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100-leCie BierUńskiego ChórU na 100-leCie odzyskania niepodległośCi

God�nie�i ra�do�śnie�świę�to�wa�li�śmy
100-lecie�nie�pod�le�gło�ści.�W ko�ścio�-
łach� od�pra�wio�no� mszę� św.� za Oj�-
czy�znę,� a w pla�ców�kach� oświa�to�-
wych� i kul�tu�ral�nych� od�by�ły� się
oko�licz�no�ścio�we�uro�czy�sto�ści.�Mia�-
ły�one�szcze�gól�nie�wzru�sza�ją�cy�prze�-
bieg� w szko�łach� i przed�szko�lach,
gdzie�świę�to�wa�no�pod ha�słem�„Wol�-

ność�jest�w nas”.�Cie�ka�wą�pro�po�zy�-
cję� przy�go�to�wa�ło� Sto�wa�rzy�sze�nie
Mi�ło�śni�ków� Zie�mi� Bie�ruń�skiej� „Po�-
rą�bek”,� któ�re� zre�ali�zo�wa�ło� pro�jekt
pn.�„Każ�dy�ma�swo�ją�dro�gę�do wol�-
no�ści”.�Ce�lem�pro�jek�tu�by�ła�in�te�gra�-
cja�miesz�kań�ców�Bie�ru�nia,�a przede
wszyst�kim� uczcze�nie� tak� istot�nych
dla�na�sze�go�kra�ju,�jak�i re�gio�nu,�wy�-

da�rzeń�hi�sto�rycz�nych.��Jak�nam�po�-
wie�dział�Ja�ro�sław�Mo�kry,�w ra�mach
pro�jek�tu�przy�go�to�wa�no�mię�dzy� in�-
ny�mi� film� „Każ�dy�ma� swo�ją� dro�gę
do wol�no�ści”,�w któ�rym�bie�ru�nia�nie
śpie�wa�li�hymn�dla�Nie�pod�le�głej�oraz
mó�wi�li,�czym�dla�nich�jest�wol�ność.
Na�sze�świę�to�wa�nie�roz�po�czę�li�śmy

już 9�li�sto�pa�da,�kie�dy�to�na bie�ruń�-

skim�ryn�ku�o go�dzi�nie 11.11�ra�zem
wy�śpie�wa�li�śmy� Hymn� Pol�ski� oraz
in�ne�pie�śni�pa�trio�tycz�ne.�
Na�to�miast�w nie�dzie�lę, 11� li�sto�-

pa�da�wła�dze�mia�sta�oraz�miesz�kań�-
cy� wzię�li� udział� w ob�cho�dach
100.�rocz�ni�cy�od�zy�ska�nia�przez�Pol�-
skę�Nie�pod�le�gło�ści.
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Ciąg dalszy ze str. 1

Roz�po�czę�to�je�o go�dzi�nie 12.30�wRe�-
gio�nal�nym�Cen�trum�Kul�tu�ral�no-Go�spo�-
dar�czym�przy ul.�Re�mi�zo�wej,�gdzie��od�-
był�się�„Hi�sto�rycz�ny�Fe�sti�wal�Sma�ków
Na Zie�mi�Bie�ruń�skiej”,�na któ�rym�moż�-

na�by�ło�po�sma�ko�wać�ślą�skich�po�traw
oraz�wziąć�udział�w warsz�ta�tach�ku�li�-
nar�nych.� Ko�lej�ny�mi� atrak�cja�mi� by�ły
kon�kur�sy,�pie�śni�pa�trio�tycz�ne�oraz�wy�-
stęp� ze�spo�łu� Pie�śni� i Tań�ca� „Zie�mia
Bie�ruń�ska”.� O go�dzi�nie 15.00� w ko�-
ście�le�NSPJ�w Bie�ru�niu�od�by�ła�się�uro�-

czy�sta�msza� świę�ta�w in�ten�cji�Oj�czy�-
zny,�po któ�rej�w asy�ście�pocz�tów�sztan�-
da�ro�wych� i har�ce�rzy� wła�dze� mia�sta
oraz�miesz�kań�cy�uda�li�się�pod po�mnik
Po�wstań�ców� Ślą�skich�miesz�czą�cy� się
przy uli�cy�Wa�wel�skiej,� gdzie� zło�żo�no
kwia�ty�oraz�za�pa�lo�no�zni�cze.�Na�stęp�-

nie,�wraz�z Or�kie�strą�Dę�tą�KWK�„Piast”,
uda�no� się� do RCKG� „Re�mi�za”,� gdzie
za�gra�no� spek�takl� „Trzy� skrzy�dła”,� te�-
atru�„Epi�de�mia”.�Na za�koń�cze�nie�od�-
był�się�kon�cert�ope�ret�ko�wy.
W uro�czy�sto�ściach� uczest�ni�czy�li

przed�sta�wi�cie�le� władz� sa�mo�rzą�do�-

wych�bur�mistrz�Kry�stian�Grze�si�ca�ze
swo�im�za�stęp�cą�Se�ba�stia�nem�Ma�cio�-
łem�oraz�prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�Miej�-
skiej�Mar�cin�Ny�ga�z rad�ny�mi.�
Niech�zdję�cia�za�miesz�czo�ne�w tym

wy�da�niu� „Rod�ni”� choć�w czę�ści�od�-
da�dzą�at�mos�fe�rę�tam�tych�wy�da�rzeń.

dla niepodległej
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W
po�nie�dzia�łek 19�li�sto�pa�-

da�w „Ju�trzen�ce”�od�by�-

ła�się�Uro�czy�sta�Se�sja�Ra�-

dy�Miej�skiej.�Zgod�nie�z prze�pi�sa�mi

ob�ra�dy� pro�wa�dzi�ła� rad�na� –� se�nior

Ma�ria� Sit�ko.� Pod�czas� uro�czy�sto�ści

Bur�mistrz� i rad�ni� zło�ży�li� ślu�bo�wa�-

nie.�Bur�mistrz�Kry�stian�Grze�si�ca�ode�-

brał�sym�bo�licz�ny�klucz�do bram�mia�-

sta.� W swo�im� prze�mó�wie�niu

za�zna�czył,�że�w roz�po�czy�na�ją�cej�się

ka�den�cji� –� zgod�nie� ze� swo�im� ha�-

słem� wy�bor�czym� „Je�den� Bie�ruń

Na Do�brej�Dro�dze”�–�za�mie�rza�kon�-

ty�nu�ować� dzia�ła�nia� pro�wa�dzo�ne

przez�mi�nio�ne�czte�ry� la�ta.�Pod�kre�-

ślił�rów�nież,�jak�waż�na�jest�dla�nie�-

go�do�bra�współ�pra�ca�z Ra�dą�Miej�-

ską� i z pra�cow�ni�ka�mi� Urzę�du

Miej�skie�go�w Bie�ru�niu.

W po�dob�nym� to�nie� wy�po�wia�da�li

się�go�ście�obec�ni�na Se�sji.�Rad�ny�Sej�-

mi�ku�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go�– Piotr

Czar�ny�no�ga� ży�czył� bur�mi�strzo�wi

i wszyst�kim�sa�mo�rzą�dow�com,�by�mie�li

wie�le�za�do�wo�le�nia�z pra�cy�na rzecz

na�szej�lo�kal�nej�spo�łecz�no�ści.�– A jesz�-

cze� bar�dziej� ży�czę,� aby�miesz�kań�cy

Bie�ru�nia,�mie�li�po�wo�dy�do za�do�wo�-

le�nia� z wa�szej� pra�cy� –�do�dał� rad�ny

i za�pew�nił�o wo�li�współ�pra�cy�rad�ne�-

go� wo�je�wódz�kie�go� z rad�nym�miej�-

ski�mi.�To�waż�na�de�kla�ra�cja,�gdyż�wie�-

le� spraw� istot�nych� dla� Bie�ru�nia

roz�strzy�ga�się�na fo�rum�wo�je�wódz�-

twa.

Z ko�lei� sta�ro�sta� Po�wia�tu� Bie�ruń�-

sko-Lę�dziń�skie�go� Ber�nard� Bed�norz

po�wie�dział:�– Bie�ruń�pod kie�row�nic�-

twem� bur�mi�strza� Kry�stian� Grze�si�cy

błysz�czy�na ma�pie�in�we�sty�cyj�nej�po�-

wia�tu� i do�dał:�Tu�bu�du�je� się�Stre�fę

Eko�no�micz�ną,� tu� po są�siedz�ku� bu�-

du�je�my�wę�zły�ko�mu�ni�ka�cyj�ne.�W Bie�-

ru�niu� ma�my� naj�niż�sze� bez�ro�bo�cie,

gdyż�tu�zlo�ka�li�zo�wa�ne�są�naj�więk�sze

za�kła�dy� pra�cy.� Bie�ruń� ma� rów�nież

do�sko�na�łą�kon�dy�cję�fi�nan�so�wą.�Dla�-

te�go� ży�czę,� aby� w roz�po�czy�na�ją�cej

się�ka�den�cji�by�ło�po�dob�nie�–�za�koń�-

czył�sta�ro�sta.

W trak�cie I Se�sji� Ra�dy� Miej�-

skiej VIII ka�den�cji� w taj�nym� gło�so�-

wa�niu� wy�bra�no� Prze�wod�ni�czą�ce�go

Ra�dy� Miej�skiej,� któ�rym� zo�stał� po�-

now�nie� Mar�cin� Ny�ga,� na�to�miast

na Wi�ce�prze�wod�ni�czą�cą�Ra�dy�Miej�-

skiej�rów�nież�po�now�nie�wy�bra�no�Kry�-

sty�nę�Wró�bel.

Pod�czas� ko�lej�nych� gło�so�wań�wy�-

bra�no�prze�wod�ni�czą�cych�ko�mi�sji�sta�-

łych�Ra�dy�Miej�skiej.

● Prze�wod�ni�czą�cym� Ko�mi�sji� Re�wi�-

zyj�nej� zo�stał� Da�riusz� Cza�piew�ski,

● Prze�wod�ni�czą�cym� Ko�mi�sji� Fi�nan�-

sów�zo�stał�Edward�An�drej�czuk,

● Prze�wod�ni�czą�cym�Ko�mi�sji�Go�spo�-

dar�ki�zo�stał�Piotr�Świer�kosz,

● Prze�wod�ni�czą�cym�Ko�mi�sji�Bez�pie�-

czeń�stwa�zo�stał� Ja�ro�sław�Mo�kry,

● Prze�wod�ni�czą�cą� Ko�mi�sji� Spo�łecz�-

nej� zo�sta�ła� Bar�ba�ra� Pa�nek�-Bry�ła,

● Prze�wod�ni�czą�cym� Ko�mi�sji� Skarg,

Wnio�sków�i Pe�ty�cji�zo�stał�Da�mian

Ge�ryc�ki.

War�to�do�dać,�że�funk�cję�Za�stęp�-

cy� Bur�mi�strza�Mia�sta� Bie�ru�nia� peł�-

nić� na�dal� bę�dzie� Se�ba�stian�Ma�cioł,

któ�ry�mó�wiąc�ję�zy�kiem�spor�to�wym,

już�w po�przed�niej�ka�den�cji�po�ka�zał,

że�jest�świet�nym�za�wod�ni�kiem�w dru�-

ży�nie�bur�mi�strza�Grze�si�cy�do�brze�pra�-

cu�ją�cym�na rzecz�Bie�ru�nia.�

BUrMisTrz i radni zaprzysiężeni
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Utwar dzo no uli cę
sta ro wi śla ną

Kil�ka�krot�nie� już� to� za�po�wia�da�li�-
śmy,� a te�raz� już� jest� i cie�szy� oko.
Po od�no�wie�niu�ele�wa�cji,�Dom�Kul�-
tu�ry�„Ga�ma”�zdo�bi�nie�tyl�ko�osie�dle
Che�mi�ków,�ale�jest�jed�nym�z ja�śniej�-
szych�miejsc�w na�szym�mie�ście.�Za�-
rów�no� w prze�no�śni,� gdyż� „Ga�ma”
za�wsze� świe�ci�ła� bla�skiem� bie�ruń�-
skiej�kul�tu�ry,� jak� i do�słow�nie,�gdyż

od nie�daw�na�bu�dy�nek�ten�zdo�bi�no�-
we�oświe�tle�nie.�Ilu�mi�na�cja�za�mon�-
to�wa�na�od stro�ny�uli�cy� Che�mi�ków
oraz�przy wej�ściu�głów�nym�za�chę�ca
do od�wie�dze�nia�te�go�nie�ba�nal�ne�go
miej�sca.� 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,�dzię�ki�cze�-
mu�no�cą�bry�ła�bu�dyn�ku�otrzy�ma�ła
no�wy�cie�ka�wy�wy�gląd�i z pew�no�ścią
nie�po�zo�sta�nie�nie�zau�wa�żo�na.�
War�to�za�zna�czyć,�że�jest�to�pierw�-

szy�bu�dy�nek�w Bie�ru�niu,�któ�ry�zy�skał
ilu�mi�na�cję.

no wy blask „ga my”

Bocz�ny�od�ci�nek�uli�cy�Sta�ro�wi�śla�-
na�zy�skał�no�wy�wy�gląd. 80�me�tro�-
wa�dro�ga�do tej�po�ry�nie�nada�wała
się�do użyt�ku,�szcze�gól�nie�po ulew�-
nym�desz�czu.� Z uwa�gi� na bez�pie�-
czeń�stwo� i wy�go�dę�miesz�kań�ców
po�sta�no�wio�no�szyb�ko�in�ter�we�nio�-

wać.� Na wspo�mnia�nym� od�cin�ku
Uło�żo�na� zo�sta�ła� na�wierzch�nia
z tłucz�nia�ka�mien�ne�go�oraz��fre�zu.
Za�da�nie�zre�ali�zo�wa�ne�zo�sta�ło�przez
fir�mę�Usłu�gi�Trans�por�to�we�Hen�ryk
Opi�tek� z Cheł�mu� Ślą�skie�go.� Je�go
koszt� to�oko�ło�34�ty�sią�ce�zło�tych.

Budowa Centrum homera nabiera rumieńców!
Bu do wa Cen trum ho me ra, czy li

jed nej z no wo cze śniej szych ha li spor -
to wych to już nie pla ny, a re al na
in we sty cja, któ ra po mi mo iście
mroź nej au ry na bie ra ru mień ców. 

