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W związ ku z roz po czę ciem za da nia „Roz bu do wa
wraz z ter mo mo der ni za cją bu dyn ków Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 w Bie ru niu” obec nie trwa za go spo da ro -
wa nie te re nu bu do wy. Pra cow ni cy Przed się bior stwa
Re mon to wo -Bu dow la ne go „A. Pia skow ski i S -ka”
Sp. z o.o., któ re wy gra ło prze targ na re ali za cję za da -
nia, wy ko na li już tym cza so we ogro dze nie, a tak że
ozna czy li i wy dzie li li przej ścia dla miesz kań ców po -
mię dzy ul. Kra kow ską a ul. Ka dłu bo wą. Kie dy bę dzie -
cie czy tać tę wia do mość, praw do po dob nie za koń czą
się pra ce roz biór ko we i wy wóz gru zu z ist nie ją cej sa li
gim na stycz nej. 

Przy po mnij my, że we wto rek 26 mar ca w Urzę dzie
Miej skim w Bie ru niu na stą pi ło pod pi sa nie umo wy
z wy ko naw cą na re ali za cję te go za da nia. Na mo cy
pod pi sa nej umo wy, w miej sce wy bu rzo ne go bu dyn -
ku sta rej sa li gim na stycz nej, po wsta nie no wo cze sna
sa la spor to wa, bę dą ca od po wie dzią na po trze by
i ocze ki wa nia uczniów, ro dzi ców, na uczy cie li oraz
dy rek cji szko ły. 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju

oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

życzą

Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica,
Pracownicy Urzędu Miejskiego i Gminnych Jednostek Organizacyjnych,

Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Nyga oraz Radni.

Bu�du�je�my�no�wą�sa�lę�gim�na�stycz�ną�przy SP1
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Aby�zro�zu�mieć,�ja�ki�wiel�ki�re�mont
cze�ka� bu�dy�nek� no�wo�bie�ruń�skie�go
dwor�ca�wspo�mnij�my,�że�za�kres�prac
bu�dow�la�nych�obej�mu�je�m.in.:

• Zmia nę spo so bu użyt ko wa nia
czę ści bu dyn ków za pew nia ją cą: miej -
sce ob słu gi po dróż nych, czy tel nię
z wy dzie lo nym miej scem do ła do -
wa nia te le fo nów ko mór ko wych i ta -
ble tów w spo sób tra dy cyj ny (por ty
USB) i in duk cyj nie, ka sy bi le to we
lub au to ma ty, w któ rych moż na za -
ku pić bi let (umoż li wia ją ce płat ność
e -kar tą), za ple cze so cjal ne.

• Mo der ni za cję sta nu tech nicz ne -
go bu dyn ków (w tym od wod nie nie,

na pra wa po kryć da cho wych, ter mo -
mo der ni za cja, re mon ty stro pów).

• Do sto so wa nie bu dyn ków do obo -
wią zu ją cych prze pi sów pra wa bu -
dow la ne go i wa run ków tech nicz -
nych (w tym bu do wa no wej klat ki
scho do wej i win dy oso bo wej).

• Mo der ni za cję in sta la cji wraz
z przy łą cza mi.

• Bu do wę ko tłow ni ga zo wej oraz
no wej ni sko tem pe ra tu ro wej in sta -
la cji c.o.

• Bu do wę in sta la cji wen ty la cyj nej
z od zy skiem cie pła (re ku pe ra cja).

• Mo der ni za cję oświe tle nia na
ener go osz częd ne we wnątrz bu dyn -

ków i na ze wnątrz (pla ce, doj ścia
i bu dyn ki).

• Mo der ni za cję wa lo rów es te tycz -
nych.

• Bu do wę sys te mu mo ni to rin gu (ka -
me ry sta ło po zy cyj ne i in te li gent ne).

• Do sto so wa nie bu dyn ku do osób
nie peł no spraw nych, w tym bu do wa
win dy oso bo wej.

• Mo der ni za cję za go spo da ro wa -
nia te re nu do sto so wa ną do pla no -
wa nych prac dro go wych i in fra struk -
tu ral nych oraz po łą cze nie te re nu
z ist nie ją cą sie cią ko mu ni ka cji pu -
blicz nej – ko le jo wej, au to bu so wej,
dro go wej, ro we ro we szla ka mi pie -

szy mi (ist nie ją ce i pla no wa ne cią gi
pie szo-ro we ro we) umoż li wia ją ce do -
jazd do cen trum prze siad ko we go.

• Upo rząd ko wa nie i na sa dze nie
zie le ni.

• Mo der ni za cję przejść dla pie -
szych.

• Utwo rze nie miejsc par kin go -
wych.

• Mo der ni za cję i bu do wę do jaz -
dów.

• Bu do wę i prze bu do wę li nio wej
i punk to wej in fra struk tu ry trans por -
tu zbio ro we go: bu do wę przy stan ku
ko mu ni ka cji – pę tla au to bu so wa (za -
to ka) oraz za da szo na wia ta przy -

stan ko wa dla ocze ku ją cych na śro -
dek ko mu ni ka cji.

• Bu do wę par kin gu ro we ro we go
Bi ke&Ri de zło żo ne go z dwóch czę -
ści – otwar tej (sto ja ki dla ro we rów)
i za da szo nej (wraz ze sta cją na pra -
wy ro we rów).

• Mo der ni za cję za da sze nia przej -
ścia na pe ro ny bę dą ce go w bez po -
śred niej bli sko ści z bu dyn kiem dwor -
ca PKP.

• Bu do wę ma łej ar chi tek tu ry.
• Do sto so wa nie przej ścia pod -

ziem ne go do po trzeb osób nie peł -
no spraw nych po przez za mon to wa -
nie trzech plat form oraz mo ni to rin gu.

Ta gło śno za po wia da na i dłu go wy -
cze ki wa na in we sty cja wresz cie ru -
sza. W śro dę 3 kwiet nia Bur mistrz
Mia sta Bie ru nia pod pi sał umo wę,
na mo cy któ rej bu dy nek sta re go
dwor ca ko le jo we go zo sta nie prze bu -
do wa ny, a wraz z nim me ta mor fo zę
przej dzie te ren do nie go przy le gły.

Przed mio tem pod pi sa nej umo wy jest
wy ko na nie do ku men ta cji pro jek to wo -
-kosz to ry so wej oraz re ali za cja ro bót
bu dow la nych w for mu je „za pro jek tuj
i wy bu duj” – za pro jek to wa nie i wy ko -
na nie ro bót bu dow la nych w bu dyn ku
dwor ca PKP w Bie ru niu No wym oraz

na te re nie przy le głym na po trze by utwo -
rze nia Cen trum Prze siad ko we go.

Wszyst ko to 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”.

Bu do wa Cen trum Prze siad ko we go
pla no wo roz po cząć mia ła się już w ze -
szłym ro ku. Gmi na Bie ruń na re ali za -
cję te go am bit ne go przed się wzię cia
po zy ska ła środ ki unij ne. Po mi mo usil -
nych sta rań nie uda ło się wów czas jed -

nak wy ło nić wy ko naw cy. Do pie ro ko -
lej ny prze targ za koń czył się suk ce sem.
W naj bliż szych dniach roz pocz ną się
pra ce pro jek to we do te go za da nia.

Umo wa pod pi sa na zo sta ła przez
Bur mi strza Mia sta Bie ru nia Kry stia -
na Grze si cę i Ada ma Ja no tę – Pre ze -
sa Za rzą du Kon sor cjum Firm: Przed -
się bior stwo Bu dow la ne Ma zur
Sp. z o.o. Sp.k. i Fir ma Bu dow la na MA -
ZUR Sła wo mir Ma zur z Jan ko wic. 

In we sty cja kosz to wać bę dzie
6 789 600,00 zł.  Zre�ali�zo�wa�na ma
być�–�zgod�nie�z umo�wą�–� do 30�li�-
sto�pa�da 2020�ro�ku.

Przy po mnij my, że w ubie głym ro -
ku 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 te go kil -
ku za da nio we go pro jek tu. 

SZE�RO�KO� ZA�KRO�JO�NY� PRO�JEKT
ZA�KŁA�DA:�

• Grun tow ny re mont bu dyn ku
dwor ca ko le jo we go i re wi ta li za cję
przy le głe go do nie go te re nu.

• Za adap to wa nie bu dyn ku go spo -
dar cze go sto ją ce go obok dwor ca m.in.

na funk cjo nal ny par king ro we ro wy
(Bi ke&Ri de).

• Wy ko na nie oświe tle nia dro gi ro -
we ro wej bie gną cej po mię dzy Bie ru -
niem Sta rym a Bie ru niem No wym
(od uli cy Ko ściel nej do uli cy Ba ry ki).

• Utwo rze nie cią gu pie szo -ro we ro -
we go wzdłuż uli cy Tu ry stycz nej – do uli -
cy Św. Kin gi do ist nie ją cej dro gi ro -
we ro wej Bie ruń No wy – Bie ruń Sta ry.

Wy bu do wa nie no wo cze snej dro gi
ro we ro wej wzdłuż uli cy Wę glo wej,
ko mu ni ku ją cej 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.

ROZPOCZĘŁY�SIĘ�PRACE�PROJEKTOWE

Pod�pi�sa�no�umo�wę�na re�mont
budynku�dwor�ca�ko�le�jo�we�go

Tak obecnie wygląda budynek dworca Pod koniec 2020 r. budynek dworca będzie wyglądał tak jak na wizualizacji

Do końca tego roku

powinna być gotowa

dokumentacja projektu
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Trwa ją pra ce re mon to we w Ha li
Spor to wej miesz czą cej się przy uli -
cy Sza rych Sze re gów 15 w Bie ru niu.
Na ich re ali za cję gmi na po zy ska ła
środ ki z Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry -
sty ki w ra mach pro gra mu Spor to wa
Pol ska – Pro gram Lo kal nej In fra -
struk tu ry Spor to wej.
Naca�łość�za�da�nia�pn.�„Re�mont�po�-

kry�cia� da�cho�we�go,� sa�li� spor�to�wej
oraz� za�ple�cza� szat�nio�wo-sa�ni�tar�ne�-
go�Ha�li�Spor�to�wej�przy uli�cy�Sza�rych
Sze�re�gów� w Bie�ru�niu”� skła�da�ją� się
trzy� ele�men�ty:� grun�tow�ny� re�mont
da�chu,�mo�der�ni�za�cja� za�ple�cza� szat�-
nio�wo-sa�ni�tar�ne�go�oraz�od�świe�że�nie
sa�li�gim�na�stycz�nej.�W�ramach�projektu
zrealizowane�będą�cztery�bieżnie.

Przy po mnij my, że Ha la Spor to wa
miesz czą ca się przy uli cy Sza rych
Sze re gów do użyt ku od da na zo sta ła
w 1995 ro ku. Wy ko rzy sty wa na jest
co dzien nie od wcze snych go dzin po -
ran nych do póź ne go wie czo ru – przez
szko ły, klu by spor to we, a tak że przez
miesz kań ców (wie czo ra mi i week -
en dy jest ogól no do stęp na). Or ga ni -
zo wa ne są na niej licz ne za wo dy
spor to we i in ne wy da rze nia. W mi -
nio nych la tach na ha li tej zor ga ni -

zo wa no wie le pre sti żo wych im prez.
m.in.: Mi strzo stwa Pol ski w za pa -
sach w sty lu wol nym, Mi strzo stwa
Pol ski w su mo, Mię dzy na ro do we za -
wo dy w Da le ko wschod nich For mach
Sztuk Walk, Pu char Ślą ska w pił ce
ręcz nej ko biet, Roz gryw ki I li gi ha lo -
wej pił ki noż nej, Ogól no pol ski
Tur niej Tań ca To wa rzy skie go, Aka -
de mic kie Mi strzo stwa Pol ski w Bad -
min to nie, Aka de mic kie Mi strzo stwa
Pol ski w pił ce ręcz nej i Roz gryw -
ki I li gi Bad min to na.

