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na Nocy

Świętojańskiej
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In�for�mu�ję,�że�za�koń�czy�łem�pra�cę
w Bie�ru�niu.�Ga�ze�ta,�któ�rą�trzy�ma�cie
w rę�ku,� jest� ostat�nim� wy�da�niem
„Rod�ni”�przy�go�to�wa�nym�prze�ze�mnie.
W 1998�ro�ku,�ja�ko�dzien�ni�karz�roz�-

po�czą�łem�pi�sa�nie,�re�da�go�wa�nie�i wy�-
da�wa�nie� „Rod�ni”,� współ�pra�cu�jąc
z pierw�szym� bur�mi�strzem� Bie�ru�nia

Aloj�zym� Pa�low�skim.� Póź�niej,� przez
trzy� ko�lej�ne� ka�den�cje,� mia�łem� za�-
szczyt�i przy�jem�ność�współ�pra�co�wać
z bur�mi�strzem� Lu�dwi�kiem� Ja�go�dą.
Do�brze�wspo�mi�nam�też�pra�cę�z je�-
go�na�stęp�cą�–�bur�mi�strzem�Ber�nar�-
dem� Pu�stel�ni�kiem.�Współ�pra�co�wa�-
łem�rów�nież�z obec�nym�bur�mi�strzem
przez� ca�łą� siód�mą� ka�den�cję,� czy�li
w la�tach 2014-2018�oraz�przez�kil�ka
mie�się�cy�obec�nej�ósmej�ka�den�cji.

Przez�te�dwa�dzie�ścia�je�den�lat�czu�-
łem,� że� „Bie�ruń�mi� prza�je”.� Po�zna�-
łem�w tym�cza�sie�wie�lu�wspa�nia�łych
lu�dzi,�za�rów�no�miesz�kań�ców�Bie�ru�-
nia,�jak�i ho�no�ro�wych�oby�wa�te�li�na�-
sze�go� mia�sta.� Pi�szę� „na�sze�go� mia�-
sta”,� po�nie�waż� po ty�lu� la�tach� sam
czu�ję� się� bie�ru�nia�kiem� (bie�ru�nia�ni�-
nem).� Dzię�ku�ję� za wszyst�kie� życz�li�-
we� i kry�tycz�ne� uwa�gi,� po�czy�na�jąc
od tych:�„Wy�lo�to�wa�nie�le�ży�w Czar�-

nu�cho�wi�cach”,� po�przez� „zaś� mnie
po�mi�ną�łeś�w ga�ze�cie”�aż�do:�„to�nie
ja�sto�ję�na tym�zdję�ciu�obok…”
W pierw�szym� „mo�im”� wy�da�niu

„Rod�ni”�in�for�mo�wa�łem,�że�abp.�Da�-
mian� Zi�moń� po�świę�cił� ko�ściół� pw.
Św.� Bar�ba�ry,� Li�ceum� Ogól�no�kształ�-
cą�ce� im.� Po�wstań�ców� Ślą�skich� ob�-
cho�dzi� ju�bi�le�usz� pięć�dzie�się�cio�le�cia
a chór�„Po�lo�nia”�świę�tu�je�osiem�dzie�-
się�cio�le�cie.� Szmat� cza�su.� Wy�da�nia

ga�ze�ty�od nu�me�ru 90�do nu�me�ru 371,
któ�ry�Pań�stwo�trzy�ma�cie�w rę�ku,�już
za�wsze�bę�dą�mo�je.
Naj�bliż�sze�wy�da�nie�„Rod�ni”�przy�-

go�tu�je�in�na�fir�ma,�in�ny�re�dak�tor.�Ży�-
czę� im� po�wo�dze�nia,� bo� choć� cza�sy
dla�pra�sy�dru�ko�wa�nej�nie�są�zbyt�ła�-
ska�we,� chciał�bym,� aby� Rod�nia� ist�-
nia�ła�jak�naj�dłu�żej.

Zbi�gniew�pik�sa
Re�dak�tor�na�czel�ny

Dro�dzy�czy�tel�ni�cy
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No�wa� bież�nia� oraz� skocz�nia
w dal�przy Szko�le�Pod�sta�wo�wej
nr 3� są� już� go�to�we.� To� ko�lej�na
waż�na�in�we�sty�cja�spor�to�wa�zre�-
ali�zo�wa�na� w na�szym� mie�ście
przez�Bie�ruń�ski�Ośro�dek�Spor�tu
i Re�kre�acji.
In�we�sty�cja� zre�ali�zo�wa�na

przy uli�cy�Wę�glo�wej� za�kła�da�ła:
*�kom�plek�so�we�wy�ko�na�nie 3-

to�ro�wej� 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� zo�sta�ło

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.�
Za�koń�czo�na�in�we�sty�cja�to�pierw�-

szy�etap�du�że�go�za�da�nia�za�kła�da�ją�-
ce�go�grun�tow�ną�mo�der�ni�za�cję�szkol�-
nej�in�fra�struk�tu�ry�spor�to�wej�przyuli�cy
Wę�glo�wej.�Na ko�lej�ne�la�ta�za�pla�no�-
wa�na�jest�rów�nież�re�wi�ta�li�za�cja�bo�-
isk�spor�to�wych�i in�nych�ele�men�tów
kom�plek�su� spor�to�wo-re�kre�acyj�ne�-
go�przy SP3�w Bie�ru�niu.

nowa�bieżnia
przy�sp3

Trwa� re�kul�ty�wa�cja�bocz�ne�go�bo�-
iska�pił�kar�skie�go,�na któ�rym�swe�me�-
cze�oraz�tre�nin�gi�roz�gry�wa�Klub�Spor�-
to�wy� UNIA� Bie�ruń� Sta�ry.� Jest� to
obiekt� za�rzą�dza�ny� przez� Bie�ruń�ski
Ośro�dek�Spor�tu�i Re�kre�acji.

In�we�sty�cja� ta� re�ali�zo�wa�na� jest
w ra�mach� ze�szło�rocz�nej� edy�cji� Bu�-
dże�tu� Oby�wa�tel�skie�go� Mia�sta� Bie�-
ru�nia.�Przy�po�mnij�my,�że�za�da�nie�pn.
„Re�wi�ta�li�za�cja� bo�iska� przy ul.� Che�-
mi�ków”�wy�bra�ne�zo�sta�ło�do re�ali�za�-
cji�przez�miesz�kań�ców� ja�ko�pro�jekt
ogól�no�miej�ski.� Je�go� koszt� to� bli�-
sko 144�ty�sią�ce�zło�tych.

W ra�mach�za�da�nia�prze�pro�wa�dzo�-
ne�zo�sta�ną�na�stę�pu�ją�ce�pra�ce:
*�wy�bu�do�wa�nie�przy�łą�cza�wo�do�-

cią�go�we�go;
*�usu�nię�cie�na�wierzch�ni�pły�ty�bo�-

iska;
*�wy�rów�na�nie� te�re�nu� (ni�we�la�cja

w ko�per�tę�ze�spad�kiem 0,5%);
*� po�sia�nie� tra�wy� (na�wo�że�nie

po wy�sie�wie� na�sion� oraz� pie�lę�gna�-

cja�mu�ra�wy,�a w ra�zie�ko�niecz�no�ści
do�siew�ka�tra�wy);
*�pra�ce�geo�de�zyj�ne;
*�wy�ko�na�nie�sys�te�mu�na�wad�nia�-

nia� bo�iska� (24� zra�sza�cze� wy�nu�rza�-
ne,�po�gru�po�wa�ne�w sek�cji�–�8�sek�cji
po 3�zra�sza�cze);
*� za�gęsz�cze�nie� pły�ty� bo�iska,� mi�-

kro�ni�we�la�cja;
*� przy�go�to�wa�nie�war�stwy�we�ge�-

ta�cyj�nej;
*�wy�po�sa�że�nie�spor�to�we�–�mon�-

taż� dwóch� bra�mek� alu�mi�nio�wych
(w tu�le�jach)�wraz�z masz�ta�mi�od�cią�-
go�wy�mi�i siat�ka�mi.

Za�kła�da�nym�ce�lem�re�ali�zo�wa�nej
in�we�sty�cji�jest:
*� zwięk�sze�nie� ofer�ty� spor�to�wej

dla� miesz�kań�ców� Bie�ru�nia,� w tym
dla�miesz�kań�ców�osie�dla�Che�mi�ków;
*� uspraw�nie�nie� funk�cjo�no�wa�nia

Klu�bu�Spor�to�we�go�UNIA�Bie�ruń�Sta�-
ry�w za�kre�sie� pro�wa�dzo�nych� przez
klub�tre�nin�gów�i za�jęć�spor�to�wych;
*� przy�wró�ce�nie� do użyt�ko�wa�nia

bo�iska,�któ�re�od ja�kie�goś�cza�su�nie
by�ło�wy�ko�rzy�sty�wa�ne,�z uwa�gi�na zły
stan�tech�nicz�ny;
*�udo�stęp�nie�nie�zre�wi�ta�li�zo�wa�ne�-

go�obiek�tu�dzie�ciom�przed�szkol�nym.

Rekultywacja�boiska
piłkarskiego�Unii�bieruń
stary

Do�bra�wia�do�mość!�Do koń�ca�la�ta
te�go� ro�ku� wzdłuż� uli�cy� Wę�glo�wej
po�wsta�nie� dro�ga� ro�we�ro�wa,� któ�ra
sko�mu�ni�ku�je�obec�ną�dro�gę�ro�we�ro�-
wą�łą�czą�cą�część�sta�ro�bie�ruń�ską�i no�-
wo�bie�ruń�ską�z Plan�ta�mi�Ka�ro�la.

We�wto�re�k�18�czerw�ca�Bur�mistrz
Mia�sta� Bie�ru�nia� Kry�stian� Grze�si�ca
pod�pi�sał� umo�wę� z fir�mą� Si�le�sia� In�-
vest Sp.�z o.o.�z Gli�wic�na wy�ko�na�nie
ro�bót�bu�dow�la�nych�zwią�za�nych�z bu�-
do�wą� ścież�ki� ro�we�ro�wej� w re�jo�nie

ul.�Wę�glo�wej�i Ja�dwi�gi,�re�ali�zo�wa�nej
w ra�mach�pro�jek�tu�pn.:�Kom�plek�so�-
wa�stra�te�gia�ni�sko�emi�syj�na�prze�ciw�-
dzia�ła�ją�ca�zmia�nom�kli�ma�tu�na te�re�-
nie�gmi�ny�Bie�ruń�obej�mu�ją�ca�bu�do�wę
dwóch�zin�te�gro�wa�nych�cen�trów�prze�-
siad�ko�wych�w dziel�ni�cy� Bie�ruń� No�-
wy�i Bie�ruń�Sta�ry�–�etap�I”,�zgod�nie
z do�ku�men�ta�cją�pro�jek�to�wą�pn.:�„Bu�-
do�wa�ścież�ki�ro�we�ro�wej�od ul.�War�-
szaw�skiej�do ul.�Ja�gieł�ły”.��
Umo�wę� pod�pi�sa�li� Bur�mistrz� Bie�-

ru�nia� Kry�stian� Grze�si�ca� i Krzysz�tof
Ka�miń�ski,�Wi�ce�pre�zes�Za�rzą�du�Spół�-
ki�Si�le�sia�In�west.
Za�da�nie�obej�mu�je�bu�do�wę�ścież�-

ki� ro�we�ro�wej� i cią�gu� pie�szo�-ro�we�-
ro�we�go�z mie�sza�nek�mi�ne�ral�no- as�-
fal�to�wych� ko�lo�ru� czer�wo�ne�go
o po�wierzch�ni 2 786,0�m2,�wy�ko�na�-

nie�frag�men�tów�chod�ni�-
ka,�dojść�pie�szych�i zjaz�-
dów�z kost�ki�be�to�no�wej,
a tak�że�in�sta�la�cję�sa�mo�-
ob�słu�go�wej�sta�cji�na�pra�-
wy� ro�we�rów.� Sa�mo�ob�-
słu�go�wa�sta�cja�na�pra�wy
ro�we�rów� wy�po�sa�żo�na
bę�dzie:�w ręcz�ną�pomp�kę�oraz�uni�-
wer�sal�ny� ze�staw� na�rzę�dzi� (m.in.:
wkrę�tak,�klu�cze,�im�bu�sy).
War�tość�za�da�nia�to�po�nad 1�mi�-

lion 160�ty�się�cy�zło�tych.�Ter�min�je�-
go�re�ali�za�cji�to�ko�niec�wrze�śnia 2019
ro�ku.
Przy�po�mnij�my,� że�mia�sto�Bie�ruń

po�zy�ska�ło�po�nad 6�mi�lio�nów�zło�tych
do�fi�nan�so�wa�nia�z Re�gio�nal�ne�go�Pro�-
gra�mu�Ope�ra�cyj�ne�go�Wo�je�wódz�twa
Ślą�skie�go�na la�ta 2014-2020�na re�-

ali�za�cję� ca�łe�go,� kil�ku�za�da�nio�we�go
pro�jek�tu�pn.�„Kom�plek�so�wa�stra�te�-
gia� ni�sko�emi�syj�na� prze�ciw�dzia�ła�ją�-
ca�zmia�nom�kli�ma�tu�na te�re�nie�gmi�-
ny�Bie�ruń�obej�mu�ją�ca�bu�do�wę�dwóch
zin�te�gro�wa�nych� cen�trów� prze�siad�-
ko�wych� w dziel�ni�cy� Bie�ruń� No�wy
i Bie�ruń� Sta�ry� –� etap� I”.� Bu�do�wa
ścież�ki�ro�we�ro�wej�w re�jo�nie�ulic�Wę�-
glo�wej�i Ja�dwi�gi�to�je�den�z ele�men�-
tów�te�go�sze�ro�ko�za�kro�jo�ne�go�pro�-
jek�tu.

pod�pi�sa�no�umo�wę�na bu�do�wę�ścież�ki�ro�we�ro�wej�w re�jo�nie�uli�cy�wę�glo�wej�i ja�dwi�gi

Ścież�ka�za�po�nad�mi�lion�zło�tych
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Trwa�ją�pra�ce�zwią�za�ne�z bu�do�wą
cią�gu�pie�szo-ro�we�ro�we�go�po sta�rym
śla�dzie�uli�cy�Wy�lo�to�wej,�któ�ry�po�łą�-
czy�Bie�ruń� z Lę�dzi�na�mi,� a po�nad�to

sko�mu�ni�ku�je�oba�mia�sta�ze�Spe�cjal�-
ną�Stre�fą�Eko�no�micz�ną�w Bie�ru�niu.
In�we�sty�cja�po�le�ga�na utwo�rze�niu

ścież�ki� ro�we�ro�wej� wraz� z chod�ni�-

kiem�w pół�noc�no�-za�chod�niej�czę�ści
Bie�ru�nia� Sta�re�go.� Za�kła�da� bu�do�wę
dro�gi�we�wnętrz�nej�o dłu�go�ści 170m
(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�DK 44,�a tak�że�cią�gu�pie�szo�-ro�-
we�ro�we�go�o dłu�go�ści 105 m,�(o sze�-
ro�ko�ści 3,5�m)�łą�czą�ce�go�się�z uli�cą
Lę�dziń�ską�(na od�cin�ku�prze�cho�dzą�-
cym�pod mo�stem).�Wię�cej�in�for�ma�-
cji�na te�mat�tej� in�we�sty�cji�prze�czy�-
tać�moż�na�TU�TAJ.
Bu�do�wa�na� dro�ga� ro�we�ro�wa� po�-

łą�czy� za�byt�ko�we� cen�trum� mia�sta,
po�przez� ist�nie�ją�cą� ścież�kę� ro�we�ro�-
wą�(wy�bu�do�wa�ną�w 2017�ro�ku)�ze
ścież�ką� ro�we�ro�wą� zlo�ka�li�zo�wa�ną
w pa�sie� dro�gi� po�wia�to�wej� –� uli�cy
Lę�dziń�skiej.
Za�da�nie�pn.:� „Bu�do�wa� cią�gu�pie�-

szo�-ro�we�ro�we�go� po sta�rym� śla�dzie

ul.�Wy�lo�to�wej�w Bie�ru�niu� prze�zna�-
czo�ne�go� do ak�tyw�ne�go� wy�po�czyn�-
ku,�re�kre�acji�oraz�tu�ry�sty�ki”�obej�mu�-
je�rów�nież�bu�do�wę��sie�ci�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.
war�tość� za�da�nia� wy�no�si

518 374,15 zł.�Mia�sto�bie�ruń�na je�-
go�re�ali�za�cję�po�zy�ska�ło�do�fi�nan�so�-
wa�nia�z dwóch�źró�deł:

* 350 000 zł�po�cho�dzi�z Fun�du�szu
So�li�dar�no�ści�Gór�no�ślą�sko�-Za�głę�biow�-
skiej� Me�tro�po�lii.� Wię�cej� na te�mat
te�go�do�fi�nan�so�wa�nia�prze�czy�tać�moż�-
na�TU�TAJ.
* 83 374 zł� po�cho�dzi� z Eu�ro�pej�-

skie�go�Fun�du�szu�Rol�ne�go�na Rzecz
Roz�wo�ju�Ob�sza�rów�Wiej�skich�w ra�-
mach�Pro�gra�mu�Roz�wo�ju�Ob�sza�rów
Wiej�skich�na la�ta 2014-2020.

Trwa�budowa�drogi�rowerowej�po�starym
śladzie�wylotowej

No�wa�dro�ga�ro�we�ro�wa�oraz�in�sta�la�cja�pra�-
wie� stu� sztuk� opraw� oświe�tle�nia� le�do�we�go
na te�re�nie�na�sze�go�mia�sta� to�pro�jek�ty,� ja�kie
zre�ali�zo�wa�ne�zo�sta�ną�w tym�ro�ku�przy udzia�le
środ�ków�z Fun�du�szu�So�li�dar�no�ści�Gór�no�ślą�sko�-
-Za�głę�biow�skiej�Me�tro�po�lii.
W śro�dę 29�ma�ja�w sie�dzi�bie�Gór�no�ślą�sko�-Za�-

głę�biow�skiej�Me�tro�po�lii�pod�pi�sa�na zo�sta�ła�umo�-
wa,� na mo�cy� któ�rej� mia�sto� Bie�ruń
otrzy�ma 940 000 zł�do�fi�nan�so�wa�nia�na re�ali�za�cję
za�dań�zwią�za�nych�z ogra�ni�cze�niem�ni�skiej�emi�sji.�
Umo�wę�pod�pi�sa�li�Bur�mistrz�Mia�sta�Bie�ru�nia

Kry�stian�Grze�si�ca�i Prze�wod�ni�czą�cy�Gór�no�ślą�sko�-
-Za�głę�biow�skiej�Me�tro�po�lii�Ka�zi�mierz�Ka�rol�czak.

MIA�STO�BIE�RUŃ�ZRE�ALI�ZU�JE�PRZY�UDZIA�LE
ŚROD�KÓW�Z FUN�DU�SZU�ME�TRO�PO�LI�TAL�NE�GO
GÓR�NO�ŚLĄ�SKO�ZA�GŁĘ�BIOW�SKIEJ�ME�TRO�PO�LII
NA�STĘ�PU�JĄ�CE�ZA�DA�NIA:
1.�Mo�der�ni�za�cja�i roz�bu�do�wa�sie�ci�oświe�tle�-

nia�ulicz�ne�go�w bie�ru�niu�–�osie�dla�do�mów�jed�-
no�ro�dzin�nych,�etap i
Pla�no�wa�na licz�ba�no�wych�opraw�oświe�tle�nia

ulicz�ne�go�w tech�no�lo�gii�LED�to 99�sztuk,�w tym:
• Uli�ca�Kor�fan�te�go�–�38�sztuk
• Uli�ca�Bu�dzyń�skiej�–�18�sztuk
• Uli�ca�Zu�cho�wa�–�11�sztuk
• Uli�ca�Su�char�skie�go�–�4�sztu�ki
• Uli�ca�Sta�ro�wi�śla�na –�11�sztuk
• Uli�ca�Spor�to�wa�–�6�sztuk
• Uli�ca�Brat�ków�–�7�sztuk

• Uli�ca�Nar�cy�zów�–�2�sztu�ki
• Uli�ca�Bo�ro�wi�no�wa�–�2�sztu�ki
War�tość�za�da�nia�to 782 527,00 zł.�Wy�so�kość

do�fi�nan�so�wa�nia�wy�no�si 590 000,00 zł.