Po okre�sie� przy�go�to�wań� do�ku�-
men�ta�cyj�nych�pra�ce�ru�szy�ły�a kom�-
plek�so�wa� re�ali�za�cja� tej� in�we�sty�cji,
ma�szan�sę�roz�wią�zać�część�pro�ble�-
mów� osie�dla� i stać� się� nie�po�wta�-
rzal�ną��wi�zy�tów�ką�mia�sta�w ska�li�ca�-
łe�go�wo�je�wódz�twa.�Jest�to�am�bit�ny
pro�jekt,� sta�no�wią�cy� od�po�wiedź
na po�trze�by�miesz�kań�ców�mia�sta.
Przy�po�mnij�my,� że� in�we�sty�cja

za�kła�da� po�wsta�nie� no�wo�cze�sne�go
Cen�trum�Wspi�nacz�ko�we�go�oraz�Cen�-
trum�Sztuk�Walk.�Po�nad�to,�mo�der�-
ni�za�cji� pod�da�ne� bę�dą� po�miesz�cze�-
nia� re�mon�to�wa�ne�go� bu�dyn�ku,
w któ�rych�funk�cjo�nu�je�świe�tli�ca�śro�-
do�wi�sko�wa,�gdzie�do�tych�czas�or�ga�-
ni�zo�wa�ne�by�ły�za�ję�cia�dla�łącz�nie 20.
dzie�ci.�Aby�zak�ty�wi�zo�wać�bie�ruń�ską
spo�łecz�ność,�a do�dat�ko�wo�wy�ko�rzy�-
stać� nisz�cze�ją�cy� bu�dy�nek� stwo�rzo�-

no� plan� za�adap�to�wa�nia� go� do
do upra�wia�nia� mod�nych� dys�cy�plin
spor�tu,� ale� nie� tyl�ko.� Sznyt� no�wo�-
cze�sno�ści�nie�omi�nie�wspo�mnia�nej
już� wcze�śniej� świe�tli�cy,� któ�ra� nie
dość,� że� zy�ska� zu�peł�nie� no�wy� wy�-
gląd,�to�jesz�cze�wy�po�sa�żo�na�zo�sta�nie
w sta�no�wi�ska�kom�pu�te�ro�we.��Zgod�-

nie�z przy�ję�tą�kon�cep�cją�ha�la�spor�to�-
wa�na osie�dlu�Ho�me�ra�słu�żyć�bę�dzie
przede�wszyst�kim�doupra�wia�nia�wspi�-
nacz�ki�oraz�sztuk�wal�ki.��
Obiekt�dzię�ki�zapro�jek�to�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,�w związ�ku�z tym,�sta�-

no�wić�bę�dzie�punkt�orien�ta�cyj�ny�na te�-
re�nie�mia�sta,�dzię�ki�swo�jej�ory�gi�nal�-
nej�for�mie�sta�nie�się�ozdo�bą�osie�dla.
Do�dat�ko�wo�Wła�dze�Mia�sta� wie�rzą,
że�dzię�ki�stwo�rze�niu�tak�nie�ba�nal�ne�-
go�obiek�tu,�mia�sto�sta�nie�się�atrak�cją
nie� tyl�ko�dla�bie�ru�nian,� ale� rów�nież
miesz�kań�ców� oko�licz�nych� miej�sco�-

wo�ści.�Obok�mo�der�ni�za�cji� bu�dyn�ku,
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
te�re�nów.
Ak�tu�al�nie� pro�wa�dzo�ne� są� ro�bo�-

ty:�cie�siel�skie,�be�to�niar�skie� i zbro�-
je�nio�we.
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remont chodnika
na ulicy oświęcimskiej

Z ini�cja�ty�wy� miesz�kań�ców,� któ�-
rzy�w ubie�gło�rocz�nej�edy�cji�Bu�dże�-
tu�Oby�wa�tel�skie�go�na�pi�sa�li�i po�par�li
pro�jekt�za�da�nia�po�le�ga�ją�ce�go�na re�-
mon�cie� chod�ni�ka� przy� ul.� Oświę�-
cim�skiej�w Bie�ru�niu,�już�dziś�mo�że�-
my� cie�szyć� się� ze� zre�ali�zo�wa�nia
no�wej� in�we�sty�cji.� Me�ta�mor�fo�zie
uległ�chod�nik�o dłu�go�ści 85�me�trów
i 1,5�me�tra�sze�ro�ko�ści.�Koszt�za�da�-
nia� to�po�nad 57,5� ty�sią�ca� zło�tych.

Osie�dle�Ho�me�ra�już�daw�no�prze�-
sta�ło�być�za�po�mnia�nym�miej�scem
na ma�pie� Bie�ru�nia.� Wręcz� prze�-
ciw�nie�miej�sce�to�pięk�nie�je�z każ�-
dym� dniem.� Ko�lej�na� in�we�sty�cja
na tym� osie�dlu,� choć� z po�zo�ru
drob�na,� bo� za jed�ne 37� ty�się�cy
zło�tych�nie�tyl�ko�po�pra�wi�es�te�ty�-
kę�ale�przede�wszyst�kim�kom�fort
ży�cia� miesz�kań�ców.� Po�sta�no�wio�-
no,�że�zmia�nie�ule�gnie�53-me�tro�-
wy� od�ci�nek� znaj�du�ją�cy� się
przy Wspól�no�cie�Miesz�ka�nio�wej.
Obec�nie� chod�nik� jest� od�da�ny
do użyt�ku.�Przy�po�mi�na�my,�że�jak

po�da�je�Urząd�Miej�ski�w Bie�ru�niu,
re�mont� chod�ni�ka� na osie�dlu� Ho�-
me�ra� jest� jed�nym� z elemetnów

zadania� pn.� „Ro�bo�ty� bu�dow�la�ne
w za�kre�sie� chod�ni�ków”� i� jest� re�-
ali�zo�wa�ne�eta�po�wo.

Wyremontowano chodnik
na osiedlu homera

powstanie
Miasteczko ruchu
drogowego

Na ra�zie�to�do�pie�ro�po�mysł,�amó�-
wiąc� kon�kret�niej� pro�jekt.� Już� te�raz
chcie�li�śmy�jed�nak�po�dzie�lić�się�tą�wia�-
do�mo�ścią.�Otóż,�wnaj�bliż�szych�latach,
zmie�ni�się�ko�lej�ny�frag�ment�osie�dla
Gra�ni�to�wa.�Nie�uży�wa�ny�do tej�po�ry
plac�zie�le�ni�i�boisko�asfaltowe�zmienią
się� w es�te�tycz�ne� i wie�lo�funk�cyj�ne
Mia�stecz�ko�Ru�chu�Dro�go�we�go.�Zde�-
wa�sto�wa�ne� ław�ki� zo�sta�ną�za�stą�pio�-
ne�przez�no�we,�a wo�kół�bę�dą�po�sa�-
dzo�ne�pięk�ne�ro�śli�ny.�Te�ren�ten�peł�nić
bę�dzie�rów�nież�funk�cję�edu�ka�cyj�ną.
Mia�stecz�ko�ru�chu�dro�go�we�go�to�kom�-
pleks�obiek�tów�prze�zna�czo�nych�dona�-
uki�prze�pi�sów�ru�chu�dro�go�we�go�iprak�-
tycz�ne�go�szko�le�nia�w za�kre�sie�ru�chu
pie�szych�oraz�przede�wszyst�kim�dona�-
uki�jaz�dy�na ro�we�rze�i mo�to�ro�we�rze.
W skład�kom�plek�su�wcho�dzą�m.in.:
mi�ni� zna�ki� dro�go�we,� sy�gna�li�za�cja
świetl�na oraz�ele�men�ty�in�fra�struk�tu�-
ry�dro�go�wej� ty�pu:�dro�gi,� ścież�ki� ro�-
we�ro�we,�ron�da,�skrzy�żo�wa�nia.
Cie�szy�my�się,�że�pod�ję�to�ta�ką�de�-

cy�zję.�Do tej�po�ry�ten�ka�wa�łek�zie�le�ni
słu�żył� je�dy�nie� do wy�pro�wa�dza�nia
psów,� a bo�isko� chy�ba� do tłu�cze�nia
bu�te�lek�–�przy�naj�mniej�tak�to�wy�glą�-
da�ło�–�chwa�li�ła�pla�no�wa�ną�in�we�sty�-
cję�pa�ni�Da�nu�ta,�miesz�kan�ka�osie�dla.�

Z in�we�sty�cji� cie�szą� się� rów�nież
dzie�ci� i ich�ro�dzi�ce,�któ�rzy�zgod�nie
stwier�dzi�li,�że�Bie�ruń�po�trze�bu�je�ta�-
kie�go�od�świe�że�nia.�
–� Pla�ce� za�baw� już�ma�my.� Te�raz

czas�na coś�in�ne�go!�–�pod�su�mo�wa�-
ła� Ania,� uczen�ni�ca� szko�ły� pod�sta�-
wo�wej�w Bie�ru�niu�No�wym.�–�Szko�-
da,� że� gdy� ja� zda�wa�łam� na kar�tę
ro�we�ro�wą,� cze�goś� ta�kie�go� nie� by�-
ło�–�przy�zna�ła�za�pew�nia�jąc,�że�i tak
bę�dzie�ko�rzy�stać�z no�wej�atrak�cji.�
Miesz�kań�cy�już�cie�szą�się�na no�-

wą�in�we�sty�cję.�W jej�ra�mach�re�ali�-
zo�wa�ne�bę�dą:
•� bu�do�wa� dro�gi� do�jaz�do�wej

do „Mia�stecz�ka�ru�chu�dro�go�we�go”
(od uli�cy�Gra�ni�to�wej);
•�prze�bu�do�wa�ist�nie�ją�ce�go�na tym

te�re�nie�chod�ni�ka�oraz�bu�do�wa�po�-
łą�cze�nia�te�go�chod�ni�ka�z przej�ściem
pod�ziem�nym�w uli�cy�War�szaw�skiej
(za�pew�nia�ją�ce�go� do�stęp� dla� osób
nie�peł�no�spraw�nych);
•� roz�bu�do�wa� oświe�tle�nia� ulicz�-

ne�go;
•�bu�do�wa�zjaz�dów�do dzia�łek�za�-

pew�nia�ją�cych� do�stęp� do te�re�nów
przy�le�głych.
Do�ku�men�ta�cja�pro�jek�to�wa�opra�-

co�wa�na zo�sta�nie�do koń�ca�ro�ku.

Ko�lej�na in�we�sty�cja,� któ�rą� prze�-
pro�wa�dzo�no�w tym�mie�sią�cu�po�le�-
ga�ła�na re�mon�cie�chod�ni�ka�przy uli�-
cy�Bar�bór�ki,�a ści�ślej�przy Przed�szko�lu
nr 3.�Choć�pra�ce�prze�pro�wa�dzo�no
na za�le�d�wie 31,5 m,�to� jest� to� in�-
we�sty�cja,� któ�ra� bar�dzo� przy�słu�ży
się�miesz�kań�com,�a w szcze�gól�no�-
ści�ro�dzi�com�dzie�ci�uczęsz�cza�ją�cych
do po�bli�skie�go�przed�szko�la.�Jak�nas
po�in�for�mo�wał� Ma�ciej� Kar�ku�la,
na�czel�nik�wy�dzia�łu�in�we�sty�cji� i re�-
mon�tów,� koszt� za�da�nia� wy�niósł
37 686,40 zł.

remont chodnika
na ulicy Barbórki
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Za na�mi�rów�nież�ko�lej�ny,�nie�naj�-
więk�szy,�ale�jak�że�ocze�ki�wa�ny�re�mont
a wła�ści�wie�prze�bu�do�wa�dro�gi�we�-
wnętrz�nej�–�uli�cy�Klo�no�wej. 250-me�-
tro�wy�od�ci�nek�dro�gi�po�kry�ty� zo�stał
na�wierzch�nią�tłucz�nio�wą�i fre�zo�wa�ną.
In�we�sty�cja�zre�ali�zo�wa�na�zo�sta�ła�kosz�-
tem� pra�wie 127� ty�się�cy� zło�tych
i znacz�nie�uła�twi�do�jazd�do oko�licz�-
nych�po�se�sji.

Ulica klonowa

Wkrót ce bę dzie re mon to wa ny

ko lej ny chod nik. Tym ra zem,

na ul. Wę glo wej
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Dzie�więć�bie�ruń�skich� ro�dzin�wy�bu�-

do�wa�ło�w bie�żą�cym� ro�ku� przy�do�mo�-

we�oczysz�czal�nie�ście�ków�przy udzia�le

do�ta�cji�Gmi�ny�Bie�ruń.�W przy�szłym�ro�-

ku�do�ta�cja�na ten�cel�udzie�lo�na zo�sta�-

nie� co� naj�mniej� dzie�się�ciu� ro�dzi�nom.

Przy�po�mnij�my,� że� Gmi�na miej�ska

Bie�ruń�jest�ska�na�li�zo�wa�naw oko�ło 95%

i jest�to�wy�nik�ja�kim�mo�że�się�po�szczy�-

cić�nie�wie�le�miast�rów�nież�tych�więk�-

szych�i bo�gat�szych.�Na te�re�nie�na�sze�-

go� mia�sta� zlo�ka�li�zo�wa�nych� jest

oko�ło 122 km�sie�ci�ka�na�li�za�cji�sa�ni�tar�-

nej� i 51� prze�pom�pow�ni� ście�ków

oraz 21 km� sie�ci� ka�na�li�za�cji� desz�czo�-

wej,� któ�ra�w więk�szo�ści� jest�wła�sno�-

ścią�gmi�ny.�Co�ja�kiś�czas�in�for�mu�je�my

Czy�tel�ni�ków�o po�stę�pu�ją�cych�pra�cach

na pla�cu�bu�do�wy�naj�więk�szej�oczysz�-

czal�ni� ście�ków.�War�to� też� pa�mię�tać,

że�w ze�szłym�ro�ku�Ra�da�Miej�ska�przy�-

ję�ła� pro�gram�wska�zu�ją�cy� jak� do�ce�lo�-

wo� ma� wy�glą�dać� sys�tem� ka�na�li�za�cji

w Bie�ru�niu�i cho�ciaż�do peł�ne�go�ska�-

na�li�zo�wa�nia�Bie�ru�nia�bra�ku�je�już�nie�-

wie�le,�to�na ko�niec�zo�sta�ły�te�re�ny�naj�-

kosz�tow�niej�sze.� Ła�twiej� bo�wiem

ska�na�li�zo�wać�osie�dla�blo�ków,�czy�na�-

wet�zwar�tą�za�bu�do�wę�jed�no�ro�dzin�ną.

Zde�cy�do�wa�nie�trud�niej� i dro�żej�urzą�-

dzić� ja�kąś�for�mę�ka�na�li�za�cji�dla�po�je�-

dyn�czych�roz�pro�szo�nych�i od�da�lo�nych

bu�dyn�ków.�

Wspo�mnia�ny�pro�gram�mie�dzy� in�-

ny�mi� okre�śla� ob�sza�ry,� dla� któ�rych

nie� jest� uza�sad�nio�na bu�do�wa� sie�ci

ka�na�li�za�cyj�nych.� W tych� miej�scach

do�pusz�czo�no� bu�do�wę� oczysz�czal�ni

przy�do�mo�wych� (łącz�nie 24� oczysz�-

czal�nie)� oraz� do�pusz�czo�no� bu�do�wę

zbior�ni�ków� bez�od�pły�wo�wych� (łącz�-

nie 23�zbior�ni�ki).�

Jak�się�do�wia�du�je�my,�zgod�nie�z Re�-

gu�la�mi�nem� udzie�la�nia� do�ta�cji� z bu�-

dże�tu�Gmi�ny�Bie�ruń�do bu�do�wy�przy�-

do�mo�wych�oczysz�czal�ni�ście�ków�oraz

przy�łą�czy� ka�na�li�za�cyj�nych� na te�re�nie

Gmi�ny�Bie�ruń,�w 2018�ro�ku�udzie�lo�no

dzie�wię�ciu� do�ta�cji� do bu�do�wy� przy�-

do�mo�wych�oczysz�czal�ni�ście�ków.

