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Na�si�har�ce�rze
ma�ją�no�wy�sztan�dar

W dniu 18 ma ja 2019 r. w sa mo po łu dnie na Bie ruń skim Ryn ku od był się uro czy sty
apel XXVII Szcze pu Har cer skie go im. Ma rii Skło dow skiej – Cu rie. Na ape lu sta wi ły się wszyst -
kie jed nost ki Szcze pu, za pro sze ni go ście oraz za przy jaź nio ne śro do wi ska har cer skie. Ca łą

uro czy stość pro wa dził hm.
Ma rian Mier nik – Ko men -
dant XXVII Szcze pu Har cer -
skie go. Pod czas ape lu zo stał
od czy ta ny roz kaz spe cjal ny
Ko men dant ki Huf ca Zie mi Ty -
skiej – hm. Bo gu sła wy Mier -
nik, któ ra to po in for mo wa ła,
że XXVII Szczep Har cer ski za -
mknął po zy tyw nie Kam pa nie
Bo ha ter i od dzi siaj bę dzie
no sił imię Sza rych Sze re gów. 

Dokończenie na str. 5
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FLESZ�INWESTYCYJNY

Bu�lo�drom�przy Ły�si�nie�tęt�ni
ży�ciem,�a już�nie�ba�wem�mi�ło�-
śni�cy� gry� w pe�ta�nque� bę�dą
mie�li� ko�le�je� miej�sce� do spo�-
tkań� i re�ali�zo�wa�nia�swych�ży�-
cio�wych� pa�sji.�W po�bli�żu� Po�-
wia�to�we�go� Ze�spo�łu� Szkół
w Bie�ru�niu,�w są�siedz�twie�wy�-
bu�do�wa�ne�go�w ze�szłym� ro�ku
par�kin�gu� sa�mo�cho�do�we�go
kosz�tem�pra�wie�30�ty�się�cy�zło�-
tych�po�wsta�je�no�wy�bu�lo�drom.

Re ali zo wa ny pro jekt za kła da
po wsta nie: trzech bo isk do pe -
ta nque o wy mia rach 4 × 15
me trów wraz z ta bli ca mi wy -
ni ków, a tak że mon taż czte -
rech ła wek oraz dwóch sto łów.
Do dat ko wo na te re nie zo sta -

nie za in sta lo wa na ta bli ca z opi -
sem za sad gry w pe ta nque, a ele -
men ty zie le ni spra wią, że bę dzie
to ko lej ne ład ne miej sce w na -
szym mie ście.

Osie dle Gra ni to wa zy ska miej -
sce, któ re po win no słu żyć lu dziom
w każ dym wie ku, gdyż gra w bu le
zwa na ina czej pe ta nque to tra dy -
cyj na fran cu ska gra to wa rzy ska
z ele men ta mi zręcz no ścio wy mi. Po -
pu lar na w szcze gól no ści w po łu -
dnio wej Fran cji, ale upra wia na tak -
że w in nych re gio nach Fran cji
i w in nych kra jach eu ro pej skich
i na świe cie. Nie wy ma ga spe cjal -
nych umie jęt no ści i choć gra ją w nią
głów nie lu dzie star si to i młod si
miesz kań cy po tra fią w niej od na -
leźć spo ro spor to wych emo cji.

Bu�lo�dro�my
na�osie�dlu
Gra�ni�to�wa

Bie�ruń�ski� Ośro�dek� Spor�tu� i Re�-
kre�acji� zakończył� re�ali�za�cję�bar�dzo
po�żą�da�nej�i dłu�go�wy�cze�ki�wa�nej�in�-
we�sty�cji�na te�re�nie�kom�plek�su�bo�-
isko�we�go�przy Szko�le�Pod�sta�wo�wej
nr 3�w Bie�ru�niu.

Od kilku dni ucznio wie mogą ści -
gać się na no wo wy bu do wa nej

60-me tro wej bież ni oraz ska kać
w dal na no wo cze snej skocz ni.

Zre ali zo wa na na te re nie bo isk
przy uli cy Wę glo wej in we sty cja obej -
mu je:

* kom plek so we wy ko na nie bież ni
po li ure ta no wej o łącz nej dłu go -
ści 70 m (2 m start + 60 m bieg + 8 m
stre fa ha mo wa nia);

* mon taż na środ ko wym to rze bel -
ki do sko ku w dal;

* wy ko na nie ze sko ku 7-me tro we -
go wraz z ła pa cza mi pia sku.

Za da nie zre ali zo wa ne zostało przez
Przed się bior stwo Pro jek to wo Bu -
dow la ne Sp. z o.o. z sie dzi bą w Biel -
sku -Bia łej. Cał ko wi ta war tość in we -
sty cji to 158 975,68 zł. 

Już� w dru�giej� po�ło�wie� czerw�ca
naj�młod�si�miesz�kań�cy�Bie�ru�nia�ko�-
rzy�stać�bę�dą�mo�gli�z no�wych�atrak�-
cji.�Wte�dy�bo�wiem�po�win�na zgod�-
nie� z pla�nem� za�koń�czyć� się
mo�der�ni�za�cja�pla�cu�za�baw�przy uli�-
cy� So�li�dar�no�ści.� In�we�sto�rem� jest
Bie�ruń�ski�Ośro�dek�Spor�tu�i Re�kre�-
acji�a koszt�prze�pro�wa�dzo�nych�za�-
dań�to�pra�wie 100�ty�się�cy�zło�tych.��

Jak się do wie dzie li śmy, no wy plac
za baw za wie rać bę dzie pia skow ni cę,
ze staw urzą dzeń za ba wo wych (w tym
huś taw ki, dra bin ki, ka ru ze lę, ki wak
oraz li na rium sto żek). Po sa do wio -
na na nim zo sta nie rów nież no wa
ław ka. Wy ko na na zo sta nie tak że bez -
piecz na na wierzch nia po li ure ta no wa

a wo kół pla cu za baw po wsta nie ogro -
dze nie co po pra wi bez pie czeń stwo
ba wią cych się tu dzie ci. 

Za kres prac obej mu je:
* de mon taż sta rej in fra struk tu ry

spor to wej tj.: słup ków do siat ków -
ki, bo iska do ko szy ków ki, ła pa cza
pi łek, ła wek, sto łu do te ni sa oraz
be to no wej pia skow ni cy;

* mon taż no wej pia skow ni cy, ław -
ki oraz ze sta wu za ba wo we go (li na -
rium sto żek, huś taw ki ma luch i zwy -
kłej, huś taw ki bo cia nie gniaz do,
dra bin ki gim na stycz nej, ki wa ków,
ka ru ze li);

* wy ko na nie  na obec nym as fal -
cie po li ure ta no wej bez piecz nej na -
wierzch ni;

* wy ko na nie ogro dze nia pla cu
za baw.

Roz�wi�ja�my�in�fra�struk�tu�rę
spor�to�wą�przy SP3

Trwa�mo�der�ni�za�cja
pla�cu�za�baw
przy uli�cy�So�li�dar�no�ści
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FLESZ�INWESTYCYJNY

Bez�za�kłó�ceń�prze�bie�ga�re�ali�za�cja�jed�nej�z naj�więk�szych�in�we�sty�cji�w Bie�ru�niu

OCZYSZ�CZAL�NIA�NA�OSTAT�NIEJ�PRO�STEJ

„Przy ja zny plac za baw przy uli cy
Rę dzin nej” – to na zwa ko lej ne go pro -
jek tu ze szło rocz nej edy cji Bu dże tu
Oby wa tel skie go Mia sta Bie ru nia, któ -
ry jest wła śnie re ali zo wa ny. Po wiedz -
my wprost: naj wyż szy czas, gdyż pro -
jekt za kła da upo rząd ko wa nie jed ne go
z naj star szych w mie ście pla cu za baw
i do po sa że nie go w do dat ko we urzą -
dze nia. W tym re jo nie miesz ka spo ro

ro dzin z ma ły mi dzieć mi, więc trwa -
ją ca re wi ta li za cja jest ze wszech miar
po żą da na – mó wi pa ni Alek san dra,
któ rą spo tka li śmy na spa ce rze z ma -
łym Ku bu siem.

Ostat nio wy ko na no ogro dze nie
pla cu za baw oraz wy rów na no i upo -
rząd ko wa no te ren we wnątrz ogro -
dze nie. Ko lej nym eta pem prac bę -
dzie mon taż no wej pia skow ni cy,

a tak że urzą dzeń tre nin go wych Stre -
et Wor ko ut. Po nad to, plac za baw
do dat ko wo się za zie le ni, a z za osz -
czę dzo nych środ ków pla no wa ny jest
za kup kil ku urzą dzeń do za ba wy,
któ re zo sta ną uzu peł nio ne o urzą -
dze nia prze nie sio ne sprzed SP nr 1.
War tość pla no wa nych i wy ko na nych
już czę ścio wo ro bót wy ce nio no
na pra wie 29 ty się cy zło tych.

Me�ta�mor�fo�za�pla�cu
za�baw�na uli�cy�Rę�dzin�nej

Do bie ga koń ca prze bu do wa i roz -
bu do wa oczysz czal ni ście ków przy uli -
cy So lec kiej. Po wo li wy cho dzi my
z czę ści tech no lo gicz nej i za czy na się
bu do wa dróg we wnętrz nych, chod -
ni ków – mó wi Ta de usz Ko wa lik pre -
zes Bie ruń skie go Przed się bior stwa
In ży nie rii Ko mu nal nej i do da je:
wszyst ko bie gnie zgod nie z pla nem
i trwa ją ko lej ne od bio ry tech nicz -
ne. Te raz nad zór bu dow la ny za cznie
spraw dzać, czy wszyst ko jest zgod -
ne z pro jek tem, co też tro chę po -
trwa, zwłasz cza że na tę in we sty cję
zło ży ły się aż trzy po zwo le nia bu -
dow la ne. La da dzień fir ma Tau ron
pod łą czy prąd i praw do po dob nie
ten prąd za cznie za si lać ko lej ne urzą -
dze nia. 

Przy po mnij my, że od 2017 ro ku
w na szym mie ście re ali zo wa ny jest

pro jekt pn. „Bu do wa i prze bu do wa
oczysz czal ni ście ków w Bie ru niu
przy uli cy So lec kiej”. 

Be ne fi cjen tem pro jek tu i je go ko -
or dy na to rem jest Bie ruń skie Przed -
się bior stwo In ży nie rii Ko mu nal nej
Sp. z o.o. Ce lem głów nym pro jek tu
jest ulep sze nie sys te mu oczysz cza -
nia ście ków ko mu nal nych na te re -
nie na sze go mia sta, po przez prze bu -
do wę oraz roz bu do wę oczysz czal ni
ście ków. War to pod kre ślić, że obiekt
ten był już prze sta rza ły i wy ma gał
kom plek so wej mo der ni za cji. In fra -
struk tu ra to wa rzy szą ca wcho dzą ca
w skład sys te mu me cha nicz ne go i bio -
lo gicz ne go oczysz cza nia ście ków by -
ła już bar dzo zu ży ta. 

W ra mach re ali za cji pro jek tu
zwięk szy się licz ba osób ko rzy sta ją -
cych z ulep szo ne go sys te mu oczysz -

cza nia ście ków ko mu nal nych, ogra -
ni czo na zo sta nie ilość sub stan cji
szko dli wych po wsta ją cych w pro ce -
sie oczysz cza nia ście ków (w tym
sub stan cji or ga nicz nych i bio gen -
nych) – mó wi bur mistrz Kry stian
Grze si ca. 

Na wet w zi mie ro bo ty bu dow la -
ne na te re nie oczysz czal ni przy uli cy
So lec kiej pro wa dzo ne by ły bez prze -
szkód. Re ali zo wa no pra ce ziem ne
zwią za ne z ma kro ni we la cją te re nu.
Za sy pa no już ro wy cyr ku la cyj ne, a ca -
ły te ren znacz nie pod nie sio no. Oczysz -
czal nia zaj mo wać bę dzie do ce lo wo
hek tar. To o po nad po ło wę mniej
niż do tych czas. Wszyst kie pra ce zwią -
za ne z mo der ni za cją oczysz czal ni
ście ków prze bie ga ją zgod nie z har -
mo no gra mem.  Ter min za koń cze nia
prze bu do wy oczysz czal ni przy So lec -

kiej prze wi dzia no na gru dzień 2019 ro -
ku. Pra ce wy ko nu je wy ło nio na w dro -
dze prze tar gu fir ma: Przed się bior stwo
Usłu go wo Pro duk cyj na Han dlo we
„Otech” z Gor lic.

To do świad czo na fir ma, któ ra ma
na swym kon cie sześć po dob nych
za dań zre ali zo wa nych w ostat nim
cza sie, a obec nie oprócz pra cy w Bie -
ru niu, roz bu do wu je jesz cze dwie
in ne oczysz czal nie. 

– To jed na z naj więk szych re ali -
zo wa nych obec nie in we sty cji – mó -
wi bur mistrz Kry stian Grze si ca, od -
da nie do użyt ku prze bu do wa nej
oczysz czal ni stwo rzy wa run ki dla
dal sze go roz wo ju na sze go mia sta.
Po zwo li na pod łą cze nie do sie ci
ko lej nych użyt kow ni ków i za gwa -
ran tu je speł nie nie sta le ro sną cych
norm eko lo gicz nych – do da je bur -
mistrz.

Pro�jekt�do�fi�nan�so�wa�ny�w ra�mach�Pro�gra�mu�Ope�ra�cyj�ne�go�In�fra�struk�tu�ra
i Śro�do�wi�sko 2014� –� 2020,� Dzia�ła�nie 2.3.� „Go�spo�dar�ka�wod�no�-ście�ko�wa
w aglo�me�ra�cjach”, II oś�prio�ry�te�to�wa�„Ochro�na śro�do�wi�ska,�w tym�ada�pta�-
cja�do zmian�kli�ma�tu”.

Cał�ko�wi�ta�war�tość�pro�jek�tu: 16 398 476,65 zł
Kwo�ta�wy�dat�ków�kwa�li�fi�ko�wal�nych: 9 999 071,13 zł.
War�tość�do�fi�nan�so�wa�nia�–�8 499 210,46 zł



4 Rodnia nr 5/2019 SPOŁECZEŃSTWO

W Gmi nie Bie ruń od 2012 r.
w Miej skim Ośrod ku Po mo cy

Spo łecz nej jest za trud nio nych 2 asy -
sten tów ro dzi ny. Asy sten ci bie ruń -
scy, na prze strze ni 7 lat mie li pod swo -
ją opie ką po nad 95 bie ruń skich ro dzin
oraz 180 dzie ci. Każ dy asy stent zgod -
nie z usta wą mo że mieć w da nym
mo men cie mak sy mal nie 15 ro dzin
pod swo ją opie ką. Usłu ga asy sten ta
ro dzi ny jest cał ko wi cie bez płat na. 

