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Do�Walentego�uciekaj�się�śmiele
W po ło wie lu te go znów gło śno by -

ło o na szym mie ście. Dla jed nych z po -
wo du Wa len ty nek i Ci przy zna li, że
Bie ruń jest pol ską sto li cą mi ło ści. Dla
in nych, z ra cji ob cho dów świę ta Pa -
tro na mia sta – Świę te go Wa len te go
i tra dy cyj nej Mszy Świę tej Od pu sto -
wej, któ rej w tym ro ku prze wod ni czył
ksiądz bi skup Grze gorz Ol szow ski.

Tra dy cyj nie już, w wi gi lię dnia Świę -
te go Wa len te go, po Mszy Świę tej
wier ni w pro ce sji uda li się pod po -
mnik pa tro na Bie ru nia – Świę te go
Wa len te go, gdzie zło żo no kwia ty.
Pro ce sję pro wa dzi ła Or kie stra Dę ta
KWK „Piast”. Na stęp nie w Sank tu -
arium Świę te go Wa len te go od pra -
wio no na bo żeń stwo. 

War to w tym miej scu wspo mnieć,
że pro ce sja pod po mnik jest sto sun -

ko wo no wą tra dy cją. Wy star czy
dodać, że 20 grud nia 2003 ro ku Kon -
gre ga cja do Spraw Kul tu Bo że go
i Dys cy pli ny Sa kra men tów pod prze -
wod nic twem księ dza Kar dy na ła Fran -
cisz ka Arin ze, za apro ba tą Je go Świę -
to bli wo ści Pa pie ża Ja na Paw ła II,
usta no wi ła św. Wa len te go, bi sku pa
i mę czen ni ka, pa tro nem mia sta Bie -
ru nia. Uro czy sta se sja i prze ka za nie
ak tu nada nia od by ły się dnia 13 lu -
te go 2004 ro ku, w wi gi lię od pu stu
św. Wa len te go. Prze ka za nia ak tu do -
ko nał ksiądz Ar cy bi skup Da mian
Zi moń. Na pa miąt kę te go wy da rze -
nia od pra wia na jest Msza św. w in -
ten cji miesz kań ców Bie ru nia oraz
wspo mnia na pro ce sja pod po mnik
i do ko ścio ła św. Wa len te go.

dokończenie na str. 10

Ko�lej�ne�fe�rie�za na�mi.�Zno�wu�by�-
ły�zbyt�krót�kie,�co�zgod�nie�przy�zna�-
ją� ucznio�wie� i na�uczy�cie�le.�W na�-
szym� mie�ście,� te� wol�ne� od na�uki
dni,�wy�peł�nio�ne�by�ły�atrak�cyj�ny�mi
za�ję�cia�mi�dla�dzie�ci�i mło�dzie�ży.�Każ�-
dy�mógł�zna�leźć�coś�dla�sie�bie�i mi�-
ło�spę�dzić�wol�ny�czas�–�in�spi�ru�ją�co
i kul�tu�ral�nie.�Bo�ga�tą�ofer�tę� tra�dy�-

cyj�nie�przy�go�to�wa�ły�pla�ców�ki�Bie�-
ruń�skie�go�Ośrod�ka�Kul�tu�ry,�spor�to�-
wo� re�kre�acyj�ną� pro�po�zy�cję� przed�-
sta�wił� BO�SiR� a cie�ka�we� za�ję�cia
od�by�ły� się� rów�nież� w przed�szko�-
lach,� bi�blio�te�kach� i sto�wa�rzy�sze�-
niach.� Wpraw�dzie� spo�ro� uczniów
wy�je�cha�ło�w gó�ry� i in�ne� atrak�cyj�-
ne�miej�sca,�ale�fre�kwen�cja�i za�in�te�-

re�so�wa�nie� za�ję�cia�mi,� któ�re� od�by�-
wa�ły�się�w Bie�ru�niu,�by�ło�na�praw�-
dę�bar�dzo�du�że.�Dzia�ło�się�tak�wie�-
le,� że� nie� spo�sób� przed�sta�wić� to
w krót�kiej� dzien�ni�kar�skiej� re�la�cji.
Niech� więc� te� mi�gaw�ki� tek�sto�wo
zdję�cio�we�bę�dą�mi�łym�wspo�mnie�-
niem�fe�rii.

dokończenie na str. 8

Dwa�ty�go�dnie�peł�ne�atrak�cji
FE�RIE,�FE�RIE I PO�FE�RIACH
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Na sze mia sto przy mie rza się do bu do wy
no wej ścież ki ro we ro wej. Cho dzi o po łą -
cze nie ro we ro we z Lę dzi na mi.

No wa tra sa umoż li wi nie tyl ko bez piecz -
ne po dró żo wa nie na jed no śla dach po mię -
dzy ty mi mia sta mi, ale i sko mu ni ku je je ze
Spe cjal ną Stre fą Eko no micz ną w Bie ru niu.

– Pierw sza ścież ka ro we ro wa, któ rą wy -

bu do wa li śmy po łą czy ła sta ro - i no wo bie -

ruń ską część mia sta. Póź niej po ja wi ły się

ko lej ne od cin ki dróg ro we ro wych, o czym

na bie żą co in for mo wa li śmy na ła mach

Rod ni a te raz chce my spiąć Bie ruń z Lę dzi na -

mi. Na sta rym śla dzie uli cy Wy lo to wej wy bu -

du je my ciąg pie szo -jezd ny, a pod dro gą kra -

jo wą nr 44 ciąg pie szo -ro we ro wy. Stąd już

ro we rzy sta bę dzie miał tyl ko ka wa łek do ścież -

ki ro we ro wej, któ rą wy bu do wał Po wiat wzdłuż

ru chli wej dro gi do Lę dzin – mó wi bur mistrz
Kry stian Grze si ca. Dzię ki te mu uzy ska my ro -

we ro we po łą cze nie do Lę dzin i da lej do la -

sów murc kow skich a miesz kań cy Lę dzin bę -

dą mo gli na swych ro we rach do je chać

do Bie ru nia.

Jak po wie dział Ma ciej Kar ku la na czel nik Wy -
dzia łu In we sty cji i Re mon tów: in we sty cja za -
kła da bu do wę dro gi we wnętrz nej o dłu go -
ści 170 m (o sze ro ko ści 3,5 m), z le wo stron nym
chod ni kiem o sze ro ko ści 1,5 m wzdłuż na sy -
pu dro gi kra jo wej nr 44. Po nad to wy bu do wa -
ny zo sta nie ciąg pie szo -ro we ro wy o dłu go -
ści 105 m, (o sze ro ko ści 3,5 m) łą czą cy się
z uli cą Lę dziń ską (na od cin ku prze cho dzą cym
pod mo stem). Wy ko na na zo sta nie rów nież
sieć oświe tle nia ulicz ne go i ka na li za cji te le ko -
mu ni ka cyj nej o dłu go ści 275,0 m (...) Ścież ka

bę dzie wy ko na na z mie sza nek mi ne ral no as -
fal to wych ko lo ru czer wo ne go, na to miast dro -
ga wy ko na na zo sta nie z kost ki be to no wej. Sa -
ma in we sty cja jest kon ty nu acją prze bu do wy
uli cy Wy lo to wej zre ali zo wa nej w 2017 ro ku. 

Na re ali za cję te go za da nia w bu dże cie mia -
sta za bez pie czo no 550 tys. zło tych.
Na ra�zie�trwa�pro�ce�du�ra�prze�tar�go�wa.�Jak�się

do�wie�dzie�li�śmy�wpły�nę�ło 7�ofert�od firm�za�in�-
te�re�so�wa�nych� re�ali�za�cją� te�go� za�da�nia.� Je�śli
wszyst�ko�pój�dzie�zgod�nie�z pla�nem,�no�wa�ścież�-
ka�ro�we�ro�wa�po�wsta�nie�jesz�cze�w tym�ro�ku.

Wraz z po cząt kiem ro ku na stą pił od biór ro -
bót bu dow la nych zwią za nych z re mon tem
dróg po wia to wych – uli cy Ofiar Oświę cim -
skich i uli cy Ko sy nie rów. Obie dro gi od da ne
już zo sta ły do użyt ku miesz kań ców.

W ra mach te go za da nia prze bu do wa ne
zo sta ły dro gi po wia to we znaj du ją ce się
w bez po śred nim są siedz twie dwor ca PKP
w Bie ru niu – uli ca Ofiar Oświę cim skich,
uli ca Ko sy nie rów, a tak że uli ca Re mi zo wa
w za kre sie skrzy żo wa nia (wraz z in fra struk -
tu rą dro go wą i tech nicz ną). Na wy re mon -
to wa nych od cin kach dróg wy mie nio ne zo -
sta ło oświe tle nie. Po ja wi ły się no we
ener go osz częd ne lam py ulicz ne w tech no -
lo gii LED.
Koszt� in�we�sty�cji� to� pra�wie 3� mi�lio�ny

600�ty�się�cy�zło�tych.�In�we�sto�rem�był�Po�wiat
Bie�ruń�sko�-Lę�dziń�ski.�Gmi�na�Bie�ruń�par�ty�cy�-
po�wa�ła�w kosz�tach,�prze�ka�zu�jąc�ze�swo�je�go
bu�dże�tu� kwo�tę 875� ty�się�cy� zło�tych.� War�to
przy oka�zji� do�dać,� że� wcze�śniej� rów�nież
przy udzia�le�fi�nan�so�wym�Gmi�ny�Bie�ruń,�Po�-
wiat�prze�bu�do�wał�uli�cę�Re�mi�zo�wą.�

NA�CZYM�PO�LE�GAŁ�ZA�KRES
ZRE�ALI�ZO�WA�NYCH�PRAC?

Na uli�cy�Ofiar�Oświę�cim�skich�wy�ko�na�ne
zo�sta�ły�na�stę�pu�ją�ce�pra�ce: jezd nia zo sta ła
roz bu do wa na i zmo der ni zo wa na, wy bu do -
wa no ciąg pie szo – ro we ro wy, prze bu do -
wa no zjaz dy zlo ka li zo wa ne w pa sie
dro go wym, wy mie nio no od wod nie nie, prze -
bu do wa no skrzy żo wa nia z uli ca mi Kos sa ka
i Ko sy nie rów, a tar cza skrzy żo wa nia uli cy
Ofiar Oświę cim skich z uli cą Kos sa ka wy nie -

sio na zo sta ła po nad po ziom na wierzch ni
jezd ni.

Na uli�cy�Ko�sy�nie�rów�wy�ko�na�ne�zo�sta�ły�na�-
stę�pu�ją�ce�pra�ce:� roz bu do wa no i zmo der ni zo -
wa no jezd nię, prze bu do wa no chod nik,
wy bu do wa na zo sta ła dwu kie run ko wa dro ga ro -
we ro wa, uspraw nio no zjaz dy zlo ka li zo wa ne
w pa sie dro go wym, tar czę skrzy żo wa nia uli cy
Ko sy nie rów z uli cą Re mi zo wą wy nie sio no po -
nad po ziom na wierzch ni jezd ni oraz wy ko na no
ka na li za cję desz czo wą.

War to przy oka zji pod kre ślić, że gmi na Bie -
ruń uzy ska ła do fi nan so wa nie w wy so ko ści po -
nad 6 mln zł na grun tow ny re mont sta re go bu -
dyn ku dwor ca PKP w tej czę ści mia sta. Ak tu al nie
trwa po stę po wa nie prze tar go we na wy bór wy -
ko naw cy, któ ry zmo der ni zu je obiekt i to wa rzy -
szą cą mu in fra struk tu rę. Ozna cza to, że w nie -
dłu gim cza sie bu dy nek dwor ca oraz je go
oto cze nie zy ska ją no wy wy gląd. Re ali za cja tej
dłu go wy cze ki wa nej in we sty cji spra wi, że w tej
czę ści Bie ru nia po wsta nie nie zwy kle funk cjo -
nal na i es te tycz na prze strzeń pu blicz na.

Kosynierów�i�Ofiar�Oświęcimskich�po�remoncie

Do�Lędzin�na�rowerze 7 firm

za in te re so wa nych

re ali za cją

te go za da nia
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Ruszamy�z�Hamrowizną�
Jest pra wie pew ne, że w tym ro ku

uda się zre ali zo wać prze bu do wę hi -

sto rycz ne go cen trum no wo bie ruń skiej

czę ści mia sta, czy li re jon tak zwa nej

Ham ro wi zny. In we sty cja ta pla no wa -

na by ła już w ro ku 2018, nie ste ty ze

wzglę du na fakt, że nie uda ło się wy -

ło nić wy ko naw cy, nie zo sta ła wów czas

zre ali zo wa na. Wła śnie trwa ko lej na pro -

ce du ra prze tar go wa a sie dem firm,

któ re zgło si ły go to wość do zre ali zo -

wa nia te go za da nia stwa rza gra ni czą -

cą z pew no ścią na dzie ję, że uda się je

zre ali zo wać.

– To bar dzo ru chli we miej sce w na -

szym mie ście po ło żo ne przy skrzy żo -

wa niu dro gi kra jo wej 44 i dro gi wo je -

wódz kiej 934. Wszy scy prze jeż dża ją cy

tą tra są bę dą mo gły zo ba czyć ko lej ny

ele ment es te tycz ny do brze wpi su ją cy

się w cha rak ter Bie ru nia – mó wi bur -

mistrz Kry stian Grze si ca. Przy oka zji

zre wi ta li zo wa ny zo sta nie ob szar, któ -

ry obec nie trud no by ło by na zwać wi -

zy tów ką mia sta, a z ra cji swe go po ło -

że nia po wi nien peł nić rów nież tę

funk cję – do da je bur mistrz.

CO�ZA�KŁA�DA�OPRA�CO�WA�NA

KON�CEP�CJA?�

Re jon „Ham ro wi zny” przy brać ma

for mę skwe ru. Na wierzch nia cen tral -

ne go pla cu i do cho dzą cych do nie go

ście żek wy ko na na zo sta nie z ma te ria -

łów szla chet nych, dla pod kre śle nia ran -

gi te go miej sca. Za cho wa na zo sta nie

więk szość ist nie ją ce go drze wo sta nu

(wy cię tych zo sta nie kil ka sta rych, bę -

dą cych w złym sta nie drzew) Pla nu je

się kil ka na sa dzeń drzew oraz licz ne

na sa dze nia zie le ni ni skiej tj. krze wów

zi mo zie lo nych o cha rak te rze izo la cyj -

nym wzdłuż cią gów pie szych, a tak -

że  wy ko na nie no wych traw ni ków.

Wśród za pla no wa nych na sa dzeń

zie le ni (drze wa, krze wy, kwia ty) po -

ja wi się imi ta cja zej ścia do po dob no

zlo ka li zo wa ne go tu lo chu oraz na wią -

za nie do funk cjo nu ją cej tu kie dyś

stud ni. Obie te re kon struk cje bę dą

na wią zy wać do hi sto rycz nych ele -

men tów te go miej sca. Po wsta ną tam

tak że ta bli ce opi su ją ce je go hi sto rię.

Po ja wi się oczy wi ście kil ka ele men -

tów ma łej ar chi tek tu ry: ław ki, ko sze

na śmie ci.

Ca ły te ren zo sta nie oświe tlo ny lam -

pa mi par ko wy mi, z wy ko rzy sta niem

tech no lo gii LED, wpię ty mi do wdra ża -

ne go od nie daw na miej skie go sys te -

mu ste ro wa nia i za rzą dza nia oświe -

tle niem. Za ło żo no, iż w okre sie

bo żo na ro dze nio wym skwer bę dzie

ozda bia ny oświe tle niem świą tecz nym.

In for ma cja  naj istot niej sza – doj -

dzie do od two rze nia po mni ka Po wstań -

ców Ślą skich w je go hi sto rycz nej for -

mie (tak, jak mia ło to kie dyś miej sce

na bie ruń skim ryn ku). Na pod sta wie

hi sto rycz nych fo to gra fii wy ko na ny zo -

sta nie po mnik oraz sta no wią ca je go

in te gral ną część ta bli ca upa mięt nia -

ją ca po le głych po wstań ców. Przy oka -

zji dzię ki współ pra cy z Pa nem Aloj -

zym Ly sko oka za ło się, że na po mni ku

znaj dzie się wię cej na zwisk bie ruń -

skich bo ha te rów tam tych dni. W ko -

lej nym po stę po wa niu prze tar go wym

wy ło nio ny bę dzie wy ko naw ca Po mni -

ka Po wstań ców Ślą skich.