Do�ta�cja� na bu�do�wę� przy�do�mo�wej

oczysz�czal�ni�ście�ków�wy�no�si 60%�ca�łej

kwo�ty�(do 6�ty�się�cy�zło�tych).�W bie�żą�-

cym�ro�ku�Gmi�na Bie�ruń�wy�da�ła�na ten

cel�łącz�nie�pra�wie 48�ty�się�cy�zło�tych.

Na rok 2019�pla�no�wa�ne�jest�udzie�-

le�nie� ko�lej�nych� do�ta�cji� do bu�do�wy

przy�do�mo�wych�oczysz�czal�ni�ście�ków.

Mi�ni�mum�dzie�sięć�ro�dzin�bę�dzie�mo�-

gło�z ta�kiej�do�ta�cji�sko�rzy�stać.

Bie rUń skie kar Ty
dla ro dzin Wie lo dzieT nyCh i se nio róW

Na te�re�nie� Gmi�ny� Bie�ruń� re�ali�zo�wa�ne� są
miej�skie� pro gra my „ro dzi na Trzy plus” oraz
„ak tyw ni se nio rzy 60+”,� któ�re�ma�ją� na ce�lu
wspar�cie�ro�dzin�wie�lo�dziet�nych�oraz�se�nio�rów
po�przez�za�pew�nie�nie�ulg�po�le�ga�ją�cych�na umoż�-
li�wie�niu�za�ku�pu�tań�szych�bi�le�tów�wstę�pu�na płat�-
ne�im�pre�zy�kul�tu�ral�ne,�spor�to�we�i edu�ka�cyj�ne
or�ga�ni�zo�wa�ne� przez� jed�nost�ki� or�ga�ni�za�cyj�ne
mia�sta.�Ulgi�udzie�la�ne�są�po oka�za�niu�spe�cjal�-
nej�kar�ty,�któ�rą�upraw�nie�ni�miesz�kań�cy�otrzy�-
mu�ją� po zło�że�niu� wnio�sku� w Urzę�dzie� Miej�-
skim�w Bie�ru�niu.�Ma�jąc�ta�ką�kar�tę,�miesz�kań�cy
mo�gą�rów�nież�ta�niej�sko�rzy�stać�z pły�wal�ni,�krę�-
giel�ni,�gro�ty�sol�nej,�si�łow�ni,�sa�li�fit�ness�oraz�in�-
nych�obiek�tów�spor�to�wych�w mie�ście.�
W ra�mach�re�ali�za�cji�pro�gra�mów�mia�sto�na�-

wią�zu�je� rów�nież� współ�pra�cę� z pry�wat�ny�mi
przed�się�bior�ca�mi,� w ce�lu� roz�sze�rze�nia� moż�li�-
wo�ści�uzy�ska�nia�ulg�na to�wa�ry�czy�usłu�gi,�ofe�-
ro�wa�ne�przez�te�pod�mio�ty.�

Po�sia�da�cze� kart� ak�tu�al�nie�mo�gą� sko�rzy�stać
z na�stę�pu�ją�cych�zni�żek:

■ 10% zniż ki w sa lo nie optyk edy ta ko per -
-gło wac ka na za ku pio ne oku la ry ko rek cyj ne,
ga lan te rię, oku la ry sło necz ne oraz so czew ki
kon tak to we i środ ki do ich czysz cze nia. Bie ruń,
ul. War szaw ska 293. Ofer�ta�do�ty�czy�pro�gra�mów
„Ro�dzi�na�Trzy�Plus”�oraz�„Ak�tyw�ni�Se�nio�rzy 60+”.

■ 10% lub 20% na usłu gi den ty stycz ne w ga -
bi ne cie sto ma to lo gicz nym lek. dent. pio tra
ła bu sia. Bie ruń, ul. Wy lo to wa 24. Ofer�ta�do�-
ty�czy�pro�gra�mów�„Ro�dzi�na�Trzy�Plus”�oraz�„Ak�-
tyw�ni�Se�nio�rzy 60+”.

■ 5% zniż ki na ca ły asor ty ment w skle pie
„zdro Wa żyW nośĆ” Be ata Wa le czek. Bie -
ruń, ul. Je rze go 4. Ofer�ta�do�ty�czy�pro�gra�mów
„Ro�dzi�na�Trzy�Plus”�oraz�„Ak�tyw�ni�Se�nio�rzy 60+”.

■ 5% zniż ki na ca ły asor ty ment w skle pie
odzie żo wym „eVeX” ewa gaw lik. Bie ruń,
ul. ry nek 8. Ofer�ta�do�ty�czy�pro�gra�mów�„Ro�-
dzi�na�Trzy�Plus”�oraz�„Ak�tyw�ni�Se�nio�rzy 60+”.

■ bez płat ne ba da nie wzro ku dla mło dzie ży
od 16 ro ku ży cia oraz osób do ro słych, 20% ra -
ba tu na opra wy oku la ro we w sa lo nie optycz -
nym „kĄ TeM oka” ka ta rzy na od ro biń ska. Bie -
ruń, ul. Che mi ków 3. Ofer�ta�do�ty�czy�pro�gra�mów
„Ro�dzi�na�Trzy�Plus”�oraz�„Ak�tyw�ni�Se�nio�rzy 60+”.

■ 5% zniż ki na wszyst kie usłu gi fry zjer skie
w sa lo nie uro dy „lan so nia” re na ta Wró bel.
Bie ruń ul. ły si no wa 50. Ofer�ta� do�ty�czy� pro�-
gra�mu�„Ro�dzi�na�Trzy�Plus”.

■ 5% zniż ki na wszyst kie usłu gi ko sme tycz -
ne w sa lo nie uro dy Be ata We iss. Bie ruń,
ul. ły si no wa 50. Ofer�ta�do�ty�czy�pro�gra�mu�„Ro�-
dzi�na�Trzy�Plus”.

■ 10% zniż ki na wszyst kie usłu gi fry zjer skie
w sa lo nie Fry zJer skiM kry sty ny My szor.
Bie ruń, ul. Boj szow ska 147. Ofer�ta� do�ty�czy
pro�gra�mu�„Ro�dzi�na�Trzy�Plus”.

■ 15% zniż ki na za kup odzie ży uży wa nej
w skle pie „aMe ri Can shop” phU Jo an na
haj das -gat nar. Bie ruń, ul. oświę cim ska 462.
Ofer�ta� do�ty�czy� pro�gra�mu� „Ro�dzi�na� Trzy
Plus”.

■ 20% zniż ki na wej ścia in dy wi du al ne (nie
do ty czy or ga ni za cji uro dzin oraz im prez oko -
licz no ścio wych) w sa li za baw „We so ła pan -
da”, Bie ruń, ul. oświę cim ska 398a. Ofer�ta
do�ty�czy�pro�gra�mu�„Ro�dzi�na�Trzy�Plus”.

■ 10% lub 20% na usłu gi ko sme tycz ne i za -
kup ko sme ty ków w Cen trum Uro dy „Ja ni -

na”, Bie ruń, ul. Boj szow ska 10. Ofer�ta�do�ty�-
czy�pro�gra�mu�„Ak�tyw�ni�Se�nio�rzy 60+”.

■ 25% zniż ki na ca ły asor ty ment (z wy łą -
cze niem pro duk tów ob ję tych pro mo cja mi)
w pra cow ni optycz nej „an To nik”, Bie ruń,
ul. zdro wia 5. Ofer�ta�do�ty�czy�pro�gra�mu�„Ak�-
tyw�ni�Se�nio�rzy 60+”.

■ 15% zniż ki na ca ły asor ty ment w ka wiar -
ni „CaF Fe do Mi no” piotr pie korz, Bie ruń,
ul. ry nek 10. Ofer�ta� do�ty�czy� pro�gra�mu� „Ak�-
tyw�ni�Se�nio�rzy 60+”.

■ 10% zniż ki na ca ły asor ty ment (do ty czy
za ku pu tyl ko w lo ka lu) w Bi sTro kar lik ka -
rol Fi giel, Bie ruń, ul. li ce al na 1 oraz War szaw -
ska 212. Ofer�ta� do�ty�czy� pro�gra�mu� „Ak�tyw�ni
Se�nio�rzy 60+”.

zo sTań na szyM parT ne reM!

Aby�stać�się�part�ne�rem�pro�gra�mów�na�le�ży
zło�żyć�ofertę�w Punk�cie� In�for�ma�cji� i Ob�słu�gi
Miesz�kań�ców�Urzę�du�Miej�skie�go�w Bie�ru�niu
lub� wy�słać� dro�gą� elek�tro�nicz�ną� na ad�res
urzad@um.bie run.pl,�w któ�rej�przed�się�bior�-
ca� okre�śli� wiel�kość� pro�po�no�wa�nych� zni�żek,
za�kres�to�wa�rów�i usług�ni�mi�ob�ję�tych.��Na jej
pod�sta�wie�zo�sta�nie�przy�go�to�wa�ne�sto�sow�ne
po�ro�zu�mie�nie.�

szcze gó ło we in for ma cje uzy skać moż na
pod nr. tel. 32 324 24 10.

korzysTaJ ze zniżek

po WsTa JĄ przy do Mo We oCzysz Czal nie śCie kóW 

za sa da dzia ła nia przy do mo wej oczysz czal ni ście ków po le ga na wzbu -
dze niu we wnątrz in sta la cji in ten syw nych, ale na tu ral nych pro ce sów
bio lo gicz nych, roz kła da ją cych ście ki by to we na pro ste i nie szko dli we
dla śro do wi ska na tu ral ne go związ ki mi ne ral ne, któ re moż na od pro wa -
dzać do grun tu, ro wu me lio ra cyj ne go, al bo rze ki, bez na ra ża nia ich
na ska że nie. przy do mo we oczysz czal nie ście ków sta ją się co raz bar dziej
po pu lar ne w wie lu go spo dar stwach do mo wych, głów nie ze wzglę du
na ich ta nią eks plo ata cję oraz eko lo gicz ne oczysz cza nie za nie czysz czeń.

dzie więć gospodarstw domowych do sta ło
do 60 pro cent do ta cji
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WszysCy róWni W naszyM przedszkolUTę czo we pio sen ki
Ja na Woj da ka
kon kurs „Tę czo we pio sen ki Ja na Woj da ka” na sta łe wpi sał się już
w bie ruń ski ka len darz im prez. Co ro ku na prze ło mie paź dzier ni ka i li -
sto pa da ki no te atr „Ju trzen ka” wy peł nia ją ra do sne gło sy mło dych uczest -
ni ków i to nie tyl ko z Bie ru nia, ale i z ca łe go ślą ska, co two rzy nie po -
wta rzal ny cha rak ter te go wy da rze nia. 

27�paź�dzier�ni�ka�już�po raz 19.�mo�gli�śmy�ob�ser�wo�wać�zma�ga�nia�mło�-
dych�adep�tów�sztu�ki�wo�kal�nej,�któ�rzy�po�sta�no�wi�li�zmie�rzyć�się�z trud�ną
ma�te�rią,�ja�ką�jest�wy�stęp�przed pu�blicz�no�ścią.�Trze�ba�za�zna�czyć,�że�nie
jest�to�spra�wa�pro�sta.�Tym�bar�dziej,�że�wy�stęp�w bie�ruń�skim�ki�no�te�atrze
„Ju�trzen�ka”� to�do�pie�ro�pre�lu�dium�przed głów�nym�wy�stę�pem�w Kra�ko�-
wie.�Strach�ten� jed�nak�szyb�ko�uda�je�się�prze�ła�mać,�szcze�gól�nie� je�śli� to
ma�nas�przy�bli�żyć�do speł�nia�nia�ma�rzeń.�W prze�ła�my�wa�niu�lę�ków�po�ma�-
ga�rów�nież�bar�dzo�po�zy�tyw�na,�wręcz�przy�ja�ciel�ska�at�mos�fe�ra�prze�glą�du.�
Jak� co� ro�ku� za�rów�no� uczest�ni�ków,� jak� i pu�blicz�no�ści� nie� bra�ko�wa�ło,

dzię�ki�cze�mu�przez�dłu�gie�go�dzi�ny�sły�chać�by�ło�nie�zwy�kłe�ada�pta�cje�wo�-
kal�ne�mło�dych�wo�ka�li�stów.�Choć�znu�że�nie�nie�gro�zi�ło�ni�ko�mu,�naj�więk�-
szą�po�pu�lar�no�ścią�cie�szy�ła�się�iście�roc�ko�wa�pio�sen�ka�pt.�„Ato�mo�wy�bu�-
dzik”.�Nie�za�bra�kło�rów�nież�mu�zycz�nej�opo�wie�ści�o pie�gach,�czy�hi�sto�rii
o „Mrów�ce�w ką�pie�lów�kach”.�Aż�żal�by�ło�że�gnać�się�z uczest�ni�ka�mi.�Jak
to�się�mó�wi,�wszyst�ko�co�do�bre�szyb�ko�się�koń�czy�i trze�ba�by�ło�wy�brać
zwy�cięz�ców� bie�ruń�skich� eli�mi�na�cji.� W ka�te�go�rii II (8-10� lat)� pierw�sze
miej�sce�za�ję�ła�Au�re�lia�Ra�dec�ka�z Cho�rzo�wa.�Za�raz�za nią�upla�so�wa�ła�się
Na�ta�lia�Sro�ka�z Za�to�ru,�a ostat�nie�miej�sce�na po�dium�na�le�ża�ło�do Ka�ta�-
rzy�ny�Ryn�dlak�z Ka�to�wic.�W III ka�te�go�rii�(11-13�lat)�zwy�cięż�czy�nią�oka�za�ła
się�Da�ria�Mo�len�da�z Bie�ru�nia.�Dru�gie�na�le�ża�ło�do Kin�gi�Woź�ni�cy�z Ry�duł�-
tów,�a za�raz�za nią�zna�la�zła�się�jej�ko�le�żan�ka�z te�go�sa�me�go�mia�sta�–�Oli�-
wia�Woź�ni�ca.�W IV ka�te�go�rii�(14-16�lat)�do fi�na�łu�do�sta�ły�się�Emi�lia�Azier�-
ska�z Nie�po�ło�mic�(I miej�sce)�i We�ro�ni�ka�Bug�dal�z Ry�duł�tów�(II miej�sce).
W naj�star�szej� gru�pie� (17-13� la�ta)� naj�lep�sze� oka�za�ły� się� Pau�li�na�Her�lok
z Pszczy�ny�(I miej�sce)�i An�ge�li�ka�Czysz�czoń�z Rab�ki�(II miej�sce).�Wszyst�-
kim,� któ�rzy� za�kwa�li�fi�ko�wa�li� się� do wiel�kie�go� kra�kow�skie�go� fi�na�łu� ser�-
decz�nie�gra�tu�lu�je�my!