Z wiel ką po mo cą ro dzi nom przy szła
usta wa o wspie ra niu ro dzi ny i sys te -
mie pie czy za stęp czej z dnia 9 czerw -
ca 2011 r.�na kła da jąc na gmi ny obo -
wią zek udzie la nia po mo cy ro dzi nom.
Po moc ta re ali zo wa na jest po przez
dzia ła nia asy sten ta ro dzin ne go, któ ry
wspie ra ro dzi ny w prze zwy cię ża niu
trud no ści, w szcze gól no ści zwią za nych
z wy cho wa niem dzie ci, z ich edu ka cją,
nie od dzie la niu dzie ci od ro dzin bio lo -
gicz nych oraz po ma ga w po wro cie dzie -
ci z pie czy za stęp czej do ro dzin bio lo -
gicz nych. Zda rza się, że asy stent ro dzi ny
jest po strze ga ny ja ko pra cow nik MOPS -
-u od bie ra ją cy dzie ci. Nic bar dziej myl -
ne go! Je go pod sta wo wą funk cją jest
dą że nie do uzy ska nia sta bil no ści ży -
cio wej przez ro dzi nę, któ ra umoż li wi
wy cho wa nie jej dzie ci. Na le ży pod kre -
ślić, że asy stent ro dzi ny po ma ga tak że
w przej ścio wych kry zy sach ta kich jak:
śmierć bli skiej oso by, de pre sja, kon -
flikt po mię dzy człon ka mi ro dzi ny, nie -
po wo dze nia  =w szko le, roz wód, brak
pra cy. Nie rzad ko wy stę pu ją w ro dzi -
nie nie ko rzyst ne zja wi ska jak: prze -
moc, nad uży wa nie al ko ho lu, w któ -
rych asy stent ro dzi ny nie po zo sta wi
człon ków ro dzi ny sa mych so bie. Ro -

dzi na de cy du ją ca się na wspar cie asy -
sten ta, w po cząt ko wym eta pie co jest
zro zu mia łe, oba wia się ko goś z ze -
wnątrz, jest ra czej nie uf na i nie ła two
jej jest po dzie lić się swo imi do świad -
cze nia mi i przej ścia mi. Jed nak z cza -
sem człon ko wie ro dzi ny wi dząc za an -
ga żo wa nie i życz li wość asy sten ta ro dzi ny
oraz roz wią zy wa nie ist nie ją cych pro -
ble mów zmie nia ją na sta wie nie i otwar -
cie za czy na ją mó wić o swo ich pro ble -
mach. Po wy ko na niu pra cy w da nej
ro dzi nie czę sto ro dzi ny po wtór nie wy -
ra ża ją chęć dal szej współ pra cy. Asy�-
stent�ro�dzi�ny�nie�kon�tro�lu�je�ro�dzi�ny,
sza�nu�je�ro�dzi�ny� i prze�strze�ga�za�sa�dy
po�uf�no�ści� in�for�ma�cji.� Nie ro bi nic
wbrew ro dzi nie, dzia ła za jej zgo dą.
W ra zie po trze by ma kon takt z in ny mi
spe cja li sta mi i in sty tu cja mi wspie ra ją -
cy mi ro dzi nę. 

Wy ma ga nia kwa li fi ka cyj ne asy sten -
ta ro dzi ny ści śle okre śla ww. usta wa 
Jest to oso ba wy kwa li fi ko wa na, po -
sia da ją ca wie dzę i umie jęt no ści sto -
so wa ne w prak ty ce z za kre su: pra wa
ro dzin ne go, ad mi ni stra cyj ne go, kar -
ne go i cy wil ne go, pe da go gi ki, psy -
cho lo gii roz wo jo wej i wy cho waw czej
ze szcze gól nym uwzględ nie niem pro -
ble mów do ty czą cych zdro wia i roz -
wo ju dziec ka, a tak że wpły wu sy tu -
acji kry zy so wych w ro dzi nie lub
ró wie śni czej na za cho wa nie dziec ka.

Cza sa mi nie wy star czy ko chać, aby
wszyst ko po myśl nie się ukła da ło ro -
dzi nie. Mo del ro dzi ny w szcze gól no ści
na prze strze ni ostat niej de ka dy zmie -
nił się bar dzo, cze go skut kiem jest zmia -
na za cho wa nia po szcze gól nych człon -
ków ro dzi ny, jak i zmia na w jej ogól nym

funk cjo no wa niu. Na tę zmia nę ma ją
sil ny wpływ czyn ni ki ze wnętrz ne, nie -
za leż ne od nas jak i tkwią ce we wnątrz
ro dzi ny. Ro dzi na pod le ga cią głym prze -
obra że niom, bo prze cież każ da ro dzi -
na ży je i roz wi ja się wła snym tem pem;
na ro dzi ny ko lej nych dzie ci, obo wiąz ki
z tym zwią za ne, do ra sta nie dzie ci, cza -
sa mi trud no ści w szko le, trud no ści wy -
cho waw cze, pro ble my zdro wot ne, zmia -
ny i pro ble my zwią za ne z pra cą,
sa mot ne ma cie rzyń stwo i ta cie rzyń -
stwo i wie le in nych „nie za pro gra mo -
wa nych” wcze śniej zda rzeń ne ga tyw -
nie wpły wa ją cych na ro dzi nę. By wa,
że ro dzi na po pa da w trud no ści, z któ -
rych wy da je się nie jest ła two jej wyjść,
za czy na ją się one na kła dać na sie bie,
a z cza sem pię trzyć i nisz czyć ro dzi nę
od we wnątrz. 

Być mo że w Two im blo ku, być mo -
że dom da lej, w Two im bli skim oto -
cze niu znaj du je się ro dzi na lub Two -
ja wła sna od dłuż sze go cza su, któ ra
zma ga się z trud no ścia mi i po trze bu -
je wspar cia i po mo cy, do bre go du -
cha, po moc nej dło ni i po my słu, ukie -
run ko wa nia na zmia nę w my śle niu
i za cho wa niu, by wyjść na pro stą i za -
cząć cie szyć się ży ciem.
Za�chę�ca�my�do sko�rzy�sta�nia�z po�-

mo�cy�i wspar�cia�bie�ruń�skich�asy�sten�-
tów� ro�dzi�ny.� Wy�star�czy� przyjść
doMiej�skie�go�Ośrod�ka�Po�mo�cy�Spo�-
łecz�nej� w Bie�ru�niu,� ul.� Ja�gieł�ły 1�
i zgło�sić�ta�ką�po�trze�bę�w se�kre�ta�ria�-
cie� bądź� u pra�cow�ni�ka� so�cjal�ne�go
lub�zgło�sić�te�le�fo�nicz�nie: 32 216 21 76
lub 32 216 27 88.

Nie cze kaj aż Two je pro ble my sa -

me znik ną lub osła bią Two ją ro dzi nę. 

Asy�stent�ro�dzi�ny
PRZA�JE�RO�DZI�NOM

Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Ślą skie go, po kil ku krot nych zmia -

nach ter mi nów, naj pierw na bo rów wnio -
sków, a po tem ogło sze nia wy ni ków, opu -
bli ko wał osta tecz nie wy ni ki kon kur su nr
RPSL. 04.01.03-IZ. 01-24-199/17 z pod -
dzia ła nia 4.1.3. Od na wial ne źró dła ener -
gii. Mi mo, iż Za rząd Wo je wódz twa wy -
ne go cjo wał do dat ko we 81,6 mln zł
z bu dże tu pań stwa, czym moc no roz sze -
rzył pier wot ną pu lę środ ków prze zna -
czo nych do do fi nan so wa nia pro jek tów
zwią za nych z bu do wą ogniw fo to wol ta -

icz nych (do kwo ty 146 854 800,00 zł), to
i tak� do�fi�nan�so�wa�nie� otrzy�ma�ły� je�dy�-
nie 4�pro�jek�ty�w ca�łym�wo�je�wódz�twie.

Kon kurs cie szył się ogrom nym za in te -
re so wa niem gmin; po za mknię ciu na -
bo ru oka za ło się, że w od po wie dzi na kon -
kurs wpły nę ło 125 pro jek tów, zaś
po oce nie na li ście do do fi nan so wa nia
zna la zło się 107 pro jek tów. Kwo ta, któ -
ra by ła by nie zbęd na, aby wes przeć każ -
dy pro jekt, to po nad 750 mln zł, czy li
5-krot nie wię cej niż alo ku je na to za da -
nia Urząd Mar szał kow ski Woj. Ślą skie go.

Nie ste ty, mi mo iż Gmi na Bie ruń zna -
la zła się na li ście gmin re ko men do wa -
nych do do fi nan so wa nia, to bio rąc
pod uwa gę do stęp ną na kon kurs alo ka -
cję, szan se otrzy ma nia wspar cia fi nan -
so we go są ma ło praw do po dob ne. Za -
tem zmu sze ni je ste śmy zre zy gno wać
z re ali za cji za da nia, któ re po le gać mia ło
na mon ta żu ogniw fo to wol ta icz nych

na bu dyn kach jed no ro dzin nych oraz
gmin nych obiek tach uży tecz no ści pu -
blicz nej. Je że li w przy szło ści po ja wi się
zno wu moż li wość zdo by cia do fi nan so -
wa nia na po dob ne za da nie, Gmi na z pew -
no ścią spró bu je znów się gnąć po środ ki
po mo co we na je go re ali za cję.
W związ�ku� z po�wyż�szym� pro�si�my

miesz�kań�ców,�któ�rzy� zo�sta�li� za�kwa�li�-
fi�ko�wa�ni� do pro�gra�mu� i wpła�ci�li� za�-
licz�kę�na je�go�re�ali�za�cję,�aby�zgła�sza�ły
się�do Urzę�du�Miej�skie�go�w Bie�ru�niu
(do Wy�dzia�łu� Ochro�ny� Śro�do�wi�ska
i Go�spo�dar�ki�Od�pa�da�mi)�w go�dzi�nach
pra�cy�urzę�du,�ce�lem�pod�pi�sa�nia�oświad�-
cze�nia�wska�zu�ją�ce�go�na ra�chu�nek�ban�-
ko�wy,� na któ�ry�wpła�co�na� przez� nich
za�licz�ka� po�win�na� zo�stać� zwró�co�na.
Wzór� ta�kie�go� oświad�cze�nia� bę�dzie
rów�nież�prze�sła�ny�do tych�osób�dro�-
gą�pocz�to�wą.�Te�le�fon�kon�tak�to�wy�w tej
spra�wie:�(32) 7080986.

Jak in for mu je wy ko naw ca ro -
bót – MOST Sp. z o.o. z/s w So po -

cie, w związ ku z re ali za cją za da nia
in we sty cyj ne go o na zwie: „Re mont
wia duk tu nad li nią PKP w m. Oświę -
cim (Ba bi ce) w km 52+034 w cią gu
dro gi kra jo wej nr 44”, w dniu 3 czerw -
ca 2019 r. o go dzi nie 12:00 wpro wa -
dzo na zo sta nie zmia na or ga ni za cji
ru chu na czas pro wa dze nia ro bót bu -
dow la nych. Ob jazd bę dzie pro wa dził
dro ga mi wo je wódz ki mi nr 934, 780
i 933 przez miej sco wo ści Kop cio wi -
ce, Cheł mek i Bo brek. Przy wró ce nie
do ce lo wej or ga ni za cji ru chu pla no -
wa ne jest w dniu 01.08.2019 r. o go -
dzi nie 12: 00. In we sto rem jest Ge -
ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad w Kra ko wie.

Za rząd Trans por tu Me tro po li tal ne -
go in for mu je, że od 3 czerw ca 2019 r.
(po nie dzia łek) do od wo ła nia w związ -
ku z pro wa dzo nym re mon tem wia -
duk tu nad to ra mi ko le jo wy mi w cią -
gu DK 44 w m. Ba bi ce wpro wa dza
się na stę pu ją ce zmia ny w kur so wa -
niu au to bu sów li nii nr 686: au to bus
li nii 686 po ob słu że niu przy stan ku
Oświę cim Ba bi ce ul. Ślą ska II po je -
dzie uli ca mi: Spa ce ro wą, Gre glów,

Spor to wą, Ni wy, Ofiar Fa szy zmu, Mę -
czeń stwa Na ro dów, Sta ni sła wy Lesz -
czyń skiej, Wy zwo le nia oraz Po wstań -
ców Ślą skich do przy stan ku Oświę cim
Ni wa, ana lo gicz nie w kie run ku prze -
ciw nym;  nie bę dzie ob słu gi wa ny
przy sta nek Oświę cim Ba bi ce ul. Ślą -
ska I. 

In for mu je my, że od po nie dział ku
3 czerw ca br. Tau ron Dys try bu cja S.A.
pla nu je roz po cząć re ali za cję I eta pu
bu do wy ziem nej sie ci elek tro ener -
ge tycz nej NN wraz z oświe tle niem
ulicz nym oraz przy łą cza mi do bu dyn -
ków przy ul. Oświę cim skiej w ra mach
in we sty cji prze bu do wy sie ci elek tro -
ener ge tycz nej NN i oświe tle nia ulicz -
ne go przy ul. Oświę cim skiej, Ada ma
i Ma cie ja w Bie ru niu. Za kres ro bót
bę dzie obej mo wał: ska blo wa nie sie -
ci na po wietrz nej NN, oraz bu do wę
no we go oświe tle nia ulicz ne go, wy -
ko na ne go w tech no lo gii LED.

W cza sie re ali za cji ro bót mo gą wy -
stą pić cza so we utrud nie nia w ru chu.
Pro si my pie szych i kie row ców o za -
cho wa nie ostroż no ści.

O dal szych eta pach re ali za cji in -
we sty cji bę dzie my in for mo wać Pań -
stwa na bie żą co.

Utrud�nie�nia
w ru�chu

In�for�ma�cja�do�ty�czą�ca�roz�strzy�gnię�cia�kon�kur�su
na mon�taż�ogniw�fo�to�wol�ta�icz�nych
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Ry nek księ gar ski, po dob nie jak
wie le in nych dzie dzin han dlu,
zdo mi no wa ny jest przez wiel -

kie fir my sie cio we ty pu Em pik, Mo le
Mo le czy do nie daw na Ma tras. Ma -
łe, lo kal ne księ gar nie plaj tu ją jed -
na po dru giej. Z tym więk szym po -
dzi wem pa trzy my na ist nie ją cą
od trzy dzie stu lat ro dzin ną Fir mę Kac -
per, któ ra w Bie ru niu pro wa dzi księ -
gar nię „Cy gnus”.