Pod ko niec ubie głe go ro ku zre ali -
zo wa ny zo stał re mont po kry cia da -
cho we go obiek tu.

Obec nie trwa ją pra ce mo der ni za -
cyj ne po miesz czeń szat nio wo -sa ni -
tar nych (ła zien ka, to a le ty, szat nie),
któ ry zo sta nie za koń czo ny wio sną
te go ro ku.

Za kres prac obej mu je:
* wy mia nę in sta la cji ka na li za cyj -

nej i wo do cią go wej;
* bu do wę grzej ni ków we wnątrz

po miesz czeń;
* po ło że nie ka fe lek na ścia nach

i pod ło gach;
* mo der ni za cję dwóch ubi ka cji

(sys tem  LPW);

* mo der ni za cję trzech prysz ni ców
(sys tem LPW) obej mu ją cą tak że stwo -
rze nie stre fy ką pie li od dzie lo nej
ścian ką;

* wy mia nę drzwi.
Cał�ko�wi�ta� war�tość� re�mon�tu� to

po�nad 410� ty�się�cy� zło�tych,� z cze�-
go 205�ty�się�cy�zło�tych�po�cho�dzi�z do�-

fi�nan�so�wa�nia.� Ca�łość� prac� za�koń�-
czo�na ma�zo�stać�do je�sie�ni�te�go�ro�-
ku.�Środ�ki�zdo�by�te�na re�ali�za�cję�tej
in�we�sty�cji�po�cho�dzą�z Fun�du�szu�Roz�-
wo�ju�Kul�tu�ry�Fi�zycz�nej�Mi�ni�ster�stwa
Spor�tu�i Tu�ry�sty�ki.

W naj bliż szym cza sie od no wie niu
pod da na zo sta nie też sa la gim na -

stycz na. Ca łość prac za koń czo na zo -
sta nie je sie nią 2019 ro ku. Zre ali zo -
wa nie re mon tu do pro wa dzi do po -
pra wy ba zy spor to wej w Bie ru niu
po przez za ofe ro wa nie no wo cze snej
in fra struk tu ry spor to wej, a tak że po -
zwo li na pod nie sie nie stan dar du usług
spor to wo-re kre acyj nych w Bie ru niu. 

Pra�ce�re�mon�to�we�w po�miesz�cze�niach
Ha�li�Spor�to�wej

Jak in for mu je za stęp ca bur -
mi strza Se ba stian Ma cioł – wie -
ża w bu do wa nym bie ruń skim
Cen trum Wspi nacz ko wym pnie
się do gó ry. Te raz cze ka nas

prze targ na pro jekt i wy ko na nie
we wnętrz nych ścian wspi nacz ko -
wych. Bę dzie kil ka dróg dla dzie ci
z au to ma tycz ną ase ku ra cją, kil ka
dróg bar dziej wy ma ga ją cych i sta -

no wi ska do no wej dys cy pli ny olim -
pij skiej czy li wspi nacz ki na czas.
A dla tych, któ rzy lu bią wspi nać
się bez za bez pie czeń – sal ka z bo -
ul de rem. 

Rośnie�hala�na�Ho�me�ra
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Tem pa na bie ra re ali za cja za dań
z Bu dże tu Oby wa tel skie go. Na zdję -
ciach wi dac pro jekt „Przy ja zny plac
za baw przy ul. Rę dzin nej”, któ re -
go wy ko na nie wła śnie roz po czął
Bie ruń ski Ośro dek Spor tu i Re kre -
acji. Mo że na zdję ciach nie wy glą -
da to jesz cze zbyt im po nu ją co, ale
pra ce wy star to wa ły. 

Pro jekt pn. „Przy ja zny plac za -
baw przy ul. Rę dzin nej” ma na ce -
lu upo rząd ko wa nie te re nu i do po -
sa że nie w urzą dze nia re kre acyj ne
pla cu za baw przy ul. Rę dzin nej.
W pierw szej ko lej no ści wy ko na ne
bę dzie ogro dze nie pla cu i je go upo -
rząd ko wa nie. Ko lej nym eta pem jest
wy rów na nie te re nu, pie lę gna cja
drzew, za kup i mon taż pia skow ni -
cy oraz mon taż Stre et -Wor ko utu. 

Plac przy Rę dzin nej to je den z naj -
star szych pla ców za baw na szym
mie ście. W oko li cy miesz ka ją ro -
dzi ny z ma ły mi dzieć mi, dla te go
na le ża ło pod dać re wi ta li za cji plac
za baw, aby słu żył miesz kań com.

Mia sto Bie ruń przy mie rza się
do re ali za cji ko lej nej in we sty cji do -
ty czą cej in fra struk tu ry ro we ro wej.
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.

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). Obec nie trwa
po stę po wa nie prze tar go we na wy -
ło nie nie wy ko naw cy, któ ry zre ali -
zu je tą dłu go wy cze ki wa ną in we -
sty cję, wcho dzą cą w skład sze ro ko
za kro jo ne go pro jek tu za kła da ją ce -
go utwo rze nie tzw. Cen trum Prze -
siad ko we go.

Bu do wa ścież ki ro we ro wej w re -
jo nie ul. Wę glo wej i Ja dwi gi, re ali -
zo wa na w ra mach za da nia bu dże -
to we go 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”.  

Na Rę�dzin�nej�ru�szy�ły�pra�ce

Roz po czy na my pra ce nad es te tycz -
nym za go spo da ro wa niem te re nu Ham -
ro wi zny. We wto rek 9 kwiet nia umo -
wę w tej spra wie pod pi sa li: bur mistrz
Kry stian Grze si ca oraz Ro man Mar ci -
niak z fir my „MAT -BUD”, któ ra jest
wy ko naw cą te go zda nia. Ca łość ma
zo stać zre ali zo wa na do wrze śnia 2019
ro ku za kwo tę 468 456,39 zł.

In we sty cja za kła da utwo rze nie na te -
re nie Ham ro wi zny skwe ru. Na wierzch -
nia cen tral ne go pla cu i do cho dzą cych
do nie go ście żek wy ko na na zo sta nie
z ma te ria łów szla chet nych (m. in. kost -
ki bru ko wej i mo zai ki ka mien nej), dla
pod kre śle nia ran gi te go miej sca. Po -

nad to, na sa dzo nych zo sta nie kil ka
drzew oraz licz ne na sa dze nia krze -
wów wzdłuż cią gów pie szych. Wy ko -
na ny zo sta nie rów nież no wy, es te -
tycz ny traw nik. Za cho wa na zo sta nie

więk szość ist nie ją ce go
drze wo sta nu – wy cię tych
zo sta nie kil ka sta rych
drzew, bę dą cych w złym
sta nie.

Wśród za pla no wa -
nych na sa dzeń zie le -
ni (drze wa, krze wy, kwia -
ty) po ja wi się imi ta cja
zej ścia do daw ne go lo -
chu, oraz imi ta cja funk -
cjo nu ją cej nie gdyś pom -

py. Obie te re kon struk cje bę dą
na wią zy wać do hi sto rycz nych ele men -
tów te go miej sca. Po wsta ną tam tak -
że ta bli ce opi su ją ce je go hi sto rię. Oczy -
wi ście, po ja wi się też kil ka
ele men tów ma łej ar chi tek tu ry: ław -
ki, ko sze na śmie ci. Ca ły te ren zo sta -
nie oświe tlo ny lam pa mi par ko wy mi,
z wy ko rzy sta niem tech no lo gii LED,
wpię ty mi do miej skie go sys te mu ste -
ro wa nia i za rzą dza nia oświe tle niem.

Przy po mnij my, że w trak cie trwa -
nia prac, ogło szo ny zo sta nie prze targ
na wy ko na nie po mni ka Po wstań ców
Ślą skich, któ ry przy wró co ny zo sta nie
w je go hi sto rycz nej for mie.

Po�wsta�nie
no�wa�dro�ga
ro�we�ro�wa�przy
ul.�Węglowej

Podpisano�umowę�na
„metamorfozę”�Hamrowizny
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BIERUŃSKA�STRAŻ�MIEJSKA�INFORMUJE

Bie ruń ski Ośro dek Spor tu i Re kre -
acji roz po czął re ali za cję pro jek tów
z Bu dże tu Oby wa tel skie go 2019. Jed -
nym z pierw szych pro jek tów, na któ -
rym zo sta ły roz po czę te pra ce jest
bu do wa bo isk do Pen ta que, czy li
tzw. Bu le na ul. Gra ni to wej.

Pro jekt za kła da po wsta nie trzech
bo isk o wy mia rach 4 × 15 me trów
wraz z ta bli ca mi wy ni ków, a tak że
mon taż 4 ła wek oraz 2 sto łów. Za -
kres prac obej mie mię dzy in ny mi:

– zdję cie hu mu su z ob sza ru wy -
zna czo ne go do po wsta nie bo isk
i ufor mo wa nie z nie go skar py wzdłuż
jed nej z gra nic. Skar pa ta w przy -
szło ści mo że sta no wić „zie lo ną” wi -
dow nię;

– utwar dze nie kru szy wem i wy -
zna cze nie 3 bo isk;

– na sa dze nie ży wot ni ków wzdłuż
gra nic dział ki;

– mon taż ta bli cy z za sa da mi gry.
Pro jekt zo sta nie zre ali zo wa ny

w miej scu ogól no do stęp nym, co
umoż li wi ko rzy sta nie wszyst kim
miesz kań com gmi ny Bie ruń. Kon -
kret nie na dział ce gmin nej po ło -
żo nej w re jo nie ul. Gra ni to wej.
W bez po śred nim są siedz twie po -
wsta je par king, któ ry za pro jek to -
wa ny zo stał w ra mach bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go. Je dy nym ogra -
ni cze niem co do użyt ko wa nia bo -
iska bę dą zi mo we wa run ki at mos -
fe rycz ne. Bo iska bę dą oczy wi ście
do stęp ne dla wszyst kich miesz kań -
ców.

Za da nie to wy ko ny wa ne jest
w ra mach Bu dże tu Oby wa tel skie -
go Mia sta Bie ru nia 2019. Wy bra -
ne do re ali za cji zo sta ło oczy wi ście
więk szo ścią gło sów na szych miesz -
kań ców.

War to pod kre ślić, że gra w bu le
jest bar dzo po pu lar na w na szym
mie ście. Pro pa ga to rem tej dys cy pli -
ny spor tu jest sto wa rzy sze nie Wspól -
na Eu ro pa. Miesz kań cy Bie ru nia ma -

ją moż li wość re gu lar nie brać udział
w tur nie jach Pen ta que or ga ni zo wa -
nych na te re nie na sze go mia sta, naj -
czę ściej na bu lo dro mie znaj du ją cym
się przy Ły si nie. W tym ro ku se zon

Pen ta que otwar ty zo stał 6 kwiet nia
Ama tor ski mi Mi strzo stwa mi Mia sta
o Pu char Bur mi strza Bie ru nia, o czym
in for mu je my w in nym miej scu te go
wy da nia Rod ni.