Mag da le na py tlarz

Współ�cze�śnie�mó�wi�się�wie�le�o nie�-
peł�no�spraw�no�ści�i oso�bach�nie�peł�no�-
spraw�nych.�O ko�niecz�no�ści�wspie�ra�-
nia,�to�le�ran�cji�i spo�łecz�nej�ak�cep�ta�cji.
Jed�nak� ca�ły� pro�ces�włą�cza�nia� oso�by
nie�peł�no�spraw�nej�do spo�łe�czeń�stwa
nie�za�czy�na�się�w szko�le,�ani�na ryn�ku
pra�cy� tyl�ko� już� w naj�młod�szych� la�-
tach,�w wie�ku�przed�szkol�nym.�Kie�dy
mó�wi�my�o pra�wi�dło�wym�i dy�na�micz�-
nym� roz�wo�ju� dziec�ka� trud�no� po�mi�-
nąć�przed�szko�le.�Jest�to� je�den�z naj�-
waż�niej�szych� eta�pów� kształ�ce�nia,
któ�re�go� wpły�wu� nie� moż�na� prze�ce�-
nić.�Czy�za�wsze�pa�mię�ta�my�o tym�my�-
śląc�o dziec�ku�nie�peł�no�spraw�nym?
Ja�ko�nie�peł�no�spraw�ność�przyj�mu�je

się� nie�zdol�ność� do peł�ne�go� funk�cjo�-
no�wa�nia� oso�by� � w spo�łe�czeń�stwie.
Moż�nawięc�po�wie�dzieć,�że�jest�to�stan,
kie�dy�oso�ba�w ja�kimś�stop�niu�ma�trud�-
no�ści�fi�zycz�ne,�spo�łecz�ne,�sen�so�rycz�ne
lub�psy�chicz�ne�wod�na�le�zie�niu�się�wśro�-
do�wi�sku,�w któ�rym�ży�je�i peł�nym�ko�-
rzy�sta�niu�z je�go�moż�li�wo�ści.
Wraz�z koń�cem�paź�dzier�ni�ka�za�koń�-

czył� się� pro�jekt� pn.� „Wszy�scy� rów�ni
w na�szym� przed�szko�lu� –� wy�rów�ny�-
wa�nie�szans�edu�ka�cyj�nych�i roz�wo�jo�-
wych� dzie�ci� nie�peł�no�spraw�nych
z Przed�szko�la�nr 3�w Bie�ru�niu”.�Był�on
re�ali�zo�wa�ny�od 1�wrze�śnia 2017�r.,�ze
środ�ków�Eu�ro�pej�skie�go�Fun�du�szu�Spo�-
łecz�ne�go.
Wspar�ciem�w ra�mach�pro�jek�tu�ob�-

ję�tych� zo�sta�ło 4� nie�peł�no�spraw�nych
wy�cho�wan�ków� oraz 10� na�uczy�cie�li
z Przed�szko�la�nr 3�z Od�dzia�ła�mi�In�te�-
gra�cyj�ny�mi�w Bie�ru�niu.
W ra�mach� pro�jek�tu� zre�ali�zo�wa�no

łącz�nie 720�do�dat�ko�wych�go�dzin�za�-
jęć,�w tym:
–� 360� go�dzin� za�jęć� spe�cja�li�stycz�-

nych� ko�rek�cyj�no�-kom�pen�sa�cyj�nych:
z pe�da�go�giem,�sur�do�pe�da�go�giem,�za�-
jęć�uspraw�nia�ją�cych�mo�to�ry�kę;
–�192�go�dzi�ny�za�jęć�lo�go�pe�dycz�nych;
–�48�go�dzin�gru�po�wych�za�jęć�z gim�-

na�sty�ki�ko�rek�cyj�nej;
–�120�go�dzin�za�jęć�z psy�cho�lo�giem

roz�wi�ja�ją�cych� kom�pe�ten�cje� spo�łecz�-
no�-emo�cjo�nal�ne.
10.�na�uczy�cie�li�pod�nio�sło�swo�je�kwa�-

li�fi�ka�cje� za�wo�do�we,� dzię�ki� udzia�ło�wi
w spe�cja�li�stycz�nych�szko�le�niach�w za�-
kre�sie�pe�da�go�gi�ki�spe�cjal�nej�oraz�stu�-
diach�po�dy�plo�mo�wych�na kie�run�kach
gim�na�sty�ki� ko�rek�cyj�nej� i sur�do�pe�da�-
go�gi�ki.
Za�ku�pio�no�rów�nież�sprzęt�i po�mo�-

ce�dy�dak�tycz�ne,�m.in.�za�baw�ki�sen�so�-
rycz�ne,�kloc�ki,�gry�plan�szo�we,�ta�bli�cę

Unijny projekt
w przedszkolu nr 3

in�te�rak�tyw�ną,�pro�gra�my�i sprzę�ty�mul�-
ti�me�dial�ne�oraz�do�po�sa�żo�no�plac�za�-
baw�w huś�taw�ki�i pia�skow�ni�cę.�Za�ku�-
pio�ne� po�mo�ce� do�star�czy�ły� dzie�ciom
wie�le� bodź�ców� od�dzia�łu�ją�cych
na wzrok,�słuch�i do�tyk,�dzię�ki�cze�mu
uspraw�ni�ły� pro�ces� na�ucza�nia,� wpły�-
nę�ły� na ich� wszech�stron�ny� roz�wój,
wy�obraź�nię,� spo�strze�gaw�czość,� po�-
pra�wę�kon�cen�tra�cji�i po�mo�gły�w wy�-
rów�na�niu�de�fi�cy�tów�roz�wo�jo�wych.

Re�ali�za�cja�pro�jek�tu�wpły�nę�ła�po�zy�-
tyw�nie� na start� edu�ka�cyj�ny� dzie�ci,
na po�pra�wę�funk�cjo�no�wa�nia�na ryn�-
ku� pra�cy� ich� ro�dzi�ców,� in�dy�wi�du�ali�-
za�cję�kie�ro�wa�ne�go�wspar�cia�i do�sto�-
so�wa�nie� kształ�ce�nia� na�uczy�cie�li
do po�trzeb�uczniów�z nie�peł�no�spraw�-
no�ścia�mi.�
Cał�ko�wi�ta� war�tość� zre�ali�zo�wa�ne�-

go� pro�jek�tu 152 041,00 zł.,� w tym
do�fi�nan�so�wa�nie 129 234,85 zł.
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100-lecie�„Po�lo�nii”�ob�fi�tu�je�w wie�-
le�waż�nych�dla�chó�ru�wy�da�rzeń.�W ro�-
ku� ju�bi�le�uszo�wym� ze�spół� otrzy�mał
wie�le�na�gród� i wy�róż�nień,�po�czy�na�-
jąc�od na�gro�dy�Sta�ro�sty�Po�wia�tu�Bie�-
ruń�sko�- Lę�dziń�skie�go� „Cle�mens� pro
Cul�tu�ra”,�po�przez�naj�więk�sze�wy�róż�-
nie�nie� ja�kie� mo�że� przy�znać� Gmi�na
Bie�ruń,�czy�li�ty�tuł�„Za�słu�żo�ny�dla�Mia�-
sta� Bie�ru�nia”� aż� po naj�wyż�sze� od�-
zna�cze�nie,�ja�kie�przy�zna�je�Sej�mik�Wo�-
je�wódz�twa� Ślą�skie�go:� „Od�zna�kę
Ho�no�ro�wą�za Za�słu�gi�dla�Wo�je�wódz�-
twa� Ślą�skie�go”� i naj�wyż�sze� od�zna�-
cze�nie�Ślą�skie�go�Związ�ku�Chó�rów�i Or�-
kiestr� Zło�tą� Od�zna�kę� z wień�cem
lau�ro�wym V stop�nia”.
Uro�czy�ste� ob�cho�dy� 100-lecia� na�-

sze�go� chó�ru� od�by�ły� się� w so�bo�tę
w go�dzi�nach�wie�czor�nych.� Po mszy
św.�w ko�ście�le� pw.� św.� Bar�tło�mie�ja
od�pra�wio�nej� przez� ks.� ka�no�ni�ka� Ja�-
nu�sza� Kwa�pi�szew�skie�go,� od�by�ło� się
oko�licz�no�ścio�we� spo�tka�nie� w Ki�no�-
te�atrze�„Ju�trzen�ka”.�
Waż�nym�ak�cen�tem�spo�tka�nia�by�ło

przy�po�mnie�nie�naj�bar�dziej�chlub�nych

kart�z hi�sto�rii�chó�ru�„Po�lo�nia”�przez
obec�ną�pre�zes�ze�spo�łu�–�Mał�go�rza�tę
Wilk�po�cho�dzą�cą�z jak�że�za�słu�żo�ne�go
dla�ślą�skie�go�ru�chu�śpie�wa�cze�go�ro�-
du� Lu�bec�kich.� Obok� wie�lu� ser�decz�-
no�ści�kie�ro�wa�nych�pod ad�re�sem�chó�-
ru�„Po�lo�nia”�waż�ną�czę�ścią�spo�tka�nia
by�ło�uho�no�ro�wa�nie�człon�ków�chó�ru
i osób� za�słu�żo�nych� dla� ze�spo�łu� od�-
zna�cze�nia�mi� śpie�wa�czy�mi.�Na�zwi�ska
osób�wy�róż�nio�nych�pu�bli�ku�je�my�obok.
Żad�ne�spo�tka�nie�chó�rzy�stów,�a już

tym�bar�dziej�spo�tka�nie�ju�bi�le�uszo�we
nie� mo�że� się� od�być� bez� wspól�ne�go
śpie�wa�nia.� Tak� by�ło� i tym� ra�zem.
Na sce�nie� Ju�trzen�ki� wy�stą�pi�ły� po�łą�-
czo�ne�chó�ry�„Po�lo�nia”�i no�wo�bie�ruń�-
ska�„Har�mo�nia”,�sa�ma�„Po�lo�nia”�w jak�-
że� zróż�ni�co�wa�nym� sty�li�stycz�nie
re�per�tu�arze� przy�go�to�wa�nym� przez
Mał�go�rza�tę� Ka�li�now�ską-Przy�byl�ską,
oraz� solistkę� ope�ry� by�tom�skiej
–�Leokadię��Du�ży.�Frag�men�ty�mu�zycz�-
ne� prze�pla�ta�ne� by�ły� wy�stą�pie�nia�mi
go�ści�mie�dzy� in�ny�mi:� Ire�ny�Gra�bow�-
skiej�–�nie�gdy�siej�szej�dy�rek�tor�Bie�ruń�-
skie�go�Ośrod�ka�Kul�tu�ry,�dzię�ki�któ�rej

100-leCie BierUńskiego ChórU na 100-leCie odzyskania niepodległośCi

ViVaT „polonia”

odznaki honorowe śląskiego związku Chórów i orkiestr otrzymali:

■ Brązowa i stopnia: irena hycz i lucyna schoyda     ■ srebrna ii stopnia: helena Janik, irella Figiel, Magdalena klyta, Jan kubica i Małgorzata kalinowska-przybylska

■ złota iii stopnia: Michał Bohm, andrzej Baron, łucja sowa, krystyna Wieszołek, Bernard Bednorz i krystian grzesica

■ złota z laurem iV stopnia: krystyna Wilk i Jolanta Tomala     ■ złota z Wieńcem laurowym V stopnia: Małgorzata Wilk     ■ złoty dyplom: zofia łabuś
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Jak powstawały
„Bieruńskie głosy”

na�stą�pił� re�ne�sans� „Po�lo�nii”� w od�ro�-
dzo�nym�Bie�ru�niu,�oraz�pro�fe�so�ra�Ja�-
na� Czem�pa�sa� –� au�to�ra� dwóch� jak�że
zna�czą�cych�dla�ze�spo�łu�pu�bli�ka�cji.�
Z ży�cze�nia�mi�dla�chó�rzy�stów�przy�-

by�li�przed�sta�wi�cie�le�władz�sa�mo�rzą�-
do�wych� gmi�ny� i po�wia�tu� z bur�mi�-
strzem�Bie�ru�nia�Kry�stia�nem�Grze�si�cą
i prze�wod�ni�czą�cym� Ra�dy� Miej�skiej
Mar�ci�nem� Ny�gą� oraz� sta�ro�stą� Ber�-
nar�dem�Bed�no�rzem�i prze�wod�ni�czą�-
cą� Ra�dy� Po�wia�tu� An�ną� Ku�bi�cą.� Sa�-
mo�rząd� Wo�je�wódz�twa� Ślą�skie�go
re�pre�zen�to�wał� rad�ny� Piotr� Czar�ny�-
no�ga,�a ma�je�stat�Rzecz�po�spo�li�tej�po�-
seł�Ma�rek�Wój�cik.�Obec�ny�był� rów�-
nież� An�drzej� Wój�cik� –� se�kre�tarz
Ślą�skie�go�Związ�ku�Chó�rów�i Or�kiestr.
Zwień�cze�niem� uro�czy�sto�ści� by�ła

pro�mo�cja�książ�ki�au�tor�stwa�Zbi�gnie�-
wa� Pik�sy� pod ty�tu�łem� „Bie�ruń�skie

Gło�sy.�Sto�lat�chó�ru�„Po�lo�nia” 1918-
2018”.� Wpro�wa�dze�niem� do wy�stą�-
pie�nia�au�to�ra�by�ły�sło�wa�człon�ka�Za�-
rzą�du� chó�ru� „Po�lo�nia”� –� An�drze�ja
Ba�ro�na,�któ�ry�po�wie�dział:
(…)�Kie�dy�w 1918� ro�ku�od�zy�ska�ła

wol�ność� w na�szym�mie�ście� ze�bra�ła
się�gru�pa�osób,�któ�ra�uzna�ła,�że�jest
czas,� aby�ofi�cjal�nie� śpie�wać�po pol�-
sku�i za�ło�ży�ła�„To�wa�rzy�stwo�Śpie�wu
Po�lo�nia”,�któ�re�bar�dzo�szyb�ko�zy�ska�-
ło� du�żą� sym�pa�tię� miesz�kań�ców.
W swej�hi�sto�rii�chór�miał�okre�sy�więk�-
szej� lub�mniej�szej� świet�no�ści.� Dzia�-
łal�ność�chó�ru�by�ła�do�ku�men�to�wa�na
przez�za�rząd,�te�go�ma�te�ria�łu�ze�bra�ło
się�dość�du�żo�i na�tu�ral�ną�ko�le�ją�lo�su,
by�ło�opra�co�wa�nie�ma�te�ria�łów�i przy�-
go�to�wa�nie�ich�do dru�ku.�Ta�ka�oka�zja
po�ja�wi�ła�się�wła�śnie�w ra�mach�Ju�bi�-
le�uszu 100-le�cia�(…)

Ob�cho�dzą�ca� 100-lecie� Po�lo�nia,

za�słu�gu�je�nie�na jed�ną�czy�dwie

książ�ki,�ale�na ca�łą�bi�blio�tecz�kę

i to�z kil�ku�po�wo�dów.�Po�pierwsze,�raz

bo�w cią�gu�stu�lat,�wszyst�ko�zmie�nia�ło

się� po wie�lo�kroć:� sy�tu�acja� po�li�tycz�na

przy�na�leż�ność�pań�stwo�wa,�zmie�niał�się

ko�ściół� z któ�rym� chór� jest� zwią�za�ny

od po�cząt�ku,�za�mie�nia�ły�się�mu�zycz�ne

mo�dy� i zmie�nia�li� się� sa�mi� chó�rzy�ści.