Jak wspo mi na jej za ło ży ciel Jan Ka -
sprzyk: 3 ma ja 1989 ro ku jesz cze
w Urzę dzie Mia sta Ty chy za re je stro -
wa li śmy z mo ją żo ną Ur szu lą księ -
gar nię „Wę gie lek” z sie dzi bą przy pla -
cu au to bu so wym KWK „PIAST”
w Bie ru niu No wym. Dzia łal ność w tym
miej scu pro wa dzo na by ła do ro -
ku 2012 i zo sta ła za koń czo na z po -
wo du bar dzo wy so kie go czyn szu za lo -
kal. W mię dzy cza sie w sta ro bie ruń skiej
czę ści mia sta otwo rzy li śmy księ gar -
nię „CY GNUS”. Wy pa da po in for mo -
wać, że szu ka jąc na zwy, sko rzy sta li -
śmy po czę ści z her bu Bie ru nia tj.

ła bę dzia. Po ła ci nie ła będź to wła -
śnie Cy gnus.

Od po cząt ku fir ma księ gar ska
współ pra co wa ła z pla ców ka mi oświa -
to wy mi, kul tu ral ny mi i wszyst ki mi,
któ rzy ro zu mie ją ro lę księ gar ni w śro -
do wi sku lo kal nym. Da ła się po znać,
ja ko spon sor, prze ka zu jąc przez ten
czas ty sią ce ksią żek, ar ty ku łów biu -
ro wych i za ba wek dla szkół, ochot ni -
czych stra ży po żar nych, or ga ni za cji
po za rzą do wych na fe sty ny, kon kur -
sy, cze go do wo dzą licz ne dy plo my
i po dzię ko wa nia.

Obec nie Fir mą „Kac per” kie ru je
syn za ło ży cie li Adam Ka sprzyk (z wy -
kształ ce nia han dlo wiec) wraz z żo ną
Ka ta rzy ną (po lo nist ką). Sie dzi ba księ -
gar ni na dal mie ści się na bie ruń skim
Ryn ku, ale po je go prze ciw nej stro -
nie obok kwia ciar ni. War to za pa mię -
tać no wy ad res „Cy gnu sa”, gdyż obok
cie ka wych ksią żek i nie zbęd nych ar -
ty ku łów biu ro wych moż na tam do -
stać pra sę lo kal ną mię dzy in ny mi bie -
ruń ską Rod nię.

„CY�GNUS”
księ�gar�nia
z cha�rak�te�rem

XXX�Lat�Dzia�łal�no�ści�Fir�my�„Kac�per”

03.05.1989�r.�– 03.05.2019�r.�
Jan,�Ur�szu�la�Ka�sprzyk�–�Adam,�Ka�ta�rzy�na Ka�sprzyk

W S�P I E R�A J L�O K�A L�N�E� F I R M�Y�
I POL�SKIE�KSIĘ�GAR�NIE�

EM�BED�

Dokończenie ze str. 1

De cy zja o zmia nie imie nia by ła cięż -
ką de cy zją Ra dy Szcze pu, ale zo sta ła
pod ję ta w 2017 r., z uwa gi na fakt, iż
jed na dru ży na har cer ska już no si imię
Ba ta lio nu „Pa ra sol”, a ko lej na zdo -
by wa imię Ba ta lio nu „Zoś ka” oraz
chęć pro mo wa nia hi sto rii har cer stwa
z okre su II Woj ny Świa to wej. Oba
Ba ta lio ny Har cer skie „Zoś ka” i „Pa -
ra sol” wal czy ły pod czas II Woj ny Świa -
to wej w Sza rych Sze re gach. Oczy wi -
ście ni gdy nie za po mni my o na szej
wcze śniej szej bo ha ter ce Ma rii Skło -
dow skiej – Cu rie. Z tej oka zji zo stał
wrę czo ny no wy sztan dar Szcze pu.
Sztan da ro wym, któ ry ode brał sztan -
dar z rąk Ko men dan ta Szcze pu, był
hm. Mi chał Rzep ka – przy bocz ny 39
Dru ży ny Har cer skiej „Azy mut”. Fun -
da to ra mi sztan da ru by li: uczest ni cy
Ba lu Cha ry ta tyw ne go w Bie ru niu
w 2017 r., Sto wa rzy sze nie By łych Żoł -
nie rzy 1 Ba ta lio nu Sztur mo we go Dziw -
nów, MA AG – A.M.M. Ma li now scy
s.c. Z Wro cła wia.

W ape lu wzię li udział mię dzy in -
ny mi: człon ko wie XXVII Szcze pu Har -
cer skie go (Gro ma da Zu cho wa
„Cza row ni ce i Cza ro dzie je”, 39 Dru -
ży na Har cer ska „Azy mut”, 40 Har -
cer ska Dru ży na Spa do chro no wa im.
Ba ta lio nu „Pa ra sol”), za przy jaź nio ne
śro do wi ska har cer skie oraz przed -
sta wi cie le władz sa mo rzą do wych
z bur mi strzem Kry stia nem Grze si cą,
któ ry przy był wraz z mał żon ką Ka -
ta rzy ną – or ga ni za tor ką ba lu cha ry -
ta tyw ne go, z któ re go środ ki fi nan -
so we wspar ły har ce rzy. Obec ni by li

rów nież przed sta wi cie le kie row nic -
twa pla có wek oświa to wych. Sztan -
dar po świę cił ksiądz dzie kan pro -
boszcz pa ra fii pw. Św. Bar tło mie ja
Apo sto ła – Ja nusz Kwa pi szew ski.

Za raz po za koń cze niu ape lu ca -
ły XXVII Szczep Har cer ski im. Sza rych
Sze re gów prze ma sze ro wał na te ren
bo iska KS „Unia”, gdzie znaj do wa ło
się już przy go to wa ne w pią tek mia -
stecz ko har cer skie oraz był or ga ni zo -
wa ny Pik nik Har cer ski. Pod czas pik ni -
ku moż na by ło skosz to wać gro chów ki
har cer skiej, wziąć udział w bie gu har -
cer skim i zdo być ty tuł har cow ni ka
oraz spę dzić bar dzo mi ło czas. Uczest -
ni cy Pik ni ku mo gli zo ba czyć, jak wy -
glą da wy po sa że nie na mio tu, w któ -
rym to uczest ni cy spę dzą naj bliż szy
obóz har cer ski oraz mo gli oglą dać trzy
no we na mio ty SKAUT ufun do wa ne
przez fir mę Lu ba wa S.A., Któ re bę dą
słu żyć har ce rzom przez wie le lat.
W imie niu ca łe go XXVII Szcze pu Har -

cer skie go ser decz nie dzię ku je Wszyst -
kim, któ rzy za an ga żo wa li się w po -
moc przy or ga ni za cji Ape lu oraz Pik -
ni ku Har cer skie go, szcze gól ne
po dzię ko wa nia prze sy ła my ro dzi com
zu chów i har ce rzy, któ rzy przez ca ły
dzień i noc wspie ra li nas swo ją po -
mo cą. Do zo ba cze nia za rok na ko lej -
nym Pik ni ku Har cer skim, już szy ku je -
my dla Was cie ka we za ję cia oraz
za pra sza my do ko lej ne go wy da nia
mie sięcz ni ka ROD NIA, gdzie za pre -
zen tu je my jed nost ki na sze go Szcze -
pu oraz bę dzie moż na się do wie dzieć
jak zo stać zu chem i har ce rzem. Za -
pra sza my na www.szczep zhp bie run.pl
Z har cer skim po zdro wie niem: Czu waj

hm. Mi chał Rzep ka
przy bocz ny 39

Dru ży ny Har cer skiej „Azy mut”
XXVII Szczep Har cer ski
im. Sza rych Sze re gów.

Na�si�har�ce�rze
ma�ją�no�wy�sztan�dar



6 Rodnia nr 5/2019 WOKÓŁ NAS

Człon ko wie i sym pa ty cy Ko ła PTTK
nr 5 „Zie mo wit” bar dzo licz nie
uczest ni czy li w nie daw nych wy -

ciecz kach. Na otwar cie se zo nu tra dy -
cyj nie od był się wy jazd do Za ko pa ne -
go na po szu ki wa nie kro ku sów. Na wet
desz czo wa po go da nie znie chę ci ła ni -
ko go z 123-oso bo wej gru py do spa ce -
rów w pa śmie Gu ba łów ki. Na me cie
wę drów ki, któ ra znaj do wa ła się na po -
la nie obok sza ła su Hol ny cze kał

na uczest ni ków go rą cy po si łek, któ ry
wpro wa dził fa mi lij ną at mos fe rę.

Ko lej ny wy jazd bie ruń skich tu ry stów
od był się już przy znacz nie lep szej po -
go dzie. Tym ra zem 78 osób uda ło się
do Pa czół to wic – ma low ni czej wsi w wo -
je wódz twie ma ło pol skim, w po wie cie
kra kow skim, w gmi nie Krze szo wi ce.

– W dro dze po wrot nej za trzy ma li -
śmy się jesz cze, aby po zwie dzać Klasz -
tor Kar me li tów Bo sych w Czerm -

nej – mó wi An drzej Gier la ta pre zes
Ko ła i do da je: dzię ki róż no rod no ści
or ga ni zo wa nych przez nas wy jaz dów,
sys te ma tycz nie ro śnie li czeb ność
na sze go, ko ła, któ re obec nie sku pia
192 oso by. Już dziś za pra szam miesz -
kań ców Bie ru nia na ko lej ne wy jaz dy
a w szcze gól no ści na XXXVIII Gór ni czy
Rajd Gór ski, któ ry w so bo tę 15 czerw -
ca od bę dzie się na te re nie Be ski du
Ślą skie go.

Wśro dę 8 ma ja przed sta wi -
ciel Pol skie go Czer wo ne -
go Krzy ża prze ka zał trój -

ko ło wy ro wer re ha bi li ta cyj ny gmi nie
Bie ruń dla oso by nie peł no spraw nej

miesz ka ją cej w na szym mie ście. Dzięki
zaangażowaniu radnego Piotra
Świerkosza od by ło się to na pod sta -
wie umo wy da ro wi zny w ra mach
moż li wo ści wy sta wia nia na gmin nym

grun cie po jem ni ków PCK na odzież
uży wa ną. Te go sa me go dnia Kry stian
Grze si ca – Bur mistrz Mia sta Bie ru -
nia prze ka zał ro wer nie peł no spraw -
ne mu miesz kań co wi na sze go mia sta.

Za�pra�sza�my�na ko�lej�ny�rajd

Jak�„rozpisać"
domowy�budżet?

B il sko 30 osób ko rzy sta ją cych z po mo cy żyw no ścio wej uczest ni -
czy ło 14 ma ja w spo tka niu do ty czą cym pla no wa niu do mo wych
wy dat ków oraz m.in. go to wa nia. W luź nej roz mo wie i pra cy

w gru pach uczest ni cy wy mie nia li swo je do świad cze nia w tym te ma cie.
By ła też mo wa o re kla mo wych niu an sach i zwią za nych z tym nie do koń -
ca uczci wych prak ty kach, do ty czą cych pro mo cji w sie ciach han dlo wych.
Na za koń cze nie spo tka nia, któ re od by ło się w sie dzi bie Bie ruń skiej Fun -
da cji Ini cja tyw Go spo dar czych, chęt ni uczest ni cy przy go to wa li do de gu -
sta cji dwa ro dza je wy bor nych kok taj li owo co wo -wa rzyw nych. Edu ka -
cyj ne, trwa ją ce ok. 4 go dzi ny spo tka nie z prak tycz ny mi uwa ga mi
pro wa dzi ła p. Ka sia z Cho rzo wa.

Wpo wie cie za wier ciań skim kon -
kret nie w Ła zach od by ła się

11 edy cja Olim pia dy Spor to wej Se -
nio rów Trze ci Wiek na start. W za -
wo dach ro ze gra nych 25 ma ja udział
wzię ło oko ło ty sią ca za wod ni ków,
któ rzy ry wa li zo wa li w je de na stu dys -
cy pli nach. Ich zma ga nia ob ser wu je

oko ło 2 ty się cy ki bi ców. Z tym więk -
szą ra do ścią in for mu je my, że w im -
pre zie wzię ło udział sil na re pre zen -
ta cja za wod ni ków Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku z Bie ru nia. Je den
z nich pan Grze gorz Mikłaszewicz zdo -
był brą zo wy me dal w pchnię ciu ku lą.
Gra tu lu je my.

Olim�pij�skie�suk�ce�sy
na�szych�se�nio�rów

Niepełnosprawnemu
mieszkańcowi�ofiarowano�rower�
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DZIELNICOWY�ZE�STRAŻY�MIEJSKIEJ

Chcie li by śmy le piej po znać Wa -
sze pro ble my i po trze by zwią -
za ne z kwe stia mi w ja kich Straż

Miej ska w Bie ru niu mo że Wam po -
móc. Od kwiet nia te go ro ku w na -
szej jed no st ce swo je dzia ła nia roz -
po czę li dziel ni co wi. Są to do świad cze ni
straż ni cy, któ rzy swo ją fa cho wą wie -
dzą i do świad cze niem w szcze gól ny
spo sób słu żyć bę dą miesz kań com po -
wie rzo ne go im re jo nu. 