Trwa�bu�do�wa�trzech�bo�isk�do Pen�ta�que,
czy�li�gry�w bu�le

Nad cho dzą ce cie ple dni sprzy ja ją ca

ak tyw no ści fi zycz nej na świe żym po wie -

trzu. Ład na po go da i co raz dłuż sze dni

spra wia ją, że na na szych dro gach mo -

że my spo tkać co raz więk szą licz bę ro -

we rzy stów. Co raz więk szą uwa gę zwra -

ca my na eko lo gię i eko lo gicz ne spo so by

prze miesz cza nia się, dla te go też jaz da

na ro we rze sta ła się po pro stu mod na.

W prze ci wień stwie do wie lu in nych tren -

dów zja wi sko to jest jak naj bar dziej po -

żą da ne. Jest to świet ny spo sób na spę -

dze nie wol ne go cza su, za dba nie o tę ży znę

fi zycz ną i ide al ny spo sób na po zna nie

bliż szej i dal szej oko li cy. 

Pa mię taj my jed nak, że cy kli sta jest

peł no praw nym uczest ni kiem ru chu dro -

go we go. Peł no praw nym, czy li obo wią -

zu ją go wszyst kie prze pi sy zwią za ne

z po ru sza niem się po dro dze. Dość czę -

sto kie row cy po jaz dów me cha nicz nych

trak tu ją ro we rzy stę jak uczest ni ka ru -

chu dro go we go dru giej ka te go rii, któ ry

w myśl po rze ka dła „du ży mo że wię cej”

nie ma żad nych praw. Tak oczy wi ście

nie jest. Ro we rzy sta po ru sza ją cy się dro -

gą ma ta kie sa me pra wa jak in ny po -

jazd. Po wi nien ustę po wać pierw szeń -

stwa wte dy gdy jest to ko niecz ne, ale

po win no tak że je mu być ustę po wa ne

pierw szeń stwo gdy, w myśl prze pi sów,

je po sia da. Nie za po mi naj my tak że, że

po ru sza jąc się po jezd ni, w mo men cie

wy prze dza nia po jaz du jed no śla do we -

go, mu si my za cho wać od le głość przy -

naj mniej jed ne go me tra. Jest to mi ni -

mal na od le głość, któ ra mo że za pew nić

cy kli ście po czu cie bez pie czeń stwa

i względ ny kom fort po ru sza nia się

po jezd ni. Pa mię taj my o tym, że kie ru -

ją cy ro we rem mo że omi jać ja kąś prze -

szko dę na jezd ni i na gle zna leźć się du -

żo bli żej po jaz du. Sam pęd po wie trza

spo wo do wa ny pręd ko ścią na sze go sa -

mo cho du mo że spra wić też, że ro we -

rzy sta się za chwie je. Kon se kwen cje wpad -

nię cia pod sa mo chód, zwłasz cza

przy du żej pręd ko ści nie są trud ne do wy -

obra że nia. 

Jak już zo sta ło wspo mnia ne kie ru ją -

cy ro we rem są peł no praw ny mi uczest -

ni ka mi ru chu. Cią żą za tem na nich tak -

że pew ne obo wiąz ki. Ob ser wu jąc

nie któ rych ro we rzy stów moż na wpaść

w za kło po ta nie. Z jed nej stro ny, słusz -

nie ocze ku ją po waż ne go trak to wa nia

na dro dze, a z dru giej po ru sza jąc się

po chod ni kach, wjeż dża jąc na gle na jezd -

nie, prze jeż dża jąc przez przej ścia dla

pie szych sa mi stwa rza ją za gro że nie w ru -

chu dro go wym. Przy po mnij my za tem

o prze pi sach, któ re w spo sób wy jąt ko -

wy ty czą się ro we rów:

• kie ru ją cy ro we rem zo bo wią za ny jest

do po ru sza nia się dro gą dla ro we rów

lub pa sem ru chu dla ro we rów a w przy -

pad ku gdy ich nie ma, po jezd ni;

• za bra nia się jaz dy po jezd ni obok in -

ne go uczest ni ka ru chu, wy jąt ko wo jaz da

po jezd ni kie ru ją ce go ro we rem obok in -

ne go ro we ru lub mo to ro we ru jest do -

pusz czal na, je że li nie utrud nia to po ru -

sza nia się in nym uczest ni kom ru chu al bo

w in ny spo sób nie za gra ża bez pie czeń -

stwu ru chu dro go we go;

• za bra nia się jaz dy na ro we rze

po chod ni kach lub dro gach dla pie szych.

Wy jąt kiem są sy tu acje gdy ma my

pod opie ką do lat 10, któ ra kie ru je ro -

we rem, sze ro kość chod ni ka wzdłuż dro -

gi, po któ rej ruch po jaz dów jest do zwo -

lo ny z pręd ko ścią więk szą niż 50 km/h,

wy no si co naj mniej 2 m i bra ku je wy -

dzie lo nej dro gi dla ro we rów oraz pa sa

ru chu dla ro we rów, wa run ki po go do -

we za gra ża ją bez pie czeń stwu ro we rzy -

sty na jezd ni (śnieg, sil ny wiatr, ule wa,

go ło ledź, gę sta mgła). Oczy wi ście ro -

we rzy sta po ru sza ją cy się chod ni kiem

lub dro gą dla ro we rów zo bo wią za ny

jest je chać po wo li i ustę po wać pierw -

szeń stwa pie szym;

• za bra nia się jaz dy bez trzy ma nia co

naj mniej jed nej rę ki na kie row ni cy oraz

nóg na pe da łach lub pod nóż kach a tak -

że cze pia nia się in nych po jaz dów;

• dziec ko w wie ku do 7 lat mo że być

prze wo żo ne na ro we rze, pod wa run -

kiem że jest ono umiesz czo ne na do -

dat ko wym sio deł ku za pew nia ją cym bez -

piecz ną jazd.

Jak po ka zu ją sta ty sty ki, ana li zu ją ce

przy czy ny wy pad ków z udzia łem ro we -

rzy stów, jed nym z głów nych ich po wo -

dów jest to, że ro we rzy ści nie są w do -

sta tecz ny spo sób. Pa mię taj my, że ro wer

jest po jaz dem sto sun ko wo ci chym, dla -

te go też mu si my za dbać o to aby śmy

by li wi docz ni dla in nych. Prze pi sy tak że

zo bo wią zu ją nas do te go, aby nasz ro -

wer był od po wied nio po zmierz chu oświe -

tlo ny. Obo wiąz ko wo mu si my po sia dać: 

• co naj mniej jed no świa tło przed nie

bia łe lub żół te świe cą ce cią głym, lub

mi ga ją cym świa tłem – czy li np lamp ka

przed nia na ba te rie, lub dy na mo;

• co naj mniej jed no świa tło tyl ne

czer wo ne, od bla sko we;

• co naj mniej jed no  świa tło tyl ne świe -

cą ce cią głym, lub mi ga ją cym świa tłem. 

Nie za po mi naj my, że to na nas ja ko

na ro we rzy stach cią ży głów nie obo wią -

zek za pew nie nia so bie bez pie czeń stwa

na dro dze. Pod czas wy pad ku z po jaz -

dem me cha nicz nym nie chro nią nas, jak

w przy pad ku sa mo cho dów, pa sy bez pie -

czeń stwa, set ki ki lo gra mów bla chy czy

co raz no wo cze śniej sze sys te my bez pie -

czeń stwa. Na szą ochro ną jest zdro wy

roz są dek, któ ry za wsze po win ni śmy za -

bie rać ze so bą na ro we ro wą wy ciecz kę.

Przede wszyst kim bądź my po pro stu życz -

li wy mi i bez piecz ny mi dla in nych uczest -

ni ka mi ru chu dro go we go. Prze cież każ -

dy z nas jest cza sem pie szym, ro we rzy stą

a in nym ra zem kie row cą sa mo cho du.

Trak tuj my in nych na dro dze tak, jak by -

śmy chcie li sa mi być trak to wa ni. 

Krzysz�tof�Wa�li�gó�ra

Nie�tyl�ko�dla�ro�we�rzy�stów�
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„TA�XI�BIE�RUŃ”�

tel. 507 405 970, 506 297 106

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

na lot ni ska,

• ob słu ga firm, de le ga cji, 

• do sto su je my się rów nież

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

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

ZIE�LO�NA�ŁA�WECZ�KA
dla�Bierunia

To ogól no pol ski, pro spo łecz ny pro -
jekt gran to wy, ad re so wa ny do miesz -
kań ców otwar tych osie dli (za rzą dza -
nych przez spół dziel nie i wspól no ty)
w mia stach po wy żej 10 tys. miesz -
kań ców. 

Pro jekt ma umoż li wić prze mia nę za -
nie dba nych te re nów na osie dlach w zie -
lo ne za kąt ki, mi ni ogro dy z ła wecz ką.
Po zwo li to oży wić miej sca wo kół blo -
ków, stwo rzyć prze strzeń do od po -
czyn ku i spo tkań. An ga żu jąc miesz -
kań ców chce my po ka zać jak wie le
moż na zdzia łać wspól ny mi si ła mi – wy -
star czą tyl ko chę ci i do bry po mysł. 

Mak sy mal na wy so kość gran tu wy -
no si 1600 zł. Na za kup ma te ria łu
ro ślin ne go, pod ło ża i in nych ele -

men tów do aran ża cji mi ni ogro dów
mak sy mal nie 1200 zł. Każ dy za ak -
cep to wa ny pro jekt otrzy ma rów -
nież ław kę par ko wą (koszt 400 zł – jej
war tość wli czo na jest w kwo tę gran -
tu) do usta wie nia w od no wio nym
miej scu.

KTO MO ŻE APLI KO WAĆ?
Ze spo ły kon kur so we to gru py są -

sia dów, któ rzy chcie li by po pra wić
wy gląd oto cze nia swo je go miej sca
za miesz ka nia. Ze spół po wi nien skła -
dać się z mi ni mum 5 osób, ale je go
li czeb ność mo że się suk ce syw nie
zwięk szać, po nie waż uczest ni cy mo -
gą ak tyw nie włą czać in nych są sia -
dów do pra cy. Ze spo ło wi prze wo dzi
li der, któ ry utrzy mu je kon takt z ad -

mi ni stra cją mo der ni zo wa ne go te re -
nu oraz or ga ni za to rem kon kur su. 

Na stro nie kon kur su znaj du je się
wie le wska zó wek i in spi ra cji oraz cie -
ka wych lin ków i ar ty ku łów. 

Po nad to, na stro nie kon kur su znaj -
du ją się pod po wie dzi jak krok po kro -
ku wy ko nać za da nia kon kur so we. Zaj -
rzyj cie do Pla nu Dzia łań.

ZA RE JE STRO WAĆ ZE�SPÓŁ� i DO
17�MA�JA 2019� R.� PRZE�SŁAĆ� SWÓJ
PRO�JEKT.

Wszyst kie ze spo ły, któ re zgło szą
pro jekt bę dą mo gły sko rzy stać z kon -
sul ta cji z ar chi tek ta mi kra jo bra zu,
któ rzy do ra dzą jak naj le piej za go spo -
da ro wać prze strzeń. Szcze gó ły na stro -
nie: zie lo na la wecz ka.pl

Listy do redakcji✉

Pla�ga�pa�le�nia�śmie�ci
Ostat nio co raz czę ściej uświa da -

mia się miesz kań ców gmi ny o tym

jak szko dli we jest ogrze wa nie do mu

złej ja ko ści opa łem, zwra ca my uwa -

gę na za dy mie nie, za ło żo no na wet

czuj ni ki ja ko ści po wie trza, któ rych

po mia ry kon se kwent nie pu bli ko wa -

no na ła mach Rod ni. Wszyst ko to by

po ka zać miesz kań com z jak du żym

pro ble mem ma my do czy nie nia w cza -

sie se zo nu grzew cze go kie dy na wet

przej ście do skle pu jest praw dzi wym

kosz ma rem, zwłasz cza dla aler gi ków,

osób star szych, dzie ci czy osób bo ry -

ka ją cych się z kło po ta mi zdro wot ny -

mi. Te raz se zon grzew czy do bie ga

koń ca, na de szła wio sna, każ dy chce

ode tchnąć peł ną pier sią, cie szyć się

świe żym, po zba wio nym za dy mie nia

po wie trzem, tyl ko czy na pew no ko -

niec se zo nu grzew cze go ozna cza zna -

czą cą po pra wę ja ko ści po wie trza?

