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Wspomnienia ze stanu wojennego / str. 11Straż Miejska bliżej obywatela / str. 2 Z Mikołajem... do wody! / str. 9

W po nie dzia łek

24 grud nia

(Wi gi lia)

Urząd Miej ski

w Bie ru niu

bę dzie nie czyn ny

Ciąg dalszy na str. 8

Po czu li śmy
ma gię świąt!

Świę ta zbli ża ją się wiel ki mi kro ka mi. Czę sto w na tło ku spraw i co dzien nej

bie ga ni nie za po mi na my o tym, co naj waż niej sze – nie po wta rzal nej świą tecz -

nej at mos fe rze. Dzię ki Jar mar ko wi Bo żo na ro dze nio we mu w Bie ru niu po czu -

li śmy ma gię świąt.

1 i 2 grud nia na bie ruń skim Ryn ku mo gli śmy uczest ni czyć w Jar mar ku Bo -

żo na ro dze nio wym po łą czo nym z fe sti wa lem fo od truc ków. To mo gło zwia -

sto wać tyl ko jed no – do brą mu zy kę, wspa nia łe je dze nie i wspól ne wpra wia -

nie się w świą tecz ny na strój. 

Nie spo sób wy mie nić wszyst kich atrak cji, ja kie cze ka ły na miesz kań ców

Bie ru nia. Aby jed nak choć odro bi nę od dać tę at mos fe rę, za cznij my od po -

cząt ku, a więc od pierw sze go dnia Jar mar ku Bo żo na ro dze nio we go. 

Szanowni Państwo, z okazji  zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

składamy życzenia wszelkiej pomyślności, aby kolejny rok
był dla nas wszystkich pełen spełnionych nadziei, sukcesów,

wspaniałych pomysłów i  przedsięwzięć.

Marcin Nyga Przewodniczący Rady Miejskiej z Radnymi

Krystian Grzesica Burmistrz Bierunia wraz ze Współpracownikami

JARMARK BOŻONARODZENIOWY W BIERUNIU
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M
i mo, że w wie lu gmi nach

trwa dys ku sja nad za sad -

no ścią funk cjo no wa nia Stra -

ży Miej skiej, to jed nak z ma te ria łów

opu bli ko wa nych w Biu le ty nie In for -

ma cji Pu blicz nej MSW do wia du je my

się, że w wo je wódz twie ślą skim stra -

że miej skie ma ją się nie źle dzia ła jąc

w 55 mia stach i gmi nach. De cy zje

o po wo ły wa niu no wych jed no stek,

tu dzież o przy wra ca niu ich funk cjo -

no wa nia po uprzed niej, li kwi da cji,

rzad ko do cie ra ją jed nak do opi nii pu -

blicz nej gdyż nie są tak me dial nie

atrak cyj ne jak in for ma cje kry tycz ne.

W na szym mie ście, dys ku sja

nad sen sem ist nie nia Stra ży Miej -

skiej, po ja wia się do po cząt ku jej

funk cjo no wa nia. Te mat ten jest

szcze gól nie moc no ak cen to wa ny

w okre sie ko lej nych kam pa nii

przed wy bo ra mi sa mo rzą do wy mi,

kie dy to nie brak gło sów do ma ga ją -

cych się zli kwi do wa nia tej for ma cji.

Po sta wa ta ka cza sem wy ni ka ze złej

wo li, in nym ra zem z nie wie dzy, ale

naj czę ściej jest jak w ży ciu: kto zo -

stał uka ra ny – ten bę dzie za li kwi -

da cją Stra ży Miej skiej, a ten ko mu

straż ni cy po mo gli, przy zna, że straż

jest po trzeb na. 

Kie dy roz ma wia łem z Ar tu rem

Słom nic kim, jed nym z funk cjo na riu -

szy bie ruń skiej Stra ży Miej skiej, zwró -

cił on uwa gę, że miesz kań cy bar dzo

czę sto zwy czaj nie nie wie dzą, ja kie

są za da nia i upraw nie nia tej for ma -

cji. Re gu lu je je usta wa z 1997 ro ku,

kil ka krot nie zresz tą no we li zo wa na.

Wy mie nia my je w ta be li obok. 

W na szym mie ście, w la tach 2014-

2017 Straż Miej ska bra ła udział w bli -

sko 15 ty sią cach in ter wen cji, z cze go

tyl ko 6 ty się cy in ter wen cji od no to -

wa no w ro ku ubie głym. War to też

pod kre ślić, że straż nie jest nad mier -

nie re pre syj ną for ma cją, a licz ba wy -

sta wia nych man da tów jest mniej

znacz nie niż sza niż licz ba po uczeń -

do da je Ar tur Słom nic ki.

Po nad to funk cjo na riu sze Stra ży

Miej skiej, od cią ża ją po li cję w kwe -

stiach po rząd ko wych, a ta mo że sku -

pić się na bez pie czeń stwie. Je śli stra -

że miej skie i gmin ne znik ną cał ko wi cie,

po li cja bę dzie mu sia ła prze jąć ich

obo wiąz ki. Wójt, bur mistrz czy pre -

zy dent ma ją wpływ na to, co ro bią

straż ni cy. Mo gą na ka zać usu nię cie

kon kret ne go za gro że nia czy choć by

źró dła noc ne go ha ła su. Po li cję mo gą

oni co naj wy żej o to po pro sić. 

Do daj my, że do za dań po rząd ko -

wych na le ży dba łość o to, co prze -

szka dza miesz kań com w zwy kłym,

co dzien nym funk cjo no wa niu. Wy -

mień my tu przy kła do wo dba nie aby

ro we rzy ści nie jeź dzi li po chod ni ku

czy przej ściu dla pie szych, pil no wa -

nie by pie si nie prze cho dzi li przez

jezd nię w miej scach nie do zwo lo -

nych, a kie row cy nie par ko wa li

na chod ni ku czy traw ni kach. Co

straż ni cy ro bią jesz cze? Cho ciaż by

od wo żą pi ja nych do izb wy trzeź -

wień. Ma ją rów nież „eko pa tro le”,

czy li dba ją o to, by oby wa te le nie

wy wo zi li śmie ci do la su, nie pa li li

śmie cia mi i mie rzą stę że nie smo gu.

Eki py „eko” wzy wa ne są też do dzi -

kich zwie rząt gra su ją cych bli sko do -

mostw. 

Moż na by dłu go wy mie niać, za -

rów no ar gu men ty za za cho wa niem

jak i za li kwi da cją Stra ży Miej skiej.

Dla te go też, naj lep szym roz wią za -

niem, bę dzie za py ta nie o zda nie

miesz kań ców: czy są za li kwi da cją

Stra ży Miej skiej, czy za utrzy ma niem

tej for ma cji w Bie ru niu. A mo że wy -

star czy wdro żyć ja kieś zmia ny w jej

funk cjo no wa niu? 

STRAŻ MIEJSKA BLIŻEJ OBYWATELA

C
zę sto pi sze my o wy róż nie niach,

któ re otrzy mu je na sze mia sto.

Za każ dym z ta kich wy róż nień,

sto ją lu dzie, któ rzy wzo ro wo wy peł -

nia ją swo je obo wiąz ki. Naj czę ściej

jed nak – za rów no splen dor jak i kry -

ty ka – spły wa ją na sze fa, choć aku -

rat bur mistrz Kry stian Grze si ca,

przy każ dej oka zji, pod kre śla wkład

kon kret nych urzęd ni ków w re ali za -

cję po szcze gól nych za dań. Dziś ma -

my oka zję na pi sać o pra cow ni kach

bie ruń skie go Ma gi stra tu, któ rzy uho -

no ro wa ni zo sta li za wy jąt ko wo su -

mien ne wy ko ny wa nie obo wiąz ków

wy ni ka ją cych z pra cy za wo do wej

w służ bie Rze czy po spo li tej Pol skiej.

We wto rek 11 grud nia, wi ce wo je -

wo da ślą ski Ro bert Mag dziarz był go -

spo da rzem ce re mo nii wrę cze nia od -

zna czeń pań stwo wych, któ ra od by ła

się w We sty bu lu Ślą skie go Urzę du

Wo je wódz kie go. Uho no ro wa nych zo -

sta ło kil ka dzie siąt osób z wo je wódz -

twa ślą skie go za słu żo nych w róż nych

dzie dzi nach ży cia spo łecz ne go.

Me da le za Dłu go let nią Służ bę, przy -

zna ne przez Pre zy den ta RP An drze ja

Du dę, otrzy ma ła pięt na sto oso bo wa

gru pa pra cow ni ków Urzę du Miej skie -

go w Bie ru niu. Zło ty Me dal za Dłu go -

let nią Służ bę otrzy ma li: Ja ni na Ber -

ger, An drzej Bia lik, Ber na de ta Ka wa

i Bar ba ra Mon sior. Srebr nym Me da -

lem za Dłu go let nią Służ bę uho no ro -

wa ni zo sta li: Ali na Plu ta, Ka ta rzy na

Adam czyk, Do ro ta Przy by ła, Kry stian

Grze si ca i Kry sty na Tar giel. Na to miast

Brą zo wym Me da lem za Dłu go let nią

Służ bę zo sta li od zna cze ni: Adam Kon -

dla, Ro bert Miś, Ane ta Ko zik -To me ra,

Syl wia Kren zel, Łu kasz Ode lga i Ka ta -

rzy na Wilk. 

Wszyst kim wy róż nio nym,

ser decz nie gra tu lu je my!

Me dal Za Dłu go let nią Służ bę zo stał usta no -
wio ny usta wą z dnia 8 stycz nia 1938 ro ku.
Dzie lił się na trzy stop nie: zło ty, srebr ny
i brą zo wy. Od zna cze nie zo sta ło od no wio ne
w 2007 ro ku ja ko Me dal za Dłu go let nią Służ -
bę. Me dal usta no wio no usta wą z dnia 14
czerw ca 2007 ro ku o zmia nie usta wy z dnia 16
paź dzier ni ka 1992 ro ku o or de rach i od zna -
cze niach. Zgod nie z tre ścią wy żej wy mie -
nio nej usta wy „Me dal za Dłu go let nią Służ -
bę” przy zna je Pre zy dent Rze czy po spo li tej
Pol skiej ja ko na gro dę za wzo ro we, wy jąt ko wo su mien ne wy ko ny wa nie obo -
wiąz ków wy ni ka ją cych z pra cy za wo do wej w służ bie Pań stwa. 

Od zna cze nia dla pra cow ni ków ma gi stra tu

DO ZA DAŃ SM NA LE ŻY:

• ochro na spo ko ju i po rząd ku w miej scach pu blicz nych,
• czu wa nie nad po rząd kiem i kon tro la ru chu dro go we go – w za kre sie okre ślo -

nym w prze pi sach o ru chu dro go wym,
• współ dzia ła nie z wła ści wy mi pod mio ta mi w za kre sie ra to wa nia ży cia i zdro wia

oby wa te li, po mo cy w usu wa niu awa rii tech nicz nych i skut ków klęsk ży wio ło wych
oraz in nych miej sco wych za gro żeń,

• za bez pie cze nie miej sca prze stęp stwa, ka ta stro fy lub in ne go po dob ne go zda -
rze nia al bo miejsc za gro żo nych ta kim zda rze niem przed do stę pem osób po stron -
nych lub znisz cze niem śla dów i do wo dów, do mo men tu przy by cia wła ści wych
służb, a tak że usta le nie, w mia rę moż li wo ści, świad ków zda rze nia,

• ochro na obiek tów ko mu nal nych i urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej,
• współ dzia ła nie z or ga ni za to ra mi i in ny mi służ ba mi w ochro nie po rząd ku pod -

czas zgro ma dzeń i im prez pu blicz nych,
• do pro wa dza nie osób nie trzeź wych do izby wy trzeź wień lub miej sca ich za -

miesz ka nia, je że li oso by te za cho wa niem swo im da ją po wód do zgor sze nia w miej -
scu pu blicz nym, znaj du ją się w oko licz no ściach za gra ża ją cych ich ży ciu lub zdro wiu
al bo za gra ża ją ży ciu i zdro wiu in nych osób,

• in for mo wa nie spo łecz no ści lo kal nej o sta nie i ro dza jach za gro żeń, a tak że ini -
cjo wa nie i uczest nic two w dzia ła niach ma ją cych na ce lu za po bie ga nie po peł nia niu
prze stępstw i wy kro czeń oraz zja wi skom kry mi no gen nym i współ dzia ła nie w tym
za kre sie z or ga na mi pań stwo wy mi, sa mo rzą do wy mi i or ga ni za cja mi spo łecz ny mi,

• kon wo jo wa nie do ku men tów, przed mio tów war to ścio wych lub war to ści pie -
nięż nych dla po trzeb gmi ny.
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 Kon sul ta cje ma ją za sięg ogól nog min ny i prze pro -
wa dza się je na te re nie Gmi ny Bie ruń.

 Upraw nio ny mi do udzia łu w kon sul ta cjach są wszy -
scy miesz kań cy Gmi ny Bie ruń, po sia da ją cy czyn ne
pra wo wy bor cze.