Przy wró ce nie es te tycz nych wa lo -

rów „Ham ro wiź nie” ma od bu do wać

po zy tyw ny wi ze ru nek te go miej sca

oraz za cho wać pa mięć o je go hi sto -

rycz nym cha rak te rze. Te ren ten sta -

nie się miej scem es te tycz nym, cie -

ka wym, i ma my na dzie ję, lu bia nym

przez miesz kań ców. Dzię ki dzia ła -

niom władz miej skich Za rząd Dróg

Wo je wódz kich w Ka to wi cach zre ali -

zo wał od lat wy cze ki wa ny re mont

uli cy Wa wel skiej, bez po śred nio gra -

ni czą cy z tym te re nem.

Inwestycja�będzie�polegała�w�szczególności�na:

* wykonaniu prac geodezyjnych,
* budowie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci,

imitacja pompy abisyńskiej, tablice pamiątkowe i ogłoszeniowe,
maszty pod flagi),

* wykonaniu fundamentu pod pomnik Powstańców Śląskich,
* remoncie sieci oświetlenia ulicznego oraz sieci energetycznej,
* remoncie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych,
* ukształtowaniu terenów zielonych.

Sło wo „Ham ro wi zna” na sta łe wry -
te jest w pa mięć rdzen nych miesz -
kań ców Bie ru nia. Ob szar ten wcho -
dzą cy geo gra ficz nie i hi sto rycz nie
w ob ręb Bie ru nia No we go to bez a -
pe la cyj nie jed no z naj waż niej szych
miejsc tej czę ści mia sta. To wła śnie
tu taj, u zbie gu ulic War szaw skiej
i Wa wel skiej, swo ją sie dzi bę mia ło
kil ka waż nych in sty tu cji, m.in.: sąd

z pra wem są dze nia prze stępstw kry -
mi nal nych oraz tzw. bu dy nek Car la
Ha me ra. Ten ostat ni peł nił nie gdyś
istot ną w owym cza sie funk cję, bę -
dąc kró lew sko -pru skim Urzę dem Cel -
nym, w któ rym za kwa te ro wa ni by li
je go pra cow ni cy.

Na ob sza rze tym znaj do wa ła się
ogól no do stęp na stud nia, któ ra za -
opa try wa ła więk szość mia sta w wo -

dę pit ną. Nie któ rzy
miesz kań cy Bie ru nia
wska zu ją też, iż na te -
re nie „Ham ro wi zny” by -
ło zej ście do tu ne lu -lo -
chu. Nie wia do mo
do koń ca czy to fakt czy
le gen da, choć ży ją cy
jesz cze star si miesz kań -
cy Bie ru nia prze ko ny -
wu ją co wska zu ją miej -
sce zej ścia do tych

lo chów. We dług  jed nych pro wa dził
on do za bu do wań szla chec kich w Kop -
cio wi cach, dru dzy twier dzą, że do za -
bu do wań dwor skich przy rze ce Wi -
śle – do nie ist nie ją ce go już tzw.
Dwor ku Sę kow skich, jesz cze in ni, iż
tu nel prze cho dził pod rze ką Wi słą
i pro wa dził aż do sa me go Zam ku Pia -
stow skie go w Oświę ci miu. Zej ście
do tu ne lu praw do po dob nie zo sta ło
za sy pa ne w la tach 60-tych ubie głe -
go wie ku. W cza sie re mon tu uli cy
Wa wel skiej wie le osób wie rzy ło, iż
pod czas pro wa dze nia prac zwią za -
nych z ko ry to wa niem dro gi tu nel
się czę ścio wo od sło ni. Tak się jed -
nak nie sta ło. Po zo sta nie on więc
swe go ro dza ju cie ka wost ką, lo kal -
nym mi tem, wciąż wzbu dza jąc no -
we hi po te zy co do je go ist nie nia
i prze bie gu. Kto wie, mo że kie dyś
zo sta nie jed nak od kry ty?

Mi tem nie jest za to na pew no
po mnik Po wstań ców Ślą skich, któ -
re go „no wo cze sna” wer sja znaj du -
je się tuż obok bu dyn ku Pocz ty Pol -
skiej. Hi sto rycz ny po mnik w la tach
mię dzy wo jen nych XX wie ku peł nił
szcze gól ną ro lę dla miesz kań ców
Bie ru nia, co np. ob ra zu ją sta re fo -
to gra fie. Był sym bo lem wal ki po -
wstań czej Ślą za ków, gro bem tych
bo ha ter skich bie ru nian, któ rzy

do te go zry wu przy stą pi li, a ich na -
zwi ska zo sta ły wy ry te na je go pły -
cie. Nie ste ty po mnik był tak nie -
wy god ny dla oku pan tów, że zo stał
znisz czo ny przez hi tle row ców pod -
czas za wie ru chy wo jen nej, a je go
obec ny kształt nie wie le ma wspól -
ne go z je go du żo bar dziej re pre -
zen ta tyw ną for mą hi sto rycz ną, za -
cho wa ną już je dy nie na sta rych
zdję ciach.

Co�ty�wiesz�o Ham�ro�wiź�nie?�
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● Bu do wa przej ścia dla pie szych i sy gna li za cji świetl nej
na ul. War szaw skiej w re jo nie ul. Ko ściel nej, ok. 280.000,00 zł.

● Bu dżet Oby wa tel ski: Re mont i wy mia na pły tek be to no -
wych chod ni ka wzdłuż uli cy Oświę cim skiej od miej sca za -
koń cze nia prac w ubie głym ro ku do gra ni cy z mia stem Ty -
chy, 42.657,00 zł.

● Bu dżet Oby wa tel ski: Mo der ni za cja chod ni ka w cią gu
uli cy Oświę cim skiej od mo stu na rze ce Mlecz nej do skrzy żo -
wa nia z ul. Ma cie ja, 25.600 zł.

● Ko lej ny etap bu do wy dro ga do ga ra ży przy ul. Gra ni to -
wej 300.000,00 zł.

● Bu do wa cią gu pie szo-ro we ro we go po sta rym śla dzie
ul. Wy lo to wej w ce lu po łą cze nia ro we ro we go Bie ru nia z Lę -
dzi na mi 550.000,00 zł.

● Prze bu do wa bu dyn ku  dwor ca PKP w no wo bie ruń skiej
czę ści mia sta.  W tym ro ku war tość prac wy nie sie 2 950 000,00 zł
a ogó łem war tość te go wie lo let nie go za da nia to kwo -
ta 9 350 000,00 zł.

● Prze bu do wa sa li gim na stycz nej przy Szko le Pod sta wo -
wej nr 1. W tym ro ku war tość prac wy nie sie 2.990.000, 00 zł
ogó łem war tość te go wie lo let nie go za da nia to kwo -
ta 10 190 000,00 zł. 

● Etap I mo der ni za cji bo isk przy SP3 w Bie ru niu 160.000,00 zł.

● Bu dżet Oby wa tel ski: „Czy ste osie dle” – bu do wa wiat
śmiet ni ko wych na osie dlu Ho me ra przy Wspól no tach Miesz -
ka nio wych nr 14-22, 24-32 i Oświę cim ska 400-400a,  41 526,00 zł.

● Prze bu do wa uli cy Ły si no wej i Mar ci na. Koszt za da nia
za leż ny od po zy ska nych środ ków ze wnętrz nych.

● Bu dżet Oby wa tel ski: „Sce na w ar bo re tum” (Ko pań-Bi ja -
so wi ce), 28.700,00 zł.

● Bu dżet Oby wa tel ski: Po pra wa funk cjo nal no ści ar bo re -
tum po przez utwar dze nie te re nu, 18.550 zł.

● Bu dżet Oby wa tel ski: Urzą dze nie zie le ni par ko wej przy uli -
cy Kos sa ka (War szaw ska -Wa wel ska -Za brzeg), 61.000,00 zł.

● Re mont i nad bu do wa bu dyn ku ha li spor to wej i świe tli -
cy śro do wi sko wej wraz z oto cze niem przy uli cy Ho me ra
4.060.000,00 zł. Bu do wa ścian ki wspi nacz ko wej.

● Przy łą cze wo do cią go we do bu dyn ku ha li spor to wej
i świe tli cy śro do wi sko wej przy ul. Ho me ra 250.000 zł.

● Bu dżet Oby wa tel ski: Bez piecz ne po bo cze przy ul. Pe ry -
fe ryj nej (za ru ro wa nie ro wu). Wy ko na nie za da nia wraz z do -
ku men ta cją pro jek to wą, 10.000 zł. 

● Bu dżet Oby wa tel ski: Spo tkaj my się na Ły si nie. Roz bu do -
wa pla cu za baw na te re nie ką pie li ska, 21.400 zł.

● Bu dżet Oby wa tel ski: Mo der ni za cja oświe tle nia ul. Boj -
szow skiej, 42.800 zł + 25.240 zł.

● Bu dżet Oby wa tel ski: Upo rząd ko wa nie te re nu i do po sa -
że nie w urzą dze nia re kre acyj ne pla cu za baw przy ul. Rę dzin -
nej, 28.946 zł.

● Bu dżet Oby wa tel ski: Kon ty nu acja prac zwią za nych z wy -
mia ną na wierzch ni na pla cu za baw zlo ka li zo wa nym za DK GA MA
w ob sza rze osie dla wie lo ro dzin ne go przy ul. Che mi ków, 31.500 zł.

● Bu dżet Oby wa tel ski: Za bu do wa nie no wej wia ty przy -
stan ko wej na ul. Skal nej w Ścier niach i oświe tle nie si łow ni
ze wnętrz nej przy bu dyn ku przed szko la, 28.489,25 zł.

● Bu dżet Oby wa tel ski: Roz bu do wa ist nie ją ce go pla cu za -
baw przy ul. Miesz ka I po przez za kup 2 tram po lin ze wnętrz -
nych, ła wek, ze sta wów do siat ków ki i ko szy ków ki, 28.100 zł.

● Bu dżet Oby wa tel ski: Bu do wa bo iska do gry w Péta nque
na osie dlu wie lo ro dzin nym przy ul. Gra ni to wej, 30.000 zł.

● Bu dżet Oby wa tel ski: Za go spo da ro wa nie przej ścia pod -
ziem ne go po przez mon taż 12 ta blic wiel ko for ma to wych z ob -
ra za mi z ko mik su „Wol na Pol ska 650 me trów pod zie mią”,
opo wia da ją cym o naj dłuż szym straj ku sta nu wo jen ne go
w KWK „Piast” w Bie ru niu, 38.000 zł.

● Bu dżet Oby wa tel ski: Na sa dze nia no wych drzew i krze -
wów ozdob nych na od cin ku od Ron da Straj ku Gór ni ków KWK
Piast – 1981 do koń ca par kin gu za blo kiem nr. 254, 25.000 zł.

● Bu dżet Oby wa tel ski: Re wi ta li za cja bo iska przy ul. Che -
mi ków, 160.000 zł.

Mapa�planowanych�inwestycji�w�Bieruniu



K o lej ny sprzęt tra fi nie ba wem
do stra ża ków OSP w Bie ru -
niu. Roz po czy na się re ali za -

cja za ku pów w ra mach Bu dże tu Oby -
wa tel skie go 2019. Łącz na war tość
sprzę tu pla no wa ne go do za ku pu to
kwo ta po nad 140.000 zł.

W tym ro ku dla stra ża ków ochot -
ni czych stra ży po żar nych w Bie ru niu
pla no wa ny jest za kup sprzę tu za kwo -
tę oko ło 140.000 zł. Wła śnie trwa ją

pierw sze pra ce zwią za ne z przy go to -
wa niem pro ce du ry prze tar go wej.
W ra mach Bu dże tu za ku pio ne zo sta -
nie m.in. 16 sztuk apa ra tów ochro ny
dróg od de cho wych dla OSP Bie ruń
Sta ry i OSP Czar nu cho wi ce, czuj ni ki
wie lo ga zo we do roz po zna wa nia za -
war to ści cza du w po wie trzu, maszt
oświe tle nio wy, no ży co -roz pie racz
aku mu la to ro wy, fla ry ostrze gaw cze
i pa ra wan do se gre ga cji miejsc zda -

rzeń. OSP Bie ruń Sta ry sta le pod no si
swo je umie jęt no ści fa cho we, dba
rów nież o szko le nia dla miesz kań -
ców, dla te go też w ra mach Bu dże tu
Oby wa tel skie go za ku pio ny zo sta nie
dla niej fan tom szko le nio wy do nauki
udzie la nia pierw szej po mo cy przed -
me dycz nej i re ani ma cji oraz de fi bry -
la tor tre nin go wy do szko le nia w za -
kre sie re ani ma cji i re su scy ta cji
krą że nio wo -od de cho wej.

W po cząt ku paź dzier ni ka 2018 r.
zo stał za ku pio ny dla OSP Czar nu cho -
wi ce no wy śred ni po jazd ga śni czy. – Jest

to pierw szy fa brycz nie no wy po jazd

ja ki otrzy ma ła ta OSP w ca łej hi sto rii

swo je go ist nie nia – mó wi Prze my sław
Ce cu ga Pre zes OSP Czar nu cho wi ce.
Łącz na war tość samochodu to kwo ta
po nad 800.000 zło tych. Za ku pio ny po -
jazd na le ża ło do po sa żyć. War tość
do po sa że nia to kwo ta prawie
100.000 zł. Za�ku�pio�no� i prze�ka�za�no
stra�ża�kom�m.in.�pro�fe�sjo�nal�ny�ra�tow�-
ni�czy� ze�staw� hy�drau�licz�ny,� kur�ty�nę
wod�ną,�most�ki�prze�jaz�do�we,�prą�dow�-
ni�cę,� wy�twor�ni�cę� pia�ny� śred�niej,
fla�ry�ostrze�gaw�cze,�śro�dek�pia�no�twór�-
czy.�Po nad to dla stra ża ków uzu peł -

nio no wy po sa że nie pod no szą ce bez -
pie czeń stwo ich służ by i kom fort
pra cy m.in. szel ki bez pie czeń stwa,
to pór cięż ki, pi ły, ło pa ty, wi dły. 

To ko lej ny do wód, że war to in we -
sto wać w bez pie czeń stwo. Oby ten
sprzęt był po trzeb ny je dy nie do ćwi -
czeń i szko leń.

Sprzęt�dla�strażaków

BPIK�ape�lu�je:�ka�na�li�za�cja�to�nie�kosz�na śmie�ci�
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W 2018� r.� po myśl nie zre -
ali zo wa ny zo stał Pro gram
Ogra ni cze nia Ni skiej Emi -

sji Na Te re nie Mia sta Bie ruń – Etap VII.
W ra mach te go pro gra mu zmo�der�-
ni�zo�wa�nych� zo�sta�ło� 100� źró�deł
cie�pła. By ła to kon ty nu acja dzia łań
zwią za nych z ogra ni cze niem ni skiej
emi sji, któ re gmi na re ali zu je od 2004
ro ku.

Do ta cja do jed ne go źró dła cie pła
wy no si ła 7 ty się cy zło tych. Pro gram
fi nan so wa ny był przez Gmi nę
Bie ruń, któ ra otrzy ma ła z Wo je wódz -
kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach do ta cję w wy so ko ści 2000 zł
oraz za cią gnę ła po życz kę w wy so -
ko ści 4000 zł do każ de go wy mie nia -
ne go ko tła. Środ ki te uzu peł nio ne
zo sta ły wspar ciem po wia tu bie ruń -
sko -lę dziń skie go w wy so ko ści 1000 zł
do każ de go wy mie nia ne go ko tła.
W bie�żą�cym� ro�ku� Gmi�na� Bie�ruń

pla�nu�je�wy�stą�pić�doWFO�ŚiGW�oprze�-
ka�za�nie�środ�ków�w po�sta�ci�po�życz�ki
na mo�der�ni�za�cję 150�źró�deł�cie�pła.
Do�dat�ko�wo, w na szym mie ście re -

ali zo wa ny jest „Gmin�ny�pro�gram�ogra�-
ni�cze�nia�ni�skiej�emi�sji”, któ ry za kła -
da do fi nan so wa nie wy mia ny źró dła
cie pła w awa ryj nych sy tu acjach – Jest

to au tor ski pro gram gmi ny Bie ruń,
któ ry w ca ło ści fi nan so wa ny jest ze
środ ków wła snych gmi ny. W ra mach
pro gra mu otrzy mać moż na do fi nan -
so wa nie do wy mia ny sta re go źró dła
cie pła, któ re ze wzglę du na stan tech -
nicz ny nie na da je się już do dal szej
eks plo ata cji i zo sta nie to stwier dzo ne
w eks per ty zie, wy da nej przez upraw -
nio ne go in sta la to ra. Koszt do fi nan so -
wa nia to 3 ty sią ce zło tych.
Do�dat�ko�wo� w bie�żą�cym� ro�ku

„Gmin�ny� pro�gram�ogra�ni�cze�nia� ni�-
skiej� emi�sji”� za�kła�da� wy�mia�nę
20�źró�deł�cie�pła,�w przy�pad�ku�awa�-
rii� pie�ca� wy�ma�ga�ją�cej� na�tych�mia�-
sto�wej�wy�mia�ny.