Naj�waż�niej�sze�ko�rzy�ści�pły�ną�ce�z za�mon�to�-
wa�nia� opraw� oświe�tle�nio�wych� oświe�tle�nia
ulicz�ne�go�w tech�no�lo�gii�LED�to:�ener�go�osz�częd�-
ność�(niż�sze�ra�chun�ki�za prąd),�eko�lo�gicz�ność

(ni�ska� emi�sja� spa�lin),� efek�tyw�ność� (znacz�nie
lep�sza�wi�docz�ność),�funk�cjo�nal�ność�(moż�li�wość
ste�ro�wa�nia�oświe�tle�niem)�oraz�trwa�łość�(dłu�ga
ży�wot�ność).

2.� bu�do�wa� cią�gu� pie�szo�-ro�we�ro�we�go
po sta�rym�śla�dzie�ul.�wy�lo�to�wej�w bie�ru�niu
prze�zna�czo�ne�go�do ak�tyw�ne�go�wy�po�czyn�ku,
re�kre�acji�oraz�tu�ry�sty�ki.

In�we�sty�cja�po�le�ga�na bu�do�wie�ścież�ki�ro�we�ro�-
wej�wraz�z chod�ni�kiem�w pół�noc�no�-za�chod�niej
czę�ści�Bie�ru�nia�Sta�re�go.�Za�kła�da�wy�bu�do�wa�nie
dro�gi�we�wnętrz�nej�o dłu�go�ści 170m�(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
DK 44.�Po�nad�to�po�wsta�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�podmo�stem).
War�tość�za�da�nia�wy�no�si�518 374,15 zł.�Kwo�-

ta�do�fi�nan�so�wa�nia�z Fun�du�szu�So�li�dar�no�ści�to
350 000,00 zł.

Do�dat�ko�wo�za�da�nie�to�jest�współ�fi�nan�so�wa�ne
ze�środ�ków�Unii�Eu�ro�pej�skiej�w ra�mach�dzia�ła�nia
„Wspar�cie�dla�roz�wo�ju�lo�kal�ne�go�w ra�mach�ini�cja�-
ty�wy�LE�ADER”�Pro�gra�mu�Roz�wo�ju�Ob�sza�rów�Wiej�-
skich�na la�ta2014-2020�wkwo�cie83374zł.�War�to
pod�kre�ślić,�że�łącz�na pu�la�do�ta�cji�w te�go�rocz�nym
Fun�du�szu�So�li�dar�no�ści�Gór�no�ślą�sko�-Za�głę�biow�skiej
Me�tro�po�lii�wy�no�si�ok. 67�mln�zł.�60�mln�zł�zo�sta�ło
za�pla�no�wa�ne�w bu�dże�cie�na ten�rok,�na�to�miast
pra�wie 7�mln�zł��zo�sta�nie�wy�ko�rzy�sta�ne�przez�gmi�-
ny�z po�przed�niej�edy�cji�fun�du�szu.�Zgod�nie�z wy�-
tycz�ny�mi,� otrzy�ma�ne� do�fi�nan�so�wa�nia� gmi�ny
prze�zna�czać�mu�szą�na za�da�nia�zwią�za�ne�z ogra�ni�-
cze�niem�ni�skiej�emi�sji.�Pro�jek�ty�zgło�szo�ne�przez�na�-
sze�mia�sto� ide�al�nie�wpi�sa�ły� się�w prio�ry�te�to�we
za�da�nia�GZM�do�ty�czą�ce�wal�ki�ze�smo�giem�oraz
roz�wo�ju�zrów�no�wa�żo�nej�mo�bil�no�ści�miej�skiej.

940�ty�się�cy�zł�w�metropolii�tra�fi�do�bie�ru�nia�



4 Rodnia nr 6/2019 SPOŁECZEŃSTWO

Wy�star�to�wa�ła� pią�ta� edy�-
cja� Bu�dże�tu� Oby�wa�tel�-
skie�go� Mia�sta� Bie�ru�nia.

Tym�ra�zem�miesz�kań�cy�mo�gą�zde�cy�-
do�wać�o po�dzia�le 900� ty�się�cy� zło�-
tych.� Już� od po�nie�dział�ku 17
czerw�ca�moż�na zgła�szać�swo�je�pro�-
po�zy�cje�pro�jek�tów�i po�my�sły,�któ�re
bę�dą� mieć� szan�se� na re�ali�za�cję
w 2020�ro�ku.�Na po�my�sły�miesz�kań�-
ców�cze�ka�my�do 14�lip�ca�br.
No�wo�ścią�w roz�po�czy�na�ją�cej� się

wła�śnie�edy�cji�BO�jest�brak�po�dzia�łu
na okrę�gi�kon�sul�ta�cyj�ne,�co�ozna�cza,
że�miesz�kań�cy�Bie�ru�nia�mo�gą�zgła�-
szać�pro�po�zy�cje�pro�jek�tów�do�ty�czą�-
ce� do�wol�ne�go� re�jo�nu� mia�sta.
Przy�po�mnij�my,�że�do tej�po�ry�zgła�-
sza�ne�przez�miesz�kań�ców�pro�jek�ty
do�ty�czyć�mu�sia�ły�okrę�gu�kon�sul�ta�-
cyj�ne�go,� w któ�rym� au�tor� da�ne�go
pro�jek�tu� za�miesz�ki�wał.� W no�wej
edy�cji�nie�ma�te�go�ro�dza�ju�ogra�ni�-
czeń.
Ist�nie�je�rów�nież�moż�li�wość�zgła�-

sza�nia�pro�jek�tów�ogól�no�miej�skich,
na któ�re� wy�dzie�lo�no� w tym� ro�-
ku 200�tys.�zł.�
Wspól�nie�zde�cy�duj�my�na ja�kie�po�-

my�sły�prze�zna�czyć�środ�ki�z bu�dże�tu
mia�sta.�Zgłoś�pro�jekt� i miej�re�al�ny
wpływ�na roz�wój�Bie�ru�nia!�Mo�że�to
Twój�po�mysł�zo�sta�nie�zre�ali�zo�wa�ny
w 2020�ro�ku?

czym�jest
bu�dżet�oby�wa�tel�ski?

Bu�dżet�oby�wa�tel�ski�to�no�wo�cze�-
sna�for�mu�ła�za�rzą�dza�nia�fi�nan�sa�mi
mia�sta,�zgod�nie�z któ�rą�miesz�kań�cy
ma�ją�oka�zję�zde�cy�do�wać�o prze�zna�-
cze�niu� czę�ści� sa�mo�rzą�do�we�go� bu�-
dże�tu.�W tym�ro�ku�bie�ru�nia�nie� już
po raz�pią�ty�bę�dą�mie�li�moż�li�wość
zgła�sza�nia�swo�ich�po�my�słów,�a na�-
stęp�nie� wy�brać� naj�lep�sze� z nich
w gło�so�wa�niu.� War�to� włą�czyć� się
w ten�pro�ces,�bo�dzię�ki�te�mu�zy�sku�-
je�my�bez�po�śred�ni�wpływ�na na�sze
naj�bliż�sze�oto�cze�nie.�Na�pra�wa�chod�-
ni�ka,�urzą�dze�nie�po�dwór�ko�we�go�zie�-
leń�ca,� or�ga�ni�za�cja� są�siedz�kie�go
pik�ni�ku,�czy�też�do�po�sa�że�nie�pla�cu
za�baw� lub� si�łow�ni� –� wszyst�kie� te
dzia�ła�nia�mo�gą�zo�stać�zre�ali�zo�wa�ne
wła�śnie�po�przez�bu�dżet�oby�wa�tel�ski.

co�się�wy�da�rzy�ło
do tej�po�ry?

Bu�dżet� oby�wa�tel�ski� w Bie�ru�niu,
zna�ny�wcze�śniej�pod na�zwą�„par�ty�-
cy�pa�cyj�ny”,�po raz�pierw�szy�po�ja�wił

się�w 2015�ro�ku.�Do�tych�czas�w ra�-
mach�te�go�bu�dże�tu�wy�bra�no�do re�-
ali�za�cji 75� pro�jek�tów� (21�w 2016,
19�w 2017, 24�w 2018, 11�w 2019).
Naj�licz�niej�szą�gru�pę�sta�no�wi�ły�pro�-
jek�ty�o cha�rak�te�rze�spor�to�wo�-re�kre�-
acyj�nym,� do�po�sa�że�nie� w sprzęt
bie�ruń�skich�OSP�oraz�re�mon�ty�chod�-
ni�ków.

co�przed na�mi?

Obec�nie�roz�po�czy�na�my�w bie�ru�-
niu�pią�tą�edy�cję�bu�dże�tu�oby�wa�tel�-

skie�go, pod�czas� któ�rej� bę�dzie
moż�na zgła�szać�i wy�bie�rać�po�my�sły,
któ�re�zo�sta�ną�zre�ali�zo�wa�ne�w 2020
ro�ku.

NA�BÓR� PRO�JEK�TÓW� ROZ�PO�CZĄŁ
SIĘ� W� PO�NIE�DZIA�ŁEK� 17� CZERW�-
CA�I�PO�TRWA�PRZEZ�CZTE�RY�TY�GO�-
DNIE

Ma�my� na�dzie�ję,� że� miesz�kań�cy
Bie�ru�nia�bę�dą�mie�li�wie�le�cie�ka�wych
pro�po�zy�cji,�dzię�ki�któ�rym�na�sze�mia�-
sto�bę�dzie�ład�niej�sze,�bez�piecz�niej�-
sze�i bar�dziej�przy�ja�zne.

ja�kie�pro�jek�ty
moż�na zgła�szać
i kto�mo�że�być
ich�au�to�rem?

Swój� pro�jekt� mo�że� zgło�sić� każ�-
dy� miesz�ka�niec� bie�ru�nia,� któ�ry
ukoń�czył 16�lat.�Zgło�szo�ne�pro�jek�ty
do�ty�czyć�mo�gą� do�wol�ne�go� re�jo�nu
Bie�ru�nia�lub�ca�łe�go�mia�sta�(pro�jek�-
ty�ogól�no�miej�skie).�W ra�mach�Bu�-

dże�tu� Oby�wa�tel�skie�go� mo�gą� być
pro�po�no�wa�ne�za�da�nia�o cha�rak�te�-
rze� lo�kal�nym,� na�le�żą�ce� do za�dań
wła�snych�gmi�ny i moż�li�we�do re�ali�-
za�cji�w cią�gu 2020�ro�ku.

W ra�mach�Bu�dże�tu�Oby�wa�tel�skie�-
go�nie�mo�gą�być re�ali�zo�wa�ne�pro�-
jek�ty:
a)�za�kła�da�ją�ce�spo�rzą�dze�nie�wy�-

łącz�nie�pro�jek�tu,�kon�cep�cji�bądź�pla�-
nu�przed�się�wzię�cia,
b)� nie�zgod�ne� z obo�wią�zu�ją�cy�mi

w mie�ście�pla�na�mi�i pro�gra�ma�mi,

c)�nie�speł�nia�ją�ce�kry�te�rium�ogól�-
no�do�stęp�no�ści�dla�miesz�kań�ców,
d)�słu�żą�ce�tyl�ko�okre�ślo�nej�gru�pie

miesz�kań�ców�lub�okre�ślo�ne�mu�pod�-
mio�to�wi.
e)� ge�ne�ru�ją�ce� znacz�ne� kosz�ty

utrzy�ma�nia�w ko�lej�nych�la�tach,
f)�prze�kra�cza�ją�ce�je�den�rok�bu�dże�-

to�wy

jak�wy�peł�nić
wnio�sek?

Wy�star�czy� wy�peł�nić� for�mu�larz
on�li�ne�do�stęp�ny�na stro�nie�in�ter�ne�-
to�wej:
bie�run.�bu�dzet�-oby�wa�tel�ski.�org

Go�rą�co�za�chę�ca�my,�aby�w pierw�-
szej�ko�lej�no�ści�ko�rzy�stać�z moż�li�wo�-
ści�zgła�sza�nia�pro�po�zy�cji�pro�jek�tów
przez�for�mu�larz�on�li�ne.�Na�to�miast
je�śli�nie�ma�się�ta�kiej�moż�li�wo�ści,�to
je�go�wer�sję�pa�pie�ro�wą�moż�na rów�-
nież�otrzy�mać�w Wy�dzia�le�Pro�mo�cji
Urzę�du�Miej�skie�go�lub�w wy�zna�czo�-
nych�punk�tach.

Je�śli� jed�nak� zde�cy�du�je�cie� się
Pań�stwo� na zgło�sze�nie� pro�po�zy�cji
pro�jek�tu� w for�mie� pa�pie�ro�wej,
przy�po�mi�na�my,� że� wzo�rem� lat� po�-
przed�nicj,�wy�peł�nio�ne�for�mu�la�rze�pa�-
pie�ro�we�wraz�z za�łącz�ni�ka�mi�na�le�ży:
•� zło�żyć� oso�bi�ście� w kan�ce�la�rii

Urzę�du�Miej�skie�go�w Bie�ru�niu,�ul.
Ry�nek 14, 43-150� Bie�ruń� lub
w Punk�cie�Kon�sul�ta�cyj�nym.
•�prze�słać�pocz�tą�na ad�res:�Urząd

Miej�ski�w Bie�ru�niu, 43-150�Bie�ruń,
ul.�Ry�nek 14�z ad�no�ta�cją�na ko�per�-
cie:�„Bu�dżet�Oby�wa�tel�ski 2020”.

•�prze�słać�sca�ny�za po�mo�cą�pocz�-
ty�e�-ma�il�na ad�res�urzad@um.bie�-
run.pl,� lub� po�przez� Elek�tro�nicz�ną
Plat�for�mę�Usług� Ad�mi�ni�stra�cji� Pu�-
blicz�nej�ePU�AP,�pod wa�run�kiem,�że
for�mu�larz�wraz�z za�łącz�ni�ka�mi�bę�dą
sta�no�wi�ły� skan� ory�gi�na�łów� do�ku�-
men�tów.

W for�mu�la�rzu�opi�su�je�my�szcze�gó�-
ło�wo�swój�pro�jekt,�wy�ja�śnia�my�skąd
pły�nie� po�trze�ba� je�go� re�ali�za�cji,
wska�zu�je�my� pre�cy�zyj�ną� lo�ka�li�za�cję
oraz� przed�sta�wia�my� orien�ta�cyj�ny
kosz�to�rys.�Do zgło�sze�nia�na�le�ży�tak�-
że� do�łą�czyć� pod�pi�sy� co� naj�mniej
15�miesz�kań�ców�bie�ru�nia�po�pie�ra�ją�-
cych�da�ny�po�mysł,�któ�rzy�ukoń�czy�-
li 16�lat�oraz�sto�sow�ne�oświad�cze�nia
okre�ślo�ne�w for�mu�la�rzu.

ja�ka�pu�la�środ�ków
do wy�da�nia?

Na te�go�rocz�ną� edy�cję� Bu�dże�tu
Oby�wa�tel�skie�go� Mia�sta� Bie�ru�nia
prze�zna�czo�no�kwo�tę� 900 000 zł.

200 000 zł�na pro�jek�ty�o cha�rak�te�-
rze�ogól�no�miej�skim
680 000 zł�na pro�jek�ty�do�ty�czą�ce

okre�ślo�ne�go�re�jo�nu�mia�sta

Za pro�jekt�ogól�no�miej�ski�uwa�ża
się�ta�ki,�któ�re�go�sza�cun�ko�wy�koszt
re�ali�za�cji�mie�ści�się�w za�kre�sie�kwo�-
ty�od 100.000 zł.�do 200.000 zł.��
pro�jek�ty� po�zo�sta�łe� to� pro�jek�ty

mniej�sze,�któ�rych�sza�cun�ko�wy�koszt
re�ali�za�cji�jest�niż�szy�niż�100.000 zł.�

waR�To�pa�Mię�Tać!
Za�nim�wy�peł�nisz�i prze�ślesz

for�mu�larz�upew�nij�się,�że:
pro�jekt� speł�nia� na�stę�pu�ją�ce

kry�te�ria:� te�ma�ty�ka� pro�jek�tu

mie�ści� się� w za�da�niach� wła�-

snych� mia�sta,� jest� moż�li�wy

do zre�ali�zo�wa�nia�w cią�gu�jed�ne�-

go�ro�ku,�tj.�w 2020�ro�ku,�z efek�-

tów� pro�jek�tu� bę�dą� mo�gli

ko�rzy�stać�wszy�scy�miesz�kań�cy.

Pro�po�zy�cje�pro�jek�tów,�któ�re�zo�sta�-
ną�zło�żo�ne�w ra�mach V edy�cji,�bę�dą
mo�gły� ulec� pew�nej� mo�dy�fi�ka�cji
na dal�szych�eta�pach�–�pod�czas�szcze�-
gó�ło�wej� we�ry�fi�ka�cji� pro�wa�dzo�nej
w lip�cu�i sierp�niu�oraz�w opar�ciu�o su�-
ge�stie�zgło�szo�ne�przez�in�nych�miesz�-
kań�ców�pod�czas�otwar�tych�spo�tkań
or�ga�ni�zo�wa�nych�wmie�sią�cu�sierp�niu.
Osta�tecz�na de�cy�zja�o zmia�nie�za�kre�-
su�pro�jek�tu�na�le�żeć�bę�dzie�jed�nak�za�-
wsze�do je�go�au�to�ra.�

HaR�Mo�no�GRaM�bU�DŻe�TU
obY�wa�Tel�sKie�Go 2020:

■ 17�czerw�ca�–�14�lip�ca�br.-�kon�-
sul�ta�cje�po�my�słów�i zgła�sza�nie�przez
miesz�kań�ców�pro�po�zy�cji�pro�jek�tów
do Bu�dże�tu�Oby�wa�tel�skie�go�Mia�sta
Bie�ru�nia

■ 15�lip�ca�–�14�sierp�nia�br.�–�we�-
ry�fi�ka�cja� i opi�nio�wa�nie� pro�po�zy�cji
pro�jek�tów

■ 16� sierp�nia� –� 30� sierp�nia
br.�–�pre�zen�ta�cja�zgło�szo�nych��pro�jek�-
tów�na spo�tka�niach�z miesz�kań�ca�mi

■ 2�–�15�wrze�śnia�br.�–�gło�so�wa�-
nie�miesz�kań�ców�na pro�jek�ty

■ do 30�wrze�śnia�br.�–�ogło�sze�nie
wy�ni�ków�gło�so�wa�nia

Do�dat�ko�wo�wszyst�kich�in�for�ma�cji
i od�po�wie�dzi�na ewen�tu�al�ne

py�ta�nia�udzie�la�Wy�dział�Pro�mo�cji
Urzę�du�Miej�skie�go�w Bie�ru�niu,

tel.:�(32) 708 09 51.

bUDŻeT�obYwaTelsKi�2020�– na�pRojeKTY�cZeKaMY�Do�14�lipca

Ru�szy�ła V edy�cja!
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„Tak�zmie�nił�się�bie�ruń�dzię�ki�in�we�sty�cjom�zre�ali�zo�wa�nym
w ra�mach�po�przed�nich�bu�dże�tów�oby�wa�tel�skich”

1. Osiedle�Homera
– plac�zabaw,�siłownia
zewnętrzna,�chodnik.

2. Ulica�Oświęcimska
– chodnik�przy�Simply.

3. Ulica�Węglowa
– chodnik.

4. Ulica�Wita
– radar.

5. Ulica�Borowinowa
– plac�zabaw.

6.�Ulica�Granitowa
– place�zabaw
i�siłownie�zewnętrzne.

7.�Ulica�Granitowa
– chodnik.

8. Straż�Miejska.

9.�Jajosty
– oświetlenie.

