�my�sły�za�pra�-
szam�dokon�tak�tu.�Po�roz�ma�wia�my�prze�-
ana�li�zu�je�my�i mo�że�wy�klu�je�się�z te�go
ko�lej�na�faj�na�im�pre�za.
–� Wła�śnie,� miesz�kań�cy� oce�nia�ją

pra�cę�BO�SiR�-u przez�pry�zmat�wy�da�-
rzeń�i im�prez�spor�to�wych.�Tym�cza�-
sem,� kie�ro�wa�ny� przez� pa�na� ośro�-
dek,� to� cał�kiem� spo�ra� jed�nost�ka,
za�trud�nia�ją�ca� wie�lu� pra�cow�ni�ków
i dys�po�nu�ją�ca�po�kaź�nym�ma�jąt�kiem…
–�Ra�cja,�nie� li�cząc�wy�cie�czek,�or�-

ga�ni�zu�je�my�każ�de�go�ro�ku�bli�sko 60
im�prez� spor�to�wych.� Za�trud�nia�my

na umo�wę�o pra�cę 62�oso�by�i za�rzą�-
dza�my�w imie�niu�Gmi�ny�Bie�ruń�wie�-
lo�ma� obiek�ta�mi.� Są� to� dwie� ha�le
spor�to�we,�dwa�ba�se�ny,�dwa�bo�iska
ze�sztucz�ną�na�wierzch�nią�ty�pu�„Or�-
lik”� wraz� z bo�iska�mi� tar�ta�no�wy�mi,
dwa�sta�dio�ny�pił�kar�skie� i strzel�ni�ca
spor�to�wa.�Do te�go�do�cho�dzi�osiem
bo�isk�śro�do�wi�sko�wych,�dwa�dzie�ścia
pięć�pla�ców�za�baw,�dzie�więć�si�łow�-
ni�ze�wnętrz�nych, 4�stre�et�-wor�ko�uty,
Ska�te�park�oraz�ką�pie�li�sko�„Ły�si�na”.
Już� nie�dłu�go� po�wsta�nie� cen�trum
wspi�nacz�ko�we�i spor�tów�wal�ki�na oś.
Ho�me�ra�więc�jest�i bę�dzie�co�ro�bić.

–� BO�SiR� or�ga�ni�zu�je� rów�nież� cykl
wy�cie�czek,�któ�re�cie�szą�się�nie�zmien�-
nie�ogrom�ną�po�pu�lar�no�ścią.� Cze�go
mo�że�my� się� spo�dzie�wać�w naj�bliż�-
szym�cza�sie?

–� Za�czy�na�my� już� te�raz,� w lu�tym.
Na fe�rie�zi�mo�we�pla�nu�je�my�sześć�wy�-
jaz�dów� na nar�ty,� dwa� ra�zy� je�dzie�my
doBiał�ki�Ta�trzań�skiej,�dwa�ra�zy�do Jur�-
go�wa�i dwa�ra�zy�na Klusz�kow�ce.��Wy�-
jazd�dla�dzie�ci� jest�bez�płat�ny�ale�mu�-
szą�one�we�wła�snym�za�kre�sie�wy�ku�pić
ski�-pass.�Na�to�miast�do�ro�śli�pła�cą 10 zł
co�wy�da�je�się�sym�bo�licz�ną�opła�tą.�Na�-
stęp�ną� run�dę� wy�cie�czek� pla�nu�je�my
w se�zo�nie� wio�sna�-je�sień.� Za�czy�na�my
jak�zwy�kle�wma�ju�i koń�czy�my�we�wrze�-
śniu.�Je�ste�śmy�w trak�cie�opra�co�wy�wa�-
nia�wy�cie�czek,� ale�mo�gę� zdra�dzić,� że
tych�wy�jaz�dów�bę�dzie�dzie�sięć�amo�że
na�wet� je�de�na�ście.� Jak�zwy�kle,�pla�nu�-
je�my� pięć�wy�cie�czek�wy�so�ko�gór�skich
po Ta�trach� i pięć� bar�dziej� re�kre�acyj�-
nych,�na�sta�wio�nych�na zwie�dza�nie�i spa�-
ce�ry�po ła�god�niej�szym�te�re�nie.�Ostat�-
nia�wy�ciecz�ka�bę�dzie�pod�su�mo�wa�niem
po�przed�nich� i bę�dzie�mieć� cha�rak�ter
wy�jaz�do�we�go�pik�ni�ku,�na któ�rym�po�-
dzie�li�my�się�wra�że�nia�mi�i po�roz�ma�wia�-
my�o ko�lej�nych�wy�jaz�dach.�Oczy�wi�ście
wszyst�kich�miesz�kań�ców�Bie�ru�nia�ser�-
decz�nie�za�pra�szam�do wzię�cia�udzia�łu
w na�szych� wy�ciecz�kach� i wszyst�kich
przy�go�to�wy�wa�nych� przez� BO�SiR� im�-
pre�zach�i wy�da�rze�niach.�

Roz�ma�wiał�Zbi�gniew�Pik�sa

Ma�my�no�we�po�my�sły
ale�nie�szy�ku�je�my�re�wo�lu�cji
Roz�mo�wa�Rod�ni�z no�wym�dy�rek�to�rem�BO�SiR�-u –�Mi�cha�łem�Żerd�ką

Zi�mo�we�Grand�Prix�Bie�ru�nia�w Sztu�kach�Wal�ki�o Pu�char�Bur�mi�strza�Mia�-
sta�Bie�ru�nia�ma�już�swo�ją�wie�lo�let�nią�tra�dy�cję.�Nic�dziw�ne�go,�że�im�pre�-
za�roz�gry�wa�na�już�po raz�dwu�dzie�sty�dru�gi�zgro�ma�dzi�ła�na ha�li�przy ul.

Sza�rych�Sze�re�gów�licz�ną�gru�pę�za�wod�ni�ków�i cał�kiem�spo�ro�ki�bi�ców.�Swo�je
umie�jęt�no�ści�na bie�ruń�skich�ma�tach�mia�ło�oka�zję�skon�fron�to�wać�nie�mal�stu
za�wod�ni�ków� i za�wod�ni�cze�go� star�tu�ją�cych� w pra�wie� trzy�dzie�stu� kon�ku�ren�-
cjach� i ka�te�go�riach�wie�ko�wych.�Uro�czy�ste�go� otwar�cia� spor�to�wych� zma�gań
do�ko�na�li�Wie�sław�Bi�gos�i bur�mistrz�Kry�stian�Grze�si�ca.�Bra�wa�i po�dziw�na�le�żą
się�wszyst�kim,�któ�rzy�z do�rocz�ne�go�tur�nie�ju�wró�ci�li�z me�da�la�mi�a jest�ich�tak
wie�lu,�że�za�bra�kło�by�miej�sca�z na�szej�ga�ze�cie.�Wspo�mnij�my�więc�cho�ciaż�by
o cze�skim�za�wod�ni�ku�Ja�ku�bie�Cer�nym,�któ�ry�zo�stał�mia�no�wa�ny�naj�lep�szym
tech�ni�kiem�w kick�bo�xin�gu,�se�mi�con�tact�w ka�te�go�rii�se�nio�rów�i otrzy�mał�z te�-
go�ty�tu�łu�pa�miąt�ko�wą�sta�tu�et�kę.
Szcze�gól�ne�wy�ra�zy�uzna�nia�na�le�żą� się�pro�fe�so�ro�wi� spor�tu� –�Wie�sła�wo�wi

Bi�go�so�wi,� któ�ry� był� za�wod�ni�kiem� a te�raz� jest� tre�ne�rem� Big� Bu�do� Pol�ska
a przede�wszyst�kim�po�my�sło�daw�cą�i or�ga�ni�za�to�rem�tych�za�wo�dów.�

Mi�strzo�wie
walk�wschod�nich
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Wso�bo�tę 12�stycz�nia�od�by�ło�się�spo�tka�nie�no�wo�rocz�ne�człon�ków
i sym�pa�ty�ków�Ko�ła�nr 5�„Zie�mo�wit”�–�Pol�skie�go�To�wa�rzy�stwa
Tu�ry�stycz�no�Kra�jo�znaw�cze�go.�To�pręż�nie�dzia�ła�ją�ce�ko�ło,�sku�-

pia�mi�ło�śni�ków�tu�ry�sty�ki�z Bie�ru�nia,�Lę�dzin�i Ty�chów.�Jak�nas�po�in�for�mo�-
wał�pre�zes�„Zie�mo�wi�ta”�–�An�drzej�Gier�la�ta�–�spo�tka�nie�by�ło�oka�zją�do pod�-
su�mo�wa�nia� dzia�łal�no�ści� w mi�nio�nym� ro�ku� oraz� przed�sta�wie�nia� pla�nu
wy�cie�czek�na naj�bliż�szy�se�zon.�

W trak�cie�spo�tka�nia�pre�zes�po�dzię�ko�wał�bur�mi�strzo�wi�Kry�stia�no�wi�Grze�-
si�cy�za dłu�go�let�nią�współ�pra�cę�oraz�wspar�cie�ja�kie�go�gmi�na�udzie�la�człon�-
kom�PTTK,�mię�dzy�in�ny�mi�fun�du�jąc�na�gro�dy�dla�uczest�ni�ków 36�Raj�du�Gór�-
ni�cze�go.�Bur�mistrz�Kry�stian�Grze�si�ca�ode�brał�Dy�plom�Ho�no�ro�wy�PTTK�dla
Urzę�du�Mia�sta�Bie�ruń,�ja�ko�wy�raz�szcze�gól�ne�go�uzna�nia�za po�moc�i współ�-
pra�cę�przy�zna�ny�przez�Za�rząd�Głów�ny�PTTK�z sie�dzi�bą�wWar�sza�wie.�
Ko�lej�nym�punk�tem�no�wo�rocz�ne�go�spo�tka�nia�by�ło�wrę�cze�nie�dy�plo�mów

i wy�róż�nie�ń�sta�tu�to�wych�któ�re�go�do�ko�na�li�przed�sta�wi�cie�le�Od�dzia�łu�PTTK
Ty�chy.� Człon�ko�wie� „Zie�mo�wi�ta”:� Ire�na� Dut�ka� i An�drzej� Ba�ron� ode�bra�li
Brą�zo�wą� Ho�no�ro�wą� Od�zna�kę� PTTK,� na�to�miast� Ja�nusz� Gni�za� i Ber�nard
Kost�ka�–�Dy�plo�my�Za�rząd�Głów�ne�go�PTTK.

Mię�dzy�na�ro�do�wą� ob�sa�dę
miał� ro�ze�gra�ny� w so�bo�-
tę 19�stycz�nia�tur�niej�pił�ki

noż�nej�w ha�li�przy ul.�War�szaw�skiej.
Go�ść�mi�pol�skich�dru�żyn�by�ły� te�amy

z part�ner�skie�go,� cze�skie�go,� Mo�ra�-
vsky�ego�Be�ro�una�i sło�wac�cy�pił�ka�rze
z FC� Pu�chov.� Ro�dzi�my� fut�sal� re�pre�-
zen�to�wa�ły� dru�ży�ny:� Di�no�zau�ry� Boj�-
szo�wy,�Piast�No�wy�Bie�ruń�i Unia�Bie�-

ruń� Sta�ry.� Tur�niej� ro�ze�gra�no� sys�te�-
mem�każ�dy�z każ�dym.�Me�cze�trwa�ły
po 20�mi�nut.�Dru�ży�ny�wy�stę�po�wa�ły
w 5�oso�bo�wych�skła�dach�(bram�karz
i 4� za�wod�ni�ków�w po�lu)�Zwy�cię�ży�ła
dru�ży�na,� któ�ra� w ro�ze�gra�nych� me�-
czach� zdo�by�ła� naj�wię�cej� punk�tów.
Osta�tecz�nym�trium�fa�to�rem�tur�nie�ju
zo�sta�ła�dru�ży�na�Di�no�zau�ry�Boj�szo�wy.
Dru�gą� lo�ka�tę�za�ję�li�pił�ka�rze�z Mo�ra�-
vsky�ego� Be�ro�una.� Na trze�cim�miej�-
scu� tur�niej� za�koń�czył� SC� Pu�chov,
czwar�te� miej�sce� dla� Pia�sta� Bie�ruń
No�wy,�ostat�nie�miej�sce� za�ję�li� pił�ka�-
rze�Unii�Bie�ruń�Sta�ry.�
Trzy� naj�lep�sze� dru�ży�ny� otrzy�ma�ły