Pierw szą z nich jest insp. Agniesz�-
ki�Fi�giel, któ ra w stra ży miej skiej pra -
cu je od 3 lat. Po ni żej wy mie nio ne
zo sta ły uli ce, któ re Jej dziel ni ca bę -
dzie obej mo wać ulice: Lę dziń ska,
Mlecz na, Ga jo wa, Stre fa Eko no micz -
na, Wy lo to wa, Ada ma, Ka mie nicz na,
Ks. Ma cie rzyń skie go, Ks. Ku de ry, Ka -
dłu bo wa, Sło wac kie go, Ko lum ba, La -
to chy, Tro chy, Spi żo wa, Hej na ło wa,
Ra tu szo wa, An drze ja, Tu ryń ska, Ho -
dow la na, Pia skow co wa, Ba zal to wa,
Mar glo wa, Wa pien na, Pszen na, Gra -
fi to wa, Do lo mi to wa, Ka mien na, Skal -
na, Ko lo nia Le śna, Krze mo wa, Bo gu -
sław skie go, Dział kow ców, Gra ni to wa,
Miesz ka I, Dą brów ki, So lec ka, Sa do -
wa, Na sy po wa, Bo cia nia, Ja strzę bia,
Bar bór ki, Wa wel ska, Pry wat na, Pa -
cior kow ce, Oświę cim ska (nr nie pa -
rzy ste). Na sza dziel ni co wa, pod czas
pra cy w swo im re jo nie zaj mo wać się

bę dzie przede wszyst kim
po rząd kiem i bez pie czeń -
stwem wo kół Gro bli, sta -
wów przy Gro bli, a tak że
te re nu Pa cior kow ców.
Szcze gól ną uwa gę bę dzie
zwra cać tak że na re jon ul.
Ho dow la nej oraz stre fy eko -
no micz nej, gdyż są to miej -
sca, w któ rych bar dzo
czę sto do cho dzi do nie le -
gal ne go po zby wa nia się
od pa dów. Ko lej nym prio ry -
te tem bę dzie pro blem z nie -
pra wi dło wym par ko wa niem
na osie dlu przy ul. Gra ni to -
wej, szcze gól nie w oko li -
cach KWK Piast. 

Dru gim dziel ni co wym
jest in spek tor Bła�żej� To�-
me�ra. To je den z naj bar -
dziej do świad czo nych funk cjo na riu -
szy na szej jed nost ki. Straż ni kiem
miej skim jest od 12 lat. Ja ko dziel -
ni co wy, bę dzie miał pod szcze gól -
ną opie ką re jon na stę pu ją cych ulic:
Bi ja so wic ka, Bu dzyń skiej, Dę bo wa,
Do jaz do wa, Dyr dy, Gro bla na, Ja gieł -
ły, Je dwab na, Ka mien na, Ko nar skie -
go, Kor fan te go, Kos sa ka, Ko sy nie -
rów, Ko ściel na, Kró lo wej Bo ny,
Kró lo wej Ja dwi gi, Krup ni cza, Let nia,
Lip co wa, Ma jo wa, Mie lęc kie go, Mio -

do wa, Nad brzeż na, Nie dłu ga, Ofiar
Oświę cim skich, Ogro do wa, Okręż -
na, Pa trio tów, Pe ry fe ryj na, Pia stow -
ska, Po rą bek, Po to ko wa, Po wstań -
ców Ślą skich, Prze czni ca, Przy jaź ni,
Rów no le gła, Re mi zo wa, Sa ty no wa,
Skow ron ków, So pli cy, Sta ro wi śla -
na, Su char skie go, Św. Bar ba ry, Św.
Kin gi, Ta ta ra ko wa, Tu ry stycz na – nr
pa rzy ste, War szaw ska – nr pa rzy -
ste, Wa wel ska – nr pa rzy ste, Wę -
glo wa, Wio sen na, Wi śla na, Wspól -
na, Za brzeg, Za rzy na, Zu cho wa,
Ży wicz na.. Pod czas pra cy, w po wie -
rzo nym re jo nie, dziel ni co wy bę dzie
głów nie sku piał się na po rząd ku
i czy sto ści w miej scach re kre acji
i wy po czyn ku a tak że zaj mie się
waż nym pro ble mem, ja kim jest spa -
la nie od pa dów w pie cach c.o. Z uwa -
gi na spe cy fi kę te re nu, dziel ni co wy
bę dzie zwra cać tak że szcze gól ną
uwa gę na stan wa łów prze ciw po -
wo dzio wych.

Ko lej nym i za ra zem ostat nim dziel -
ni co wym na szej jed nost ki jest
st. insp. Ro�ber� Miś. Swo ją wie dzą
i pięt na sto let nim do świad cze niem,
zwią za nym z pra cą w stra ży miej skiej
słu żyć bę dzie miesz kań com na stę pu -
ją cych ulic: Ba rań co wa, Ba ry ki, Boj -
szow ska, Bo ro wi no wa, Brat ków, Brzo -
zo wa, Bursz ty no wa, Cha bro wa,
Che mi ków, Do my Po lne, Fa ła ta, Go -
ły so wa, Ho me ra, Ja na, Je rze go, Jo -
dło wa, Ka dłu bo wa, Kasz ta no wa, Klasz -
tor na, Ko cyn dra, Ko le jo wa, Ko lum ba,
Ko nar skie go, Ko pań ska, Kop co wa, Ko -
ra lo wa, Kra kow ska (pa rzy ste), Kró li -
kow skie go, Krót ka, Krysz ta ło wa, Księ -
ży co wa, Ku so ciń skie go, La to chy,

Le śna, Li ce al na, Li go nia, Lo kal na, Lom -
py, Łą ko wa, Ło wiec ka, Ły si no wa, Ma -
cie ja, Mar ci na, Mi ko ła ja, Mo drze wio -
wa, My śliw ska, Okręż na, Onu fre go,
Oświę cim ska (pa rzy ste), Per ło wa, Pil -
ni ko wa, Plac No bla, Po lna, Po ziom -
ko wa, Ra tu szo wa, Rę dzin na, Ro me -
ra, Ru bi no wa, Ry cer ska, Ry nek (le wa
stro na), Schil le ra, Se kret na, Skraj na,
Skrze tu skie go, Sło necz na, Sło wac kie -
go, Sło wiań ska, So li dar no ści, Sol skie -
go, So sno wa, So wiń skie go, Spor to wa,
Spy ry, Sta rom łyń ska, Sza rych sze re -
gów, Szla ku Sol ne go, Szost ka, Szy -
bo wa, Szy ma now skie go, Szy no wa,
Świer czy niec ka, Świer ko wa, Tę czo -
wa, To ro wa, Tur ku so wa, Tu ry stycz -
na (pa rzy ste), War szaw ska (do nr 40
pa rzy ste), Wi ta, Wrze śnio wa, Wrzo -
so wa, Za Kop cem, Zdro wia, Żwir ki
i Wi gu ry. W swo jej pra cy dziel ni co -
wy bę dzie zaj mo wał się szcze gól nie
kwe stią prze strze ga nia prze pi sów po -
rząd ko wych oraz tych zwią za nych
z wła ści wym par ko wa niem w re jo -
nie Ły si ny. Ko lej nym waż nym ob sza -
rem dzia łań bę dzie prze strze ga nie

prze pi sów w re jo nie Sta rów ki, zwłasz -
cza tych zwią za nych z nie pra wi dło -
wym par ko wa niem w stre fie za miesz -
ka nia. Ja ko swój prio ry tet dziel ni co wy
wy zna czył tak że kwe stię prze strze ga -
nia prze pi sów zwią za nych z za ka zem
spo ży wa nia al ko ho lu w miej scach pu -
blicz nych, szcze gól nie w re jo nie Ryn -
ku, Pla cu Au to bu so we go oraz by łe go
dwor ca PKP przy ul. Sta rom łyń skiej.

Już wkrót ce po in for mu je my Pań -
stwa o miej scach i ter mi nach dy żu -
rów dziel ni co wych, tak aby by li oni
bli żej Was i Wa szych spraw, dla te go
też za chę ca my do śle dze nia i po lu -
bie nia na sze go fa ce bo oko we go pro -
fi lu Stra ży Miej skiej w Bie ru niu. 

Nasi�dzielnicowi

Agniesz ka Fi giel

Bła żej To me ra

Robert Miś

Dy�żu�ry�dziel�ni�co�wych:

• Insp. Agniesz ka Fi giel: każ dy pierw szy wto rek mie sią ca  w godz. 15:00 – 17:00
w sie dzi bie Po wia to we go Ze spo łu Szkół ul. Gra ni to wa.

• Insp. Bła żej To me ra: każ da pierw sza śro dę mie sią ca. w godz. 14:00 – 16:00
w sie dzi bie Ochot ni czej Stra ży Po żar nej Czar nu cho wi ce przy ul. An drze ja
Mie lęc kie go.

• St. insp. Ro bert Miś: każ dy pierw szy czwar tek mie sią ca w godz. 14:00 – 15:30
w sie dzi bie Urzę du Miej skie go w Bie ru niu przy ul. Ry nek 14.

Za chę ca my tak że do kon tak to wa -
nia się ze swo im dziel ni co wym za po -
śred nic twem ma ila kie ro wa ne go
na od po wied ni ad res ma ilo wy:

agniesz�ka.fi�giel@sm.bie�run.pl
bla�zej.to�me�ra@sm.bie�run.pl
ro�bert.mis@sm.bie�run.pl�
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CIEKAWA�LEKTURA

KWIA�TY�DLA�BO�HA�TER�SKICH�PO�WSTAń�CóW�Z BIE�RU�NIA�I OKO�LIC

Obchody�Tygodnia�Bibliotek�w�Bieruniu

W ra mach XVI Ogól no pol -
skie go Ty go dnia Bi blio -
tek w Miej skiej Bi blio -

te ce Pu blicz nej od by ły się
spo tka nia au tor skie pro mu ją ce
czy tel nic two wśród dzie ci i mło -
dzie ży. W spo tka niach uczest ni -

czy li ucznio wie bie ruń skich Szkół
Pod sta wo wych.

9 ma ja na sze pla ców ki bi blio tecz -
ne od wie dzi li pi sar ka Ewa
Stadtmüller i ilu stra tor Łu kasz Za -
bdyr. Twór cy po pro wa dzi li spo tka -
nie pt. „Wy pisz, wy ma luj”, pod czas

któ re go za chę ca li uczniów do sa -
mo dziel ne go two rze nia po ezji i ry -
so wa nia. Dzie cia ki mia ły tak że oka -
zję do wie dzieć się wię cej o pra cy
pi sa rza i ilu stra to ra. Pod czas spo -
tka nia ry sow nik stwo rzył wy jąt ko -
wy pla kat z oka zji 70-le cia Miej -

skiej Bi blio te ki Pu blicz nej. 14 ma ja
w bie ruń skich bi blio te kach od by ło
się spo tka nie „Oce an to pi kuś” z pi -
sa rzem i po dróż ni kiem Łu ka szem
Wierz bic kim. Pan Łu kasz opo wia -
dał uczniom o swo jej książ ce
pod tym sa mym ty tu łem, któ rej

głów ny bo ha ter Alek san der Do ba
trzy krot nie prze pły nął oce an ka ja -
kiem. Na spo tka niu nie za bra kło
po dróż ni czych re kwi zy tów oraz pre -
zen ta cji mul ti me dial nej, któ re spra -
wi ły, że dzie ci mo gły po czuć się jak
praw dzi we wil ki mor skie.

Du et, trio i na wet kwar tet, to no -
wy pro jekt, któ ry za ist niał nasce -
nie bie ruń skiej „Ju trzen ki”.

Wszyst ko to za spra wą Jo an ny Świer -
czek -pe da go ga Ogni ska Mu zycz ne go
„Edu Ar tist”. I tak usły sze li śmy aż 14 ze -
spo łów, gra ją cych w róż nych kom pi la -
cjach i na róż nych in stru men tach. Mo -
gli śmy po dzi wiać wscho dzą ce ta len ty
mu zycz ne w re per tu arze mu zy ki po -
waż nej, lu do wej i roc ko wej. Praw dzi wą
fu ro rę wzbu dzi ło wy ko na nie utwo ru
„The Show must go on” z re per tu aru
gru py „Qu een” w opra co wa niu na pia -
ni no i key bo ard. Na sce nie nie mo gło
za brak nąć rów nież, sa mej, cha ry zma -
tycz nej Jo an ny Świer czek. 

– Ta ki kon cert tkwił mi w gło wie
już ja kiś czas – mó wi Jo an na Świer -
czek. – Dzie ci gra ły już wcze śniej w ze -
spo le i lu bi ły to. Ba łam się te go jed -
nak ze wzglę du na to, że dzie ci nie
przy go to wu ją się tak jak na le ży. Jed -
nak chcia łam po ka zać pod opiecz nym,
na czym po le ga isto ta gra nia w ze -
spo łach. Tu trze ba grać pre cy zyj nie
w każ dym ca lu. je że li cho dzi o wspo -
mnia ny utwór ze spo łu „Qu een”, za -
czę łam ro bić pró by, jak tyl ko do sta -
łam nu ty. Zna la złam do wy ko na nia
dwie uta len to wa ne dziew czy ny, któ -
re po przez so lid ną pra cę wy ko na ły
utwór tak jak na le ży  – do da je pa ni
Jo an na.

Ka�me�ral�ny�kon�cert

23 ma ja 1921 pod Gó rą św. An ny,
w Sie dl cu (obec nie so łec two

w gmi nie Izbic ko), sto czo no cięż ką
bi twę, w któ rej po le gło m.in. 40 po -
wstań ców z Bie ru nia i z Boj szów.

Po wstań cy szli przez otwar te po le
w kie run ku ma jąt ku von Stra chwit za,
któ ry miał być nie ob sa dzo ny przez

Niem ców. Tym cza sem oka za ło się, że
żoł nie rze nie miec kiej pa ra mi li tar nej
or ga ni za cji (Fre ikorps), ob sa dzi li ca łą
miej sco wość, a na naj wyż szych pię -

trach bu dyn ków mie li ka ra bi ny ma -
szy no we. Ran nych od wie zio no na wo -
zach do szpi ta li m.in. w Go go li nie,
Krap ko wi cach, Opo lu, Wro cła wiu. Za -
bi tych miesz kań cy wsi po cho wa li
w zbio ro wej mo gi le na po lu – w miej -
scu, w któ rym zgi nę li. Mo gi łą tą, aż
do śmier ci w 1945 r., opie ko wa ła się

sa mot na ko bie ta,
miesz kan ka Sie dl ca,
Kla ra Mo ra wiec,
któ ra w pierw szej
woj nie stra ci ła na -
rze czo ne go. Dba jąc
o ich pa mięć, mia ła
na dzie ję, że ktoś tak
sa mo dba o grób jej
uko cha ne go we
Fran cji.

W 1971 r. – w 50.
rocz ni cę bi twy,
szcząt ki po wstań -
ców zo sta ły prze -
nie sio ne do cen -

trum wsi. Na miej scu po chów ku
po sta wio no obe lisk, na któ rym
umiesz czo no da ne 20 zna nych i 20
nie zna nych z na zwi ska po le głych po -

wstań ców. W 2008 r. krew ni, nie
zna jąc wcze śniej miej sca ich po chów -
ku, po raz pierw szy po chy li li się
nad cia ła mi swych bli skich. Po 85 la -
tach od ich śmier ci…

War to do dać, że li sta na zwisk po -
le głych jest uzu peł nio na przez Aloj -
ze go Ly skę z Boj szów. Znaj du ją się
na niej miesz kań cy m.in. Ścier ni, Ja -
jost, Czar nu cho wic, Bie ru nia No we -
go, Boj szów, Je dli ny, Świer czyń ca.
Nie ste ty, toż sa mość 10. osób do dzi -
siaj po zo sta je nie usta lo na.