 Ter min roz po czę cia kon sul ta cji: 10 grud nia 2018 r.

 Ter min za koń cze nia kon sul ta cji: 31 grud nia 2018 r.

 zło że nie kwe stio na riu sza an kie to we go w:

– Urzę dzie Miej skim w Bie ru niu – ul. Ry nek 14,

– Miej skim Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej – ul. Ja gieł ły 1,

– Bie ruń skim Ośrod ku Spor tu i Re kre acji – ul. War szaw ska 270,

– Bie ruń skim Cen trum Usług – ul. Che mi ków 39,

– Bie ruń skim Ośrod ku Kul tu ry – ul. Spi żo wa 4,

– Szko le Pod sta wo wej nr 1 – ul. Kra kow ska 30,

– Szko le Pod sta wo wej nr 1 (by łe gim na zjum) – ul. Li ce al na 17 a,

– Szko le Pod sta wo wej nr 3 – ul. Wę glo wa 11,

– Szko le Pod sta wo wej nr 3 (by łe gim na zjum) – ul. War szaw ska 294,

– Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej nr 1- ul. Che mi ków 45,

– Przed szko lu nr 1 – ul. Che mi ków 33,

– Przed szko lu nr 2 – ul. War szaw ska 230,

– Przed szko lu nr 3 – ul. Bo cia nia 1,

– Fi lii Przed szko la nr 2 – ul. Bi ja so wic ka 58,

– Fi lii Przed szko la nr 2 – ul. Mie lęc kie go 29,

– Fi lii Przed szko la nr 1 – ul. Ka mien na 17,

– Pły wal ni – ul. Ka dłu bo wa 15,

– Pły wal ni – ul. Wę glo wa 11,

– Ha li Spor to wej – ul. War szaw ska 294 a,

– Ha li Spor to wej – ul. Sza rych Sze re gów 15,

 prze sła nie kwe stio na riu sza an kie to we go pocz tą tra dy cyj ną
na ad res Urzę du Miej skie go w Bie ru niu lub ska nu kwe stio na -
riu sza za po śred nic twem pocz ty elek tro nicz nej na ad res
e -ma il: urzad@um.bie run.pl,

 wy peł nie nie kwe stio na riu sza an kie to we go w for mie on li ne
po przez wi try nę okre ślo ną na stro nie in ter ne to wej Urzę du.

CO MUSISZ WIEDZIEć?
ANKIETA 

DOTYCZąCA OPINII MIESZKAŃCÓW BIERUNIA
NA TEMAT FUNKCJONOWANIA STRAŻY MIEJSKIEJ

Czy korzystał Pan/Pani od 2015 r. z pomocy Straży Miejskiej w Bieruniu?

 Tak – jeden raz

 Tak – kilka razy

 Nie, ale byłem świadkiem interwencji

 Nie, ale sam byłem poddawany kontroli / zostałem ukarany mandatem bądź pouczeniem

 Nie

Jak Pan/Pani ocenia pracę Straży Miejskiej w Bieruniu?

 Bardzo dobrze

 Raczej dobrze

 Średnio

 Raczej źle

 Źle

 Nie mam zdania

Czy Pana/Pani zdaniem Straż Miejska w Bieruniu powinna:

 Funkcjonować nadal w dotychczasowym kształcie

 Nadal funkcjonować, ale jej praca wymaga wdrożenia zmian

 Zostać zlikwidowana

W przypadku udzielenia odpowiedzi (b) lub (c) na pytanie nr 3 prosimy o sprecyzowanie/uzasadnienie.

………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................………………………

Imię i nazwisko ……………………………….......………………………………………………………………………………....…..................................................... 

Adres zamieszkania …………………………………..……………………………………………………………….………………….................................................. 

Data urodzenia ………………………………….......……

Ad mi ni stra to rem da nych oso bo wych jest Bur mistrz Mia sta Bie ru nia z sie dzi bą w Bie ru niu, przy ul. Ry nek 14. Oso -
bą do kon tak tu w spra wach do ty czą cych prze twa rza nia da nych oso bo wych jest In spek tor Ochro ny Da nych Oso bo -
wych (ad res e -ma il: iod@um.bie run.pl). Prze twa rza nie da nych jest obo wiąz ko we w ce lu prze pro wa dze nia
kon sul ta cji spo łecz nych dot. opi nii miesz kań ców Bie ru nia na te mat dzia łal no ści Stra ży Miej skiej w Bie ru niu. Pod -
sta wa praw na: art. 5a ust. 1 usta wy z dnia 8 mar ca 1990 r. o sa mo rzą dzie gmin nym. Da ne nie bę dą udo stęp nia ne
pod mio tom in nym niż upo waż nio ne do ich prze twa rza nia na pod sta wie prze pi sów pra wa. Od bior cą da nych jest
pod miot świad czą cy usłu gi in for ma tycz ne wspie ra ją ce wy ko na nie przed mio to we go za da nia, tj. fir ma Re kord Sl
sp. z o.o. z sie dzi bą w Biel sku -Bia łej, ul. Ka spro wi cza 5. Da ne bę dą prze cho wy wa ne je dy nie w okre sie nie zbęd nym
do speł nie nia ce lu, dla któ re go zo sta ły ze bra ne, tj. do opra co wa nia zbior czych wy ni ków kon sul ta cji spo łecz nych.
Prze twa rza nie da nych od by wa się zgod nie z prze pi sa mi roz po rzą dze nia Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet nia 2016 r. w spra wie ochro ny osób fi zycz nych w związ ku z prze twa rza niem da nych
oso bo wych i w spra wie swo bod ne go prze pły wu ta kich da nych oraz uchy le nia dy rek ty wy 95/46/WE (ogól ne roz po -
rzą dze nie o ochro nie da nych) dnia 27 kwiet nia 2016 r. (Dz.Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Oso ba, któ rej da ne są prze twa -
rza ne, po sia da pra wo do stę pu do tre ści swo ich da nych, żą da nia ich spro sto wa nia, usu nię cia lub ogra ni cze nia
prze twa rza nia. Oso bie, któ rej da ne są prze twa rza ne, po sia da po nad to pra wo skar gi do or ga nu nad zor cze go (Pre -
zes Urzę du Ochro ny Da nych Oso bo wych) na prze twa rza nie nie zgod ne z prze pi sa mi pra wa.

✁

Z prze pro wa dzo nych kon sul ta cji spo rzą dza się ra port, któ ry
pod le ga opu bli ko wa niu do 30 dni od za koń cze nia kon sul ta cji
spo łecz nych: w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej oraz na stro -
nie in ter ne to wej Urzę du.

Kon sul ta cje ma ją cha rak ter opi nio daw czy, a ich wy ni ki nie
są wią żą ce.

Kon sul ta cje uzna je się za waż ne bez wzglę du na licz bę
uczest ni czą cych w nich osób.

Ar�kusz�an�kie�to�wy�moż�na�wy�ciąć�z „Rod�ni”�(pu�bli�ku�je�my�go

obok)� po�brać� ze� stro�ny� in�ter�ne�to�wej� urzę�du� lub� otrzy�mać

w Urzę�dzie�Miej�skim.

KON SUL TA CJE ZO STA Ną PRZE PRO WA DZO NE PO PRZEZ:
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FLESZ INWESTYCYJNY

Ho me ra Cen trum to bar dzo roz -
bu do wa ny pro jekt po le ga ją cy
na stwo rze niu miej sca, któ ry łą czyć
bę dzie funk cję spor to wą, wy cho -
waw czo -edu ka cyj ną i es te tycz ną.
Pra ce zwią za ne z je go bu do wą ru -
szy ły w paź dzier ni ku, jed nak już te -
raz wi dać ogrom ny po stęp. 

Pro jekt no wo cze snej Ha li Spor to -

wej, któ ra po wsta nie na osie dlu Ho -

me ra w Bie ru niu ma być od po wie -

dzią na po trze by miesz kań ców

Bie ru nia, ale nie tyl ko. Przede wszyst -

kim sta no wi jed nak spo sób na po -

ra dze nie so bie z pro ble ma mi spo -

łecz no ści ży ją cej w jej naj bliż szym

oto cze niu, któ rym jest brak prze -

strze ni dla mło dzie ży i do ro słych.

Ist nie ją ca sa la od lat nie jest użyt -

ko wa na i po wo li nisz cze je, a przy le -

gła świe tli ca śro do wi sko wa, mo gą -

ca po mie ścić 20 osób nie speł nia

ocze ki wań ca łej gru py mło dzie ży

i obec nie użyt ko wa na jest przez

młod sze dzie ci.

Od po wiedź na re al ne po trze by

W związ ku z ty mi po trze ba mi, Bie -

ruń ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji

opra co wał kon cep cję wskrze sze nia

ha li spor to wej i jej ada pta cji do obec -

nych po trzeb. Re ali zo wa na in we sty -

cja za kła da przy sto so wa nie sta rej

nisz cze ją cej sa li gim na stycz nej (obiek -

tu po zo sta łe go po funk cjo nu ją cej tu

la ta te mu jed no st ce woj sko wej)

do peł nie nia funk cji cen trum wspi -

nacz ko we go. Obej mu je bu do wę pro -

fe sjo nal nych ścia nek wspi nacz ko wych

na kil ku ścia nach ha li – na jed nej ze

ścian zo sta nie za bu do wa na ścian ka

wspi nacz ko wa dla osób po cząt ku ją -

cych oraz ścian ka do wspi na nia bez

ase ku ra cji. Jed no z po miesz czeń nad -

bu do wa nych nad świe tli cą śro do wi -

sko wą zo sta nie za adap to wa ne na bul -

de row nię, czy li miej sce tre nin gów

wspi na czy, słu żą ce do wspi na nia bez

ase ku ra cji.

Obiekt bę dzie peł nił też dru gą

funk cję – ma być rów nież miej scem

de dy ko wa nym spor tom wal ki. Zo -

sta nie wy po sa żo ny w spe cjal ne ma -

ty do przy kry cia po sadz ki oraz sprzęt

spor to wy do roz grzew ki i ćwi czeń

ogól no ro zwo jo wych. Te go ty pu ak -

tyw ność jest co raz bar dziej po pu -

lar na w Bie ru niu. Przy po mnij my, że

w na szym mie ście funk cjo nu ją obec -

nie trzy sto wa rzy sze nia sztuk wal ki.

Waż ne jest oto cze nie

Obiekt dzię ki pla no wa nej „wie ży

wspi nacz ko wej” bę dzie wi docz ny

z więk szej od le gło ści, tak że od uli cy

Oświę cim skiej, przez co bę dzie sta -

no wił punkt orien ta cyj ny na te re -

nie mia sta, a dzię ki swo jej ory gi nal -

nej for mie sta nie się „wi zy tów ką”

osie dla. Kon cep cja prze wi du je tak -

że oczysz cze nie prze strze ni do oko -

ła obiek tu z aran ża cją nie użyt ko wa -

nych dzi siaj traw ni ków m. in. na pla ce

za baw, czy si łow nie ze wnętrz ne.

Sam obiekt ma być do stęp ny rów -

nież z ze wnątrz – ścia ny bę dą peł ni -

ły funk cje ze wnętrz nej ścian ki wspi -

nacz ko wej do stęp nej w okre sie

let nim.

Bie ruń sta wia na edu ka cję

Świe tli ca Wspar cia Dzien ne go

o Cha rak te rze Opie kuń czym „Na dzie -

ja”, któ ra funk cjo no wa ła w jed nej

z czę ści sta re go bu dyn ku, po zo sta -

nie na swo im miej scu i pod da na zo -

sta nie grun tow ne mu re mon to wi oraz

mo der ni za cji. Po wsta nie przy niej też

klub, w któ rym utwo rzo na zo sta nie

no wo cze sna sa la kom pu te ro wa (wy -

po sa żo na w no wo cze sny sprzęt), na -

to miast na jed nej z je go po ła ci da -

cho wych po wsta nie „zie lo ny dach”,

sta no wią cy na miast kę te re nu zie lo -

ne go na zin du stria li zo wa nym osie -

dlu.

Do dzie ła!

Choć pra ce nad re ali za cją tej po -

nad 5. mi lio no wej in we sty cji y za le -

d wie w paź dzier ni ku już te raz wi -

dać ogrom ne po stę py. Grun tow ny

re mont bu dyn ku sta rej sa li gim na -

stycz nej obej mu je: ro bo ty roz biór -

ko we, ro bo ty bu dow la no – mon ta -

żo we, da cho we, mu ro we, wy mia nę

sto lar ki okien nej i drzwio wej, wy -

koń cze nio we, uzu peł nia ją ce, ele wa -

cyj ne oraz mon taż in sta la cji we -

wnętrz nych: wo da, ka na li za cja,

in sta la cje grzew cze, wen ty la cja, in -

sta la cje ni sko prą do we, in sta la cje

elek trycz ne. Wy ko na no już żel be to -

wą pły tę pod po sadz kę sa li głów -

nej. Obec nie trwa ją ro bo ty zbro jar -

skie, cie siel skie, be to niar skie

i mu ro we. Rów no cze śnie wy ko ny -

wa ny jest mon taż in sta la cji oraz ka -

na li za cji.