10. Rybaczówka
– WC�i�plac�zabaw.

11. Osiedle�Chemików
– nawierzchnia
na�placu�zabaw.

12. Gimnazjum�nr�1
– wiata�rowerowa.

13. Ulica�Węglowa
– ławki.

14. Osiedle�Chemików
– ogrodzenie.

15. Kurtyna�wodna
– ul.�Granitowa.

1 2 3

654

7 8
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13 14 15
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–� pa�nie� prze�wod�ni�czą�cy� pro�szę
przy�bli�żyć� czy�tel�ni�kom� Rod�ni:� jak
prze�bie�ga�ło� gło�so�wa�nie� nad ab�so�-
lu�to�rium?
–�Gło�so�wa�nie�prze�bie�ga�ło�we�dług

ści�śle�usta�lo�nej�pro�ce�du�ry,�któ�ra�za�-

war�ta� jest� w zno�we�li�zo�wa�nej� usta�-
wie�o sa�mo�rzą�dzie�gmin�nym.�Po raz
pierw�szy� rad�ni� roz�pa�try�wa�li� Ra�port
o sta�nie� mia�sta� i zwią�za�ną� z nim
uchwa�łę� w spra�wie� udzie�le�nia� wo�-
tum� za�ufa�nia� Bur�mi�strzo�wi� Mia�sta
Bie�ru�nia.
Na se�sji�wma�ju�Ra�da�Miej�ska�udzie�-

li�ła� wo�tum� za�ufa�nia� bur�mi�strzo�wi�
(14�gło�sów�za, 1�wstrzy�mu�ją�cy)�oraz
udzie�li�ła� jed�no�gło�śnie�ab�so�lu�to�rium
(15�rad�nych�za).
–� jed�no�gło�śne�ab�so�lu�to�rium� jest

swo�istym�wy�ra�zem�uzna�nia�za pra�-
cę� bur�mi�strza� i pra�cow�ni�ków� UM
w ubie�głym�ro�ku.�co�pa�na zda�niem
za�de�cy�do�wa�ło�o ta�kiej�oce�nie?�
–� Uwa�żam,� że� klu�czo�we� by�ło� za�-

ufa�nie�na li�nii�bur�mistrz�–�ra�da�miej�-
ska:� sta�łe� kon�sul�to�wa�nie� zmian

bu�dże�to�wych�z rad�ny�mi,�trans�pa�rent�-
ność,�umie�jęt�ność�bu�do�wa�nia�kom�-
pro�mi�su.� Je�że�li� w ko�lej�nych� la�tach
uda� się� utrzy�mać� ten� mo�del� to� je�-
stem�spo�koj�ny�o har�mo�nij�ną�współ�-
pra�cę.�Pa�mię�taj�my�jed�nak,�że�ab�so�-
lu�to�rium� do�ty�czy�ło� bu�dże�tu� mia�sta
za 2018�r.�Tak,�więc�wy�bra�ni�je�sie�nią
rad�ni�oce�nia�li�bu�dżet�po�przed�niej�ka�-
den�cji.�Praw�dzi�wy�test�te�go,�jak�no�-
wa� ra�da� oce�nia� pra�cę� bur�mi�strza
i współ�pra�cę� z nim� bę�dzie�my� mie�li
za rok.
–� w tym� ro�ku� po raz� pierw�szy

wszyst�kie�sa�mo�rzą�dy�przed�sta�wia�ją
„Ra�port�o sta�nie�mia�sta”.�pro�szę�po�-
wie�dzieć,�co�za�wie�ra�ten�ra�port?�czy
jest� to� ca�ło�ścio�wa� oce�na te�go,� jak
wy�glą�da� na�sze�mia�sto?� czy� bę�dzie
to�dla�rad�nych�ma�te�riał�do co�rocz�-

nych�po�rów�nań�umoż�li�wia�ją�cych�oce�-
nę,� co� zmie�nia� się� na lep�sze,� a co
wy�ma�ga�ewen�tu�al�nych�ko�rekt?
–�Do tej�po�ry�Ra�dzie�Mia�sta�przed�-

sta�wia�no�spra�woz�da�nia�fi�nan�so�we
na pod�sta�wie,�któ�rych�udzie�la�ło�się
ab�so�lu�to�rium.� Tak,� więc� cho�dzi�ło
tyl�ko�o oce�nę�fi�nan�so�wo�-księ�go�wą.
Ra�port� o sta�nie� mia�sta� wno�si� no�-
wą,� ja�kość,� gdyż� po�zwa�la� oce�nić
pra�cę�bur�mi�strza�pod ką�tem�me�ry�-
to�rycz�nym,�je�go�wi�zję�roz�wo�ju�mia�-
sta,� do�bór� za�dań� in�we�sty�cyj�nych,
po�li�ty�kę�kul�tu�ral�ną,�oświa�to�wą�itd.
Tak� jak� wspo�mnia�łem� wcze�śniej,
zwień�cze�niem� dys�ku�sji� nad ra�por�-
tem� jest� uchwa�ła� o wo�tum� za�ufa�-
nia.� War�to� do�dać,� że� w dys�ku�sję
nad ra�por�tem� mo�gą� włą�czyć� się
rów�nież� miesz�kań�cy.� Bar�dzo� li�czę

na to�przy oka�zji�ko�lej�ne�go�ra�por�tu
za 2019�r.
–�ja�kie�–�pa�na zda�niem�–�naj�waż�-

niej�sze� zda�nia� cze�ka�ją� wła�dze� sa�-
mo�rzą�do�we� w naj�bliż�szym� cza�sie?
–�Stra�te�gicz�nie�to�na pew�no�dą�że�-

nie� do zre�ali�zo�wa�nia� za�dań� z te�go�-
rocz�ne�go�bu�dże�tu�oraz�od wrze�śnia
przy�go�to�wa�nie� bu�dże�tu� na 2020� r.
Każ�dy� z pięt�na�stu� rad�nych� wszedł
do ra�dy� z kon�kret�nym� pro�gra�mem,
któ�ry�chce�zre�ali�zo�wać�i tak�na�praw�-
dę�do�pie�ro�no�wy�bu�dżet�da�im�ku�te�-
mu� szan�sę.� Cze�ka�ją� nas� na pew�no
go�rą�ce�dys�ku�sje,�bo�wszyst�kie�go�w rok
nie�da�się�za�pla�no�wać�i zre�ali�zo�wać.
Nie�mniej�są�dzę,�że�uda�się�wspól�nie
wy�pra�co�wać�do�bry�dla�miesz�kań�ców
do�ku�ment.

Rozmawiał: Zbigniew�piksa

Rad�ni�jed�no�gło�śnie�udzie�li�li�ab�so�lu�to�rium
bur�mi�strzo�wi�Kry�stia�no�wi�Grze�si�cy
Rroz�mo�wa�Rod�ni�z prze�wod�ni�czą�cym�Ra�dy�Miej�skiej�Mar�ci�nem�ny�gą

–�Rod�nia:�jak�pa�ni�oce�nia�re�ali�za�-
cję�ubie�gło�rocz�ne�go�bu�dże�tu?�
– Kry�sty�na�Wró�bel:�Bur�mistrz�Kry�-

stian� Grze�si�ca� uzy�skał� jed�no�gło�śnie
ab�so�lu�to�rium�za rok 2018.�Rad�ni�po za�-
po�zna�niu�się�z po�zy�tyw�ną�opi�nią�or�-
ga�nu�nad�zo�ru�ją�ce�go�Re�gio�nal�nej�Izby
Ob�ra�chun�ko�wej,�spra�woz�da�niem�bur�-
mi�strza�oraz�skarb�ni�ka�Gmi�ny�Bie�ruń
by�li� jed�no�gło�śni.� Re�ali�za�cja� bu�dże�tu
za 2018�rok�nie�tyl�ko�prze�bie�ga�ła�pra�-
wi�dło�wo,�przy�nio�sła�rów�nież�wie�le�ko�-
rzy�ści�dla�gmi�ny,�o czym�świad�czy�do�-
dat�ni� wy�nik� fi�nan�so�wy,� jak� rów�nież
bar�dzo�do�bre�wskaź�ni�ki�spła�ty�za�dłu�-
że�nia�przy jed�no�cze�snym�roz�wo�ju�go�-
spo�dar�czym�gmi�ny.
– pro�szę�wy�mie�nić 2-3naj�waż�niej�-

sze� do�ko�na�nia� bur�mi�strza� w ubie�-
głym�ro�ku.

–� Przede� wszyst�kim� trze�ba� pod�-
kre�ślić,�że�za�da�nia�zre�ali�zo�wa�ne�w ro�-
ku 2018� w du�żej� mie�rze� sta�no�wi�ły
kon�ty�nu�ację�i kon�se�kwen�cję�dzia�łań
z lat� po�przed�nich.� Trud�no� za�tem
o zde�fi�nio�wa�nie�suk�ce�sów�bur�mi�strza
za je�den�rok,�mó�wi�my�bo�wiem�o re�-
ali�za�cji�pro�gra�mu�dłu�go�fa�lo�we�go,�któ�-
re�go� po�szcze�gól�ne� ele�men�ty� roz�ło�-
żo�ne�są�na jed�ną�lub�wie�le�ka�den�cji.
Gdy�bym�mia�ła�wy�mie�nić�trzy�naj�-

waż�niej�sze� do�ko�na�nia� Bur�mi�strza
w ubie�głym�ro�ku,�to�przede�wszyst�-
kim�pod�kre�ślić�mu�szę,�że 19.02.2018
ro�ku� swo�ją� dzia�łal�ność� w Bie�ru�niu
roz�po�czął� Dzien�ny� Dom� „Se�nior+”.
Ce�lem� je�go�dzia�łal�no�ści� jest� za�pew�-
nie�nie� wspar�cia� se�nio�rom� po�przez
umoż�li�wie�nie�im�ko�rzy�sta�nia�z sze�ro�-
kiej�ofer�ty�za�jęć�ru�cho�wych,�edu�ka�-
cyj�nych,�kul�tu�ral�nych,�a tak�że�usług
proz�dro�wot�nych�i opie�kuń�czych.�
Bar�dzo� waż�ną� in�we�sty�cją� zre�ali�-

zo�wa�ną� przy do�sko�na�łej�współ�pra�-
cy�bur�mi�strza� i Ra�dy�Miej�skiej�by�ła
ter�mo�mo�der�ni�za�cja�bu�dyn�ku�Do�mu
Kul�tu�ry� „GA�MA”� miesz�czą�ce�go� się
przy ul.� Che�mi�ków.� Kom�plek�so�wa
mo�der�ni�za�cja�przy�czy�ni�ła�się�do ob�-
ni�że�nia� za�po�trze�bo�wa�nia� na ener�-
gię� ciepl�ną� po�trzeb�ną� do ogrza�nia
bu�dyn�ku,� któ�ra� zmniej�sza� emi�sję
szko�dli�wych�sub�stan�cji�do śro�do�wi�-
ska.� Wi�docz�nym� efek�tem� jest� no�-

wo�cze�sna� ele�wa�cja� oraz� oświe�tle�-
nie�bu�dyn�ku.�
W ubie�głym� ro�ku� pod�ję�te� zo�sta�ły

rów�nież� in�ten�syw�ne� dzia�ła�nia� zmie�-
rza�ją�ce� do po�wsta�nia� tzw.� Cen�trum
Prze�siad�ko�we�go�w Bie�ru�niu�No�wym.
Umo�wa� na prze�bu�do�wę� bu�dyn�ku
dwor�ca� ko�le�jo�we�go�w for�mu�le� „Za�-
pro�jek�tuj�-Wy�bu�duj”�pod�pi�sa�na�zo�sta�-
ła�w praw�dzie�na po�cząt�ku� te�go�ro�-
ku,�ale�w 2018�ro�ku�od�no�to�wa�li�śmy
ol�brzy�mi�suk�ces,�ja�kim�by�ło�po�zy�ska�-
nie� po�nad 6�mi�lio�nów� zło�tych� do�fi�-
nan�so�wa�nia�z fun�du�szy�unij�nych�na re�-
ali�za�cje�sze�ro�ko�za�kro�jo�ne�go�pro�jek�tu,
obej�mu�ją�ce�go� mię�dzy� in�ny�mi� grun�-
tow�ny� re�mont� bu�dyn�ku� daw�ne�go
dwor�ca� PKP.�War�to� w tym�miej�scu
pod�kre�ślić,�że�dzię�ki�środ�kom�zdo�by�-
tym� na ten� pro�eko�lo�gicz�ny� pro�jekt
uda�ło�nam�się�rów�nież�roz�po�cząć�in�-
we�sty�cje� słu�żą�ce� roz�wo�jo�wi� in�fra�-
struk�tu�ry�ro�we�ro�wej�w na�szym�mie�-
ście.� Już� w tym� ro�ku� sieć� dróg
ro�we�ro�wych�w Bie�ru�niu�wzbo�ga�ci�się
o no�we�od�cin�ki.
–�czy�pa�ni�zda�niem,�mia�sto�w ubie�-

głym�ro�ku�sku�tecz�nie�za�bie�ga�ło�i na�-
le�ży�cie� wy�ko�rzy�sty�wa�ło� środ�ki� ze�-
wnętrz�ne?
–�13 541 257,85 zł�–�na ta�ką�łącz�-

na� kwo�tę� pod�pi�sa�no� w 2018� ro�ku
w su�mie 11� umów.� Ta� licz�ba�mó�wi
sa�ma�za sie�bie!�

Ma�my�w Urzę�dzie�Miej�skim�świet�-
ny�wy�dział� od�po�wie�dzial�ny� za po�zy�-
ski�wa�nie�środ�ków�ze�wnętrz�nych,�któ�-
ry�pręż�nie�dzia�ła�pod kie�row�nic�twem
Wi�ce�bur�mi�strza�Se�ba�stia�na�Ma�cio�ła.
Sku�tecz�ność� tych� dzia�łań� wi�docz�na
jest�go�łym�okiem�–�to�m.� in.� ter�mo�-
mo�der�ni�za�cja�Do�mu�Kul�tu�ry�„Ga�my”,
bu�do�wa� tzw.� Cen�trum�Ho�me�ra,� bu�-
do�wa� no�wej� sa�li� gim�na�stycz�nej
przy SP1,�po�wsta�wa�nie�wspo�mnia�ne�-
go� Cen�trum� Prze�siad�ko�we�go�w Bie�-
ru�niu�No�wym,�czy�mo�der�ni�za�cja�oświe�-
tle�nia�ulicz�ne�go.�War�to�tu�wspo�mnieć,
że�w ubie�głym�ro�ku�za�in�sta�lo�wa�li�śmy
oświe�tle�nie�ty�pu�LED�na trzech�osie�-
dlach,�ale�jed�no�cze�śnie�wy�ko�na�li�śmy
do�ku�men�ta�cję� pro�jek�to�wą�dla� kil�ku�-
dzie�się�ciu� ko�lej�nych�ulic�w Bie�ru�niu.
Sys�te�ma�tycz�nie�pro�jek�tu�je�my�oświe�-
tle�nie,�po�zy�sku�je�my�środ�ki�unij�ne�na je�-
go�re�ali�za�cję,�a na�stęp�nie�in�sta�lu�je�my
je�na bie�ruń�skich�osie�dlach�i uli�cach.
To�jest�wła�śnie�to,�o czym�mó�wi�łam
na po�cząt�ku�–�dzia�ła�nia�dłu�go�fa�lo�we,
kon�se�kwent�na� re�ali�za�cja� pro�gra�mu.
–�jak�pa�ni�są�dzi,�czy�jest�coś�w pra�-

cy�bur�mi�strza�i urzę�du�co�na�le�ża�ło�-
by�zmie�nić?
–�Mu�szę�w tym�miej�scu�pod�kre�ślić

jak� istot�na,� z punk�tu� wi�dze�nia� roz�-
wo�ju�mia�sta,�jest�bar�dzo�do�bra�współ�-
pra�ca�mie�dzy�Ra�dą�Miej�ską,�bur�mi�-
strzem,�pra�cow�ni�ka�mi�urzę�du,�a tak�że

jed�nost�ka�mi�or�ga�ni�za�cyj�ny�mi�na�sze�-
go� mia�sta.� Wszel�kie� za�da�nia� ja�kich
się� po�dej�mu�je�my� re�ali�zo�wa�ne� są
spraw�nie�dzię�ki�za�an�ga�żo�wa�niu�i pro�-
fe�sjo�na�li�zmo�wi�wie�lu�lu�dzi,�ale�tak�że
dzię�ki�umie�jęt�ne�mu�współ�dzia�ła�niu.
Ge�ne�ral�nie�pra�cę�Urzę�du�Miej�skie�-

go�oce�niam�bar�dzo�wy�so�ko.�Uwa�żam,
że�naj�więk�szym�suk�ce�sem�bur�mi�strza
Kry�stia�na� Grze�si�cy� by�ło� zbu�do�wa�nie
zna�ko�mi�te�go�ze�spo�łu�fa�chow�ców.
Ale�oczy�wi�ście� ni�gdy�nie� jest� tak,

by�nie�mo�gło�być�le�piej.�Jest�na pew�-
no�kil�ka�rze�czy,�któ�re�na�le�ża�ło�by�w na�-
szym�urzę�dzie�po�pra�wić,�czy�udo�sko�-
na�lić.� Ocze�ki�wa�ła�bym� na przy�kład
przy�wią�zy�wa�nia�du�żo�więk�szej�wa�gi
do za�dań�drob�nych,�któ�rych�spraw�-
ne�wy�ko�na�nie� nie�jed�no�krot�nie�mo�-
że� zwięk�szyć� kom�fort� co�dzien�ne�go
funk�cjo�no�wa�nia� w mie�ście� lub� zła�-
go�dzić�ewen�tu�al�ne�nie�do�god�no�ści.�
Urząd�Miej�ski�z ogrom�nym�za�an�ga�-

żo�wa�niem�re�ali�zu�je�du�że�przed�się�wzię�-
cia,�na�to�miast�spra�wy�mniej�sze�scho�-
dzą�cza�sem�na dal�szy�plan.�Są�dzę,�że
war�to� by�ło�by� pod�nieść� efek�tyw�ność
dzia�ła�nia�rów�nież�w tym�za�kre�sie.�Dla
miesz�kań�ca�nie�jed�no�krot�nie�waż�niej�-
sze�od wiel�kich�in�we�sty�cji�jest�po�sta�-
wie�nie�ko�sza�na śmie�ci,�czy�ław�ki�w ja�-
kimś�okre�ślo�nym�miej�scu.

Rozmawiał:�Zbigniew�piksa

Do�bra�współ�pra�ca�Ra�dy�Miej�skiej i bur�mi�strza
Roz�mo�wa�Rod�ni�z Kry�sty�ną�wró�bel�–�wi�ce�prze�wod�ni�czą�cą�Ra�dy�Miej�skiej
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in�for�ma�cja
do�ty�czą�ca�skła�da�nia
wnio�sków
o świad�cze�nia
do�bry�start�(300+)
na rok�szkol�ny
2019/2020

Miej�ski�Ośro�dek�Po�mo�cy�Spo�łecz�-

nej�wBie�ru�niu�in�for�mu�je,�iż�oddnia01

lip�ca 2019�r.�bę�dzie�moż�na�prze�sy�-

łać�dro�gą�elek�tro�nicz�ną�–�zapo�śred�-

nic�twem� ban�ko�wo�ści� elek�tro�nicz�-

nej,� elek�tro�nicz�nej� skrzyn�ki

po�daw�czej�epU�ap�lub�plat�for�my�mi�-

ni�ste�rial�nej�„em�pa�tia”�(https://em�-

pa�tia.mrpips.�gov.pl/)–�wnio�ski�ousta�-

le�nie�pra�wa�doświad�cze�nia�do�bry�start

narok�szkol�ny2019/2020.Na�to�miast

wnio�ski�w for�mie� pa�pie�ro�wej bę�-

dzie�moż�na�skła�dać�oddnia01�sierp�-

nia 2019�r.�

In�for�mu�je�my�po�nad�to,� iż� za�sa�dy

przy�zna�wa�nia�świad�czeń�do�bry�start

nie�ule�gły�zmia�nie�w sto�sun�ku�do ro�-

ku�ubie�głe�go.�Stąd�też�świad�cze�nie

to� jest� wy�pła�ca�ne� jed�no�ra�zo�wo

w kwo�cie 300,00 zł na każ�de�dziec�-

ko�uczą�ce�się�w szko�le�do ukoń�cze�-

nia�przez�nie 20.�ro�ku�ży�cia. Po�nad�-

to�wprzy�pad�ku�dzie�ci�le�gi�ty�mu�ją�cych

się� orze�cze�niem� o nie�peł�no�spraw�-

no�ści,� świad�cze�nie� przy�słu�gu�je

doukoń�cze�nia�przez�nie 24.�ro�ku�ży�-

cia.�Świad�cze�nie�do�bry�start�nie�przy�-

słu�gu�je�na�to�miast�z ty�tu�łu�roz�po�czę�-

cia� rocz�ne�go� przy�go�to�wa�nia

przed�szkol�ne�go,� a tak�że� oso�bom

uczą�cym�się�wszko�łach�po�li�ce�al�nych,

szko�łach� dla� do�ro�słych� i na uczel�-

niach�wyż�szych.� Przy�zna�nie� świad�-

cze�nia�do�bry�start�nie�wy�ma�ga�wy�-

da�nia� de�cy�zji� w związ�ku� z czym

nawska�za�ny�we�wnio�sku�ad�res�pocz�-

ty� elek�tro�nicz�nej� zo�sta�nie� wy�sła�na

in�for�ma�cja� o przy�zna�niu� świad�cze�-

nia.�W przy�pad�ku�nie�wska�za�nia�ad�-

re�su�pocz�ty�elek�tro�nicz�nej,�wnio�sko�-

daw�ca�bę�dzie�mógł�oso�bi�ście�ode�brać

w tu�tej�szym� Ośrod�ku� in�for�ma�cję

o przy�zna�niu�świad�cze�nia..�Nie�ode�-

bra�nie�po�wyż�szej�in�for�ma�cji�nie�ma

jed�nak�wpły�wu� na wy�pła�tę� świad�-

cze�nia.