Chór�jest�tak�bo�ga�tym�or�ga�ni�zmem,�że

za�słu�gu�je�na to,�by�opi�sać�go�na wie�le

spo�so�bów.�

Mo�gła�by� po�wstać� po�wieść� kry�mi�-

nal�na,�gdyż�je�den�z za�ło�ży�cie�li�To�wa�-

rzy�stwa� Śpie�wa�cze�go� Po�lo�nia�wkrót�-

ce�po stwo�rze�niu�ze�spo�łu�–�gi�nie.�Je�śli

do te�go�do�da�my,�że�gi�nie�w cza�sie�Po�-

wsta�nia� Ślą�skie�go� –� bę�dzie�my� mie�li

ma�te�riał�na po�wieść�hi�sto�rycz�ną.�Moż�-

na�by�100-lecie�chó�ru�przed�sta�wić�ja�-

ko�opo�wieść�ro�man�tycz�ną.�W ze�spo�-

le,�w cią�gu�tych�stu�lat�na�wią�za�ło�się

kil�ka�ro�man�sów,�choć�mo�że�ład�nej�by�-

ło�by�po�wie�dzieć�–�mi�ło�ści� i kli�ka�par

za�war�ło�zwią�zek�mał�żeń�ski.�Moż�na�by

na�pi�sać� kil�ka� utwo�rów� w sty�lu� sa�ga

ro�du…�ot,�cho�ciaż�by�ro�du�Lu�bec�kich,

w któ�rym�pra�wie�każ�dy�na�le�żał�do chó�-

ru�Po�lo�nia. I wresz�cie�naj�bar�dziej�oczy�-

wi�sty� spo�sób,� to� stwo�rze�nie� książ�ki

popularnonaukowej�ob�fi�tu�ją�cej�w da�-

ty,�przy�pi�sy,�bi�blio�gra�fie�i ca�ły�warsz�-

tat�na�uko�wy.�Ta�kie�hi�sto�rycz�ne�pu�bli�-

ka�cje,�choć�skrom�ne�ob�ję�to�ścio�wo,�to

jed�nak�bo�ga�te�w tre�ści,� opu�bli�ko�wał

swe�go�cza�su�nie�hi�sto�ryk,�a eko�no�mi�-

sta.�Czło�wiek�o nie�wąt�pli�we�bo�ga�tym

warsz�ta�cie� na�uko�wym,� pro�fe�sor� Jan

Czem�pas�pi�sząc�„Epi�ta�fium�dla�chó�ru

Po�lo�nia”,�a kil�ka�lat�póź�niej� je�go�roz�-

wi�nię�cie�„Chór�ży�je”.

Każ�da�z za�pre�zen�to�wa�nych�form�pi�-

sar�skich�wy�ma�ga� in�ne�go�pió�ra� i od�po�-

wied�nie�go� au�to�ra.� Przed ta�kim� za�da�-

niem,� za�da�niem� wy�bo�ru� au�to�ra,� rok

te�mu�sta�nął�za�rząd�chó�ru�Po�lo�nia.�Wiem,

że�nie�by�ła�to�ła�twa�de�cy�zja,�ale�zde�cy�-

do�wa�no,�że�tym�ra�zem,�au�to�rem�oko�-

licz�no�ścio�wej�pu�bli�ka�cji�bę�dzie�dzien�ni�-

karz,�a kon�kret�nie�mo�ja�oso�ba.

Ten�wy�bór�w za�czym�stop�niu�okre�-

ślił� cha�rak�ter� na�szej� książ�ki.� Z jed�nej

stro�ny�po�sia�dam�spo�rą�do�ku�men�ta�cję

z ostat�nich�dwu�dzie�stu�lat�chó�ru,�nie�-

złą�–�jak�mi�się�zda�je�–�ko�lek�cję�zdjęć

i je�stem�za�przy�jaź�nio�ny� z więk�szo�ścią

obec�nych�chó�rzy�stów.�Mam�na�dzie�ję,

że� po tej� pu�bli�ka�cji� na�dal� tak� bę�dzie.

Two�rząc�tę�książ�kę�przy�ją�łem�kil�ka�za�-

ło�żeń:�pierw�sze,�dość�oczy�wi�ste�–�mu�-

szę�udo�ku�men�to�wać�100-lecie�ze�spo�-

łu.� Dru�gie� –� książ�ka� po�win�na� być

swo�istym� ukło�nem� wo�bec� obec�nych

chó�rzy�stów� i sze�ro�kie�go� gro�na� osób

czy�li�przy�ja�ciół�Po�lo�nii.�Tych�sym�pa�ty�-

zu�ją�cych�z ze�spo�łem�obec�nie,�ale�rów�-

nież�tych�z sprzed�kil�ku,�kil�ku�na�stu�czy

kil�ku�dzie�się�ciu�lat:�jak�ks.�pro�boszcz�Jan

Tro�cha,� bur�mistrz� od�ra�dza�ją�ce�go� się

Bie�ru�nia�Lu�dwik�Ja�go�da,�oso�ba�bez�któ�-

rej� nie�wia�do�mo� czy� chór� od�ro�dził�by

się�w obec�nej�po�sta�ci�–�dy�rek�tor�BOK�-

Ire�na�Gra�bow�ska,�do�bry�duch�Po�lo�nii

bur�mistrz�Kry�stian�Grze�si�ca,�któ�ry�kie�-

dy� trze�ba� to� za�wsze�udzie�li�wspar�cia.

Na�le�ża�ło�by�też�wspo�mnieć�księ�dza�ka�-

no�ni�ka� Ja�nu�sza� Kwa�pi�szew�skie�go,� dy�-

rek�tor� Zo�fię� Ła�buś,� czy� sta�ro�stę� Ber�-

nar�da�Bed�no�rza,�bez�któ�re�go�ta�książ�-

ka� w ogó�le� by� nie� po�wsta�ła.� Ko�lej�ne

za�ło�że�nie,� któ�re� so�bie� przy�ją�łem,� po�-

cho�dzi� z fil�mu� Ro�ma�na� Po�lań�skie�go

„Au�tor�wid�mo”.�W jed�nej�ze�scen,�wy�-

daw�ca�książ�ki�o bry�tyj�skim�pre�mie�rze

To�nym�Ble�rze,�mó�wi:�mam�peł�ne�piw�-

ni�ce� ar�cy�dzieł,� któ�rych� nikt� nie� chce

czy�tać�i któ�re�cze�ka�ją�naprze�miał.�Wna�-

szych�za�bie�ga�nych�cza�sach,�ży�je�my�co�-

raz�szyb�ciej�i czy�ta�my�co�raz�mniej�i stąd

mo�ja�de�cy�zja�aby�w książ�ce�dać�spo�ro

zdjęć.

I tak�po�wsta�ła�książ�ka�„Bie�ruń�skie�gło�-

sy”.� Chy�ba� nie�zła,� choć�mam� świa�do�-

mość,�że�da�le�ka�od ide�ału.�Wiem,�że�nie

brak� osób,� któ�re� zro�bi�ły�by� to� ina�czej.

W każ�dym�ra�zie�na pew�no�książ�ka�nie

wy�czer�pu�je�te�ma�tu�i je�śli�ktoś�ma�ocho�-

tę�roz�wi�nąć�pew�ne�wąt�ki,�lub�prze�sta�-

wić�te�sto�lat�ina�czej,�ser�decz�nie�za�pra�-

szam.� Książ�ka� jest� dzien�ni�kar�ska,� czy�li

po tro�chu:�pu�bli�cy�sty�ką,�kro�ni�ką�i al�bu�-

mem.� Tro�chę� do czy�ta�nia,� bar�dziej

do oglą�da�nia.� Ży�czę� czy�tel�ni�kom,� aby

z przy�jem�no�ścią�wer�to�wa�li� tę� książ�kę,

coś� tam�prze�czy�ta�li,� przej�rze�li,� odło�ży�li

i znów�po nią�się�ga�li.

Na ko�niec� przy�to�czę� wy�po�wiedź,

pew�ne�go� pol�skie�go� księ�dza� pra�cu�ją�-

ce�go� w zla�icy�zo�wa�nych� Cze�chach:

w dzi�siej�szych� cza�sach,� wy�stą�pie�nie

czy�pu�bli�ka�cja�po�win�no�być� jak�mi�ni

spód�nicz�ka:� krót�kie,� obej�mu�ją�ce� ca�-

łość�za�gad�nie�nia�i skry�wa�ją�ce�pew�ną

ta�jem�ni�cę.�Chy�ba�mi�się�to�uda�ło,�więc

za�pra�szam�do lek�tu�ry.
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Wy�da�wać�by� się�mo�gło,� że
gwa�ra�ślą�ska�już�na sta�łe
za�stą�pio�na zo�sta�ła� przez

ję�zyk�pol�ski.�Dziś�prze�cież�ze�świe�cą
szu�kać� te�go,� kto� płyn�nie� po�słu�gu�je
się�swo�im�oj�czy�stym�dia�lek�tem.�Nic
bar�dziej� myl�ne�go.� Oka�zu�je� się,� że
miesz�kań�cy�Bie�ru�nia�na�dal�kul�ty�wu�-
ją�ślą�ską�tra�dy�cję,�a co�lep�sze,�dum�-
nie�chwa�lą�się�nią�w róż�nych�kon�kur�-
sach.�Przy�kła�dem�mo�że�tu�być XXVIII
edy�cja� 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� do pół�fi�na�łu� do�sta�ła� się� pa�ni
Ur�szu�la�Pod�bioł�–�czło�wiek�z wiel�kim
za�mi�ło�wa�niem�do kul�tu�ry� i tra�dy�cji,
człon�ki�ni� Ko�ła� Go�spo�dyń�Wiej�skich,
ak�ty�wist�ka,�dzia�łacz�ka,�a w do�dat�ku
ma�ma�i bab�cia.�
–�Gwa�ra�ślą�ska�obec�na u mnie�by�-

ła� od za�wsze.� Tak� sa�mo� wy�cho�wy�-
wa�łam�mo�je� dzie�ci� i sta�ram� się� też
mi�ło�ścią� do ślą�skie�go� za�ra�zić� mo�je
wnu�ki�–�wy�ja�śnia�pa�ni�Ur�szu�la.�
To,�co�rów�nież�wy�róż�nia�tę�bie�ru�-

nian�kę� to� ol�brzy�mie� ser�ce� do lu�dzi
i do zie�mi.�Ni�gdy�nie�my�ślała,�że�zaj�-

mie�się�pra�cą�na ro�li.� Jak� to�zwy�kle
by�wa,� mi�łość� spra�wi�ła,� że� zmie�ni�ła
zda�nie.� Po wyj�ściu� za mąż� mu�sia�ła
za�jąć� się� go�spo�dar�stwem� li�czą�cym
so�bie 20�hek�ta�rów,�gdzie�pro�wa�dzi�ła
za�rów�no�upra�wę�ro�ślin,�jak�i ho�dow�-
lę�zwie�rząt.�Sa�ma�mó�wi,� że�nie� jest
to� ła�twa� pra�ca,� jed�nak� mo�że� przy�-
nieść�wie�le�sa�tys�fak�cji,�je�śli�pod�cho�-
dzi�się�do niej�z ser�cem.�
Wraz� ze� zmia�ną�sty�lu� ży�cia,�obok

co�dzien�nych� wy�zwań,� po�ja�wi�ły� się
no�we�–�trze�ba�by�ło�za�dbać�o lo�kal�ną
spo�łecz�ność.� Nie�mal� od ra�zu� za�an�-
ga�żo�wa�ła� się� w pra�ce� Ko�ła� Go�spo�-
dyń�Wiej�skich,� gdzie�wraz� z in�ny�mi
pa�nia�mi�ak�tyw�nie�za�an�ga�żo�wa�ła�się
w ak�tyw�ną� pra�cę� nad wspie�ra�niem
ślą�skich�tra�dy�cji.
–�Dla�mnie�naj�waż�niej�szy�jest�czło�-

wiek.� W ko�le� po�znać� mo�głam� nie�-
zwy�kłe�oso�by,�z któ�ry�mi�kon�takt�so�-
bie�bar�dzo�ce�nię.�Wszy�scy�się�zna�my
i two�rzy�my� jed�ną� wiel�ką� spo�łecz�-
ność�–�wy�ja�śnia.
Obok� za�an�ga�żo�wa�nia�w Ko�ło�Go�-

spo�dyń�Wiej�skich�pa�ni�Ur�szu�la�pod�-
ję�ła� się� pra�cy� spo�łecz�nej� w Izbach

Rol�ni�czych,�a tak�że�ob�ję�ła�funk�cję�in�-
ka�sen�ta�po�dat�ko�we�go.�
–�Cią�gle�mam�stycz�ność�z ludź�mi.

To�jest�dla�mnie�naj�waż�niej�sze�–�od�-
po�wia�da�pa�ni�Ur�szu�la.�
Dzia�ła�nie� na rzecz� Bie�ru�nia� nie

ogra�ni�cza�się�do sa�mej�gmi�ny.�Pa�ni
Ur�szu�la� god�nie� re�pre�zen�tu�je� na�sze
mia�sto� tak�że� po�za je�go� gra�ni�ca�mi.
Przy�kła�dem� mo�że� tu� być� kon�kurs
„Po na�szy�mu,�czy�li�po ślą�sku”,�gdzie
co�ro�ku�nada�wa�ny�jest�ty�tuł�Ślą�za�ka
Ro�ku.� 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�-
brychta�po�now�nie�mu�sia�ły�po�pi�sać
się� swo�imi� gwa�ro�wy�mi� umie�jęt�no�-
ścia�mi.�
Pa�ni�Ur�szu�la�do�sta�ła� się�do pół�fi�-

na�łu,�cze�go�ser�decz�nie�gra�tu�lu�je�my!

