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Nawet najmniej ruchli-
wi mieszkańcy, tacy co 
to: „chodzą tylko z siat-

ką po zakupy, czasem do le-
karza a w niedzielę do kościo-
ła” - doskonale wiedzą, że trwa  
remont drogi krajowej nr 44. Ci, 
którzy czytają Rodnię - wiedzą, 
że przebiega on na odcinku od 
granicy z Tychami, do grani-
cy z województwem małopol-
skim. Jego celem jest wy-
miana nawierzchni  oraz 
wprowadzenie elemen-

Propozycje na
lato

Jak biegną
inwestycje str. 10 i 15str. 5

Strach przed
liceum str. 7
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Remont rozpisany na etapy
Fusbal, Czesi i Krzyżacy

Strefa 
bez 
zmian

W związku z pojawiają-
cymi się obawami o wiel-
kość, a nawet przyszłość  
bieruńskiej strefy ekono-
micznej, informujemy, że 
19 czerwca  ukazało się 
Rozporządzenie Rady  Mi-
nistrów w sprawie katowic-
kiej specjalnej strefy eko-
nomicznej. W jednym z pa-
ragrafów czytamy:

Strefa obejmuje grunty 
o powierzchni 1155,3857 
ha położone na terenach 
miast ( tu następuje wy-
liczenie dwunastu miast) 
oraz gmin: BIERUŃ (i 
sześć innych gmin). I naj-
ważniejsze: w tym  grun-
ty  o powierzchni  30,3207 
ha, przeznaczone na re-
alizację nowych inwesty-
cji o których mowa w usta-
wie o specjalnych strefach 
ekonomicznych, położo-
ne w Bieruniu - w Podstre-
fie Tyskiej, w Obszarze II 
Bieruń.

Następnie na dwóch 
stronach Dziennika Ustaw 
szczegółowo opisane jest 
przez jakie działki prze-
biega obszar ewidencyjny 
Bieruń. To jednak szczegó-
ły dla fachowców, których 
odsyłamy do Dziennika 
Ustaw. Najważniejsze, że 
strefa w Btieruniu jest i to w 
niezmienionej wielkości.
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WYDARZENIA

Smak żeglarskiej przygody 
Słońce nad głowami, wiatr w żaglach i dużo radości w 

sercach - tak najkrócej można opisać I Integracyjny Bi-
wak Żeglarski, który w  dniach 26- 28 czerwca, odbył się 
na zalewie w Chełmie Śl. Gościny osobom pełno- i nie-
pełnosprawnym z  terenu powiatu bieruńsko - lędzińskie-
go udzielił  Yacht Club „Opty”. Natomiast organizatorem 
całego przedsięwzięcia, był niezawodny Andrzej Stylok 
- prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „Radość Życia”. Wspomagała go  grupa wolontariu-
szy, życzliwych osób i sponsorów dzięki którym, członko-
wie i podopieczni Stowarzyszenia, przeżyli niezapomniane 
chwile pod żaglami.

Fusbal, Czesi i Krzyżacy

U progu wakacji, młodzież z Gimnazjum nr 1 w Bieruniu 
wraz z opiekunami odwiedziła partnerską szkołę z Mo-

rawskiego Berouna. Gości z Polski - zaraz po przyjeździe- 
przywitał dyrektor szkoły Vlastimil Spacek, który oprowadził 
młodzież i nauczycieli po kierowanej przez siebie placówce 
oświatowej. Po obiedzie na miejskim stadionie rozegrany 
został rewanżowy mecz piłki nożnej między czeskimi i pol-
skimi uczniami. Mecz ten zakończył się zwycięstwem na-
szych chłopców 12:2.Pierwszy dzień wizyty kończyła uda-
na dyskoteka dla młodzieży. Następnego dnia po śniadaniu 
goście z polski udali się do Bruntalu, aby zwiedzić stary po-
krzyżacki zamek, a następnie wrócili do Bierunia.

Wycieczka do Czech była dla młodzieży niezapomnianą 
przygodą, dostarczyła im wielu niezapomnianych wrażeń i 
przyczyniła się do nawiązania licznych przyjaźni, które miej-
my nadzieję przetrwają na dłużej.

EUROPA z 4808 m

Tekst: Elżbieta Małecka
Foto: Kinga Kolasińska (Fotoklub „Pozytyw”)

W ostatnim numerze Rodni ukazała się infor-
macja o zdobyciu przeze mnie wraz z dzie-
więcioosobową grupą przyjaciół najwyższej 
góry Europy Mount Blanc. Na prośbę redakcji 
chcę dzisiaj podzielić się z czytelnikami Rod-
ni przeżyciami z tej wyprawy. 

Wyprawa rozpoczęła się 23 czerwca. Po kilkumiesięcz-
nych przygotowaniach: kompletowaniu sprzętu, poprawia-
niu kondycji fizycznej wyruszyłem na spotkania z przygodą. 
Z Bierunia, przez Warszawę, Zieloną Górę, Norymbergię, 
Bazyleę 24 czerwca dotarliśmy do Chamonix. Trochę zmę-
czeni podróżą, ale bardzo podekscytowani rozpoczęliśmy 
przygotowania do wyruszenia w góry. I tak w niedziele 25 
czerwca rozpoczęliśmy wędrówkę do celu naszej wyprawy. 
Pierwsze godziny to z jednej strony zmaganie się z ciężkim 
plecakiem, a z drugiej chłonięcie alpejskich widoków. Po 
pierwszym dniu dotarliśmy na wysokość ok. 2500 m. Za-
nim Drugi dzień udało się nam podjeść na 3170 m. Po-
nieważ prognozy pogody przewidywały burze postanowili-
śmy jeden dzień przeczekać. Ta decyzja okazała się trafna, 

gdyż w nocy z wtorku na środę rozpętała się bardzo moc-
na burza i o mały włos nie straciliśmy naszych namiotów. 
Po nieprzespanej nocy warunki pogodowe się poprawiły, 
więc postanowi-
liśmy ruszyć da-
lej. W środę 28 
czerwca ruszyli-
śmy na 3.800 m 
do schroniska 
Gouter. Trasa do 
tego schroniska 
wiedzie prawie 
pięciuset metro-
wą ścianą skalną 
na początku któ-
rej znajduje się 
tzw. Wielki Kuluar 
- Żleb Rolling Sto-
nes, skąd spada-
ją dość spore ka-
mienie. Całą tra-
sę należy pokony-
wać w kaskach i z 
wielką ostrożno-
ścią. Po 4 godzi-
nach podejścia dotarliśmy szczęśliwie do schroniska. 16
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WOKÓŁ NAS

tów uspokojenia ruchu na od-
cinku od ronda do mostu na Wi-

śle. Natomiast wszyscy, którzy się po-
ruszają po głównej arterii naszego mia-
sta obojętnie: rowerem, ciągnikiem, au-
tobusem czy samochodem tkwią w kor-
kach lub łamią resory jadąc na skróty 
„przez babczyne”.

Każdy może się przekonać, że roboty 
związane z remontem drogi krajowej nr 
44 prowadzone są odpowiednio: na od-
cinkach  dwujezdniowych -jedną jezd-
nią a ruch dwukierunkowy odbywa się 
drugą jezdnią, natomiast na odcinkach 
jednojezdniowych - zasadniczo przy 
zajęciu połowy jezdni a ruch prowadzo-
ny jest wahadłowo.

Poszczególne odcinki są zamykane 
etapami. Ruch sterowany jest wahadło-
wo przy pomocy sygnalizacji świetlnej 
wspomaganej przez przeszkolonych 
do kierowania ruchem pracowników 
stosujących łączność radiową.

Jak wynika z dokumentów przygoto-
wanych przez przeprowadzających re-
mont, całość prac podzielono na 14 
etapów. Ponieważ remont potrwa co 
najmniej (takie są plany)do końca roku, 
przyjrzyjmy się szczegółowo temu co 
nas czeka.

Warto wiedzieć, kiedy i jak będzie-
my jeździć. Oczywiście, o ile wszyst-
ko będzie przebiegało zgodnie z pla-
nem.  

Dla wykonywania robót na odcin-
ku drogi krajowej nr 44 od skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką nr 931 (ul. Tu-
rystyczna) do granicy z woj. małopol-
skim, oprócz wprowadzenia ruchu wa-
hadłowego, przewiduje się wprowadze-
nie objazdów drogami bocznymi, zgod-
nie z przedstawionymi poniżej etapa-
mi. Ponieważ roboty trwają cały czas, 
być może - w momencie kiedy Państwo 
czytacie ten tekst- część zadań jest już 
realizowana

Remont rozpisany na etapy.
1  - na potrzeby zamknięcia 

wlotu- ul. Pszennej (skrzy-
żowanie z drogą wojewódzką nr 931): 
wprowadzony zostanie objazd dla ru-
chu lokalnego)ul. Kamienną i Bogu-
sławskiego. W tym etapie wlot ul. Skal-
nej do dk nr 44 jest również zamknię-
ty. W razie konieczności będą przenie-

sione przystanki po uprzednim 
wcześniejszym ( kilkudniowym 
wyprzedzeniem ) poinformowa-
niu korzystających z nich   miesz-
kańców. 