An na Gaw li ca
Wy dział Ochro ny Śro do wi ska

Bieruń�walczy
z�niską�emisją

Bogate�wyposażenie
pojazdu�gaśniczego
OSP�Czar�nu�cho�wi�ce

Czy pod czas zmy wa nia na czyń, pra -
nia, po ran nej czy wie czor nej to a le ty
zda rza się Wam po my śleć krót ką
chwi lę co dzie je się ze zu ży tą wo dą?
Mo że za sta na wia cie się nad tym do -
pie ro wów czas, gdy otrzy mu je cie ra -
chu nek za od pro wa dzo ne ście ki? Po -
win ni śmy mieć świa do mość, że
w mniej szym lub więk szym stop niu
mo że my mieć wpływ na je go wy so -
kość. 

Sieć ka na li za cyj na i znaj du ją ce się
na niej prze pom pow nie ście ków zo -
sta ły za pro jek to wa ne i wy ko na ne,
aby przyj mo wać ście ki z na szych do -
mów: z ką pie li, my cia, pra nia. Je że li
jed nak wraz ze ście ka mi pły ną tak że
od pa dy, o któ rych mó wi my da lej,
to po wo du ją one za ty ka nie prze wo -
dów ka na li za cyj nych i spię trze nie
ście ków w ka na łach, za le wa nie piw -

nic, a je że li do sta ną się do prze pom -
pow ni na wi ja ją się na wir ni ki pomp,
uszka dza jąc je me cha nicz nie. Koszt
usu�wa�nia�awa�rii�sie�ci�czy�wy�mia�ny
pomp�jest�bar�dzo�wy�so�ki.�

Od kil ku lat moż na za uwa żyć du -
że zmia ny w ja ko ści ście ków tra fia -
ją cych do na szych prze pom pow ni.
Wszyst ko to za spra wą... ma łych
nie po zor nych chu s te czek na wil ża -
nych sto so wa nych do czysz cze nia
róż nych po wierzch ni (me ble, bla ty
ku chen ne, lu stra, sa ni ta ria ty). Pra -
wie wszyst kie tra fia ją do ka na li za -
cji. Każ dy z nas chy ba uży wał, a przy -
naj mniej miał w rę kach ta ką
na wil żo ną chu s tecz kę i przy na -
stęp nej oka zji niech spró bu je ro -
ze rwać ją na pół. Mo że wte dy za -
sta no wi się przed wrzu ce niem jej
do to a le ty.

Bądź�eko�lo�gicz�ny
to�za�osz�czę�dzisz�
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Nie szczę śli wie się za czął ten rok
dla na szej spo łecz no ści. Le d -
wo mie siąc te mu po że gna li -

śmy zmar łe go pro fe so ra Ja na Czem -
pa sa, a już kil ka ty go dni póź niej
– 15 lu te go, od pro wa dzi li śmy na cmen -
tarz Bie ruń skie go Mę ża Sta nu
– Śp. JA NA WIE CZOR KA.

Po grzeb Śp. Ja na Wie czor ka, któ ry
zmarł 9 lu te go w wie ku 85 lat, roz po -
czął się Mszą Św. kon ce le bro wa ną
w wy peł nio nym po brze gi ko ście le pod
we zwa niem św. Bar tło mie ja. Zmar łe -
go że gna ła ro dzi na, przy ja cie le,
są sie dzi, przed sta wi cie le wie lu or ga ni -
za cji spo łecz nych. Obec ni by li przed sta -
wi cie le władz sa mo rzą do wych Bie ru nia
obec nej i wie lu po przed nich ka den cji,
Po wia tu Bie ruń sko Lę dziń skie go i Wo -
je wódz twa Ślą skie go, par la men ta rzy ści
oraz de le ga cje z miast part ner skich:
Mo ra vskie go Be ro una i nie miec kie -
go Gun del fin gen. Pro wa dzą cy Mszę
świę tą ksiądz dzie kan Ja nusz Kwa pi -
szew ski zre zy gno wał z wy gło sze nia ka -
za nia i od czy tał list, któ ry zo sta wił
świa do my nad cho dzą cej śmier ci Jan
Wie czo rek. Treść te go swo iste go te -
sta men tu pu bli ku je my obok. Po Mszy
świę tej dłu gi kon dukt ża łob ny, w asy ś-
cie licz nych pocz tów sztan da ro wych
od pro wa dził Go na cmen tarz przy sank -
tu arium św. Wa len te go. Tu Zmar łe go
po że gnał w imie niu ro dzi ny je den z wnu -

ków, dzię ku jąc za wspa nia łą opie kę
i wy cho wa nie. Mó wił w imie niu
„11 osób, któ re za wsze w to bie znaj -
dy wa ły wspar cie nie za leż nie od ro dza -
ju i ska li pro ble mu; któ re za wsze mo -
gły li czyć na Two je ra dy i po moc. Iza be la,
Piotr, Jan, Adam, Ma rek, Se ba stian,
Mag da le na, We ro ni ka, Pa weł, Do mi -
ni ka, Pa try cja – je de na ścio ro wnu cząt,
któ re wy cho wa łeś i no si łeś na rę kach,
dla któ rych za wsze by łeś wzo rem do na -
śla do wa nia; któ re sza no wa ły Cię i ko -
cha ły bez gra nicz nie. Że gna my Cię, ko -
cha ny Dziad ku, ale że gna my tyl ko Two je
cia ło, po nie waż część Two jej du szy zo -
sta nie w każ dym z tych 11 serc do koń -
ca na szych dni. Dzię ku je my Ci, Dziad -
ku”. Nad gro bem prze mó wi li tak że
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, któ re go wy stą pie nie pu bli ku je -
my w ca ło ści. Głos nad mo gi łą za brał
rów nież bur mistrz Kry stian Grze si ca,
któ ry wspo mi nał ak tyw ność Ja na Wie -
czor ka na grun cie współ pra cy z mia -
sta mi part ner ski mi. – On wszę dzie tam

był i przy po mi nał o po cząt kach tej

współ pra cy oraz o tym, co wza jem nie

zy ski wa li śmy: za rów no my, w Bie ru -

niu, jak i na si part ne rzy w mia stach

za gra nicz nych – mó wił bur mistrz.
– Był na uczy cie lem, men to rem, wzo -

rem, z któ re go czer pa ło się ener gię.

Upór, de ter mi na cja, kon se kwen cja, wi -

zjo ner stwo – gdy by nie te ce chy, nie

by ło by wie lu rze czy w mie ście. Za koń -
czył swo ją prze mo wę ostat nią zwrot -
ką bal la dy o Bie ru niu: Mu szą przede
wszyst kim Bie ruń ko chać mło dzi, gdyż
z ich pra cy i serc przy szłość się tu zro -
dzi. A mo że być Bie ruń pe wien jed ne -
go: że nie za brak nie serc bi ją cych dla
nie go. I już na ko niec bur mistrz za -
pew nił Zmar łe go, że „wśród nas po zo -
sta nie: Two ja myśl i Twój duch”.

Na za koń cze nie uro czy sto ści chór
„Po lo nia” za śpie wał „Bal la dę o Bie -
ru niu” au tor stwa Ja na Wie czor ka.

Przy po mi na my, że w Urzę dzie Miej -

skim, wy sta wio na jest księ ga kon do -

len cyj na pa mię ci Ja na Wie czor ka.

Wpi sów moż na do ko ny wać w go dzi -

nach pra cy UM.

POŻEGNALIŚMY�BIERUŃSKIEGO�MĘŻA�STANU

Śp.�Jan�Wieczorek�(1933– 2019)

Te�raz�Bie�ruń�bę�dzie�in�ny
Jan�Wie�czo�rek był naj waż niej szą oso bą dla Bie ru nia. Bie ruń to On, a dzi -

siaj gdy go już z na mi nie  ma, nikt w po je dyn kę go nie za stą pi. Po tra fił
swo ją ener gią, kon se kwen cją, mą dro ścią i spo łecz ni kow ską pa sją two rzyć,
bu do wać, kształ to wać Bie ruń, ale tak że nas, młod szych, któ rzy chcąc nie
chcąc re ali zo wa li śmy je go po my sły. 

Mąż sta nu, opatrz no ścio wo da ny Bie ru nio wi w trud nym dla mia sta cza sie.
Miał idę sa mo rząd no ści, na dłu go przed tym, kie dy zo sta ła wy my ślo na i stwo -
rzo na w pań stwie w ce lu prze kształ ce nia Rzecz po spo li tej. Od chwi li utra ty
praw miej skich na rzecz mia sta Ty chy wal czył o sa mo rząd dla Bie ru nia.

Wi ce dy rek tor ds. tech nicz nych du żych za kła dów „ERG” w Bie ru niu, pre -
zes klu bu spor to we go „Unia”, rad ny Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej, mi -
mo bra ku ja kie go kol wiek związ ku z PZPR. Re gio na li sta, rzeź biarz, twór ca,
mi ło śnik i pro pa ga tor hi sto rii lo kal nej.

Czło wiek nie za leż ny, uczci wy, skrom ny.
Wiel ki przez swo ją nie stru dzo ną i nie ustę pli wą tro skę o swój uko cha ny

Bie ruń. Nie po trze bo wał od Bie ru nia nic a dał mu wszyst ko.
Je go za słu gi i do ko na nia moż na by wy li czać dłu go. Kie dy dziś pa trzy my

na Bie ruń i po wiat Bie ruń sko -Lę dziń ski nie ma miej sca i dzie dzi ny na któ rą
w spo sób do mi nu ją cy by nie wpły nął.

Oj ciec mia sta Bie ru nia i po wia tu Bie ruń sko - Lę dziń skie go. Wzór lo kal ne -
go pa trio ty zmu, uczci wo ści i mą dro ści.

Dla mnie oso bi ście jest nie do ści głym wzo rem rad ne go i Prze wod ni czą -
ce go Ra dy Miej skiej.

Dziś, gdy go już nie ma po zo sta je na dzie ja, że nie zmar nu je my je go do -
rob ku. Ale dłu go bę dzie my pła kać, a Bie ruń bez Ja�na�Wie�czor�ka bę dzie już
in ny. 

Piotr Czar ny no ga
By ły sta ro sta, obec nie rad ny Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go

Jak�to�się�nie�da?
Kie dy peł ni łem funk cję za stęp cy, a na stęp nie przez dwie ka den cje bur mi strza Bie ru nia, naj bar dziej in te re so wa ły mnie

za gad nie nia go spo dar cze. Skarb ni cą wie dzy, wspar ciem i in spi ra cją do dzia łań był dla mnie Jan Wie czo rek. Za rów no
wte dy gdy peł nił funk cje sa mo rzą do we ja ko prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej, jak i wte dy, gdy po zo sta wał po za Ra dą. 

Kie dy mó wi li śmy, że cze goś się nie da zro bić, to Er win przy po mniał nam, że w trud nym i bied nym dwu dzie sto le ciu mię -
dzy wo jen nym, w Bie ru niu wy bu do wa no wie żę wod ną, za ło żo no sieć wo do cią go wą, wy bu do wa no szko łę i sie dzi bę Urzę -
du Miej skie go. Zwykł koń czyć swą wy po wiedź za wo ła niem: a co te raz się nie da? I już wie dzie li śmy, że nie od pu ści. Cza -
sem mię dzy na mi iskrzy ło, gdyż chcie li śmy wraz z rad ny mi pra co wać we dług okre ślo ne go pla nu. Dla Wie czor ka to by ło
za ma ło, cią gle przy cho dził z no wy mi po my sła mi i trud no by ło za nim na dą żyć. In te re so wa ło go wszyst ko co do ty czy Bie -
ru nia, a po nie waż po od zy ska niu sa mo dziel no ści nie mal wszyst ko na le ża ło bu do wać lub or ga ni zo wać od no wa, Jan Wie -
czo rek pil no wał har mo nij ne go roz wo ju mia sta.

Lu dwik Ja go da
By ły bur mistrz Bie ru nia

ERG�-owskie�wspo�mnie�nia
Bar dzo trud no w kil ku sło wach stre ścić mo ją bli sko dwu dzie sto let nią współ pra cę z dy rek to rem Ja nem Wie czor -

kiem w Za kła dach Two rzyw Sztucz nych „ERG”. Wspo mnę więc tyl ko to co naj bar dziej utkwi ło mi w pa mię ci.
Przede wszyst kim ogrom na, bar dzo szcze gó ło wa wręcz dro bia zgo wa wie dza do ty czą ca zło żo nych i nie bez piecz -
nych pro ce sów pro duk cyj nych. Jan Wie czo rek był wie lo let nim sze fem pro duk cji, a na stęp nie dy rek to rem ds. tech -
nicz nych. Za pa mię ta my Go ja ko wy bit ne go fa chow ca a za ra zem niezwykle skrom ne go i lo jal ne go Czło wie ka.

Zna mien nym wy da rze niem, w któ rym obaj bra li śmy udział by ły uro czy ste ob cho dy 145-le cia bie ruń skie go
„ERG -u” w 2016 ro ku. Uczest ni czy li w nich przed sta wi cie le kie row nic twa KGHM, Ni tro -Er gu Bie ru nia i Krup skie go
Mły na, de le ga cje za gra nicz ne i licz ni przed sta wi cie le za łóg. Gwiaz dą uro czy sto ści był dy rek tor Jan Wie czo rek, któ -
re go więk szość uczest ni ków zna ła oso bi ście lub przy naj mniej o Nim sły sza ła. To On, po swo im hi sto rycz no –wspo -
mnie nio wym wy stą pie niu zy skał aplauz ze bra nych.

Jan Ja nik
By ły dy rek tor ZTS ERG Bie ruń 
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Śmierć bli skiej oso by to bar dzo
trud na chwi la. Ból po stra cie spra -
wia, że nie je ste śmy w sta nie od dać
swo ich emo cji sło wa mi. 

Jan Wie czo rek, któ re go dziś że -
gna my uro dził się 5 paź dzier ni ka 1933
ro ku w Bie ru niu. Tu się wy cho wał
i uczęsz czał do szko ły. Ma tu rę zdał
w Li ceum Ogól no kształ cą cym imie -
nia Ada ma Mic kie wi cza w Ka to wi -
cach. W 1956 ro ku ukoń czył stu dia
w Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra -
ko wie na Wy dzia le Me ta lur gicz nym
i roz po czął pra cę w Za kła dach Che -
micz nych nr 1 w Bie ru niu Sta rym.
Z bie ruń skim ERG -iem zwią zał ca łą
swo ją dro gę za wo do wą, osta tecz -
nie osią ga jąc ran gę dy rek tor ską.

Trze ba mieć wiel kie ce le, by nie
pod dać się z po wo du drob nych nie -
po wo dzeń. Ta mą drość przy świe ca ła
Ja no wi Wie czor ko wi ca łe ży cie. Był
od da nym swo je mu mia stu spo łecz -
ni kiem. Po re for mie ad mi ni stra cyj -
nej 1975 ro ku, któ ra ode bra ła Bie ru -
nio wi nie za leż ność, wy zna czył so bie
ta ki wiel ki cel – ma rze nie, chciał od -
bu do wać nie za leż ność mia sta. Kre ślił
tę ideę wte dy, kie dy wie lu nie mie -
ści ła się ona w gło wach. Za ra żał oto -
cze nie wi zją su we ren no ści, wbrew
fak tom i oko licz no ściom, na wet w trud -
nych dniach sta nu wo jen ne go, kie dy
usły szał z ust ko mi sa rza woj sko we -

go, peł nią ce go funk cję wo je wo dy, że
sa mo dziel ny Bie ruń to mrzon ka. 

Jan Wie czo rek po zo stał nie złom -
ny, prze wod ni czył Spo łecz ne mu Ko -
mi te to wi Ob cho dów 600-le cia Nada -
nia Praw Miej skich Bie ru nio wi.
Or ga ni zo wał, prze ko ny wał, mo bi li -
zo wał wo kół sie bie tych, któ rzy nie
zwąt pi li w osta tecz ne po wo dze nie
je go mi sji. Bie ruń od zy skał sa mo -
dziel ność i du mę, a nasz „Er win” – bo
tak go na zy wa li śmy, zo stał prze wod -
ni czą cym Ra dy Miej skiej Bie ru nia. 