Nie ko niecz nie. Od wie lu lat ob ser -

wu ję jak wy glą da sy tu acja w na szej

gmi nie i z przy kro ścią mu szę stwier -

dzić, że nie tyl ko pie ce są pro ble -

mem, bo choć zi mą kie dy miesz kań -

cy pa lą w pie cach na praw dę

prze róż ny mi rze cza mi (nie ste ty prze -

cho dząc obok nie któ rych do mostw

czuć du szą cy, okrop ny smród pa lo -

ne go pla sti ku), to kie dy prze sta je my

ogrze wać do my wciąż da się wy czuć

swąd pa lo nych śmie ci. Obec nie w gmi -

nie po wsta je wie le no wych do mów,

a co za tym idzie przy ich bu do wie

po wsta je du ża ilość śmie ci, z któ ry mi

trze ba coś zro bić, nie ste ty ro bi się

z ni mi naj gor szą moż li wą rzecz, zo -

sta ją po pro stu wrzu co ne do ognia

i spa lo ne. Nie wiem czy wy ni ka

to z nie świa do mo ści bu dow lań -

ców oraz lu dzi, któ rzy pła cą za wy -

bu do wa nie do mu, ale pa le nie

śmie ci na bu do wie to praw dzi -

wa pla ga. Nie jest to od osob nio -

ny przy pa dek po nie waż prak ty -

kę tą sto su je się po wszech nie

na wszyst kich bu do wach, po nad -

to mi mo kon tro li przez upraw nio ne

oso by, wciąż każ de go dnia wi dać jak

zbie ra ne są śmie ci z dział ki a na stęp -

nie wrzu ca ne do ognia. Ro zu miem

że jest zim no i bu dow lań cy chcą się

ogrzać, ale prze cież pa le nie śmie cia -

mi to naj gor szy moż li wy spo sób! Przez

to oni tru ją sa mi sie bie, a przy oka zji

nas wszyst kich. Mam na dzie ję, ze

w koń cu lu dzie zro zu mie ją jak szko -

dli we jest pa le nie pla sti ków i in nych

śmie ci (la kie ro wa ny pa pier, la kie ro -

wa ne drew no itd.) w pie cach oraz

we wła snym ogro dzie i wresz cie prze -

sta ną wy pusz czać w po wie trze ra ko -

twór czy dym, któ ry tru je wszyst kich

miesz kań ców oraz śro do wi sko, w któ -

rym ży je my.

Miesz kan ka Bie ru nia

(na zwi sko i ad res

do wia do mo ści rek da cji)
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Wpią tek 29 mar ca na bie -
ruń skim ryn ku po wsta ła
pięk na laur ka dla mia sta.

W ra mach re ali za cji Mię dzy na ro do -
we go Pro jek tu „Pięk na na sza Pol ska
ca ła” – Przed szko le nr 3 z Od dzia ła mi
In te gra cyj ny mi za pro si ło Przed szko -
le nr 1 i Przed szko le nr 2 do wspól ne -
go wy ko na nia za da nia „A ja ko cham
mo je mia sto”. Wy zwa nie mia ło na ce -
lu uka za nie, że już naj młod si są lo kal -
ny mi pa trio ta mi i bar dzo ko cha ją swo -
ją miej sco wość. 

Dzie ci wy ra zi ły to tak, jak po tra fią,
czy li ry su jąc kre dą du żą, ko lo ro wą
laur kę. Przy oka zji, przed szko la ki po -
pi sa ły się wie dzą na te mat te go, że
mo gą oka zy wać swo je przy wią za nie
do mia sta po przez dba nie o nie: nie

śmie cąc, dba jąc o zie leń i nie nisz -
cząc rze czy. 

W ak cji uczest ni czy li go ście spe -
cjal ni: bur mistrz Kry stian Grze si ca,
wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej
Kry sty na Wró bel, rad ny Sta ni sław Ju -
rec ki, dy rek tor Bie ruń skie go Cen trum
Usług Be ata Ber ger -Sty ga, dy rek tor
Przed szko la nr 1 Bar ba ra Niec karz,
dy rek tor Przed szko la nr 2 Mag da le -
na Skryp ko oraz dy rek tor Przed szko -
la nr 3 Jo lan ta Gał ka -Klę czar. 

Zda nie stwo rze nia du żej laur ki dla
mia sta przy spo rzy ło dzie ciom wie le
ra do ści, z wiel kim za an ga żo wa niem
ry so wa ły, ko lo ro wa ły, a na wet pod -
pi sy wa ły swo je dzie ła. 

W cza sie two rze nia tej pra cy na bie -
ruń ski ry nek za wi ta ło słoń ce, któ re

swo imi pro mie nia mi pod kre śli ło pięk -
ny ko lo ro wy ob raz te go wy da rze nia.
Na za koń cze nie swo jej pra cy dzie ci
da ły po pis umie jęt no ści wo kal nych,
od śpie wu jąc stwo rzo ną na tę oka zję
spe cjal ną pio sen kę o tym, że ko cha -
ją Bie ruń. 

Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim
za an ga żo wa nym w stwo rze nie tej
pięk nej laur ki w ser cu na sze go mia -
sta. Szcze gól ne po dzię ko wa nia skła -
da my za pro szo nym go ściom, przed -
sta wi cie lom lo kal nej pra sy i fir mie
e -SBL. net, któ ra umoż li wi ła sfil mo -
wa nie pro ce su two rze nia te go nie -
zwy kłe go dzie ła dro nem. 

Ka�ta�rzy�na Ja�wor�ska
Ka�mi�la�Łyż�wiń�ska�-Gru�bec�ka

PRZED�SZKO�LA�KI�PRZA�JĄ�BIE�RU�NIO�WI

Laurka�dla�Bierunia Sto�lat
to�za ma�ło!�
W ostat nim cza sie aż czte ry oso by w na szym mie ście ob cho -

dzi ły 90 rocz ni cę uro dzin. Ten wspa nia ły ju bi le usz jest oka -
zją do spo tkań przed sta wi cie li władz sa mo rzą do wych z na -

szy mi se nio ra mi.
Ja ko pierw szy 8 mar ca uro dzi ny ob cho dził Pan Jan Mier nik (od wie -

dzi ny 28 mar ca), dzień póź niej 9 mar ca swój ju bi le usz świę to wa ła Pa -
ni Ma ria Kraw czyk (od wie dzi ny 2 kwiet nia), w dniu 20 mar ca swo ją
rocz ni cę mia ła Pa ni Ka zi mie ra Świę cic ka (od wie dzi ny 3 kwiet nia), na -
to miast 26 mar ca uro dzi ła się Pa ni Mar ta Ła buś (od wie dzi ny
10 kwiet nia). Naj lep sze ży cze nia w imie niu wszyst kich miesz kań ców
oraz pra cow ni ków Urzę du Miej skie go w Bie ru niu do stoj nym Ju bi la -
tom skła da li: bur mistrz Kry stian Grze si ca, wi ce prze wod ni czą ca Ra dy
Miej skiej Kry sty na Wró bel oraz na czel nik Wy dzia łu Spraw Oby wa tel -
skich Syl wia Orocz.

NA�SI 90-LAT�KO�WIE

Marta
Łabuś

Kazimiera
Święcicka

Jan
Miernik

Maria
Krawczyk
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Bie ruń ski Ośro dek Kul tu ry za -
pra sza do DK „Ga ma” przy uli -
cy Che mi ków na przed sta wie -

nie Te atru Ko rez „Mia nu jom mie
Han ka” w re ży se rii Mi ro sła wa Ne -
iner ta. Spek takl po wstał na po sta -
wie tek stu Aloj ze go Ly ski pt. „Opo -
wieść gór no ślą ska”, któ ry zdo był
Grand Prix Ogól no pol skie go Kon kur -
su Dzien ni kar skie go im. Kry sty ny Bo -
che nek.

„Mia nu jom mie Han ka” to mo no -
dram, w któ rym w głów ną i je dy ną
ro lę wcie li ła się zna ko mi ta ak tor ka
Gra ży na Buł ka, na gro dzo na za tę ro -
lę „Zło tą Ma ską” w 2017 ro ku.

Mó wiąc w skró cie, to hi sto ria Gór -
ne go Ślą ska opo wie dzia na ocza mi
zwy kłej Ślą zacz ki spod Pszczy ny. Han -
ka snu je hi sto rię tak śmiesz ną mo -
men ta mi i tak po ru sza ją cą w in nych,
że wy ci ska łzy… 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…
Tu jed nak bez osą du. Aloj zy Ly -
sko w po sta ci Han ki po ka zu je nie -
jed no znacz ność ludz kich wy bo rów
po gra nicz ne go re jo nu.

– W tym tek ście Aloj zy Ly sko do -
ko nał pró by wy tłu ma cze nia w spo -
sób naj prost szy, przez pry zmat ży cia
ko bie ty, co się z tym na szym Gór -
nym Ślą skiem przez wiek dzia ło. Po -
win ni go rów nież Po la cy zo ba czyć,
że by się oswo ić z na mi, że by nas zro -
zu mieć, że to nie jest bia łe ani czar -
ne, ten nasz Śląsk ma wie le ko lo rów
i je że li czło wiek odro bi nę do brej wo li
wy ka że i spró bu je po chy lić nad na -
szy mi lo sa mi, to mo że zro zu mie, że
nas nie ma co się bać – po wie dzia ła
Gra ży na Buł ka w jed nym z wy wia -
dów.

Szcze gó ło we in for ma cje o spek ta klu
pre zen tu je my na pla ka cie.

Mia�nu�jom
mie�Han�ka
–�spek�takl,�któ�ry�war�to�zo�ba�czyć

– Czy sztorm, czy ci sza mor ska, za -
ło ga ka pi ta na Ba ko bro de go prze mie -
rza mo rza i oce any w po szu ki wa niu
skar bu! Sza lo ne po je dyn ki, emo cjo -
nu ją ce po ści gi i strasz ny po twór mor -
ski… ale wszyst ko w nie co krzy wym
zwier cia dle. Je śli do da my do te go
jesz cze ba jecz ną de ko ra cję, cha rak -
ter ne lal ki i spo rą daw kę hu mo -
ru – oka zu je się, że Bie ruń ski Ośro -
dek Kul tu ry przy go to wał naj młod szym
do brą za ba wę. Wszyst ko to w ra -
mach Dni Te atru, któ re ob cho dzi li -
śmy w na szym mie ście 7 kwiet nia.

Te go dnia „Ju trzen ka” go ści ła dzie ci
w wie ku 3–12 lat, któ re z za par tym
tchem oglą da ły spek takl „Pi rac ka
przy go da” wy ko na niu Te atru La lek
Mar ka Ży ły. 