- na potrzeby zamknię-
cia wlotu - ul. Wawelska (kierunek 
na Bijasowice , Miedźna) wpro-
wadzony będzie objazd:

-   ruch od Bijasowic do drogi 
krajowej nr 44 prowadzony bę-
dzie ul. Królowej Jadwigi i Węglo-

wa aż do ronda (dk nr 44)
-   ruch w kierunku Bijasowic i Miedź-

nej prowadzony będzie ul. Warszawską 
(dk nr 44) do ronda a dalej ul. Węglową 
i Królowej Jadwigi do ul. Wawelskiej.

-   przystanki z rejonu skrzyżowania 
z dk nr 44 będą przeniesione w rejon 
skrzyżowania ul. Wawelskiej i Królowej 
Jadwigi obok siedziby Starostwa Po-
wiatowego).

W przypadku konieczności, zostanie 
zamknięty wylot z parkingów 
osiedlowych naprzeciwko wlo-
tu ul. Soleckiej  i ruch skierowa-
ny ul. Węglową do ronda (dk nr 
44).W razie konieczności przy-
stanki będą przeniesione po 
uprzednim wcześniejszym (kil-
kudniowym) uprzedzeniu. 

 - na potrzeby za-
mknięcia wlotu ul. Patriotów -
dojazd do Czarnuchowic (i Je-
dwabnej) zostanie wprowadzony ob-
jazd do dk nr 44 ul. Bohaterów Wester-
platte i Wawelską (dw nr 934). W razie 
konieczności przystanki będą przenie-
sione po uprzednim wcześniejszym (kil-
kudniowym) uprzedzeniu.

 
- na potrzeby zamknięcia 

wlotów ze strefy osiedla przy ul Gra-
nitowej zostanie wprowadzony objazd 
przez ul. Granitową do ronda (dk nr 44). 
W razie konieczności przystanki będą 
przeniesione po uprzednim wcześniej-
szym (kilkudniowym) uprzedzeniu. 

 - na potrzeby zamknię-
cia wlotów ul. Soleckiej i Dąbrówki ob-
jazd poprowadzony będzie przez ul. 
Mieszka l do ronda (dk nr 44). W razie 
konieczności przystanki będą przenie-
sione po uprzednim wcześniejszym (kil-
kudniowym) uprzedzeniu. Na czas ro-
bót w strefie oddziaływania ronda (dk 
44 z ul. Węglową) przewiduje się wpro-
wadzenie również lokalnych objazdów. 

- ruch w kierunku Katowic 
prowadzony będzie od skrzyżowania z 
ul. Solecką ul. Węglową przez osiedle 
do ronda ( dk nr 44). ). W razie koniecz-
ności przystanki będą przeniesione lub 
pominięte ze względu na niewielkie 
drogi dojścia, po uprzednim wcześniej-
szym (kilkudniowym) uprzedzeniu. 

 
 - ruch w kierunku Kato-

wic prowadzony będzie od skrzyżowa-
nia z ul.: Solecką, Mieszka l i Granito-
wą do Warszawskiej (przez rondo - dk 
nr 44 lub osiedle w zależności od sy-
tuacji).W razie konieczności, przystan-
ki będą przeniesione lub pominięte ze 
względu na niewielkie drogi dojścia, po 
uprzednim wcześniejszym (kilkudnio-
wym)uprzedzeniu. Dojazd do Kopalni 
z kierunku Katowic odbywał się będzie 
przez osiedle ul. Granitową.

  - ruch w ciągu ul. War-
szawskiej ( dk nr 44) pozostaje bez 
zmian 

wyjazd z kopalni odbywał się będzie 
przez osiedle ul. Granitową. 

 - ruch w kierunku Katowic 
prowadzony będzie od Ronda ul. Gra-
nitową do  Ul. Warszawskiej (dk nr 44) 
przez osiedle. Wyjazd z Kopalni rów-
nież będzie  prowadzony przez osiedle 
ul. Granitową. 

 -ruch w kierunku 
Oświęcimia, prowadzony będzie 
od skrzyżowania z ul. Granito-

Wyrwane z kontekstu
Henryk Skupień
Radny 

Remont ulicy Warszawskiej oznacza większą 
przelotowość drogi. To zaś, powoduje więk-
sze zagrożenia 

Wyrwane z kontekstu
Adam  Biegański
Specjalista komunikacji 
drogowej

Wyszarpanie pieniędzy  przez gminę na re-
mont drogi krajowej to wyższa szkoła jazdy. 
Chylę czoła. 
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Matura, Giertych i Bieruń

Potem chwila otrzeźwienia: po 
raz pierwszy nową maturę zda-
wali oprócz absolwentów lice-

ów i techników także absolwenci lice-
ów uzupełniających po zasadniczych 
szkołach zawodowych. Te szkoły wy-
padły fatalnie, gdyż maturę zdało tam 
jedynie 33,9 proc. uczniów. Te wyni-
ki mocno zaniżyły więc średnią. Słab-
sze wyniki, podobnie jak w ubiegłym 
roku mają absolwenci liceów profilo-
wanych. Dobrze wypadli za to ucznio-
wie liceów ogólnokształcących, gdzie 
podobnie jak w 2005 roku  matury nie 
zdało 9-10 proc. uczniów. 

Kolejną sensację wywołał mini-
ster edukacji Roman Giertych, 
który zapowiedział, że prawie 

połowa maturzystów, którzy nie zdali 
tym roku matury, otrzyma we wrześniu 
świadectwa dojrzałości i będzie mogła 
się starać o przyjęcie na studia.

Jak wyjaśnił Giertych, matura zosta-
nie zaliczona tym, którzy zdali cztery z 
pięciu jej części i uzyskali łączny wynik 
z egzaminu wynoszący co najmniej 30 
proc. maksymalnej punktacji. Rozpo-
rządzenie w sprawie takiej „amnestii” 
ma się pojawić lada dzień. 

Niektórzy już ochrzcili „uratowa-
nych przez Giertycha”: romanturzy-
stami.

Zewsząd słychać narzekania na tę 
decyzję. Mnie przekonuje  opinia eme-
rytowanego nauczyciela z Gliwic, któ-
ry powiedział, że egzamin maturalny 
ma oddzielić tych, którzy potrafią od 
tych, którzy nie potrafią. Jeśli chce-
my aby każdy miał maturę - to może-
my ją dawać razem z aktem urodze-
nia. Po co jakieś szkoły i stresujące 
egzaminy. 

Jak to wygląda w  Liceum 
Ogólnokształcącym im. Po-
wstańców Śląskich w Bieruniu?

Otóż, jak nas poinformował dyrektor  
Józef Berger - do egzaminu przystą-
piło 211 maturzystów z których eg-
zamin zdało 96 procent. Tymczasem 
średnia krajowa to 20 procent nie-
zdanych matur a średnia krajowa 
dla liceów ogólnokształcących 10 
procent niezdanych

Jeśli chodzi o wyniki to jak poda-
ła Okręgowa Komisja Egzaminacyj-
na w Jaworznie: średni wynik w lice-
ach ogólnokształcących z języka pol-

wą przez osiedle a dalej ul. Mieszka l 
i ul. Solecką do ul. Warszawskiej (dk 
44. Wyjazd z Kopalni w kierunku Ka-

towic, prowadzony będzie przez łącz-
nik przy rondzie. Natomiast w kierunku 
Oświęcimia, zgodnie z objazdem przez 
ul. Mieszka l, przystanek w kierunku 
Oświęcimia z ul Warszawskiej (dk 44) 
będzie  przeniesiony na ul. Granitową 
przed skrzyżowanie z ul. Mieszka l po 
uprzednim wcześniejszym (kilkudnio-

wym) uprzedzeniu  korzystających z 
niego mieszkańców. 

 - ruch w ciągu ul. War-
szawskiej pozostaje bez zmian. 
Dojazd do ul. Węglowej z kierun-
ku Katowic, prowadzony będzie ul. 
Warszawską (dk nr44) aż do skrzy-
żowania  ulic Warszawska -Węglo-
wa -Solecka . 

 - ruch w cią-
gu ul. Warszawskiej (dk nr 
44) pozostaje bez zmian,

- dojazd do ul. Warszaw-
skiej od ul. Królowej Ja-
dwigi i parkingów osie-

dlowych poprowadzony zosta-
nie do skrzyżowania ul. War-
szawska (dk 44) -Węglowa -So-
lecka. 

 - ruch w kierun-
ku Oświęcimia prowadzony bę-
dzie od Ronda ul. Węglową do 

Etap XIII

Etap XIV

Wyrwane z kontekstu
Adam  Biegański
Specjalista komunikacji 
drogowej

Jeden TIR z pełnym obciążeniem, powodu-
je dla drogi takie spustoszenie jak 16 tysięcy 
samochodów osobowych. 

Wyrwane z kontekstu
Ludwik Jagoda
Burmistrz

Proszę wszystkich mieszkańców, a zwłasz-
cza kierowców, o wyrozumiałość i cierpliwość 
w znoszeniu utrudnień związanych z kapital-
nym remontem DK44. Dzięki temu, że przez 
pół roku wszystkim będzie się znacznie go-
rzej jeździło, w stosunkowo krótkim czasie zy-
skamy trwałe, lepsze warunki jazdy.
.

skrzyżowania ulic: Warszawska - Wę-
glowa - Solecka,

-przystanek w kierunku Oświęcimia z 
rejonu ul. Dąbrówki będzie przeniesio-
ny za skrzyżowanie z ul. Sołecką lub 
pominięty (z uwagi na niezbyt duże od-
ległości dojścia) po uprzednim wcze-
śniejszym (kilkudniowym)uprzedzeniu.