Był wi zjo ne rem, któ ry wy ma rzył so -
bie nie tyl ko sa mo dziel ny i sa mo rząd -
ny Bie ruń, ale tak że za pra gnął Bie ru -
nia bez po dzia łów na Sta ry i No wy.
Za pla no wał po wsta nie cen trum ad mi -
ni stra cyj ne go mia sta, tam, gdzie dziś
stoi gmach Sta ro stwa, po li cji i Cen -
trum Ini cja tyw Go spo dar czych. Je go
za an ga żo wa nie i sta ra nia prze ło ży ły
się rów nież na po wsta nie po wia tu bie -
ruń sko -lę dziń skie go. Krze wił po śród
nas – miesz kań ców, mi łość do swo je -
go mia sta, był za ło ży cie lem i pierw -
szym prze wod ni czą cym Sto wa rzy sze -
nia Mi ło śni ków 600-let nie go Bie ru nia.
Przez wie le lat nada wał ton je go dzia -
ła niu, by osta tecz nie zo stać ho no ro -
wym prze wod ni czą cym na sze go naj -
star sze go bie ruń skie go sto wa rzy sze nia. 

Był czło wie kiem wraż li wym i wszech -
stron nie uta len to wa nym. Pa sjo no wał

się hi sto rią, na sze go mia sta, je go tra -
dy cja mi i le gen da mi. Naj now sze je go
dzie je prze le wał na pa pier, jest au to -
rem czę ści „Ze szy tów Bie ruń skich”.
Speł niał się ja ko ar ty sta ama tor, zaj -
mo wał się rzeź bą w drew nie i me da -
lier stwem. Był ini cja to rem i współ twór -
cą ru cho mej szop ki w sta ro bie ruń skim
ko ście le św. Bar tło mie ja.

Za swą dzia łal ność wie lo krot nie
był od zna cza ny, m.in.: Krzy żem Ka -
wa ler skim i Krzy żem Ofi cer skim Or -
de ru Od ro dze nia Pol ski. Otrzy mał
za szczyt ny ty tuł Za słu żo ne go dla Mia -
sta Bie ru nia oraz zo stał uho no ro wa -
ny Na gro dą Sta ro sty Bie ruń sko -Lę -
dziń skie go Cle mens pro Cul tu ra
i Cle mens Pro Pu bli co Bo no.

„Umar łych wiecz ność do tąd trwa,

do kąd pa mię cią się im pła ci” – na pi -
sa ła na sza no blist ka. 

Pa mię taj my o dzie łach Ja na Wie czor -
ka! Pa mię taj my o na szym Er wi nie! 

W imie niu Za rzą du wszyst kich
człon ków i sym pa ty ków Sto wa rzy -
sze nia Mi ło śni ków 600-let nie go Bie -
ru nia skła dam ro dzi nie i wszyst kim
bli skim szcze re wy ra zy współ czu cia.

Wiecz ny od po czy nek racz mu dać
Pa nie …

Józef Berger przewodniczacy
Stowarzyszenia Miłosników

600-letniego Bierunia

Naj pierw pra gnę z wdzięcz ne go ser -
ca po dzię ko wać Bo gu i ro dzi com za dar
ży cia i otrzy ma ne ta len ty. Da lej po -
dzię ko wa nia dla mo jej świę tej pa mię -
ci mał żon ki We ro ni ki za wspól ne 38-
let nie po ży cie, za jej mi łość, tro skli wość,
po świę ce nie i wspar cie oraz wy cho -
wa nie dzie ci na wie rzą cych i prak ty -
ku ją cych ka to li ków. Dzię ku ję rów nież
mo jej sio strze Er ne sty nie z mę żem
Ma ria nem oraz ca łej jej ro dzi nie
za utrzy my wa nie ser decz nych wię zi.
Dzię ku ję tak że swym krew nym i ku zy -
no stwu. Dzię ku ję swym dzie ciom: Ce -
le sty nie, Jan ko wi, Kry si, Ani oraz Ma -
ry si oraz ca łej jej ro dzi nie za oka zy wa ną
mi łość i przy wią za nie do wię zi i tra dy -
cji ro dzin nych. Dzię ku ję swym ko cha -
nym wnu kom i pra wnu kom. Dzię ku ję
rów nież mo im świę tej pa mię ci te -
ściom, wszyst kim swa tom z ich ro dzi -
na mi. Szcze gól ne po dzię ko wa nie skła -
dam mo jej cór ce Ma ry si oraz jej mę żo wi
Se ba stia no wi za opie kę w cho ro bie,
oka zy wa ną cier pli wość oraz wy ro zu -
mia łość. Po dzię ko wa nie dla na szych
dusz pa ste rzy świę tej pa mię ci ks. Wa -
le ria na Ogier ma na oraz obec ne go pro -
bosz cza ks. Dzie ka na, Ka no ni ka Ja nu -
sza Kwa pi szew skie go za wspar cie
i po moc w dzie le sta ra nia o pod nie -
sie nie ko ścio ła świę te go Wa len te go
do god no ści Sank tu arium Die ce zjal -
ne go oraz za umoż li wie nie upa mięt -
nie nia ta bli ca mi wo tyw ny mi za słu żo -
nych dla na szej spo łecz no ści ka pła nów
ks. Pra ła ta Ja na Tro chy i wy bit ne go
na sze go ro da ka ks. Kar dy na ła Sta ni -
sła wa Na gy’go. Wszyst kim bie ruń skim
szop ka rzom, któ rzy się tru dzi li i do dnia
dzi siej sze go da lej się tru dzą, kon ty nu -
ując dzie ło na szej ru cho mej sta jen ki

od po nad 60 lat – naj go ręt szej dzię -
ku ję. Ser decz ne po dzię ko wa nia kie ru -
ję rów nież pod ad re sem współ pra -
cow ni ków, kie row ni ków, dy rek to rów
oraz ca łej za ło gi, wszyst kim z któ ry mi
mia łem szczę ście się spo tkać pod czas
swej pra cy za wo do wej w miej sco wym
„Erg -u”, w któ rym roz po czą łem ja ko
maj ster na warsz ta cie me cha nicz nym
a na funk cji dy rek to ra do spraw tech -
nicz nych za kła du koń cząc. Dzię ku ję
wszyst kim za te wspól nie prze ży te la -
ta i chwi le. Te ra do sne i te smut ne
a cza sem tra gicz ne. Dzię ku ję wszyst -
kim dzia ła czom, za wod ni kom oraz sym -
pa ty kom klu bu „Unia” z któ rym by -
łem zwią za ny od 16-go ro ku ży cia
a przez 25 lat peł ni łem funk cję Pre ze -
sa Klu bu. Wszyst kim bie ru nia kom, spo -
łecz ni kom, dzia ła czom związ ków, ak -
cji, or ga ni za cji po za rzą do wych dzię ku ję
za wspar cie pod ję tych prze ze mnie
dzia łań w spra wie od zy ska nia sa mo -
dziel no ści ad mi ni stra cyj nej dla Bie ru -
nia. Szcze gól nie dzię ku ję ko le dze Pio -
tro wi Czar ny no dze, rad ne mu Sej mi ku
Ślą skie go oraz przed sta wi cie lom ów -
cze snych Władz mia sta Ty chy. Prze -
wod ni czą cej Ra dy Mia sta pa ni Ry cie
Sto żyń skiej, Pre zy den to wi mia sta Je -
rze mu Śpie wa ko wi oraz by łe mu Wo -
je wo dzie Ślą skie mu Woj cie cho wi Cze -
cho wi, dzie ki któ rym od zy ska nie
sa mo dziel no ści sta ło się fak tem, Bie -
ruń wró cił na ad mi ni stra cyj ną ma pę
Pol ski. Dzię ku ję rów nież rad nym, bur -
mi strzom, pra cow ni kom na sze go Urzę -
du, któ rzy wspie ra li mnie w kształ to -
wa niu od no wa ob li cza na sze go mia sta.
Szcze gól ne po dzię ko wa nia pra gnę skie -
ro wać na rę ce bur mi strza Lu dwi ka Ja -
go dy za wie lo let nią współ pra cę i je go

oso bi ste za an ga żo wa nie w zbiór kę
środ ków pie nięż nych na bu do wę po -
mni ka św. Wa len te go Pa tro na Mia -
sta. W tym miej scu pra gnę rów nież
po dzię ko wać wie lo let nie mu za stęp cy
bur mi strzo wi Ja no wi Pod le śne mu
za owoc ną współ pra cę oraz obec ne -
mu bur mi strzo wi Kry stia no wi Grze si -
cy. Ślę rów nież po dzię ko wa nie Sta ro -
ście Po wia tu Bie ruń sko -Lę dziń skie go
Ber nar do wi Bed no rzo wi za wy róż nie -
nie mo jej oso by od zna cze nia mi w dzie -
dzi nie kul tu ry „Cle mens pro Cul tu ra”
i „Cle mens pro Pu bli co Bo no”. Szcze -
gól ne po dzię ko wa nia prze ka zu ję na rę -
ce mo ich ko le gów, przy ja ciół oraz sym -
pa ty ków na sze go Sto wa rzy sze nia
Mi ło śni ków 600-let nie go Bie ru nia
za pod ję cie dzie ła za cho wa nia pa mią -
tek z prze szło ści na sze go mia sta oraz
przed się wzięć słu żą cych je go roz wo -
jo wi i po pra wy ży cia w mie ście. W po -
dzię ko wa niu pra gnę wy róż nić ko le -
gów: Je rze go Bar ci ka, Fran cisz ka
Mrzy ka, Ja na Ja ni ka oraz Jó ze fa Ber -
ge ra, któ rzy od po cząt ku a więc od 1987
ro ku słu żą Sto wa rzy sze niu swym oso -
bi stym za an ga żo wa niem oraz od da -
niem po dzień dzi siej szy. Jó ze fo wi Ber -
ge ro wi szcze gól ne po dzię ko wa nia
za kon ty nu owa nie kie ro wa nia Sto wa -
rzy sze niem i wcie la nie w ży cie je go
mi sji. Wy ra zy wdzięcz no ści i po dzię -
ko wa nia za je go sta ra nia w po zy ski -

wa nie środ ków ze wnętrz nych w tym
Unij nych dla licz nych na szych przed -
się wzięć in we sty cyj nych i re no wa cyj -
nych pod ję tych przez Sto wa rzy sze nie,
w tym bu do wy kład ki łą czą cej obie
czę ści gro bli nad ul. Che mi ków i Po to -
kiem Sta wo wym. Pra gnę rów nież po -
dzię ko wać ko le gom ze Sto wa rzy sze -
nia Mi ło śni ków Zie mi Bie ruń skiej
„Po rą bek” i „Atlan dy da” oraz wszyst -
kim po zo sta łym sto wa rzy sze niom
dzia ła ją cym w Bie ru niu za wspól ne
przed się wzię cia słu żą ce na szym miesz -
kań com. Pod ko niec ale nie mniej ser -
decz nie dzię ku ję wszyst kim przy ja cio -
łom z za gra ni cy z miast part ner skich.
Szcze gól nie Wła dzom Mo ra vskie go Be -
ro una na Mo ra wach w Cze chach,
za bra ter ską współ pra cę i nada nie mi
ty tu łu Ho no ro we go Oby wa te la ich gro -
du. Szcze gól ne po dzię ko wa nia pły ną -
ce z wdzięcz ne go ser ca skła dam Ja no -
wi Bryn ku so wi, od da ne mu i do bre mu
du cho wi na szej współ pra cy. Po dzię -
ko wa nia rów nież dla na szych przy ja -
ciół z Gun del fin gen w Niem czech,
szcze gól nie dla św. pa mię ci prof. Er -
ne ro wi Ryn skie mu nie stru dzo ne mu
krze wi cie lo wi idei po jed na nia po mię -
dzy na szy mi na ro da mi i od da ne mu
przy ja cie lo wi na szych miesz kań ców.
Dzię ku ję rów nież szcze rze od da ne mu
i za an ga żo wa ne mu przy ja cie lo wi Bru -
no Zim mer ma no wi kon ty nu ato ro wi

dzie ła współ pra cy po mię dzy na szy mi
mia sta mi. Naj głęb sze wy ra zy wdzięcz -
no ści i po dzię ko wa nia skła dam rów -
nież przy ja cio łom z Ostro ga na Ukra -
inie i Meung sur Lo ire we Fran cji.
Na za koń cze nie ale za to naj go ręt sze
po dzię ko wa nia kie ru ję pod ad re sem
mo je go wie lo let nie go przy ja cie la Ro -
ma na Ny gi i je go św. pa mię ci bra ta ks.
Je rze go za współ pra cę w dzie le upięk -
sza nia i uatrak cyj nia nia prze strze ni na -
sze go mia sta. Przy ja cie lo wi, któ re mu
nie bra ko wa ło po my słów i wi zji ar ty -
stycz nej, bez któ re go wy sił ku i za an -
ga żo wa nia nie jed nej atrak cji
w Bie ru niu by nie by ło. Ser decz nie
dzię ku ję rów nież śp. prof. Ja no wi Czem -
pa so wi za współ pra cę z sa mo rzą dem
Bie ru nia i ze Sto wa rzy sze niem a w szcze -
gól no ści za po ra dy i wspar cie w chwi -
lach prze ło mo wych i trud nych. Te raz
naj waż niej sze – dzię ku ję wszyst kim
za wszel kie do bro, któ re spo tka ło mnie
w ży ciu, chciał bym tych, któ rych w wy -
ni ku me go po stę po wa nia skrzyw dzi -
łem lub ura zi łem ze skru szo ne go ser ca
prze pro sić, pro sząc o prze ba cze nie i da -
ro wa nie wi ny. Wszyst kich zaś pro szę
o mo dli twę za mnie. Niech do bry Bóg
w swym bez brzeż nym mi ło sier dziu da
nam wszyst kim grze chów od pusz cze -
nie i przyj mie nas do swej wie ku ist nej
chwa ły.

Jan Wie czo rek

Sza�now�ni�ze�bra�ni,�po�grą�że�ni�w ża�ło�bie!�

Po�dzię�ko�wa�nie
Śp.�Jan�Wie�czo�rek�po�zo�sta�wił�dla�po�tom�nych

swo�isty�list�–�te�sta�ment,�któ�ry�zgod�nie�wo�lą�Zmar�łe�go�od�czy�tał,
ksiądz�pro�boszcz�Ja�nusz�Kwa�pi�szew�ski.�

KS�„Unia”�sie�dzi�bą�ma�rzy�cie�li�
o wol�nym�Bie�ru�niu

W sierp niu 1974 przy ją łem się do pra cy na ERG -u. Kil ka po koi obok pra -
co wał Aloj zy Ka pi ca, któ ry był se kre ta rzem KS „Unia” Bie ruń Sta ry. Po nie -
waż wła śnie wy jeż dżał do Nie miec pro sił abym go za stą pił w klu bie. Tak
za czę ła się mo ja współ pra ca na ni wie spor to wej z Ja nem Wie czor kiem,
któ ry w la tach 1969-1991 był pre ze sem KS „Unia” Bie ruń Sta ry. W 1975
ro ku nasz klub ob cho dził 50 rocz ni cę dzia łal no ści i wspól nie z pre ze sem
Wie czor kiem mu sie li śmy to wszyst ko przy go to wać. Ob cho dy wy pa dły
zna ko mi cie ale nie ste ty w tym sa mym ro ku Bie ruń stra cił sa mo rząd ność
i zo stał włą czo ny do Ty chów. Od ra zu też Jan Wie czo rek roz po czął za bie gi
o od zy ska nie sa mo dziel no ści a sie dzi ba klu bu i je go in fra struk tu ra sta ły
się ba zą do tej dzia łal no ści. W cza sach gdy te le fon był nie do stęp ny i kon -
tro lo wa ny przez wła dze, w klu bie mie si li śmy do stęp do te go środ ka ko -
mu ni ka cji. To w klu bie od by wa ły się nie for mal ne spo tka nia i na ra dy.
W pa wi lo nie KS „Unia” ma rzy li śmy o sa mo dziel nym Bie ru niu a pre zes Jan
Wie czo rek przy go to wy wał ko lej ne kon sul ta cje i pe ty cje.