Co raz bli żej ce lu – po stę py w bu do wie
Ho me ra Cen trum

Mia sto Bie ruń po zy ska ło na jej re -
ali za cję dwa 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 oraz
Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zycz -
nej.  In we sty cję re ali zu je fir ma
PPHU „CAR BUD” S.A.
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Ruszył remont dachu
na Hali Sportowej
przy ulicy Szarych Szeregów

Grun tow ny re mont da chu, mo -
der ni za cja za ple cza i łazienki przy
salce fitness oraz od świe że nie sa li
gim na stycz nej – to wła śnie cze ka Ha -
lę Spor to wą przy uli cy Sza rych Sze -
re gów 15. Dzię ki sta ra niom władz
mia sta gmi na otrzy ma ła na ten cel 205
ty się cy zło tych 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.

Do koń ca paź dzier ni ka 2019 ro ku

zre ali zo wa ne ma zo stać za da nie 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”. W je go ra mach wy ko na ny

zo sta nie grun tow ny re mont da chu,

mo der ni za cja łazienki i szatni przy

salce fitness. Zu peł nie no wy wy gląd

zy skać ma rów nież sa ma sa la gim -

na stycz na. 

Z in we sty cji tej sko rzy sta ją wszy -

scy miesz kań cy Bie ru nia, bo wiem

re mon to wa na ha la spor to wa umiej -

sco wio na jest przy bu dyn ku daw -

ne go Gim na zjum nr 2, a więc sta -

no wi bar dzo waż ny ele ment ży cia

szkol ne go uczniów dzi siej sze go od -

dzia łu gim na zjal ne go Szko ły Pod sta -

wo wej nr 1. 

Po za pro wa dzo ny mi tu lek cja mi

wy cho wa nia fi zycz ne go Ha la Spor -

to wa peł ni tak że bar dzo waż ną funk -

cję dla nie co star szych miesz kań -

ców i to wła ści wie od sa me go

po cząt ku jej funk cjo no wa nia. 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 ra przez

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, czy Roz gryw ki I li gi Bad -

min to na Zre ali zo wa nie roz po czy -

na ją ce go się 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. 

War to wspo mnieć, że opi sa na wy żej in we sty cja nie jest je dy ną pro wa dzo ną obec nie na te re nie mia sta.
Wkrót ce ru szy bo wiem bu do wa no wej Ha li Spor to wej Szko le Pod sta wo wej nr 1 (na uli cy Kra kow skiej). 

Jesz cze w lip cu te go ro ku Gmi na

Bie ruń otrzy ma ła pro me sę od Mi ni -

stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi -

ni stra cji na za da nie zwią za ne z usu -

wa niem klęsk ży wio ło wych, któ re

po le ga ło na od two rze niu zbior ni ka

wod ne go znisz czo ne go w cza sie po -

wo dzi w 2010 ro ku w Bi ja so wi cach

o pow. ok. 2,5 ha w ce lu zwięk sze -

nia re ten cji wraz z za go spo da ro wa -

niem te re nu i upo rząd ko wa niem

oraz umoc nie niem li nii brze go wej.

Dba jąc o bez pie czeń stwo miesz -

kań ców 24 wrze śnia pod ję to pra -

ce zwią za ne z jak naj szyb szym od -

two rze niem bi ja so wic kie go zbior -

ni ka, a co za tym idzie prze ciw -

dzia ła niu po wo dzi. Po le ga ły one

na ręcz nym ści na niu i kar czo wa -

nie gę stych za gaj ni ków, oczysz -

cze niu te re nu, od mu le niu zbior -

ni ka, plan to wa niu skarp i ko ro ny

na sy pów przy ro bo tach wod no -

-in ży nie ryj nych oraz umoc nie niu

sto py skar py zbior ni ka. Te go

wszyst kie go uda ło się do ko nać

w pla no wa nym ter mi nie, czy li

do koń ca li sto pa da. 

Odtworzono
zbiornik
w Bijasowicach

Nowa nawierzchnia

na odcinku Spacerowej
Uło że nie ko ry tek od wad nia ją -

cych, wy mia na pod bu do wy i po ło -

że nie na wierzch ni as fal to wej dro -

gi – oto za da nia re ali zo wa ne

w ra mach re mon tu końcowego

fragmentu uli cy Spa ce ro wej w Bie -

ru niu Sta rym. Obec nie za da nie zo -

sta ło za koń czo ne, a miesz kań cy

mo gą ko rzy stać z no wo wy re mon -

to wa ne go 80-me tro we go od cin ka

dro gi. Koszt tej in we sty cji to oko -

ło 60 ty się cy zło tych.



6 Rodnia nr 12/2018 INFRASTRUKTURA

FLESZ INWESTYCYJNY

Dom Kultury „Gama” przygotowuje się
na nowy sezon

Jak pi sa li śmy w ostat nim nu me -

rze „Rod ni”, nie daw no za koń czy ła

się jed na z naj więk szych miej skich

in we sty cji – re mont Do mu Kul tu ry

„Ga ma”. Bu dy nek zy skał no wy wy -

gląd za rów no we wnątrz, jak i na

ze wnątrz dzię ki prze pięk nej ilu mi -

na cji świetl nej. Pod świe tle nia wy -

ko na no przy po mo cy 32 opra wach

oświe tle nio wych – gór na część ele -

wa cji jest w ko lo rze bia łym a w dol -

nej czę ści w ko lo rze żół tym. No we

oświe tle nie ste ro wa ne jest za po -

mo cą czuj ni ka zmierz cho we go. No -

cą bry ła bu dyn ku otrzy ma ła no wy

cie ka wy wy gląd i sta ła się punk -

tem roz po zna wal nym na te re nie

mia sta. 

Przy go to wu jąc się na no wy rok,

a co za tym idzie – ko lej ne wy zwa -

nia, sce na „Ga my” wy po sa żo na zo -

sta ła w no we ko ta ry, któ re jak mó -

wi Krzysz tof My al ski, kie row nik

obiek tu, nie zbęd ne są do wy sta -

wia nia ko lej nych spek ta kli te atral -

nych. Koszt za ku pu ko tar to nie co

po nad 40 tys. zł. 

34 no we miej sca par kin go we to

efekt pro wa dzo nej nie daw no in -

we sty cji na osie dlu Che mi ków. Jed -

nak to nie ko niec do brych wia do -

mo ści. W ra mach pro jek tu za dba no

rów nież o es te ty kę zie le ni, a tak że

po sta wio no no we zna ki, któ re zna -

czą co wpły ną na bez pie czeń stwo

naj bliż szych miesz kań ców.

Koń czą cy się, 2018 rok ob fi to wał

w licz ne in we sty cje miej skie re ali -

zo wa ne na osie dlu Che mi ków.

Na le ży tu wspo mnieć cho ciaż by o in -

sta la cji no we go oświe tle nia LED -

-owe go, re mon cie chod ni ka, czy bu -

do wie si łow ni ze wnętrz nej. Du ży mi

in we sty cja mi pro wa dzo ny mi na tym

te re nie by ły rów nież re kul ty wa cja

bo iska pił kar skie go oraz ter mo mo -

der ni za cja znaj du ją ce go się w po -

bli żu Do mu Kul tu ry „Ga ma”.  Te raz

przy szedł czas na za dba nie o miej -

sca par kin go we, co jest nie zwy kle

istot ne w okre sie świą tecz nym, kie -

dy to oko licz nych miesz kań ców od -

wie dza ją ro dzi ny i zna jo mi. 

Na osie dlu Che mi ków po wsta ło

więc 34 no wych miejsc par kin go -

wych wraz z doj ścia mi. Po nad to

wy ko na no od wod nie nie i prze bu -

do wa no wo do ciąg. 

Miej sca par kin go we zbu do wa -

ne zo sta ły z kost ki be to no wej oraz

z płyt ażu ro wych, chod nik na to -

miast z kost ki be to no wej. W ra -

mach in we sty cji upo rząd ko wa no

rów nież zie leń i do ko na no ozna -

ko wa nia pio no we go (ozna ko wa nie

po zio me zo sta nie wy ko na ne na wio -

snę).

Nowe miejsca
parkingowe na
osiedlu ChemikówNa ukoń cze niu są pra ce zwią za -

ne z mo der ni za cją wa łów prze ciw -
po wo dzio wych przy ul. Dyr dy w Bie -
ru niu (Czar nu cho wi ce) i przy
ul. Wa ło wej w Boj szo wach (Je dli -
na) – po wie dział Ma rek Sy gut ze
Nad zo ru Wod ne go w Bie ru niu PGW
„Wo dy Pol skie”. In we sty cja ta bę -
dzie mia ła zna czą cy wpływ na po -
pra wę bez pie czeń stwa prze ciw po -
wo dzio we go na te re nie obu miast.

To by ła dłu go wy cze ki wa na in we -
sty cja. Na szczę ście po kil ku let nich
sta ra niach w koń cu uda ło się ją zre -
ali zo wać. Plan mo der ni za cji wa łów
prze ciw po wo dzio wych przy uli cy Dyr -
dy w Bie ru niu -Czar nu cho wi cach za -
czę ły się kla ro wać jesz cze w lip cu te -
go ro ku. Za le d wie mie siąc póź niej
Bur mistrz Mia sta – Kry stian Grze si ca
spo tkał się w Bie ru niu z An drze jem
Śli wa kiem – Za stęp cą Dy rek to ra Re -
gio nal ne go Za rzą du Go spo dar ki Wod -
nej w Gli wi cach. Spo tka nie do ty czy -
ło wspól nych dzia łań w za kre sie
po pra wy bez pie czeń stwa prze ciw -
po wo dzio we go na te re nie mia sta.
W trak cie spo tka nia omó wio no za -
sa dy i kie run ki współ pra cy Gmi ny
Bie ruń z Pań stwo wym Go spo dar -
stwem Wod nym „Wo dy Pol skie”
RZGW w Gli wi cach w za kre sie po -
pra wy bez pie czeń stwa po wo dzio we -
go na te re nie mia sta. Bur mistrz zo -
stał wów czas za po zna ny ze sta nem
pro ce dur zmie rza ją cych do re ali za cji
za da nia pn. „Mo der ni za cja i nad bu -
do wa le wo stron ne go ob wa ło wa nia
rze ki Wi sły w Bie ru niu Czar nu cho wi -

cach od uj ścia rze ki Prze mszy do mo -
stu na w ul. War szaw skiej wraz z od -
wod nie niem te re nów wa łów rze ki
Prze mszy”. Po nad to do ko na no wi -
zy ta cji miej sca pla no wa nych prac.

W dru giej czę ści spo tka nia przed -
sta wio ne zo sta ły Dy rek to ro wi RZGW
w Gli wi cach new ral gicz ne miej sca
szcze gól nie na ra żo ne na za gro że -
nie po wo dzio we oraz po trze by w za -
kre sie bie żą ce go utrzy ma nia wa łów
i prze pu stów wa ło wych. Obec ne
na spo tka niu oso by za po zna ły się
z bie żą cym sta nem wy bra nych frag -
men tów wa łów prze ciw po wo dzio -
wych wzdłuż rze ki Wi sły, Mlecz nej
i Go styn ki oraz wy ma ga nym za kre -
sem prac kon ser wa cyj nych.

Moż na ode tchnąć z ulgą

W kon se kwen cji roz mów 24 wrze -
śnia te go ro ku na stą pi ło prze ka za -
nie pla ców bu dów wy ko naw com ro -

bót. Prze ka za no pla ce bu do wy przy
ul. Dyr dy w Bie ru niu (Czar nu cho wi -
ce) i przy ul. Wa ło wej w Boj szo wach
(Je dli na). Dzię ki te mu spo tka niu moż -
na by ło przy stą pić do re ali za cji tej
dłu go wy cze ki wa nej in we sty cji. 

Za da nie po le ga ło na prze bu do -
wie prze pu stu wa ło we go P6 oraz
wy ko na nie nad bu do wy le we go wa -
łu prze ciw po wo dzio we go rze ki Wi -
sły wraz z prze bu do wą czę ści na -
po wietrz nej li nii oświe tle nia przy
ul. Dyr dy. Wy ko naw cą te go za da -
nia sta ło się Kon sor cjum firm: PBW
HY DRO MEX Ro man Kwie cień i Za -
kład Wie lo bran żo wy An to ni Pi su la
z Dą bro wy Gór ni czej. Koszt za da -
nia wy niósł 1 400 612,67 zł brut to.

Rów no le gle pro wa dzo ne by ły pra -
ce w Boj szo wach -Je dli nie po le ga ją -
ce na prze bu do wie prze pu stu oraz
wa łu prze ciw po wo dzio we go rze ki
Wi sły. Koszt te go za da nia wy -
niósł 865 823,56 zł brut to.