Jed�no�cze�śnie�za�chę�ca�my�Pań�stwa

do skła�da�nia�wnio�sków�o świad�cze�-

nia�do�bry�start�wmie�sią�cu�lip�cu2019

r.,�gdyż�wnio�ski� ta�kie�bę�dą� roz�pa�-

try�wa�ne�w pierw�szej�ko�lej�no�ści,�co

po�zwo�li� na wcze�śniej�szą� wy�pła�tę

przy�zna�nych�świad�czeń.�

Po�dob�nie,�jak�w przy�pad�ku�świad�-
czeń� do�bry� start,� od dnia 01� lip�-
ca 2019�r. bę�dzie�moż�na�skła�dać�dro�-
gą�elek�tro�nicz�ną�wnio�ski�o usta�le�nie
pra�wa�do świad�czeń�wy�cho�waw�czych
na okres�świad�cze�nio�wy 2019-2021.
wnio�ski� te� moż�na� skła�dać� za po�-
śred�nic�twem� ban�ko�wo�ści� elek�tro�-
nicz�nej,�sys�te�mu�te�le�in�for�ma�tycz�ne�-
go� udo�stęp�nia�ne�go� przez� Za�kład
Ubez�pie�czeń� spo�łecz�nych,� elek�tro�-
nicz�nej� skrzyn�ki� po�daw�czej� epU�ap
oraz�plat�for�my�mi�ni�ste�rial�nej� „em�-
pa�tia”�(https://em�pa�tia.�mrpips.�gov.

pl/).�Na�to�miast�wnio�ski�w for�mie�pa�-
pie�ro�wej bę�dzie� moż�na� skła�dać
od dnia 01�sierp�nia 2019�r.�

Jed�no�cze�śnie� in�for�mu�je�my,� iż
od dnia 01�lip�ca 2019�r. zmia�nie�ule�-
ga�ją� nie�któ�re� za�sa�dy� przy�zna�wa�nia
świad�czeń�wy�cho�waw�czych. I tak:�
– świad�cze�nia� wy�cho�waw�cze� bę�-

dą�przy�słu�gi�wa�ły�nie�za�leż�nie�od do�-
cho�du� na każ�de� dziec�ko� w wie�ku
do ukoń�cze�nia 18�ro�ku�ży�cia;
– oso�by� sa�mot�nie� wy�cho�wu�ją�ce

dzie�ci�w ce�lu�uzy�ska�nia�w/w świad�-
cze�nia�nie�bę�dą�mu�sia�ły�mieć�usta�lo�-
ne�go� na rzecz� dziec�ka� świad�cze�nia
ali�men�ta�cyj�ne�go;
–wy�dłu�że�niu�dodnia31�ma�ja2021�r.

ule�gnie�okres�świad�cze�nio�wy,�na któ�-
ry�przy�zna�wa�ne�bę�dą�po�wyż�sze�świad�-
cze�nia;
– w przy�pad�ku� zło�że�nia� wnio�sku

w okre�sie� od dnia 01� lip�ca 2019� r.
do dnia 30�wrze�śnia 2019�r.,�pra�wo

do świad�cze�nia�wy�cho�waw�cze�go�usta�-
la�ne� bę�dzie� po�cząw�szy� od dnia
01�lip�ca 2019�r.,�o ile�na da�ne�dziec�-
ko� nie� jest� już� usta�lo�ne� pra�wo
do świad�cze�nia�wy�cho�waw�cze�go;
– je�że�li� w okre�sie 3� mie�się�cy,� li�-

cząc�od dnia�uro�dze�nia� się�dziec�ka,
ob�ję�cia�dziec�ka�opie�ką� lub�przy�spo�-
so�bie�nia� dziec�ka,� zo�sta�nie� zło�żo�ny
wnio�sek�o usta�le�nie�pra�wa�do świad�-
cze�nia� wy�cho�waw�cze�go,� pra�wo� to
bę�dzie�usta�la�ne�od mie�sią�ca�uro�dze�-
nia�się�dziec�ka,�ob�ję�cia�dziec�ka�opie�-
ką�lub�przy�spo�so�bie�nia�dziec�ka.�Prze�-
pis�ten�znaj�dzie�jed�nak�za�sto�so�wa�nie
do�pie�ro�w przy�pad�ku dzie�ci�uro�dzo�-
nych,� ob�ję�tych� opie�ką� i przy�spo�so�-
bio�nych�po dniu 30�czerw�ca 2019�r.;
– przy�zna�nie� świad�cze�nia� wy�cho�-

waw�cze�go�nie�bę�dzie�wy�ma�ga�ło�wy�-
da�nia� de�cy�zji� ad�mi�ni�stra�cyj�nej.
W związ�ku�z po�wyż�szym�nawska�za�ny
we�wnio�sku�ad�res�pocz�ty�elek�tro�nicz�-
nej�wy�sła�na�zo�sta�nie�in�for�ma�cja�o przy�-
zna�niu�wnio�sko�wa�ne�go�świad�cze�nia.
Na�to�miast� w przy�pad�ku� nie�wska�za�-
nia� ad�re�su� pocz�ty� elek�tro�nicz�nej,
do wnio�sko�daw�cy�zo�sta�nie�przy�go�to�-
wa�na�pi�sem�na�in�for�ma�cja�o przy�zna�-
niu�świad�cze�nia,�któ�rą�bę�dzie�moż�na
oso�bi�ście�ode�brać�w sie�dzi�bie�Ośrod�-
ka.� Jed�nak�że� nie�ode�bra�nie� w/w in�-
for�ma�cji�nie�bę�dzie�wstrzy�my�wa�ło�wy�-
pła�ty�przy�zna�ne�go�świad�cze�nia;
– de�cy�zje�ad�mi�ni�stra�cyj�ne�wy�da�wa�-

ne�bę�dą�je�dy�nie�w przy�pad�ku�od�mo�-
wy�pra�wa�do świad�cze�nia�wy�cho�waw�-
cze�go,� zmia�ny� lub� uchy�le�nia� pra�wa

Go�dzi�ny�przyj�mo�wa�nia�stron�w Dzia�le�Świad�czeń�i spraw�ali�men�ta�cyj�nych�
Miej�skie�go�ośrod�ka�po�mo�cy�spo�łecz�nej�w bie�ru�niu

WDzia�le�Świad�czeń�i Spraw�Ali�men�ta�cyj�nych�wto�rek�jest�dniem�we�wnętrz�nym�i w tym�dniu�stron�nie�przyj�-
mu�je�się. W związ�ku�z po�wyż�szym�pro�si�my�o zgła�sza�nie�się�w po�zo�sta�łych�dniach�urzę�do�wa�nia,�tj.:�w po�nie�-
dział�ki�w godz. 7.30�–�17.00,�w śro�dy�i czwart�ki�w godz. 7.30�–�15.30�oraz�w piąt�ki�w godz. 7.30�–�14.00.�
W spra�wach�nie�cier�pią�cych�zwło�ki�moż�na�zgła�szać�się�do Se�kre�ta�ria�tu�Ośrod�ka�na pierw�szym�pię�trze�seg�-

men�tu C�w biu�rze 107.�

Do�dat�ko�wych�in�for�ma�cji�udzie�la�Miej�ski�ośro�dek�po�mo�cy�spo�łecz�nej�w bie�ru�niu�
–�Dział�Świad�czeń�i spraw�ali�men�ta�cyj�nych

Tel. 32 216 22 96

do w/w świad�cze�nia� al�bo� usta�le�nia
nie�na�leż�nie� po�bra�ne�go� świad�cze�nia;
– zmia�na� miej�sca� za�miesz�ka�nia

przez�oso�bę�po�bie�ra�ją�cą�w tu�tej�szym
Ośrod�ku�świad�cze�nia�wy�cho�waw�cze
nie�bę�dzie�wy�ma�ga�ła�wy�da�nia�przez
tu�tej�szy�Ośro�dek�de�cy�zji�o uchy�le�niu
pra�wa�do przy�zna�ne�go�świad�cze�nia.
W ta�kim� przy�pad�ku� kom�plet� zgro�-
ma�dzo�nej� do�ku�men�ta�cji� wraz� z in�-
for�ma�cją� o przy�zna�niu� świad�cze�nia
zo�sta�nie� prze�ka�za�ny� ce�lem� dal�szej
re�ali�za�cji�do gmi�ny�wła�ści�wej�ze�wzglę�-

du� na no�we� miej�sce� za�miesz�ka�nia
da�ne�go�świad�cze�nio�bior�cy.
Nie�zmien�na� po�zo�sta�je� na�to�miast

wy�so�kość� świad�cze�nia� wy�cho�waw�-
cze�go,� któ�ra� co� do za�sa�dy� wy�no�-
si 500,00 zł�mie�sięcz�nie�na dziec�ko.
Jed�nak�że�w przy�pad�ku�dziec�ka�znaj�-
du�ją�ce�go� się� –� zgod�nie� z orze�cze�-
niem�są�du�–�pod opie�ką�na�prze�mien�-
ną�oby�dwoj�ga�ro�dzi�ców,�spra�wo�wa�ną
w po�rów�ny�wal�nych�i po�wta�rza�ją�cych
się� okre�sach,� każ�de�mu� z ro�dzi�ców
bę�dzie�przy�słu�gi�wa�ło�świad�cze�nie�wy�-
cho�waw�cze�w kwo�cie 250,00 zł�mie�-
sięcz�nie.�Pro�por�cjo�nal�nie�bę�dzie�usta�-
la�na�rów�nież�wy�so�kość�świad�cze�nia
wy�cho�waw�cze�go� w przy�pad�ku� uro�-
dze�nia� się� dziec�ka� lub� ukoń�cze�nia
przez�dziec�ko 18.�ro�ku�ży�cia.�
Rów�nież�i w przy�pad�ku�świad�czeń

wy�cho�waw�czych�za�chę�ca�my�Pań�stwa
do skła�da�nia�przed�mio�to�wych�wnio�-
sków� w mie�sią�cu� lip�cu 2019� r.� Po�-
zwo�li� to�na spraw�ne� roz�pa�try�wa�nie
wpły�wa�ją�cych�do Ośrod�ka�wnio�sków
i umoż�li�wi�wy�pła�tę� świad�czeń�przy�-
zna�nych�za mie�sią�ce� li�piec,� sier�pień
i wrze�sień 2019�r.�we�wcze�śniej�szych
ter�mi�nach.� Po�zwo�li� tak�że� Pań�stwu
na unik�nię�cie�ko�le�jek�zwią�za�nych�ze
zwięk�szo�ną�licz�bą�osób�skła�da�ją�cych
w mie�sią�cu�sierp�niu 2019�r.�wnio�ski
w for�mie�pa�pie�ro�wej.

od dnia 01� lip�ca 2019� r. bę�dzie
moż�na� rów�nież� dro�gą� elek�tro�nicz�-
ną –�za po�śred�nic�twem�elek�tro�nicz�-
nej�skrzyn�ki�po�daw�czej�epU�ap�oraz
plat�for�my� mi�ni�ste�rial�nej� „em�pa�-
tia” –�prze�sy�łać�doMiej�skie�go�Ośrod�-
ka� Po�mo�cy� Spo�łecz�nej� w Bie�ru�niu
wnio�ski�o usta�le�nie�pra�wa�do świad�-
czeń�z fun�du�szu�ali�men�ta�cyj�ne�go,�za�-
sił�ków�ro�dzin�nych�wraz�z do�dat�ka�mi
oraz� spe�cjal�nych� za�sił�ków�opie�kuń�-
czych.�Na�to�miast�wnio�ski�w for�mie
pa�pie�ro�wej bę�dą� przyj�mo�wa�ne
od dnia 01�sierp�nia 2019�r.�

Za�sa�dy� przy�zna�wa�nia� po�wyż�-
szych�świad�czeń�nie�ule�gły�zmia�-
nie� –�w dal�szym� cią�gu� ich� przy�-
zna�nie� uza�leż�nio�ne� jest
od speł�nie�nia�okre�ślo�nych�wy�mo�-
gów� usta�wo�wych,� w tym� do�ty�-
czą�cych� kry�te�rium� do�cho�do�we�-
go.� Zmia�nie� ule�gło� jed�nak
kry�te�rium�do�cho�do�we�wa�run�ku�-
ją�ce�przy�zna�nie�świad�czeń�z fun�-
du�szu�ali�men�ta�cyj�ne�go�na okres
świad�cze�nio�wy 2019/2020,�któ�-
re� wy�no�si 800,00 zł� na oso�bę
w ro�dzi�nie.� Na�to�miast� kry�te�ria
do�cho�do�we� wa�run�ku�ją�ce� przy�-
zna�nie�za�sił�ków�ro�dzin�nych�wraz
z do�dat�ka�mi� i spe�cjal�nych� za�sił�-
ków� opie�kuń�czych� nie� ule�gną
zmia�nie� i w dal�szym�cią�gu�bę�dą
wy�no�sić 674,00 zł�na oso�bę�w ro�-
dzi�nie� lub 764,00 zł� na oso�bę
w ro�dzi�nie,�gdy�człon�kiem�ro�dzi�-
ny� jest� dziec�ko� nie�peł�no�spraw�-
ne.�Przy�zna�nie�po�wyż�szych�świad�-
czeń� na�stą�pi� w for�mie� de�cy�zji
ad�mi�ni�stra�cyj�nej,� a wa�run�kiem
wy�pła�ty�świad�czeń�bę�dzie�jej�ode�-
bra�nie�przez�Pań�stwa.

in�for�ma�cja�do�ty�czą�ca�skła�da�nia�wnio�sków
o świad�cze�nia�z fun�du�szu�ali�men�ta�cyj�ne�go,
za�sił�ki�ro�dzin�ne�wraz�z do�dat�ka�mi
oraz�spe�cjal�ne�za�sił�ki�opie�kuń�cze
na okres�świad�cze�nio�wy/za�sił�ko�wy�2019/2020

in�for�ma�cja�do�ty�czą�ca�skła�da�nia�wnio�sków�o świad�cze�nia�wy�cho�waw�cze�(500+)
na okres�świad�cze�nio�wy�2019-2021
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Za na�mi�ko�lej�na�naj�krót�sza
noc�w ro�ku.�Naj�krót�sza,
a za�ra�zem� jed�na� tych

wy�jąt�ko�wych� –� Noc� Świę�to�jań�ska,
któ�rą� w tym� ro�ku� ob�cho�dzi�li�śmy
pod ha�słem�„Noc�cu�dów”.�Gwiaz�dą
wie�czo�ru�by�ła�tym�ra�zem�Sar�sa�- wo�-
ka�list�ka�zna�na�mię�dzy�in�ny�mi�z prze�-
bo�ju�„Na�ucz�mnie”,�któ�ry�upla�so�wał
się� na 1.� miej�scu� na pol�skiej� li�ście
air�play,� zdo�był� ty�tuł� Cy�fro�wej� Pio�-
sen�ki�Ro�ku 2015�oraz�był�pierw�szym
pol�skim�sin�glem�cer�ty�fi�ko�wa�nym�dia�-
men�tem.
War�to�jed�nak�wspo�mnieć,�że�w so�-

bo�tę 22�czerw�ca�przymo�ście�nadWi�-
słą� już�od po�po�łu�dnia�pa�no�wał�oży�-
wio�ny� ruch,� a z każ�dą� go�dzi�ną
na po�lan�ce�przed De�go�lów�ką� ro�bi�ło
się�co�raz�tłocz�niej.�Nic�dziw�ne�go,�gdyż
or�ga�ni�za�to�rzy,� czy�li� Bie�ruń�ski� Ośro�-
dek� Kul�tu�ry� –� przy�go�to�wa�li� spo�ro
atrak�cji.�Przy�by�łych�nad Wi�słę�miesz�-
kań�ców� po�wi�tał� bur�mistrz� Kry�stian
Grze�si�ca� wraz� z kie�row�nic�twem
BOK� –� dy�rek�tor� Jo�an�ną� Lo�renc� i jej
za�stęp�cą� Ada�mem� Kon�dlą.� Na�stęp�-
nie�sce�ną�za�wład�nę�ła�gru�pa�Ar�ka�dia
Band�wy�wo�dzą�cy�się�z Ru�dy�Ślą�skiej
je�den�z naj�po�pu�lar�niej�szych�i naj�bar�-
dziej�roz�po�zna�wal�nych�ze�spo�łów�ślą�-
skiej� es�tra�dy.� Po pro�gra�mie� au�tor�-
skim� ze�spół� za�pre�zen�to�wał� cześć
bie�siad�ną,� w któ�rej� cza�sie� za�pro�sił
uczest�ni�ków� do wspól�ne�go� śpie�wu.
W prze�rwie�wy�stą�pił�ma�gik�–� ilu�zjo�-
ni�sta�z pro�gra�mem�ad�re�so�wa�nym�dla
młod�szej� czę�ści� fe�sty�no�wej� pu�blicz�-
no�ści.�Po�la�nę,�na któ�rej�trwa�ła�za�ba�-
wa�szczel�nie�oto�czy�ły�na�mio�ty,�w któ�-
rych�pro�wa�dzo�no�za�ba�wy�ani�ma�cyj�ne,
po�czy�na�jąc�o ma�lo�wa�nia�twa�rzy,�wy�-
pla�ta�nia�wian�ków,�za�jęć�garn�car�skich
do kon�kur�sów� bi�blio�tecz�nych.� Naj�-
młod�si�oku�po�wa�li�„dmu�chań�ce”�a am�-
bi�cją�każ�de�go�chło�pa�ka�by�ło,�aby�za�-
siąść� za kie�row�ni�cą� sa�mo�cho�du

stra�żac�kie�go.�Są�dząc�z za�in�te�re�so�wa�-
nia,�dru�ho�wie�z na�szych�OSP�nie�mu�-
szą�się�oba�wiać�o przy�szłe�ka�dry�stra�-
żac�kie.� Nie� bra�ko�wa�ło� też� licz�nych
sto�isk�ga�stro�no�micz�nych,�wśród�któ�-
rych�wy�róż�niał�się�na�miot�Sto�wa�rzy�-
sze�nia�Mi�ło�śni�ków�Zie�mi�Bie�ruń�skiej
„Po�rą�bek”,� któ�re�go� człon�ko�wie� czę�-
sto�wa�li�dar�mo�wych� i pysz�nym�za�ra�-
zem�cia�stem.�War�to�pa�mię�tać,�że�to
wła�śnie� to� sto�wa�rzy�sze�nie�wie�le� lat
te�mu�przy�wró�ci�ło�tra�dy�cję�świę�to�wa�-
nia�nad Wi�słą.
– Co�ro�ku�przy�cho�dzi�my�tu�nad Wi�-

słę� i za�wsze� jest�faj�na�za�ba�wa�- mó�wi
pan�Ad�rian�Ja�go�da�z osie�dla�przy Wę�-
glo�wej.�Cze�ka�my�z żo�ną�nawy�stęp�Sar�-

sy.� Szko�da,� że� ta�kich� im�prez� jest� tak
ma�ło.�Cho�ciaż�mój�szwa�gier,�któ�ry�stoi
tu�obok�mó�wi,�abym�nie�na�rze�kał.�On
przy�je�chał� tu� z Lę�dzin,� choć� prze�cież
na Go�ław�cu�też�coś�się�dzie�je.
W bie�siad�nej�at�mos�fe�rze�nie�mo�gło