Je rzy Bar cik
Pre zes KS Unia w la tach 1991-1999 oraz obec nie 
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Dwa�ty�go�dnie�peł�ne�atrak�cji
dokończenie ze str. 1

Dla�czę�ści�uczniów,�któ�rzy�nie�mie�li
moż�li�wo�ści� wy�jaz�du� po�za� mia�sto,
bie�ruń�skie�szko�ły�pod�sta�wo�we�zor�-
ga�ni�zo�wa�ły� pół�ko�lo�nie� zi�mo�we
w dwóch�tur�nu�sach.�Łącz�nie�wzię�ło
w nich�udział 161�uczniów�klas I�-III.
Pro�gram� zo�stał� za�pla�no�wa�ny� tak,
aby�bez�wzglę�du�na wiek�i płeć�każ�-
de�dziec�ko�mo�gło�zna�leźć�coś�dla�sie�-
bie�i w mi�ły�oraz�atrak�cyj�ny�spo�sób
spę�dzić�czas.�Dzie�ci�mia�ły�moż�li�wość
co�dzien�ne�go�ko�rzy�sta�nia�pod okiem
opie�ku�nów�z ba�se�nu�oraz�za�jęć�spor�-
to�wych,�od�by�wa�ły�się� rów�nież�kre�-
atyw�ne�za�ję�cia�pla�stycz�ne�i mu�zycz�-
ne.� Co�dzien�nej� daw�ki� ener�gii
do�star�cza�ły� pa�nie� ku�char�ki,� któ�re
ser�wo�wa�ły�dzie�ciom�pysz�ne�obia�dy.

W cza sie fe rii Miej ska Bi blio te ka Pu -
blicz na nr 1 i nr 2 za pro si ła dzie ci
w wie ku przed szkol nym i wcze snosz -
kol nym do obej rze nia spek ta klu pt.,
Naj ja śniej sza gwiaz da” w wy ko na niu
ak to rów Te atru, Ka lej do skop” z Ryb -

ni ka. Ar ty ści za pre zen to wa li ma łym
wi dzom cie ka wą hi sto rię chłop ca
o imie niu Pa we łek, któ ry nie zwa ża jąc
na prze ciw no ści lo su, sta ra się ura to -
wać świat przed po to pem. Przed sta -
wie nie mia ło du że wa lo ry dy dak tycz -
ne, za ak cen to wa no w nim, jak waż ne
dla świa ta jest czy nie nie do bra oraz
po sza no wa nie osób star szych.

Pod czas fe rii w bi blio te ce dzie ci
mo gły rów nież grać w gry kom pu te -
ro we oraz plan szo we. Uwa gę mło -
dych czy tel ni ków przy cią ga ły wy eks -
po no wa ne na pół kach książ ko we
no wo ści.

Warsz ta ty ce ra micz ne, na któ re za -
pro si li śmy do Do mu Kul tu ry „Ga ma”,
w ra mach or ga ni zo wa nych fe rii, cie -

szy ły się bar dzo du żym za in te re so -
wa niem wśród naj młod szych miesz -
kań ców na sze go mia sta. Po wsta ły
gli nia ne ar cy dzie ła, któ re zo sta nę wy -
pa lo ne w pie cu ce ra micz nym oraz
po ma lo wa ne.

Za pra sza my na co ty go dnio we za -
ję cia ce ra micz ne, któ re od by wa -
ją się w każ dy czwar tek o go dzi -

nie 17.00 w do mu kul tu ry „Ga ma”
– mó wi Krzysz tof My al ski kie row -
nik DK „Ga ma”.

My ze swej stro ny do daj my, że
war to śle dzić ofer tę bie ruń skich pla -
có wek kul tu ral nych i spor to wych,
bo choć fe rie do bie gły koń ca, or ga -
ni za to rzy ma ją cie ka we pro po zy cje
na ko lej ne dni.

Roz�strzy�gnię�to�kon�kurs
na dy�rek�to�ra�BOK

Z dniem 1 mar ca bie żą ce go ro ku, funk -
cję Dy rek to ra Bie ruń skie go Ośrod ka Kul tu -
ry ob ję ła pa ni Jo an na Lo renc. O wy ni ku na -
bo ru prze pro wa dzo ne go w dro dze kon kur su
po in for mo wał Bur mistrz Mia sta w pi śmie
z dnia 6 lu te go. Do tych cza so wa pa ni dy -
rek tor – Zo fia Ła buś – prze szła na eme ry -
tu rę. 

Pa ni Jo an na Lo renc jest zna nym w na -
szym mie ście twór cą i dzia ła czem kul tu ry.
Szer szej pu blicz no ści da ła się po znać ja ko
za ło ży ciel ka, re ży ser oraz ak tor ka po pu -
lar ne go i ce nio ne go „Te atru dla do ro słych”. 
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L icz ba osób nie peł no spraw nych
w na szym wo je wódz twie sta -
no wi 13% ogó łu lud no ści. Po -

dob ne pro por cje do ty czą rów nież na -
sze go po wia tu i mia sta. War to
po sta wić so bie py ta nie: dla cze go wy -
da je się, że osób tych jest znacz nie
mniej? Otóż dla te go, że więk szość
nie peł no spraw nych po zo sta je za -
mknię ta w swo ich do mach, w krę gu
ro dzi ny, nie po sia da środ ków, moż li -
wo ści i od wa gi, by wyjść na uli cę.

W Bie ru niu na szczę ście jest Sto wa -
rzy sze nie na Rzecz Osób Nie peł no -
spraw nych „Ra dość Ży cia”, któ re
przy wspar ciu mia sta oraz wie lu in sty -
tu cji i osób do brej wo li, or ga ni zu je nie
tyl ko po moc w re ha bi li ta cji, ale rów -
nież sta ra się atrak cyj nie wy peł nić czas
wol ny. Nie daw no pi sa li śmy o mi ko łaj -
ko wym spo tka niu w Ju trzen ce. Dziś za -

miesz cza my zdję cia z do rocz ne go Ba lu
Nie peł no spraw nych, któ ry tra dy cyj nie
od był się w kar na wa ło we po po łu dnie
w RCKG „Re mi za” w Bie ru niu No wym.

Te go rocz ny bal z udzia łem nie peł -
no spraw nych z Bie ru nia i Boj szów,
jak zwy kle do star czył uczest ni kom
nie za po mnia nych wra żeń. Za kla wi -
sza mi sta nął Fran ci szek Mo skwa,
wpro wa dza jąc mu zy ką i śpie wem kar -
na wa ło wą at mos fe rę. – Bal to czas,

kie dy za po mi na my o pro ble mach. Ba -

wi my się ra zem, in te gru je my i dzie li -

my po zy tyw ną ener gią. Za le ży nam

na ta kiej do brej za ba wie, na któ rą

na si pod opiecz ni cze ka ją ca ły rok – po -
wie dział nam pre zes Sto wa rzy sze nia
An drzej Sty lok. Dzię ku je my wszyst -
kim, któ rzy po ma ga ją nam na co
dzień a te raz umoż li wi li zor ga ni zo -
wa nie te go ba lu – do dał pan An drzej. 

Na ba�lu�za�po�mi�na�my�o pro�ble�mach

A k tyw ność ży cio wa czło wie ka
nie koń czy się wraz z odej -
ściem na eme ry tu rę. Te raz

gdy nie cią żą już obo wiąz ki ro dzin ne
i za wo do we, moż na od dać się ro bie -
niu te go, co da je przy jem ność i sa -
tys fak cję. Uni wer sy tet Trze cie go Wie -
ku po wstał w Bie ru niu z my ślą
o ak ty wi za cji in te lek tu al nej osób, któ -
re za koń czy ły swo ją dzia łal ność za -
wo do wą.

Słu cha cze UTW nie tyl ko po sze rza -
ją wie dzę zdo by wa jąc no we umie -
jęt no ści, ale rów nież znaj du ją czas
na wspól ną za ba wę: wy ciecz ki, bie -
sia dy i ba le. W pią tek 22 lu te go od -

był się już ko lej ny w ostat nich la tach
bal kar na wa ło wy UTW. Je go uczest -
ni cy try ska li ener gią, hu mo rem i kon -
dy cją, ja kiej młod si mo gą je dy nie po -
zaz dro ścić. Trze ba mieć od wa gę
i spo ry dy stans do sie bie by w stro ju
Zor ro, gó ra la, kow bo ja, ry ce rza, Pip -
pi Lang strump i wie lu in nych prze -
bie rań ców ba wić się i tań czyć pod -
czas ba lu w RCKG „Re mi za”. Ta necz ne
hi ty po rwa ły wszyst kich na par kiet,
sło wem bal był su ty, we so ły i ha ła -
śli wy, czy li ta ki jak miał być. Wszy scy
ba wi li się do sko na le, wszak ba wić się
moż na w każ dym wie ku. Bra wa dla
or ga ni za to rów i uczest ni ków.

Słu�cha�cze�UTW
nie�tyl�ko�stu�diu�ją

Wśro dę 6 lu te go w Przed -
szko lu nr 1 w Bie ru niu by -
ło barw nie i we so ło, a to

za spra wą Ba lu Kar na wa ło we go ze
spe cjal nym udzia łem pod opiecz nych
Dzien ne go Do mu Se nio ra. Za ba wę
po prze dzi ło cu dow ne przed sta wie -
nie pt. „Kró lo wa Śnie gu”, któ re wpro -
wa dzi ło wszyst kich w świat ba śni
i jak że praw dzi wych war to ści.

Wy stęp dzie ci oraz przed sta wi -
cie lek gro na pe da go gicz ne go bar -
dzo spodo bał się pu blicz no ści, któ -
ra na gro dzi ła ar ty stów grom ki mi
bra wa mi.

Wspól na za ba wa w takt ty po wo
kar na wa ło wej mu zy ki przy nio sła wie -
le ra do ści za rów no za pro szo nym go -
ściom, jak i na szym pod opiecz nym.
Nad bez pie czeń stwem anio łów, di -

no zau rów, smo ków, ha wa jek, cy ga -
nek i wie lu in nych po sta ci czu wa ły
przed szkol ne służ by mun du ro -
we – ma li po li cjan ci i stra ża cy.

Stra co ne w tań cu ka lo rie, dzie -
ci mo gły uzu peł nić słod kim po czę -
stun kiem, przy go to wa nym w sa lach
gdzie kon ty nu owa no dal sze za ba wy.

Au�tor:�Alek�san�dra�Wró�bel

Naj�młod�si�i se�nio�rzy
ba�wi�li�się�ra�zem

BAL�PRZEBIERAŃCÓW
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dokończenie ze str. 1

W tym ro ku po tra dy cyj nym na -

bo żeń stwie Ksiądz Bi skup Grze gorz

Ol szow ski oraz bie ruń ski pro boszcz

ksiądz ka no nik Ja nusz Kwa pi szew -

ski w imie niu pa ra fii prze ka za li

do zbio rów na sze go Mu zeum Miej -

skie go dzwon sy gna tur kę, któ ry przez

wie le lat wzy wał wier nych na mo -

dli twy do Wa len cin ka.

O wie le bo gat szą tra dy cję, ma

pa ster ka stra żac ka – Msza świę ta,

w in ten cji stra ża ków. Od pra wia -

na o pół no cy z 13/14 lu te go kie dyś

in au gu ro wa ła uro czy sto ści od pu sto -

we. Jak za wsze, tak i tym ra zem zgro -

ma dzi ła ona bie ruń skich dru hów oraz

po żar ni ków z po wia tu i oko lic.

Kul mi na cją re li gij nych ob cho dów

by ła su ma od pu sto wa ku czci św.

Wa len te go, od pra wio na w czwar tek

14 lu te go w ko ście le pw. św. Bar tło -

mie ja. Prze wod ni czył jej ksiądz bi skup

Grze gorz Ol szow ski, a ho mi lię wy gło -

sił kanc lerz ku rii ks. Jan Smo lec.

W uro czy sto ściach od pu sto wych

uczest ni czy li przed sta wi cie le władz

sa mo rzą do wych na sze go mia sta:

rad ni z prze wod ni czą cym Ra dy Miej -

skiej Mar ci nem Ny gą oraz bur mistrz

Kry stian Grze si ca wraz z za stęp cą

Se ba stia nem Ma cio łem.

Jak co ro ku du cho wym do zna -

niom to wa rzy szy ły ko lo ro we stra -

ga ny, któ re usta wio ne by ły na

ryn ku oraz wzdłuż uli cy Kra kow -

skiej. Po po łu dniu na pla cu szkol -

nym przed Szko łą Pod sta wo wą nr 1

wy sta wio ne by ło zi mo we wi do wi -

sko ple ne ro we te atru „A” z Gli -

wic – pt.: „Apa ge”. Wi do wi sko jest

barw nym spek ta klem ulicz nym, któ -

ry po wstał na kan wie chrze ści jań -

skiej le gen dy. Je go mot to spro wa -

dza się do bi blij ne go cy ta tu „bo jak

śmierć po tęż na jest mi łość” … a prze -

cież na wet po tęż niej sza. Dzień Świę -

te go Wa len te go to dzień do bry dla

każ de go i dla te go te le wi zyj na „Su -

per sta cja” w swej re la cji ogło si ła

na sze mia sto sto li cą mi ło ści, do któ -

re go z ro ku na rok przy by wa co raz

wię cej za ko cha nych. Wie lu z nich

uczest ni czy w spe cjal nej Mszy świę -

tej za rę czy no wej.

O tym, że kult świę te go Wa len te -

go jest w na szym mie ście ży wy i cią -

gle, od wie ków, nie ga sną cy nie trze -

ba w Bie ru niu, tak jak w bliż szej

i dal szej oko li cy, ni ko go prze ko ny -

wać. Świad czą o tym ty sią ce pąt ni -

ków, któ rzy w tym ro ku tak jak od czte -

rech wie ków od wie dzi li drew nia ny

ko śció łek, któ re mu pa tro nu je.

Do�Walentego�uciekaj�się�śmiele
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Jo an nę Jar czyk – pi sar kę z Bie ru -
nia prze sta wi li śmy w po przed nim wy -
da niu Rod ni. Z kro ni kar skie go obo -
wiąz ku wspo mnij my więc je dy nie, że
pa ni Jo an na gra na or ga nach w ko -
ście le pw. św. Bar ba ry, pi sze po wie -
ści i ma lu je. Dru gi już wer ni saż jej
prac od był się 31 stycz nia w Do mu
Kul tu ry „Tria da” i zgro ma dził spo rą

gru pę wiel bi cie li ta len tu bie ru nian -
ki. Wy sta wa by ła po łą czo na z pro -
mo cją naj now szej książ ki Jo an ny Jar -
czyk za ty tu ło wa nej „Zgro ma dze nie”.

Dzię ki uprzej mo ści au tor ki i wy -
daw nic twa „No vae Res” otrzy ma li -
śmy trzy eg zem pla rze, któ re roz lo -
so wa li śmy wśród uczest ni ków
ogło szo ne go na ła mach Rod ni kon -

kur su. Py ta nie kon kur so we brzmia -
ło, do ja kie go ga tun ku li te rac kie go
na le ży „Zgro ma dze nie”? Pra wi dło -
wej od po wie dzi udzie li li i na gro dy
w wy ni ku lo so wa nia otrzy mu ją: Ja -
nusz Pie korz, Ka ta rzy na Gór nik oraz
Agniesz ka Mi chal ska. Na gro dy bę -
dą do ode bra nia w Ki no te atrze „Ju -
trzen ka”.

Już daw no za po mnie li śmy, że bi -
blio te ka to rząd pół ek z książ ka -
mi i znu dzo na pa ni bi blio te kar -

ka. Dzi siaj to pla ców ki mul ti me dial ne
nie rzad ko peł nią ce funk cję klu bu kul -
tu ry. Po dob nie mu zea, to nie fil co -
we kap cie i por tre ty smut nych przod -
ków, któ rych nie wol no do ty kać.
Oczy wi ście, jak to ma wiał imć Za gło -
ba: „znaj pro pro cjum mo cium pa -
nie”, ale mu zea XXI wie ku, aby się
obro nić i być ży wy mi pla ców ka mi,
od wie dza ny mi przez zwie dza ją cych,
bar dziej po win ny przy po mi nać to, co
zna my z pod zie mi kra kow skie go ryn -
ku czy war szaw skie go Po lin. Sko ro
na wet Ty chy wpraw dzie z bo gat szym
bu dże tem, ale jak że skrom niej szą hi -
sto rią, za fun do wa ły so bie mu zeum,
to cóż się dzi wić mia stu z sześć set -
let nią hi sto rią?

W roz wo ju Bie ru nia do szli śmy już
do eta pu, kie dy z za py zia łej sen nej
pro win cji na po wrót sta li śmy się ma -
low ni czym, pręż nym i ak tyw nym mia -
stecz kiem. Wpraw dzie, cią gle jest
wie le do zro bie nia, bo mia sto – jak
każ dy or ga nizm – sta le się roz wi ja,
ale mo że my wresz cie za jąć się do ku -
men to wa niem prze szło ści.