W śro dę 22 ma ja dzień przed ko -
lej ną rocz ni cą tam tej bi twy de le ga -
cja z Bie ru nia i Boj szów wraz z przed -
sta wi cie la mi władz gmi ny Izbic ko oraz
Krzysz to fem Ral lem (ba da czem miej -
sco wych dzie jów, któ ry opi sał prze -
bieg zda rzeń) zło ży ła kwia ty i za pa li -
ła zni cze pod obe li skiem po świę co nym
po le głym po wstań com oraz w miej -
scu ich pier wot ne go spo czyn ku. W de -
le ga cji uczest ni czy li mię dzy in ny mi:
Aloj zy Ly sko z Boj szów, Bur mistrz Bie -
ru nia Kry stian Grze si ca oraz Prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Mar cin
Ny ga.

SIE�DLEC�KA�HI�STO�RIA
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BOK za pra sza wszyst kich in te re -
su ją cych się te atrem, fil mem i sztu -
ką na spo tka nie au tor skie z Ro ber -
tem Ta lar czy kiem – ak to rem,
re ży se rem, wo ka li stą, au to rem pio -
se nek, dy rek to rem Te atru Pol skie -
go w Biel sku -Bia łej (w la tach 2005-
2013). Obec nie dy rek to rem Te atru

Ślą skie go gdzie zre ali zo wał ostat nio
do brze przy ję tą „Pią tą stro nę świa -
ta” wg książ ki Ka zi mie rza Kut za oraz
mu si cal „My Fa ir La dy”. Grał m. in.
w sztu kach: „Bal la dy ko chan ków
i mor der ców we dług Nic ka Ca ve’a”,
„Cho lo nek”, „Ko me ta, czy li ten okrut -
ny XX wiek we dług No ha vi cy”, „2”,

„Mi łość Fe dry”, „Nie zi den ty fi ko wa -
ne szcząt ki ludz kie i praw dzi wa na -
tu ra mi ło ści”, „Krzyk we dług Jac ka
Kacz mar skie go”, „Un der gro und”,
„Bul war zdra dzo nych ma rzeń”.
Za grał rów nież w se ria lach „Kry mi -
nal ni” oraz z fil mach „Dro gów ka”,
„Bar bór ka”, „Ewa”, „Sen ność”.

Re�ży�ser,�ak�tor�i Ślą�zak
–�Ro�bert�Ta�lar�czyk�za�go�ści�w Ju�trzen�ce

Po�zy�tyw�w Tria�dzie�
10 ma ja w DK Tria da od był się

wer ni saż wio sen nej wy sta -
wy Bie ruń skie go Fo to klu bu „Po zy -
tyw”, któ ry dzia ła od 2000 ro ku. Wraz
z ro sną cym za in te re so wa niem za ło -
żo no gru pę in ter ne to wą, któ ra sku -
pia po nad 350 pa sjo na tów fo to gra -

fii z po wia tu bie ruń sko -lę dziń skie go,
a na wet z ca łe go wo je wódz twa ślą -
skie go. Na swo im ką cie ma ją uczest -
nic two w licz nych kon kur sach fo to -
gra ficz nych, wy staw oraz pro jek tów
eu ro pej skich, któ rych fo to klub był
współ or ga ni za to rem. Au to rzy prac

obec nej wy sta wy to:, Gra ży na Cy -
ga nik, Ja ni na Du da, Mar ty na Horst,
Re na ta Pi ku ła, Iwo na Ger ma nek,
Zu zan na Sztan gret, Ra do sław Woj -
nar, So nia Tu łacz ko, Piotr MK Ka -
łuc ki oraz Agniesz ka Wy der ka -Dy -
je cin ska.
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Ma�my�swój�bie�ruń�ski�zło�ty
po�ciąg?�Gdzieś�w ob�rę�bie�re�-
mon�to�wa�nej�Ham�ro�wi�zny�mo�-
że�się�znaj�do�wać�zej�ście�do tu�-
ne�li,�któ�re�we�dług�nie�któ�rych
ma�ją�pro�wa�dzić�aż�do Zam�ku
Pia�stów�w Oświę�ci�miu.

Spra wa le gen dar nych tu ne li po -
wra ca z uwa gi na trwa ją ce za -
go spo da ro wa nie te re nu tzw.

Ham ro wi zny. Jed nym z ele men tów
skwe ru bę dzie tyl ko imi ta cja zej ścia
do tu ne lu. Ale czy to ist nia ło na -
praw dę?

Dys ku sja na ten te mat oży ła po opu -
bli ko wa nych na Fa ce bo oku w gru pie
„Ra zem two rzy my hi sto rię Bie ru nia”
zdję ciach au tor stwa pa na Ber nar da
Ja ro mi na, przed sta wia ją cych we dług
wie lu in ter nau tów tu ne le, od kry te
w cza sie re mon tu chod ni ka na ul. Wa -
wel skiej w Bie ru niu w la tach 90-
tych XX w. Pod opu bli ko wa ny mi zdję -
cia mi po ja wi ło się wie le ko men ta rzy
osób, któ re sły sza ły o le gen dar nych
bie ruń skich tu ne lach. Głos w spra wie
za brał na wet by ły bur mistrz Bie ru nia,
któ ry prze ko ny wał, że w cza sie re -
mon tu prze jaz du ko le jo we go w ro -
ku 2012 lub 2013, eki pa re mon to wa
na tra fi ła na strop tu ne lu na głę bo ko -
ści ok. 2,5-3 m.

Po dob na sy tu acja mia ła już miej -
sce i sze ro ko by ła opi sy wa na w 2002
ro ku przez Zbi gnie wa Za ją ca w po -
pu lar nej w tam tym cza sie w Bie ru -
niu ga ze cie „No wa Rod nia”. Te mat
wy wo ła ły do nie sie nia ga ze ty, że
w trak cie wy ko pów przy re mon cie
prze jaz du ko le jo we go przy ul. Wa -
wel skiej na tra fio no na nie zi den ty fi -
ko wa ne frag men ty bu dow li wy ko na -
nych z ce gieł. W tam tym cza sie au tor
w swo ich ar ty ku łach przed sta wił re -
la cje osób po twier dza ją cych ist nie -
nie ta jem ni czych pod ziem nych ko ry -
ta rzy bie gną cych pod Bie ru niem
No wym. Do naj cie kaw szych na le ża ły
re la cje pa na Ka ro la Ben dla, pa na Hen -
ry ka Ko ja, pa na Fran cisz ka La bu sa
oraz pa na Cze sła wa Wie czor ka.

Ten pierw szy opi sy wał swo ją przy -
go dę w na stę pu ją cy spo sób: „gdy
w ro ku 1940 po tęż na wi chu ra po -
przew ra ca ła drze wa ro sną ce wo kół
do mu Ha me ra, jed no z nich wy rwa ne
z ko rze nia mi od sło ni ło wej ście do pod -
ziem ne go ko ry ta rza. Wów czas to gru -
pa chłop ców w wie ku 12-17 lat, głów -
nie miesz ka ją cych w Ham ro wi znie
i oko licz nych do mach za opa trzo na
w la tar ki i świe ce, ze szła do pod zie -
mi”. Ów cze sny 12-let ni Ka rol Ben del
za pa mię tał ten dzień i re la cjo no wał
go po la tach. Prze ko ny wał w swo im
opo wia da niu, że wie le sta rych do -
mów mia ło wej ścia do lo chów, któ re

z cza sem zo sta ły za sy pa ne. Opi sy wał,
że chod nik „wy ko na ny był z ja sne go
ka mie nia, dość wy so ki i ta ki sze ro ki,
że jak roz ło ży łem rę ce, to nie mo -
głem do się gnąć bocz nych ścian”.

Ko lej ną oso bą opo wia da ją cą wte -
dy o pod ziem nych ko ry ta rzach był
pan Hen ryk Koj – „oko ło ro ku 1970
bu do wa no przed Ham m ro wym do -
mem ba sen prze ciw po wo dzio wy.
W trak cie wy ko pów na tra fio no na fun -
da ment ja kiejś bu dow li… Był sze ro ki
i tak so lid ny, że ro bot ni cy nie mo gli
go usu nąć. Do pie ro mło ty pneu ma -
tycz ne po ko na ły prze szko dę.
Pod spodem od sło nił się tu nel. Ro -
bo ty wstrzy ma no”. Z Kra ko wa przy -
je cha li ba da cze. Ale za nim się to sta -
ło, pan Hen ryk ze swo im ko le gą we szli
do środ ka. I tak re la cjo no wał to, co
zo ba czył: „Je den z chod ni ków pro -

wa dził do Ham ro wi zny, ale wej ście
do te go do mu by ło za mu ro wa ne.
W prze ciw nym kie run ku był chod -
nik, też za mu ro wa ny, pro wa dzą cy
do sta re go do mu Ben dla. W kie run -
ku Wi sły, wzdłuż dro gi pro wa dzi ło
pod ziem ne przej ście, któ re po oko ło
trzy dzie stu me trach sta wa ło się tak
sze ro kie i wy so kie, że mógł by chy ba
prze je chać nim nie wiel ki wóz za przę -
żo ny w ko nia. Chod nik był zu peł nie
su chy, nie czu ło się na wet stę chli -
zny. Szli śmy dość da le ko – mo że
i z pół ki lo me tra, gdy po sta no wi łem
za wró cić, ale mój ko le ga wy brał się
da lej. Po wie dział mi, że są tam ja -
kieś scho dy, a po ni żej za gra dza dal -
szą dro gę wo da (…). W dru gą stro nę
od Ham ro wi zny też był tu nel, któ ry
pro wa dził w kie run ku Kop cio wic, ale
so lid ne kra ty za gra dza ły dal szą dro -

gę. Wi dać, że tam, gdzie cho dzi li śmy,
to nie by ły ka na ły, ale lo chy słu żą ce
do prze miesz cza nia się lu dzi. Lu dzie
z Kra ko wa we szli, po oglą da li i po -
wie dzie li, że nie ma ją one żad nych
wa lo rów za byt ko wych (…)”.

Na to miast pan Cze sław Wie czo rek
w tam tym cza sie de men to wał sen -
sa cyj ne do nie sie nia, wska zu jąc, że to
ża den pod ziem ny chod nik i „pa mię -
ta z dzie cię cych lat (cza sy przed wo -
jen ne), że przy to rach by ło so lid ne
od wod nie nie w po sta ci prze pu stów
wy ko na nych z ce gły”. 

Na stęp nie au tor ar ty ku łów przed -
sta wił re la cję pa na Fran cisz ka La bu -
sa, któ ry re la cjo no wał: „od 1942 pra -
co wa łem w fa bry ce pa py w No wym
Bie ru niu, dzię ki te mu po zna łem wie -
lu miej sco wych lu dzi. Moi zna jo mi
opo wia da li (a zna li te hi sto rię z prze -

ka zów ro dzin nych, od swo ich dziad -
ków), że mie dzy na szą zie mią, a oświę -
cim skim zam kiem ist nia ło ta jem ni -
cze przej ście. Mia ło ono po wstać
jesz cze w śre dnio wie czu, kie dy to Ta -
ta rzy na jeż dża li te te re ny. Miesz kań -
cy w oba wie przed groź ny mi hor da -
mi szu ka li schro nie nia, bu du jąc
pod ziem ne ko ry ta rze umoż li wia ją ce
ukry cie się. (…).” 

Oka zu je się, że po sie dem na stu la -
tach, od kie dy Zbi gniew Za jąc przed -
sta wił re la cje osób, ży ją cych jesz cze
wte dy na ocz nych świad ków ist nie -
nia bie ruń skich ko ry ta rzy, nie wie my
wie le wię cej na ten te mat.

Da lej w sfe rze do my słów po zo sta je
od po wiedź na py ta nia: kto, kie dy i w ja -
kim ce lu ogrom nym na kła dem sił i środ -
ków zbu do wał pod ziem ne przej ścia. 

Naj praw do po dob niej nie ist nie ją
żad ne do ku men ty ani pla ny bu dow -
la ne po twier dza ją ce ist nie nie pod -
ziem nych ko ry ta rzy.

Po zo sta ją nam tyl ko za pi sa ne re -
la cje osób, w więk szo ści już nie ży ją -
cych, któ rzy snu li do my sły, że tu ne le
pro wa dzi ły do za bu do wań szla chec -
kich w Kop cio wi cach, Sol cy i do za -
bu do wań dwor skich w Za brze gu
przy Wi śle. Wska zu jąc, że wszyst kie
te po sia dło ści na le ża ły kie dyś do jed -
ne go wła ści cie la, któ ry miał so bie za -
pew nić ta jem ne po łą cze nie mię dzy
swo imi do bra mi. Naj bar dziej od waż -
ne wska zy wa ły, że ko ry ta rze pro wa -
dzi ły na wet do Zam ku Pia stow skie -
go w Oświę ci miu.

Wska zy wa na jest jed nak te za, że
w tam tym cza sie nie moż li wa by ła
bu do wa tu ne lu pod rze ką Wi słą.
Po pro stu nie by ło tak za awan so wa -
nej tech no lo gii, któ ra po zwo li ła by
na zre ali zo wa nie ta kie go przed się -
wzię cia. 

Obec nie gro ma dzo ne są przez pa -
na Hen ry ka Ga no bi sa i Aloj ze go Ly -
sko ma te ria ły do przy szłej książ ki
pn. „No wy Bie ruń – daw ne dzie je”.
W książ ce zo sta ną przed sta wio ne re -
la cje kil ku na stu świad ków opi su ją -
cych ist nie nie bie ruń skich ko ry ta rzy.
Książ ka ma zo stać wy da na w 2020 r.

Na po wsta ją cym wła śnie na Ham -
ro wiź nie skwe rze zo sta nie umiesz -
czo na ta bli ca, któ ra bę dzie mia ła
za za da nie za cho wać hi sto rię te go
szcze gól ne go miej sca dla ko lej nych
po ko leń. Być mo że tech ni ka bę dzie
kie dyś tak za awan so wa na i ogól nie
do stęp na, że bę dzie moż li we jed no -
znacz ne po twier dze nie ist nie nia pod -
ziem nych ko ry ta rzy bie gną cych
pod Bie ru niem No wym. A tam od -
naj dzie się bie ruń ski zło ty po ciąg.