Etap XIII

Tegoroczne matury są nie lada sensacją. Najpierw ogłosze-
nie  wyników i krzykliwe tytuły w gazetach: Co piąty maturzy-
sta nie zdał!

skiego na poziomie podstawowym w 
województwie wynosi 58,3 proc. a w 
Bieruniu 58 proc. W tym samym typie 
szkół, ten sam przedmiot na poziomie 
rozszerzonym w województwie: 53,1 
proc a w Bieruniu 57,3 porc. Z języ-
ka niemieckiego zdawanego jako o 
przedmiot obowiązkowy średni wynik 
z matury w województwie: 70,3 porc. 
a Bieruniu 73 proc. Historia  na po-
ziomie podstawowym średni wynik w 
województwie:  55,4 proc. - w Bieru-
niu 57 proc a na poziomie rozszerzo-
ny odpowiednio 50 proc w wojewódz-
twie i 51 proc w Bieruniu Podobnie jest 
z innych przedmiotów, z czego wnio-
sek, że nasze liceum bardzo dobrze 
przygotowuje do matury. 

Jak podkreśla dyrektor szkoły Jó-
zef Berger, wszechstronnie anali-
zujemy wyniki matury, biorąc pod 

uwagę nie tylko średnie arytmetyczne, 
ale używając również innych wskaźni-
ków, preferowanych przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie. 
Przy ich zastosowaniu mogę stwier-
dzić, że wyniki naszych tegorocznych 
maturzystów, są porównywalne z wy-
nikami maturalnymi uczniów liceów 
ogólnokształcących z Tychów i Kato-
wic.

Jeśli przejdzie pomysł ministra Gie-
rycha, okaże się, że w Liceum Ogólno-
kształcącym w Bieruniu, maturę otrzy-
ma 100 procent uczniów. Jeśli ten po-
mysł upadnie, świadectwo maturalne 
otrzyma 96 procent maturzystów. 
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Półrocze inwestycji

Jak już informowaliśmy, w budżecie Gminy 
Bieruń, na rok bieżący zaplanowano realiza-
cję 18 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 
18444640 zł.

Cztery zadania inwestycyjne zaplanowano sfinanso-
wać wyłącznie ze środków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prze-

znaczając na ich realizację l390OOOzł, a jedno dofinanso-
wać w wysokości 130000 zł. Łącznie na realizację 22 zadań 
przeznaczono 19964640 zł.

W  przeciągu całego pierwszego półrocza tego roku, na 
podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz Rozporządzeń Bur-
mistrza Miasta dokonano zmian budżetowych, przesunięć 
między zadaniami, jak również wprowadzono 4 nowe zada-
nia oraz wykreślono l zadanie.

Niedawno podczas posiedzenia komisji radni  dyskuto-
wali nad  stanem realizacji zadań inwestycyjnych w pierw-
szym  półroczu. 

Przyjrzyjmy się i my  jak przebiega wydawanie gminnych 
pieniędzy.

Z 25 zaplanowanych  zadań w pierwszym półro-
czu zakończono 3 zadania: 

 Budowa chodnika przy ul. Bijasowickiej i Jagiełły Bie-
ruń Nowy,

 Budowa kładki dla pieszych Bieruń Stary,
 Przebudowa budynku przy ul. Chemików 37 Bieruń 

Stary- kontynuacja budowy parkingu.

Kolejne 3 zadania są na etapie procedury prze-
targowej:

 Zakup i montaż wiat przystankowych
 Budowa kanalizacji sanitarnej etap III cz.6 - Bieruń Sta-

ry
 Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Bijasowice - Ko-

pań w Bieruniu

Nie rozpoczęto jeszcze 4 zadań a w tej grupie 
znalazły się: 

 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Baryki do Kościelnej 
Bieruń Nowy,

 Modernizacja ogrzewania krytej pływalni - Bieruń Sta-
ry,

 Budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej tereny na 
wschód od linii kolejowej Katowice-Oświęcim w Bieruniu 
Nowym (dzielnica Czarnuchowice) - etap I,

 Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pozostałych 15 zadań jest w realizacji. W tej naj-
liczniejszej grupie znalazły się:

 Przebudowa skrzyżowania ul. Turyńskiej (DK44) z ul. 
Chemików Bieruń Stary,

 Modernizacja dróg Bierunia Starego Żwirki i Wigury, 
Słowiańska, Sekretna),

 Zakup gruntu,
 Zakup trybuny dla potrzeb imprez lokalnych,
 Remont i rozbudowa budynku infrastruktury społecznej 

w Bieruniu przy ul. Rynek 15,
 Zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy),
 Budowa Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu,
 Wymiana systemu kontroli komputerowej na basenie 

przy SP- 1,
 Boiska sportowe przy ŚPI - Bieruń Stary,
 Modernizacja SP3 (zaplecze sportowe),
 Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 - Bieruń 

Nowy,
 Budowa II etapu oczyszczalni ścieków Bieruń Stary,
 Przyłącza kanalizacji sanitarnej etap III cz.4 - Bieruń 

Stary,
 Przyłącza kanalizacji sanitarnej etap III cz.5 - Bieruń 

Stary,
 Budowa skateparku - Bieruń Nowy.

Szacuje się wstępnie, że wykonanie finansowe wy-
datków majątkowych na koniec roku wynosić bę-
dzie 22.000.000zł.Z czego dotychczas wydano 

6.666.509,39 zł Optymistyczny wariant zakłada, że wszyst-
kie zadania zostaną wykonane, oprócz zadań kanalizacyj-
nych: Budowa kanalizacji sanitarnej etap III cz.6 - Bieruń 
Stary oraz Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Bijasowi-
ce - Kopań w Bieruniu gdyż są to inwestycje dwuletnie  oraz 
zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej tereny 
na wschód od linii kolejowej Katowice-Oświęcim w Bieruniu 
Nowym (dzielnica Czarnuchowice) - etap I na którego re-
alizację nie ma wystarczających środków. Natomiast zada-
nie: Modernizacja ogrzewania krytej pływalni - Bieruń Stary, 
zawieszono do czasu wykonania dokumentacji rozbudowy 
zespołu rekreacyjnego pływalni.

Bieruniacy na  mistrzostwachGelsenkirchen to miasto  położo-
ne w zachodniej części Niemiec 

w Zagłębiu Ruhry  w kraju związko-
wym Nadrenia-Westfalia. Dumą Gel-
senkirchen jest FC Schalke 04 - klub 
z najmocniejszą polską tradycją. Are-
na auf Schalke w Gelsenkirchen za-
częła funkcjonować w 2001 roku kie-
dy oddano do użytku jeden z najno-
wocześniejszych obiektów na świe-
cie. W pełni zadaszony i z wysuwa-
ną płytą boiska. 

Warto było pojechać do Niemiec 
aby zobaczyć to cudo - mówi dzia-
łacz sportowy KS „Unia” Bieruń Sta-

ry -  Jerzy Barcik,  ale przede wszystkim, aby po-
czuć atmosferę Mistrzostw Świata w Piłce Noż-
nej.  Razem z  kolejnym bieruniakiem Andrze-
jem Dziubkiem  kibicowaliśmy drużynie Janasa 
w meczu z Ekwadorem. Ale cóż piłka jest okrą-
gła..... Na szczęście, udało nam się zakoszto-
wać atmosfery wielkiego sportowego widowiska. 
Mecz oglądany na żywo, jest nieporównywalny 
z niczym innym. Życzę wszystkim kibicom, aby   
mieli okazję poczuć ten sportowy żywioł. Choć 
teraz będzie trudniej, bo następne mistrzostwa 
odbędą się w RPA.
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Kapłańskie Złote Gody
Jak już informowaliśmy,  w niedzielę 25 
czerwca, w kościele p.w. św. Bartłomieja jubi-
leusz 50 lecia kapłaństwa obchodził ks. Pra-
łat Jerzy Nyga. We Mszy Świętej uczestniczy-
li: ksiądz biskup Janusz Zimniak, przedstawi-
ciele duchowieństwa naszego dekanatu, księ-
ża zaprzyjaźnieni z Prałatem, przedstawicie-
le władz samorządowych z przewodniczącym 
RM Janem Wieczorkiem, burmistrzem Ludwi-
kiem Jagodą i starostą Piotrem Czarnynogą. 
Kazanie wygłosił ksiądz Zygmunt Podlejski 
- przyjaciel z seminarium. My z tej okazji, w 
imieniu redakcji Rodni, poprosiliśmy księdza 
Prałata Jerzego Nygę o rozmowę.

Rodnia: Proszę powiedzieć jaka była droga księdza 
prałata - a właściwie młodego chłopaka Jerzego Nygi 
- do kapłaństwa

 Ks. Prałat Jerzy Nyga: To bardzo osobista, wręcz in-
tymna decyzja, każdego młodego człowieka, który decydu-
je się podjąć służbę Bogu. Urodzi-
łem się w 1931 roku w Bieruniu Sta-
rym. Wyrastałem w cieniu kościołów 
p.w. św. Bartłomieja i św. Walente-
go. Ale decyzja o wstąpieniu do se-
minarium na początku lat 50. nie 
należała do łatwych. Starsi czytel-
nicy Rodni pamiętają: czym był sta-
linizm. Władze komunistyczne nie 
zezwalały na tworzenie nowych pa-
rafii,  zamykały kościoły, aresztowa-
ły księdza prymasa Wyszyńskiego, 
śląskich biskupów wygnano z tere-
nu diecezji, aresztowano wielu księ-
ży a administrowanie diecezją po-
wierzono tzw. „księżom patriotom”.    