Bie ru nian ka
pół fi na list ką ple bi scy tu
na ślą za ka ro ku
na ła mach „rod ni” przed sta wia my syl wet ki 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. W tym wy da niu
opo wie my o pa ni Ur szu li pod bioł, któ ra do sta ła się do pół fi na łu.

Pierw�szy�li�sto�pa�da�to�dzień�wspo�mnień,�spo�tkań�ro�dzin�nych,�prze�-
my�śleń,� a dla� wo�lon�ta�riu�szy� ty�skie�go� Ho�spi�cjum� im� św.� Ka�lik�-
sta I to�bar�dzo�pra�co�wi�ty�dzień.�Już�po raz�pią�ty�w na�szym�mie�ście

uda�ło� się� zor�ga�ni�zo�wać� i prze�pro�wa�dzić�Kwe�stę� Li�sto�pa�do�wą,� z któ�rej
cał�ko�wi�ty�do�chód�prze�zna�czo�ny�zo�stał�na utrzy�ma�nie�do�mu�ho�spi�cyj�ne�-
go�w Ty�chach�przy ul.�Żor�skiej 17.
Ca�łe� przed�się�wzię�cie� nie� by�ło�by� moż�li�we� bez� ogrom�ne�go� wspar�cia

i za�an�ga�żo�wa�nia�lu�dzi�do�brej�wo�li.�Pra�gnie�my�ser�decz�nie�po�dzię�ko�wać
z te�go�miej�sca�księ�dzu�Ja nu szo wi kwa pi szew skie mu,�pro�bosz�czo�wi�pa�-
ra�fii�św.�Bar�tło�mie�ja�Apo�sto�ła�w Bie�ru�niu�za moż�li�wość�or�ga�ni�za�cji�kwe�-
sty�na bie�ruń�skim�cmen�ta�rzu.�Sło�wa�po�dzię�ko�wa�nia�śle�my�też�w kie�run�-
ku�Pa�ni�ga brie li li piń skiej,�dy�rek�tor�szko�ły�pod�sta�wo�wej�nr 1�z Oddziałami
Integracyjnymi�w Bie�ru�niu,�za udo�stęp�nie�nie�po�miesz�czeń�szko�ły,�gdzie
mo�gli�śmy�utwo�rzyć�cen�trum�za�rzą�dza�nia�ak�cją.�Ak�cja�nie�zo�sta�ła�by�prze�-
pro�wa�dzo�na�bez�ol�brzy�miej�po�mo�cy�i za�an�ga�żo�wa�nia�uczniów�na�sze�go
gim�na�zjum�nr 2�w Bie�ru�niu.
Pod�czas ośmiogodzinnej� Kwe�sty� ze�bra�li�śmy� re�kor�do�wą� jak� do�tych�-

czas� su�mę 6926,50zł.�Wszyst�kim,� któ�rzy�wspo�mo�gli� utrzy�ma�nie�do�mu
ho�spi�cyj�ne�go�w imie�niu�pa�cjen�tów�oraz�za�rzą�du�pra�gnie�my�ser�decz�nie
po�dzię�ko�wać.�Ta�pięk�na�ak�cja�wpi�sa�ła�się�już�w co�rocz�na�tra�dy�cję�w na�-
szym�mie�ście,�ma�my�na�dzie�ję�że�w ko�lej�nych�la�tach�od�zew�na nią�bę�dzie
co�raz�więk�szy.

Za�in�te�re�so�wa�nych�od�sy�ła�my�do stro�ny�in�ter�ne�to�wej�Ho�spi�cjum:
www.ho�spi�cjum.ty�chy.pl

da nu ta Ba ju ra, Mo ni ka Ja nosz, agniesz ka Ma de ja

dziękujemy
za wsparcie
dla hospicjum
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70-lat�te�mu,�w 1948�ro�ku�w Bie�ru�-
niu,� w bu�dyn�ku� przy uli�cy� Kra�kow�-
skiej,�w któ�rej�mie�ści�ła�się�już�szko�ła
pod�sta�wo�wa,�pod�ów�czas�sied�mio�let�-
nia,�utwo�rzo�ne�zo�sta�ło�Li�ceum�Ogól�-
no�kształ�cą�ce.�Czte�ro�let�nia�szko�ła,�któ�-
ra�wraz�z szko�ła�pod�sta�wo�wą�mia�ła

być 11-kla�so�wą�szko�łą�ogól�no�kształ�-
cą�cą,� któ�ra� da�wa�ła� oko�licz�nej� mło�-
dzie�ży� szan�sę�na uzy�ska�nie�ma�tu�ry,
a co�za tym�idzie�prze�pust�ki�na stu�-
dia� wyż�sze.� No�wo�pow�sta�ła� szko�ła
śred�nia� li�czy�ła 17� uczniów,� któ�ry�mi
opie�ko�wa�li�się 1�dy�rek�tor�i 8�na�uczy�-
cie�li.
Tak�za�czy�na się�opo�wieść�o ob�cho�-

dach� sie�dem�dzie�się�cio�le�cia� Li�ceum
Ogól�no�kształ�cą�ce�go�im.�Po�wstań�ców
Ślą�skich�w Bie�ru�niu.�Wszyst�kich�go�ści
przy�by�łych�na ju�bi�le�uszo�we�ob�cho�dy,
przy�wi�ta�ła�wiel�ka� kil�ku�dzie�się�cio�me�-
tro�wa�bia�ło�-czer�wo�na fla�ga�z umiesz�-
czo�nym�na jej�tle�her�bem�Pol�ski�i Lo�-
go� szko�ły.� Bez�po�śred�nio� po mszy
w Sank�tu�arium� Św.� Wa�len�te�go� od�-
pra�wio�nej�przez�Księ�dza�Ka�no�ni�ka�Ja�-
nu�sza�Kwa�pi�szew�skie�go�w ha�li� spor�-
to�wej�od�by�ły�się�głów�ne�uro�czy�sto�ści
Świę�ta�Szko�ły.�Powpro�wa�dze�niu�pocz�-
tu�sztan�da�ro�we�go�od�śpie�wa�no�hymn
pań�stwo�wy�i hymn�szko�ły.�W tym�sa�-
mym�cza�sie�po�czet�fla�go�wy�na masz�-
cie�przed szko�łą�pod�niósł�pol�ską�fla�gę
na�ro�do�wą.�Mi�nu�tą�ci�szy�uczczo�no�pa�-
mięć� wszyst�kich� zmar�łych� dy�rek�to�-
rów,�na�uczy�cie�li,�pra�cow�ni�ków�szko�-
ły,� uczniów� i ab�sol�wen�tów� oraz
w spo�sób� szcze�gól�ny� zmar�łe�go 1� li�-
sto�pa�da�Pa�naMi�ni�stra�Kle�men�sa�Ścier�-
skie�go,� ab�sol�wen�ta� i lau�re�ata� Zło�tej
Od�zna�ki�Li�ceum,�któ�re�mu�nie�spo�dzie�-
wa�na śmierć� unie�moż�li�wi�ła� świę�to�-
wa�nie 70-le�cia�Je�go�szko�ły.
Dy�rek�tor�li�ceum�Ro�mu�ald�Ku�bi�ciel

w swo�im� wy�stą�pie�niu� przy�po�mniał

hi�sto�rię�jed�ne�go�z naj�star�szych�w re�-
gio�nie�li�ce�ów�ogól�no�kształ�cą�cych�mó�-
wiąc�mię�dzy�in�ny�mi:�„(…)�Wiel�kie�re�-
for�my�ad�mi�ni�stra�cyj�ne�spo�wo�do�wa�ły,
że� ja�ko� trze�cie� li�ceum� w Wiel�kich
Ty�chach�szko�ła�sta�ła�przed al�ter�na�-
ty�wą� za�mknię�cia.�W tych� trud�nych

dla� spo�łecz�no�ści� li�ceum� chwi�lach
moi�po�przed�ni�cy�na sta�no�wi�sku�dy�-
rek�to�ra� szko�ły� ma�rzy�li,� ale� przede
wszyst�kim� po�dej�mo�wa�li� kon�kret�ne
dzia�ła�nia,� by� nie� zi�ści�ły� się� groź�by
zli�kwi�do�wa�nia,�ja�ko�nie�po�trzeb�ne�go,
„bie�ruń�skie�go�ogól�nia�ka”.�Na szczę�-
ście� nie� uda�ło� się.� Wie�le� to� mó�wi
o sa�mo�za�par�ciu�miej�sco�wych�dzia�ła�-
czy,� na�uczy�cie�li,� ro�dzi�ców� i oczy�wi�-
ście�uczniów.�Dzi�siaj�to�„nie�po�trzeb�-
ne”� li�ceum� mie�rzy� swo�ją� si�łę,
licz�bą 6540�ab�sol�wen�tów?�(…)”
W trak�cie�uro�czy�sto�ści,�ab�sol�wen�-

to�wi� li�ceum,� Pa�nu� Pro�fe�so�ro�wi� dr.
hab.� Krzysz�to�fo�wi� Fic�ko�wi,� le�ka�rzo�-
wi,�wy�bit�ne�mu�or�to�pe�dzie�i opie�ku�-
no�wi�me�dycz�ne�mu�pol�skich�spor�tow�-
ców,� wła�ści�cie�lo�wi� Kli�ni�ki� „GA�LEN”,
któ�ra� współ�pra�cu�je� z na�szą� szko�łą

wrę�czo�no� Zło�tą� Od�zna�kę� Li�ceum.
Na�stęp�nie�Pa�ni�Pro�fe�sor�Iwo�na Roz�-
mus�–�któ�ra�w sierp�niu�br�zło�ży�ła�eg�-
za�min�na na�uczy�cie�la�mia�no�wa�ne�go,
sto�sow�nie�do prze�pi�sów�pra�wa,�zło�-
ży�ła�prze�pi�sa�ne�pra�wem�ślu�bo�wa�nie,
cze�go� świad�ka�mi� by�li:� Pan� Ber�nard
Bed�norz,�Sta�ro�sta�Bie�ruń�sko�-Lę�dziń�-
ski,� któ�ry�w imie�niu�or�ga�nu�pro�wa�-
dzą�ce�go�po�wo�łał�ko�mi�sje�eg�za�mi�na�-
cyj�ną�na sto�pień�awan�su�za�wo�do�we�go
na�uczy�cie�la�mia�no�wa�ne�go�dla�p.�mgr
Iwo�ny�Roz�mus,�Pa�ni�Ur�szu�lę�Bau�er,
Ślą�ską� Ku�ra�tor� Oświa�ty,� Pan� Sta�ni�-
sław� Ja�go�da,� Wójt� Cheł�mu� Ślą�skie�-
go,� na te�re�nie� gmi�ny� któ�rej� p.�mgr
I.� Roz�mus� ko�rzy�sta� z do�bro�dziejstw
wy�ni�ka�ją�cych� z fak�tu� mia�no�wa�nia
oraz� Pa�ni� Pa�try�cja� Roz�mus,� Na�czel�-
nik�Wy�dzia�łu�Edu�ka�cji�Sta�ro�stwa�Po�-
wia�to�we�go� w Bie�ru�niu,� prze�wod�ni�-
czą�cą� ko�mi�sji� eg�za�mi�na�cyj�nej.
Po uro�czy�stym�ślu�bo�wa�niu�świad�ko�-
wie�pod�pi�sa�li� i wrę�czy�li�Pa�ni� Iwo�nie
Roz�mus� oko�licz�no�ścio�wy� dy�plom.
W ko�lej�nym� punk�cie� uro�czy�sto�ści
ucznio�wie�klas�pierw�szych�zło�ży�li�ślu�-
bo�wa�nie� na sztan�dar� szko�ły� a na�-
stęp�nie� głos� za�bra�li� go�ście� li�ce�al�nej
spo�łecz�no�ści�wśród�któ�rych�był�rów�-
nież�ab�sol�went�Li�ceum�Ogól�no�kształ�-
cą�ce�go�im.�Po�wstań�ców�Ślą�skich�bur�-
mistrz�Bie�ru�nia�Kry�stian�Grze�si�ca.
Po wzru�sza�ją�cych�prze�mó�wie�niach

wy�gło�szo�nych�przez�go�ści�obec�nych
na ob�cho�dach�ju�bi�le�uszo�wych�i powy�-
pro�wa�dze�niu�pocz�tu�sztan�da�ro�we�go
roz�po�czę�ła� się� nie�zwy�kła� i bar�dzo
wzru�sza�ją�cą� część�ar�ty�stycz�na przy�-
go�to�wa�na przez�Pa�nią�Pro�fe�sor�Dag�-
ma�rę� Je�zier�ską,�po�świę�co�na 100-le�-
ciu�od�zy�ska�nia�nie�pod�le�gło�ści� przez
Pol�skę.� Uda�nym� pod�su�mo�wa�niem
uro�czy�sto�ści� był� kon�cert� pie�śni� pa�-
trio�tycz�nej�wwy�ko�na�niu�Gmin�nej�Or�-
kie�stry� Dę�tej� z Cheł�mu� Ślą�skie�go
pod dy�rek�cją� Mi�cha�ła� Urbań�czy�ka.

ka Mien ny JU Bi le Usz
na sze go li CeUM

Świat� po�dró�żu�je� ko�le�ją.� Na�sze
kra�jo�we� do�świad�cze�nia:� Ko�le�-
jo�wy�Ruch�Re�gio�nal�ny,�Pen�do�-

li�no� czy� na�wet� Flirt� –� wzbu�dza�ją
śmiech� po�li�to�wa�nia.� Świet�ne� pla�ny
i …�wiel�kie�bum!
Od kli�ku� lat�pla�no�wa�na jest� re�ak�-

ty�wa�cja� li�nii�ko�le�jo�wej�na tra�sie�Ty�-
chy�–�Bie�ruń�Sta�ry.�Tra�sa�ta,�nie�gdyś
uczęsz�cza�na po�tem� –� jak� wie�le� in�-
nych�–�po�pa�dła�w ru�inę�i zo�sta�ła�za�-
mknię�ta.� W la�tach� sie�dem�dzie�sią�-
tych,�wie�le�osób�do�jeż�dża�ło�po�cią�giem
z Bie�ru�nia�Sta�re�go�do Ty�chów,�a po�-
ciąg�jeź�dził�co�go�dzi�nę.�
Pięć�lat�te�mu�ów�cze�sny�mar�sza�łek

Wo�je�wódz�twa� Ślą�skie�go� mó�wił,� że
je�śli�pra�ce�pój�dą�zgod�nie�z za�mie�rze�-
niem�–�nie�ba�wem�tra�są�tą�znów�po�-
ja�dą� pierw�sze� po�cią�gi.� Po�świad�czył
rów�nież�roz�bu�do�wę�li�nii,�któ�ra�w II eta�-
pie� re�ali�za�cji�obej�mie� tra�sę�z Bie�ru�-
nia�Sta�re�go�do Bie�ru�nia�No�we�go.�Na�-
to�miast�w III eta�pie,�pla�no�wa�ne�jest
uru�cho�mie�nie�po�łą�cze�nia�zWo�lą,�Boj�-
szo�wa�mi�i Oświę�ci�miem.�Do�ce�lo�wym
punk�tem� in�we�sty�cji� jest� tra�sa� ko�le�-
jo�wa�do Kra�ko�wa.