Modernizacja lewobrzeżnego
wału Wisły
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Za koń czo no pra ce zwią za ne z re wi ta li za cją

za byt ko we go Cmen ta rza Ży dow skie go przy uli -

cy Wi ta w Bie ru niu. Za da nie to re ali zo wa ne

by ło w ra mach bu dże tu par ty cy pa cyj ne go pn.:

„Re wi ta li za cja za byt ko we go cmen ta rza ży dow -

skie go w Bie ru niu” i po le ga ło na ogro dze niu

za byt ko we go miej sca 40. me tra mi ogro dze -

nia, prac po rząd ko wych na te re nie cmen ta rza

z za cho wa niem wa run ków wy da nych przez

Za rząd Gmi ny Wy zna nio wej Ży dow skiej w Ka -

to wi cach. Cał ko wi ty koszt re ali za cji za da nia

wy niósł 30 948,00 zł.

Po nad 90 ty się cy zło tych to koszt

in we sty cji prze pro wa dzo nej na osie -

dlu Wę glo wa w Bie ru niu No wym.

Re mont po le gał na wy mia nie na -

wierzch ni chod ni ka na osie dlu

przy uli cy Wę glo wej po mię dzy bu -

dyn ka mi 45,47 i 61,69 oraz na re -

mon cie scho dów i po dej ścia w re -

jo nie bu dyn ku 254, 252 o łącz nej

po wierzch ni 154 me try. 

Za da nie zre ali zo wa ne zo sta ło

przez Fir mę Usłu go wo -Han dlo wą

Kop -Mat Ma te usz Mo mot w ra -

mach Bu dże tu Oby wa tel skie go.

Przy po mnij my, że wspo mnia ne

wy żej za da nie by ło jed nym z czte -

rech re mon tów chod ni ków. Do tej

po ry po dob ne in we sty cje uda ło się

zre ali zo wać na uli cy Bar bór ki, Oświę -

cim skiej i osie dlu Ho me ra.

Wyremontowano
chodnik
na osiedlu Węglowa

Pod pi sa no
umo wę na
za pro jek to wa nie
i wy bu do wa nie
oświe tle nia dro gi
ro we ro wej

Rewitalizacja Cmentarza
Żydowskiego 

W śro dę, 19 grud nia, Bur mistrz
Bie ru nia Kry stian Grze si ca pod pi sał
umo wę na re ali za cję za da nia pn.
„Za pro jek to wa nie i bu do wa oświe -
tle nia dro gi ro we ro wej od uli cy Ba -
ry ki do uli cy do uli cy Ko ście le nej”
w ra mach pro jek tu „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”.

In we sty cja ta wy ko na na bę dzie
w for mu je „Za pro jek tuj -wy bu duj”.
Za kła da bu do wę oświe tle nia wzdłuż
ist nie ją cej dro gi ro we ro wej, któ re
opar te bę dzie o in no wa cyj ny sys -
tem na dąż ny.

Lam py za in sta lo wa ne bę dą na ca -
łej dłu go ści tra sy co oko ło 35 m.
Łącz nie na od cin ku 4 km za in sta lo -
wa nych zo sta nie 115 opraw oświe -
tle nio wych ty pu LED wy po sa żo -

nych w ste row nik lo kal ny, któ ry
umoż li wi za rów no ste ro wa nie za -
si la czem LED, jak i ko mu ni ka cję po -
mię dzy ste row ni kiem cen tral nym
a ste row ni ka mi lo kal ny mi pra cu -
ją cy mi w tej sa mem sie ci.

Przy po mnij my, że in we sty cja ta
jest jed nym z kil ku za dań, któ re
zre ali zo wa ne zo sta ną w ra mach
bu do wy tzw. Cen trum Prze siad ko -
we go w Bie ru niu No wym. Na re -
ali za cję ca łe go, kil ku za da nio we go
pro jek tu 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.
Po za in sta la cją oświe tle nia wzdłuż
dro gi ro we ro wej od uli cy Ba ry ki
do uli cy Ko ściel nej, pro jekt do ce -
lo wo za kła da rów nież re mont dwor -
ca ko le jo we go, bu do wę ro we row -
ni oraz wy bu do wa nie ko lej nych
dróg ro we ro wych w Bie ru niu.
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So bo ta zde cy do wa nie upły nę ła
nam pod zna kiem do brej mu -
zy ki i nie zwy kłych sma ków. Był

to bo wiem pierw szy dzień fe sti wa lu
fo od truc ków, na któ ry zje cha ły się
kuch nie z ca łe go świa ta – m.in. z Ame -
ry ki, Gre cji, Hisz pa nii, czy od le głej
Ja po nii. Nic więc dziw ne go, że mo -
bil ne sto iska cie szy ły się tak du żym
za in te re so wa niem. 

– Cie szę się, że na Bie ruń ski Ry nek
w koń cu za wi ta ły fo od truc ki. Mo im
zda niem jest to nie zwy kła oka zja
do te go, aby po znać coś in ne go, a jak
mó wi sta re po rze ka dło „Przez żo łą -
dek do ser ca”. Moż na po wie dzieć,
że dziś od da łam swo je ser ce i to kil -
ku krot nie – mó wi ła pa ni Jo la z Bie -
ru nia No we go.

Ra do snej kon sump cji sprzy ja ła tak -
że at mos fe ra pod sy ca na przez opra -
wę mu zycz ną. 

O tym, jak nie zwy kłe i cie płe mo gą
być świę ta prze ko ny wa ła nas już na -
stęp ne go dnia sil na gru pa ar ty stycz -
na zło żo na z naj młod szych bie ru nian.
Już o godz. 13.00 na sce nie za go ści ła
gru pa z przed szko la „Ka ro lek”. Na stęp -
nie at mos fe rę ogrza li tan ce rze ze Stu -
dia Tań ca No wo cze sne go „World of

Dan ce” oraz Szko ły Tań ca „eMo tion
Dan ce Aca de my”. Za raz po nich po ja -
wi li się przed sta wi cie le grup mu zycz -
nych „Bie ruń skie Gi gan ty” i „Fi re”. 

Po tej daw ce emo cji zde cy do wa -
nie na le ża ło od po cząć. Jak moż na zro -
bić to le piej, niż oglą da jąc spek takl?
Zgro ma dze ni na ryn ku miesz kań cy
Bie ru nia – za rów no ci star si, jak i nie -
co młod si z ra do ścią obej rze li więc
przedstawienie pt. „Nie spo dzian ka
dla św. Mi ko ła ja” w wy ko na niu gru -
py „Ro ko i Co li no”.

Za raz po nich za pre zen to wa ła się
ostat nia gru pa naj młod szych ar ty -
stów – dzie ci z Przed szko la nr 1. 

Po po łu dniu dzie ci wspól nie z Bur -
mi strzem Mia sta za pa li ły cho in kę,
któ ra znaj du je się w sa mym cen trum
bie ruń skie go ryn ku. Tym sym pa tycz -
nym ak cen tem za in au gu ro wa li śmy
przed świą tecz ny okres w na szym mie -
ście. Wie czo rem wy stą pił ze spół „Krzy -
wa Al ter na ty wa”, któ ry hucz nie
za koń czył dwu dnio wy Jar mark Bo żo -
na ro dze nio wy w Bie ru niu.

Jak to się mó wi „wszyst ko co do -
bre, szyb ko się koń czy” – z nie cier pli -
wo ścią cze ka my więc na przy szło rocz -
ną edy cję Jar mar ku. Do zo ba cze nia!

Po czu li śmy ma gię świąt!
JARMARK BOŻONARODZENIOWY W BIERUNIU
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Świę ta Bo że go Na ro dze nia to czas

mi ło ści, re flek sji, ser decz nych spo -

tkań, ale tak że ra do ści ze wspól ne -

go ko lę do wa nia. Aby przy spie szyć

te ra do sne chwi le, w dniu 1 grud nia

w Ju trzen ce od by ło się do rocz ne

spo tka nie osób nie peł no spraw nych

z Mi ko ła jem. 

– Przed świą tecz ne spo tka niu mi -

ko łaj ko we jest jed ną z wie lu im prez

or ga ni zo wa nych dla pod opiecz nych

bie ruń sko - boj szow skie go Sto wa rzy -

sze nia na Rzecz Osób Nie peł no spraw -

nych „Ra dość Ży cia” – po wie dział

prze wod ni czą cy An drzej Sy tlok i do -

dał: do tych ra do snych im prez na le -

żą rów nież Po wia to we Igrzy ska Osób

Nie peł no spraw nych, do rocz ny bi wak

że glar ski na Za le wie Dzieć ko wic kim

czy za ba wa kar na wa ło wa.

W tym ro ku gość z La po nii roz dał

w Bie ru niu do kład nie 96 pa czek z pre -

zen ta mi świą tecz ny mi, czy li pra wie

ty le ilu człon ków li czy Sto wa rzy sze -

nie. Są wśród nich oso by na wóz kach

in wa lidz kich, z ze spo łem Do wna, epi -

lep sją, au ty zmem, nie do słu chem, głę -

bo kim upo śle dze niem umy sło wym

i upo śle dze nia mi sprzę żo ny mi.

Po nie waż zbli ża ją się świę ta Bo -

że go Na ro dze nia nie mo gło za brak -

nąć dzie le nia się opłat kiem, któ rym

z nie peł no spraw ny mi prze ła ma li się

mie dzy in ny mi: bur mistrz Bie ru -

nia – Kry stian Grze si ca z wi ce prze -

wod ni czą cą Ra dy Miej skiej Kry sty -

ną Wró bel, wójt Boj szów Adam

Ducz mal z prze wod ni czą cym Ra dy

Gmi ny Mar kiem Ku mo rem oraz wła -

dze po wia tu ze sta ro stą Ber nar dem

Bed no rzem oraz He le ną Mo len dow -

ską Ma gie ra wi ce prze wod ni czą cą

Ra dy Po wia tu. 

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi ły

dzie ci z Przed szko la nr 1 z przed sta -

wie niem „Kró lo wa śnie gu” oraz uczen -

ni ce Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w pro -

gra mie ta necz no -wo kal nym. 

MI KO ŁAJ
u nie peł no spraw nych 

15
grud nia bie ruń ska pły wal -

nia przy Szko le Pod sta -

wo wej nr 1 wy peł ni ła się

ra do sny mi roz mo wa mi dzie ci i do ro -

słych. Wszyst ko to za spra wą zor ga -

ni zo wa nych przez Bie ruń ski Ośro dek

Spor tu i Re kre acji Za wo dów Mi ko łaj -

ko wych w Pły wa niu. Choć so bo ta to

czas od po czyn ku, mło dzi pły wa cy już

od godz. 9:00 cze ka li tyl ko na to, aby

móc wsko czyć do wo dy. Za wo dy ofi -

cjal nie otwo rzył Bur mistrz Mia sta – Kry -

stian Grze si ca w to wa rzy stwie go ścia,

któ re go za brak nąć nie mo gło – sa -

me go Świę te go Mi ko ła ja!

Pierw si do wo dy we szli naj młod si

za wod ni cy – przed szko la ki, któ rzy by li

moc no do pin go wa ni przez swo ich

ro dzi ców. Do prze pły nię cia mie li

aż 12,5 m.

Na stęp nie przy szedł czas na rocz -

ni ki od 2011 wzwyż. Tu już za wo dy

na bra ły in ne go wy glą du, a po przecz -

ka za wie szo na by ła bar dzo wy so ko.

Mło dzi pły wa cy po ko na li dy stans 25 m

i 50 m i to róż ny mi sty la mi pły wac ki -

mi. Za wod ni cy pre zen to wa li bar dzo

wy rów na ny po ziom, a o wy gra nej

czę sto de cy do wa ły mi li me try. Wszy -

scy za wod ni cy otrzy ma li od bur mi -

strza mia sta Kry stia na Grze si cy i dy -

rek to ra BOSIR-u Mi chał Żerd ka pa -

miąt ko wy me dal oraz słod ki upo mi -

nek od Mi ko ła ja. Na stęp nie przy szedł

czas na ka te go rię open, w któ rej wy -

star to wa li nie co star si za wod ni cy.

Na dy stan sie 100 m naj szyb szy oka -

zał się Mi ko łaj – Ar tur Pi tu ra

przed Woj cie chem Go du lą i Agniesz -

ką Go du lą. Łącz nie we wszyst kich

kon ku ren cjach udział wzię ło ok. 150

uczest ni ków.

Zwy cięz com
ser decz nie gra tu lu je my!

Z Mikołajem… do wody!
Mi ko łaj ko we za wo dy pły wac kie ma ją w Bie ru niu bo ga tą tra dy cję i co ro ku przy cią ga ją

praw dzi we tłu my. Nie co dzien nie prze cież moż na po pły wać w ba se nie z Mi ko ła jem!