Mój ojciec mnie wtedy zapytał: 
czyś ty się dobrze zastanowił?  Nikt 
ci nie będzie robił przeszkód, ale 
przemyśl to dobrze, bo konsekwen-
cje mogą być poważne. Więc zasta-
nów się, czy wytrwasz. Mama była zaangażowana bardziej 
emocjonalnie i bardzo się cieszyła z mojej decyzji, choć w 
żaden sposób na nią nie wpływała.

Rodnia: Jaka atmosfera panowała w Seminarium?

 Ks. Prałat Jerzy Nyga: Do Śląskiego Seminarium 
Duchownego w Krakowie  wstąpiłem w 1951r. Początko-
wo studiowaliśmy na Wydziale Teologicznym Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. Na moim roku było nas 60- ciu  a studia 
ukończyło 50- ciu Atmosfera jaką stwarzali nam przełożeni 
w Seminarium oraz wykładowcy - była wspaniała. Czuliśmy, 
że możemy zgłębiać wiedzę bez ideologicznego gorsetu. 
Również relacje z kolegami również były jak najlepsze. Ale 
jednocześnie, na każdym kroku, odczuwaliśmy presję psy-
chiczną i restrykcje ze strony władz. Władze państwowe po-

dejmowały różnego typu akcje aby zniechęcić młodych lu-
dzi do kapłaństwa. Często, z nakazu władz świeckich, po-
dawano nas  badaniom lekarskim. Straszono też, że trzeba 
być bez wyobraźni, by kształcić się na księdza, bo przecież 
- zdaniem komunistycznych władz - za dziesięć, piętnaście 
lat, nikt w Polsce nie będzie już wierzył w Boga. Doszuki-
wano się więc jakichkolwiek uszczerbków na zdrowiu kle-
ryków, by wykazać, że nie mają dość sił by pełnić  w przy-
szłości kapłańską posługę.   

Ale Bogu dzięki wytrwaliśmy. Ukończyłem razem z kole-
gami studia teologiczne i w 1956roku otrzymałem w Kate-
drze Chrystusa Króla w Katowicach święcenia kapłańskie  z 
rąk biskupa częstochowskiego, gdyż nasi biskupi: bp Sta-
nisław Adamski, bp Juliusz Bieniek i bp Herbert Bednorz 
byli na wygnaniu poza diecezją.

Rodnia: Później chyba również nie było łatwo?

 Ks. Prałat Jerzy Nyga: Po otrzymaniu święceń ka-
płańskich, kiedy moi koledzy otrzymywali dekrety kierują-
ce ich do konkretnych parafii, ja oraz niektórzy inni księ-
ża nie miałem żadnego przydziału. Wiele lat później dowie-
działem się, że Kuria wyznaczała mnie do kolejnych  para-
fii, ale Urząd do Spraw Wyznań mnie nie zatwierdzał. Zresz-
tą, nawet nie wiedziałem wówczas, że Kuria mnie gdziekol-
wiek wyznaczała. Było to dla mnie wielce stresujące, gdyż 
nie wiedziałem co będzie dalej. Przebywałem więc w domu, 
w Bieruniu. Tu, dzięki wsparciu księdza proboszcza Trochy, 

mogłem- nie mając dekretu Kurii pomagać w parafii św. 
Bartłomieja, a kiedy była potrzeba, jeździłem z posługą ka-
płańską na rowerze do Bojszów i Lędzin, najczęściej do po-
mocy przy spowiadaniu czy przy pogrzebach.

Tak było aż do października 1956 roku, kiedy władze pań-
stwowe po tzw. Polskim Październiku, nieco  zmieniły swój 
stosunek do Kościoła. Wtedy dopiero otrzymałem  swój 
pierwszy oficjalny przydział: jako wikariusz do parafii św. 
Jerzego w Rydułtowach (X 1956-1959). Później były para-
fie: w Bobrownikach Śląskich (1959-1964), Chorzowie - św. 
Jadwigi (1964-1968)gdzie jednocześnie byłem kapelanem 
szpitalnym. Potem  trafiłem do Bielska do parafii Najświęt-
szego  Serca Pana Jezusa(IX-XII 1968). 

Szczególnie ważna dla mnie była placówka w Orzeszu, 
gdzie zostałem rektorem kościoła św. Wawrzyńca(1969-
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1971) z zadaniem stworzenia samodzielnej jednostki dusz-
pasterskiej, łącząc z tym później, po śmierci proboszcza w 
Orzeszu, funkcję ekonoma parafii Nawiedzenia NMP. Ko-
ściół św. Wawrzyńca, był właściwie kościołem cmentar-
nym, używany tylko okolicznościowo. Moim zadaniem było 
stworzenie tam parafii św. Wawrzyńca. Ciekawostką może 
być fakt, że późniejszy biskup Biernacki był wówczas wika-
rym w Orzeszu. Kolejny mój przydział to parafia św. Józefa 
w Katowicach-Załężu w której byłem najpierw administrato-
rem( 29 VIII 1971-10 X 1971) a następnie  proboszczem (11 
X 1971-13 VIII 2000). Po przejściu na emeryturę, wróciłem 
do  swojej rodzinnej parafii w Bieruniu Starym i tu  staram 
się pomagać w duszpasterstwie.

Rodnia: Pochodzi ksiądz a rodziny w której  było i 
jest wielu artystów. Po studiach, z zakresu historii sztu-
ki, stał się ksiądz prałat, jednym najbardziej cenionych 
specjalistów sztuki sakralnej na Śląsku. Zaczęło się to 
chyba od odbudowy kościoła św. Walentego w Bieru-
niu Starym?

 Ks. Prałat Jerzy Nyga: Bierunianie rozumieją, że Wa-
lencinek wzbudza w nas wszystkich szczególne emocje. 
Podczas odbudowy kościoła św. Walentego, współpraco-
wałem z nadzorem konserwatorskim, architektami i wie-
loma rzemieślnikami. Miałem okazję poznać tajniki zapo-
mnianych technologii konserwacji drewna, używania róż-
nych gatunków drewna do rekonstrukcji różnych części 
budowli. Zdobyte wówczas doświadczenie, przydało mi się 
podczas późniejszego sprawowania funkcji konserwatora 
zabytków sakralnych w diecezji. Od 1967 roku byłem człon-
kiem, a od 1980 roku  przewodniczącym Archidiecezjalnej 
Komisji Sztuki Sakralnej, członkiem Archidiecezjalnej Ko-
misji Liturgicznej, diecezjalnym duszpasterzem Środowisk 
Twórczych oraz wykładowcą konserwacji zabytków w Wyż-
szym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. 

Rodnia: Dzięki staraniom księdza prałata wiele ślą-
skich zabytków sakralnych uratowano od zniszczenia, 
wiele też odzyskało dawny blask. 

 Ks. Prałat Jerzy Nyga: Nie tylko dzięki moim stara-
niom, ale dzięki zaangażowaniu wielu ludzi. Takie były cza-
sy: z jednej strony musieliśmy zachować to, co pozostało, 
z drugiej - pokonując administracyjne przeszkody - wzno-
sić nowe świątynie.

Nie ulega wątpliwości, że Kościół jako Kościół może za-
istnieć wszędzie, w każdym miejscu. W wystarczający spo-
sób udowodniły to czasy prześladowań Kościoła w róż-
nych okresach historii i w różnych miejscach na świecie. 
Był i u nas, nie tak dawno czas, kiedy nie można było uzy-
skać pozwolenia na budowę nowego kościoła i wierni w 
całym szeregu parafii, zamieniali szopy, stodoły czy inne 
zabudowania gospodarcze na miejsca sakralne, miejsca 
służby Bożej.

Wielu duszpasterzy mogłoby tu opowiedzieć o swoich 
doświadczeniach w tej dziedzinie. Dla przykładu: trzeba 
się było tłumaczyć w ówczesnym Wydziale do Spraw Wy-
znań, z otwarcia punktu katechetycznego bez zezwolenia. 
Na argumenty uzasadniające konieczność takiego punk-
tu usłyszałem: „Najpierw tworzycie punkt katechetyczny, a 
potem robicie z tego kościół”. Nie pomagało wówczas wy-
jaśnianie, że lokal ten przecież nie nadaje się na kościół. W 
odpowiedzi powiedziano mi: „wy nawet z chlewa potrafi-
cie zrobić kościół”. Na co odpowiedziałem: to prawda. Tra-
dycja sięga w tym przypadku stajni betlejemskiej. Czymże 
bowiem był wówczas ten schron dla bydła, w którym pew-
nej nocy urodził się Chrystus, w którym wokół Niego zgro-
madzili się pasterze, jeśli nie kościołem? W Piśmie Świętym 
czytamy: „Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz 
z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi” 
(Ap 21,4). To najlepsza definicja Kościoła.

Rozmawiał: Zbigniew Piksa

Strach przed 
liceum?