War to pod kre ślić, że gmi na Bie ruń
od daw na pro wa dzi in ten syw ne sta -
ra nia, by ten bar dzo waż ny pro jekt
zo stał urze czy wist nio ny. Ce lem or -
ga ni zo wa nych spo tkań jest jak naj -
szyb sze do pro wa dze nie do sy tu acji
w któ rej z Bie ru nia (i do Bie ru nia)
kur so wać bę dą po cią gi do oświę ci -
mia, Ty chów i gmin po wia tu mi ko -
łow skie go.
La�ta� mi�ja�ją� i oto, 21� li�sto�pa�da

w Urzę�dzie�Miej�skim�w Bie�ru�niu�od�-
by�ło�się�ko�lej�ne�spo�tka�nie�do�ty�czą�ce
pro�jek�tu�pn.�„Re�wi�ta�li�za�cja�li�nii�ko�le�-
jo�wych�nr 140/169/179/885/138�po�-

łą�cze�nia:� Orze�sze� Jaś�ko�wi�ce� –� Ty�-
chy�–�Ba�ra�niec�–�KWK�Piast�–�No�wy
Bie�ruń�–�Oświę�cim”.
Udział�wzię�li�w nim�wło�da�rze�za�in�-

te�re�so�wa�nych�pro�jek�tem�gmin:�Orze�-
sza,� Ła�zisk� Gór�nych,� Wyr,� Ty�chów,
Oświę�ci�mia�i oczy�wi�ście�Bie�ru�nia�oraz
przed�sta�wi�cie�le�PKP�Pol�skie�Li�nie�Ko�-
le�jo�we S.A.�Wła�dze� Bie�ru�nia� re�pre�-
zen�to�wał�za�stęp�ca�Bur�mi�strza�Se�ba�-
stian�Ma�cioł.
War�to�też�przy�po�mnieć,�że�gmi�naBie�-

ruń� roz�po�czę�ła� dzia�ła�nia� zmie�rza�ją�ce
do grun�tow�ne�go� zmo�der�ni�zo�wa�nia
dwor�ca� ko�le�jo�we�go�miesz�czą�ce�go� się
wBie�ru�niu�No�wym�oraz�to�wa�rzy�szą�cej
mu�in�fra�struk�tu�ry.�Po�zy�ska�ło�na ten�cel
po�nad 6�mln�zł�ze�środ�ków�ze�wnętrz�-
nych,�dzię�ki�cze�mu�wy�ko�na rów�nież�kil�-
ka�in�nych�za�dań�miesz�czą�cych�się�wsze�-
ro�ko�za�kro�jo�nym�pro�jek�cie.
Te�ma�tem� nie�daw�ne�go� spo�tka�nia

by�ło� uzgod�nie�nie� za�kre�su� zmian
do przy�go�to�wa�nej� na zle�ce�nie� PKP
PLK S.A.�do�ku�men�ta�cji�przed�pro�jek�-
to�wej�dla�pro�jek�tu,�zgod�nie�z ocze�ki�-
wa�nia�mi�Sa�mo�rzą�dów.�Po�nad�to,�oma�-
wia�no� na nim� kwe�stie� do�ty�czą�ce
dal�szej�współ�pra�cy,�któ�rej�ce�lem�ma
być� po�zy�ska�nie� przez� PKP� PLK S.A.
środ�ków�z Unii�Eu�ro�pej�skiej�na re�ali�-
za�cję�te�go�pro�jek�tu.�
Przy�po�mnij�my,�że�spo�tka�nia�w spra�-

wie� te�go�pro�jek�tu�od�by�wa�ją� się� re�-
gu�lar�nie.� Spra�wa� przy�wró�ce�nia� li�nii
ko�le�jo�wej�do Bie�ru�nia�i in�nych�miast,
cie�szy� się�du�żym�za�in�te�re�so�wa�niem
miesz�kań�ców�i jest�bar�dzo�po�waż�nie
trak�to�wa�ne� przez� wła�dze� sa�mo�rzą�-
do�we.�Efek�tem�te�go�są�pierw�sze�pod�-
ję�te�de�cy�zje�choć�chy�ba�jesz�cze�nie�-
pręd�ko� wsią�dzie�my� w Bie�ru�niu
do po�cią�gu?�

Czy po je dzie my
z Bie ru nia
po cią giem?
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najważniejsza jest akceptacja samego siebie

Już�od pię�ciu�lat�w Bie�ru�niu�dzia�-
ła�gru�pa�sa�mo�po�mo�co�wa�dla�osób
współ�uza�leż�nio�nych�„A te�raz�Ja”,

ina�czej�mó�wiąc� jest� to� gru�pa� któ�ra
po�ma�ga� oso�bom� ży�ją�cym� w cie�niu
oso�by� nad�uży�wa�ją�cej� al�ko�hol.� Spo�-
tka�nia�od�by�wa�ją�się�w każ�dy�czwar�-
tek� o go�dzi�nie 16.00� w Miej�skim
Ośrod�ku�Po�mo�cy�Spo�łecz�nej�w Bie�-
ru�niu�przy ul.�Ja�gieł�ły 1.�Uczest�ni�cy,
a do tej� po�ry� są� to� sa�me� ko�bie�ty,
ma�ją�wspól�ny�pro�blem�–�nad�uży�wa�-
nie�na�po�jów�al�ko�ho�lo�wych�przez�mę�-
żów,� part�ne�rów,� bra�ci,� sy�nów� czy�li
przez�naj�bliż�sze�oso�by.�Z te�go�tez�po�-
wo�du�czę�sto�oso�by�współ�uza�leż�nio�-
ne�ma�ją�du�że�opo�ry�by�mó�wić�o pro�-
ble�mach� z któ�ry�mi� zma�ga�ją� się
w co�dzien�nym�ży�ciu.�Czę�sto�też�oba�-
wia�ją�się,�że�zo�sta�ną�nie�zro�zu�mia�ne.
Nie� raz� pa�ra�li�żu�je� je� wstyd,� strach
a przez� to� po�zo�sta�ją� z pro�ble�mem
sa�me.� Spo�tka�nia�w gru�pie� „A te�raz
Ja”� sku�pia�ją� swe� dzia�ła�nia� wła�śnie
na oso�bie,�ak�cen�tu�jąc�wy�raź�nie�i do�-
bit�nie,�że�to�„Ja”�je�stem�naj�waż�niej�-
sza,�mo�je�po�trze�by�też�są�waż�ne.�
–�Uczest�nicz�ki�gru�py�uczą�się�czym

jest�wstyd,�nad�kon�tro�la,�na�do�pie�kuń�-
czość,�aser�tyw�ność,�dba�nie�o wła�sne
po�trze�by,� któ�rych�wcze�śniej� nie� za�-
uwa�ża�ją� „po�ma�ga�jąc”� pi�ją�ce�mu.
Uczest�nicz�ki�gru�py�oma�wia�ją�pro�ble�-
my�z któ�ry�mi�czę�sto�sa�me�nie�mo�gą
so�bie�po�ra�dzić�–�mó�wi�pro�wa�dzą�ca,
Ma�rio�la� Łu�ko�wiec.� –� Wspól�ne� spo�-
tka�nia�i roz�mo�wy�da�ją�si�łę�i mo�ty�wu�-
ją�do za�dba�nia�o sie�bie.�Pod�czas�spo�-
tkań�uczest�ni�cy�do�wia�du�ją�się�rów�nież
z po�mo�cy�ja�kich�in�sty�tu�cji�moż�na�sko�-
rzy�stać�–�do�da�je.

War�to� wspo�mnieć,� że� w Gmin�-
nym�Cen�trum�Pro�fi�lak�ty�ki�Uza�leż�nień
dzia�ła�ją�cym�przy Miej�skim�Ośrod�ku
Po�mo�cy� Spo�łecz�nej� w Bie�ru�niu� ist�-
nie�je� moż�li�wość� uzy�ska�nia� bez�płat�-
nej� po�ra�dy� i po�mo�cy� psy�cho�lo�ga,
praw�ni�ka�i in�nych�spe�cja�li�stów.�Gru�-
pa�Sa�mo�po�mo�co�wa�„A te�raz�Ja”�ma
wspar�cie�Bur�mi�strza�Mia�sta�Bie�ru�nia
Kry�stia�na�Grze�si�cy.
–� Bar�dzo� dzię�ku�ję� za tę� po�moc

w swo�im�imie�niu�i w imie�niu�uczest�-
ni�czek� gru�py�dzię�ku�ję.� Po�dzię�ko�wa�-
nia� na�le�żą� się� rów�nież�Dy�rek�to�ro�wi
MOPS�w Bie�ru�niu�Pio�tro�wi�Ćwię�ka�-
le,�któ�ry�jest�jed�nym�z współ�za�ło�ży�-
cie�li�gru�py,�in�te�re�su�je�się�nią�i wspie�-
ra�na�sze�dzia�ła�nia.�Ape�lu�ję�i za�chę�cam

za�in�te�re�so�wa�ne� oso�by,� je�śli� ma�cie
pro�blem� któ�ry� was� prze�ra�sta� i nie
mo�że�cie�so�bie�z nim�po�ra�dzić�przyjdź�-
cie� na na�sze� spo�tka�nia� po�mo�że�my
od�zy�skać�wa�sze�„Ja”�–�mó�wi�Ma�rio�la
Łu�ko�wiec.

naj trud niej jest za cząć

Pa�mię�taj�my,�że�współ�uza�leż�nie�nie
rów�nież� jest� cho�ro�bą.� Czę�to� my�sli�-
my� so�bie,� że� to� nie�my�ma�my�pro�-
blem,�a na�si�mę�żo�wie,�czy�sy�no�wie.
Nic� bar�dziej� myl�ne�go!� Dla�te�go� cza�-
sem�war�to�zwy�czaj�nie�dac�so�ebie�po�-
móc�–�prze�ko�nu�ją�o tym�uczest�nicz�ki
gru�py,� któ�re� spe�cjal�nie� dla� „Rod�ni”
po�sta�no�wi�ły�po�dzie�lić�się�swo�imi�do�-
świad�cze�nia�mi.
–�No�cóż,�co�mo�gę�po�wie�dzieć�ja�-

ko� człon�ki�ni� gru�py,� każ�dej� oso�bie,
któ�ra� ma� pro�ble�my� z pi�ją�cą� oso�bą
i do�wia�du�je�się�o moż�li�wo�ści�udzia�łu
w gru�pie.� Po�wiem,� że� po�czą�tek� nie
był�ła�twy,�ale�tyl�ko�przez�na�sze�wa�-
ha�nia�się�i za�da�wa�nie�so�bie�py�ta�nia�-
-„�czy�mi�to�jest�po�trzeb�ne?”.�To�tak
jak�mój�mąż,�któ�ry�za�pi�sał�się�na gru�-
pę�AA�i po 2�ty�go�dniach�po�wie�dział
mi,� „że�mu�to�nie�po�ma�ga”.�No�ale
po�myśl�my� jak� mo�że� oso�bie� uza�leż�-
nio�nej�po�móc�dwu�ty�go�dnio�wa�te�ra�-
pia?�Mo�ja� te�ra�pia� trwa� już,�a mo�że
do�pie�ro 2� la�ta� i wiem,� że� do�pie�ro

po ro�ku�a na�wet�pół�to�ra�ro�ku�za�czę�-
łam� w peł�ni� przyj�mo�wać� wszyst�ko
co� re�ali�zu�je�my� na spo�tka�niach� gru�-
py.� Gdy�by� nie� mo�je� uczest�nic�two,
nie�wiem� co� by� by�ło� ze�mną� te�raz.
By�łam� już� tak� zre�zy�gno�wa�na,� bez�-
rad�na,� czu�łam� się� nic� nie� war�ta.
Uczest�nic�two�na gru�pie�po�mo�gło�mi
na�brać�pew�no�ści�sie�bie.�Uświa�do�mi�-
ło�mi,�że�to�nie�ja�od�po�wia�dam�za uza�-
leż�nie�nie�mę�ża.�Obec�nie�ja�de�cy�du�ję
o so�bie,�od�cię�łam�się�od pro�ble�mów
pi�ją�ce�go�mę�ża.�Za�czę�łam�dbać�o swo�-
je� po�trze�by.� Uczest�nic�two� w ta�kiej
gru�pie,�mo�że�tyl�ko�po�móc�sta�nąć�sa�-
mo�dziel�nie�na no�gi.�Mam�to�wspar�-
cie,�wspa�nia�łą�te�ra�peut�kę�i su�per�ko�-
bie�ty,�któ�re�przy�szły�wal�czyć�o swo�je
lep�sze�ju�tro�–�prze�ko�nu�je�pa�ni�Ewa,
jed�na�z uczest�ni�czek.
–�Ape�lu�ję�do wszyst�kich�pań,�któ�re

po�trze�bu�ją� po�mo�cy.� Cho�dzę� na spo�-
tka�nia�dla�współ�uza�leż�nio�nych,�tro�chę
mi�to�za�ję�ło,�za�nim�uwie�rzy�łam�w po�-
moc.�Ale�war�to�by�ło!�Te�raz�je�stem�sil�-
niej�sza,�sta�now�cza.�Wie�le�po�sta�no�wień
uda�ło�mi�się�zre�ali�zo�wać.�Po�ma�ga�ją�mi
oso�by,�któ�re�kie�dyś�by�ły�w po�dob�nej
sy�tu�acji.�Dla�te�go�ukłon�w Ich� stro�nę.
Tak� trzy�mać!� Dzię�ku�ję� Im� za to.� Nie
cze�kaj�cie�zwróć�cie�się�o po�moc!�–�prze�-
ko�nu�je�pa�ni�Zdzi�sła�wa.
–�Gdy�za�czę�łam�cho�dzić�na gru�pę,

spo�tka�nia�dla�współ�uza�leż�nio�nych�by�-

łam�oso�bą�bar�dzo�za�mknię�tą�w so�bie
i za�stra�szo�ną.�„Przy�zwy�cza�jo�na”�do sty�-
lu� ży�cia,� w któ�rym� już� nic� do�bre�go
mnie�nie�spo�tka,�w któ�rym�do�mi�no�-
wał�al�ko�ho�lik�i wszyst�kie�spra�wy�z nim
zwią�za�ne.�Dzię�ki�pa�ni�Ma�rio�li�pro�wa�-
dzą�cej� gru�pę� i pa�niom� z gru�py� na�-
uczy�łam�się,�że�dla�mnie�sa�mej�to�ja
je�stem�naj�waż�niej�sza.�A al�ko�ho�lik�„nie
prze�ze�mnie�za�czął�pić,�prze�ze�mnie
nie�skoń�czy�–�mó�wi�pa�ni�Jo�an�na.�
–�Gru�pa�po�ka�zu�je� jak�na�uczyć�się