Nie co póź niej, w go dzi nach po po -
łu dnio wych i wie czor nych do ro śli wi -
dzo wie mo gli obej rzeć wi do wi sko te -
atral no - mu zycz ne przy go to wa ne
wspól ny mi si ła mi „Te atru dla do ro -
słych” oraz pa nów śpie wa ją cych
w chó rach „Po lo nia” i „Har mo nia”
wy stę pu ją cych z to wa rzy sze niem Mał -
go rza ty Ka li now skiej Przy byl skiej i Ra -
fa ła Bor ko we go. Śpie wa cy pod bi li ser -
ca pu blicz no ści i ze bra li grom kie bra wa.

Spek takl „Chop moi ba by” wg jed -
no ak tów ki Mar ci na Me lo na w re ży -
se rii Jo an ny Lo renc ro bi fu ro rę.
To już trze cia edy cja te go przed sta -
wie nia, gra na na dwóch spek ta klach
o godz. 17.00 i o go dzi nie 19.00,

przy wy peł nio nej sa li DK „Ga ma”.
Oka zu je się, że opo wieść o ko bie cie,
któ ra ma róż ne po trze by, przed sta -
wio na w ję zy ku ślą skim, nie zmien -
nie ba wi aż do łez. Sła wo mir Ro sow -

ski, Ma te usz Du raj i Bar tło miej Ja -
rosz mu szą po łą czyć si ły, aby speł nić
ocze ki wa nia „ślą skiej ba by” gra nej
przez re we la cyj ną w tej ro li Dag ma -
rę Kup czyk.

SPEKTAKLE�DLA�DZIECI�I�DOROSŁYCH

Te�atral�na�nie�dzie�la
peł�na�braw
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Polecamy
książkę
Anny
Początek
o�bieruńskich
tradycjach

N
ie któ rzy ba da cze kul tu -

ry lu do wej twier dzi li, że

folk lor Gór ne go Ślą ska

jest jed nym z naj barw niej szych

i naj bar dziej uroz ma ico nych

w Pol sce. Jed nak pod wpły wem

prze mian spo łecz no-go spo dar -

czych oraz kul tu ral nych w ob -

rzę do wo ści „ko tła et no gra ficz -

ne go” (jak nie raz na zy wa no ślą ską

zie mię) na stę po wa ły spo re prze -

obra że nia. Wie le zwy cza jów za -

ni kło, in ne przy sto so wa ły się

do no wych wa run ków, nie któ re

ob rzę dy prze kształ ci ły się w bez -

tro skie wi do wi ska i za ba wy, tra -

cąc swo je pier wot ne kul to we

i ma gicz ne zna cze nie.

Bie ruń ja ko mia sto za ko rze nio -

ne w kul tu rze ślą skiej, a rów no -

cze śnie na sty ku z ma ło pol ską ma

swo ją spe cy fi kę. Pisze o tym

dr An na Ma ria Po czą tek w swo jej

naj now szej książ ce wy da nej sta -

ra niem Sto wa rzy sze nia Roz wo ju

Ślą ska i Ma ło pol ski. W jed nym

z naj bliż szych wy da niach Rod ni

za mie ści my więk szy ar ty kuł na ten

te mat.

Dziś ser decz nie po le ca my tę pu -

bli ka cję, któ rą moż na na być w sie -

dzi bie sta ro stwa po wia to we go.
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Od po nad dwu dzie stu
lat ro śnie u nas po -
pu lar ność mi ste riów

pa syj nych, któ rych tra dy cja się ga
śre dnio wie cza. W po wie cie bie ruń -
sko -lę dziń skim naj dłuż szą tra dy cję
ma ją mi ste ria or ga ni zo wa ne przez
pa ra fię Trój cy Prze naj święt szej
w Cheł mie Ślą skim, prze waż nie koń -
czą ce się na tak zwa nej Smut nej Gó -
rze. Od pię ciu lat, rów nież w Bie ru -
niu or ga ni zo wa na jest dro ga
krzy żo wa roz bu do wa na o sce ny na -
wią zu ją ce do po szcze gól nych sta cji.

W pią tek, 12 kwiet nia Je zus z krzy -
żem, Ma ry ja, Szy mon z Cy re ny, rzym -
scy żoł nie rze, dwaj ło trzy i tłum je ro -
zo lim ski prze szli z ko ścio ła pw. Św.
Bar tło mie ja Apo sto ła, przez ry nek
i ulicz ki sta rów ki, by do trzeć na miej -
sce kaź ni, któ rym był bie ruń ski Ko piec

Mar ta, jed na z li ce ali stek spo tka -
nych na tra sie mi ste rium po wie dzia -
ła: Je ste śmy świad ka mi ska za nia Je -
zu sa na śmierć, bi czo wa nia, dźwi ga nia
krzy ża, Je go upad ków i śmier ci na krzy -
żu. Wy da rze nia te da ją nam wie le
do my śle nia, a słu cha jąc fał szy wych
oskar żeń u Pi ła ta, nie spra wie dli we -
go wy ro ku, każ dy z nas czu je się
po czę ści zdraj cą. Jej ko le żan ka do -
da je: – Idąc w tłu mie Dro gą Krzy żo -
wą – uli ca mi na sze go mia sta, ma my
wra że nie, że idzie my z praw dzi wym
Je zu sem. Sce ny są tak wia ry god ne,
że je ste śmy nie mal pew ni, że dzie je
się to na praw dę. Chwi le spę dzo ne
na roz pa mię ty wa niu Mę ki Je zu sa
Chry stu sa do star cza ją nam wie lu
wzru szeń i głę bo kich prze żyć re li gij -
nych.

Mi mo pa da ją ce go mo men ta mi
desz czu, w in sce ni za cji przy go to wa -
nej przez 38 uczniów Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go im. Po wstań ców Ślą -

skich wzię ło udział wie lu miesz kań -
ców Bie ru nia. War to w tym miej scu
wspo mnieć, że sce na riusz, re ży se ria
i opra co wa nie mi ste rium to dzie ło
ks. Ka mi la Kieł kow skie go, któ ry był
rów nież nar ra to rem na tra sie bie -
ruń skiej Via Cru cis.

Tra dy cyj nie już w or ga ni za cję mi -
ste rium włą czył się Urząd Miej ski,
Bie ruń ski Ośro dek Kul tu ry. Pa ra fia
św. Bar tło mie ja i sta ro stwo. Mi ste -
rium, jak zwy kle, zo sta ło przy go to -
wa ne z wiel ką sta ran no ścią. Li ce ali -
ści za an ga żo wa ni w in sce ni za cję
mi mo ni skiej tem pe ra tu ry (le d wie
trzy stop nie Cel sju sza i lek ki
deszcz) – gra li w dość ską pych stro -
jach, wy ka zu jąc spo re po świę ce nie.
Po przez to Mi ste rium re ali zo wa li -
śmy wiel ko post ną tra dy cję wspól -
ne go prze ży wa nia Mę ki Pań skiej
i przy go to wy wa li śmy się du cho wo
i ar ty stycz nie do zbli ża ją cych się
Świąt Wiel skiej No cy.

UKRZY�ŻO�WA�NY�NA�BIE�RUŃ�SKIM�KOP�CU

Jak co ro ku ser decz nie za pra sza my miesz kań ców Bie ru nia na wy jazd do na sze go part ner skie go mia sta – Mo ra -
vsky’ego Be ro una na „Bieg pod Gó rę”.

Wy jazd od bę dzie się w so bo tę, 4 ma ja 2019 ro ku o go dzi nie 5:45 z par kin gu przy uli cy Kos sa ka oraz o go dzi nie 6:00
z par kin gu przy uli cy Che mi ków (przy do mu przed po grze bo wym).

„Bieg pod gó rę” to za wo dy, któ re od kil ku lat or ga ni zo wa ne są przez spo łecz ność Mo ra vsky’ego Be ro una. Mo że
w nich wziąć udział każ dy, bez wzglę du na wiek czy for mę spor to wą. Do po ko na nia jest dy stans o dłu go ści 190 m,
bie gną cy pod wznie sie nie o wy so ko ści 35 m. Tra sę moż na prze biec lub po pro stu przejść. Naj waż niej sza jest do bra
za ba wa!

Wy jazd skie ro wa ny jest wy łącz nie dla miesz kań ców Bie ru nia!
Uczest ni cy wy jaz du są zo bo wią za ni do udzia łu w bie gu!
Za pra sza my nie tyl ko spor tow ców, ale tak że ro dzi ny z dzieć mi, któ re chcą wy brać się do na sze go mia sta part ner -

skie go w Cze chach. Po za wo dach na uczest ni ków wy jaz du cze ka ją jesz cze in ne atrak cje.
KOSZT�prze�jaz�du: 10 zł (trans port + ubez pie cze nie) od oso by.
ZA�PI�SY: Wy dział Ko mu ni ka cji Spo łecz nej Urzę du Miej skie go w Bie ru niu, III pię tro – po kój 32, tel. 32 708 09 51.

Wy�jazd�na „Bieg�pod gó�rę”
w Mo�ra�vskym�Be�ro�unie
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Zpew no ścią naj bar dziej cha rak -
te ry stycz nym ele men tem wio -
sny jest ro sną ca z ty go dnia

na ty dzień tem pe ra tu ra, któ ra wie lu
lu dzi za chę ca do spa ce rów czy też
ro we ro wych prze jaż dżek po oko licz -
nych la sach. Mniej wi docz ne są za to
pta ki, któ re czę sto umi la ją nam te
te re no we wy pra wy swo im śpie wem,
choć czę sto zda rza się i tak, że po zo -
sta ją one gdzieś da le ko po za za się -
giem na sze go wzro ku.

Pa rę żu ra wi wi docz ną na zdję ciu
uda ło mi się „upo lo wać” w Bi ja so wi -
cach, nie opo dal ar bo re tum. Wie lu

z Czy tel ni ków z pew no ścią sły sza ło
już w tym ro ku ich do no śne krzy ki,
któ ry mi od po ło wy lu te go zwia stu ją
swo ją obec ność na na szej pięk nej,
ślą skiej zie mi. Co moż na w skró cie
po wie dzieć o tych pta kach?

Są to naj więk sze skrzy dla te zwie -
rzę ta na tu ral nie za miesz ku ją ce te -
re ny Pol ski. Jest ich tu taj dość nie
wie le, gdyż ilość par wa ha się wo -
kół 5-6 ty się cy w ca łym kra ju. Cha -
rak te ry stycz ne dla nich jest to, że
łą czą się w pa ry prak tycz nie na ca łe
ży cie. Ja ko cie ka wost kę moż na do -
dać, że dla star szych po ko leń ich

krzy ki by ły od bie ra ne ja ko coś zło -
wro gie go, zwia stu ją ce go nie szczę -
ście. W ostat nim cza sie naj czę ściej
moż na je u nas zo ba czyć wła śnie
mię dzy Bi ja so wi ca mi a boj szow ską
Je dli ną, gdyż gdzieś w tym re jo nie
ma ją one swo je gniaz do. Oprócz te -
go, zda rza ło mi się je wi dzieć w oko -
li cach sta ro rze cza Wi sły. Ile par za -
miesz ku je na szą naj bliż szą oko li cę?
Trud no stwier dzić, ale w Bi ja so wi -
cach uda ło mi się jed no cze śnie za -
ob ser wo wać pięć tych pta ków le cą -
cych w rów nym klu czu.