Mimo, że zgodnie z przepisami, re-
krutacja do szkół średnich - w tym 
do bieruńskiego liceum - trwa do 
końca sierpnia, już wiadomo, że tak 
jak w latach poprzednich, w szkole 
tej powstanie siedem klas pierw-
szych. Będą one jednak mniej liczne 
- w granicach 27 -30 uczniów. Jest 
to realizacja postulatu sprzed kilku 
lat, kiedy to klasy liczące nierzadko 
37 uczniów,  powodowały zbyt duże 
obciążenie dla nauczycieli  oraz nie-
przychylne reakcje środowiska lokal-
nego.

Rejestracja elektroniczna, uświa-
domiła nam jak niewielu uczniów 
bieruńskich  gimnazjów wybiera na-
sze liceum. Z ponad 160 absolwen-

tów Gimnazjum nr 1 do  naszego li-
ceum przyjętych zostało 19 uczniów 
natomiast  z ponad 140 kończących 
Gimnazjum nr 2 szkołę „za ścianą” 
wybrało 42 absolwentów. 

W skali powiatu z  ponad siedmiuset  
tegorocznych absolwentów  szkół gim-
nazjalnych,  215 wybrało  tyskie licea 
ogólnokształcące. Jeśli do tego doda-
my tych,  którzy złożyli dokumenty w li-
cach mysłowickich, katowickich i oświę-
cimskich - możemy założyć, że ponad 
40 procent absolwentów wybrało wiel-
komiejskie szkoły, w złudnym przeko-
naniu, że tam  będą mogli wykształcić 
się lepiej.

Zdaniem dyrektora Liceum Ogólno-
kształcącego im. Powstańców Śląskich 
w Bieruniu - Józefa Bergera - świadczy 
to o braku  zainteresowania ze strony lo-
kalnych władz samorządowych, promo-
waniem  szkół średnich na terenie po-
wiatu. W Tychach w jednym systemie re-
krutacyjnym są gimnazja oraz licea i każ-
demu absolwentowi sugeruje się lub po-

leca szkołę tyską.  U nas tego nie ma. 
Co gorsza, zdarza się, że nauczyciele 
w gimnazjach zachęcają młodzież do 
kontynuowania edukacji w Tychach 
lub Oświęcimiu. 

Oczywiście, nie  można zmusić gim-
nazjalisty do wyboru liceum w Bieru-
niu. Ale zachęcić zawsze warto. Tym 
bardziej, że szkoła ma świetną reno-
mę, wysoko plasuje się w licznych ran-
kingach a jej absolwenci, dostają się 
na wybrane kierunki studiów. 

W Liceum Ogólnokształcącego im. 
Powstańców Śląskich w Bieruniu ze 
zdziwieniem przyjęty został fakt, że 
absolwenci bieruńskich gimnazjów, 
którzy zdecydowali się kontynuować 
naukę w Tychach, Oświęcimiu lub Ka-
towicach bardzo chętnie uczestniczy-
li w wakacyjnej edycji klubu filmow-
ca zorganizowanego w naszej szkole 
- stwierdza zastępca dyrektora szkoły, 
Romuald Kubiciel - czyżby tamte szko-
ły, takiej oferty dla swoich uczniów nie 
miały 
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Lato pełne... festynów

Lato to tradycyjnie już czas festynów: osiedlo-
wych, dzielnicowych i wszelkich innych. Odby-
wają się one swoim rytmem- coś dla dzieci, coś 

dla dorosłych. Trochę sportu, trochę kultury. Bieruń-
ski Ośrodek Kultury oraz Wydział Sportu i Rekreacji 
starają się aby te 
sąsiedzkie spo-
tkania, odbywa-
ły się w miłej at-
mosferze. Za-
wsze też, stara-
ją się czymś za-
skoczyć uczestni-
ków wspólnej za-
bawy. W tym roku 
było to karaoke. 
Okazuje się, że 
nie brakuje od-
ważnych, zarów-
no   wśród dzie-
ci, młodzieży jak i 
dorosłych, by gło-
śno śpiewać zna-
ne przeboje.

Nie od dziś jednak wiadomo, że na festynie najważ-
niejsza jest... pogoda. Za nami dwa festyny - w Bija-
sowicach i na Ścierniach. Pierwszy, odbywał się przy 
dość kapryśnej pogodzie i być może dlatego, dopie-
ro wieczorem na potańcówce z „Bajerami” było wię-

cej ludzi. Miesz-
kańcy Ścierni 
mieli lepszą po-
godę i tu bawio-
no się od wcze-
snego popołu-
dnia. W najbliż-
szym czasie, ba-
wimy się w Czar-
nuchowicach i 
Jajostach. Za-
praszamy nie tyl-
ko mieszkańców 
tych miejscowo-
ści ale wszyst-
kich bierunian i 
gości naszego 
miasta.
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Zabrzeg

Zabrzeg 
wchodzący 
w skład Bie-
runia No-
wego leży 
nad jego 
w s c h o d -
nią granicą, 
którą sta-
nowi Wisła. 
Ta „królo-
wa polskich 

rzek” dała początek osadzie i zdeter-
minowała jej rozwój. Już sama nazwa 
Zabrzeg ma związek z rzeką. Od stro-
ny prawobrzeżnej Wisły grunty te na-
zywane były „za brzegiem”. Z chwilą 
powstania tam osady, nazwę tę prze-
niesiono na nią. „Wes Zabrzech” wy-
mieniona jest w dokumencie sprzeda-
ży księstwa pszczyńskiego z 21 lute-
go 1517roku. Tym aktem Kazimierz II, 
książę Cieszyński, sprzedał posiadło-
ści pszczyńskie magnatowi węgierskie-
mu Aleksemu Turzo za sumę 40.000 
złotych węgierskich. Zaznaczono tam, 
że państwo pszczyńskie odstępuje się 
z wszelkimi cłami oraz „z pletnymi na 
wodach”. Wyjaśnić należy, że „pletne” 
to prawo pobierania opłaty za spławia-
nie towarów rzeką. W roku 1629 opłaty 
celne i składowe przy moście zabrze-
skim dawały książętom pszczyńskim 
120 talarów rocznego dochodu.

Zabrzeg, jako osada, nigdy nie obej-
mował więcej niż kilka gospodarstw. 
Centralnym punktem wsi był przyczó-
łek mostowy (wcześniej zapewne bro-
dowe przejście przez rzekę), a obok 
niego prastara karczma.

Według Urbarium z roku 1536 „Za-
brzech ein dorff” (czyli wieś), poza 
karczmą Jakuba Płocicy posiadała 
trzy gospodarstwa kmiece należące 
do Wrony, Ogórka i Stańka.

Przy zakładaniu Wielkiego Stawu 
bieruńskiego przez Jana Turzo, pana 
na Pszczynie, część gruntów ścierń-
skich należących do Jana Ścierńskie-
go zostało zatopionych przez wody 
nowego stawu. Jako odszkodowa-
nie za zalew w dokumencie z 9 grud-
nia 1536roku Jan Turzo daruje Jano-
wi Ścierńskiemu „wieś i dwór nazwane 
Zabrzeg, z wszelką przynależnością 
tak, jak ta wieś od starodawna sama 
w sobie wymierzona i od innych oko-
licznych włości odmierzona i odgrani-
czona jest, nic nie odjąwszy ani też nie 

pozostawiwszy tak, jakem to sam trzy-
mał i używał”.

Zatem od 1538 roku Zabrzeg prze-
stał bezpośrednio należeć do panów 
na Pszczynie, a stał się wsią prywatną, 
rycerską. Odtąd dzielił losy wsi Bijaso-
wice. Jednak czasami miały one osob-
nych właścicieli, np. w 1622roku Za-
brzeg należał do szlachcica Wojciecha 
Nicza, a Bijasowice do Biasowskich. 
Ścierńscy i Biasowscy pochodzili z jed-
nego rodu i byli tego samego herbu. W 
XVI wieku część ziem zabrzeskich wraz 
z dworem dostała się we władanie wła-
ścicieli Kopciowic. Z chwilą kupna Za-
brzegu przez Biasowskich, nowi właści-
ciele starali się nabyć zabrzeską karcz-
mę, którą w roku 1562 Jakub Płoci-
ca sprzedał dziedzicowi na Biasowi-
cach, Marcinowi Ścierńskiemu. Cieka-
wym dokumentem jest mapa: „Ducatus 
Oswieczensis, et Zatoriensis descrip-
tio”, wykonana w 1592roku przez Sta-
nisława Porębskiego, gdzie zaznaczo-
no „Zabrca” wraz z mostem na Wiśle. W 
1780roku Zabrzeg liczył zaledwie 4 go-
spodarstwa siodłacze i 7 gospodarstw 
zagrodniczych. Mieszkały tu wszystkie-
go 44 osoby. Około 1/4 gruntów rolnych 
tej wsi leżała na prawym brzegu Wisły, 
na terenie dzisiejszych Babic.

Po doprowadzeniu w 1824r. szosy z 
Wrocławia do ówczesnej granicy au-
striacko-pruskiej nad Wisłą w Zabrze-
gu i powstaniu w odległości kilometra 
na zachód od Zabrzega nowej osady, 
w roku 1830 miejscowości te otrzyma-
ły oficjalną nazwę Bieruń Zabrzeg (Be-
run Zabrzeg). Od 1833r. zmieniono ją 
na Nowy Bieruń (Neu Berun, Neube-
run). Początkowo Nowy Bieruń ucho-
dził za przysiółek Zabrzega. Z chwi-
lą usamodzielnienia się Nowego Bie-
runia jako gminy politycznej w roku 
1870, obszar Zabrzega został do niej 
przydzielony, zaś zabrzeski obszar 
dworski pozostał przy dworze w Kop-
ciowicach. Tak skończyła się wielowie-
kowa odrębność Zabrzega.