pu�cha�ry�z rąk�dy�rek�to�ra�Bie�ruń�skie�go
Ośrod�ka� Spor�tu� i Re�kre�acji� Mi�cha�ła
Żerd�ki.�Naj�lep�szy�strze�lec�tur�nie�ju�-Le�-
szek�Gni�za�(Di�no�zau�ry�Boj�szo�wy)�otrzy�-
mał�pa�miąt�ko�wą�sta�tu�et�kę.

Z ana�mi�ko�lej�ny XVI już�Tur�niej
Ha�lo�wej�Pił�ki�Noż�nej�dla�Dru�-
żyn�Nie�zrze�szo�nych�o Pu�char

Bur�mi�strza� Bie�ru�nia.� W tym� ro�ku
do roz�gry�wek�zgło�si�ło�się 10�dru�żyn.
Me�cze� roz�gry�wa�ne� by�ły� w dwóch
gru�pach,�sys�te�mem�każ�dy�z każ�dym,
mecz 1x15� min.� Do fa�zy� fi�na�ło�wej
awan�so�wa�ły�po dwie�naj�lep�sze�dru�-
ży�ny�z każ�dej�gru�py.
W gru�pie�A zmie�rzy�ły�się�ze�spo�ły:

Mar�sal,�Zand�gru�ba�Boj�szo�wy,�Ko�ne�-
se�rzy� Fut�bo�lu,� AKS� Bie�ruń,� ZKS� Ry�-
nek� Bie�ruń.� Roz�gryw�ki� prze�bie�ga�ły
bar�dzo� spraw�nie,� tur�niej� roz�po�czął
się� o go�dzi�nie 8:00,� a trzy� go�dzi�ny
póź�niej� po�zna�li�śmy� dru�ży�ny,� któ�re
awan�so�wa�ły� do fa�zy� fi�na�ło�wej.
Z pierw�sze�go� miej�sca� awan�so�wa�ła
dru�ży�na�Zand�gru�ba�Boj�szo�wy�zdo�by�-
wa�jąc 9�pkt.,�a z dru�gie�go�ZKS�Ry�nek
Bie�ruń 7�pkt.��Co�cie�ka�we�Zand�gru�ba

prze�gra�ła� tyl�ko� je�den�mecz�wła�śnie
z ZKS�-em.�Gru�pa�by�łą�bar�dzo�wy�rów�-
na�na�i o awan�sie�za�de�cy�do�wał 1�pkt.
Ko�lej�ne�miej�sca�za�ję�li:�Ko�ne�se�rzy�Fut�-
bo�lu 6�pkt.,�AKS�Bie�ruń 6�pkt.�i Mar�-
sal 1�pkt.
Po ofi�cjal�nym� otwar�ciu� tur�nie�ju

przez�bur�mi�strza�Kry�stia�na�Grze�si�cę
wal�kę� o awans� za�czę�li� za�wod�ni�cy
z dru�żyn�gru�py�B�któ�rą�two�rzy�ły�ze�-
spo�ły:�SMJ�Bie�ruń,�Si�le�sia,�Sta�wy�Czar�-
nu�cho�wi�ce,� AKS� Koj�bud� Zdro�wia
i Grom� Świer�czy�niec.� W tej� gru�pie
tak�wy�rów�na�nej�wal�ki� już� nie� by�ło,
a zde�cy�do�wa�nie� na pierw�szy� plan
wy�su�nę�ły� się�dwa�ze�spo�ły.�Z pierw�-
sze�go�awan�so�wa�ła�dru�ży�na�AKS�Koj�-
bud� Zdro�wia 10� pkt.,� a z dru�gie�go
miej�sca� SMJ� Bie�ruń 9� pkt.� Ko�lej�ne
ze�spo�ły�to�Si�le�sia 4�pkt.,�Grom�Świer�-
czy�niec 3�pkt.�oraz�Sta�wy�Czar�nu�cho�-
wi�ce 2� pkt.� Na pew�no� wiel�kim� za�-