Tekst:�Ja�ro�sław�Mo�kry
Zdję�cia:�Ber�nard�Ja�ro�min

TU�NE�LE czy ZŁO�TY�PO�CIąG?
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Dzień do bry,

pi szę w spra wie ar ty ku łu o spek -

ta klu „Mia nu jom mie Han ka” z nu -

me ru 4/2019.

Moż na w nim prze czy tać: „…prze -

pla ta wąt ki oso bi ste – dwa mał -

żeń stwa, czte rech sy nów, z hi sto -

rią Gór ne go Ślą ska. Ni by zna nej:

za bór pru ski, ple bi scy ty, po wsta -

nia, II woj na świa to wa”.

Za bór pru ski na Gór nym Ślą sku

ni gdy nie miał miej sca. Jest to zda -

nie zwy czaj nie nie praw dzi we, któ -

re cięż ko ro zu mieć ja ko skrót my -

ślo wy, czy co kol wiek po dob ne go.

A mo że je dy nie po móc w sze rze niu

błęd nych hi sto rycz nie i na ce cho wa -

nych po jęć.

Aby nie by ło nie ści sło ści chciał -

bym spro sto wać z mo jej stro ny uży -

te sło wo „na ce cho wa ny”.

Okre śla jąc okres w hi sto rii, w któ -

rym Gór ny Śląsk znaj do wał się w gra -

ni cach Kró le stwa Prus ja ko „za bór”,

su ge ru je się, że był to stan nie na tu -

ral ny, że Gór ny Śląsk po wi nien wła -

ści wie na le żeć (je śli do brze ro zu -

miem) do Pol ski. Tak wnio sku ję, ale

nie jest to oczy wi ste. Gdyż pa trząc

na ca łą hi sto rię Gór ne go Ślą ska,

wca le nie znaj du je się on w gra ni -

cach pol skich przez do mi nu ją cy okres

cza su, ani nie znaj do wał się w gra -

ni cach pol skich w okre sach, któ re

w spo sób wy róż nia ją cy się wpły nę -

ły na ten re gion. Ta ki wy dźwięk po -

twier dza tyl ko ze sta wie nie po ję -

cia „za bór pru ski” z „II woj ną

świa to wą” i „po wsta nia mi ślą ski -

mi”. Być mo że by ło by to nie istot ne.

Jed nak ta ka treść zo sta ła za war ta

w ar ty ku le o spek ta klu, po ru sza ją -

cym głów nie te mat zło żo no ści hi -

sto rii Gór ne go Ślą ska. I ta ka nar ra -

cja w mo im od czu ciu zu peł nie

za prze cza wspo mnia nej zło żo no ści,

a sło wa mi „…z hi sto rią Gór ne go

Ślą ska. Ni by zna nej: …)” wręcz na -

rzu ca ta ki po gląd czy tel ni ko wi.

Pro szę mnie źle nie zro zu mieć.

Nie mam złych in ten cji. Nie chcę

ni cze go wy ty kać, jed nak chcia łem

w spo sób wy raź ny i od po wie dzial -

ny (z resz tą na stro nie in ter ne to -

wej mia sta zna la złem za chę tę

do „sta łe go kon tak tu z re dak cją”)

po in for mo wać o za uwa żo nym, ewi -

dent nym i w mo im od czu ciu krzyw -

dzą cym błę dzie.

Mam na dzie ję na od po wiedź i od -

po wie dzial ną re ak cję.

Pa�tryk�Hu�dzi�kow�ski

Od re dak to ra:

Nic do dać, nic ująć. Z fak ta mi się

nie dys ku tu je. Nasz czy tel nik ma ra -

cję. Dzię ku ję za zwró ce nie uwa gi.

Na swo je uspra wie dli wie nie mam

tyl ko to, że stwier dze nie „za bór pru -

ski” w od nie sie niu do Ślą ska po ja -

wia się (błęd nie) w wie lu pu bli ka -

cjach. Traf niej sze by ło by okre śle nie:

„cza sy pru skie” czy „przy na leż ność

do Prus”. 

Zbi�gniew�Pik�sa

Listy do redakcji✉

Krzyż przy droż ny w Bi ja so wi cach,
dzię ki oko licz nym miesz kań com
znów cie szy ser ca wier nych

i zdo bi tę część na sze go mia sta. Wspól -
ny mi si ła mi miesz kań cy Bi ja so wic sfi -
nan so wa li po sta wie nie no we go krzy -
ża u zbie gu ulic Lip co wej i Bi ja so wic kiej. 
To już czwar ty krzyż w tym miej scu.
Po przed nie, na ra żo ne na dzia ła nie
czyn ni ków at mos fe rycz nych, nie wy -
trzy ma ły pró by cza su.

Przy oka zji prac zwią za nych z po -
sta wie niem no we go krzy ża, or ga ni za -
to rzy przed się wzię cia do tar li do sta -
rych za pi sków do ty czą cych te go
miej sca. Oka zu je się, że naj star szy po -
cho dził z dru giej po ło wy XIX wie ku.
Po sta wił go pan bi ja so wic kie go dwo -
ru Paul Lon czig w 1887 ro ku, po śmier -
ci: cór ki An ny i sy na Hu go na. W 1919 ro -
ku krzyż na dal stał, ale jak czy ta my
a za pi skach „był sta ry i po chy lo ny”.
Wte dy to, dwie ro dzi ny: An na i Pa weł
Gan corz oraz An na i Piotr Kol ny ufun -
do wa li i po sta wi li no wy krzyż.
To pod nim spo czy wa ło dwóch miesz -

kań ców Bie ru nia po le głych w Po wsta -
niach Ślą skich: Sta ni sław Ha bu da i Ka -
rol Łu ka szek. Tu zo sta li po cho wa ni, ale
zgi nę li w in nym miej scu. By po znać
szcze gó ły, się gnij my do sta rych za pi -
sków, gdzie czy ta my: „Tra gicz nie
za koń czy ła się pró ba po wro tu dwóch
po wstań ców z obo zu uchodź ców
w Oświę ci miu do ro dzin nych
Ścierń. 19 sierp nia 1919 ro ku Sta ni -
sław Ha bu da i Ka rol Łu ka szek, któ rzy
wal czy li w sze re gach gru py bo jo wej
K. Strau cha i I. Droz da wy bra li się przez
Wi słę w kie run ku Bi ja so wic. Tu taj zo -
sta li za trzy ma ni przez ukry ty pa trol
Grenz schut zu. Po prze pro wa dze niu re -
wi zji oso bi stej ka za no im iść do do mu.
We dług prze ka zu K. Strau cha zo sta li
be stial sko za strze le ni, gdy się od wró -
ci li i ode szli kil ka kro ków. Po grze ba no
ich obok krzy ża przy dro dze wio dą cej
z Bi ja so wic do Ko pa ni, na prze ciw dwor -
skich za bu do wań. Po za koń cze niu dzia -
łań po wstań czych ich cia ła wraz
z in ny mi po le gły mi prze nie sio no
na cmen tarz w Bie ru niu Sta rym”. 

W in nym miej scu do ku men tu czy -
ta my: „Od dział po wstań czy miał swą
sie dzi bę za Wi słą. By li w nim lu dzie
za miesz ku ją cy w naj bliż szej oko li cy.
Po nie waż do brze zna li te ren, nie raz
prze kra da li się przez rze kę, by od wie -
dzić swo je ro dzi ny. Ro bi li to no cą i dla -
te go wy pra wy koń czy ły się po myśl -
nie. Jed nak pew ne go ra zu trzej z nich
wy bra li się w dro gę nad ra nem. Znad
Wi sły w kie run ku Bi ja so wic po ru sza li
się ro wem od wad nia ją cym. Nie wie -
dzie li, że w ko ro nie sto ją ce go nie opo -
dal po tęż ne go dę bu nie miec ka straż
gra nicz na za in sta lo wa ła punkt ob ser -
wa cyj ny. Stam tąd też pa dły śmier tel -
ne strza ły. Po le gli wów czas Sta ni sław
Ha bu da, Ka rol Łu ka szek”.

Ko lej ny krzyż ufun do wa li w 1958 ro -
ku Ma ria i Sta ni sław Gań corz i to ten
do trwał do na szych cza sów. Jed nak
je go stan tech nicz ny sta le się po gar -
szał. War to pa mię tać, że kie dyś nie
zna no ta kich środ ków im pre gnu ją -
cych jak dzi siaj i dla te go ko niecz na
by ła ko lej na wy mia na. Za bra ła się gru -
pa miesz kań ców, któ rzy zgro ma dzi li
nie zbęd ne pie nią dze i po uzy ska niu
sto so wa nych po zwo leń po sta wi li
czwar ty krzyż. Szcze gól nie za an ga żo -
wa ni by li: Piotr Świe rad z ro dzi ną,
Wa len ty Ma gie ra oraz wy ko naw ca
Krzy ża Jó zef Lu ka sek.

W nie dzie lę 12 ma ja Ak tu Po świę -
ce nia do ko nał ks. Pro boszcz Pa ra fii
NSPJ Jan Dą bek. W uro czy sto ści uczest -
ni czy li: bur mistrz Kry stian Grze si ca,
za stęp ca bur mi strza Se ba stian Ma -
cioł, rad ny z Bi ja so wic, a za ra zem czło -
wiek za an ga żo wa ny w po sta wie nie
no we go krzy ża Wa len ty Ma gie ra oraz
spo ra gru pa miesz kań ców.

r e k l a m a

r e k l a m a

„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.

Miesz�kań�cy�Bi�ja�so�wic
po�sta�wi�li�czwar�ty�krzyż
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Wso bo tę 4 ma ja w Kra sie jo wie
ucznio wie Szko ły Pod sta wo -

wej nr 1 spra wi li jed ną z naj więk -
szych nie spo dzia nek pod czas tur nie -
ju mię dzy na ro do we go Ju ra bot.
Do tur nie ju przy go to wy wa li się w ra -
mach za jęć z ro bo ty ki pro wa dzo nych
od paź dzier ni ka na te re nie szko ły
przez fir mę Edu bricks. Osta tecz nie
wy sta wio no 5 ro bo tów w kon ku ren -
cji Le go Li ne fol lo wer. Po le ga ona
na zbu do wa niu ro bo ta z kloc ków Le -
go i za pro gra mo wa nie go w ten spo -
sób, aby w jak naj krót szym cza sie
prze je chał sa mo dziel nie tra sę, wy -
ko rzy stu jąc czuj nik ko lo ru. 

Na 28 star tu ją cych wy ni ki bie ru -
nian są na stę pu ją ce: 

• 6 miej sce Ra fał Ko cu rek – kla -
sa 6, Ma te usz Ko cu rek i Pa weł Strze -
żyk (kla sa 8) (war to za zna czyć, że
Ma te usz i Pa weł by li ope ra to ra mi
pro gra mu i wspo ma ga li po zo sta łe
dru ży ny przy ka li bra cji ich ma szyn);

• 7 miej sce Bar tek Kraw czyk – kla -
sa 5 (je go au tor ska kon struk cja by ła

naj szyb szym po jaz dem opar tym na jed -
nym czuj ni ku w ca łym tur nie ju);

• 11 miej sce To masz Ba ron i Ku ba
Ha chu ła kla sa 2 i jed na z naj młod -
szych dru żyn na ca łym tur nie ju;

• 13 miej sce Se ba stian Woź -
niak – kla sa 4;

• 15 miej sce Mar ta Sit ko – kla sa 4.
Suk ces jest du żo więk szy, niż wska -

zy wa ły by na to za ję te miej sca z kil ku
po wo dów: 

Po pierw sze, w ka te go rii Le go Li ne -
fol lo wer nie by ło po dzia łu wie ko we -
go – ucznio wie wal czy li za rów no z re -
pre zen ta cja mi uczel ni wyż szych, jak
i dru ży na mi szkół śred nich, co waż -
niej sze był to ich de biut tur nie jo wy.
Po dru gie nie by ło in nej re pre zen ta cji
szko ły pod sta wo wej/ gim na zjal nej,
któ rej uda ło by się prze je chać trud ny
tech nicz nie tor (na 28 dru żyn uda ła
się ta sztu ka za le d wie 17 ze spo łom).
War to pod kre ślić, że wszyst kie na sze
nie mia ły z nią pro ble mu. Wresz cie
po trze cie, lep sza od re pre zen ta cji
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 by ła tyl ko

dru ży na z LO Bie ruń, (któ ra, jest uwa -
ża na za naj sil niej szą w tej ka te go rii
w Pol sce) i z Po li tech ni ki War szaw -
skiej. Za na mi by ły szko ły śred nie… I in -
ne uczel nie wyż sze.  War to do dać, że
Edu bricks pla nu je utwo rzyć dru gą gru -
pę pa sjo na tów ro bo ty ki. Za in te re so -

wa ne oso by pro si my o kon takt pod ma -
ilem edu brick spl@gma il.com.

* * *

Ko lej nym spek ta ku lar nym suk ce -
sem za koń czył się udział uczniów Szko -
ły Pod sta wo wej nr 1 w Bie ru niu  w In -

ter na tio nal Ro bot To ur na ment EastRO -
BO 2019 – jed nym z trzech naj więk -
szych i pre sti żo wych or ga ni zo wa nych
w Pol sce tur nie jów mię dzy na ro do -
wych po świę co nych ro bo ty ce. 

Dru ży na w skła dzie: Ra fał Ko cu -
rek (kla sa 6), Bar tło miej Kraw czyk
(kla sa 5), Ma te usz Wi cher (kla sa 6)
i Se ba stian Woź niak (kla sa 4) za ję -
ła I miej sce i IV miej sce w ka te go rii
Le go Li ne fol lo wer Ju nior (gdzie ry -
wa li zo wa ły dru ży ny, któ rych za wod -
ni cy nie prze kro czy li 16 lat). Kon -
struk cja au tor stwa Ra fa ła oka za ła
się bez kon ku ren cyj na, bę dąc naj lep -
szą za rów no pod czas kwa li fi ka cji,
jak i fi na łu.

Wspa nia ły wy nik jest re zul ta tem
cięż kiej pra cy pod czas za jęć pro wa -
dzo nych fir mę Edu bricks. War to do -
dać że w na stęp nym ro ku fir ma pla -
nu je stwo rze nie ko lej nych grup
sku pia ją cych pa sjo na tów ro bo ty ki
i kloc ków LE GO – oso by, lub za in te re -
so wa ne szko ły pro si my o kon takt (edu -
brick spl@gma il.com). 