Prze�my�sław�Żoł�necz�ko

Skrzydlate�zwiastuny�wiosny

Wso bo tę 13 kwiet nia za koń czy ły się ko lej ne Mię dzy na ro do we Za wo -
dy w Cho dzie spor to wym w Za nie my ślu. Po rocz nej prze rwie wzię li

w nich udział bie ruń scy cho dzia rze UKS „Ma ra ton – Ko rze niow ski.pl”
w nie sa mo wi cie am bit nym 3-oso bo wym  – w więk szo ści de biu tanc kim
skła dzie. W ka te go rii mło dzi ków (U16) Wik tor Gru bec ki ukoń czył ry wa li -
za cję na 5 km na 3 miej scu, Kin ga Klisz na 12 po zy cji (U18) na to miast naj -
więk szą nie spo dzian kę spra wił naj młod szy z za wod ni ków Kon rad Gru bec -
ki, któ ry w wiel kim sty lu zwy cię żył na dy stan sie 1 km w ka te go rii dzie ci
star szych (wszy scy są ucznia mi SP nr 3 im. Or ła Bia łe go w Bie ru niu). Za -
wo dy zo sta ły za li czo ne na szóst kę -gra tu lu je my am bit nym za wod ni kom.
Tre ne ra mi klu bu są Ka ta rzy na Śle zio na i Wal de mar Ma łec ki (na uczy cie le
SP nr 3 im. Or ła Bia łe go w Bie ru niu). Cze ka my na ko lej ne wy so kie wy ni ki. 

Po de bra dy Ra ce Wal king Per mit Me eting to już hi sto ria. W so bo tę 7 kwiet nia tym ra zem wy star to wa ło tro je
klu bo wi czów UKS „Ma ra ton – Ko rze niow ski.pl” (ka te go ria ma sters): Ka ta rzy na Śle zio na za ję ła po raz ko lej -

ny 3 miej sce w cho dzie na dy stan sie 5 km (28: 05.00), Wal de mar Ma łec ki miej sce 10 (wy nik 27:53.00) na to miast
Adam Śle zio na miej sce 13. Wspa nia ła at mos fe ra, per fek cyj na or ga ni za cja za wo dów, szyb ka tra sa oraz zna ko mi ta
ob sa da im pre zy to bez względ ny jej atut. 

Sukcesy�na�chodziarskich�trasach

Wdniach od 24 do 30.03 br. od by ły się Ha lo we Mi strzo stwa Świa ta
w Lek kiej Atle ty ce w To ru niu. Wspa nia ła at mos fe ra Are ny to ruń skiej

sprzy ja ła w uzy ski wa niu zna ko mi tych wy ni ków. W za wo dach tych wzię ło
udział dwo je przed sta wi cie li klu bu UKS „Ma ra ton – Ko rze niow ski.pl” w Bie -
ru niu: Wal de mar Ma łec ki za jął 4 miej sce w cho dzie na 3 km, na to miast Ka -
ta rzy na Śle zio na wy wal czy ła rów nież 4 miej sce na tra sie cho du na dy stan -
sie 10 km (in dy wi du al nie). Uzy ska ła no wy re kord ży cio wy 58:25.00. Po zo sta je
jed nak du ży nie do syt, iż nie uda ło się wy wal czyć żad ne go me da lu w ry wa li -
za cji ze spo ło wej. No cóż -mo że na stęp nym ra zem.
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Pod tym ha słem 8 kwiet nia w ki -
no te atrze „Ju trzen ka” od by ła
się pre lek cja do ty czą ca ro li

pszczół w na szym ży ciu. Pro wa dzą cy
wy kład Ta de usz Ma te ja – pre zes bie -
ruń skie go ko ła pszcze la rzy – szcze -
gó ło wo ob ja śnił, dla cze go nie po win -
ni śmy się bać tych owa dów i dla cze go
są one na szy mi sprzy mie rzeń ca mi.

– Po mysł na te go ty pu pre lek cję
po ja wił się w mo men cie, kie dy miesz -
kań cy Bie ru nia dzwo ni li do nas z wie -
lo ma py ta nia mi do ty czą cy mi pszczół
– mó wi pre zes ko ła i do da je tak że,
że jest to for ma uzu peł nie nia wie dzy
o tych owa dach, któ rej lu dziom nie -
ste ty czę sto bra ku je. – Te ma ty ka wy -
kła du mia ła na ce lu przed sta wie nie,
że wsze la kie go ro dza ju zło, któ re do -
ty ka lu dzi ni by ze stro ny pszczół, to
tak na praw dę nie jest ich spraw ka.
Owa dy te są do bro dziej stwem na tu -
ry, moż na by wręcz rzec do bro dziej -
stwem od Bo ga, a wsze la kie go ro -
dza ju wy li cze nia eko no micz ne
wska zu ją, że wy wie ra ją one tak że

bar dzo po zy tyw ny wpływ na wie le
dzie dzin go spo dar ki – opi su je za le ty
pszczół ich ho dow ca.

Te ma ty ka po ru szo na pod czas wy -
kła du by ła skon stru owa na tak, że
każ de za gad nie nie zo sta ło zi lu stro -
wa ne zdję ciem, dzię ki cze mu ze bra -
ni na sa li mo gli do kład nie przyj rzeć
się po szcze gól nym ga tun kom tych
po ży tecz nych owa dów, ro dza jom uli
oraz róż no ra kim pro duk tom wy twa -
rza nym przez nie. Każ dy zresz tą mógł
po wy kła dzie na być ja kiś pszcze li wy -
twór, gdyż pa siecz ni cy za dba li o to,
aby zna la zły się one na sa li. Pre zes
Ma te ja zwró cił tak że uwa gę na to,
jak nie dać się oszu kać przy kup nie
mio du czy też in ne go pro duk tu. Ja ko
przy kład po słu żył się mio dem ze spa -
dzi igla stej, któ re go pszczo ły w naj -
bliż szej nam oko li cy nie wy twa rza ją
i je śli ktoś ta ki pro dukt ofe ru je ja ko
po cho dzą cy z Bie ru nia, to oszu ku je,
gdyż z pszcze la rze z Bie ru nia nie wy -
wo żą pszczół na po żyt ki spa dzio we.
In nym waż nym punk tem by ło omó -

SKO�RZY�STAJ�Z PRO�GRA�MU

CZY STE PO WIE TRZE! 
PIE�NIĄ�DZE�CZE�KA�JĄ�NA�CIE�BIE!

• Chcesz wy mie nić sta ry piec lub ko cioł na pa li wo sta łe na no we źró dło
cie pła speł nia ją ce wy ma ga nia pro gra mu?

• Bu du jesz no wy bu dy nek i za mie rzasz ku pić i za mon to wać no we źró dło
cie pła speł nia ją ce ak tu al ne wy ma ga nia? 

Zgłoś się do Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej.

W ra mach pro gra mu Czy�ste�Po�wie�trze�zy sku jesz zwrot czę ści po nie sio -
nych kosz tów. Pro gram prze wi du je do fi nan so wa nia mię dzy in ny mi na:

• wy mia nę sta rych źró deł cie pła (pie ców i ko tłów na pa li wa sta łe) oraz za -
kup i mon taż no wych źró deł cie pła, speł nia ją cych wy ma ga nia pro gra mu,

• do cie ple nie prze gród bu dyn ku,

• wy mia nę sto lar ki okien nej i drzwio wej,

• in sta la cję od na wial nych źró deł ener gii (ko lek to rów sło necz nych i in -
sta la cji fo to wol ta icz nej),

• mon taż wen ty la cji me cha nicz nej z od zy skiem cie pła.

Mak sy mal ny moż li wy koszt, od któ re go li czo na jest do ta cja to 53 tys. zł.
Je śli kosz ty re ali za cji in we sty cji prze kro czą 53 tys. zł., do dat ko we kosz ty
mo gą być do fi nan so wa ne w for ma cie po życz ki. Mi ni mal ny koszt kwa li fi -
ko wa ny pro jek tu to 7 tys. zł. Bu dżet Pro gra mu wy no si 103 mld zł.
Czy�ste�Po�wie�trze�to kom plek so wy pro gram, któ re go ce lem jest zmniej -
sze nie lub unik nię cie emi sji py łów i in nych za nie czysz czeń wpro wa dza -
nych do at mos fe ry przez do my jed no ro dzin ne. Pro gram sku pia się na wy -
mia nie sta rych pie ców i ko tłów na pa li wo sta łe oraz ter mo mo der ni za cji
bu dyn ków jed no ro dzin nych by efek tyw nie za rzą dzać ener gią. Dzia ła nia
te nie tyl ko po mo gą chro nić śro do wi sko, ale do dat ko wo zwięk szą do -
mo wy bu dżet, dzię ki oszczęd no ściom fi nan so wym. 
Pro gram skie ro wa ny jest do osób fi zycz nych bę dą cych wła ści cie la mi do -
mów jed no ro dzin nych lub osób po sia da ją cych zgo dę na roz po czę cie bu -
do wy bu dyn ku jed no ro dzin ne go

NIE�TA�KA�PSZCZO�ŁA�STRASZ�NA

wie nie za gad nień zwią za nych z roz -
wią zy wa niem kon flik tów na li nii
pszcze la rze – spo łe czeń stwo, któ re
choć zda rza ją się nie zwy kle rzad ko,
to nie ste ty ist nie ją.

– Od te go ro ku człon ko wie na sze -
go ko ła bę dą ozna cza li swo je po se -
sje spe cjal ny mi ta bli ca mi, dzię ki któ -
rym bę dzie wia do mo, że na ich dział ce
znaj du je się pszcze la pa sie ka. Nie jest
to wy ma ga ne pra wem, ale war to
w to za in we sto wać – kon ty nu uje Ta -
de usz Ma te ja, któ ry sam już zresz tą
ta ki szyld na swo im pło cie za mon to -
wał. – Dzia ła to w dwo ja ki spo sób.
Z jed nej stro ny miesz ka ją cy w po bli -
żu lu dzie bę dą wie dzieć o tym, że ich
są siad ma pa sie kę i czę ściej bę dą
mie li do czy nie nia z pszczo ła mi, z dru -
giej stro ny chro ni to też sa mych pa -
siecz ni ków, dla któ rych, w ra zie ewen -
tu al nych an ta go ni zmów, bę dzie to
do wód na to, że zro bi li wszyst ko, aby
oko licz ni lu dzie by li świa do mi te go,
że miesz ka ją w po bli żu uli. War to
przy tym do dać, że jest to dzia ła nia

czy sto pro fi lak tycz ne, bo utrzy my -
wa ne przez nas pszczo ły ra sy kra iń -
skiej już od daw na są bar dzo ła god -
ne i czę sto mo że my przy nich
pra co wać bez ja kich kol wiek za bez -
pie czeń – do da je do świad czo ny
pszcze larz.

War to rów nież na ko niec do dać,
że w Pol sce wy stę pu je li nia syn te -
tycz nej pszczo ły Buck fast, któ rej ho -
dow lę ślą scy pszcze la rze pró bo wa li
w ubie głym ro ku za blo ko wać, jed -
nak ich sta ra nia nie osią gnę ły skut -
ku, gdyż uchwa łę sej mi ku za blo ko -
wał wo je wo da. Ów syn te tycz ny
ga tu nek, nie ho do wa ny zresz tą przez
człon ków bie ruń skie go Ko ła, mo że
być pro ble ma tycz ny, gdyż w mo -
men cie bra ku po ży wie nia pszczo ły
te wy kra da ją miód ła god nym kra in -
kom nisz cząc ich ro dzi ny, a po szu -
ku jąc da lej po kar mu sta ją się agre -
syw ne, przez co mo gą czę ściej
ata ko wać lu dzi. Nad to krzy żów ka
pszczo ły Buck fast i pszczół ro dzi mych
da je hy bry dę o wzmo żo nej agre -
sji. I je śli już mó wić o ja kichś kło po -
tach z pszczo ła mi, to Buck fa sty są
chy ba jed nym z nie licz nych ta kich
pro ble mów, bo na pew no nie są ni -
mi pszczo ły z bie ruń skich pa siek.