Dzień Ob ja wie nia Pań skie go, po -

tocz nie na zy wa ne w Pol sce Świę tem

Trzech Kró li, sta no wi waż ny punkt

w ka len da rzu li tur gicz nym – na le ży

do jed nych z pierw szych świąt, któ re

usta no wił Ko ściół. Wspo mi na ne jest

wów czas wy da rze nie opi sa ne w Ewan -

ge lii Ma te usza, w któ rym Mę dr cy ze

Wscho du, na zy wa ni rów nież Kró la -

mi lub Ma ga mi (w VIII wie ku nada no

im imio na Kac per, Mel chior i Bal ta -

zar), wy ru szy li do Be tle jem, by po -

kło nić się No wo na ro dzo ne mu Je zu -

so wi. Pro wa dze ni przez be tle jem ską

gwiaz dę, przy nie śli Ma łe mu Dzie ciąt -

ku dro go cen ne da ry: mir rę, zło to i ka -

dzi dło. Od stu le ci Świę to Trzech Kró li

nie odmien nie wią że się z tra dy cją

wy sta wia nia ja se łek oraz tzw. wi do -

wisk he ro do wych. Po cząt ko wo by ły

one zna ne we Wło szech, póź niej we

Fran cji. W śre dnio wie czu roz po -

wszech ni li je fran cisz ka nie. Le gen da

gło si na wet, że tra dy cję wy sta wia nia

ja se łek (tak jak i bu do wę szo pek bo -

żo na ro dze nio wych) za po cząt ko wał

sam św. Fran ci szek z Asy żu. Or szak

w na szym kra ju na wią zu je  do tra dy -

cji ja seł ko wej i ko lęd ni czej, po le ga

na przej ściu uli ca mi dzie ci i kró lów,

któ rzy zmie rza ją do sta jen ki, aby po -

kło nić się Je zu so wi, śpie wa jąc  po dro -

dze ko lę dy! Jest to wy da rze nie, któ -

re łą czy, za chę ca do wspól ne go

dzia ła nia! Za pra sza my do udzia łu

w te go rocz nym bie ruń skim Or sza ku

Trzech Kró li, po łącz my si ły! Da ta zna -

na: 6 stycz nia, Or szak roz po czy na my

od uczest nic twa we  Mszy świę -

tej – w ko ście le pw. św. Bar ba ry.

Po Mszy  (12.30) wy ru sza my Tra są

Or sza ku (uli ca mi – św. Bar ba ry, Wę -

glo wą, Kró lo wej Ja dwi gi, Plan ta mi

Ka ro la, Bu dzyń ską) i do cie ra my do ko -

ścio ła pw. NSPJ, na dal sze ko lę do -

wa nie i ja seł ka. 

Mag da le na Kly ta 

Orszak Trzech Króli
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We wto rek 11 grud nia do

Miej skiej Bi blio te ki Pu -

blicz nej nr 1 za wi ta ła gru pa Ja gó dek

z Przed szko la nr 1. Na po cząt ku spo -

tka nia dzie ci wy słu cha ły opo wia da -

nia au tor stwa Astrid Lind gren

pt. „Bo że Na ro dze nie w Bul ler byn”.

Ja gód ki po tra fi ły wspa nia le od po -

wie dzieć na py ta nia zwią za ne z tre -

ścią książ ki. Po rów na ły rów nież, jak

róż nią się pol skie zwy cza je bo żo na -

ro dze nio we od tych, kul ty wo wa nych

w Bul ler byn. Po lek tu rze przy szedł

czas na tro chę tań ca. Dzie ci w takt

świą tecz ne go prze bo ju na śla do wa ły

świą tecz ne po rząd ki. Na stęp nie

na przed szko la ki cze ka ła krzy żów ka

zwią za na z Bo żym Na ro dze niem. Spo -

ro emo cji wzbu dzi ły tak że świą tecz -

ne za gad ki lo so wa ne ze spe cjal nej

skar pe ty. Ja gód ki szyb ko i spraw nie

uło ży ły puz zle z wi ze run kiem Świę -

te go Mi ko ła ja. Na ko niec dzie ci pięk -

nie ozdo bi ły pa pie ro we cho in ki, z któ -

ry mi z du mą po zo wa ły do zdję cia.

Dzię ku je my mi łym Go ściom za od -

wie dzi ny, wszyst kim ży czy my, aby

nad cho dzą ce Świę ta Bo że go Na ro -

dze nia by ły ro dzin ne i ma gicz ne, tak

jak te w książ ko wym Bul ler byn.

Bieruńskie Bullerbyn

Z szacunku do tradycji
Na ła mach „Rod ni” przed sta wia my syl wet ki osób miesz kań ców Bie ru nia, któ rzy re pre zen tu ją na sze mia sto na róż nych płasz czy -

znach. W tym ro ku o na szym mie ście zro bi ło się gło śno, a to za spra wą dwóch pań, któ re wzię ły udział w kon kur sie na Ślą za ka Ro -
ku or ga ni zo wa ne go przez Ra dio Ka to wi ce. O pa ni Ur szu li Pod bioł – pół fi na li st ce kon kur su opo wie dzie li śmy w ubie głym mie sią cu.
W tym wy da niu opo wie my o pa ni Elż bie cie Ko biór, któ ra za ję ła trze cie miej sce w tych zma ga niach. 

W
dzi siej szych cza sach ze

świe cą szu kać ko goś, kto

pa mię ta jesz cze o swo ich

ślą skich ko rze niach i tra dy cji. Mło dzi

Ślą za cy już daw no za po mnie li czym

jest gwa ra. Na szczę ście są ta kie ro -

dzi ny, któ re nie dość, że pa mię ta ją

o swo jej tra dy cji, to jesz cze ją pie lę -

gnu ją. Przy kła dem mo że tu być pa ni

Elż bie ta Ko biór, któ ra za sły nę ła ostat -

nio tym, że zdo by ła za szczyt ne trze -

cie miej sce pod czas XXVIII edy cji kon -

kur su na Ślą za ka Ro ku, któ re go

or ga ni za to rem jest nie zmien nie Ra -

dio Ka to wi ce. W te go rocz nej edy cji

udział wzię ło po nad 50. uczest ni ków.

Ich za da niem by ło wy gło sze nie w gwa -

rze ślą skiej krót kie go mo no lo gu.

Po emo cjach zwią za nych z wy stę pem,

szyb ko oka za ło się, że na bie ru nian ki

cze ka ją na stęp ne wy zwa nia. Za pro -

szo ne zo sta ły do pół fi na łu, gdzie

przed ju ry zło żo ne go z prof. Ja na Miod -

ka, prof. ks. Je rze go Szy mi ka i eu ro -

de pu to wa ne go Ja na Ol brycht po now -

nie mu sia ły po pi sać się swo imi

gwa ro wy mi umie jęt no ścia mi. 

Choć jest on jed ny z trud niej szych

kon kur sów, dla pa ni Elż bie ty po słu -

gi wa nie się gwa rą ślą ską to coś bar -

dzo na tu ral ne go. 

Po cho dzę z Cheł mu Ślą skie go.

Po ślu bie prze nio słam się tu, do Bie -

ru nia. Tra dy cja ślą ska by ła w mo im

do mu od za wsze. Tak wy cho wy wa -

łam się ja, mój mąż i tak wy cho wu je

się na sza cór ka – w sza cun ku do tra -

dy cji – za zna cza pa ni Elż bie ta w roz -

mo wie z „Rod nią”.

To wła śnie cór ka pa ni Elż bie ty, Ju -

lia, sta ła się po wo dem ca łe go za mie -

sza nia i na mó wi ła ma mę do udzia łu

w kon kur sie. Sa ma rów nież ma

na kon cie kil ka na gród. Jej pierw szy

wy stęp od był się, gdy Jul ka mia ła za -

le d wie 5 lat. Ośmie lo na, za le d wie

trzy la ta póź niej wzię ła udział w swo -

im pierw szym kon kur sie. Ten po cią -

gnął za so bą ko lej ne. W każ dym z nich

zaj mo wa ła pierw sze lub dru gie miej -

sce. 

Przez dłu gie la ta je śli śmy z cór ką

do Imie li na, Cho rzo wa oraz Cho rzo -

wa. Do pie ro gdy mia ła 13 lat na mó -

wi li śmy ją z mę żem do te go, aby wzię -

ła udział w Kon kur sie na Ślą za ka Ro ku.

Uda ło się – zdo by ła ty tuł Ślą zacz ki Ro -

ku! – chwa li cór kę pa ni Elż bie ta.

Za chę co ny suk ce sem cór ki w na -

stęp nym ro ku udział w kon kur sie

wziął mąż pa ni Elż bie ty i do stał się

do pół fi na łu.

Po my śla łam so bie wte dy „A co,

ma ma ja kaś gor sza” (śmiech)? I też

po sta no wi łam wziąć udział! – za żar -

to wa ła bie ru nian ka. 

Swój suk ces pa ni Elż bie ta upa tru -

je w wy cho wa niu. Po wta rza, że w jej

do mu kró lu ją ślą skie tra dy cje, a ję -

zy kiem, ja kim po słu gu ją się do mow -

ni cy jest ślą ska gwa ra.

Uwa żam, że trze ba dbać o to, aby

gwa ra ślą ska nie za gi nę ła. Za to od -

po wie dzial ni je ste śmy my – ro dzi ce.

Na sze dzie ci nie po słu gu ją się prze -

cież gwa rą w szko le. Wszy scy mło dzi

lu dzie wo lą roz ma wiać po pol sku.

Jak więc ma ją po znać tra dy cję swo -

ich przod ków? – prze ko nu je pa ni Elż -

bie ta.

Obok ję zy ka, bar dzo waż ne są dla

niej rów nież in ne tra dy cje. Pod kre śla,

że pre zen ty mi ko łaj ko we do ich do -

mu za wsze przy no si Mi ko łaj, a nie

Dzia dek Mróz, za to pre zen ty pod cho -

in ką za wsze zo sta wia Dzie ciąt ko. 

Nad cho dzą ce Świę ta spę dzi my jak

za wsze tra dy cyj nie – wy ja śnia – W gro -

nie ro dzin nym. Na sto le kró lo wać bę -

dzie oczy wi ście dwa na ście tra dy cyj -

nych po traw – do da je. 

Je ste śmy ocza ro wa ni opo wie ścią

pa ni Elż bie ty. Ta kich sa mych tra dy -

cyj nych świąt spę dzo nych w ro dzin -

nym gro nie ży czy my tak że so bie i na -

szym Czy tel ni kom.



HISTORIA Rodnia nr 12/2018     11

W
czas pró by cha rak te ru

i ide owo ści wcho dzi łem

stop nio wo. Naj pierw tyl -

ko czy ta nie te go, co wpa dło w rę ce

z dru gie go obie gu, po tem kse ro wa -

nie i udo stęp nia nie in nym. Praw da,

sa mo nie wpa dło – po trzeb ne by ły

sta ra nia „bo chcia łem wie dzieć”. Bo

wie dza to przede wszyst kim książ ki,

a książ ki są nie bez piecz ne, bo ro dzą

py ta nia i wąt pli wo ści. Ale po ja wia ły

się tak że in ne py ta nia: Kto ma? Czy

mi za ufa? Kie dy udo stęp ni? Na ile

dni? Ko mu ja mo gę za ufać? Jak nie

zdra dzić się tą ry zy kow ną ak tyw no -

ścią przed naj bliż szy mi? Skąd wziąć

pie nią dze na tak czę ste kse ro wa nie

i in tro li ga tor ską opra wę? Jak uspo -

ka jać tych, co ry zy ku jąc, kse ru ją?

Na szczę ście wte dy już by łem po ożen -

ku, ale jesz cze bez po tom stwa, więc

nie za bie ra łem z te go, co dla dzie ci,

cho ciaż do cho dy ów cze sne go asy -

sten ta nie szo ko wa ły swo ją wy so ko -

ścią. A co zro bię, gdy wpad nę? Kto

mnie wy bro ni? Rek tor? Dzie kan?

Wąt pli we. Ko le dzy? Hmmm, tyl ko je -

den mnie ostrzegł: „Bądź bar dziej

ostroż ny; gdy ja wpad nę mam za so -

bą KOR -owców, któ rzy spra wę na -

gło śnią i mi po mo gą. Trud no bę dzie

ich do te go sa me go prze ko nać, gdy

ty wpad niesz”.

A na stał sier pień, po prze dzo ny na -

ro dzi na mi cór ki i za raz po tem prze -

pro wadz ka z Ka to wic na nie da le ką

oj co wi znę.  

PIĘK NA PAN NA „S”

Po tem, przez czas ra do snych kil -

ku na stu mie się cy, ry zy ko pu blicz nej

ak tyw no ści na rzecz „Pięk nej Pan ny

S” gdzieś się za po dzia ło. Po ja wi ło się

zno wu w pa mięt ną gru dnio wą noc.

A wraz z nią szok, bez rad ność, oba -

wy, nie do wie rza nie, wro gość. I nie -

uf ność wo bec tych po dru giej stro -

nie. Tak że wo bec ko le gów ina czej

pa trzą cych, ina czej oce nia ją cych to,

co by ło i co się wła śnie sta ło. Tak że

tych, świet nie wy kształ co nych, któ -

rzy do dzi siaj cier pią na, jak to na zy -

wa prof. An drzej Sza haj, wy bit ny fi -

lo zof i hi sto ryk my śli spo łecz nej,

syn drom „od mo wy wie dzy” – po pro -

stu nie lu bią i nie chcą wie dzieć. Za -

pew ne z oba wy, że mu sie li by zmie -

nić ogląd wie lu spraw i osób. Po ja -

wi ły się też wte dy na mo wy

pod ziem nych struk tur do ostra cy zmu

wo bec wszyst kich ska la nych przy na -

leż no ścią do PZPR. Ja ko ten nie zdy -

scy pli no wa ny „wol ny strze lec” aku -

rat te go ape lu nie po słu cha łem.