sko�cze�niem�jest�brak�awan�su�ze�spo�-
łu�Si�le�sia.
W run�dzie� fi�na�ło�wej� spo�tka�ły� się

więc�dru�ży�ny:�Zand�gru�ba�Boj�szo�wy,
SMJ�Bie�ruń,�AKS�Koj�bud�Zdro�wia�i ZKS
Ry�nek�Bie�ruń.�W fi�na�le�rów�nież�me�-
cze�roz�gry�wa�ne�by�ły�sys�te�mem�każ�-
dy�z każ�dym, 1x 15�min.�Emo�cje�by�ły
do ostat�nie�go� spo�tka�nia.� O koń�co�-
wym� ukła�dzie� po�dium� de�cy�do�wał
ostat�ni�mecz,�w któ�rym�zmie�rzy�ły�się
dru�ży�ny�AKS�Koj�bud�Zdro�wia,�któ�rej
wy�star�czył� re�mis� z Zand�gru�bą� Boj�-
szo�wy.�Zwy�cię�sko�z te�go�po�je�dyn�ku
wy�szli�za�wod�ni�cy�z Boj�szów�i to�oni
cie�szy�li�się�z trium�fu.�
Kró�lem�strzel�ców�zo�stał�za�wod�nik

AKS� Koj�bud� Zdro�wia� –� Mi�chał� Kra�-
soń�–�7�bra�mek.�
Pu�cha�ry�wrę�czył�vi�ce�-bur�mistrz�Se�-

ba�stian�Ma�cioł�oraz�Dy�rek�tor�BO�SiR
Mi�chał�Żerd�ka.

Dinozaury�niepokonane

Zand�gru�ba�na po�dium
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Dy�plom�ZG�PTTK
dla�Bie�ru�nia

Po�dzię�ko�wa�nie�Chó�ru�„Po�lo�nia”
Skła�da�my�go�rą�ce�po�dzię�ko�wa�nie�za udział�w ob�cho�dach 100-le�cia�Chó�ru�„Po�lo�nia”.�Nasz�Ju�bi�le�usz�był�oka�zją

do spo�tkań,�wspo�mnień,�pod�su�mo�wa�nia�mi�nio�nych�stu�lat,�licz�nych�kon�cer�tów�oraz�wy�da�nia�oko�licz�no�ścio�we�go
al�bu�mu.�
Do�ło�ży�li�śmy�wszel�kich�sta�rań,�aby�uro�czy�sto�ści�mia�ły�cha�rak�ter�nie�po�wta�rzal�ny.�Je�ste�śmy�prze�ko�na�ni,�że�war�-

to�by�ło,�po�nie�waż�w cza�sie�ob�cho�dów�spo�tka�ło�się�wie�le�po�ko�leń�chó�rzy�stów�oraz�wspa�nia�łych�lu�dzi�wspie�ra�ją�-
cych�na�sze�do�tych�cza�so�we�dzia�ła�nia.
Wy�ra�ża�my�wdzięcz�ność� za przy�by�cie:�wła�dzom� sa�mo�rzą�do�wym�Bie�ru�nia� i Po�wia�tu� Bie�ruń�sko�-Lę�dziń�skie�go,

wszyst�kim�Do�stoj�nym�Go�ściom,�by�łym�i obec�nym�chó�rzy�stom,�sym�pa�ty�kom�na�sze�go�ze�spo�łu�oraz�spon�so�rom,
któ�rzy�swo�ją�obec�no�ścią�uświet�ni�li�uro�czy�sto�ści,�a udzie�la�jąc�nam�wspar�cia�spra�wi�li,�że�Ju�bi�le�usz�na�brał�wy�mia�ru
god�ne�go�stu�le�cia.

Za�rząd�i człon�ko�wie�Chó�ru�„Po�lo�nia”
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