Prze�my�sław�Żoł�necz�ko
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W po ło wie mar ca Ju sty na Kli -
mek z klu bu jeź dziec kie go „So lec”
z Bie ru nia wzię ła udział w pre sti żo -
wym raj dzie kon nym. Od był się on
w Zjed no czo nych Emi ra tach Arab -
skich, a suk ces jest tym więk szy, że
z sze ściu set jeźdź ców do me ty do -
tar ła za le d wie set ka – w tym i na sza
za wod nicz ka. – Ta kie go re zul ta tu nikt
się nie spo dzie wał.

Na za�pro�sze�nie�szej�ka

Wspo mnia ne wy ści gi od by wa ją się
w Du ba ju już od wie lu lat. Co ro ku
bio rą w nich udział za rów no Ara bo -
wie, jak i za pro sze ni przez nich go -
ście. Or ga ni zu ją cy je szej ko wie za -
pew nia ją ich uczest ni kom peł ny pa kiet
wy gód – pła cą za noc leg, wy ży wie -
nie i za opie kę nad wierz chow -
cem oraz lo ty – wszyst ko nie tyl ko
dla za wod ni ka i ko nia, ale rów nież
dla je go „ser wi su”, czy li osób, któ re
przy la tu ją z Pol ski aby po ma -
gać. Wszyst ko to po to, aby bio rą cy
udział w wy ści gu mo gli sku pić się tyl -
ko i wy łącz nie na ry wa li za cji.

– Dla Ara bów nie li czy się na wet
sa ma kla sy fi ka cja po wy ści gu, jak sa -
mo je go ukoń cze nie – mó wi Ju sty na
Kli mek, uczest nicz ka raj du. – Wa run -
ki na pu sty ni są bar dzo trud ne, szcze -
gól nie dla wierz chow ców spo za tam -
te go re gio nu świa ta, gdyż ko nie nie
są przy zwy cza jo ne do ta kich wa run -

ków – jest bar dzo go rą co, bie ga nie
po głę bo kim pia chu nad wy rę ża mię -
śnie i ścię gna, a po za tym wie le ko ni
głu pie je na sam wi dok nie ogra ni czo -
nej, pu styn nej prze strze ni. Na miej -
scu po wie dzia no mi że bym nie na -
sta wia ła się na co kol wiek, ma ło któ ry
koń z Eu ro py ma szan se ukoń czyć

wy ścig, za kli ma ty zo wa nie się eu ro -
pej skie go ko nia w tam tej szych wa -
run kach by mógł wal czyć o wy so kie
miej sca trwa oko ło dwa la ta – dla te -
go też szan se, że na sze ko nie po ty -
go dnio wym po by cie na wet do bie gną
do me ty są bar dzo ma łe. Ich prze wi -
dy wa nia się jed nak nie spraw dzi ły
i z tym więk sza ra do ścią przy ję li śmy
wy nik – do da je człon ki ni bie ruń skie -
go klu bu.

Po mi mo iż dy stans 120 ki lo me trów
na pu sty ni brzmi abs trak cyj nie, trze -
ba wie dzieć, że tyl ko do brze przy go -
to wa ne ko nie ma ja moż li wość udzia -
łu. Co oko ło 30 ki lo me trów ko nie są
spraw dza ne przez we te ry na rzy; je śli
cho dzi o ku la wi znę, wy so kość tęt na,
na pię cie mię śnio we, pra cę je lit – je -
śli któ ryś z tych pa ra me trów nie jest
od po wied ni, koń nie ma moż li wo ści
kon ty nu owa nia za wo dów. Dla te go
tak waż ne jest świet ne przy go to wa -
nie ko nia w tre nin gu, od po wied nia
die ta i opie ka we te ry na ryj na. Koń,
któ ry na wet de li kat nie od bie ga pa -
ra me tra mi od nor my od ra zu jest
dys kwa li fi ko wa ny – ze wzglę du na do -
bro i bez pie czeń stwo zwie rzę cia.

Nie�sfor�ny�wierz�cho�wiec

– Sa bih to ta ka nie spo koj na du -
sza – mó wi To masz Tu ra, wła ści ciel
bie ruń skie go klu bu jeź dziec kie -
go. – Po je go za ku pie Ju sty na przez
dłu gi czas nie po tra fi ła go okieł znać.
Nie miał do brych wy ni ków, wierz gał,
ska kał, Ju sty na by ła kil ka ra zy przez
nie go w szpi ta lu, ale dzię ki wy trwa ło -

ści dziew czy ny uda ło się jej go wy tre -
no wać. No ale tak to już jest z ty mi
nie po kor ny mi koń mi, że za zwy czaj
po ja kimś cza sie za czy na ją one osią -
gać suk ce sy. Te zaś spo koj ne, mo że są
i do bre dla re kre acji, ale nie do wy gry -
wa nia wy ści gów – opo wia da do świad -
czo ny ho dow ca. Do da je tak że, że to
nie pierw szy raz, kie dy ko nie z bie ruń -
skie go ośrod ka bie gły w tym raj dzie.

Sa bih po cho dzi z ro dzi ny bar dzo
ce nio nej przez szej ków. Dwóch je go
bra ci w cią gu ostat nie go ro ku kil ku -
krot nie ukoń czy ło ten wy ścig w Du -
ba ju na pierw szym miej scu. Sa bi ha
za ku pił w obec nej kla sy fi ka cji naj lep -
szy klub spor to wy na świe cie – F3,
któ ry znaj du je się w Du ba ju. Ju sty na
na ra zie mu si się z nim po że gnać, ale

ma na dzie ję, że jesz cze kie dyś bę -
dzie na nim mo gła po jeź dzić.

Ma�rze�nia�się�speł�nia�ją

– Nie dłu go po wy ści gu do sta łam
ofer tę pra cy w jed nej z bar dzo pre -
sti żo wych  stad nin w An glii – mó wi
Ju sty na Kli mek. – jest to pra ca opie -
ra ją ca się na tre nin gu ko ni wy ści go -
wych, któ re na se zon let ni przy la tu ją
tam z Du ba ju. Wła ści cie lem stad ni -
ny jest sam She ikh Ham dan Bin Ra -
shid Al Mak to um – wład ca Du ba ju.
Jest to dla mnie ogrom ne wy róż nie -
nie, pra ca w ta kim miej scu nie tyl ko
da mi du że do świad cze nie ale i moż -
li wość na dal szy roz wój w tym kie -
run ku. Jest też do brym sy gna łem, że
ktoś do ce nił mo ja do tych cza so wa
pra cę i wy ni ki. 

Ro dzi ce za wsze wspie ra li każ da mo -
ja de cy zje, za wsze po wta rza li że mam
ro bić to co ko cham i bez wzglę du
na wszyst ko speł niać ma rze nia. Jest
to dla mnie bar dzo waż ne i za to ich
ce nie i ko cham - że ro zu mie ją mo ja

mi łość do ko ni i wie dza że te go po -
trze bu je naj bar dziej. Po mi mo że mój
ta ta chciał bym by ła urzęd ni kiem - fi -
nal nie z peł nym zro zu mie niem gra tu -
lo wał mi kie dy za nio słam wy po wie -
dze nie do mo jej kie row nicz ki
w Urzę dzie Mar szał kow skim i na dru -
gi dzień pod pi sa łam kon takt w An -
glii – mó wi Ju sty na ze śmie chem. Do -
da je tak że, że ni gdy jed nak nie by li
w swo jej po mo cy nad gor li wi, wszyst -
kie wy dat ki zwią za ne ze swo im ko -
niem po kry wa ła sa ma, dzię ki cze mu
mo gła ona dojść do suk ce su przede
wszyst kim dzię ki swo je mu wy sił ko wi,
co tym bar dziej ją cie szy, bo póź niej -
szy suk ces le piej sma ku je i bar dziej
się go do ce nia.

Prze�my�sław�Żoł�necz�ko

Na ko�niu�przez�pu�sty�nię
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Wszystko co zalega w szafie, jest za małe, za duże…, 

wymień na inne lub po prostu sprzedaj!

Masz fajne ciuchy, torebki, biżuterię, dodatki,

które Ci się już znudziły? Dostałaś, kupiłaś coś,

czego nigdy nie założysz? 

Twoja szafa się nie domyka, a Ty i tak nie wiesz,

w co masz się ubrać? Zabierz to wszystko ze sobą

11 maja do „Jutrzenki”!

Zapraszamy

Gra w krę gle zna na by ła już
w sta ro żyt no ści. Po dob no
ar che olo dzy pod czas swo ich

prac wy ko pa li sko wych wy do by li
z gro bow ca fa ra ona ele men ty,
któ re przy po mi na ły stan dar do wy ze -
staw do gry w krę gle. Od XV wie ku
w krę gle gra no nie tyl ko na świe -
żym po wie trzu, ale rów nież pod da -
chem, gdy po go da nie sprzy ja ła
ak tyw no ści na ze wnątrz. W la -
tach 40. XX wie ku po ja wi ły się pierw -
sze au to ma tycz ne ma szy ny bow lin -
go we, któ re w póź niej szym cza sie
zna la zły po wszech ne za sto so wa nia
na ca łym świe cie.

Ta kie ma szy ny, choć oczy wi ście
znacz nie now sze znaj du ją się w ha li
spor to wej przy uli cy War szaw skiej.
To wła śnie tam we wto rek 9 kwiet nia
spo tka li się słu cha cze Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku, by zmie rzyć się roz -
gryw kach o ty tuł Su per Se nio ra. Ry -
wa li za cja trwa ła od go dzi ny 16.30
do 19.00 i co tu kryć, emo cji nie bra -
ko wa ło. Za ję cia spor to wo-re kre acyj -
ne to tyl ko jed na z form ak tyw no ści
re ali zo wa nej w ra mach UTW. Cie szą
się one spo rą po pu lar no ścią i nie ina -
czej by ło tym ra zem, a po nie waż wy -
nik nie był spra wą naj waż niej szą, wszy -
scy ba wi li się do sko na le.

Słu�cha�cze�UTW�gra�li�w krę�gle
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XXVI�ME�MO�RIAŁ�IMIE�NIA�HEN�RY�KA�DO�BIE�LIŃ�SKIE�GO

Wso bo tę 6 kwiet nia na obiek -
cie spor to wym w Bie ru niu
przy ul. Che mi ków 40 od -

był się XXVI Me mo riał imie nia Hen ry -
ka Do bie liń skie go w sza chach. Tym
ra zem, w tur nie ju wzię ło udział 18 do -
ro słych i 11 dzie ci. W ka te go rii do ro -
słych zwy cię ży li: Krzysz tof Wilk,
przed Ja nu szem Ja sa kiem i An drze -
jem Gro ma dą. Wśród ju nio rów try -
um fo wa ła Mar ty na Co fa ła przed Oli -
wią Wilk i Wik to rem Żoł necz ko. Sę dzią
tur nie ju był nie za wod ny An drzej Wilk,
a or ga ni za to rem roz gry wek i spon so -
rem na gród Bie ruń ski Ośro dek Spor -
tu i Re kre acji.

Kró lew ska gra jesz cze nie daw no
tra ci ła na po pu lar no ści na rzecz gier
kom pu te ro wych. Ostat nio jed nak,
rów nież dzię ki te mu, że moż na grać

w sza chy z kom pu te rem, znów za -
czy na być mod na.