Na szczę ście. Ja kież by ło póź niej mo -

je zdzi wie nie, gdy po kil ku la tach oka -

za ło się, że ci no wi „Oni” wca le te go

„pa trio tycz ne go na ka zu” nie prze -

strze ga li i bra ta li się z kim się da ło,

a wręcz wcho dzi li w biz ne so we i po -

li tycz ne alian se z – jak ich jesz cze nie

tak daw no, z po gar dą, na zy wa -

li – „czer wo ny mi”. Ot, zwy czaj ni hi -

po kry ci – od kon tak tów i po li ty ki je -

ste śmy tyl ko my, zda wa li się mó wić.

Resz cie wa ra!

STRZEŻ CIE SIĘ UCZO NYCH

Gdy zno wu dzi siaj sły szę na wo ły -

wa nia do ape li o ostra cyzm – tym ra -

zem „ka sto wo -ce le bryc ki” – to już

wiem, co o tym są dzić. Oj nie, dzi siaj

też bym się nie dał na brać. Bo ci współ -

cze śni „Oni”, to wy łącz nie wy bit ni, a ci

„No wi”, od „do brej zmia ny”, to prze -

cież w ich mnie ma niu naj zwy klej si

uzur pa to rzy i par we niu sze. No i śle -

dzę od lat efek ty tej praw ni czej rze ko -

mo wy bit no ści: two rzy li przez la ta pra -

wo, w któ rym już się dzi siaj sa mi

po gu bi li, ale któ re po zwa la im – tym

po dob no wy bit nym eks per tom – cią -

gle re we la cyj nie za ra biać. Mam też

swo je zda nie o wy bit no ści eko no mi -

stów, po li to lo gów i so cjo lo gów, co to

wiesz czą od kil ku lat wiel ki kry zys w go -

spo dar ce, a tu ja koś żad na z tych ka -

san drycz nych co rocz nych pro gnoz nie

chce się im ni jak a ni jak speł nić. Co im

po zo sta je? Ner wo wość i glę dze nie, że

„no, te raz jesz cze nie, ale na pew no

za rok, no ewen tu al nie za pięć lat”.

Mi mo tych kom pro mi ta cji da lej uwa -

ża się ich za wy bit nych. Kry zys? Tak,

to kry zys bra ku sa mo dziel ne go my -

śle nia, ślep nię cia na fak ty nie pa su ją ce

do wdru ko wa nych, od lat nie wie trzo -

nych sztanc. „Strzeż cie się uczo nych

w pi śmie (Łk; 20, 45)” – prze strze gał

Chry stus w jed nej z Ewan ge lii. Za sta -

na wiam się za ra zem, jak to za im pre -

gno wa nie na wie dzę i praw dę ma się

do tre ści ślu bo wa nia skła da ne go przez

każ de go z nich przy pro mo cji dok tor -

skiej – mo wa tam jest prze cież o od -

wa dze i praw dzie. Chy ba jed nak ja -

kieś ja ja so bie z nas ro bią. Jak to „wy -

bit ni”. 

Wróć my jed nak do sta nu wo jen -

ne go. Dla mnie roz po czął się wte dy

czas skry wa nej przed naj bliż szy mi ak -

tyw no ści. Ja kiej? Zbiór ka pie nię dzy

wśród za ufa nych – z pra cy i z są -

siedz twa – dla ro dzin tych ska za nych,

któ rzy straj ko wa li na ko pal ni „Piast”

i „Zie mo wit”, dla in ter no wa nych

z FIAT -a. Cza sem uda ło się uzbie rać

dość spo ro. Wszyst ko to jed nak dzia -

ło się po za ofi cjal ny mi struk tu ra mi

pod ziem nej „So li dar no ści”. Dla cze go

tak? Wie dzia łem, że gdy wpad nę, to

nie po cią gnę za so bą ni ko go in ne go.

Prze czu wa łem, że pod zie mie jest in -

fil tro wa ne przez SB. Dzia ła jąc w po -

je dyn kę mia łem świa do mość, że dla

SB je stem ni kim. Ot, sza ry oby wa tel,

ide owiec.

Sens dal szej utaj nio nej przed wie -

lo ma ak tyw no ści wi dzia łem w kol -

por to wa niu pod ziem nych wy daw -

nictw, ulo tek, wspie ra niu pod zie mia

za ku pem tzw. ce gie łek: znacz ków,

ko pert, em ble ma tów, pocz tó wek

itp. I przede wszyst kim ksią żek. Je -

den eg zem plarz dla mnie, a resz ta

w dal szy obieg, do za in te re so wa nych

„wol nym sło wem” – nie by ło ich wie -

lu. Prze wa ża li ci od syn dro mu „od -

mo wy wie dzy”. I stra chu lub kon for -

mi zmu. Pa trzę cza sem z po god nym

uśmie chem na ga blo ty do mo wej bi -

blio te ki z po nad pięć set książ ka mi,

nie mal dwu sto ma róż ny mi ty tu ła mi

cza so pism i set ka mi znacz ków. Dla

mnie to wi do my, ma te rial ny do wód

ewan ge licz ne go da nia świa dec twa

od da nia idei „So li dar no ści”. Ktoś o tym

wie? Tak, ci, u któ rych prze trzy my -

wa łem to, co gro ma dzi łem i kol por -

to wa łem. By łem świa do mie po -

za struk tu ra mi, więc so li dar no ścio wi

ofi cje le nie wie dzie li i nie wie dzą.

Wie dzie li też ci, któ rym po ży cza łem

i ci, któ rzy ku po wa li to, co przy wo zi -

łem z Kra ko wa, War sza wy, Wro cła -

wia czy z Ka to wic, z do dziś ist nie ją -

cej księ gar ni „Wol ne Sło wo”

przy uli cy 3 Ma ja. Wśród sta łych od -

bior ców by li tak że, nie ste ty już dziś

nie ży ją cy, re dak to rzy ślą skiej pra sy:

Fe liks Netz, Jan F. Le wan dow ski, Mi -

chał Smo lorz i ży ją cy, za cny p. Wło -

dzi mierz Paź niew ski. Ta kim miej scem

prze ka zy wa nia by ła np. re dak cja „Ka -

to li ka”, przy uli cy 3-Ma ja w Ka to wi -

cach lub nie jed na ka wia ren ka. 

O dzi wo, w co wie lu po wąt pie wa,

z cza sem wie dzie li o mo jej ak tyw no -

ści tak że nie któ rzy prze ło że ni, rów -

nież ci par tyj ni. Nie raz się zda rzy ło,

że oso bi ście lub przez umyśl ne go,

py ta li czy nie mam przy pad kiem ja -

kie goś po szu ki wa ne go przez nich ty -

tu łu. Nie za ka po wa li, a mo gli. Mój

bez po śred ni prze ło żo ny, sza cow ny

prof. Mie czy sław Je rzak, szef ka te -

dry, a za ra zem pierw szy se kre tarz

na wy dzia le, za we zwał mnie do ga -

bi ne tu i po pro sił, bym na ja kiś czas

za nie chał te go, co ro bię, bo ka na ła -

mi par tyj ny mi do szły do nie go sy -

gna ły z SB, że za bar dzo so bie po -

zwa lam. To on był jed nym z mo ich

Anio łów Stró ży – do dzi siaj mam go

w do brej pa mię ci. Dru gim był ś. p.

ma jor Je rzy Za gór ski, se kre tarz POP,

eme ry to wa ny woj sko wy, szef lo kal -

nych struk tur PZPR -u w mo im ro -

dzin nym mie ście. Rów nież do nie go

do szła wia do mość o tym, czym się

trud nię – tak że on po pro sił, by na ja -

kiś czas za nie chać ak tyw no ści, bo py -

ta no o mnie; ale za ra zem ostrzegł,

bym ab so lut nie nie wda wał się w ja -

kie kol wiek roz mo wy z miej sco wym

tak sów ka rzem: „Tyl ko dzień do bry

i ko niec” – wie dzia łem, co to mo że

zna czyć. 

KRYP TO NIM KU RA CJUSZ

Gdy za ist nia ła moż li wość zaj rze -

nia do swo ich akt sko rzy sta łem z te -

go. Wte dy oka za ło się, kto mnie za -

ka blo wał. Sta tus „po krzyw dzo ne go”

otrzy ma łem 13.6.2005 r., o czym

też prze czy ta łem w „Gło sie” wy da -

wa nym przez An to nie go Ma cie re -

wi cza. Kil ka mie się cy póź niej, 8 mar -

ca 2006 r., przy no szą mi do czy tel ni

ka to wic kie go IPN -u tecz kę z na pi -

sem „Ku ra cjusz”, nr ewi den cyj -

ny 63251. „Ku ra cjusz”? Gdy je cha -

łem w lu tym 1986 r. do Sa na to rium

Na uczy ciel skie go w Szczaw ni cy, za -

bra łem ze so bą pod ręcz ną bi blio te -

kę bez de bi tów. Nie ukry wa łem, co

przy wio złem. Wśród czy tel ni czek by -

ła też, jak się póź niej oka za ło, TW,

czy li taj na współ pra cow nicz ka Służ -

by Bez pie czeń stwa, pa mię tam tyl -

ko jej imię, Kry sty na, na uczy ciel ka

w ja kiejś szko le w So snow cu. Po po -

wro cie z sa na to rium do Czę sto cho -

wy, gdzie miesz ka ła, zło ży ła pierw -

szy szcze gó ło wy ra port ze mną w ro li

głów nej i z odro bi ną do no sów

na swo je gro no na uczy ciel -

skie – przy oka zji. To by ła pod sta wa

do roz po czę cia śle dze nia. 

Na szczę ście po wo li, po wo li zbli ża -

ła się po li tycz na od wilż, więc mo ja

ak tyw ność kol por ter ska już nie by ła

du żym za gro że niem. Po za tym za pew -

ne by łem „za cień ki”, czy li za ma ło

waż ny, by zbyt nio mia ło się SB przej -

mo wać tym, z kim się kon tak tu je i co

roz po wszech nia ni żej pod pi sa ny.

Te raz od po wia dam już jed nak zde -

cy do wa nie na ty tu ło we py ta nie: by ło

war to. Co zy ska łem? Po god ne spoj -

rze nie na sie bie w lu strze cza su. Cho -

dzę wy pro sto wa ny, z god no ścią wśród

ko le ża nek i ko le gów z pra cy i po śród

lo kal nej spo łecz no ści. Ten czas oby -

wa tel skiej pró by za li czy łem. Na ile?

Niech to oce nia ją ci, któ rzy mnie zna li

wte dy i zna ją te raz. A do te go sa mo -

za do wo le nia jesz cze do cho dzą bu du -

ją ce, usły sza ne przed la ty sło wa do -

ra sta ją ce go Sy na: „Ta to, szko da, że

ja nie je stem tak od waż ny, jak ty”. 

Jan Czem pas

WSPO MNIE NIA STA NU WO JEN NE GO

I po co mi to by ło?
– pyta Jan Czempas
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D
o kład nie w Mi ko ła ja w biu -

row cu Da no ne zor ga ni zo wa -

no świą tecz ne śnia da nie. Pod -

czas spo tka nia przed sta wi cie le fir my

opo wie dzie li o swej dzia łal no ści i po -

chwa li li się pro duk cyj ny mi oraz efek -

tyw ny mi dzia ła nia mi spo łecz ny mi

i eko lo gicz ny mi. W spo tka niu uczest -

ni czy li: sta ro sta bie ruń sko -lę dziń ski

Ber nard Bed norz, bur mistrz Bie ru nia

Kry stian Grze si ca, dy rek tor fa bry ki

„Da no ne” w Bie ru niu Ra fał Pi wo war -

ski wraz z naj bliż szy mi współ pra cow -

ni ka mi oraz licz ni go ście. Przed sta -

wi cie le za kła du po in for mo wa li

o go to wo ści za trud nie nia przy szłych

me cha ni ków i elek try ków – ab sol -

wen tów Po wia to we go Ze spo łu Szkół

w Bie ru niu, a Te re sa Horst – dy rek -

tor PZS -u wrę czy ła świą tecz ny pre -

zent wy ko na ny przez uczniów dy rek -

to ro wi Ra fa ło wi Pi wo war skie mu

(do mek z pier ni ka).

W trak cie spo tka nia po in for mo wa -

no, że ulu bio ne mar ki Po la ków, ta -

kie jak Da nio, Da non ki, Ac ti via czy

Fan ta sia, po wsta ją wła śnie w fa bry -

ce w Bie ru niu a pro duk ty ze Ślą ska

pod bi ja ją Eu ro pę. Obec nie w Bie ru -

niu po wsta je aż bli sko 250 wa rian -

tów pro duk tów mlecz nych, a część

for ma tów – ta kich jak jo gur ty pit ne

w opa ko wa niach po wy żej 100 g oraz

ser ki w wy god nych sa szet kach, któ -

re po zwa la ją na prze cho wy wa nie pro -

duk tu po za lo dów ką aż do 6 go -

dzin – pro du ko wa nych jest wy łącz -

nie w Fa bry ce w Bie ru niu. 