DO�KU�MEN�TO�WA�NIE
PRZE�SZŁO�ŚCI

O po trze bie po wsta nia w Bie ru niu
mu zeum, któ re gro ma dzi ło by, prze -
cho wy wa ło i udo stęp nia ło za byt ki
kul tu ry, do ku men ty, fo to gra fie mó -
wią ce o dzie jach i kul tu rze na sze go
mia sta, dyskutowało się od wie lu lat.
Licz ne śla dy, któ re świad czą o tym,
jak po wsta wał gród nad Mlecz ną i jak
się roz sze rzył w mia sto nad Wi słą,
na dal po zo sta ją nie do stęp ne dla szer -
szej pu blicz no ści. Skry wa ne w cie niu
nisz cze ją, co mo że z ko lei do pro wa -
dzić do utra ce nia szan sy na po zna -
nie dzie jów mia sta.

Przy po mnij my, że for mal nie mu -
zeum ist nie je od 1 paź dzier ni ka 2018
ro ku. To Ra da Miej ska po przed niej
ka den cji zde cy do wa ła o utwo rze niu
Mu zeum Miej skie go w Bie ru niu, któ -
re bę dzie nie tyl ko miej scem kon -

tem pla cji sztu ki, ale tak że ośrod kiem
kształ ce nia spo łe czeń stwa w za kre -
sie hi sto rii, kul tu ry, a w tym rów nież
dzie jów oraz kul tu ry re gio nu i na szej
ma łej oj czy zny – Bie ru nia.

Po prze pro wa dzo nym kon kur sie,
sta no wi sko dy rek to ra pla ców ki w or -
ga ni za cji po wie rzo no Agniesz ce Szy -
mu li. Pa ni dy rek tor mó wi o so bie, że
jest et no lo giem z wy kształ ce nia, z wy -
bo ru i z pa sji. Ma roz le głą wie dzę
i do świad cze nie, któ re po zwo li jej
na pro wa dze nie tak od po wie dzial -
nej pla ców ki. Jest ab sol went ką Uni -
wer sy te tów: Ślą skie go (et no lo gia),
Ja giel loń skie go (Po dy plo mo we Stu -
dium Mu ze olo gicz ne) i Eko no micz -
ne go w Ka to wi cach (Za rzą dza nie
w kul tu rze, sztu ce i tu ry sty ce kul tu -
ro wej).

Kil ka mie się cy póź niej w kwiet -
niu 2018 r. pro jekt sta tu tu no wej
pla ców ki zo stał prze sła ny do Mi ni -
ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na -
ro do we go, któ re w ma ju 2018 r.
uzna ło pro jekt sta tu tu Mu zeum Miej -
skie go w Bie ru niu (w or ga ni za cji)
za uzgod nio ny z Mi ni strem Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go. Na se sji
w dniu 30 sierp nia ubie głe go ro ku
Ra da Miej ska w Bie ru niu pod ję ła
uchwa łę w spra wie utwo rze nia
(z dniem 1.10.2018 r.) in sty tu cji kul -
tu ry Gmi ny Bie ruń o na zwie Mu -
zeum Miej skie w Bie ru niu (w or ga -
ni za cji) oraz nada nia jej sta tu tu.

Wspól�nie�stwórz�my�na�sze�bie�ruń�skie�mu�zeum

„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.

r e k l a m a

Ma�my�lau�re�atów�kon�kur�su

Jo�an�na�Jar�czyk
pi�sze�fan�ta�sy

CZE�KA�MY�NA�WA�SZE
SKAR�BY

Za ło żo no, że Mu zeum bę dzie zbie -
rać za byt ki i do ku men ty ilu stru ją ce
dzie je lo kal ne, zwłasz cza zaś na stę -
pu ją ce za gad nie nia: ży cie co dzien ne

miesz kań ców Bie ru nia w prze szło ści,
hi sto ria ro dzin tu tej szych i przy by -
łych z in nych re gio nów Pol ski, po -
wsta wa nie mia sta i je go roz wój, dzie -
dzic two kul tu ro we Bie ru nia, twór czość
ar ty stów zwią za nych z Bie ru niem i po -
wia tem bie ruń sko -lę dziń skim.

Mu zeum jest war te ty le, ile war te
są zgro ma dzo ne w nim eks po na ty.
W pla nach na ten rok jest roz po czę -
cie bu do wy ko lek cji mu ze al nej. Dla -
te go też, jak mó wi Agniesz ka Szy mu -
la, obec nie gro ma dzo ne są eks po na ty
do zbio rów. Za chę ca my Pań stwa
do ofia ro wa nia pa mią tek, zdjęć i ak -
ce so riów do ku men tu ją cych dzie je
Bie ru nia i je go miesz kań ców.

Cze ka my na: do ku men ty, świa -
dec twa, zdję cia, pa miąt ki, mo dli -
tew ni ki, wy daw nic twa re li gij ne, ele -
men ty stro ju lu do we go i ubio ru,
przed mio ty co dzien ne go użyt ku, na -
rzę dzia rze mieśl ni cze i in ne obiek ty
do ku men tu ją ce dzie je Bie ru nia i je -
go miesz kań ców.

In te re su ją nas nie tyl ko obiek ty
ma te rial ne. Chęt nie usły szy my rów -
nież opo wie ści o daw nym Bie ru niu,
o hi sto rii ro dzin tu tej szych i przy by -
łych z in nych re gio nów Pol ski, o tra -
dy cjach, któ re Pań stwo kul ty wu je -
cie – do da je dy rek tor Szy mu la.

Zbi�gniew�Pik�sa

Mu zeum Miej skie w Bie ru niu (w or ga ni za cji) mie ści się w Urzę dzie Miej -
skim ul. Ry nek 14 w po ko ju 22. Je go or ga ni za to rzy cze ka ją na wszel kie
Pań stwa pro po zy cje w śro dy i w czwart ki w go dzi nach od 7.30 do 15.30.
Aby umó wić się w in nym ter mi nie, pro si my o kon takt: tel. 32 708 09 89
e -ma il mu zeum@mu zeum.bie run.pl
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–�W nie�dzie�lę 3�mar�ca�w Do�mu
Kul�tu�ry� „Ga�ma”� przy uli�cy� Che�mi�-
ków� od�był� się� kon�cert� „Pon�ti�cel�-
lo”.�Bi�le�ty,�choć�nie�naj�tań�sze,�ro�ze�-
szły� się� bły�ska�wicz�nie.� Skąd� bie�rze
się�ten�mu�zycz�ny�fe�no�men?

– Lu dzie spra gnie ni są roz ryw ki
na wy so kim po zio mie, je ste śmy są -
sia da mi, a mar co we kon cer ty w Bie -
ru niu – to już po wo li tra dy cja. My -
ślę, że te wszyst kie ele men ty zło ży ły
się szyb ką sprze daż bi le tów i za -
pew niam me lo ma nów, że do ło ży -
my sta rań, aby nie za wieźć ich ocze -
ki wań.
–�Skąd�wzię�ła�się�or�kie�stra�„Pon�-

ti�cel�lo”?
– Ni gdy bym nie przy pusz czał, że

w ma łej gmi nie, w któ rej miesz kam
po wsta nie or kie stra sym fo nicz na. Ini -
cja to rem był ów cze sny wójt Boj szów
Hen ryk Utar ta dzię ki któ re mu, w li -
sto pa dzie 2009 ro ku pod pa tro na -
tem Urzę du Gmi ny Boj szo wy po wstał
ze spół skła da ją cy się z mło dych mu -
zy ków – ab sol wen tów Aka de mii Mu -
zycz nych. Or kie stra w krót kim cza sie
zy ska ła uzna nie wśród wie lu słu cha -
czy uczest ni czą cych w licz nych kon -
cer tach. Po cząt ko wy skład li czą cy
8 osób szyb ko się roz ra stał o ko lej -
nych mu zy ków. Dziś or kie stra w peł -
nej ob sa dzie li czy po nad 30 osób.
Nasz ze spół współ pra cu je z wie lo ma
wo ka li sta mi, tan ce rza mi i in stru men -
ta li sta mi, w za leż no ści od za po trze -
bo wa nia i pro gra mu kon cer tu. Oczy -
wi ście gra my też w mniej szych sa lach
i wte dy nie po trze ba tak licz nej gru -
py mu zy ków. Je że li pro gram jest cie -
ka wy, to rów nież ma ły skład in stru -
men ta li stów po tra fi zgro ma dzić du żą
pu blicz ność.

–�Skąd�po�cho�dzą�mu�zy�cy�gra�ją�cy
w Wa�szej�or�kie�strze?�Trud�no�uwie�-
rzyć,�że�w Boj�szo�wach�miesz�ka�trzy�-
dzie�stu�sym�fo�ni�ków?

– Trzon ze spo łu sta no wią boj szo -
wia nie, pro fe sjo nal ni mu zy cy, ab sol -
wen ci aka de mii mu zycz nych. Po zo -
sta li, to rów nież mu zy cy za wo do wi
po cho dzą cy z róż nych miej sco wo ści
wo je wódz twa. Osiem dzie siąt pro cent
ze spo łu to sta ły skład, resz ta jest do -
bie ra na w za leż no ści od po trzeb wy -
ko naw czych i moż li wo ści cza so wych
mu zy ków, któ rzy pra cu ją na eta tach
w Fil har mo niach, Ope rach i Te atrach.
Gdy by zgro ma dzić wszyst kich in stru -
men ta li stów, któ rzy prze wi nę li się
przez „Pon ti cel lo”, to uzbie ra ła by się
pra wie set ka ar ty stów gra ją cych w na -
szym ze spo le. Przy kła do wo w or kie -
strze mam jed ną trąb kę, a gra ło z na -
mi co naj mniej pię ciu trę ba czy.
– Nie� chciał�bym� ge�ne�ra�li�zo�wać,

ale�chy�ba�nie�ma�na świe�cie�or�kie�-
stry,� któ�ra� utrzy�my�wa�ła�by� się� sa�-
ma.� Kto� fi�nan�su�je� dzia�łal�ność�Wa�-
sze�go�ze�spo�łu?

– Funk cjo nu je my ja ko dzia łal ność
go spo dar cza i je ste śmy ze spo łem,
któ ry zbie ra się dla re ali za cji okre -
ślo ne go pro jek tu. Dla te go nie ma -
my żad nych eta tów, ani na wet wła -
snej sa li prób. Ćwi czy my w bu dyn ku
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej, a ostat -
nio w au li daw ne go gim na zjum. Je -
ste śmy do fi nan so wa ni przez wła dze
Gmi ny Boj szo wy oraz spon so rów in -
dy wi du al nych i in sty tu cjo nal nych.
Jed nym z nich jest nasz pro boszcz,
któ ry mię dzy in ny mi do fi nan so wu -
je, cho ciaż by kon cer ty świę to jań -
skie i ko lę do we. Dzię ki cze mu mo -
że my grać w ko ście le, a słu cha cze

nie mu szą ku po wać bi le tów. Rów -
nież wśród miesz kań ców Bie ru nia
nie brak spon so rów na szej or kie -
stry. Nie daw no za gra li śmy dwa kon -
cer ty do tek stów Grze go rza Plew -
nio ka, co póź niej za owo co wa ło
na gra niem pły ty. Tak że te raz, w przy -
pad ku kon cer tu w Bie ru niu, du żej
po mo cy udzie la nam gmi na Bie ruń.
Po nie waż jed nak jest to kon cert bi -
le to wa ny, to część na kła dów po win -
na się zwró cić.
–�Co�ozna�cza�na�zwa�„Pon�ti�cel�lo”?
– Na zwę wy my śli li śmy w krę gu ro -

dzin nym. Pon ti cel lo to mo ste czek,

pod sta wek utrzy mu ją cy stru ny, tro -
chę tech ni ka wy ko naw cza i stąd na -
zwa na szej or kie stry. W każ dym ra zie
na zwę za czerp nę li śmy z ter mi no lo -
gii mu zycz nej, choć moż na ją też tłu -
ma czyć sze rzej. Chce my swo im gra -
niem bu do wać mo sty i mieć na na szych
kon cer tach pu blicz ność nie tyl ko z naj -
bliż szej oko li cy.
– Jak�Pan,� ja�ko�dy�ry�gent�przy�go�-

to�wu�je�się�do kon�cer�tu?
– Przede wszyst kim wy bie ram pro -

gram i go przed sta wiam or kie strze
i za ma wia ją ce mu. Za czy nam od zdo -
by cia nut na or kie strę, co nie jest ta -

kie ła twe. Na po cząt ku sta ram się
słu chać na grań utwo rów, nad któ ry -
mi ak tu al nie pra cu ję. Ro bię to dla
za po zna nia się z tra dy cją wy ko naw -
czą, zwłasz cza że w dzi siej szych cza -
sach ma my do stęp do wie lu zna ko -
mi tych na grań. Sta ram się jed nak nie
ule gać po ku sie pój ścia na skró ty i zwy -
kłe go ko pio wa nia. Wręcz prze ciw -
nie, znam umie jęt no ści na szej or kie -
stry, ocze ki wa nia pu blicz no ści
i dla te go tam, gdzie to moż li we, wpro -
wa dzam wła sne ele men ty in ter pre -
ta cyj ne. Za sta na wiam się, czy chcę
w da nym miej scu zmia nę tem pa, ar -
ty ku la cji i tak da lej. Zwłasz cza ba ro -
ko we kom po zy cje da ją nam du że
moż li wo ści, gdyż w tam tym cza sie
kom po zy tor ogra ni czał się do na pi -
sa nia nut, bez okre śleń mu zycz nych.
Za wo do wy mu zyk wie, jak na le ży
grać mu zy kę z po szcze gól nych epok.
–�Pro�szę�przy�po�mniec�ja�kich�utwo�-

rów� wy�słu�cha�li�śmy� na bie�ruń�skim
kon�cer�cie?

– Na kon cer cie kar na wa ło wym w od -
no wio nej Ga mie zagraliśmy mu zy kę
w kar na wa ło wych ryt mach, prze pla -
ta ną śpie wem i do brym hu mo rem.
Pio sen ki mu si ca lo we i ne apo li tań skie,
ta necz ne utwo ry w bo ga tych aran ża -
cjach or kie stro wych, a tak że kla sycz -
ne hi ty w roz ryw ko wym kli ma cie. 

Wraz z or kie strą wy stą pili: te nor
Woj ciech Po pra wa i so pra nist ka Ju -
sty na Bu jak. 

Zbi gniew Pik sa

Pon�ti�cel�lo�na�ko�niec�kar�na�wa�łu
Roz�mo�wa�Rod�ni�z Ro�ber�tem�Koź�bia�łem�– dy�ry�gen�tem�i dy�rek�to�rem�ar�ty�stycz�nym��Boj�szow�skiej�Or�kie�stry�Sym�fo�nicz�nej�„Pon�ti�cel�lo”



■ Sto�wa�rzy�sze�nie�na rzecz�Osób�Nie�peł�no�spraw�nych�Ra�dość�Ży�cia

Nu�mer�KRS 0000052476,�ad�res�War�szaw�ska 270,�43-155�Bie�ruń,�woj.�ślą�skie

■ Sto�wa�rzy�sze�nie�Mi�ło�śni�ków�600-let�nie�go�Bie�ru�nia

Nu�mer�KRS 0000004674,�ad�res:�Che�mi�ków 40,�43-150�Bie�ruń,�woj.�ślą�skie

■ Fun�da�cja�Ga�len

Nu�mer�KRS 0000279618,�ad�res:�Che�mi�ków 40,�43-150�Bie�ruń,�woj.�ślą�skie

■ Ochot�ni�cza�Straż�Po�żar�na�Bie�ruń�Sta�ry

Nu�mer�KRS 0000111007,�ad�res:�Oświę�cim�ska 453,�43-150�Bie�ruń,�woj.�ślą�skie

■ Ochot�ni�cza�Straż�Po�żar�na�Bie�ruń�No�wy

Nu�mer�KRS 0000111823,�ad�res:�Re�mi�zo�wa 19,�43-155�Bie�ruń�No�wy,�woj.�ślą�skie

■ Tyl�ko�ciut�trud�niej�jest�wspo�móc bie�ruń�skich�har�ce�rzy.�Tu�wpi�su�je�my Nu�mer�KRS�0000273051,

KO�NIECZ�NIE�z do�pi�skiem XXVII�Szczep�ZHP�Bie�ruń.�Ina�czej�wszyst�ko�utknie�w wiel�kim�har�cer�-

skim�wor�ku�w któ�rym�jest�i Cho�rą�giew�Ślą�ska�ZHP�i Hu�fiec�Ty�ski,�a jak�bę�dzie�do�pi�sek�–�to�pie�-

nią�dze�do�sta�ną�bie�ruń�scy�dru�ho�wie.�

■ UKS�„Unia”�Bie�ruń�–�za po�śred�nic�twem�Fun�da�cji�Stu�denc�kiej�MŁO�DZI�MŁO�DYM

Nu�mer�KRS 000270261�z do�pi�skiem:�CEL:�UKS�UNIA�BIE�RUŃ

■ Sto�wa�rzy�sze�nie�Or�kie�stra�KWK�„Piast”

Nu�mer�KRS 0000620286,�ad�res�ul.�Tu�ry�stycz�na 1, 43-155�Bie�ruń,�woj.�ślą�skie�
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Odszedł
znany�i�ceniony
bierunianin

Śp.�Hen�ryk�Koj�uro dził się 25.06.1940 r w Bie ru niu No wym, w bu dyn ku

dwor ca ko le jo we go, przy ul. Ofiar Oświę cim skich. Przez dłu gi okres miesz -

kał przy skrzy żo wa niu ul. War szaw skiej i Wa wel skiej w Bie ru niu, w bu -

dyn ku zwa nym Ham ro wi zną. Mistrz kra wiec twa cięż kie go, któ ry ca łe swo -

je ży cie po świę cił pra cy za wo do wej. Je go kunszt i warsz tat kra wiec ki

zna ny był nie tyl ko w Bie ru niu, ale i w oko li cy. Udzie lał się spo łecz nie

w Sto wa rzy sze niu „Po rą bek”. Był tak że dzia ła czem w Ce chu Rze miosł

Róż nych w Ty chach. To rów nież dzię ki je go ini cja ty wie po wsta ło jed no

z waż niej szych wy da rzeń miej skich pn. „Noc Świę to jań ska” nad Wi słą.