We wto rek 14 ma ja w Przed -
szko lu nr 1 w Bie ru niu

po raz pierw szy zor ga ni zo wa no kon -
kurs pio sen ki an glo ję zycz nej, pod ha -
słem „Ti me to shi ne”, do udzia łu,
w któ rym za pro szo no dzie ci z po wia -
tu bie ruń sko -lę dziń skie go. Kon kurs,
któ ry pa tro na tem ob jął Bur mistrz
Mia sta Bie ru nia, miał na ce lu wy ło -
nie nie ta len tów wo kal nych i ję zy ko -
wych spo śród dzie ci w wie ku przed -
szkol nym. 

Ju ry mia ło nie zwy kle trud ne za -
da nie, po nie waż oce nia ło uczest ni -
ków, bio rąc pod uwa gę za rów no do -
bór pio sen ki do wie ku dziec ka,
umie jęt no ści ję zy ko we, wa lo ry wo -
kal ne, jak rów nież ogól ne wra że nie
ar ty stycz ne. 

Spo śród dzie wię cior ga dzie ci w wie -
ku 5–6 lat ju ry pod prze wod nic twem
Se ba stia na Ma cio ła -Za stęp cy Bur mi -
strza Mia sta Bie ru nia wy ło ni ło zdo -
byw ców I, II, III miej sca oraz przy -
zna ło 6 wy róż nień. 

Dwa pierw sze miej sca zdo by ły re -
pre zen tant ki Przed szko la nr 2 w Lę -
dzi nach: I miej sce Ame lia Kar kosz -
ka, II miej sce Ma ja Wę grzy nek.
III miej sce zdo był An to ni Bry ła re -

pre zen tu ją cy Przed szko le nr 1 w Bie -
ru niu. 

Wy róż nie nia otrzy ma ła szóst ka bie -
ruń skich przed szko la ków, a mia no wi -
cie: Ma ja Le wic ka – Przed szko le nr 3,

An na Szy ma niak -Przed szko le nr 2,
Han na Ha mer la -Przed szko le nr 2, Nad -
ia Lu boc ka – Przed szko le nr 1, Ma ria
Bryl ska -Przed szko le nr 3 oraz Han na
Ma mok – Przed szko le nr 2.

Wszyst kie wy stę py na gro dzo no
wiel ki mi bra wa mi, dzie ci otrzy ma ły
wspa nia łe na gro dy edu ka cyj ne, za -
chę ca ją ce do dal sze go roz wi ja nia
umie jęt no ści ję zy ko wych z za kre su
ję zy ka an giel skie go. 

Nie spo dzian ką przy go to wa ną dla
wszyst kich zgro ma dzo nych był wy -
stęp Pa ni Mag da le ny Wło szek – Kem -
pi sty (na uczy ciel ki ję zy ka an giel skie -
go w Przed szko lach nr 1 i 2
w Bie ru niu), któ ra wy ko na ła utwór
Whit ney Ho uston „One mo ment in
ti me”. 

Raz jesz cze gra tu lu je my i dzię ku -
je my wszyst kim uczest ni kom, ich ro -
dzi com oraz na uczy ciel kom, któ rzy
przy go to wa li i za chę ci li dzie ci
do udzia łu w kon kur sie. Wszyst kie
ma łe gwiaz dy wy stą pi ły wspa nia le
i z pew no ścią za szczy cą nam swo ją
obec no ścią rów nież w przy szłych
edy cjach an glo ję zycz ne go przed się -
wzię cia, ja kim jest kon kur su „Ti me
to shi ne”.

„TI�ME�TO�SHI�NE”
w Przed�szko�lu�nr 1�w Bie�ru�niu

NA�MIĘ�DZY�NA�RO�DO�WYCH�ZA�WO�DACH
RO�BO�TóW�MO�BIL�NYCH�JU�RA�BOT

WIEL�KI�SUK�CES�UCZNIóW�SZKO�ŁY�POD�STA�WO�WEJ�NR 1
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Ko lej ny raz miesz kań cy Bie ru -
nia mo gli uczest ni czyć w spo -
tka niu z cy klu „Dia log oby wa -

tel ski”. Przy po mnij my, że jest to for ma
de bat pu blicz nych z ko mi sa rza mi eu -
ro pej ski mi lub in ny mi po li ty ka mi UE,
np. po sła mi do Par la men tu Eu ro pej -
skie go lub po li ty ka mi kra jo wy mi, re -
gio nal ny mi i lo kal ny mi. Struk tu ra de -

bat to py ta nia i od po wie dzi. Każ dy
mo że za dać eu ro pej skim po li ty kom
py ta nie, zgło sić swo je uwa gi oraz wy -
po wie dzieć się na te mat wpły wu unij -
nej po li ty ki na co dzien nie ży cie. Moż -
na rów nież po dzie lić się swo ją wi zją
przy szło ści Eu ro py.

De ba ty od by wa ją się w róż nych
mia stach w UE, udział w nich jest

bez płat ny, a wie le z nich jest trans -
mi to wa nych na ży wo. Jed no ze spo -
tkań w ra mach te go cy klu od by ło
się 5 kwiet nia z udzia łem Je rze go
Ple wy, dy rek to ra ge ne ral ne go w Ko -
mi sji Eu ro pej skiej, Dy rek cji Ge ne ral -
nej ds. rol nic twa i roz wo ju ob sza -
rów wiej skich. Pod czas spo tka nia
lu dzie zwią za ni a rol nic twem a wśród
nich bie ru nia nie dys ku to wa li o wspól -
nej po li ty ce rol nej w UE po ro -
ku 2020.  Ko lej ne z se rii spo tkań od -
by ło się 9 ma ja w Cen trum Na uki
Ko per nik w War sza wie. W Dniu Eu -
ro py w dys ku sji o przy szło ści na sze -
go kon ty nen tu z Ko mi sa rzem
UE Jyr kim Ka ta ine nem i by łym pre zy -
den tem Alek san drem Kwa śniew skim
uczest ni czy ło pra wie pięć dzie się ciu
miesz kań ców na sze go mia sta, któ rzy
spe cjal nie na tę oka zję przy by li au to -
ka rem do sto li cy. Przed po łu dnie bie -
ru nia nie spę dzi li na zwie dza niu War -
sza wy a póź nym wie czo rem wró ci li
do do mów. 

15 lat te mu – 1 ma ja 2004 ro ku

Pol ska przy stą pi ła do Unii

Eu ro pej skiej. Okrą gła rocz ni ca, ja ką

ce le bru je my to do sko na ły mo ment

nie tyl ko do wspól ne go świę to wa -

nia, ale tak że do pod su mo wa nia

wszyst kich waż nych zmian, ja kie za -

szły w Bie ru niu dzię ki człon ko stwu

na sze go kra ju we Wspól no cie Eu ro -

pej skiej.

Przy po mnij my: W ze szłym ro ku ob -

cho dzi li śmy 15. rocz ni cę tzw. re fe ren -

dum ak ce syj ne go, w któ rym Po la cy

w zde cy do wa nej więk szo ści opo wie -

dzie li się za obec no ścią Pol ski we Wspól -

no cie Eu ro pej skiej!

War to pa mię tać, że w dniach 7-8

czerw ca 2003 ro ku od by ło się ogól -

no pol skie re fe ren dum w spra wie

przy stą pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej -

skiej i ra ty fi ka cji Trak ta tu Ateń skie -

go. Na py ta nie „Czy wy ra ża Pa ni /
Pan zgo dę na przy stą pie nie Rze czy -
po spo li tej Pol skiej do Unii Eu ro pej -
skiej?” aż 77,45% gło su ją cych od po -

wie dzia ło „TAK”. Fre kwen cja

wy bor cza wy nio sła 58,85%. Ozna cza

to, że po nad 13,5 mln Po la ków za -

gło so wa ło za obec no ścią na sze go kra -

ju w struk tu rach UE.

Rok póź niej – 1�ma�ja 2004�ro�ku Pol -

ska przy stą pi ła do Unii Eu ro pej skiej.

Ja kie ko rzy ści z człon ko stwa Pol -

ski w UE od niósł Bie ruń? Moż li wość

po zy ski wa nia środ ków unij nych

na roz wój in fra struk tu ry dro go wej

i ku ba tu ro wej spra wi ła, że w Bie ru -

niu na prze strze ni kil ku na stu lat uda -

ło się zre ali zo wać wie le bar dzo waż -

nych pro jek tów, któ re zmie ni ły ob li cze

na sze go mia sta.

Oto wy kaz naj waż niej szych in we -

sty cji zre ali zo wa nych w Bie ru niu

przy udzia le środ ków unij nych (w ra -

mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -

cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go):

PRO�JEK�TY�RE�ALI�ZO�WA�NE
W LA�TACH 2009-2015
• Mo der ni za cja Przed szko la nr 2

w Bie ru niu – usu nię cie azbe stu i ter -

mo mo der ni za cja

• Kom plek so we uzbro je nie te re nów

in we sty cyj nych Gmi ny Bie ruń gra ni czą -

cych z SSE w re jo nie DK 44 w Bie ru niu 

• Pro jekt: Bu do wa ka na li za cji sa ni -

tar nej w re jo nie ul. War szaw skiej i ul.

Ko ściel nej w Bie ru niu No wym

• Pro jekt: Bu do wa ka na li za cji sa ni tar -

nej wre jo nie uli cy Wa wel skiej iuli cy Skow -

ron ków oraz dziel ni cy Czar nu cho wi ce

• Roz bu do wa i prze bu do wa ul. Ły si -

no wej w Bie ru niu Sta rym I etap (od prze -

jaz du ko le jo we go do zbior ni ka Ły si na)

• Bu do wa za ple cza re kre acyj ne go

kry tej pły wal ni w Bie ru niu Sta rym

• Pro jekt: Roz wój elek tro nicz nych

usług pu blicz nych w mie ście Bie ru niu

• Prze bu do wa uli cy Gra ni to wej w ra -

mach do stęp no ści do naj waż niej sze go

za kła du pra cy w gmi nie Bie ruń: KWK

„Piast”

• Uspraw nie nie ko mu ni ka cyj ne cen -

trum mia sta Bie ru nia

• Utwo rze nie Mi ni Ar bo re tum wraz

z par kiem sen so rycz nym

PRO�JEK�TY�RE�ALI�ZO�WA�NE
W LA�TACH 2014-2020
• Prze bu do wa oraz roz bu do wa uli cy

Li ce al nej (od ci nek od ul. Mar ci na do mo -

stu nad rze ką Mlecz ną)

• Ter mo mo der ni za cja i mon taż in -

sta la cji so lar nej w obiek tach daw ne go

Gim na zjum nr 1 w Bie ru niu

• Prze bu do wa i roz bu do wa uli cy

Rów no le głej

• Bu do wa bu dyn ku Przed szko la nr 3

przy uli cy Bo cia niej

• Bu do wa zin te gro wa nych usług pu -

blicz nych Mia sta Bie ru nia

• Bu do wa in fra struk tu ry ro we ro wej

w oko li cach Plan tów Ka ro la

• Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku Szko -

ły Pod sta wo wej nr 1

• Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku Do -

mu Kul tu ry „GA MA”

• In sta la cja efek tyw ne go ener ge tycz -

nie oświe tle nia na te re nie kil ku osie dli

i kil ku na stu ulic w Bie ru niu

W trak�cie:
• 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 ul. Ho me ra

w Bie ru niu

• Bu do wa Cen trum Prze siad ko we go

w Bie ru niu No wym

• Bu do wa cią gu pie szo -ro we ro we -

go po sta rym śla dzie uli cy Wy lo to wej

Pod kreśl my, że już w pierw szych la -

tach człon ko stwa Pol ski w Unii Eu ro -

pej skiej zre ali zo wa no w Bie ru niu (z

tzw. fun du szy przed ak ce syj nych) ol -

brzy mie in we sty cje in fra struk tu ral ne.

Do pierw szych du żych pro jek tów zre -

ali zo wa nych w na szym mie ście ze środ -

ków unij nych na le żą:

• Wy bu do wa nie bu dyn ku Cen trum

Ini cja tyw Go spo dar czych (CIG) – w ra -

mach pro gra mu Pha re 

• Mon taż kład ki na Gro bli – w ra -

mach Zin te gro wa ne go Pro gra mu Ope -

ra cyj ne go Roz wo ju Re gio nal ne go 

• Re mont i roz bu do wa bu dyn ku

Urzę du Miej skie go – w ra mach Zin te -

gro wa ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go

Roz wo ju Re gio nal ne go 

Po za in we sty cja mi in fra struk tu ral -

ny mi, w la tach 2005-2019 w Bie ru niu

zre ali zo wa no z fun du szy UE ca łą ma -

sę pro jek tów spo łecz nych, któ rych ce -

lem by ło wspar cie ka pi ta łu ludz kie go

(m.in.: eli mi na cja wy klu cze nia cy fro -

we go, a tak że pro jek ty w pla ców kach

oświa to wych).

Jak�na�tym�sko�rzy�stał�Bie�ruń?
15�LAT�POL�SKI�W UNII�EU�RO�PEJ�SKIEJ

Z funduszy  przedakcesyjnych wybudowano obiekt CIG w Bieruniu-Ścierniach

vIII Mi�strzo�stwa�Bie�ru�nia
w Lek�ko�atle�ty�ce

Za na mi pierw sza część VIII Mi -
strzostw Bie ru nia w LA or ga -

ni zo wa nych przez Bie ruń ski Ośro dek
Spor tu i re kre acji. Ta ki los mie sięcz -
ni ka, że kie dy bę dzie cie Pań stwo czy -
tać ten tekst, za koń czy się też dru ga
część roz gry wek. W za wo dach udział

wzię li ucznio wie trzech bie ruń skich
szkół: Szko ły Pod sta wo wej nr 1, Szko -
ły Pod sta wo wej nr 3 i… Szko ły Pod -
sta wo wej z Mo ra vskie go Be ro una.
Dzię ki na szym go ściom zza po łu dnio -
wej gra ni cy za wo dy na bra ły cha rak -
te ru mię dzy na ro do we go. 