„Ta ka spe cja li za cja w pro duk cji sta -

no wi dla nas sil ną prze wa gę kon ku -

ren cyj ną w Eu ro pie oraz po twier dza

stra te gicz ną ro lę bie ruń skiej fa bry ki

w glo bal nych struk tu rach Da no ne.

Pro duk ty, któ re two rzy ze spół po -

nad 600 pra cow ni ków fa bry ki, tra fia -

ją do po nad 20 kra jów, głów nie z re -

jo nu Eu ro py Za chod niej, a ska la

eks por tu, jak i licz ba wa rian tów pro -

duk to wych wy sy ła nych po za gra ni ce

na sze go kra ju, sys te ma tycz nie ro śnie.

Je stem dum ny z te go, że ja kość pro -

duk tów z Bie ru nia ce nio na jest przez

kon su men tów w wie lu kra jach” – po -

wie dział Ra fał Pi wo war ski, Dy rek tor

Fa bry ki Da no ne w Bie ru niu. 

Fa bry ka Da no ne w Bie ru niu wspie -

ra roz wój pol skich rol ni ków, któ rzy

od lat do star cza ją wy so kiej ja ko ści

mle ko. Po wsta ją z nie go jo gur ty,

ser ki oraz de se ry mlecz ne. Fir ma

współ pra cu je z 80 go spo dar stwa mi

rol ny mi z re gio nu – w wie lu przy -

pad kach od 20 lat, czy li od po cząt -

ku dzia łal no ści fir my w Bie ru niu.

W Da no ne sta wia my na sil ne,

bez po śred nie re la cje – każ de go do -

staw cę trak tu je my ja ko człon ka na -

sze go ze spo łu – zna my się oso bi -

ście i mię dzy in ny mi dzię ki tym

re la cjom współ pra cu je my przez

wie le lat. Fir ma Da no ne ge ne ru je

w pol skiej go spo dar ce za trud nie -

nie, w spo sób bez po śred ni oraz po -

śred ni, na po zio mie po nad 5000

miejsc pra cy. Dla po rów na nia, ta -

ka licz ba miejsc pra cy od po wia -

da 40% osób w wie ku pro duk cyj -

nym w Bie ru niu. Ze spół fa bry ki

w Bie ru niu two rzy po nad 600 pra -

cow ni ków, któ rzy chęt nie wią żą się

z Da no ne na wie le lat – śred ni staż

pra cy to 10 lat i cią gle w na szym

ze spo le jest miej sce dla pra cow ni -

ków z Bie ru nia do dał dy rek tor Pi -

wo war ski.

Na to miast od po wia da jąc na py -

ta nie zwią za ne z ochro ną śro do wi -

ska po wie dział: Dzię ki wdro że niu

licz nych roz wią zań z my ślą o śro do -

wi sku, fa bry ka w Bie ru niu do pro -

wa dzi ła do znacz nych re duk cji jej

wpły wu na śro do wi sko: emi sja CO2
w la tach 2009-2017 zo sta ła zmniej -

szo na aż o 25%, w cią gu ostat nich

10 lat re duk cja zu ży cia ener gii wy -

nio sła 21%, na to miast zu ży cie wo -

dy spa dło o 20%. 

Świa to wy kon cern w Bie ru niu
SPOTKANIE W DA NO NE

W przeded niu Mię dzy na ro do we -

go Dnia Wo lon ta riu sza, któ ry przy -

pa da 5 grud nia, do wie dzie li śmy się

o wy jąt ko wym wo lon ta riu szu – miesz -

kań cu Bie ru nia – któ ry ja ko je den

z czwór ki Po la ków zo stał przy ję ty

do Mię dzy na ro do we go Wo lon ta ria -

tu, aby wziąć udział w Świa to wych

Let nich Igrzy skach Olim piad Spe cjal -

nych w Abu Dha bi w mar cu 2019 ro -

ku.

To mek bar dzo lu bi sport, a zwłasz -

cza pły wa nie, któ re tre nu je od daw -

na. To je go uko cha na pa sja. Jest za -

wod ni kiem Olim piad Spe cjal nych.

Od lat zdo by wa me da le w za wo dach

re gio nal nych. Upra wia z suk ce sa mi

rów nież in ne dys cy pli ny – ka ja kar -

stwo, że glar stwo. Zi mą tre nu je jaz dę

na nar tach i uczest ni czy w obo zach

nar ciar skich. Za swo je osią gnię cia

spor to we po raz ko lej ny otrzy mał na -

gro dę Bur mi strza Mia sta Bie ru nia.

Aby To mek i trój ka po zo sta łych

uczest ni ków mo gli wy je chać do Abu

Dha bi nie zbęd ne jest wspar cie fi nan -

so we tej ini cja ty wy. Jak mó wią or -

ga ni za to rzy: – Przy go to wu jąc ten

pro jekt osza co wa li śmy kosz ty wy -

pra wy czwór ki wo lon ta riu szy wraz

z opie ku na mi na kwo tę oko ło 40 tys.

zło tych. Jest to dla nas prze ogrom -

ny koszt, ale wie rzy my, że szczyt ny

cel przy cią gnie do brych lu dzi, któ rzy

po mo gą nam w je go sfi nan so wa niu.

Czy – ma jąc na uwa dze wy jąt ko -

wość na sze go przed się wzię cia – ze -

chce cie Pań stwo przy łą czyć się

do Gro na Spon so rów? Za pew nia my,

że każ da zło tów ka wspo ma ga ją ca tę

ini cja ty wę zo sta nie do brze wy da -

na – speł ni ma rze nia na szej mło -

dzie ży i bę dzie do wo dem, że w lu -

dziach si ła, że ma rzyć war to, że

po ma gać war to do da ją przed sta wi -

cie le ko mi te tu spo łecz ne go „Prga -

nę zwy cię żyć”.

MOŻESZ GO WESPRZEć

To mek Strą czyń ski: czy li bie ru nia nin w Abu Dha bi

Za pra sza my do wpłat na ra chu nek ban ko wy: ko niecz nie z do pi skiem

„Abu dha bi” lub „Wo lon ta riat”.

Ko mi tet Spo łecz ny „Pra gnę Zwy cię żyć” – Woj ciech Tu rek

Bank BGŻ BNP Pa ri bas SA:
11 1600 1462 1027 0281 9000 0002 PLN

lub 38 1600 1462 1027 0281 9000 0001 – USD
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Zwie rzę ta to są na si bra cia mniej -

si, twier dził św. Fran ci szek z Asy żu.

Nie ste ty, czę sto by wa tak, że czło -

wiek po zo sta je obo jęt ny na los stwo -

rzeń, za któ re po wi nien się czuć od -

po wie dzial ny. Do bit nie świad czą o tym

przy pad ki po rzu ca nia zwie rząt w la -

sach lub na osie dlach. Nie bądź my

obo jęt ni, zwie rzę ta po tra fią się od -

wdzię czyć za oka za ne ser ce. 

W ostat nim cza sie ro śnie licz ba po -

rzu co nych ko tów i psów. Dzie je się tak

z róż nych przy czyn. Nie któ rzy znu dze -

ni opie ka nad czwo ro no giem, po sta -

na wia ją go po rzu cić nie za da jąc so bie

na wet tru du zna le zie nia no we go do -

mu. In ni bez myśl nie roz mna ża ją swo -

je zwie rzę ta i nie po tra fiąc zna leźć chęt -

nych dla uro dzo nych w ten spo sób

ma lusz ków, wy pusz cza ją je wol no,

stwa rza jąc za gro że nie za rów no dla

zwie rząt, jak i dla lu dzi. W na szym mie -

ście wciąż za uwa żyć moż na dzi ko ży ją -

ce zwie rzę ta. W przy pad ku psów, sa

one wy ła py wa ne i prze no szo ne

do schro nisk. Z ko lei w przy pad ku ko -

tów, sy tu acja ta jest nie co bar dziej

skom pli ko wa na. Dzi ko ży ją ce ko ty nie

szu ka ją kon tak tu z czło wie kiem. Za -

zwy czaj wy cho dzą one ze swo ich schro -

nień w po szu ki wa niu je dze nia. dla te -

go wła śnie tak czę sto zna leźć je

moż na na wet w du żych mia stach na te -

re nach zie lo nych lub gdy pró bu ją scho -

wać się przed mro za mi w piw ni cach. 

Na ży ją ce w ten spo sób ko ty czy ha

sze reg nie bez pie czeństw, jak cho ciaż -

by groź ne cho ro by.  Gmi na bie ruń

od lat zaj mu je się opie ką nad ta ki mi

zwie rzę ta mi. Jesz cze w ubie głym ro ku

zła pa nych i wy ste ry li zo wa nych zo sta -

ło bli sko 60 dzi ko ży ją cych ko tów,

a w miej scach, gdzie po ja wia ją się naj -

czę ściej zo sta je wy sy py wa na kar ma. 

– Ko ty, któ re choć miesz ka ją w mie -

ście, po zo sta ją dzi kie nie mo gą tra fić

do schro ni ska – wy ja śnia Kry sty na Bier -

nat, współ za ło ży cie l po wsta łe go

w 2005 ro ku oświę cim skie go od dzia -

łu Ogól no pol skie go To wa rzy stwa

Ochro ny Zwie rząt, a od 2010 ro ku

rów nież schro ni ska. – Ta kie ko ty zwy -

czaj nie nie na da ją się do ży cia w do -

mu. Do ro słe go ko ta nie da się już na -

uczyć by cia tzw. „ka na pow cem”.

Naj waż niej sza jest dla nie go wol ność,

a tra cąc ją czę sto umie ra – do da je. 

Dla te go wła śnie nie moż li we jest

cał ko wi te wy eli mi no wa nie dzi ko ży -

ją cych zwie rząt w mia stach. Aby za -

po biec roz wo jo wi po pu la cji bez dom -

nych ko tów po dej mu je się dzia ła nia

zmie rza ją ce do ste ry li za cji każ de go

za uwa żo ne go przy pad ku.

Jak się oka zu je, czę sto to lu dzie

do pro wa dza ją do zwięk sze nia licz by

bez dom nych ko tów w mia stach. 

– Co ro ku zma ga my się z la ga mi

pod rzu ca nia ko tów w róż nych punk -

tach miast, tak że w Bie ru niu. Czę sto

na wet są to te sa me oso by – przy -

zna ję z bó lem pa ni Kry sty na.

Po sia da cze ko tów bar dzo czę sto nie

zda ją so bie spra wy z po trze by ste ry li -

za cji zwie rząt. Przez nie uwa gę lub ce lo -

we dzia ła nia roz mna ża ją zwie rzę ta li -

cząc nato, że uda im się od dać na ro dzo ne

w nie dłu gim cza sie ma lu chy w do bre

rę ce. Tak się jed nak nie dzie je. Wła ści -

ciel po sta na wia więc po rzu cić ma lusz ki

li cząc na to, że ktoś je przy gar nie. 

– Trze ba na zy wać rze czy po imie -

niu, to znę ca nie się nad zwie rzę ta mi

i gro zi za to od po wie dzial ność kar -

na – prze strze ga Kry sty na Bier nat.

Co więc na le ży zro bić, aby po lep -

szyć los zwie rząt? – Je dy nym roz wią -

za niem jest wła śnie ste ry li za cja! – ape -

lu je współ za ło ży ciel ka OTOZ Ani mals.

Przed świę ta mi dra stycz nie ro śnie ilość

ad op cji zwie rząt, nie ste ty bar dzo czę -

sto za raz przed no wym ro kiem zwie -

rzę cy przy ja cie le oka zu ją się nie chcia ną

za baw ką. Ape lu je my więc o prze my -

śla ne ad op cje. Pa mię taj my, że zwie rzę -

ta to ży we isto ty, dla któ rych wła ści ciel

czę sto jest ca łym świa tem i bar dzo moc -

no prze ży wa ją je go utra tę.

Okaż my więc tro chę ser ca i po da ruj -

my ko muś dom, nie tyl ko na świę ta! 

Mag da le na Py tlarz

Dzie ląc się ra do ścią

Do bra wia do mość dla wła ści cie li

czwo ro no gów. Na li sto pa do wej se sji

rad ni za de cy do wa li o znie sie niu opłat

za po sia da nie psa. Obo wią zek ten

prze sta nie ist nieć wraz z po cząt kiem

przy szłe go ro ku.

Opie ka we te ry na ryj na, kar ma, ak -

ce so ria do pie lę gna cji pu pi la i za baw -

ki za pew nia ją ce mu roz ryw kę – z ta -

ki mi wy dat ka mi mu szą li czyć się

wła ści cie le czwo ro no gów. Rok 2018

jest ostat nim, w któ rym do dat ko wo

ob cią że ni są oni opła tą za po sia da nie

psa.  Opła ta by ła po wszech nie kry ty -

ko wa na i nie ma uza sad nie nia fi skal -

ne go ani spo łecz ne go, dla te go też rad -

ni po sta no wi li znieść ten obo wią zek.