Przebicie Wisły pod Zabrzegiem

Gdy przeglądamy mapy przedsta-
wiające okolice Bierunia, zauważa-
my liczne meandry „królowej polskich 
rzek” - Wisły. Te wyschnięte, ledwie wi-
doczne w terenie, sięgają czasów pra-
dawnych. Te wypełnione wodą, stano-
wiły naturalne jej koryto, którym pły-
nęła do drugiej połowy XIX wieku. 

Na wysokości Czarnuchowic, nawet 
po regulacji rzeki, granica pomiędzy 
miejscowościami biegnie po jej daw-
nym łożu. Pozostałe odnogi zrekulty-
wowano lub zamieniono na wysypiska 
śmieci. Natomiast gdy się jedzie szo-
są z Bierunia do Oświęcimia, po prze-
kroczeniu mostu, po prawej stronie 
zauważamy starorzecze zwane Wiśli-
skiem lub starą Wisłą.

W związku z projektowaną w XIX 
wieku regulacją Wisły podjęto odpo-
wiednie działania. Dowiadujemy się 
o nich z zachowanych w pszczyńskim 
archiwum dokumentów, zawartych w 
teczce pt.: „Der Weichseldurchstich 
bei Zabrzeg 1846 - 1885” („Przebicie 
Wisły pod Zabrzegiem”). Przedsię-
wzięcie wiązało się z wieloma trudno-
ściami natury prawnej, gdyż na Wiśle 
przebiegała austriacko-pruska granica 
państwowa. Pociągało to za sobą ure-
gulowanie nie tylko rzeki oraz granicy, 
ale i spraw własnościowych właścicie-
li gruntów. Korespondencja pomiędzy 
zainteresowanymi gminami w Zabrze-
gu i Babicach, starostami w Pszczynie 
i Wadowicach, Rejencją w Opolu i Gu-
bernią we Lwowie była obfita. Pierw-
szy dokument w tej sprawie pojawia 
się już w roku 1842. Jest to korespon-
dencja Rejencji Opolskiej z tegoż roku 
do Grafa von Arco, dziedzica w Kop-
ciowicach, dotycząca gruntów leżą-
cych w Zabrzegu na terenie zamierzo-
nego przekopu. W aktach zachował 
się plan przebicia z 12 lipca 1847roku, 
którego autorem był królewski inżynier 
Koblike z Gliwic oraz „Rysunek ścien-
ny z Przebicia Wisły pod Zabrzegiem 
w 1867roku”. Z tego planu, jak rów-
nież z pisma do Starostwa w Pszczy-
nie z 1848roku dowiadujemy się, że 
właścicielami tego skrawka ziemi byli: 
Szymon Jaromin, Walenty Kocur, Sta-
nisław Miś, Wojtek Wilk, Wojtek Wójcik 
(Woyczik) i Jakub Zmuda. Natomiast 
na podstawie mapy z 1865r. oraz pi-
sma z kwietnia 1872r. odszkodowania 
w talarach, srebrnych groszach i feni-
gach otrzymały następujące osoby: 
Franciszek Kubista, Rembierz, Woj-
tek Ryszka z Babic oraz Wojtek Wójcik 
i Jakub z Zabrzega. Niewielkie teryto-
rium austriackie, które znalazło się po 
stronie pruskiej wykupił Hadamitzky.

Po usypaniu po 1900 roku wału 
przeciwpowodziowego, tereny nad-
wiślańskie stały się ulubionym miej-
scem spacerów i wypoczynku miesz-
kańców Bierunia Nowego, a zwłasz-
cza Zabrzega.

Gerard Miś
Od Redakcji. Autor artykułu urodził 

się w Bieruniu Nowym Zabrzegu.

Gerard Miś

Historyczny Bieruń (4)
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GOSPODARKA

Powiatowe drogi w naszym mieście
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami i zapowiedziami powiatu inwestycje na drogach po-
wiatowych nie tylko w Bieruniu ruszyły pełną parą. Tylko w tym roku powiat przeprowadzi mo-
dernizację kompleksową 6 ciągów dróg powiatowych tj. łącznie 10 dróg kategorii „powiato-
wa”. Łączna długość wyremontowanych w 2006 roku dróg wyniesie 11.015 mb., z tego 4.675 
mb. za kwotę 3.317.000- złotych w samym Bieruniu. Są to ul. Chemików, Jagiełły, Bijasowicka, 
Krupnicza i Krakowska). 

Jak nas poinformował wicestaro-
sta Bernard Bednorz - nakłady in-
westycyjne na te drogi to ponad 8 

mln. złotych z tego z budżetu powia-
tu pochodzi 6,2 mln. złotych. Pozosta-
łe środki ok. 1.855.000 złotych pocho-
dzą z budżetów gmin z tego z budżetu 
Bierunia wyłożono na drogi powiatowe 
205.000 złotych). Warto zauważyć że 
wszystkie drogi powiatowe modernizo-
wane są w pełnym zakresie infrastruktu-
ry komunikacyjnej tj. nowe nawierzch-
nie jezdni wraz z chodnikami bądź cią-
gami rowerowo-pieszymi (w zależno-
ści od gabarytów dróg) oraz w zakresie 
modernizacji bądź budowy od podstaw 
nowej kanalizacji deszczowej. Aktualnie 
prace trwają na ul. Szenwalda w Lędzi-
nach, Prostej i Ruchu Oporu w Bojszo-
wach, Chemików w Bieruniu oraz Za-
chęty w Imielinie W najbliższym czasie 
wchodzi również wykonawca na ul. Ja-
giełły, Bijasowicką i Krupniczą w Bieru-
niu Nowym oraz ul. Lędzińską w Lędzi-
nach. Ostatnia procedura przetargowa 
to modernizacja ulicy Krakowskiej w 
Bieruniu Starym - etap II która powin-
na się zakończyć do końca lipca a za-
tem roboty powinny ruszyć początkiem 
sierpnia.

Modernizacja ul. Chemików polega 
na wymianie nawierzchni asfaltowej na 
nawierzchnię z czerwonej kostki bruko-
wej nawiązując tym samym do tech-
nologii już rozpoczętych moderniza-
cji centrum Bierunia (Rynek i przyległe 
uliczki). Oprócz nawierzchni zostaną 
wymienione krawężniki oraz nawierzch-
nie istniejących chodników z płytek na 
kostkę brukową. Wykonawcą tej in-
westycji powiatowej jest firma TYSKIE 
DROGI która wygrała przetarg.

Kolejna inwestycja która już ruszy-
ła to modernizacja ciągu dróg Jagieł-
ły- Bijasowicka-Krupnicza w Bieruniu 
Nowym. Inwestycja prowadzona przez 
powiat ale współfinansowana również 
przez Bieruń. Tę inwestycję realizu-
je firma WPRD Katowice ta sama któ-

ra w 2005 roku modernizowała ul. Kra-
kowską - etap I. Zakres tej inwestycji to 
modernizacja i odbudowa sieci kanali-
zacji deszczowej na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Majową do skrzyżowa-
nia z ul. Lipcową, zabudowa krawężni-
ków oraz częściowa budowa chodnika 
dla pieszych na tym odcinku, poszerze-
nie jezdni ul. Bijasowickiej do 5,5 mb. 
Oczywiście zwieńczeniem całej inwe-
stycji jest wykonanie nowej nakładki as-
faltowej z tzw. mieszanek SMA - potocz-
nie nazywane w powiecie „ciche asfal-
ty” powodujące min. mniejsze o ok. 5-7 
decybeli natężenie hałasu komunika-
cyjnego w stosunku do tradycyjnych 
nawierzchni asfaltowych. 

Tu warto wyjaśnić że to właśnie dzięki 
pierwszej inwestycji w powiecie  z mie-
szanek SMA wykonanej w 2003 roku 
przez firmę EUROVIA na ulicy Bogu-
sławskiego w Bieruniu Nowym przeka-
zana wtedy wiedza „drogowcom” z po-
wiatu na temat nawierzchni asfaltowych 
spowodowała że „ciche asfalty” to na-
zwa i patent powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego a pełną wiedzą w tym temacie 
od technologii mieszanek po technolo-
gie układania masy asfaltowej posiada 
z pewnością wicestarosta Bernard Bed-
norz autor jak się dowiadujemy również 
samej nazwy. Ta informacja jest o tyle 
istotna bo na drogach powiatowych 
właśnie od 2003 roku innych technolo-
gii jak z mieszanek SMA nie stosuje się, 
a SMA to standard europejski. 

Ostatnia planowana inwestycja to mo-
dernizacja ulicy Krakowskiej-etap drugi. 
Tu zakres inwestycji to zabudowa przy-
kanalików sieci kanalizacji deszczowej 
po wschodniej stronie jezdni oraz kom-
pleksowa modernizacja nawierzchni 
jezdni. Inwestycja znajduje się aktual-
nie w procedurze przetargowej.