za�brak�nąć� ele�men�tów� folk�lo�ry�stycz�-
nych.�Ogrom�ny�aplauz�wzbu�dzi�ły�wy�-
stę�py�dzie�cię�ce�go�ze�spo�łu�„Zie�mia�Bie�-
ruń�ska”�oraz�gru�py�„No�wo�bie�ru�nian�ki”.
Wszy�scy� cze�ka�li� na mo�ment,� w któ�-
rym� sta�ro�pol�skim� zwy�cza�jem� za�cznie
się� pusz�cza�nie�wian�ków.� Barw�ny� ko�-
ro�wód�pro�wa�dzo�ny�przez�oby�dwa�ze�-
spo�ły�prze�szedł�od sce�ny�do spe�cjal�nie
przy�go�to�wa�nej�plat�for�my,�a dziew�czy�-
ny�wbia�łych�stro�nach�napon�to�nie�ase�-

ku�ro�wa�ne� przez� stra�ża�ków� wrzu�ca�ły
ko�lej�ne�wian�ki.�Trud�no�dziś�prze�są�dzać
ile�z nich�do�pły�nę�ło�do Gdań�ska,�a ile
zo�sta�ło�wy�ło�wio�nych�przez�oko�licz�nych
mło�dzień�ców.
Jak�po�da�ją�znaw�cy�oby�cza�jów:�Pusz�-

cza�nie�nawo�dę�ko�lo�ro�wych�wian�ków,
od wie�ków�by�ło�czyn�no�ścią�wy�ko�ny�-
wa�ną�przez�znaj�du�ją�ce�się�na wy�da�-
niu�dziew�czę�ta?�Wi�ły� one� z róż�nych
po�lnych� i ogro�do�wych� kwia�tów,� ta�-
kich�jak�cha�bry,�ma�ki,�ru�mian�ki,�ru�ty
czy�też�z róż�wian�ki,�któ�re�by�ły�sym�-
bo�lem�pa�nień�stwa.�Przy�wią�zy�wa�no�je
do de�secz�ki,�do któ�rej�wcze�śniej�przy�-
mo�co�wa�no�świecz�kę.�Tak�przy�rzą�dzo�-
ny�wia�nek�pusz�cza�ły�na wo�dę.�Czę�sto

bie�gły� za ni�mi,� by� ob�ser�wo�wać,� jak
pły�ną.�Wiel�ką� i szcze�rą�mi�łość,�szyb�-
kie�za�mąż�pój�ście�oraz�dłu�gie�i szczę�-
śli�we� ży�cie� wró�ży�ło� to,� gdy� wian�ki
szyb�ko�od�da�la�ły�się�od brze�gu,�pły�nę�-
ły�rów�no�z prą�dem�wod�nym,�lub�zo�-
sta�ły� wy�ło�wio�ne� przez� te�go� je�dy�ne�-
go,�uko�cha�ne�go�mło�dzień�ca.�O ta�kim
re�zul�ta�cie�ma�rzy�ła�każ�da�pusz�cza�ją�ca
wian�ki�dziew�czy�na.
Kie�dy�na sce�nę�we�szła�Sar�sa�wszy�-

scy� śpie�wa�li�śmy:� „na cie�le� roz�ma�żę
z mych� łez� ta�tu�aże”� i wie�le� in�nych
hi�tów�tej�słup�skiej�wo�ka�list�ki?�Po�kaz
ogni�sztucz�nych�oraz� roz�pa�le�nie�so�-
bót�ko�we�go�ogni�ska�za�koń�czy�ły�te�go�-
rocz�ną�„Noc�świę�to�jań�ską”.

noc�cUDÓw,�cZYli�noc�
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Me�tro�po�li�tal�ne�Świę�to�Ro�dzi�ny
Wnie�dziel�ne�po�po�łu�dnie 2�czerw�-

ca� po raz� ko�lej�ny� ob�cho�dzi�li�-
śmy� w na�szym� mie�ście.� Me�tro�po�li�-
tal�ne� Świę�to� Ro�dzi�ny� Na par�kin�gu
przy Sta�ro�stwie�po�wia�to�wym�o godz.
14.30�przy�wi�ta�ła�wszyst�kich�or�kie�stra
dę�ta�KWK�Piast,�na�stęp�nie�o 15.00�roz�-
po�czę�li�śmy�wspól�ne�świę�to�wa�nie�Ko�-
ron�ką�doMi�ło�sier�dzia�Bo�że�go.
Przez� kil�ka� go�dzin� ra�do�snej� za�ba�-

wy� wszyst�kie� przy�by�łe� ro�dzi�ny�mo�-
gły�wziąć� udział�w przy�go�to�wa�nych
licz�nych�atrak�cjach,�ro�dzin�nych�kon�-
kur�sach,�warsz�ta�tach�ar�ty�stycz�nych.
Pięk�ny�mi� wy�ko�na�nia�mi� pio�se�nek

i tań�ców�dzie�ci� z bie�ruń�skich�przed�-
szko�li�za�chwy�ci�ły�pu�blicz�ność.�Dla�tych,
któ�rzy�chcie�li�po�słu�chać�pol�skich�prze�-
bo�jów�wszech�cza�sów,�wy�stą�pił�nie�za�-
wod�ny�i uta�len�to�wa�ny�Krzysz�tof�Szy�-
ma�szek,� a za�raz� po nim� gwiaz�da
wie�czo�ru�Mag�da� Anioł.� Po�szu�ku�ją�cy
ak�tyw�ne�go�udzia�łu�mo�gli�spró�bo�wać
swo�ich�sił�w przy�go�to�wa�nych�kon�kur�-

sach�np.�wie�dzy�o Bie�ru�niu� lub�kon�-
ku�ren�cjach�spor�to�wych�pro�wa�dzo�nych
pod okiem� wo�lon�ta�riu�szy.� Fe�styn
wspar�li�i uroz�ma�ici�li�na�si�nie�za�wod�ni
stra�ża�cy,�któ�rzy�w to�upal�ne�po�po�łu�-
dnie�roz�ło�ży�li�kur�ty�nę�wod�ną�oraz�za�-
pre�zen�to�wa�li�stra�żac�ki�sprzęt.
Oczy�wi�ście�nie�za�bra�kło�cen�nych�na�-

gród�i pa�mią�tek.�By�ły�to�m.in.�ro�we�ry,
bi�let�wstę�pu�do Par�ku�Roz�ryw�ki�Ener�-
gy�lan�dia,�sprzęt�AGD,�vo�uche�ry�do skle�-
pów,� cu�kier�ni,� sa�lo�nów� ko�sme�tycz�-
nych�i fry�zjer�skich,�pu�bów,�piz�ze�rii�oraz
pięk�nej�bi�żu�te�rii�zo�sta�ły�ufun�do�wa�ne
przez� spon�so�rów,� któ�rym�w imie�niu
or�ga�ni�za�to�rów�dzię�ku�je�my.
Na�sze�świę�to�wa�nie�za�koń�czy�li�śmy

wspól�ną�mo�dli�twą.
By�ło� ra�do�śnie,� pysz�nie� i ko�lo�ro�-

wo�–�wszyst�ko�dzię�ki�na�szym�ro�dzi�-
nom,� któ�re� sko�rzy�sta�ły� z za�pro�sze�-
nia�i ma�my�na�dzie�ję�za rok,�rów�nież
nie�za�wio�dą.

an�na�To�ma�la

„ŚcieRnianecZKi”�nagrodzone

Spo�rym� suk�ce�sem� za�koń�czył� się
wy�stęp�na�szych�„Ścier�nia�ne�czek”

pod�czas�prze�glą�du�ze�spo�łów�folk�lo�-
ry�stycz�nych.�W dniach 7�i 8�czerw�ca
wWo�li�na�le�żą�cej�do gmi�ny�Miedź�na
od�by�wa�ło�się�po�trój�ne�świę�to: XXIV
Fe�sti�wal�Folk�lo�ry�stycz�ny�Dzie�ci�i Mło�-
dzie�ży, XXV�Fe�sti�wal�Folk�lo�ry�stycz�ny
Do�ro�słych�oraz XI Pa�ra�da�Lu�do�we�go
Stro�ju�Ślą�skie�go�„Jak�cie�wi�dzóm,�tak
cie� pi�szóm”.� W im�pre�zie� wzię�ły
udział 23� gru�py� folk�lo�ry�stycz�ne:� 11
dzie�cię�cych�oraz 12�ze�spo�łów�do�ro�-
słych� z sze�ro�ko� ro�zu�mia�nej� zie�mi
pszczyń�skiej.�Na�sze�mia�sto�re�pre�zen�-
to�wa�ły�dwa�ze�spo�ły�dzia�ła�ją�ce�w Bie�-
ruń�skim� Ośrod�ku� Kul�tu�ry:� „No�wo�-
bie�ru�nian�ki”� oraz� „Ścier�nia�necz�ki”.
Ju�ry�pod prze�wod�nic�twem�dr.�Grze�-

go�rza� Odo�ja� oce�nia�jąc� strój,� ję�zyk,
re�kwi�zyt,� śpiew� i ta�niec,� wier�ność
tra�dy�cji� lu�do�wej� re�gio�nu� pszczyń�-
skie�go�oraz�ogól�ny�wy�raz�pre�zen�ta�-
cji� przy�zna�ło� sze�reg� na�gród� w po�-
szcze�gól�nych�ka�te�go�riach.
Ze�spół� Folk�lo�ry�stycz�ny� „Ścier�nia�-

necz�ki”�uho�no�ro�wa�no�na�gro�dą�za za�-
ję�cie I miej�sca�w ka�te�go�rii� Ze�spo�ły
Ob�rzę�do�we.� Jak� czy�ta�my� w pro�to�-
ko�le�ju�ry:�(…)�Pod�kre�ślić�trze�ba�wy�-
rów�na�ny�po�ziom,�za�rów�no�re�per�tu�-
aro�wy�(wwie�lu�wy�pad�kach�do�cie�ra�no
do utwo�rów�uni�ka�to�wych,�ma�ło�zna�-
nych� –� jest� to� pró�ba� do�cie�ra�nia
do źró�deł�i ko�rze�ni),�jak�i ar�ty�stycz�-
nym.�Nie�jed�no�krot�nie�wręcz�pro�fe�-
sjo�nal�ne�umie�jęt�no�ści�wo�kal�ne�i cho�-
re�ogra�ficz�ne.�(…).
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Wsło�necz�ną�so�bo�tę 8�czerw�-
ca,� na sta�dio�nie� „Pia�sta”
w No�wym� Bie�ru�niu,� od�-

by�ły� się XI już� po�wia�to�we� za�wo�dy
spor�to�wo�-po�żar�ni�cze.� Choć� kla�sy�fi�-
ka�cję� ogól�ną� zdo�mi�no�wa�ły� ze�spo�ły
z gmi�ny�Boj�szo�wy,�to�spo�rym�suk�ce�-
sem�mo�że�się�po�chwa�lić�dru�ży�na�go�-
spo�da�rzy,� któ�rzy� wy�wal�czy�li� dru�gie
miej�sce�w ka�te�go�rii�se�nio�rów.
Do ry�wa�li�za�cji�sta�nę�ło�łącz�nie�sie�-

dem�na�ście�ze�spo�łów�z ośmiu�jed�no�-
stek�OSP�po�wia�tu�bie�ruń�sko�-lę�dziń�-
skie�go.�Tak,�jak�za�wsze,�kon�ku�ro�wa�no
w dwóch�ka�te�go�riach:�bie�gu�szta�fe�-
to�wym 7�x 50�me�trów�oraz�ćwi�cze�-
niu� bo�jo�wym,� któ�re�go� ce�lem� by�ło

prze�wró�ce�nie�prą�da�mi�wo�dy�pa�choł�-
ków� oraz� ob�ró�ce�nie� tar�czy.� No�wo�-
ścią� w tym� ro�ku� by�ły� za to� mo�to�-
pom�py�To�hat�su,�na któ�rych�star�to�wa�li
stra�ża�cy,� gdyż� do tej� po�ry� za�wsze
uży�wa�no�pomp�sta�re�go�ty�pu.�Po�mi�-

mo�pew�nych�pe�ry�pe�tii�z tym�zwią�za�-
nych�(dwie�dru�ży�ny�po�wta�rza�ły�swój
start�w bo�jów�ce,�gdyż�sprzęt�od�mó�-
wił� im� po�słu�szeń�stwa),� ry�wa�li�za�cję
uda�ło�się�w mia�rę�spraw�nie�prze�pro�-
wa�dzić�do koń�ca.
–�Mo�im�zda�niem�wy�stęp�na�szej�dru�-

ży�ny� był� bar�dzo� do�bry,� bo� przed za�-
wo�da�mi�nie�li�czy�li�śmy�na�wet�na ja�kie�-
kol�wiek� miej�sce� na po�dium� –� mó�wi
Ro�bert�Kucz,�na�czel�nik�OSP�Bie�ruń�No�-
wy.� –� Chłop�cy� bez�błęd�nie� wy�ko�na�li
obie�kon�ku�ren�cje,�dzię�ki�cze�mu�uda�ło
się� unik�nąć� punk�tów� kar�nych,� któ�re
mo�gły�nam�za�szko�dzić.�Du�żym�za�sko�-
cze�niem�by�ła�dla�nas�szcze�gól�nie�bo�-
jów�ka,� gdyż� pod�czas� przy�go�to�wań
do tych�za�wo�dów�nie�uda�ło�się�osią�-
gnąć� aż� tak� do�bre�go� cza�su,� jak� pod�-
czas�sa�mej�ry�wa�li�za�cji.�Fakt,�że�gdy�by�-
śmy�wię�cej�cza�su�po�świę�ci�li�naćwi�cze�nia
wy�nik�mógł�by� być� jesz�cze� lep�szy,� no
ale�trze�ba�zro�zu�mieć,�że�dru�ho�wie�też

ma�ją�swo�je�ro�dzi�ny,�pra�cu�ją�na zmia�-
ny�i te�go�cza�su�po pro�stu�im�bra�ku�je.
Przed ko�lej�ny�mi�za�wo�da�mi�za dwa�la�-
ta�chcie�li�by�śmy�jesz�cze�skom�ple�to�wać
mło�dzie�żo�wą�dru�ży�nę�po�żar�ni�czą,� bo
tej�nie�ste�ty�w tym�ro�ku�za�bra�kło�–�do�-
da�je�no�wo�bie�ruń�ski�stra�żak.
W spor�to�wych� zma�ga�niach� wzię�li

rów�nież�udział� stra�ża�cy�z OSP�Czar�-
nu�cho�wi�ce.� Nie�ste�ty� za�bra�kło� dru�-
hów�z Bie�ru�nia�Sta�re�go.�W ry�wa�li�za�-
cji�ogól�nej�zwy�cię�ży�ła�dru�ży�na�z OSP
Boj�szo�wy�No�we,�któ�ra�jed�no�cze�śnie
wy�gra�ła�pu�char�i czek�owar�to�ści 1 000
zło�tych�ufun�do�wa�ne�przez�sta�ro�stwo
po�wia�to�we.� Or�ga�ni�za�to�ra�mi� za�wo�-
dów�by�li:�gmi�na�Bie�ruń,�OSP�Bie�ruń
No�wy,�Za�rząd�Od�dzia�łu�Po�wia�to�we�-
go�Związ�ku�OSP�RP�oraz�stra�ża�cy�z ko�-
men�dy�miej�skiej�PSP�w Ty�chach,�któ�-
rzy� przy�go�to�wa�li� tor� do ry�wa�li�za�cji
oraz�sę�dzio�wa�li�zma�ga�niom.�

prze�my�sław�Żoł�necz�ko

Wczwar�tek 13�czerw�ca�w Ki�-
no�te�atrze� Ju�trzen�ka� od�-
by�ło�się�spo�tka�nie�z ak�to�-

rem�re�ży�se�rem�i dy�rek�to�rem�Te�atru
Ślą�skie�go�Ro�ber�tem�Ta�lar�czy�kiem.
War�to�przy�po�mnieć,�że�nasz�gość

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”.

Bie�ruń�skie�spo�tka�nie�mia�ło�po�dwój�-
ny�cha�rak�ter.�Z jed�nej�stro�ny�by�ły�to
warsz�ta�ty�ar�ty�stycz�ne.�Ak�to�rzy�Te�atru
dla�Do�ro�słych�po�wi�ta�li�go�ścia�scen�ką
z jed�ne�go�ze�spek�ta�kli,�a na�stęp�nie�za�-
sy�pa�li� go�mnó�stwem�py�tań� do�ty�czą�-
cych�funk�cjo�no�wa�nia�te�atru�pro�fe�sjo�-

nal�ne�go�jak�i taj�ni�ków�gry�ak�tor�skiej.
Z dru�giej�stro�ny�w Ju�trzen�ce�dys�ku�to�-
wa�no�o kon�dy�cji�pol�skie�go�te�atru,�eto�-
sie�in�te�li�genc�kim�i pro�ble�mach�ślą�skiej
kul�tu�ry.�Wmi�łej�at�mos�fe�rze�na�wet�nie
za�uwa�ży�li�śmy� jak� szyb�ko� mi�nął� czas
prze�zna�czo�ny�na spo�tka�nie.

spotkanie�z�RobeRTeM�TalaRcZYKieM

walczyli�o�puchar�starosty

po�dzię�ko�wa�nia�od na�czel�ni�ka�osp�bie�ruń�no�wy�Ro�ber�ta�Ku�cza:

Chciał�bym�po�dzię�ko�wać�i po�gra�tu�lo�wać�wszyst�kim�dru�hom�z na�szej�jed�nost�ki,�a przede�wszyst�kim�tym�bio�rą�-

cym�udział�w za�wo�dach,�za po�świę�co�ny�czas�na ćwi�cze�nia�i za zdo�by�cie�dru�gie�go�miej�sca.�Dzię�ku�ję�rów�nież�tym

dru�hom,�któ�rzy�po�ma�ga�li�za�rów�no�pod�czas�ćwi�czeń,�jak�i też�w przy�go�to�wa�niu�te�re�nu�za�wo�dów.