Bra ny pod uwa gę był rów nież fakt, że

więk szość wła ści cie li psów swo ich pu -

pi li ad op to wa ła ze schro ni ska. Tym

sa mym od bie ra li czwo ro no gi, za któ -

re wcze śniej mia sto po no si ło co mie -

sięcz ne kosz ty zwią za ne z utrzy ma -

niem zwie rząt w schro ni sku.

Bez opłaty za psa
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K
oń czy się rok. Jest to cie ka wy

czas – każ dy z nas do ko nu je

pod su mo wa nia te go, co uda -

ło mu się zro bić lub cze go do ko nał,

ale z dru giej snu je my pla ny na przy -

szłość, two rzy my po sta no wie nia. Koń -

czą cy się wła śnie 2018 rok rów nież

sta no wi oka zję do ta kich prze my -

śleń. O po dzie le nie się ni mi po pro si -

li śmy Szy mo na Kost kę, tre ne ra klu -

bu bad min to no we go UKS Unia Bie ruń.

Co raz czę ściej sły szy my o klu bie
UKS Unia Bie ruń w kra ju i za gra ni cą.
Czy ten od cho dzą cy, 2018 rok moż -
na na zwać prze ło mo wym dla klu bu,
a tak że dla pa na ja ko tre ne ra?

Szy mon Kost ka: – 2018 był ro kiem

bar dzo wy raź nej ten den cji wzro sto -

wej po zio mu spor to we go na szych za -

wod ni ków. Ale czy moż na na zwać

prze ło mo wym? Chy ba jesz cze nie.

Bo ry ka my się cią gle z moż li wo ścia mi

fi nan so wy mi, co znacz nie ogra ni cza

moż li wo ści na szych dzia łań za rów no

spor to wych jak i or ga ni za cyj no - mar -

ke tin go wych.

Po mi mo tych ogra ni czeń ma my
się jed nak czym chwa lić! Pro szę opo -
wie dzieć na szym czy tel ni kom o tych
ty tu łach, któ re zo sta ły zdo by te w tym
ro ku. 

Rok 2018 to 13 in dy wi du al nych

me da li mi strzow skich Mi strzostw Pol -

ski do te go trzy me da le dru ży no we

i wo rek me da li na tur nie jach mię -

dzy na ro do wych. Re zul tat im po nu ją -

cy i tu taj bę dzie my sta ra li się z ro ku

na rok po więk szać te do rob ki.

Ja kie wy da rze nia, któ re mia ły miej -
sce w 2018 ro ku naj bar dziej za pa -
dły pa nu w pa mięć lub by ły naj istot -
niej sze?

Du żym wy róż nie niem bie ruń skich

bad min to ni stów jest sta no wie nie

trzo nu pol skich re pre zen ta cji na ro -

do wych od kat U15 do kat. U19. Pię -

ciu re pre zen tan tów klu bu Uczest ni -

czy ło na Mi strzo stwach Eu ro py U19,

dwóch na ME U15 i je den na Mi -

strzo stwach Świa ta.

Pa mię taj my jed nak, że nie sa my -
mi tur nie ja mi ży je dru ży na. Pod sta -
wą są co dzien ne tre nin gi. Ile osób
w na szym mie ście tre nu je bad min -
to na? 

Wy czy no wo star tu jąc na are nie

ogól no pol skiej i mię dzy na ro do wej

jest już 35 osób. Ko lej ne ty le jak nie

wię cej to gru py po cząt ku ją ce al bo

sła bo za awan so wa ne, któ re ry wa li -

zu ją na te re nie po wia tu i wo je wódz -

twa. Jed nak co da je się za uwa żyć to

znacz ny wzrost ama to rów, któ rzy na -

praw dę tre nu ją i na wet star tu ją na tur -

nie jach ama tor skich i se nior skich.

My ślę że re gu lar nie w bad min to -

na w cią gu ty go dnia gra już łącz nie

z 100 osób.

Naj więk sze na dzie je po kła da my
w na szej bie ruń skiej bad min to no -
wej mło dzie ży. Ja ka gru pa wie ko wa
prze wa ża na tre nin gach?

Naj więk szą gru pę sta no wią po cząt -

ku ją ce 6-8 let nie dzie cia ki i mło dzież

(12-17 lat). Du żą gru pę sta no wią rów -

nież ama to rzy, któ rzy tre nu ją bez

wzglę du na wiek (śmiech). To pod -

kre śla je dy nie, że tre no wać mo że

każ dy!

Obok pod su mo wań, wraz ze zbli -
ża ją cym się no wym ro kiem za zwy -
czaj two rzy my pla ny na ten nad cho -
dzą cy. Ja kie pla ny wo bec klu bu ma
pan ja ko tre ner?

Pla ny na 2019 rok to zin ten sy fi ko -

wa nie szko le nia in dy wi du al ne go bo

po trze by w tym kie run ku są ol brzy -

mie. Na pew nym eta pie szko le nio -

wym pra ca je den na je den jest nie -

zbęd na ale wia do mo nie sie to spo rą

ilość pra cy or ga ni za cyj nej i du żej ilo -

ści na kła dów. Ale naj więk szym ce lo -

-ma rze niem to na wią za nie współ pra -

cy z spon so rem stra te gicz nym klu bu.

Moż li wo ści fi nan so we umoż li wia ją

znacz ny pro gres spor to wy, kom fort

or ga ni za cyj ny i funk cjo no wa nie klu -

bu w peł ni pro fe sjo nal nych wa run -

kach.

Każ da pra ca mu si przy no sić efek -
ty. Ja kie ce le prze wi du je pan dla
swo ich za wod ni ków, a więc ja kich
ty tu łów mo że my się spo dzie wać?

Przy szły rok to Mi strzo stwa Świa -

ta Se nio rów w Ka to wi cach, co bę -

dzie naj więk szym bad min to no wym

wy da rze niem w hi sto rii Pol skie go

Bad min to na i suk ces or ga ni za cyj ny

bę dzie na szym wiel kim ce lem, ko lej -

ny tur niej Po lish In ter na tio nal i jak

naj lep sze wy ni ki UKS -u na tym tur -

nie ju oraz jak naj lep sze wy ni ki im -

prez mi strzow skich ran gi eu ro pej -

skiej i świa to wej ju nio rów.

Te go wszyst kie go ży czy my w no -
wym ro ku z ca łe go ser ca. Dzię ku je -
my za roz mo wę!

Mag da le na Py tlarz

PODSUMOWANIE ROKU WEDŁUG BADMINTONISTÓW

WOREK PEŁEN MEDALI
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Mło da, ślicz na se kre tar ka
w pierw szym dniu pra cy stoi

nad nisz czar ką do ku men tów z lek ko
nie pew ną mi ną. 

Ocza ro wa ny ko le ga z pra cy, po sta -
na wia wy ba wić dziew czy nę z opre sji. 

– Mo gę ci w czymś po móc? 
– Po każ mi jak to dzia ła. 
Chło pak bie rze do ku men ty i wkła -

da do nisz czar ki. 
– Bar dzo ci dzię ku ję! A któ rę dy

wy cho dzą ko pie?

Alojz skoń czył ro bo ta, ale nie chcia -
ło mu się dźwi gać ło pa ty, więc

zo sta wił ją na pod szy biu, a na ło pa -
cie na pi sał: 

– Fran cik, weź mi na wierch ło pa -
ta, bo żech jej za po mnioł. 

Na stęp ne go dnia zjeż dża na dół,
ło pa ta da lej stoi, a obok na pis: 

– Alojz, nie gorsz się, ale jo jej nie
wi dzioł.

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

KRZYŻÓWKA

HUMOR

CIEKAWA LEKTURA

KULINARIA

Nowości bieruńskiej biblioteki

Bieruńskie pierniczki

Za okna mi zi mo wa au ra, nad szedł

gru dzień a wraz z nim dłu gie wie czo -

ry, któ re przy jem nie moż na spę dzić

pod ko cem z do brą książ ką w rę ku.

Lek tu ra do sko na le umi li ocze ki wa -

nie na Świę ta Bo że go Na ro dze nia.

Zaś gdy na dej dzie ten upra gnio ny

czas, bę dzie sta no wi ła świet ne źró -

dło re lak su. Za chę ca my do od wie -

dze nia bie ruń skich bi blio tek, w któ -

rych każ dy wiel bi ciel li te ra tu ry

od naj dzie coś dla sie bie. A oto na sze

książ ko we pro po zy cje, po któ re war -

to się gnąć nie tyl ko pod czas Świąt.

Pol skie dwo ry i dwor ki przez stu -

le cia sta no wi ły cha rak te ry stycz ny

ele ment na sze go kra jo bra zu. Spo -

glą da my na nie z no stal gią, ale i cie -

ka wo ścią jak przed la ty wy glą da ło

w nich ży cie. Je że li chce cie od być

ta ką po dróż w cza sie i po znać co -

dzien ne ra do ści i tro ski miesz kań -

ców pew ne go dwor ku na Po do lu,

się gnij cie ko niecz nie po książ kę au -

tor stwa Mo ni ki Rze pie li pt. „Dwór

w Czar to ro wi czach”. Opi su je ona

pe ry pe tie mi ło sne dwóch mło dych

ko biet Ewy Ja błoń skiej i Igi Bra nic -

kiej. Ak cja po wie ści to czy się

po upad ku po wsta nia stycz nio we -

go. Au tor ka z wiel ką sta ran no ścią

i dba ło ścią o szcze gó ły od ma lo wa -

ła przed czy tel ni kiem re alia ży cia

w XIX -wiecz nym dwor ku. 

Aro ma tycz na, go rą ca her ba ta ide -

al nie roz grze wa w zi mo wy czas. War -

to do wie dzieć się wię cej o tym zna -

nym i lu bia nym na ca łym świe cie

na po ju. Do sko na łe kom pen dium wie -

dzy o her ba cie sta no wi pięk nie wy -

da ny al bum Ra fa ła Przy by lo ka „Czaj -

ni ko wy.pl. Do bra her ba ta”. Znaj dzie -

cie w nim in for ma cje jak her ba ta zna -

la zła się na eu ro pej skich sto łach, spo -

ro cie ka wych le gend na jej te mat.

W al bu mie wy mie nio no tak że róż ne

od mia ny her ba ty, spo so by ich pa rze -

nia oraz prze pi sy na na po je her ba cia -

ne. To cie ka wa po zy cja za rów no dla

ko ne se rów te go na po ju, jak i osób,

któ re do pie ro za czy na ją swo ją przy -

go dę z tym aro ma tycz nym na pa rem. 

Karolina Leśniak

Świą tecz ne pier nicz ki. Trud no

so bie wy obra zić bez nich świę ta.

Tra dy cje pier ni kar skie są jed ny mi

z naj star szych ele men tów kul tu ry

Ślą ska. Zwy czaj wy pie ka nia pier -

ni ków ma swe po twier dze nie źró -

dło we już w 1293 r. w Świd ni cy,

sta no wiąc naj star szą wzmian kę

o pier ni ka rzach w Eu ro pie Środ -

ko wej (pierw sze to ruń skie źró dła

są 100 lat póź niej sze!). Od śre -

dnio wie cza, aż po po cząt ki XX w.

na te re nie ca łe go hi sto rycz ne go

Ślą ska pier ni ka rze wy ra bia li nie -

zwy kłe przy sma ki ja ki mi są pier ni -

ki. Tra dy cja ta by ła obec na w nie -

mal każ dym mie ście re gio nu i nie

mo gła omi nąć Bie ru nia, któ ry

zwłasz cza na po cząt ku ubie głe go

stu le cia sły nął ze słod kich przy -

sma ków przy go to wy wa nych za -

rów no przez pie ka rzy jak i miej -

sco we go spo dy nie. 

Dziś, każ dy swój spraw dzo ny prze -

pis na świą tecz ne pier nicz ki, ale

cze mu nie wy pró bo wać in ne go?

Dziś pro po nu je my prze pis pa ni Mał -

go rza ty Re gu ły Byr skiej. Do daj my,

że jej cia stecz ka cie szy ły się ogrom -

ną po pu lar no ścią pod czas Jar mar -

ku Bo żo na ro dze nio we go zor ga ni -

zo wa nym na Ryn ku.

Skład ni ki pier ni ków:
• 120 g ma sła,

• 120 g cu kru pu dru,

• 50 g orze chów po sie ka nych,

• 1 żółt ko,

• 200 g mą ki. 

Wy ro bić jak kru che, piec w spe -

cjal nych fo rem kach w tem pe ra tu -

rze 180 stop ni przez 12-15 min.

W tym cza sie ro bi my krem. Skład -

ni ki kre mu to 200 g ma sła, żółt ko

jaj ka, 4 łyż ki cu kru pu dru, orze chy

na mo czo ne w spi ry tu sie. Ma sło ucie -

ra my, do da je my ubi te żółt ko z cu -

krem, mie sza my, do da je my ro dzyn -

ki i orze chy i znów do brze mie sza my.

Łą czy my po dwa cia stecz ka przy go -

to wa nym kre mem. Smacz ne go. 