Wol ny czas spę dzał w swo im ma łym przy do mo wym ogród ku, sa dząc i pie -

lę gnu jąc krze wy, a tak że ro śli ny ozdob ne. Był za wsze po god ny, roz mow -

ny, słu żył po mo cą i do brą ra dą. Był praw dzi wym pa trio tą lo kal nym, wy jąt -

ko wo zna ją cym hi sto rię Bie ru nia, ko cha ją cym swo ją ma łą oj czy znę po nad

wszyst ko. 

W na szej pa mię ci po zo sta nie na za wsze.

Uro�czy�sto�ści�po�grze�bo�we�od�by�ły�się�dnia 29�stycz�nia

w ko�ście�le�pw.�NSPJ�w Bie�ru�niu.

Serdeczne podziękowania Wszystkim,
którzy uczestniczyli w Ceremonii Pogrzebowej

Ś.P. Henryka Koja

składa Rodzina

Bóg Zapłać w imieniu Ś.P. Henryka

Nie wiem, czy też tak ma cie, ale ja mam wra że nie,
że le d wie przed chwi lą wy peł nia łem swój ze szło -
rocz ny PIT. Czas szyb ko bie gnie i po ra szy ko wać

się do po wtór ki. Jak wszy scy nie lu bię się roz sta wać ze
swo imi pie niędz mi, ale co ro bić, po dat ki trze ba pła cić. I tyl -
ko na osło dę zo sta je mi świa do mość, że nie po no sząc żad -
nych kosz tów mo gę wes przeć, wy bra ną przez sie bie or ga -
ni za cję po żyt ku pu blicz ne go. Moż li wość prze ka zy wa nia 1%
po dat ku do cho do we go od osób fi zycz nych wpro wa dzi ła
usta wa o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria -
cie w 2003 r. Od te go też cza su, co ro ku ape lu je my na ła -
mach Rod ni, by prze ka zać swój je den pro cent na któ rąś
z bie ruń skich or ga ni za cji. Rów nież w tym wy da niu na szej
ga ze ty ape lu je my o po moc dla na szych spo łecz ni ków.

1% po dat ku to – cza sa mi – nie wie le, za le d wie pa rę -
dzie siąt zło tych. Jed nak ta ka nie wiel ka kwo ta, zwie lo -
krot nio na set ka mi po dob nych, po tra fi już dzia łać cu da,
któ rych wy miar jest nie zwy kle kon kret ny. Po roz mo wie,
z przed sta wi cie la mi bie ruń skich or ga ni za cji po żyt ku pu -
blicz ne go wiem, że z ty tu łu 1% otrzy mu ją kwo ty rzę du
kil ku ty się cy zło tych i choć nie jest to sza lo na kwo ta, ale
w bu dże cie każ dej or ga ni za cji sta no wi zna czą cą po zy cję. 

TRO�CHĘ�ZMIAN

W tym ro ku zna czą co się zmie ni ły prze pi sy i po dat ni cy
do sta ją wy peł nio ne PIT -y dzię ki usłu dze Twój e -PIT. Mo -

gą je we ry fi ko wać i uzu peł niać, ale mo gą też nie zro bić
nic i nie zo sta ną za to uka ra ni. Dla chęt nych jest na dal
moż li wość wy sła nia do urzę du skar bo we go PIT -a pa pie -
ro we go. Po dob nie jak w ubie głych la tach eme ry ci i ren -
ci ści mo gą ko rzy stać z PIT -OP. 

Od 15 lu te go 2019 r. po dat ni cy mo gą ko rzy stać z usłu -
gi Twój e -PIT. To no wy spo sób roz li cza nia się z po dat ków.
Do ty czy de kla ra cji PIT -37 i PIT -38. Po dat ni cy mo gą wska -
zy wać no we OPP w swo ich ze zna niach elek tro nicz nych
lub po zo sta wiać sta re (wska za ne w la tach ubie głych). Po -
dat nik, któ ry w ubie głym ro ku wsparł ja kąś or ga ni za cję
po wej ściu do swo je go PIT -a w usłu dze Twój e -PIT, znaj -
dzie da ne or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go wspar tej przez
nie go w 2018 r. Mo że je zo sta wić bez zmian, mo że zmie -
nić, a mo że zu peł nie ska so wać. Je dy nie kwo ta wspar cia
się zmie ni, bo za le ży od wiel ko ści po dat ku. 

W przy pad ku po dat ni ka, któ ry w ro ku ubie głym nie
prze ka zy wał 1%, po la do ty czą ce te go od pi su bę dą pu ste.
Wte dy sam po dat nik zde cy du je czy chce wes przeć ja kąś
or ga ni za cję. 

My za chę ca my do wspie ra nia or ga ni za cji dzia ła ją cych
w na szym mie ście i po da je my da ne, któ re na le ży wpi sać
do de kla ra cji.

Li�sta� bie�ruń�skich� or�ga�ni�za�cji� po�żyt�ku� pu�blicz�ne�go
upraw�nio�nych�do�otrzy�ma�nia 1%�po�dat�ku�za rok 2018
po�ni�żej:

ZO�STAW 1%
W BIE�RU�NIU



14 Rodnia nr 2/2019 WOKÓŁ NAS

Po wo li sta je się tra dy cją, że
wio sną Te atr dla Do ro słych
ra czy swo ją pu blicz ność no -

wym spek ta klem. W tym ro ku pre -
mie ra bę dzie mia ła miej sce 8 mar -
ca o go dzi nie 19.00 w dk. „Ga ma”.
Te atr dla Do ro słych przy go to wał
zna ko mi tą ko me dię na pi sa ną przez
Mar ci na Me lo na, a wy re ży se ro wa -
ną przez Jo an nę Lo renc pt. „Chop
od mo jij ba by”. Bę dzie my go ścić
w do mu tra dy cyj ne go, współ cze -
sne go, ślą skie go mał żeń stwa, w któ -
rym on (Sła wo mir Ro sow ski) jest
już na pen zy ji, a ona (Dag ma ra
Kup czyk) do ra bia, jeż dżąc za gra -
ni cę. Prze ży wa ją smut ki zwią za ne
z roz sta niem, ale ona pró bu je te -
mu ja koś za ra dzić i za spo ko ić swo -
je pod sta wo we po trze by, któ re nie
tyl ko zwią za ne są z za rob kiem.

Ca łość po da na w pięk nej śląsz -
czyź nie, w któ rej po ja wią się tak że
sło wa z mło dzie żo we go żar go nu,
któ re o dzi wo pięk nie brzmią

w ustach Any, któ ra lgnie do no wo -
cze sno ści. Ak cja przed sta wie nia jest
bar dzo dy na micz na, peł na zwro tów
ak cji, w któ rej po zna my łzy i ra dość
mał żon ków oraz … – nie, te go „oraz”
nie zdra dzi my. To trze ba zo ba czyć!

Te go rocz ny spek takl jest czę ścią
przed sta wie nia pt. „Męż czyź ni – Ko -
bie tom” (w ze szłym ro ku za ty tu ło -
wa ne by ło „Ko bie ty – Ko bie tom”)
i w je go dru giej, mu zycz nej czę ści
usły szy my kil ka pio se nek w wy ko -
na niu Łu ka sza Kost ki (świet ne go
mło de go wo ka li sty – zwią za ne go
pry wat nie z Bie ru niem) oraz mę -
skiej czę ści chó rów „Po lo nia”
i „Har mo nia” pod dy ry gen tu rą Mał -
go rza ty Ka li now skiej -Przy byl skiej.
Nad ca ło ścią czu wa i o szcze gó ły
wy stę pu za dba ła Jo an na Lo renc,
któ ra cie szy się, że w Dniu Ko biet
mo że do star czyć prze żyć kul tu ral -
nych wszyst kim pa niom, na któ re
cze ka ją w Ga mie jesz cze in ne, mi łe
nie spo dzian ki.

Na mo cy usta wy z dnia 20 lip -
ca 2018 r. o prze kształ ce niu pra wa
użyt ko wa nia wie czy ste go grun tów
za bu do wa nych na ce le miesz ka nio -
we w pra wo wła sno ści tych grun -
tów. (Dz.U. 2018.1716 i 2540)

Z dniem 1 stycz nia 2019 r. pra wo
użyt ko wa nia wie czy ste go grun tów
za bu do wa nych na ce le miesz ka nio -
we prze kształ ci ło się w pra wo wła -
sno ści tych grun tów z mo�cy�pra�wa.

Przez grun ty za bu do wa ne na ce le
miesz ka nio we na le ży ro zu mieć nie -
ru cho mo ści za bu do wa ne wy łącz nie
bu dyn ka mi:

• miesz kal ny mi jed no ro dzin ny mi lub;
• miesz kal ny mi wie lo ro dzin ny mi,

w któ rych co naj mniej po ło wę licz by
lo ka li sta no wią lo ka le miesz kal ne, lub;

• o któ rych mo wa wy żej wraz z bu -
dyn ka mi go spo dar czy mi, ga ra ża mi
in ny mi obiek ta mi bu dow la ny mi,
umoż li wia ją cy mi pra wi dło we i ra cjo -
nal ne ko rzy sta nie z bu dyn ków miesz -
kal nych.

Do ku men tem po twier dza ją cym prze -
kształ ce nie jest za�świad�cze�nie, któ re
sta no wi pod sta wę ujaw nie nia pra wa
wła sno ści grun tu w księ dze wie czy stej
oraz w ewi den cji grun tów i bu dyn ków
pro wa dzo nej w Sta ro stwie Po wia to -
wym a tak że wpi su rosz cze nia o opła tę
w dzia le III księ gi wie czy stej nie ru cho -
mo ści w od nie sie niu do każ do cze sne -
go wła ści cie la. Za świad cze nie jest prze -
sy ła ne na ad res ujaw nio ny w ewi den cji
grun tów i bu dyn ków.

Bur mistrz Mia sta Bie ru nia, w przy -
pad ku nie ru cho mo ści sta no wią cych
do tych czas wła sność Gmi ny Miej skiej
Bie ruń wy da za świad cze nie:
•�z urzę�du – nie póź niej niż w ter -

mi nie 12 mie się cy od dnia prze kształ -
ce nia, tj. do 31.12.2019 r., al bo

•�na wnio�sek�wła�ści�cie�la – w ter -
mi nie 4 mie się cy od dnia otrzy ma nia
wnio sku, al bo
•� na wnio�sek� wła�ści�cie�la lo ka lu

uza sad nio ny po trze bą do ko na nia czyn -
no ści praw nej ma ją cej za przed miot
lo kal al bo wła ści cie la grun tu uza sad -
nio ny po trze bą usta no wie nia od ręb -
nej wła sno ści lo ka lu – w ter mi nie
30 dni od dnia otrzy ma nia wnio sku.

Wy�da�nie�za�świad�cze�nia
na wnio�sek pod le ga opła cie

skar bo wej w wy�so�ko�ści 50 zł.

Z ty tu łu prze kształ ce nia no wy wła -
ści ciel grun tu po no si na rzecz Gmi ny
Miej skiej Bie ru ńo�pła�tę�prze�kształ�ce�-
nio�wą,�przez�okres 20�lat, rów ną wy -
so ko ści do tych cza so wej opła ty rocz -
nej z ty tu łu użyt ko wa nia wie czy ste go. 
Opła�tę�wno�si� się� bez� uprzed�nie�-

go� we�zwa�nia,� w ter�mi�nie� do dnia
31�mar�ca� każ�de�go� ro�ku,� za wy�jąt�-
kiem�opła�ty�na�leż�nej�za 2019�r.,�któ�-
rą� wno�si� się� w ter�mi�nie� do dnia
29�lu�te�go�2020�r.

W przy pad ku prze kształ ce nia użyt -
ko wa nia wie czy ste go w pra wo wła sno -
ści, opła ty rocz ne z ty tu łu użyt ko wa nia
wie czy ste go wnie sio ne za 2019 r. zo -
sta ną od po wied nio prze księ go wa ne
na na leż ność za prze kształ ce nie.

WAŻ�NE�IN�FOR�MA�CJE
DLA�PRZED�SIĘ�BIOR�CÓW

Prze pi sy usta wy sto su je się z uwzględ -
nie niem prze pi sów o po mo cy pu blicz -
nej w od nie sie niu do przed się bior ców,
któ ry mi mo gą być np.:

• wła ści cie le lo ka li użyt ko wych
w bu dyn kach miesz kal nych;

• oso by fi zycz ne pro wa dzą ce dzia -
łal ność go spo dar czą w do mach miesz -

Te�atr�i Mu�zy�ka
w wio�sen�nej
od�sło�nie

IN�FOR�MA�CJA�DO�TY�CZĄ�CA�PRZE�KSZTAŁ�CE�NIA�PRA�WA
UŻYT�KO�WA�NIA�WIE�CZY�STE�GO

grun�tów�za�bu�do�wa�nych�na ce�le�miesz�ka�nio�we
w pra�wo�wła�sno�ści�tych�grun�tów

kal nych i lo ka lach miesz kal nych, w tym
lo ka lach spół dziel ni miesz ka nio wej
o sta tu sie od ręb nej wła sno ści;

• spół dziel nie miesz ka nio we w za -
kre sie wy naj mo wa nych lo ka li użyt -
ko wych;

• de we lo pe rzy (w za kre sie miesz -
kań nie sprze da nych).

Usta le nie od płat no ści za prze kształ -
ce nie (okre śle nie wy so ko ści opłat
prze kształ ce nio wych) sta�no�wi� po�-
moc�de�mi�ni�mis. War to ścią po mo cy
jest róż ni ca po mię dzy war to ścią ryn -
ko wą grun tu a su mą opłat prze kształ -
ce nio wych. Za dzień udzie le nia po -
mo cy pu blicz nej uzna je się dzień
wy da nia za świad cze nia o prze kształ -
ce niu.
Prze�pi�sy�o po�mo�cy�de�mi�ni�mis�nie

bę�dą�mia�ły�za�sto�so�wa�nia w przy pad -
kach prze kształ ce nia do ty czą cych nie -
ru cho mo ści za bu do wa nych na ce le
miesz ka nio wej, wy ko rzy sty wa nych -
do pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar -
czej, je że li be ne fi cjent zło�ży�w�ter�mi�-
nie�3�mie�się�cy�od��dnia�prze�kształ�ce�nia
tj.�do�dnia�31�mar�ca�2019�r.�oświad -
cze nie o za mia rze wno sze nia opła ty
prze kształ ce nio wej przez okres:

1) 99 lat, li cząc od dnia prze kształ -
ce nia – je że li staw ka pro cen to wa opła -
ty rocz nej z ty tu łu użyt ko wa nia wie -
czy ste go, któ ra obo wią zy wa ła w dniu
prze kształ ce nia, wy no si 1% al bo

2) 50 lat, li cząc od dnia prze kształ -
ce nia – je że li staw ka pro cen to wa opła -
ty rocz nej z ty tu łu użyt ko wa nia wie -
czy ste go, któ ra obo wią zy wa ła w dniu
prze kształ ce nia, wy no si 2%, al bo

3) 33 lat, li cząc od dnia prze kształ -
ce nia – je że li staw ka pro cen to wa opła -
ty rocz nej z ty tu łu użyt ko wa nia wie -
czy ste go, któ ra obo wią zy wa ła w dniu
prze kształ ce nia, wy no si 3%, al bo

4) w któ rym su ma opłat nie prze -
kro czy war to ści ryn ko wej nie ru cho -
mo ści sta no wią cej pod sta wę usta le -
nia opła ty rocz nej z ty tu łu użyt ko wa nia
wie czy ste go, któ ra obo wią zy wa ła
w dniu prze kształ ce nia, je że li staw -
ka pro cen to wa opła ty rocz nej z ty tu -
łu użyt ko wa nia wie czy ste go, któ ra
obo wią zy wa ła w dniu prze kształ ce -
nia, jest wyż sza niż 3%.