Bie�ru�nia�nie�na
DIA�LO�GU�EU�RO�PEJ�SKIM
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Tra dy cyj nie już pierw sze go ma ja

ro ze gra no Tur niej De blo wy Lo -

so wa nych Par, któ ry jest ofi cjal -

nym otwar ciem Se zo nu na otwar tych

kor tach. Or ga ni za to rem Tur nie ju jest

Bie ruń ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji

oraz człon ko wie Ama tor skiej Li gi Te ni -

sa Ziem ne go w Bie ru niu. W tym ro ku

do pi sa ła (jak zwy kle) po go da i uczest -

ni cy. Na kor tach przy ul. War szaw skiej

sta wi ło się aż 18. te ni si stów ama to rów.

Po za cię tej 5-go dzin nej wal ce wy ło nio -

no pa ry fi na ło we: Fe liks Demb kow -

ski/Da rek Kucz oraz Ju rek Sło ciń ski/Adam

Łu ka szek. Zwy cięz ca mi zo sta li Ci dru -

dzy (Ju rek i Adam), wy gry wa jąc w fi na -

le 7:5, któ rym udał się re wanż za po -

raż kę z fa zy gru po wej z tą sa mą pa rą

(wte dy prze gra li w tie -bre aku 2:7, pro -

wa dząc wcze śniej już 4:1!!!).

W me czu o trze cie miej sce lep szy -

mi oka za li się Ma te usz Ryś/Ta de usz

Kieł ba śnik, wy gry wa jąc 6:4 z pa rą Piotr

Okoń/Je rzy Łę tow ski. 

Tur niej roz gry wa no w dwóch gru -

pach (5 par w gru pie A i 4 pa ry w gru -

pie B), sys te mem każ dy z każ dym, gra -

jąc jed ne go se ta od sta nu 1:1, z za sa dą

„zło tej pił ki” przy rów no wa dze. Do pół -

fi na łów awan so wa ły po dwie naj lep -

sze pa ry z każ dej gru py. Pół fi na ły roz -

gry wa no sys te mem „na krzyż”.

Prze gra ne pa ry z me czów 1/2 fi na łu

roz gry wa ły mecz o III miej sce, a zwy -

cięz cy spo tka li się w fi na le. 

Na po cząt ku tur nie ju – głów ny or -

ga ni za tor – Je rzy Sło ciń ski roz dzie lił

uczest ni ków do dwóch ko szy ków.

W pierw szym by li fa wo ry ci, w dru gim

po zo sta li uczest ni cy. Ten sys tem się

spraw dza. Pa ry są do bie ra ne w dro -

dze lo so wa nia, nie ma fa wo ry tów, bo

si ły się roz kła da ją rów no waż nie.  Jak

to zwy kle by wa, ostat nie me cze gru -

po we by ły naj waż niej sze, gdyż de cy -

do wa ły o awan sach do pół fi na łów

i trzy ma ły w na pię ciu i nie pew no ści

do ostat niej pił ki. 

Tur niej roz gry wa no przy su per pięk -

nej po go dzie. Ju rek Łę tow ski przy go -

to wał dla uczest ni ków prze pysz ną zup -

kę z „wkła dem”, chleb ze smal cem

i ogór ka mi ma ło sol ny mi. Na osło dę

by ło cia sto i ka wa. BO SiR za pew nił pił -

ki i pu cha ry dla fi na li stów. 

Wszy scy są za do wo le ni z ro ze gra -

nych me czów mi mo róż nych re zul ta -

tów, ale naj waż niej sze to wspa nia ła

at mos fe ra i to, że nikt nie do znał kon -

tu zji i do trwał do koń ca. 

Te�ni�si�ści�roz�po�czę�li�se�zon
na kor�tach�otwar�tych

Ko�niec
ska�to�we�go�se�zo�nu
Za wod ni cy sek cji ska ta KS Unia Bie ruń Sta ry w so bo tę 25 ma ja za koń czy li

se zon roz gry wek 2018-2019. W zma ga niach roz gry wa nych od wrze śnia
do ma ja uczest ni czy ło nie prze rwa nie 32 ska cio rzy. Kie dy pod su mo wa no
wszyst kie wy ni ki, oka za ło się, że 1 miej sce za jął Cze sław Pie korz, któ ry
ugrał 56125 pkt, 2 miej sce wy wal czył Ka rol Miel ca rek 54388 pkt, a miej sce 3
zdo był Hen ryk Krzy miń ski 53853 pkt. Wy so kie miej sca, ale już po za po dium
za ję li 4 miej sce Fran ci szek Mrzyk zdo byw ca miej sca czwar te go (53758) oraz
Hel mut Kli ma, któ ry upla so wał się na miej scu pią tym z wy ni kiem 52141 pkt.

Gra tu la cje zwy cięz com oraz wszyst kim uczest ni kom ska to wych zma gań
zło ży li obec ni na pod su mo wa niu roz gry wek za stęp ca bur mi strza Se ba -
stian Ma cioł Se ba stian, oraz 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 jest jed nym z tra dy cyj nych spon -
so rów im pre zy.

r e k l a m a
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Bieg�pod�górę
4ma ja w Mo ra vskym Be ro unie od by ła się XXI edy cja „Bie gu Pod Gó -

rę”. W za wo dach wzię ło udział bli sko 200 osób, w tym 30 uczest -
ni ków z Bie ru nia z zastępcą burmistrza Sebastianem Maciołem

i radnym Walentym Magierą. W gru pie bie ga czy zna la zła się rów nież
12-oso bo wa re pre zen ta cja Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Bie ru niu pod opie -
ką p. Kin gi Ko niar czyk i p. Da riu sza Szul ca. Ry wa li za cja to czy ła się na od -
cin ku o dłu go ści 190 me trów bie gną cym pod wznie sie nie o wy so ko -
ści 35 me trów. Wszy scy
re pre zen tan ci na szej szko -
ły po ra dzi li so bie ze zdo by -
ciem gó ry, a kil ko ro z nich
za koń czy ło swój udział
na po dium. 

Naj lep sze miej sca spo -
śród na szej eki py uzy ska li:
W ka te go rii chłop ców młod -
szych: III miej sce Bar tło miej
Kar wat 46,58 s i IV miej sce
Ka mil Szcze pań ski 46,64 s
W ka te go rii chłop ców star -
szych: II miej sce Ad rian Rot -
ko 41,52 s, III miej sce Ma -
te usz Pa weł czyk 43,74 s
i V miej sce Do mi nik Gaw li -
czek 45,11 s W ka te go rii
dziew cząt młod szych: IV miej sce Lau ra Płosz czy ca 56,07 s a w ka te go rii
ko biet: III miej sce Kin ga Ko niar czyk 52,01 s W ka te go rii męż czyzn: try -
um fo wał Da riusz Szulc, któ ry z wy ni kiem 47,58 s za jął I miej sce. 

Wszyst kim uczest ni kom bie gu gra tu lu je my!
Opie ku no wie gru py: Kin ga Ko niar czyk, Da riusz Szulc

K o lej ny raz w na szym mie ście od -
by ły się Mi strzo stwa Eu ro py Ju -

nio rów i Pu char Eu ro py Se nio rów Fe -
de ra cji IBF w For mach Sztuk Wal ki.
Tym ra zem w za wo dach wy star to wa -
ło oko ło 130 za wod ni ków z 4 państw:
Wę gier, Czech, Ukra iny i Pol ski. Za -
wo dy roz gry wa ne by ły z po dzia łem
na ka te go rie wa go we (wal ki se mi -
-kon takt) i wie ko we w kon ku ren cjach:
ka ta, ka ta zwie rzo po dob ne, ka ta z bro -
nią, ka ta syn chro nicz ne, ka ta syn chro -
nicz ne z bro nią oraz Duo Sys tem. 

Za wo dy otwo rzył za stęp ca bur mi -
strza Se ba stian Ma cioł. 

Przy zna no ty tu ły: naj lep sze go za -
wod ni ka i za wod nicz ki w kon ku ren -
cjach ka ta, w po szcze gól nych ka te -
go riach wie ko wych. Za wod ni cy
Sto wa rzy sze nia Big Bu do Pol ska zdo -
by li: 7 zło tych me da li, 4 me da le
srebr ne me da le oraz 6 me da li brą -
zo wych. 

Pu char i ty tuł naj lep sze go za -
wod ni ka wy wal czy li: – w ka te go rii
wie ko wej do 8 lat  – Adam Ku ber -
ski (Chełm Ślą ski Big Bu do Pol ska) 

◆ w ka te go rii wie ko wej do lat 10
– Pa tryk Rzeź nik (Chełm Ślą ski Big
Bu do Pol ska);

◆ w ka te go rii wie ko wej do 15 lat
– To masz Pie sior (Bie ruń Big Bu -
do Pol ska);

◆ w ka te go rii wie ko wej męż -
czyzn – Ma te usz Sa ter nus (Chełm
Ślą ski Big Bu do Pol ska).

Naj młod szą za wod nicz ką za wo dów
zo sta ła: Zu zan na Szym czak (5 lat).

Pre zes Sto wa rzy sze nia Big Bu -
do Pol ska Wie sław Bi gos (10 Dan)
za na szym po śred nic twem dzię ku je
za po moc w zor ga ni zo wa niu ww. im -
pre zy spon so rom: Urzę do wi Mia sta
Bie ruń oraz Pra cow ni kom Bie ruń -
skie go Ośrod ka Spor tu i Re kre acji.

Mi�strzo�stwa�i Pu�char�Eu�ro�py�w Bie�ru�niu
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* * *
Mój szef dał mi dzi siaj do wy peł nie -

nia an kie tę o nim i po wie dział, że jest

ano ni mo wa. Pra cu ję w du żej kor po ra -

cji, więc po sta no wi łem nie owi jać w ba -

weł nę i na pi sać mu zu peł nie szcze rze,

co o nim my ślę, ko rzy sta jąc z te go, że

ni gdy się nie do wie, kto to na pi sał. Pod -

czas prze rwy na lunch za py ta łem pa ru

ko le gów, co na pi sa li w an kie cie. Wszy -

scy zgod nie za py ta li „Ja kiej an kie cie?”

* * *
Na lot ni sku w Mel bo ur ne pa sa żer

jest prze py ty wa ny przez au stra lij ską

cel nicz kę:

– Na zwi sko?

– Smith.

– Na ro do wość?

– Bry tyj ska.

– Był pan ka ra ny?

– Prze pra szam, nie wie dzia łem, że

to jest na dal wy ma ga ne.

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.
Pra wi dło wym roz wią za niem krzy żów ki z kwietniowego numeru by ło sło wo: Wer sal ka. Wśród
osób, któ re na de sła ły po praw ne roz wią za nia wy lo so wa li śmy zwy cięz cę, któ rym zo stał pan
Piotr�Bar�czyk. Za pra sza my po od biór na gro dy do Ju trzen ki lub pro si my o kon takt z re dak cją.

KRZYŻóWKA

HUMOR

Ro�dzin�ny�Pik�nik
z Bad�min�to�nem
W

ostat nią nie dzie lę ma ja od był się ro dzin ny pik nik

dla miesz kań ców Bie ru nia i oko lic. w któ rym uczest -

ni czy ło po nad sto osób. Wy da rze nie wspól nie otwo -

rzy li Bur mistrz Bie ru nia Kry stian Grze si ca oraz Dy rek tor Fa bry ki

Da no ne w Bie ru niu 

Ra fał Pi wo war ski. Na szych sa mo rzą dow ców re pre zen to wa ła

rad ny Sta ni sław Ju rec ki. 

Bur mistrz Grze si ca po wie dział, że bad min ton to nie tyl ko

naj szyb szy sport w któ ry moż na grać ra kie tą, ale rów nież ni by

nie po zor na, a jed nak bar dzo sku tecz na ak tyw ność spor to wa,

któ rą moż na upra wiać w każ dym wie ku na dział ce, w par ku,

ogro dzie czy na pla ży. Z ko lei dy rek tor Pi wo war ski w krót kim

wy stą pie niu pod kre ślił, że udział w pik ni ku to ko lej ne waż ne

dla re gio nu wy da rze nie, w któ re an ga żu je się fir ma Da no -

ne. – Od lat, kon se kwent nie wspie ra my lo kal ne pro jek ty a nad dzi -

siej szy pik ni ki przy go to wa li śmy spe cjal ną stre fę edu ka cyj ną. Jej

mo ty wem prze wod nim jest tro ska o zdro wie lu dzi oraz śro do -

wi sko na tu ral ne, zgod nie z na szą wi zją DA NO NE, One Pla net.

One He alth

Głów ną atrak cją wy da rze nia był tur niej bad min to na, któ re -

go uczest ni cy wal czy li o Pu char Bur mi strza Bie ru nia i Dy rek to ra

Fa bry ki Da no ne. Oprócz spor to wych emo cji, or ga ni za to rzy przy -

go to wa li spe cjal ne stre fy edu ka cyj ne i roz ryw ko we, a w nich

mię dzy in ny mi warsz ta ty ku li nar ne, dmu chań ce do ska ka nia

i ma lo wa nie twa rzy. Wszyst kie atrak cje by ły do stęp ne dla każ -

de go cał ko wi cie bez płat nie. 

W tur nie ju bad min to na naj więk szym za in te re so wa niem cie -

szy ła się ka te go ria ro dzin na, w któ rej ry wa li zo wa ło szes na ście

trzy oso bo wych dru żyn ro dzin nych. 

W po szcze gól nych ka te go riach po dium wy glą da ło na stę pu -

ją co:

◗ Ka�te�go�ria�dziew�czy�ny�U9: 1 Ha nia Ze mla, 2 Ka mil ka Dzia -

ło, 3 Zu zia Śli wiń ska

◗ Ka�te�go�ria�chłop�cy�U9: 1 Ma te usz Po de dwor ny, 2 Ni ko dem

Cier pisz, 3 Grze gorz Król

◗ Ka�te�go�ria�dziew�czy�ny�U11: 1 Wik to ria Ka let ka, 2 Pau li na

Ko zic ka, 3 Zu zia Ze mla

◗ Ka�te�go�ria� chłop�cy� U13: 1 Fi lip Zio ła, 2 Ra dek Czap czyń -

ski, 3 Fi lip Czar no ta

◗ Ka�te�go�ria�dziew�czy�ny�U13: 1 Kin ga Stok fisz, 2 Aga ta Ko zic -

ka 3 Ka ro li na Ko sty ra i Ali cja Sy rek.

◗ Ka�te�go�ria�Open: 1 Do mi nik Kła put, 2 Ma te usz Szat kow -

ski, 3 Grze gorz Ra dec ki

◗ Tur�niej�Ro�dzin�ny: Sy rek Te am, Ja jo sty Te am i Zio ła Te am

Woj�ciech�Pa�li�kij

Pre zes UKS Unia Bie ruń