Ja�ko�go�spo�darz�te�go�rocz�nych�zma�gań�dzię�ku�ję�rów�nież�współ�or�ga�ni�za�to�rom:�KM�PSP�Ty�chy�–�st.�bryg.�Pio�tro�-

wi�Szoj�dzie�wraz�pod�le�gły�mi�mu�funk�cjo�na�riu�sza�mi�za po�moc�w or�ga�ni�za�cji,�przy�go�to�wa�niu�miej�sca�i sę�dzio�wa�-

niu,�bur�mi�strzo�wi�mia�sta�Bie�ruń�Pa�nu�Kry�stia�no�wi�Grze�si�cy�za za�pew�nie�nie�wy�ży�wie�nia�i na�po�jów�dla�uczest�ni�-

ków,�Od�dzia�ło�wi�Po�wia�to�we�mu�ZOSP�RP�za ufun�do�wa�nie�na�gród,�BO�SIR�-owi�w Bie�ru�niu�za udo�stęp�nie�nie�obiek�tu

KS�Piast�oraz�fir�mie�MA�SPEX�za nie�od�płat�ne�prze�ka�za�nie�so�ków�i na�po�jów�dla�uczest�ni�ków.
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Od�święt�ne� stro�je,� uro�czy�ste
aka�de�mie,� ode�bra�nie� świa�-
dectw� i po�że�gna�nie� na�uki

na dwa�mie�sią�ce�wa�ka�cji!�Na dzień
za�koń�cze�nia�ro�ku�szkol�ne�go�za każ�-
dym� ra�zem�z utę�sk�nie�niem�cze�ka�ją
wszy�scy�ucznio�wie�spra�gnie�ni�let�nie�-

go�od�po�czyn�ku.�W tym�ro�ku�roz�da�-
nie�świa�dectw�od�by�ło�się�w śro�dę 19
czerw�ca�a dwa�dni�wcze�śniej�w po�-
nie�dzia�łek 17�czerw�ca�od�by�ło�się�uro�-
czy�ste�wrę�cze�nie�na�gród�naj�lep�szym
z naj�lep�szych.� To� już� ta�ka� tra�dy�cja,
że�kil�ka�dni�przed koń�cem�ro�ku�szkol�-
ne�go�bur�mistrz�na�gra�dza�naj�lep�szych
ab�sol�wen�tów�gim�na�zjów.�Po�nie�waż
gim�na�zja�są�wy�ga�sza�ne�w tym�ro�ku
wy�jąt�ko�wo� na uro�czy�sto�ści� spo�tka�li

się� ab�sol�wen�ci� klas� gim�na�zjal�nych
oraz� ab�sol�wen�ci� obu� na�szych� szkół
pod�sta�wo�wych.�Uro�czy�stość�od�by�ła
się�w ha�li�spor�to�wej�przy ul.�Sza�rych
Sze�re�gów.� Uczest�ni�czy�li� w niej� wy�-
róż�nie�ni� ucznio�wie� wraz� z ro�dzi�ca�-
mi,�na�uczy�cie�le�oraz�dy�rek�to�rzy�szkół
i pla�có�wek�oświa�to�wych�dzia�ła�ją�cych
w na�szym� mie�ście.� Wła�dze� Gmi�ny
Bie�ruń�re�pre�zen�to�wa�li:�bur�mistrz�Kry�-
stian�Grze�si�ca�wraz�z za�stęp�cą�Se�ba�-
stia�nem�Ma�cio�łem,�wi�ce�prze�wod�ni�-
czą�ca�Ra�dy�Miej�skiej�Kry�sty�na�Wró�bel
oraz� przed�sta�wi�cie�le� jed�no�stek� sa�-
mo�rzą�do�wych.�

naj�wyż�sze� śred�nie� ocen� wśród
uczniów�klas�ósmych�szko�ły�pod�sta�-
wo�wej�nr 1�osią�gnę�li�i na�gro�dy�bur�-
mi�strza�otrzy�ma�li: An�drzej�Dzieg�ciar�-
czyk,� Ka�ro�li�na� Grzyb,� Iza�be�la
Kar�kosz�ka,�Ma�te�usz�Ko�cu�rek,�Oli�wia
No�ras,�Wik�to�ria�Czer�nik,�Nad�ia�Ma�-

zur,� So�nia� Szo�en,� Zu�zan�na� Bie�las,
Wik�to�ria�Jusz�ko�wicz,�
Mar�ta�Ko�wal�ska,� Ju�lia� Se�li�ga,�Ka�mil

Sie�mio�no�wicz,� Pa�weł� Strze�żyk,� Kin�ga
Ba�kła�żec�i Jo�an�na�Po�de�dwor�ny.

w tej�sa�mej�szko�le�ale�wśród�ab�-
sol�wen�tów�gim�na�zjal�nej�kla�sy�trze�-
ciej�naj�wyż�szą�śred�nią�osią�gnę�li�i na�-
gro�dy�bur�mi�strza�otrzy�ma�li:�An�ge�li�ka
Man�zel,�Na�ta�lia�Oćwie�ja,�Ma�ria�Set�-

man,�Do�mi�nik�Gaw�-
li�czek,� Li�lia�na� Ję�dry�-
sik,� Pa�weł� Po�pie�la,
Pa�weł�Bra�cik,�Da�wid
Dłu�gaj�czyk,� Ju�lia
Gaw�li�czek,�Ka�rol�La�-
bus,�Piotr�Mu�sioł,�Elia
Schoy�da,�Adam�Chro�-
stek,�Ja�kub�Droz�dyk,
Łu�kasz�Ha�mer�la,�Wik�-
to�ria�Ma�łec�ka,�Oli�wia
Mo�lę�da,�Zo�fia�Pa�sier�-
bie�wicz,�Le�na�Sa�ter�-
nus,�So�nia�Tu�łacz�ko,

Agniesz�ka� Gaw�lik,� Ja�kub� Jó�zef�czuk,
Ma�te�usz�Kol�ber,�Da�ria�Lach,�Zo�fia�Pi�-
wo�war�ska,�Ka�ta�rzy�na�Spy�ra,�Edy�ta�Ta�-
toj,�Ju�lia�Zo�grod�nik�i Mi�chał�Bo�bla.

ab�sol�wen�ci�kla�sy�ósmej�ze�szko�-
ły� pod�sta�wo�wej� nr 3� z naj�wyż�szą
śred�nią,�uho�no�ro�wa�ni�na�gro�dą�bur�-
mi�strza:�Ju�lia�Ko�biór,�Do�mi�ni�ka�Ber�-
ger,� Ka�sper� Wil�czak,� Da�mian� Sten�-
zel,�Ja�kub,�Ziaj�ka,�Da�wid�Żoł�necz�ko,
Da�wid�Ko�tu�la,�Ewe�li�na�Gon�sior�czyk,
Ju�lia�Fe�dec,�Ce�za�ry�Lu�to�bar�ski,�Piotr
Bor�ko�wy,�Oli�wia�Ro�mań�ska,�Wik�to�-
ria�Mi�chal�ska,�Kin�ga�Świer�got,�Mar�-

cin� Łę�to�cha,� Kac�per� Kren�zel,� Emi�lia
Ko�zu�bik,�Dłu�gosz�Szy�mon,�Se�ba�stian
So�czyń�ski,� Mi�łosz� Wój�cik,� Ja�kub
Zwierz�chow�ski,�Se�ba�stian,�Chro�bot,
Bar�tosz�Pin�tal,�An�na�Ja�rzą�bek,�Ja�kub
Lub�ski,�Ka�mil�Pu�stel�nik,�Wik�tor�Gru�-
bec�ki,�Kac�per�Du�da� i Kay�Dzię�dziel.�

wśród�ab�sol�wen�tów�gim�na�zjal�nej
kla�sy� trze�ciej� ze� szko�ły� pod�sta�wo�-
wej� nr 3� naj�lep�sze� śred�nie� zdo�by�li
i na�gro�dy�bur�mi�strza�otrzy�ma�li:�Grze�-
gorz� Ka�sper�czyk,� Ka�mil� Mal�cha�rek,
Pa�try�cja�Trom�ba�la,�Pa�weł�Dą�bek,�Klau�-
dia�Ja�nas,�Da�wid�Klę�czar,�Da�ria�Kacz�-
mar�ska,�Do�mi�ni�ka�Roz�mus,�Alek�san�-
dra� Su�wart,� Ra�fał� Sza�la,� Ka�ro�li�na
Ty�blew�ska,�Ma�te�usz�Urbań�czyk,�Kac�-
per�Gry�gie�rzec,�Kac�per�Szmidt,�Na�ta�-
lia�Mło�cek,� Kin�ga�Klisz,� Ka�ro�li�na�Ko�-
zu�bik,�Da�mian�Saj�dok,�Do�mi�nik�Kła�put,
Pau�li�na� Mo�skal,� Mi�chał� Dzi�da,� Ju�lia
Ziaj�ka,�Ka�ta�rzy�na�Szan�dar,�Emi�lia�An�-
to�lec,� Mar�ty�na� Horst,� Wik�to�ra� Ję�-
drycz�ko,�Ni�ko�la�Wie�czo�rek,�Ju�lia�Uszok,
Wik�to�ria�Ko�wal�ska,�Ja�kub�Wo�dyk�i Ka�-
rol�Pla�żuk.�

naj�lep�si�ab�sol�wen�ci

Ucznio�wie�z naj�wyż�szy�mi�wy�ni�ka�mi
z eg�za�mi�nu�gim�na�zjal�ne�go:
I miej�sce�–�Ka�ro�li�na�Ko�zu�bik
II miej�sce�–�Zo�fia�Pa�sier�bie�wicz
III miej�sce�–�Emi�lia�An�to�lec�i Ka�rol�La�bujs

Ucznio�wie�z naj�wyż�szy�mi�wy�ni�ka�mi
eg�za�mi�nu�ósmo�kla�si�sty:
I miej�sce�–�Oli�wia�No�ras
II miej�sce�–�Do�mi�ni�ka�Ber�ger
III miej�sce�–�An�drzej�Dzieg�ciar�czyk�i Ka�sper�Wil�czak

„chwa�lisz�czy�nie�chwa�lisz�–�lo�tej�z na�mi”, 29�czerw�ca�godz. 15.00�–�22.00�
Trze�cia�edy�cja�bie�gu�cha�ry�ta�tyw�ne�go,�po�łą�czo�na z fe�sty�nem�ro�dzin�nym,�sport�i roz�ryw�ka
w pa�rze.� So�bo�ta� peł�na atrak�cji:� kon�kur�sy,� gry� i za�ba�wy� spor�to�we,� te�atrzyk� dla� dzie�ci
pt.�„De�tek�tyw�Za�gad�ka�na tro�pie”,�wy�stęp�ze�spo�łu�folk�lo�ry�stycz�ne�go�„Ścier�nia�necz�ki”�oraz
gru�py�Ca�po�ie�ra�Cman�gu�la�Ty�chy,�wie�czo�rem�- za�ba�wa�ta�necz�na.�

Ścier�nie,�ul.�Ka�mien�na
Mio�do�wy�ry�nek, 30�czerw�ca�godz. 15.00-17.00,�let�ni�ry�nek�
Let�ni�ry�nek�– to�cykl�atrak�cji�wa�ka�cyj�nych,�wy�peł�nia�ją�cych�kul�tu�ral�nie�prze�strzeń�ryn�ku.
Kon�cer�ty,�ani�ma�cje,�po�ka�zy...�Pierw�sze�spo�tka�nie�za�bie�ra�nas�w świat�mio�du��– sta�no�wi�sko
pszcze�la�rzy�oraz�za�ba�wy�dla�dzie�ci.�Ani�ma�cje,�warsz�ta�ty��– gi�ga�bań�ki,�pod�nieb�ne�ma�lo�wa�-
nie,�ta�niec,�two�rze�nie�skrzy�de�łek,�czu�łek...�

po�ła�wia�cze� ta�len�tów� – pół�ko�lo�nie,� godz. 10.00-13.00� /ce�na 100 zł� za tur�nus/,
8.07.�– 12.07.�DK�„Ga�ma”, 22.07.-26.07�–�DK�„Tria�da”�
Za�pra�sza�my�na kul�tu�ral�ne�pół�ko�lo�nie.�Dwa�tur�nu�sy�dla�dzie�ci�w wie�ku�od 8-12�lat.�Za�ję�cia
ar�ty�stycz�ne,� po�le�ga�ją�ce� na roz�wi�ja�niu� pa�sji,� za�in�te�re�so�wań� oraz� gry,� kon�kur�sy.� Każ�dy
dzień,�to�po�dróż�w świat�sztu�ki,�po�nie�dział�ki�–�mu�zy�ka,�wtor�ki�–�pla�sty�ka,�śro�da�–�ta�niec,
czwar�tek��– te�atr,�zaś�piąt�ki�–�gry�i za�ba�wy,�pod�su�mo�wa�nie�pół�ko�lo�nii.�Re�gu�la�min�i for�mu�-
larz� za�jęć� jest�do�stęp�ny�na stro�nie� in�ter�ne�to�wej�BOK.�Za�pi�sy�w ki�no�te�atrze�„Ju�trzen�ka”
/32 2164016/.

Kon�cert�ze�spo�łu�„bie�ruń�blu�es�band”, 14�lip�ca�godz. 18.00,�let�ni�ry�nek�
Ze�spół�wy�ko�nu�je�wła�sne�kom�po�zy�cje�oraz�stan�dar�dy�blu�eso�we,�ta�kich�ar�ty�stów�jak�Wil�lie
Di�xon,�BB�King,�Ro�bert�John�son,�Ste�vie�Ray�Vau�ghan,�Floyd�Di�xon�czy�Eric�Clap�ton.�

Kul�tu�ral�ny�pod�wie�czo�rek�na tra�wie, 21�lip�ca�godz. 16.00,�am�fi�te�atr�przy RcKG�„Re�mi�za”�
Przy�no�si�my�ko�ce,�ko�sze�pik�ni�ko�we,�a przede�wszyst�kim�do�bry�hu�mor.�Gry�plan�szo�we�dla
ca�łych�ro�dzin,�ani�ma�cje�dla�dzie�ci,�mu�zy�ka…�owo�co�wa�uczta,�a przede�wszyst�kim�wspól�ne
spę�dze�nie�cza�su.�

Kon�cert�ze�spo�łu�„Mi�le�nium”, 28�lip�ca�godz. 18.00,�let�ni�ry�nek�
Świet�na mu�zy�ka�do za�ba�wy,�któ�ra�wy�peł�ni�let�ni�ry�nek,�coś�do po�słu�cha�nia,�za�tań�cze�nia…
Czas�re�lak�su.�

„Gdy�byś� ko�chał...”� –� kon�cert� ze�spo�łu� „Ti�na po�wer� band”,� 4� sierp�nia� godz. 18.00,
let�ni�ry�nek�
Za�ko�cha�ny�ry�nek�–�mu�zycz�ne�ob�li�cza�mi�ło�ści�w zna�nych��pol�skich��prze�bo�jach,�m.in.:�„Nie
za�dzie�raj�no�sa”,�„Ty�le�słoń�ca�w ca�łym�mie�ście”,�„Wszyst�ko�mi�mó�wi,�że�mnie�ktoś�po�ko�-
chał”,�„Mał�goś�ka”,�„O mnie�się�nie�martw”.��Wy�ko�naw�cy:�Jo�an�na Lu�bań�ska�- wo�kal�oraz
Ro�mu�ald�Gi�zoń�–�in�stru�men�ty�kla�wi�szo�we.�

Tań�czy�my�na let�nim�ryn�ku�–�pre�zen�ta�cja�wwy�ko�na�niu�gru�py�wiR, 11�sierp�nia�godz. 18.00�
Tan�ce�rze�ze�szko�ły�tań�ca�WIR�oży�wią�ry�nek,�pre�zen�tu�jąc�wspa�nia�łe�ukła�dy�ta�necz�ne,�pięk�-
ne�stro�je,�oczy�wi�ście�na�uczą�kil�ku�pod�sta�wo�wych,�let�nich�kro�ków��– sam�ba,�rum�ba…,�któ�-
re�przy�da�dzą�się�pod�czas�wa�ka�cyj�nych�im�prez.

Kon�cert�ze�spo�łu�„Mi�xer�band”, 18.08,�godz. 18.00,�let�ni�ry�nek�
Bie�ruń�ski�ze�spół,�od lat�ba�wią�cy�na�szą�pu�blicz�ność�pod�czas�wy�da�rzeń�ple�ne�ro�wych.�Au�-
tor�ska�mu�zy�ka� i tek�sty,� się�ga�nie�do róż�nych�ga�tun�ków�mu�zycz�nych,� ży�we� in�stru�men�ty.
Obec�nie�ze�spół�pro�mu�je�czwar�tą�pły�tę�„Baw�my�się�ra�zem”,�utrzy�ma�ną�w lek�kich,�bie�siad�-
nych�ryt�mach,�za�bar�wio�nych�kli�ma�tem�bał�kań�skim.

otwar�cie�wy�sta�wy�„Miesz�kań�cy�bie�ru�nia�na po�cząt�ku XX w.�w fo�to�gra�fii�ks.�Ma�te�usza
bie�lo�ka”, 18�sierp�nia,�godz. 17.00,�ki�no�te�atr�„ju�trzen�ka”
Wy�sta�wa�wiel�ko�for�ma�to�wych,� nie�pu�bli�ko�wa�nych� zdjęć,� uka�zu�ją�cych�bie�ruń�skie� ro�dzi�ny
/Mu�zeum�Miej�skie�w Bie�ru�niu/.

leTni�pRoGRaM�aRTYsTYcZnY
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Szko�da� gór�ni�cza� to� z pro�blem
wie�lu� z nas.� Ko�ja�rzy� się� nam
zwy�do�by�ciem�wę�gla,�któ�re�pro�-

wa�dzo�no�bli�sko,�bądź�tuż�pod na�szy�-
mi�do�ma�mi.�Efek�tem�są�po�ja�wia�ją�ce
się�uszko�dze�nia�bu�dyn�ku,�ja�ko�po�zo�-
sta�łość�po pro�wa�dzo�nej�eks�plo�ata�cji
przez�ko�pal�nię.
Jak�do�cho�dzić�zwro�tu�kosz�tów�na�-

praw�wy�ni�kłych�ze�szkód�gór�ni�czych?
czy�ko�pal�nia�mo�że�od�mó�wić�na�pra�-
wy�i kie�dy�na�stę�pu�je�przedaw�nie�nie
rosz�czeń� o na�pra�wę?� –� Te� py�ta�nia
wciąż�są�ak�tu�al�ne.�
Ja�ko�szko�dę�gór�ni�czą�na�le�ży�ro�zu�-

mieć�uszczer�bek�w ma�jąt�ku,�naj�czę�-
ściej�w nie�ru�cho�mo�ści,�spo�wo�do�wa�-
ny�dzia�łal�no�ścią�za�kła�du�gór�ni�cze�go,
czy�li�ko�pal�ni.�Szko�dy�gór�ni�cze�po�wsta�-
ją�na sku�tek�eks�plo�ata�cji� złóż�wę�gla
ka�mien�ne�go�i in�nych�ko�pa�lin,�na�wet
w przy�pad�ku�ich�wy�do�by�cia�zgod�nie
z obo�wią�zu�ją�cy�mi� prze�pi�sa�mi.� Szko�-
dą�mo�gą�być�uszko�dze�nia�bu�dyn�ków
(np.�pęk�nię�cia�i od�chy�le�nia�ścian�czy
po�chy�le�nie�bu�dyn�ku),�ale�tak�że�grun�-
tów�rol�nych�(np.�za�pa�dli�ska)�oraz�róż�-
ne�go�ro�dza�ju�urzą�dzeń�czy� in�sta�la�cji
(np.� spę�ka�ny� ko�min� czy� nie�szczel�na
in�sta�la�cja�ka�na�li�za�cyj�na).�

Naj�istot�niej�szym�po�zo�sta�je�zwią�zek
przy�czy�no�wy� po�mię�dzy� zda�rze�niem
a szko�dą,�któ�ry�za�cho�dzi,�gdy�ko�pal�-
nia� mia�ła� wpływ� na jej� po�wsta�nie,
a więc�w prak�ty�ce�naj�czę�ściej�jest�to
sy�tu�acja,�gdy�pod nie�ru�cho�mo�ścią�pro�-
wa�dzo�ne� jest�wy�do�by�cie�wę�gla.� Po�-
dob�ną� sy�tu�acją� jest� też� szko�da� po�-
wsta�ła�na sku�tek�wstrzą�sów�gór�ni�czych.
W ta�kiej� sy�tu�acji� szko�da� mo�że� po�-
wstać,�na�wet,�gdy�pod nie�ru�cho�mo�-
ścią�nie�jest�lub�nie�by�ła�pro�wa�dzo�na
eks�plo�ata�cja.
Na�pra�wa�szkód�gór�ni�czych�po�le�ga

na przy�wró�ce�niu� sta�nu�po�przed�nie�-
go�lub�wy�pła�cie�od�szko�do�wa�nia�pie�-
nięż�ne�go.�Zgod�nie�z prze�pi�sa�mi�pra�-
wa� za po�wsta�nie� szko�dy� gór�ni�czej
od�po�wie�dzial�na�jest�ko�pal�nia,�któ�rej
dzia�łal�ność�skut�ko�wa�ła�po�wsta�niem
szko�dy.�Co�waż�ne,� je�że�li�nie�moż�na
okre�ślić�ta�kie�go�pod�mio�tu,�to�za szko�-
dę� od�po�wie�dzial�ność� po�no�si� ko�pal�-
nia,�któ�ra�w dniu�ujaw�nie�nia�szko�dy
mia�ła� pra�wo� pro�wa�dzić� dzia�łal�ność
zwią�za�ną�z wy�do�by�ciem.
Po�szko�do�wa�ny�mo�że�sa�mo�dziel�nie

do�ko�nać�wy�bo�ru,�w ja�ki� spo�sób�żą�-
dać�na�pra�wie�nia�szko�dy,�czy�li�mo�że
żą�dać�przy�wró�ce�nia� sta�nu�po�przed�-

nie�go� i na�pra�wy�przez� ko�pal�nię� lub
żą�dać�wy�pła�ty�od�szko�do�wa�nia.
W ce�lu� uzy�ska�nia� od�szko�do�wa�nia

na�le�ży�pierw�sze�kro�ki�skie�ro�wać�dowła�-
ści�wej�ko�pal�ni,�któ�rej�wy�do�by�cie�spo�-
wo�do�wa�ło� po�wsta�nie� szko�dy� gór�ni�-
czej.� Po�stę�po�wa�nie� wsz�czy�na�ne� jest
wy�łącz�nie�nawnio�sek�ona�pra�wę�szkód,
a po�szko�do�wa�ny�po�wi�nien�zo�stać�nie�-
zwłocz�nie� pi�sem�nie� po�in�for�mo�wa�ny
o wy�ni�ku�ana�li�zy�wnio�sku�o na�pra�wę.
Na�le�ży� pa�mię�tać,� że� ko�pal�nia