Do dat ko wych in for ma cji w spra wie
wy da nia za świad cze nia po twier dza -
ją ce go prze kształ ce nie pra wa użyt ko -
wa nia wie czy ste go grun tu gmin ne go,
udzie la Wy dział Go spo dar ki Prze strzen -
nej i Nie ru cho mo ści Urzę du Miej skie -
go w Bie ru niu, Seg ment A, II pię tro
po kój nr 17, tel. (032) 708-09-60.

Wioletta DŁUGAJCZYK
Inspektor Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Nieruchomości
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Jesz cze przed fe ria mi w ha li spor to -
wej w Bie ru niu Sta rym przy ul. Sza rych
Sze re gów 15 od był się Po wia to wy Tur -
niej w Ko szy ków ce Chłop ców rocz -
nik 2003-2005. W roz gryw kach udział
wzię ło 6 ze spo łów z na sze go po wia tu:
Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Lę dzi nach,
Szko ła Pod sta wo wa nr 3 w Lę dzi nach,
Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Cheł mie
Ślą skim, Szko ła Pod sta wo wa w Boj szo -
wach, Szko ła Pod sta wo wa w Świer -
czyń cu i go spo da rze za wo dów Szko ła

Pod sta wo wa nr 1 w Bie ru niu. Dru�ży�-
na Szko�ły�Pod�sta�wo�wej�nr 1�w Bie�ru�-
niu� za�ję�ła I miej�sce� bro�niąc� tym� sa�-
mym� ty�tuł�mi�strza� po�wia�tu� z�do�by�ty
w ro�ku�ubie�głym.�

Skła dy dru żyn SP1 Bie ruń: Igor No -
wak (ka pi tan), Ra do sław Bed norz,
Do mi nik Gaw li czek, Pa weł Po pie la,
Ka mil Mar sza łek, Kry stian Ry pu ła,
Bar tło miej Gret ka, Ma te usz Pa weł -
czyk i Ad rian Rot ko. Ze spół do za wo -
dów przy go to wał pan Da riusz Szulc.

W XI Tur nie ju Ha lo wej Pił ki Noż -
nej „Po wi ta nie Wio sny” dla dru żyn
nie zrze szo nych o Pu char Dy rek to ra
BO SiR, któ ry od był się w dniu 10 lu -
te go w Ha li Spor to wej przy ul. War -
szaw skiej 294A w Bie ru niu wzię ło
udział 11 dru żyn: AKS Koj bud Zdro -
wia, Gór nik We so ła, Sta wy Czar nu -
cho wi ce, ZKS Ry nek Bie ruń, Ko ne se -

rzy Fut bo lu, ZT5, Mar sal, SMJ Bie -
ruń, Zand gru ba Boj szo wy, Grom
Świer czy niec, In ter Lę dzi ny.

Me cze roz gry wa ne by ły w dwóch
gru pach, sys te mem: każ dy z każ -
dym, 1x15 min. 

Do gru py fi na ło wej awan so wa ły
po dwie naj lep sze dru ży ny z każ dej
gru py.

Z gru py A w któ rej zmie rzy ły się
ze spo ły: SMJ Bie ruń, Grom Świer czy -
niec, AKS Koj bud Zdro wia, In ter Lę -
dzi ny, Gór nik We so ła awan so wa ły
dru ży ny: AKS Koj bud Zdro wia i Gór -
nik We so ła. Z gru py B w któ rej wy -
stę po wa ły ze spo ły: Sta wy Czar nu -
cho wi ce, ZKS Ry nek Bie ruń, Mar sal,
Zand gru ba Boj szo wy, Ko ne se rzy Fut -
bo lu, ZT5 do roz gry wek fi na ło wych
awan so wa ły dru ży ny: ZKS Ry nek Bie -
ruń i Zand gru ba Boj szo wy.

Osta tecz nie zwy cięz cą tur nie ju zo -
sta ła dru ży na AKS Koj bud Zdro wia
– 7 pkt. br. 8:2 przed Zand gru bą
Boj szo wy – 7 pkt. br. 7:2. Na miej scu
trze cim upla so wał się ze spół ZKS Ry -
nek Bie ruń – 3 pkt. br: 7:6, a miej sce
czwar te za ję ła dru ży na Gór nik We -
so ła – 0 pkt. br. 1:13

Kró la mi strzel ców ca łe go tur nie ju
zo sta li Adam Jac ko wiak oraz Mi chał
Kra soń z AKS Koj bud Zdro wia, któ rzy
zdo by li po 8 bra mek!

Pa miąt ko we pu cha ry wrę czył Dy -
rek tor BO SiR Mi chał Żerd ka.

Tym ra zem w Do mu Kul tu ry „Ga -
ma”, spo tkali się uczest ni cy or ga ni -
zo wa ne go po raz dwu dzie sty szó sty,
do rocz ne go Ma ra to nu Ska to we go. Te
atrak cyj ne im pre zy od po cząt ku or -
ga ni zu je Hol dek. Fran ci szek Mrzyk – bo
to o nim mo wa – jest du szą ska to wej
spo łecz no ści a je go do rocz ny Ma ra -
ton to im pre za, na któ rą zjeż dża ją się
za wod ni cy z ca łe go po wia tu i oko lic.

Po nie waż cią gle nie brak lek ce wa -
żą cych gło sów, kry ty ku ją cych ten
sport – wspo mnij my, że skat po wstał
w pierw szych la tach dzie więt na ste -
go wie ku z uda ne go po łą cze nia re -

guł kil ku in nych, star szych gier (ta ro -
ta, trap po li, lom bra, ko py, so lo) oraz
no wych za sad. Pierw sze za sa dy gry
usta lił no ta riusz i ad wo kat Fry de ryk
Fer dy nand Hem pel z Al ten bur ga. Carl
Ne efe w ro ku 1817 wpro wa dził ty -
po wy dla ska ta i uni kal ny w grach
kar cia nych ra chu nek ma ta do rów
(szczy tów). Jed no li te re gu ły gry usta -
lo ne zo sta ły na pierw szym Kon gre -
sie Ska to wym w sierp niu 1886 ro ku
w Al ten bur gu, na zy wa nym od tąd
„mia stem ska ta”. Prze pi sy gry opar -
te są na „Ko dek sie ska to wym”, uchwa -
lo nym i uzu peł nia nym na ko lej nych

kon gre sach ska to wych w Al ten bur -
gu w la tach 1927,1932, 1937 oraz
na orze cze niach tak zwa ne go „Są du
Ska to we go”, któ ry roz strzy ga spra -
wy spor ne mię dzy gra cza mi, nad sy -
ła ne z ca łe go świa ta, i dzia ła od li -
sto pa da 1963 ro ku, oczy wi ście tak że
w Al ten bur gu.

W tym ro ku, w ry wa li za cji ko biet
zwy cię ży ła za wod nicz ka KS Unia Bie -
ruń Li dia Se geth, z do rob kiem 2317
punk tów, a Piotr Ko zio row ski re pre -
zen tant KS SKAT -LUB Koch ci ce z wy -
ni kiem 3949, try um fo wał wśród męż -
czyzn. Naj lep szym za wod ni kiem
z na sze go mia sta oka zał się Ste fan
Wój cik, któ ry ugrał 3449 punk tów,
co wy star czy ło do za ję cia do pie ro
dzie sią te go miej sca w kla sy fi ka cji
ogól nej. XXVI Ma ra ton Ska ta ukoń -
czy ło 86 osób. Na gro dy wrę cza li: za -
stęp ca bur mi strza Se ba stian Ma cioł,
po seł Ma rek Wój cik, re pre zen tu ją cy
sta ro stwo Zdzi sław Kan tor oraz prze -
wod ni czą cy Sto wa rzy sze nia Mi ło śni -
ków 600-let nie go Bie ru nia Jó zef Ber -
ger. Za wo dy sę dzio wa li Fran ci szek
Mrzyk, Bog dan Her nas oraz Adam
Ko ło dziej czyk. 

Ko�szy�ka�rze
obro�ni�li�ty�tuł!

PIŁKARSKIE�POWITANIE�WIOSNY

XI�Turniej
Halowej�Piłki�Nożnej

Maraton�skatowy

No�wy�sport�wkra�cza�do Bie�ru�nia

Lą�du�ją�So�ko�ły
No wą dys cy pli ną spor tu ja ka po ja wia się w Bie ru niu jest fo ot ball ame ry kań ski.

To bar dzo wi do wi sko wa i wbrew po zo rom spo koj na dys cy pli na dru zy no wa. Sta je
się ona co raz bar dziej po pu lar na rów nież w Pol sce. Już 17 mar ca 2019 r. w Bie ru -
niu zo sta nie ro ze gra ny mecz to wa rzy ski o Pu char Bur mi strza Mia sta po mię dzy
dru ży na mi Fal cons Ty chy (Pol ska) vs Fe he rvar Eth ro nes (Wę gry). Fal cons (So ko ły)
to czło nek Sto wa rzy -
sze nia Pol ski Zwią zek
Fut bo lu Ame ry kań -
skie go (PZFA), wy stę -
pu ją cy obec nie w To -
pli dze – naj wyż szej
pol skiej kla sie roz -
gryw ko wej fut bo lu
ame ry kań skie go. Już
za po wia da ją się wspa -
nia łe emo cje. 
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Imię Ro-
dowicz

Przy cho dzi fa cet do le ka rza.

– Pa nie dok to rze, nie mo gę od zwy -

cza ić się od pa le nia.

– A pró bo wał pan gu mę do żu cia?

– Pró bo wa łem, nie pa li się...

*�*�*
Przy cho dzi Ko wal ski na ko men dę.

– Pa nie wła dzo, za gi nę ła mi żo na.

– Kie dy?

– A bę dzie już z mie siąc.

– To dla cze go do pie ro dzi siaj zgła -

sza cie?

– A bo wcze śniej nie mo głem uwie -

rzyć w to szczę ście.

*�*�*
Jaś roz ma wia ze swo im ko le gą z kla sy.

– Wiesz, by łem wczo raj na fil mie

„Krzy ża cy”. Nie ste ty po pół go dzi -

ny przy po mnia łem so bie, że nie wy -

łą czy łem że laz ka.

– I co?

– Mu sia łem wyjść. Tro chę szko da,

bo nie do wie dzia łem się, kto w koń cu

wy grał tę bi twę pod Grun wal dem.

Wśród tych, którzy nadeślą pra wi dło we roz wiąza nie na ad res re dak cja@rod nia.bie run.pl
roz lo su je my na gro dy w po sta ci bie ruńskich gadżetów.

KRZYŻÓWKA

HUMOR

CIEKAWA�LEKTURA

KULINARIA

Nowości�naszej�biblioteki

Pasta�z�makreli

Z nie cier pli wo ścią wy pa tru je my już
wio sny. Chwi le ocze ki wa nia na cie -
plej sze dni z pew no ścią umi li do bra
lek tu ra. W lu to wych re cen zjach za -
rów no do ro śli, jak i dzie ci znaj dą coś
dla sie bie. Za pra sza my do za po zna -
nia się z na szy mi no wo ścia mi!

Trud na rze czy wi stość, nie do bo ry
ar ty ku łów na wet pierw szej po trze by
i po wol ne dą że nie do otrzą śnię cia się
z kosz ma ru nie daw no mi nio nej II woj -
ny świa to wej. W ta kiej sce ne rii roz -
gry wa się ak cja to czą cej się An glii po -
wie ści „Sto wa rzy sze nie Mi ło śni ków
Li te ra tu ry i Plac ka z Kar to fla nych Obie -
rek” Ma ry Ann Shaf fer i An nie Bar -
rows. Jej głów ną bo ha ter ką jest pi -
sar ka Ju liet, któ ra pro mu je swo ją
książ kę i sta ra się od na leźć we nę
twór czą do na pi sa nia ko lej nej. W rę -
ce ko bie ty tra fia list, z któ re go Ju liet
do wia du je się o ist nie niu ty tu ło we go
Sto wa rzy sze nia, któ re dzia ła na ma -
low ni czej wy spie Gu ern sey. Je śli chce -
cie się do wie dzieć wię cej na te mat
sen su ist nie nia Sto wa rzy sze nia Mi ło -
śni ków Li te ra tu ry i Plac ka z Kar to fla -
nych Obie rek, mu si cie ko niecz nie się -
gnąć po wspo mnia ną po wieść. War to
do dać, że Ju liet na wy spie Gu ern sey

od na la zła nie tyl ko no we in spi ra cje,
ale i uczu cie.

Zwie rzę ta okre śla ne są ja ko na si
bra cia mniej si. Czło wie ka mo że z ni -
mi łą czyć szcze gól na więź, tro ska
o psa czy ko ta to zwłasz cza dla dzie -
ci do bra lek cja przy jaź ni i po sza no -
wa nia dru giej isto ty. Mi ło śni ków przy -
ro dy, zwie rząt oraz au stra lij skich
kra jo bra zów z pew no ścią za in te re -
su je zbiór opo wia dań au tor stwa Co -
lin’aThie le pt. „Chło piec z bu rzy”. To

pięk ne hi sto rie wśród któ rych zna la -
zło się ty tu ło we opo wia da nie, opi -
su ją ce nie zwy kłą re la cję ma łe go chłop -
ca z pe li ka nem. Wszyst ko za czy na
się od te go, gdy zna le zio ne na pla ży
ma łe pe li ka nie pi sklę ta tra fia ją
pod tro skli wą opie kę chłop ca. Opo -
wia da nie do cze ka ło się nie daw no
pięk nej ekra ni za cji. Opo wia da nia skła -
nia ją do re flek sji nad po tę gą na tu ry
i sta no wią do sko na łą lek tu rę nie tyl -
ko dla naj młod szych.

Na si przod ko wie bar dzo gor li -
wie wy peł nia li za le ce nia wiel ko -
post ne od no szą ce się do spo ży wa -
nia po sił ków. Na sześć ty go dni ze
sto łów zni ka ło nie tyl ko mię so
i tłusz cze zwie rzę ce, ale na wet cu -
kier i na biał. Dzi siaj nie je ste śmy
już tak ry go ry stycz ni, ale w okre -
sie zbli ża ją ce go się po stu, czę ściej
niż za zwy czaj się ga my po po tra wy
z ryb. Dla te go też pre zen tu je my
prze pis pa ni Mag da le ny Kraw czyk
z Bie ru nia No we go na pro stą
i smacz ną pa stę z ma kre li.

Co nam bę dzie po trzeb ne:

• 1 wę dzo na ma kre la
• 2 ja ja ugo to wa ne na twar do
• 1 ce bu la
• 2 ogór ki ki szo ne
• 1 łyż ka ma jo ne zu
• 1 łyż ka jo gur tu
• sól, pieprz

Obie ra my wę dzo ną ry bę z ości
i skó ry. Kro imy w drob ną kost kę ja -
ja, a ob ra ną ce bu lę i ogór ki sie ka my
dość drob no. Prze kła da my do mi ski
ka wał ki ry by i po zo sta łe skład ni ki,
do da je my przy pra wy oraz ma jo nez
i jo gurt. Do kład nie wy mie sza my
wszyst kie kom po nen ty, że by od po -
wied nio się po łą czy ły. Pa sta od ra zu
jest go to wa do po da nia. Pod wzglę -
dem war to ści od żyw czych, ma kre la

wy róż nia się sto sun ko wo wy so ką
za war to ścią nie na sy co nych kwa sów
ome ga -6 oraz ome ga -3, któ re po -
pra wia ją pra cę ukła du ner wo we go
i po pra wia ją go spo dar kę cho le ste -
ro lem w or ga ni zmie czło wie ka.
Przy tym za wie ra znacz ne ilo ści se -
le nu, któ ry wpły wa po zy tyw nie
na roz wój pło dów, dla te go ma kre la
po win na być sta łym punk tem w die -
cie każ dej cię żar nej ko bie ty.