Jak informuje powiat na wszystkich 
drogach powiatowych same roboty 
związane z położeniem nowej nakład-
ki asfaltowej na wszystkich drogach 
wykonywane będą tzw. metodą „bez 
szwu” to znaczy przy całkowitym za-

mknięciu dróg na 1-2 dni zarówno dla 
ruchu tranzytowego jak i lokalnego. Na-
leży zatem liczyć się z takimi utrudnie-
niami. Informacje szczegółowe trafią 
do mieszkańców bezpośrednio przed 
tą robotą. Za zrozumienie tej sytuacji w 
imieniu inwestora wykonawcy dziękują 
a za utrudnienia przepraszają.

Oprócz inwestycji drogowych w Bie-
runiu powiat zlecił i już odebrał kom-
pletną dokumentację modernizacji ul 
Mielęckiego w Czarnuchowicach. Do-
kumentacja ta będzie podstawą składa-
nia wniosków na modernizacje dróg w 
latach 2007-2013 w ramach ZPORR a 
tym samym należy przypuszczać że ko-
lejną modernizowaną drogą w Bieruniu 
może być właśnie ta droga.

Chesz miło spędzić czas i poznać 
historię, wybierz się z nami na 

VIII ŚREDNIOWIECZNY 

JARMARK

W CHUDOWIE 

W programie m. in.:

  turniej rycerski
 degustacja potraw przyrządzo-

nych według średniowiecznych re-
ceptur

  pokaz mody średniowiecznej
  koncert muzyki dawnej
 występy jarmarcznych grup te-

atralnych

Wyjazd dla całych rodzin organizuje 
Miejska Biblioteka Publiczna w Bieru-
niu dnia 14.08.2006 r. (poniedziałek). 
Bliższe informacje o godzinie wyjaz-
du na plakatach. 

Koszt wyjazdu 15 zł od osoby. 
Zapisy przyjmują Biblioteki w godzina 
pracy do 10.08.2006 r. (czwartek)



12 RODNIA · 20 LIPIEC 2006 r. 13RODNIA · 20 LIPIEC 2006 r.

MAGAZYN SZKOLNY

Przemyślenia absolwenta...

Wakacje skłaniają uczniów do refleksji nad minionym ro-
kiem szkolnym. Absolwenci zaś rozmyślają nad tym jak 

zapisali się w na kartach trzyletniej historii w szkole. Oto jak po-
kazali się tegoroczni absolwenci Gimnazjum nr 1 w Bieruniu.

Po pierwsze przynieśli szkole chlubę w licznych konkursach. 
Oto tylko niektóre z nich: 

Czypionka Marek 3a (średnia ocen :4,85) - Laureat w „Wo-
jewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Chemii”, II miejsce w 
Powiatowym Konkursie” Matematyka w zastosowaniach”, I 
miejsce w Drużynowych Szachowych Mistrzostwach Rejono-
wych, II miejsce w Drużynowych Szachowych Mistrzostwach 
Rejonowych.

Paruzel Jessica 3a (5,07) - IV miejsce w IV Dyktandzie Ję-
zyka  Niemieckiego Gimnazjum Woj. Śląskiego, I miejsce w 
Powiatowym Konkursie Kolęd i Pieśni Bożonarodzeniowych w 
jęz. niemieckim, I miejsce w „III w Rejonowym Konkursie  Ję-
zyka Niemieckiego”.

Penczek Anna 3b (4,92) - II miejsce w klasyfikacji indywidu-
alnej dziewcząt klas pierwszych 
IV Powiatowego Biegu Przeła-
jowego dla Gimnazjalistów  Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 
w roku szkolnym 2004/2005, II 
miejsce w biegu na 600 m dziew-
cząt w kategorii 1990-1991 na I 
Halowym Mityngu „Gwiazdka z 
Robertem Korzeniowskim” Spa-
ła ,19 grudnia 2003r, II miejsce 
w Powiatowych Zawodach w Ko-
szykówce Dziewcząt  roku szkol-
nym 2004/2005.

Żak Aneta 3b (4,79) - II miej-
sce w Powiatowych Zawodach 
w Koszykówce Dziewcząt w roku 
szkolnym 2004/2005, III miejsce 
w klasyfikacji indywidualnej dziewcząt klas pierwszych IV Po-
wiatowego Biegu Przełajowego dla Gimnazjalistów  z Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego w roku szkolnym 2004/2005.

Danek Agnieszka 3c (5,4) - I miejsce w Międzygimnazjal-
nym Konkursie Recytatorskim Języka Niemieckiego, II miejsce 
w Powiatowym Konkursie „Matematyka w zastosowaniach”.

Pajkusz Agnieszka 3c (5,14) - II miejsce w Powiatowym 
Konkursie Matematyczno-Plastycznym „Sztuka krajów Unii 
Europejskiej teraz i w przyszłości”, III miejsce w III Międzygim-
nazjalnym Konkursie Recytatorskim Języka Niemieckiego.

Magiera Irena 3c (5,0) - I miejsce w XI Wojewódzkim Kon-
kursie Plastycznym na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową.

Gulka Aleksandra 3d (4,86) -  I miejsce w Archidiecezjal-
nym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł  II - Apostoł naszych 
czasów”.

Szromek Krzysztof 3e (5,21) - I miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Literacko-Plastycznym pt. „Olimpiada Przyszłości” 
w roku szkolnym 2003/2004, Laureat konkursu z Języka An-
gielskiego FOX w roku szkolnym 2005/2006, wyróżnienie w 
Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” w roku 
szkolnym 2005/2006, wyróżnienie w Międzynarodowym Kon-
kursie polsko-ukraińskim z fizyki „Lwiątko” w roku szkolnym 
2005/2006.

Garyga Kacper 3e (5,07) - I miejsce w Powiatowych Biegach 
Przełajowych w roku szkolnym 2004/2005, II miejsce w Rejo-

nowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej GIMSONG 2005 w 
Tychach, II miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Obco-
języcznej w roku szkolnym 2005/2006, najaktywniejszy arty-
stycznie uczeń na terenie szkoły i gminy.

Bielański Grzegorz 3e (4,86) i Jaromin Wojciech 3e - wyróż-
nienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. „Europa w 
szkole” w roku szkolnym 2003/2004.

Kania Katarzyna 3e - wyróżnienie w Wojewódzkim Konkur-
sie Plastycznym „Maskotka Policji Śląskiej” w roku szkolnym 
2003/2004.

Okruta Malwina 3e - wyróżnienie w Wojewódzkim Konkur-
sie Plastycznym „Maskotka Policji Śląskiej” w roku szkolnym 
2003/2004, II miejsce w Powiatowym Festiwalu Muzyki i Tańca 
w roku szkolnym 2005/2006.

Rzodeczko Bartłomiej 3e -  nagroda specjalna w Ogólno-
polskim Konkursie Plastycznym pt. Noga w Łapę - razem idzie-
my przez Świat” w roku szkolnym 2005/2006.

Jastrzębska Klaudia 3e - wyróżnienie w Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym „Maskot-
ka Policji Śląskiej”  w roku szkol-
nym 2003/2004, II miejsce w Po-
wiatowym Festiwalu Muzyki i Tań-
ca w Lędzinach w roku szkolnym 
2005/2006.

Sporysz Marek 3f (5,3) -  II miej-
sce w II Powiatowym Konkursie 
„Matematyka w Zastosowaniach”, 
zakwalifikowanie się do rejono-
wych etapów konkursów przed-
miotowych fizyki i geografii.

Micor Paulina 3f (4,93) - I i II 
miejsce w Mistrzostwach Powia-
tu w Piłce Siatkowej, II miejsce w 
III noworocznym turnieju siatkówki 
dziewcząt, III miejsce w lidze siat-

kówki kobiet, wyróżnienie w Powiatowym konkursie matema-
tyczno-plastycznym „ Sztuka Krajów Unii Europejskiej obecnie 
i w przeszłości”.

Kokot Gabriela 3f (4,86) - I miejsce w Ogólnopolskim Kon-
kursie Wiersza Ekologicznego, I miejsce w Powiatowym Kon-
kursie Recytatorskim „Jan Paweł II - Apostoł Naszych Cza-
sów”, I miejsce i wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Gwa-
rowym „Godomy po naszymu”, II miejsce w Mistrzostwach Po-
wiatu w Piłce siatkowej, III miejsce w Powiatowych Biegach 
Przełajowych o Puchar Starosty”.

Sałata Katarzyna 3f (4,86) - I miejsce w Powiatowym Kon-
kursie Kolędy Niemieckiej.

Mitręga Adrianna 3f - II miejsce na etapie krajowym i I miej-
sce na etapie międzynarodowym w Konkursie plastycznym 
„Jak dbam o zdrowie”.

Dodatkowo też absolwenci Gimnazjum nr 1 bardzo czynnie 
brali udział w życiu szkoły i gminy. Uświetniali wiele przedsta-
wień i imprez, takich jak Dni Bierunia, Festyny Parafialne, Wie-
czorki Poetyckie i Spektakle Teatralne, w tym w języku angiel-
skim. Poprzez bardzo wielkie zaangażowanie w działalność 
sportową, ekologiczną i artystyczną rozsławili bieruńską je-
dynkę w regionie, w kraju i w Europie. Teraz wkraczają w nowy 
etap życia. Życzymy im powodzenia i spełnienia marzeń! 