od otrzy�ma�nia� wnio�sku� ma 30� dni
na za�war�cie� ugo�dy� z po�szko�do�wa�-

nym.�Je�że�li�więc�ko�pal�nia�od�mó�wi�ła
na�pra�wy�szko�dy�lub�nie�za�war�ła�ugo�-
dy� w tym� ter�mi�nie,� po�szko�do�wa�ny
mo�że�spra�wę�skie�ro�wać�na dro�gę�są�-
do�wą.�Oczy�wi�ście�po�szko�do�wa�ny�mo�-
że�od�mó�wić�pod�pi�sa�nia�pro�po�no�wa�-
nej� ugo�dy,� je�śli� jest� ona� dla� nie�go
nie�ko�rzyst�na.�
War�to�za�zna�czyć,�że�wy�czer�pa�nie�tej

pro�ce�du�ry� ugo�do�wej,� czy�li� zło�że�nie
wnio�sku� i ocze�ki�wa�nie� na za�war�cie
ugo�dy�przez 30�dni�jest�wa�run�kiem�ko�-
niecz�nym� do do�cho�dze�nia� na�pra�wy
szko�dy�gór�ni�czej�przed Są�dem.
Na�le�ży�się�śpie�szyć,�bo�wiem�rosz�-

cze�nia�z ty�tu�łu�po�wsta�nia�szko�dy�gór�-

ni�czej� przedaw�nia�ją� się� z upły�wem
5�lat�od do�wie�dze�nia�się�o szko�dzie,
a nie�od po�wsta�nia�szko�dy.�W przy�-
pad�ku� do�cho�dze�nia� rosz�cze�nia
po upły�wie�po�wyż�sze�go�ter�mi�nu�ko�-
pal�nia�mo�że�uchy�lić�się�od obo�wiąz�-
ku�na�pra�wie�nia�szko�dy.
Waż�ne,�że�po�szko�do�wa�ny�do�cho�-

dzą�cy� na�pra�wy� szkód� gór�ni�czych
jest�zwol�nio�ny�z kosz�tów�są�do�wych,
tak,�więc� gdy� je�go� rosz�cze�nie� jest
uza�sad�nio�ne�nie�po�nie�sie�kosz�tów
opi�nii�bie�głe�go�i po�stę�po�wa�nia�są�-
do�we�go.
Oczy�wi�ście� do�cho�dze�nie� na�pra�wy

szkód� gór�ni�czych� za�rów�no�w po�stę�-
po�wa�niu�ugo�do�wym�przed ko�pal�nią,
jak� i w po�stę�po�wa�niu� są�do�wym
przed są�dem�po�wszech�nym�wy�ma�ga
przy�go�to�wa�nia� i pew�nej� pra�cy� (np.
spo�rzą�dza�nie�pism,�sza�co�wa�nie�war�-
to�ści� szkód,� kon�sul�ta�cje� ze� spe�cja�li�-
sta�mi� zaj�mu�ją�cy�mi� się� na�pra�wą).
Wpro�ce�sie�li�kwi�da�cji�szkód�gór�ni�czych
war�to�ba�zo�wać�nie�tyl�ko�na wła�snym
do�świad�cze�niu,� ale� tak�że� sko�rzy�stać
z po�mo�cy�praw�ni�ka,�spe�cja�li�zu�ją�ce�go
się�w pro�ble�ma�ty�ce�szkód�gór�ni�czych.
Brak�pro�fe�sjo�nal�nej�wie�dzy�mo�że�skut�-
ko�wać� tym,� że� usta�lo�na� wy�so�kość
od�szko�do�wa�nia�nie�bę�dzie�od�po�wia�-
dać� wy�so�ko�ści� fak�tycz�nie� po�nie�sio�-
nej� szko�dy.�Od�po�wied�nia�ar�gu�men�-
ta�cja�i zna�jo�mość�za�gad�nie�nia�po�zwo�li
unik�nąć� za�ni�że�nia� kwo�ty� od�szko�do�-
wa�nia� lub� nie�po�ro�zu�mień� pod�czas
spo�ru�w są�dzie.

alicja�bobiec

naprawa�szkód�górniczych�

ali�cja�bo�biec�–�rad�ca�praw�ny,�ab�sol�went�ka�stu�diów�ma�gi�ster�skich�i dok�-
to�ranc�kich� na Wy�dzia�le� Pra�wa� i Ad�mi�ni�stra�cji� Uni�wer�sy�te�tu� Ślą�skie�go
w Ka�to�wi�cach,�part�ner�za�rzą�dza�ją�cy�kan�ce�la�rią,� spe�cja�li�zu�ją�cą�się�m.in.
w do�cho�dze�niu�rosz�czeń�z za�kre�su�szkód�gór�ni�czych�oraz�in�ne�go�ro�dza�ju
od�szko�do�wań.

r e k l a m a
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Wtym� ro�ku� mi�ja� rów�no
80�lat�odwy�bu�chu II woj�-
ny� świa�to�wej.� Kon�flikt

ten,� któ�ry� po�chło�nął� kil�ka�dzie�siąt
mi�lio�nów� ludz�kich� ist�nień,� nie
oszczę�dził�i miesz�kań�ców�Bie�ru�nia,
któ�rzy� cier�pie�li� na swo�jej� zie�mi
wsku�tek� dzia�łań� zbroj�nych,� prze�-
śla�do�wań,� czy� też� przy�mu�so�wych
po�wo�łań�do ar�mii�nie�miec�kiej.�Przy�-
to�czo�ne� po�ni�żej� wspo�mnie�nia
jed�ne�go�z owych�nie�słusz�nie�oskar�-
ża�nych�o zdra�dę�„dziad�ków�z We�-
hr�mach�tu”� uda�ło� się� ze�brać� nie�-
mal�że�w ostat�niej� chwi�li.� Po kil�ku
la�tach�od roz�mo�wy�z pa�nem�Ema�-
nu�elem�war�to�w koń�cu� opu�bli�ko�-
wać�je�go�hi�sto�rię�przy tej�nada�rza�-
ją�cej�się�rocz�ni�cy,�aby�przy�po�mnieć
tu�tej�szej� spo�łecz�no�ści,� z jak� cięż�-
kim�lo�sem�przy�szło�zma�gać�się�ich
przod�kom.�Szko�da�tyl�ko,�że�tak�ma�-
ło�te�go�ty�pu�re�la�cji�uda�ło�się�oca�lić
przed za�po�mnie�niem.

Świa�DeK
lUDZ�Kiej�TRa�Ge�Dii

Ja�ko�że�ra�zem�z oj�cem�zaj�mo�wa�-
li�śmy�się�mu�rar�ką,�za�raz�po wej�ściu
Niem�ców�w 1939� ro�ku� za�trud�ni�li�-
śmy�się�przy bu�do�wie�„Zie�mo�wi�ta”
w Lę�dzi�nach.� Przed roz�po�czę�ciem
prac�był�tam�tyl�ko�las�i tor�fo�wi�sko,
któ�re�trze�ba�by�ło�wy�brać�aż�do sa�-
me�go� pia�sku.� Tą� ro�bo�tą� naj�pierw
zaj�mo�wa�li�się�Ży�dzi,�a póź�niej�tak�że
jeń�cy� ra�dziec�cy.� Kie�dy� to� by�ło� już
go�to�we,�za�czę�to�drą�żyć�głę�bo�ki�na 50
me�trów�szyb,�któ�ry�trze�ba�by�ło�póź�-
niej� ob�mu�ro�wać.� Do�pie�ro� po wy�-
ko�na�niu� tych� prac� przy�go�to�waw�-
czych,� przy�stą�pio�no� do bu�do�wy
wła�ści�wej�ko�pal�ni.

W póź�niej�szym�cza�sie�zna�la�złem
so�bie� pra�cę� w No�wym� Bie�ru�niu.
Wra�ca�jąc� z niej,� czę�sto�wi�dzia�łem
w ko�lum�ny� więź�niów� pro�wa�dzo�-
nych�z Oświę�ci�mia�na So�lec,�do pra�-
cy�w fol�war�ku�–�o ta�kie�spo�tka�nia
nie�by�ło�trud�no.�Pew�ne�go�ra�zu�idąc
przez� ja�jo�ściań�ski� las� za�uwa�ży�łem
prze�bie�ga�ją�cą�przez�dro�gę�grup�kę
„pa�sia�stych”;� by�ło� ich�mo�że� dzie�-
się�ciu.� Wy�stra�szo�ny� ukry�łem� się
wśród�so�sen,�bo�jąc�się,�że�by�mnie
nie�na�pa�dli� i nie� za�bra�li�mi�mo�ich
ubrań.�Mia�łem�szczę�ście,�bo�chy�ba
mnie� nie� za�uwa�ży�li� i kie�dy� tyl�ko
zni�kli� mi� z oczu� szyb�kim� kro�kiem
ru�szy�łem�w stro�nę�do�mu�na Ja�jo�-
stach.� Dzie�sięć� mi�nut� póź�niej� we
wsi� by�li� już� „eso�ki”� na mo�to�rach,
któ�rzy� na�stęp�nie� za�czę�li� prze�trzą�-
sać�po�bli�skie�krza�ki,�a póź�niej�tak�-
że�i wzgó�rze�Cheł�mecz�ki.�Kil�ku�więź�-
niów� zła�pa�no� od ra�zu,� in�ni
prze�pra�wi�li� się� przez� Go�styń,� ale
też�nie�dłu�go�cie�szy�li�się�wol�no�ścią.
Ko�muś� po�dob�no� uda�ło� się� uciec,
ale� z pew�no�ścią� więk�szość� te�go
szczę�ścia�nie�mia�ła.�Ostat�ni�z „pa�-
sia�stych”�po�biegł�w stro�nę�Ko�pa�ni
nad sta�wy.�Na jed�nym�z nich�znaj�-
do�wa�ła�się�wy�sep�ka,�gdzie�pró�bo�-
wał� prze�cze�kać� naj�gor�sze.� Na nie
wie�le�zda�ły�się�je�go�wy�sił�ki,�bo�es�-
es�ma�ni�ścią�gnę�li�psy,�któ�re�szyb�ko
wy�czu�ły�zbie�ga�i od�na�la�zły�go�wśród
krza�ków.�Tam�zgi�nął.

wMUn�DU�RZe�TY�pU
„FelD�GRaU

Kie�dy� tyl�ko� pod�ro�słem,�w 1942
ro�ku� za�cią�gnię�to� mnie� do Re�ich�-
sar�be�its�dien�stu�[Służ�ba�Pra�cy�Rze�-
szy�–�or�ga�ni�za�cja�pa�ra�mi�li�tar�nama�-
ją�ca� przy�go�to�wy�wać� mło�dzież
do służ�by� w woj�sku� –� przy�pis� P.
Żoł�necz�ko].�Tra�fi�łem�do Ol�den�bur�-
ga�na za�cho�dzie�Nie�miec,�gdzie�po�-
ma�ga�łem�w bu�do�wa�niu�lot�ni�ska�dla
my�śliw�ców.� Ma�szy�ny� te� pod�czas
alianc�kich� na�lo�tów� na in�ne� mia�-
sto�–�Osna�bruck�–�wy�jeż�dża�ły� zza
ochron�nych,�żel�be�to�no�wych�osłon,
szyb�ko� wzbi�ja�ły� się� w po�wie�trze
i le�cia�ły� wal�czyć� z wro�gi�mi� bom�-
bow�ca�mi.
Po za�koń�cze�niu�służ�by�w RAD�-ie

od ra�zu�do�sta�łem�po�wo�ła�nie�doWe�-
hr�mach�tu.�W Pszczy�nie�ode�bra�łem
nie�zbęd�ne� do�ku�men�ty,� po czym

po�cią�giem�z No�we�go�Bie�ru�nia�po�-
je�cha�łem�za Dol�ny�Śląsk�do Glat�zu
[Kłodz�ko� –� przy�pis� P.� Żoł�necz�ko].
Nie�zbyt�dłu�go�tam�za�ba�wi�łem,�bo
tuż� po umun�du�ro�wa�niu� i przy�się�-
dze�wy�sła�no�mnie�ra�zem�z in�ny�mi
re�kru�ta�mi�na za�chod�nie�wy�brze�że
Fran�cji.�Służ�ba�tam�nie�by�ła�cięż�ka,
aż�do czerw�ca 1944�ro�ku.
6�czerw�ca 1944�ro�ku�Nor�man�dia

zo�sta�ła�za�ata�ko�wa�na przez�woj�ska
alianc�kie.�Ja�z mo�im�od�dzia�łem�ob�-
sa�dza�li�śmy�wte�dy�ata�ko�wa�ny�przez
Ame�ry�ka�nów�je�den�z nad�mor�skich
kli�fów.�Licz�ne�za�po�ry�i li�nia�brze�go�-
wa� po�wo�do�wa�ły,� że� sztur�mu�ją�cy
nas�żoł�nie�rze�nie�mo�gli�wyjść�bez�-
po�śred�nio�na pla�żę,�ale�po wyj�ściu
z ba�rek� bro�dzi�li� kil�ka�dzie�siąt� me�-
trów�wwo�dzie�z unie�sio�ny�mi�w gó�-
rze�ka�ra�bi�na�mi,�za�nim�do�tar�li�na su�-
chy� ląd.� Woj�ska� nie�miec�kie
usa�do�wi�ły�się�na wy�so�kim�na dzie�-
sięć�me�trów�brze�gu�i cel�nym�ogniem

ka�ra�bi�nów�ma�szy�no�wych�ra�zi�ły�ame�-
ry�kań�skich�żoł�nie�rzy.�Wwo�dzie�pły�-
wa�ło�mnó�stwo�ciał.�Nie�któ�rzy�na�-
wet� nie� zdo�ła�li� wyjść� na brzeg
i uto�pi�li� się� ob�cią�że�ni� nad�mia�rem
sprzę�tu.�To�by�ła�jed�na wiel�ka�ma�-
sa�kra.
Kie�dy� już� wy�da�wa�ło� się,� że� ze�-

pchnie�my� ich� cał�kiem� do mo�rza,
na�gle� przy�szedł� roz�kaz� od�wro�tu.
Oka�za�ło�się,�że�na na�sze�ty�ły�ude�-
rzy�li�zrzu�ce�ni�wcze�śniej�spa�do�chro�-
nia�rze.�Pa�mię�tam�też,�że�sa�mo�lo�ty
zrzu�ca�ły� ulot�ki� na�ma�wia�ją�ce
do przej�ścia�na stro�nę�alian�tów.
Wy�co�fu�jąc�się,�ca�ły�czas�by�li�śmy

pod cięż�kim� ostrza�łem� ar�ty�le�ryj�-
skim�i lot�ni�czym.�Tro�chę�wy�tchnie�-
nia�da�ła�nam�noc,�któ�rą�po�sta�no�-
wi�li�śmy�prze�cze�kać�w le�sie.�Wy�da�no
nam� gra�nat�ni�ki� prze�ciw�pan�cer�ne
i na�ka�za�no�przy�go�to�wać�się�na atak
czoł�gów.�Te�rze�czy�wi�ście�po�ja�wi�ły
się,�ale�ich�za�ło�gi�nie�od�wa�ży�ły�się

pod�je�chać� bli�żej� nas,� w związ�ku,
z czym� nie� do�szło� do wy�mia�ny
ognia.� Dla� za�sa�dy� ostrze�la�ła� nas
ar�ty�le�ria.�Póź�ną�no�cą�przy�szedł�roz�-
kaz,�aby�wy�co�fać�się�sześć�ki�lo�me�-
trów�na wschód.�Wsie�dli�śmy�na ro�-
we�ry� i ru�szy�li�śmy� we� wska�za�ną
stro�nę.�Nie�zbyt�wy�god�nie� je�cha�ło
mi�się�z pan�zer�fau�stem,�któ�ry�pod�-
ska�ki�wał� i co� chwi�lę� spa�dał� z ro�-
we�ru.
W koń�cu�do�je�cha�li�śmy�do ja�kiejś

spa�lo�nej�wio�ski� i zo�rien�to�wa�li�śmy
się,�że�coś�jest�nie�tak.�Je�den�z mo�-
ich�ko�le�gów�nie�zra�żo�ny�uwa�gi�po�-
zo�sta�łych�za�su�ge�ro�wał�mi,�aby�wstą�-
pić�na chwi�lę�do któ�rejś�z re�stau�ra�cji
i na�pić� się� wi�na.� Po prze�je�cha�niu
wsi�oka�za�ło�się,�że�dro�ga�pro�wa�dzi
z gór�ki�i kie�dy�tyl�ko�na�si�ro�we�rzy�ści
wy�je�cha�li� na otwar�tą� prze�strzeń,
ode�zwa�ły�się�z ca�łą�si�łą�ame�ry�kań�-
skie�ka�ra�bi�ny�ma�szy�no�we.�Ktoś�z do�-
wód�ców� krzy�czał,� że�by� otwo�rzyć
ogień,� ale� na nic� się� to� zda�ło,� bo
ca�ła�ko�lum�na po�szła�w roz�syp�kę.
Ucie�ka�jąc� przed ku�la�mi,� do�bie�-

głem� pod ja�kąś� gro�bel,� rzu�ci�łem
się�na dno�ro�wu�i wci�sną�łem�w pia�-
sek,�że�by�nie�obe�rwać�ja�kimś�zbłą�-
ka�nym�po�ci�skiem.�Przy oka�zji�spadł
mi�z gło�wy�hełm�i sto�czył�się�z na�-
sy�pu�w dół.�Kie�dy�ka�ra�bi�ny�przy�ci�-
chły,�usia�dłem�so�bie�w tym�mo�im
ro�wie� i za�czą�łem�się�za�sta�na�wiać,
co� ro�bić� da�lej.� Po dru�giej� stro�nie
dro�gi�by�ły�ja�kieś�sta�re�dę�by�i stwier�-
dzi�łem,� że� tam� bę�dzie� bez�piecz�-
niej.� Kie�dy� prze�ska�ki�wa�łem� przez
szo�sę,�ktoś�rzu�cił�we�mnie�kil�ko�ma
gra�na�ta�mi,� ale� ich� eks�plo�zje� nie
zro�bi�ły�mi� krzyw�dy.� Za drze�wa�mi
ro�sły�wy�so�kie�ży�wo�pło�ty,�a wśród
nich�zna�la�złem�dwa�nie�miec�kie�mo�-
to�cy�kle.�Za�czą�łem�się�za�sta�na�wiać,
skąd�one�się� tu�taj�wzię�ły� i w tym
mo�men�cie� na�szły� mnie� my�śli,� że
mo�że�to�spraw�ka�par�ty�zan�tów,�któ�-
rzy� za�raz� tu�taj�wró�cą.�Wy�stra�szo�-
ny�po�ło�ży�łem�się�na zie�mi,�przy�go�-
to�wa�łem� ka�ra�bin� do strza�łu,� ale
nikt� nie� nad�szedł.� Ko�ło� trze�ciej
nad ra�nem�wal�ki�usta�ły;�po�wo�li�bu�-
dził�się�no�wy�dzień.�Gdzieś�w od�-
da�li�sły�sza�łem�prze�la�tu�ją�ce�po�ci�ski
ar�ty�le�ryj�skie,�ter�kot�czoł�gów�i mo�-
to�cy�kli.� Roz�ło�żo�ny� na zie�mi� lek�ko
przy�sy�pia�łem.

prze�my�sław�Żoł�necz�ko

bRo�ni�ŁeM�Kli�FÓw�noR�Man�Dii
(wo�jen�ne�wspo�mnie�nia�bie�ru�nia�ni�na�ema�nu�ela�Dud�ka�(1925-2018)