War to, więc przy oka zji wspo mnieć,
że sek cja sza cho wa w na szym mie -
ście po cząt ka mi swy mi się ga lat mię -
dzy wo jen nich, a czo ło wy mi za wod -
ni ka mi by li: Jan Rudz ki, Jó zef Pion tek,
Jó zef Zi gler, Ka rol Dłu goń, Hen ryk
i Lu dwik Czar ny no go wie. Przy Klu bie
„UNIA” or ga ni za to ra mi sek cji sza cho -
wej by li: Hen ryk Ta istra, Ste fan Fi -
cek, oraz Ste fan Ja wor ski. Tak jak
w spo rcie by wa sek cja ta po wspa -
nia łych po cząt kach swej dzia łal no -
ści, prze ży wa ła póź niej po waż ny kry -
zys i tyl ko dzię ki ofiar nej pra cy
za wod ni ka, in struk to ra oraz kie row -
ni ka dziś już Śp. Hen ry ka Do bie liń -
skie go prze trwa ła i nie do szło do jej
cał ko wi tej li kwi da cji. Na cześć te go

wspa nia łe go czło wie ka roz gry wa ny
jest do rocz ny me mo riał sza cho wy.

Dziś sza cha mi opie ku je się An drzej
Wilk, któ ry grał w Ko le ja rzu Ka to wi -
ce ma ją cym jed ną z sil niej szych sek -
cji sza cho wych w Pol sce. Dru gim moc -
nym punk tem sek cji jest Krzysz tof
Wilk, któ ry na po cząt ku XXI wie ku
w tur nie ju o Mi strzo stwo Eu ro py
w nie miec kim Lüdwig sha fen, zdo był
ty tuł Mi strza Eu ro py Ko le ja rzy.

Ak tu al nie pro wa dzi szko le nie dzie -
ci i mło dzie ży w szko łach w Bie ru niu.
W każ dym ro ku or ga ni zu je kil ka na -
ście tur nie jów sza cho wych, dla mło -
dzie ży na te re nie Bie ru nia mię dzy
in ny mi Me mo riał im. Hen ry ka Do -
bie liń skie go, Mi strzo stwa Szkół Pod -
sta wo wych, z oka zji Dnia Dziec ka
Otwar te Mi strzo stwa Bie ru nia.

Za�gra�li�śmy�w bu�le
Wso bo tę 6 kwiet nia na bu -

lo dro mie przy zbior ni ku
wod nym „Ły si na” otwar -

to se zon spor to wy gry w bu le. Za -
wo dy zor ga ni zo wa ło Sto wa rzy sze nie
„Wspól na – Eu ro pa” oraz Bie ruń ski
Ośro dek Spor tu i Re kre acji. Do tur -
nie ju zgło si ło się 20 osób, któ re ry -
wa li zo wa ły o Pu char Bur mi strza Bie -
ru nia. Ra dę Mia sta re pre zen to wa li:
Kry sty na Wró bel, Sta ni sław Ju rec ki,
Ma ria Sit ko, Piotr Świer kosz, Wa len -
ty Ma gie ra. Ry wa li za cję prze pro wa -
dzo no „du ble ta mi” – ze spo ła 2-oso -
bo wy miy mi.

Po in te re su ją cej i wy rów na nej ry -
wa li za cji za wo dy wy grał Krzysz tof
Ada mek w pa rze z An ną Dłu goń – Ry -
ba. Ko lej ne miej sca za ję li: Da riusz Saj -
dok z Kry stia nem Grze si cą, Mał go -
rza ta No ras z Ma rią Sit ko, Je rzy Ju da

z Te re są Du ży. Wśród de biu tan tów
naj wyż sze miej sce za ję ła Rad na Ma -
ria Sit ko. Wszyst kim za wod ni kom or -
ga ni za to rzy skła da ją go rą ce gra tu la -

cję, w szcze gól no ści naj lep szym 4 pa -
rom, któ re za koń czy ły ry wa li za cję
w stru gach wio sen ne go desz czu. Do -
dat ko wą atrak cją za wo dów był kon -

kurs strza łu pre cy zyj ne go do wcze -
śniej przy go to wa nych świą tecz nych
pi sa nek. Te re sa Du ży i Sta ni sław Czar -
ny no ga wy gra li ten kon kurs i w ten

spo sób nie po zwo li li pi san kom do -
cze kać Świąt Wiel ka noc nych.

An�na Kno�pek�

Czipowanie
psów
Informujemy, że od dnia 15 kwietnia Gmina Bieruń rozpoczęła
nieodpłatne, trwałe oznakowanie zwierząt polegające na ich
elektronicznym znakowaniu (czipowaniu), w ramach posiadanych
środków budżetowych.

Znakowanie psów będą przeprowadzać wyznaczone lecznice, czyli:

1)�Vita-Vet,�ul.�Licealna�19,�43-150�Bieruń.

2)�Amigo,�ul.�Warszawska�246,�43-155�Bieruń.

Czipowanie będzie wykonywane nieodpłatnie. Znakowanie psów będzie
przeprowadzone na podstawie wypełnionego przez właściciela zwierzęcia
formularza rejestracyjnego, dostępnego w ww. lecznicach. Właściciel
oznakowanego zwierzęcia otrzyma od lekarza weterynarii dokument
stwierdzający, że zwierzę zostało oznakowane mikroczipem.

TUR�NIEJ�SZA�CHO�WY
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Wbie ga mąż do do mu i krzy czy: 
– Mam in for ma cję! W tym ro ku bę -

dzie my pła ci li mniej sze po dat ki... 
– To świet nie! 
– ... niż w ro ku przy szłym.

* * *
Na pew nym wy kła dzie wy kła dow ca

mó wi, że naj czę ściej żo ny zo sta wia ją mę -
żów al ko ho li ków. A je den go ściu się py ta:

– Pa nie pro fe so rze! Ile trze ba wy pić?

* * *
Ko wal ska do kład nie spraw dza gar -

ni tur mę ża po po wro cie z pra cy. Nie

znaj du je ani jed ne go ko bie ce go wło -
ska i mó wi: 

– No tak! Ty już na wet ły sej ba bie
nie prze pu ścisz!

* * *
– Ku pi łem so bie wczo raj an ty ra dar.
– I jak?
– Zo rien to wa łem się, że ma ho mo -

lo ga cję dro gów ki...
– Jak to?!
– ... gdy trzy sta me trów przed ich

za sadz ką za czął ga dać: Szy kuj pie nią -
dze! Szy kuj pie nią dze!

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

KRZYŻÓWKA

HUMOR

CIEKAWA�LEKTURA

KULINARIA

Wiosna�w�bibliotece

Bieruński�wieniec�wielkanocny

Pre zen tu je my po wiew wio sen nej
świe żo ści na bi blio tecz nych pół -
kach – czy li no wo ści do stęp ne w Miej -
skiej Bi blio te ce Pu blicz nej.

Bie ruń skie bi blio te ki re gu lar nie za -
ku pu ją no wo ści wy daw ni cze, aby
ofer ta kie ro wa na do czy tel ni ków by -
ła bo ga ta i ak tu al na. Za rów no do ro -
śli, jak i dzie ci z pew no ścią znaj dą
na na szych pół kach in te re su ją cą lek -
tu rę. Pre zen to wa ne książ ki za ku pio -
no ze środ ków sa mo rzą do wych.

Wśród pre zen to wa nych eg zem pla -
rzy zna la zło się spo ro in te re su ją -
cych po zy cji z li te ra tu ry dzie cię cej
i mło dzie żo wej ta kich jak: „Baj cza -
ry i czar ba je” Jo an ny Pa pu ziń skiej,
„Ku ba i Kan ga” Ur su li Du bo sar sky,
se ria Bran do na San der son’a, „Al ca -
traz kon tra Bi blio te ka rze”, se ria „Szkół -
ka jeź dziec ka, Ko pyt ko” Li lia ny Fa bi -
siń skiej.

Na to miast wśród ksią żek dla do -
ro słych na uwa gę za słu gu ją mię dzy
in ny mi: 7-to mo wy cykl „Kro ni ki ro -
dzi ny Cli fto nów” Jef frey’a Ar cher’a,
„Ko ły san ka z Au schwitz” Ma rio
Esco bar’a, „Pięk na mi łość” Wio let ty
Sa wic kiej oraz „Za kli nacz” Do na to
Car ri si.

Ka�ro�li�na�Le�śniak

Świę ta wiel ka noc ne na daw nym
Ślą sku cha rak te ry zo wa ły się ob fi to -
ścią róż no rod nych po traw i wy pie -
ków. Za raz po nie dzie li pal mo wej
przy stę po wa no do pie cze nia ciast,
wśród któ rych naj bar dziej cha rak te -
ry stycz ny mi by ły: wie niec wiel ka noc -
ny, ple cion ki droż dżo we z po syp ka -
mi lub ba ka lia mi, ba ba droż dżo wa,
za ją czek lub ba ra nek z cia sta.

Na sto le przy kry tym we dle zwy -
cza ju bia łym ob ru sem na środ ku
stał wie niec wiel ka noc ny po sy pa ny

ma kiem, w któ re go środ ku le ża ły
kro szon ki zaś do ko ła uło żo ne by ły:
chleb droż dżo wy, ple cion ki z po -
syp ką, szyn ka go to wa na, szyn ka su -
ro wa, wę dzo ny go to wa ny bo czek,
le ber ka (wą tro bian ka), po ler ki (pa -
rów ki), do mo we kieł ba sy, ma sło,
chrzan, musz tar da. Na stęp nie wno -
szo no cia sta. 
My�po�da�je�my�prze�pis�na bie�ruń�-

ski�wie�niec�wiel�ka�noc�ny�na�de�sła�ny
nam�przez�pa�nią�Agniesz�kę�Wa�li�czek
z Czar�nu�cho�wic.

Skład�ni�ki:
• 1/2 kg ma ki,
• szklan ka mle ka,
• 1 jaj ko,
• 5 dag droż dży,
• 5 dag ma sła,
• 1 ły żecz ka cu kru,
• 1/2 ły żecz ki so li,
• mak do po sy pa nia

i jaj ko do po sma ro wa nia.

Przy�go�to�wa�nie:
• Mle ko pod grzać do temp. ok 37

stop ni. Do dać do nie go sto pio ne ma -
sło, cu kier, droż dże i 2 łyż ki mą ki.

Od sta wić na 10-15 mi nut w cie płe
miej sce.

• Do du żej mi ski wsy pać mą kę i sól.
Do dać przy go to wa ny roz czyn oraz jaj -
ko, do kład nie wy ro bić na jed no li te
cia sto. Od sta wić do wy ro śnię cia w cie -
płe miej sce (na ok 1 go dzi nę).

• Go to we cia sto po dzie lić na dwie
rów ne czę ści. Z każ dej zro bić wa łek
dłu go ści 50-60 cm. Z przy go to wa nych
wał ków upleść wie niec for mu jąc
w środ ku w mia rę du ży otwór (w trak -
cie pie cze nia cia sto jesz cze wy ro śnie
i otwór się zmniej szy).

• Po sma ro wać wierzch wień ca roz -
beł ta nym jaj kiem i po sy pać ma kiem.
Piec w śred nio na grza nym pie kar ni ku
(temp. jak na piz zę) przez 40-50 min.

• Go to wy wie niec uło żyć na okrą -
głym ta le rzu, do środ ka wło żyć ugo -
to wa ne na twar do ja ja (naj le piej po -
ma lo wa ne), przy brać ga łąz ka mi
bo rów ki lub buksz pa nu (moż na do -
dać kwia ty itp.)

• Jest to ro dzaj buł ki. Wie niec naj -
le piej sma ku je na wiel ka noc ne śnia -
da nie po kro jo ny w pla stry, po sma ro -
wa ny ma słem i po da ny do ja jek
na twar do.