(awd)
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Starosta Bieruńsko-Lędziński ogłasza nabór wniosków na stypendia 
dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

O stypendium dla studentów mogą ubiegać się osoby:

- zameldowane na pobyt stały na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego,
- studiujący w państwowych lub niepaństwowych szkołach wyższych w systemie dziennym, wieczo-

rowym, zaocznym i eksternistycznym,
- pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w rozumieniu ustawy o świad-

czeniach rodzinnych.

O stypendium dla uczniów mogą ubiegać się osoby:

- pochodzące z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w rozumieniu ustawy o świad-
czeniach rodzinnych,

- rozpoczynające lub kontynuujące naukę w szkole ponadgimnazjalnej prowadzonej przez powiat 
bieruńsko-lędziński, kończącej się egzaminem dojrzałości,

- posiadające stałe zameldowanie na obszarze wiejskim lub w mieście Imielin.

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bieruniu 
(ul. Jagiełły 1) w godzinach urzędowania (8.00-16.00) lub ze strony internetowej www.powiatbl.pl  Wypeł-
niony wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca br. Dodatko-
wych informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji pod numerem telefonu: 032 216 38 20 w. 308.
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Sezon szachowej młodzieży
Urząd Miejski, Dyrekcja Ośrodka Edukacji oraz Za-

rząd KS Unia Bieruń Stary dbają o kształcenie 
szachowe młodzieży. Andrzej Wilk - kierownik sekcji 
szachowej oraz Krzysztof Wilk - instruktor szachowy, 
wspólnie z nauczycielami, prowadzą zajęcia z dzieć-
mi i młodzieżą w kółkach szachowych działających w 
niemal wszystkich szkołach w mieście.

W Szkole Podstawowej nr 1 na zajęcia uczest-
niczyło 19 osób a szczególne osiągnięcia odnoto-
wali: Aleksander Stelmaczonek, Rafał Borowiecki i 
Damian Kopyto. Nieco mniej, bo 13 osób uczest-
niczyło w zajęciach  kółka szachowego przy Szko-
le Podstawowej nr3. Tu do wyróżniających się mło-
dych zawodników należą: 

Michalina Gembołysz, Krzysztof Klęczar i Izabela 
Gąsiorczyk. Najpoważniejsze osiągnięcia ma kół-
ko szachowe przy Gimnazjum nr1 gdzie czołowy-
mi zawodnikami są: Kinga Mucha, Angelika Dzię-
giel, Marek Czypionka, Tomasz Czypionka, Ariel 
Wojtania, Damian Wojtania, Paweł Gąsiorczyk i Ro-
bert Piekarczyk.

Jak nas poinformował Andrzej Wilk, do najważniej-
szych zadań w kształceniu „szachowego narybku” nale-
ży: wprowadzenie nauki gry w szachy w przedszkolach 

(w ilości l godzina tygodniowo) oraz w klasach 1 i 2 szkół 
podstawowych. Pilnie należałoby też reaktywować dzia-
łalność koła szachowego w Gimnazjum nr 2 w oparciu o 
tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1.

Zmagania
z lotką

W rozgrywanym na hali spor-
towej czerwcowym  turnieju 
badmintona uczestniczyło 62 

zawodników z całej Polski.
Z naszych zawodników dobrze wy-

padli - indywidualnie: w kategorii do 
lat 19: Kostka Szymon /Unia Bieruń/
, który zajął miejsce 3 oraz Kasia Saj-
dak /Unia Bieruń/ która zajęła miejsce 
4. W grze podwójnej, obydwa nasze 
deble uplasowały się na miejscu trze-
cim: Sajdak K. - Szczukowska /Unia 
Bieruń/ozraz Watoła P. -Wyszkowski 
P./Unia Bieruń/. Na szczególne uzna-
nie zasłużyły dzieci zajmując miejsca: 
1 - Hamerla Mateusz, 2- Pluta Daniel 
i 3 -Kolanko Radosław. 

Zarząd KS „UNIA” Bieruń oraz za-
wodnicy składają serdeczne podzię-
kowania  za nagrody oraz poczęstu-
nek fundatorom wśródk których byli: 
Starostwo Powiatowe w Bieruniu, 
Urząd Miasta Bieruń oraz ZTS „ERG-
BIERUŃ” S.A. Każdy uczestnik otrzy-
mał czekoladę oraz ciastko ufundowa-
ne przez firmę „Hostel-ERG” Bieruń i 
Cukiernię Adam Jaromin Bieruń.

Konkurs dla dzieci
Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 w Bieruniu ul. Chemików 45 zaprasza dzieci 
młodsze do uczestnictwa w konkursie czytelniczym ph. „Na straganie - Rozma-
itości ze świata Jana Brzechwy”
Konkurs odbędzie się 24.08.2006 r. (czwartek) o godz. 13.00
Przyjdź, zmierz się z rówieśnikami, zdobądź nagrody

SPORTOWE LATO
 29 LIPIEC – FESTYN W BERUNIU UL. MARCINA

VII edycja Rodzinnego Rajdu Rowerowego – start rajdu o godz. 13:00.Zapisy 
w Referacie Sportu i Rekreacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07

 24 CZERWIEC-31 SIERPIEŃ–ZORGANIZOWANE KĄPIELISKO NA „ŁYSI-
NIE”. IMPREZY SPORTOWO – REKREACYJNE NA KĄPIELISKU
29 lipiec - turniej siatkówki plażowej – zapisy do 24 lipca
20 sierpień - zawody siłaczy, dla osób które ukończyły 18 rok życia – zapisy do 
11 sierpnia
23 sierpień - zawody piłki nożnej plażowej zapisy do 16 sierpnia
26 sierpień - konkursy dla dzieci na zakończenie lata
Zapisy przyjmują ratownicy WOPR na kąpielisku !!!

 Wakacyjny kurs TENISA ZIEMNEGO w KS „PIAST” w Bieruniu dla dzieci 
7- 18 sierpień (od poniedziałku do piątku).Odpłatność za 1 zajęcia (90 minut)–
2 zł od osoby

TURNIEJ SKATOWY o „PUCHAR LATA 2006”-
Cykl 10 turniejów w caffe- bar „Leśna” w Bieruniu ul. Za Kopcem. Rozgrywki w 
każdy czwartek (od dnia 1 czerwca do 10 sierpnia ) od godzinie 16:00. Wpiso-
we 10zł za turniej



2 EUROPA z 4808 m
Atak szczytowy rozpoczęliśmy w nocy ze środy na czwar-
tek o godz. 2.30. Jednak ponownie pogoda pokrzyżowała 
nam plany. Po przejściu kilkunastu metrów na grani powy-
żej schroniska burza śnieżna zmusiła nas do odwrotu. Przy-
znam szczerze, iż po raz 
pierwszy w życiu doświad-
czyłem takiego załamania 
pogody. Bardzo silny wiatr 
oraz mocny opad śniegu 
nie pozwalały na stanie 
na nogach. Jak już wspo-
mniałem postanowiliśmy 
się wycofać i przeczekać 
burzę w schronisku. Pogo-
da zaczęła się poprawiać 
dopiero po 8.30. Po go-
dzinie ruszyliśmy w stronę 
szczytu. Większość osób 
wchodzących na Mount 
Blanc wyrusza ok. 2.00 w 
nocy ze schroniska i wraca 
tego samego dnia. My jed-
nak dotarliśmy na wyso-
kość 4300 m do schronu 
Wallot, gdzie postanowiliśmy spędzić jedną noc, odpocząć 
i „złapać” aklimatyzację. Muszę przyznać, że później okaza-
ło się to bardzo dobrym rozwiązaniem. W piątek 30 czerwca 
ok. 5 rano wyszedłem ze schronu i moim oczom ukazał się 
niezwykły widok wschodzącego słońca. Do szczytu pozosta-
ło nam 500 metrów, które wg wszelkich opisów pokonuje się 
w 2,5 godziny. Wyruszyliśmy o godz. 6.00 i przy bezwietrznej 

pogodzie oraz przy blaskach wschodzącego słońca już o 
godz. 7.38 stanęliśmy na Dachu Europy.

Po powrocie do domu wiele osób zadawało mi pytanie 
jakie to uczucie stanąć tak wysoko. Przyznam szczerze, 
że są to emocje nie do opisania. Stojąc na szczycie czło-
wiek próbuje wyłapać jak najwięcej z tego wszystkiego co 
się dzieje. Wygląda to tak, że następuje wielki wybuch ra-

dości i trudne do wypowiedze-
nia uczucie szczęścia. Pierw-
sze 15 minut cieszyliśmy się ra-
zem i każdy z osobna z wejścia 
na szczyt, trudno o tym opowia-
dać...

Po ochłonięciu, zebraniu sił 
przyszedł czas na pamiątko-
we zdjęcia. Każdy z nas miał 
ze sobą flagi miast z których 
pochodzi. Ja oprócz flagi Bie-
runia zabrałem także flagę Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 
Dumny jestem z tego, że jako 
mieszkaniec Bierunia i członek 
społeczności powiatowej mo-
głem rozwinąć na Dachu Euro-
py symbole miasta i powiatu. Z 
własnego doświadczenia wiem, 
że trzeba promować i pokazy-

wać ludziom swoje rodzinne strony, a przecież mamy się 
czym chwalić.

Plan, który sobie postawiliśmy został zrealizowany. Nie 
ukrywam, że już zaczynamy myśleć o kolejnych wypra-
wach i zdobywaniu następnych szczytów. Czy jednak uda 
się nam znów wspólnie pojechać - czas pokaże.