Emanuel�Dudek�(pierwszy�z�lewej)
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Za na�mi�se�zon 2018/2019�–�bar�-
dzo� in�ten�syw�ny� i trud�ny� se�-

zon.� Za�wod�ni�cy� UKS� Unia� Bie�ruń
od wrze�śnia 2018� ro�ku� do koń�ca
czerw�ca 2019� wzię�li� udział� w po�-
nad 50�tur�nie�jach�bad�min�to�no�wych.
Ry�wa�li�zu�jąc�w tym�cza�sie�na róż�nych
szcze�blach�roz�gry�wek:�lo�kal�nych,�wo�-
je�wódz�kich,�ogól�no�pol�skich,�eu�ro�pej�-
skich� i świa�to�wych.� Dwu�na�stu� na�-
szych� za�wod�ni�ków� jest� człon�ka�mi
Ka�dry�Na�ro�do�wej,�a w ostat�nim�cza�-
sie�za�wod�ni�cy:�Jo�an�na�Po�de�dwor�ny,
Szy�mon�Stok�fisz� i Wik�tor� Trec�ki� zo�-
sta�li�po�wo�ła�ni�do ośrod�ka�szko�le�nia
cen�tral�ne�go� w War�sza�wie,� gdzie
pod okiem�ko�re�ań�skie�go�tre�ner�Kim
Yong�Ma�na�ma�ją,�moż�li�wość� roz�wi�-
ja�nia� swo�ich� umie�jęt�no�ści� spor�to�-
wych,�tre�nu�jąc�z naj�lep�szy�mi�za�wod�-
ni�ka�mi�w kra�ju.�
W za�koń�czo�nym� se�zo�nie� na�si� za�-

wod�ni�cy,�mie�li� za�szczyt� re�pre�zen�to�-
wać� Pol�skę� na naj�waż�niej�szych� im�-
pre�zach�mi�strzow�skich�(Mi�strzo�stwa
Eu�ro�py�Ju�nio�rów�w Tal�li�nie,�Mi�strzo�-
stwa� Świa�ta� w Ka�na�dzie)� oraz� tur�-
nie�jach�kla�sy�fi�ka�cyj�nych�do eu�ro�pej�-
skie�go�ran�kin�gu�w ka�te�go�riach�U15,
U17,�U19,�Eli�ta.�Trud�no�zli�czyć�prze�-
by�te�ki�lo�me�try�w dro�dze�na tur�nie�je,
ale�kra�je�gdzie� ry�wa�li�zo�wa�li� za�wod�-
ni�cy�UKS’u tro�chę�ła�twiej�wy�mie�nić:
Cze�chy,� Zjed�no�czo�ne� Emi�ra�ty� Arab�-
skie,� Nor�we�gia,�Wę�gry,� Izra�el,� Gre�-

cja,� Li�twa,� Ło�twa,�Niem�cy,� Chor�wa�-
cja,� Ho�lan�dia,� Fin�lan�dia,� Fran�cja,
Ser�bia,� Sło�we�nia,� Sło�wa�cja.� Bar�dzo
czę�sto�wspo�mnia�na�ry�wa�li�za�cja�koń�-
czy�ła�się�do�pie�ro�w fa�zie�me�da�lo�wej.�
Do naj�waż�niej�szych� suk�ce�sów

na mię�dzy�na�ro�do�wych�kor�tach�na�le�-
ży�za�li�czyć�wy�gra�ny�tur�niej�eli�ty�RSL
Li�thu�anian�In�ter�na�tio�nal 2019�przez
Ro�ber�ta�Cy�bul�skie�go.�Zna�czą�ce�suk�-
ce�sy�osią�gnę�ła�też�Jo�an�na�Po�de�dwor�-
ny,�któ�ra�w ostat�nim�cza�sie�ma�bar�-
dzo�do�brą�se�rię�i wy�gra�ła�dwa�tur�nie�je
mię�dzy�na�ro�do�we�w ka�te�go�rii�U17.�

Ostat�ni�mie�siąc� to�wal�ka�o kra�jo�-
wy� czem�pio�nat.� Cie�szy� fakt,� że� we
wszyst�kich� ka�te�go�riach� wie�ko�wych
ma�my�swo�ich�re�pre�zen�tan�tów,�a jesz�-
cze�bar�dziej�je�ste�śmy�dum�ni�z te�go,
że� we� wszyst�kich� ka�te�go�riach� zdo�-
by�wa�my�me�da�le.�

Za�czy�na�jąc�od naj�star�szych�ka�te�-
go�rii�na�si�me�da�li�ści�to:�
Mi�strzo�stwa�pol�ski�se�nio�rów�(czę�-

sto�cho�wa):
•�Pa�weł�Gasz�–�dwa�zło�te�me�da�le

w ka�te�go�rii�+75
•�Krzysz�tof�My�al�ski� –�dwa�brą�zo�-

we�me�da�le�w ka�te�go�rii�+55
•�Grze�gorz�Ra�dec�ki�–�brą�zo�wy�me�-

dal�w ka�te�go�rii�+45
•�An�drzej�Gasz,�Pa�weł�Dzia�ło,�Woj�-

ciech�Pa�li�kij�–�brą�zo�wy�me�dal�w ka�-
te�go�rii�+30

Mi�strzo�stwa�pol�ski�eli�ty�(Gnie�zno):
•�Ro�bert�Cy�bul�ski�–�brą�zo�wy�me�-

dal�w grze�mie�sza�nej

Mi�strzo�stwa� pol�ski� Mło�dzie�żow�-
ców�(piotr�ków�Try�bu�nal�ski):
•�Ro�bert�Cy�bul�ski�–�srebr�ny�me�dal

w grze�mie�sza�nej
•� Alan�Ostrow�ski� –� brą�zo�wy�me�-

dal�w grze�po�dwój�nej

Mi�strzo�stwa�pol�ski�ju�nio�rów�(piotr�-
ków�Try�bu�nal�ski):
•�Wik�tor�Trec�ki�–�zło�ty�me�dal�w grze

mie�sza�nej� i brą�zo�wy� me�dal� w grze
po�dwój�nej
•�Szy�mon�Stok�fisz�–�brą�zo�wy�me�-

dal�w grze� po�je�dyn�czej� i po�dwój�-
nej
•� Zu�zan�na�Pa�rysz� –� brą�zo�wy�me�-

dal�w grze�po�je�dyn�czej� i po�dwój�nej

Mag�da�le�na�Kul�ska�–�brą�zo�wy�me�-
dal�w grze�po�dwój�nej

Mi�strzo�stwa�pol�ski�ju�nio�rów�Młod�-
szych�(su�ched�niów):
•�Jo�an�na�Po�de�dwor�ny�–�zło�ty�me�-

dal�w grze�po�je�dyn�czej
•� Ja�kub�Su�szyń�ski�–�brą�zo�wy�me�-

dal�w grze�mie�sza�nej

Mi�strzo�stwa� pol�ski� Mło�dzi�ków
(My�sło�wi�ce):
•�Piotr�Lisz�ka�–�zło�ty�me�dal�w grze

po�dwój�nej� i srebr�ny� me�dal� w grze
mie�sza�nej
•� An�na� Czu�chra� –� srebr�ny�me�dal

w grze� mie�sza�nej� i brą�zo�wy� me�dal
w grze�po�je�dyn�czej�

Mi�strzo�stwa� pol�ski� Mło�dzi�ków
Młod�szych�(Kę�dzie�rzyn�Koź�le):
•� Kin�ga� Stok�fisz� –� zło�ty� me�dal

w grze�po�je�dyn�czej�i srebr�ny�w grze
po�dwój�nej
•�Emi�lia�Jo�cha�cy�–�srebr�ny�me�dal

w grze�po�dwój�nej� i brą�zo�wy�me�dal
w grze�po�je�dyn�czej
•�Se�ba�stian�Pin�ko�wicz�–�brą�zo�wy�me�-

dal�w grze�po�je�dyn�czej�i po�dwój�nej
•� Ame�lia� So�cha� i Ka�ro�li�na� Ko�sty�-

ra�–�brą�zo�wy�me�dal�w grze�po�dwój�nej.

Je�ste�śmy�dum�ni�ze�spor�to�wych�osią�-
gnięć�na�szych� za�wod�ni�ków� i moc�no
wie�rzy�my,� że� w przy�szło�ści� wy�mie�-

nio�ne� wy�żej� oso�by� bę�dą� sta�no�wić
o si�le�pol�skiej� re�pre�zen�ta�cji�na�ro�do�-
wej� na im�pre�zach� ran�gi� mi�strzostw
świa�ta�czy�igrzy�skach�olim�pij�skich.
Za�koń�czo�ny�se�zon�spor�to�wy�nie�ozna�-

cza�dla�nas�wa�ka�cji.�Wszy�scy�za�wod�ni�-
cy�bę�dą�uczest�ni�czyć�w licz�nych�obo�-
zach� spor�to�wych� przy�go�to�wu�jąc� się
dona�stęp�ne�go�se�zo�nu.�Dzia�ła�cze�i człon�-
ko�wie�Klu�bu,�ma�ją�przed so�bą�jesz�cze
dwa� wiel�kie� wy�zwa�nia� –� tym� ra�zem
or�ga�ni�za�cyj�ne.�Już�na po�cząt�ku�sierp�-
nia�(4-11)�bę�dzie�my�współ�or�ga�ni�za�to�-
ra�mi� naj�więk�sze�go�wy�da�rze�nia� w hi�-
sto�rii�bad�min�to�na�–�Mi�strzo�stwa�Świa�ta
Se�nio�rów�wBad�min�to�nie,�któ�re�od�bę�-
dą�się�wwy�jąt�ko�wym�obiek�cie�Spodka.
Mi�strzo�stwa�bę�dą�roz�gry�wa�ne,�aż�na29
pro�fe�sjo�nal�nych�kor�tach,�a swój�udział
po�twier�dzi�ło�po�nad 1500�za�wod�ni�ków
z 56�kra�jów�z 6�kon�ty�nen�tów.�Wcza�sie
Mi�strzostw�od�bę�dą�się�też�Na�ro�do�we
Dni�Bad�min�to�na.�Bę�dzie�to�bad�min�to�-
no�we�wy�da�rze�nie�do�stęp�ne�dla�wszyst�-
kich�dzie�ci�i ama�to�rów.�
A we�wrze�śniu� świa�to�wa�czo�łów�-

ka,�po�now�nie�za�go�ści�na bie�ruń�skich
kor�tach�ry�wa�li�zu�jąc� już�po raz�pią�ty
w tur�nie�ju�YONEX�Po�lish�In�ter�na�tio�-
nal 2019.� � Wszyst�kie� oso�by� i pod�-
mio�ty�go�spo�dar�cze,�któ�re�chcą�do�łą�-
czyć� do na�sze�go� or�ga�ni�za�cyj�ne�go
ze�spo�łu�pro�si�my�o kon�takt�na ad�res:
uksu�nia�bie�run@gma�il.com�
Wszyst�kie� szcze�gó�ły� do�ty�czą�ce

wspo�mnia�nych� wy�da�rzeń� do�stęp�ne
są�na stro�nie�www.fa�ce�bo�ok.com/si�-
le�sia�bad�min�ton�
Pod�su�mo�wu�jąc,� mi�ja�ją�cy� se�zon� był

dla�UKS�Unia�Bie�ruń�naj�lep�szym�w hi�-
sto�rii�klu�bu.�Pa�trząc�na co�dzien�ną�pra�-
cę�na�szych�za�wod�ni�ków�zopty�mi�zmem
pa�trzy�my� w przy�szłość.� Dzię�ku�je�my
wszyst�kim�na�szym�part�ne�rom� i spon�-
so�rom,�a w szcze�gól�no�ści�Mia�stu�Bie�-
ruń�z stwo�rze�nie�moż�li�wo�ści�roz�wi�ja�nia
spor�to�wych�pa�sji�dla�tych�mło�dych�osób.

woj�ciech�pa�li�kij
Pre�zes�UKS�Unia�Bie�ruń

naj�lep�szy�w hi�sto�rii�klu�bu

s e �Zon�baD�M in �To �n i �s TÓw
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„Sowchoz”
w PRL
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Mąż�ser�fu�je�po In�ter�ne�cie�i na�gle�sły�-
szy�do�bie�ga�ją�cy�z po�ko�ju�obok�ści�szo�-
ny�głos�żo�ny:�–�Nie,�nie,�ko�cha�ny.�Dzi�-
siaj� nie� mo�gę!� Spo�tka�my� się� ju�tro.
Fą�fa�ra�wbie�ga�do po�ko�ju�żo�ny.�–�Roz�-
ma�wia�łaś� przez� te�le�fon?!� –� Nie,� czy�-
tam� pi�smo� ko�bie�ce.� Na�wet� cie�ka�we,
wiesz?�Przy�to�czy�li�tu�taj 50�zdań,�któ�re
ka�za�li� prze�czy�tać� gło�śno�w obec�no�ści
mę�ża,�np.:�„Ko�cha�nie,�czy�mógł�byś�wy�-
rzu�cić� śmie�ci”,� al�bo,� „Kie�dy� w koń�cu
po�wie�sisz�te�za�sło�ny?”. I da�lej�na�pi�sa�li,
że�bar�dzo�za�ję�ty�swo�imi�spra�wa�mi�mąż

za�wsze�usły�szy� zda�nie 51.�Na�wet�wy�-
szep�ta�ne.�Wi�dzisz?�Nie�kła�ma�li!

*�*�*

Ka�pral�szko�li�sze�re�gow�ców:�–�Wo�da
wrze�w tem�pe�ra�tu�rze 90�stop�ni.�–�A nas
uczo�no�w szko�le,�że�wo�da�wrze�w tem�-
pe�ra�tu�rze 100� stop�ni!� –� Nie�moż�li�-
we!� –� mó�wi� ka�pral,� spraw�dza�jąc� cos
w swo�im�no�te�sie.�–�Tak,�ma�cie� ra�cje.
Wo�da�wrze�w tem�pe�ra�tu�rze 100�stop�-
ni,�a 90�stop�ni�to�kąt�pro�sty!

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

bieRUŃsKie�biblioTeKi�polecajĄ:

KUlinaRia

Z�KsiĄŻKĄ�na�waKacje
Roz�po�czy�na� się� se�zon�urlo�po�wy,� jed�ni

wy�jeż�dża�ją�na zor�ga�ni�zo�wa�ne�wcza�sy,
in�ni� od�po�czy�wa�ją�na dział�ce� lub�w przy�-
do�mo�wym�ogród�ku.�Spo�ro�miesz�kań�ców
Bie�ru�nia� wy�bie�ra� ma�low�ni�czą� pla�żę
przy zbior�ni�ku� Ły�si�na,� gdzie� moż�na� się
ochło�dzić� i zre�lak�so�wać�po cięż�kim�dniu.
Do tor�by�pla�żo�wej�po�za�olej�kiem�do opa�-
la�nia�i ręcz�ni�kiem,�war�to�za�pa�ko�wać�rów�-
nież�książ�kę.�Do�bra�lek�tu�ra�po�zwa�la�ode�-
rwać� my�śli� od co�dzien�nych� spraw
i wspa�nia�le�wy�po�cząć.� Po książ�kę�war�to
wy�brać�się�do jed�nej�z bie�ruń�skich�bi�blio�-
tek,�w któ�rych�na czy�tel�ni�ków�cze�ka�spo�-
ro�no�wo�ści�na la�to.�Trzy�ma�ją�ce�w na�pię�-
ciu� kry�mi�na�ły,� wzru�sza�ją�ce� po�wie�ści
oby�cza�jo�we�oraz�cie�ka�we�re�por�ta�że,�wszyst�-
ko� to�moż�na� zna�leźć�wśród�na�szych�no�-
wo�ści�książ�ko�wych.�Wie�le�cie�ka�wych�ksią�-
że�czek�cze�ka�tak�że�nanaj�młod�szych,�któ�rych
za�chę�ca�my�do spę�dze�nia�wa�ka�cji�z wcią�-
ga�ją�ca�lek�tu�rą�w rę�ku.

Wśród� na�szych� no�wo�ści� zna�la�zły� się
mię�dzy�in�ny�mi�ta�kie�po�zy�cje,�jak:�„Win�ne
Wzgó�rze”� Do�ro�ty� Schram�mek� (2� to�my),
„Dia�bel�ska�Ko�ro�na”�Ja�mes’a Rol�lins’a,�„Pol�-
skie� kre�sy� li�te�rac�kie”� Ka�ta�rzy�ny� Wę�glic�-
kiej,�„Wy�spa�Ca�mi�no”�John’a Gri�sham’a,
Cykl�„Ko�bie�ty�nie�ide�al�ne”�Mag�da�le�ny�Kaw�-
ki�i Mał�go�rza�ty�Hay�les,�„Cho�dzi�li�sek�ko�ło
dro�gi”�Han�ny�Greń.�Na�to�miast�młod�szym
czy�tel�ni�kom�po�le�ca�my:�„Naj�wyż�szą�na świe�-
cie�wie�żę�z ksią�żek”�Ro�ci’a Bo�nil�la,�„Zbun�-
to�wa�ne�sło�wa”�Jo�an�ny�Pa�pu�ziń�skiej,�„Ma�-
łą�woj�nę”�Ka�ta�rzy�ny�Ry�rych�oraz�„Mle�ko
z mio�dem”�Jo�an�ny�Ja�gieł�ło

Ka�ro�li�na�le�śniak

Ro�ga�li�ki� droż�dżo�we� to� wy�piek,
któ�ry�spraw�dzi�się�ja�ko�słod�ki�pod�-
wie�czo�rek�lub�prze�ką�ska�- za�pew�nia
pa�ni� Be�ata� Łu�ka�szek� z Ja�jost.� Ich
przy�go�to�wa�nie� nie� jest� –� wbrew
po�zo�rom�tak�trud�ne,�jak�wie�lu�zWas
są�dzi.�Sprawdź�cie,�jak�przy�go�to�wać

ro�ga�li�ki� droż�dżo�we� z na�dzie�-
niem�–�cze�go�po�trze�ba�do ich�wy�-
ko�na�nia,�jak�upiec�ro�ga�li�ki�droż�dżo�-
we�i jak�przy�go�to�wać�na�dzie�nie.
sKŁaD�ni�Ki:
•�mą�ka1,5 kg�•�ma�sło 1�pacz�ka�•

jaj�ka 2�szt.�•�cu�kier�wa�ni�lio�wy 1�szt.�•
pro�szek� do pie�cze�nia 1� ły�żecz�ka� •
droż�dże 5� dag� •� śmie�ta�na� kwa�śna
0,25�li�tra�•�mar�mo�la�da.
wY�Ko�na�nie:�
Droż�dże� mie�sza�my� do�kład�nie� ze

śmie�ta�ną.� W od�dziel�nym� na�czy�niu
ucie�ra�my� jaj�ka� z ma�słem� i cu�krem
wa�ni�lio�wym,�do�da�je�my�wy�mie�sza�ne
droż�dże,�pro�szek�dopie�cze�nia.�Wszyst�-
ko�łą�czy�my�zmą�ką�iwy�ra�bia�my�na jed�-
no�li�tą�ma�sę.�Otrzy�ma�ne�cia�sto�dzie�-

li�my� na 7� czę�ści,� każ�dą� od�dziel�nie
roz�wał�ko�wu�je�my�na okrą�gły�pla�cek,
któ�ry�na�le�ży�po�dzie�lić�na 8�rów�nych
trój�ką�tów�(jak�piz�zę).�Mar�mo�la�dę�(ły�-
żecz�kę)� na�kła�da�my� po ze�wnętrz�nej
(szer�szej)�stro�nie�każ�de�go�trój�ką�ci�ka
i zwi�ja�my,�for�mu�jąc�ro�ga�lik.�
Pie�kar�nik�na�le�ży�roz�grzać�do tem�-

pe�ra�tu�ry 180� stop�ni c� (bez� ter�mo�-
obie�gu).�Wsta�wić�bla�chę�z ro�ga�li�ka�-
mi� na oko�ło 18-20� mi�nut i piec
na zło�ty�ko�lor.�Po upie�cze�niu�pierw�-
szej�bla�chy,�wsta�wić�ko�lej�ną�par�tię
do pie�cze�nia.� Jesz�cze� cie�płe� opró�-
sza�my�cu�krem�pu�drem.�Moż�na�też
przed pie�cze�niem�po�sma�ro�wać� ro�-
ga�li�ki� biał�kiem� i po�sy�pać� gru�bym
cu�krem.�

Rogaliki

Litery�z�pół�ponumerowanych�od�1�do�20�utworzą�rozwiązanie�– przysłowie�polskie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ser�decz�nie�dzię�ku�je�my�za wie�lo�let�nią�współ�pra�cę�re�dak�to�ro�wi�Zbi�gnie�wo�wi�pik�sie,
któ�ry�pro�wa�dził�mie�sięcz�nik�RoD�nia�od 1998�ro�ku.

Że�gna�my�Pa�na�Zbi�gnie�wa�Pik�sę�ja�ko�re�dak�to�ra,�ma�my�jed�nak�na�dzie�ję,�że�bę�dzie�On�wciąż�obec�ny

w na�szej�bie�ruń�skiej�rze�czy�wi�sto�ści.�Wszak,�trak�tu�je�my�Go�ja�ko�Bie�ru�nia�ni�na.

Od lip�ca�za�wi�ta�do nas�no�wa�re�dak�cja.�Ma�my�na�dzie�ję,

że�ROD�NIA�w świe�żej�od�sło�nie�spo�tka�się�z Pań�stwa�sym�pa�tią�i zo�sta�nie�do�brze�przy�ję�ta.