żyć�„od no�wa”.�Ja�ko�uczest�nik�gru�py
przy�szłam� tu� za�gu�bio�na,� bez�rad�na
i wy�czer�pa�na�psy�chicz�nie.�To�wła�śnie
na gru�pie� na�uczy�łam� się� jak� po�stę�-
po�wać� i od�bu�do�wać� swo�ją�war�tość
ja�ko�czło�wiek.�Gru�pa�po�ma�ga�zro�zu�-
mieć�jak�oso�ba�pi�ją�ca�po�grą�ża�i ma�-
ni�pu�lu�je� na�mi,� że�by� osią�gnąć� swój
cel.� Po�przez� pra�ce� na gru�pie� wie�le
rze�czy� zro�zu�mia�łam,� przez� co�mo�ja
war�tość�zo�sta�ła�od�bu�do�wa�na.�Wiem
ja�kie�mam�pra�wa�i gdzie�się�zwró�cić
o po�moc.�Że�by�osią�gnąć�w peł�ni�kom�-
fort�psy�chicz�ny,�żyć�god�nie�i cie�szyć
się� z ży�cia�-„Ab�so�lut�nie� NIE� moż�na
sie�bie�ob�wi�niać”�–�wy�ja�śnia�pa�ni�Ewa.�
–�Na gru�pie�wspar�cia�uczęsz�czam

dwa�la�ta.�Dzię�ki�re�gu�lar�ne�mu�uczęsz�-
cza�niu�du�żo�zmie�ni�łam�w swo�im�ży�-
ciu.�Dzię�ki�pa�ni�te�ra�peut�ce�zro�zu�mia�-
łam,� że� mam� swo�je� pra�wa,� swo�je
po�trze�by,�któ�rych�nie�do�strze�ga�łam

w wy�ni�ku� znę�ca�nia� się� na�de� mną
przez�mę�ża� al�ko�ho�li�ka,� a znę�cał� się
na�de�mną�psy�chicz�nie�i fi�zycz�nie.�Czu�-
ję�się�te�raz�do�war�to�ścio�wa�na,�cie�szę
się�ży�ciem�i czu�ję,�że�so�bie�po�ra�dzę
z każ�dym� pro�ble�mem.� Sa�ma� de�cy�-
du�ję�o so�bie!�Z nie�zna�jo�mo�ści� i nie�-
wie�dzy�swo�ich�praw�jak�po�stę�po�wać
z al�ko�ho�li�kiem�po�peł�nia�łam�wie�le�błę�-
dów,�któ�re�by�ły�na mo�ją�nie�ko�rzyść.
Od kie�dy�za�czę�łam�uczęsz�czać�na gru�-
pę�wspar�cia�po�in�for�mo�wa�łam�o tym
mę�ża�i zmie�nił�po�stę�po�wa�nie�wo�bec
mnie,�po�nie�waż�wie,�że�mo�gę�li�czyć
na po�moc.�Szko�da,�że�wcze�śniej�w Bie�-
ru�niu� nie� by�ło� gru�py� wspar�cia,� po�-
nie�waż�mo�je�ży�cie�wy�glą�da�ło�by�zu�-
peł�nie�ina�czej,�le�piej.�Za�po�bie�gła�bym
wie�lu� pro�ble�mom� i nie� do�szło� by
do ta�kie�go�sta�nu�mo�je�ży�cie.�Bar�dzo
dzię�ku�ję�dy�rek�to�ro�wi�MOPS,�kie�row�-
ni�ko�wi� i pa�ni� Ma�rio�li� Łu�ko�wiec,� że
otrzy�ma�łam�tak�du�że�wspar�cie�i po�-
moc�w zro�zu�mie�niu�–czym�jest�współ�-
uza�leż�nie�nie�i jak�moż�na�z nie�go�wyjść.
Pa�ni�Ma�rio�la�jest�bar�dzo�du�żym�wspar�-
ciem�dla�gru�py.�W każ�dej�chwi�li�na�-
wet�wweek�end�mo�gę�li�czyć�nawspar�-
cie,�po�moc�lub�po�ra�dę�przez�te�le�fon.
Po�le�cam� każ�dej� oso�bie,� któ�ra� ży�je
z oso�bą�nad�uży�wa�ją�cą�al�ko�ho�lu,�aby
od�wa�ży�ła�się�na uczest�nic�two�w gru�-
pie�wspar�cia,�po�nie�waż�uzy�ska�wie�le
in�for�ma�cji�praw�nych� i in�nych�po�rad
bar�dzo�cen�nych,�a przede�wszyst�kim
wspar�cie�w co�dzien�nym�ży�ciu�z oso�-
bą�uza�leż�nio�ną�od al�ko�ho�lu�–�mó�wi
pa�ni�Mał�go�rza�ta.�
–�Gru�pa�da�ła�mi�po�czu�cie�bez�pie�-

czeń�stwa,�po�przez�uświa�do�mie�nie�mi,
że� nie� je�stem� sa�ma� z pro�ble�ma�mi
i ist�nie�je�sze�reg�mo�cy�praw�nych,�któ�-
re�mo�gę� wy�ko�rzy�stać.� Pa�ni�Ma�rio�la
jest� bar�dzo� ser�decz�ną� oso�bą,� któ�ra
swo�im�do�świad�cze�niem�po�ka�zu�je�nam
jak� ma�ły�mi� kro�ka�mi� zmie�niać� sy�tu�-
ację�w ja�kiej�się�znaj�du�je�my.�Tak�aby
każ�da�z nas�po�czu�ła�się�war�to�ścio�wą
ko�bie�tą�–�cie�szy�się�pa�ni�Mag�da.
Do�świad�cze�nia�uczest�ni�czek�gru�py

po�ka�zu�ją,� że� war�to� się� prze�ła�mać
i po�szu�kać�po�mo�cy,�cho�ciaż�by�dla�te�-
go,� al�by� po�móc� tej� dru�giej� oso�bie,
bo�wiem�trze�ba�za�cząć�od sie�bie.�Za�-
chę�ca�my�więc�do te�go,�aby�za�po�znać
się�z dzia�łal�no�ścią�gru�py�i zwy�czaj�nie
dać�so�bie�po�móc!

Mag da le na py tlarz

„a Teraz Ja” W MieJskiM ośrodkU poMoCy społeCzneJ

Czym jest współ uza leż nie nie? de fi ni cji te go zja wi ska jest wie le, moż na jed nak wy róż nić ich ele men ty wspól ne. isto tą współ uza leż -
nie nia jest tak sil ne i ob se syj ne kon cen tro wa nie się na my ślach, uczu ciach i za cho wa niach dru giej oso by  – jej uza leż nie niu, za po mi -
na jąc o wła snych po trze bach. Je dy ną ra dą, aby wyjść z te go sta nu jest gru pa wspar cia. Jed na z nich, choć nie wie le osób o tym wie,
dzia ła w Bie ru niu już od sześciu lat, przy no sząc ulgę tym, któ rzy w swo im ży ciu mu sie li zde rzyć się ze współ uza leż nie niem.
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Po�my�sło�daw�czy�nią�i za�ło�ży�ciel�-
ką� gru�py� wspar�cia� dla� osób
uza�leż�nio�nych� jest� psy�cho�log

Ma�rio�la�Łu�ko�wiec.�Od sze�ściu�lat�zaj�-
mu�je�się�ona�przy�pad�ka�mi�współ�uza�-
leż�nień.� Na spo�tka�nia� przy�cho�dzą
głów�nie� pa�nie,� któ�re� w więk�szo�ści
stra�ci�ły�już�na�dzie�ję�na lep�sze�ju�tro.
–�W więk�szo�ści�oso�by�współ�uza�leż�-

nio�ne�mo�że�my�na�zwać�te�pa�nie,�któ�re
uza�leż�nio�ne�są�od swo�ich�part�ne�rów.
To�oni�z ko�lei�uza�leż�nie�ni�są�od al�ko�-
ho�lu�–�mó�wi�Ma�rio�la�Łu�ko�wiec.�
Dzia�ła�nia�gru�py�sku�pio�ne�są�na bu�-

do�wa�niu�wła�snej�war�to�ści� i utwier�-
dze�niu� się� w prze�ko�na�niu,� że� nie
wszyst�ko� za�le�ży� od mę�ża,� ale� rów�-
nież�od nich�sa�mych�–�do�da�je.
Oso�by�współ�uza�leż�nio�ne�czę�sto�nie

zda�ją�so�bie�spra�wy�z te�go,�że�dzię�ki
gru�pie�wspar�cia�mo�gą�zmie�nić�swo�-
je�ży�cie.�Cho�wa�ją�się�czę�sto�w cie�niu
uza�leż�nio�ne�go� współ�mał�żon�ka� lub
part�ne�ra�sku�pia�jąc�swo�je�ży�cie�tyl�ko
wo�kół�nie�go.�Tra�cą�po�czu�cie�wła�snej
war�to�ści�na rzecz�dru�giej�oso�by,�czę�-
sto�pod�da�jąc�się�pre�sji.�
–�Pa�nie,�któ�re�przy�cho�dzą�na spo�-

tka�nia�uczą�się�sta�wiać�pew�ne�gra�ni�-
ce,� o któ�rych� wcze�śniej� na�wet� nie
wie�dzia�ły.�Te�ko�bie�ty�uczą�się�ko�rzy�-
stać�z na�rzę�dzi,�któ�ry�mi�są�in�sty�tu�cje
stwo�rzo�ne� do te�go,� aby� im� po�-
móc� –� do�da�je� Łu�ko�wiec,� prze�ko�nu�-
jąc,� że� oso�ba�współ�uza�leż�nio�na nie
mu�si� zga�dzać� się� z wo�lą� part�ne�ra,
któ�ry�czę�sto�to�wła�śnie�na nie�prze�-
le�wa�swo�je�fru�stra�cje.
–� Pod�czas� za�jęć� pa�nie� do�wia�du�ją

się� czym� jest� nie� tyl�ko� prze�moc� fi�-
zycz�na,� czy� sek�su�al�na,� ale� rów�nież
psy�chicz�na i eko�no�micz�na.�Do�wia�du�-
ją�się�przede�wszyst�kim�te�go,�że�ma�-
ją� swo�je� pra�wa� –� re�la�cjo�nu�je� te�ra�-
peut�ka.

naj waż niej szy jest
pierw szy krok

Oso�by,�któ�re�są�współ�uza�leż�nio�ne
czę�sto�tkwią�w po�czu�ciu�wsty�du.�Bo�ją
się�te�go,�że�są�sie�dzi� lub�ro�dzi�na,�czy
przy�ja�cie�le� mo�gą� w koń�cu� do�strzec
uza�leż�nie�nie�part�ne�ra�oraz�to,�w ja�ki
spo�sób�trak�tu�je�swo�je�naj�bliż�sze�oto�-
cze�nie.� Oba�wia�ją� się� tak�że� pre�ten�sji
w swo�im� kie�run�ku� i oce�ny� in�nych.
Przez�to�wszech�ogar�nia�ją�ce�po�czu�cie
wsty�du�wpę�dza�ją�się�w ko�lej�ną�spi�ra�-
lę�za�po�cząt�ko�wa�ną�przez�cho�ro�bę�al�-
ko�ho�lo�wą.�Pró�bu�jąc�po�móc�mę�żo�wi,
czę�sto� nie� od�cią�ga�ją� go� od na�ło�gu,
awręcz�prze�ciw�nie,�wspie�ra�ją�go�wnim
na�łóg.�To�z ko�lei�po�cią�ga�za so�bą�wie�-
le�ne�ga�tyw�nych�skut�ków.�
Pod�czas� spo�tkań�gru�py�pa�nie�do�-

wia�du�ją� się,� że� naj�waż�niej�sze� jest,
aby�to�one�od�zy�ska�ły�wła�sną�toż�sa�-
mość� i zbu�do�wać� po�czu�cie� wła�snej
war�to�ści.�
Nie�za�wsze�od�cię�cie�się�od part�ne�-

ra� jest� roz�wią�za�niem,� jed�nak� je�śli
wszel�kie�pró�by�za�wio�dą,�nie�ma�wy�-
bo�ru� –� trze�ba� po�my�śleć� o so�bie.
Na�wet�je�śli�ozna�cza�to�ży�cie�w po�je�-

dyn�kę�–�prze�ko�nu�je�te�ra�peut�ka.�–�Al�-
ko�ho�lizm� jest� cho�ro�bą,� trze�ba� się
więc� od niej� uwol�nić.� Czę�sto� pa�nie
pró�bu�ją�prze�ko�nać�nas,�że�nie�mo�gą
odejść�od mę�ża,� któ�ry� się�nad ni�mi
znę�ca�po al�ko�ho�lu,� bo�prze�cież� ślu�-
bo�wa�ły�w ko�ście�le.�War�to�jed�nak�pa�-
mię�tać,� że� na�wet� Ko�ściół� Ka�to�ic�ki
uzna�je�roz�wo�dy�z te�go�po�wo�du�–�wy�-
ja�śnia.�
Odej�ście� od mę�ża� ty�ra�na,� na�wet

w dzi�siej�szych� cza�sach�mo�że� sta�no�-
wić�te�mat�ta�bu.�Co�po�wie�dzą�zna�jo�-
mi,�ro�dzi�na,�są�sie�dzi?�Szcze�gól�nie�ma
to�miej�sce�w mniej�szych�miej�sco�wo�-
ściach,�gdzie�wszy�scy�wszyst�ko�o so�-
bie� wie�dzą.� Te� dra�stycz�ne� środ�ki
w kon�se�kwen�cji�mo�gą�się�opła�cić�–�ko�-
bie�ty,�któ�re�zde�cy�do�wa�ły�się�na ta�ką
de�cy�zję,�dziś�sta�ły�się�bar�dziej�aser�-
tyw�ne,�pew�ne�sie�bie,�zwy�czaj�nie�za�-
czę�ły�żyć.

Ma ły mi kro ka mi

Każ�dy,� kto� chciał�by� uczest�ni�czyć
w ta�kiej� gru�pie� mu�si� wie�dzieć,� że
cze�ka� go� cięż�ki� wy�si�łek,� po�nie�waż
w du�żej� mie�rze� od�by�wa� tu� pra�ca
na emo�cjach,�co�ni�gdy�nie�przy�cho�-
dzi�ła�two,�a tak�że�mo�że�być�bar�dzo
pra�co�chłon�ne.�Za�rów�no�te�ra�peut�ka,
jak� i uczest�nicz�ki� gru�py� są� zda�nia,
że� ma�ły�mi� kro�ka�mi� moż�na wie�le
osią�gnąć,� a fi�nal�ne� po�ra�dze�nie� so�-
bie�z emo�cja�mi,�któ�re�są�w nas�sa�-
mych�dia�me�tral�nie�zmie�nia�ży�cie�i to
na lep�sze.�

Mag da le na py tlarz

W gru pie si ła!
od sze ściu lat w Bie ru niu no wym dzia ła gru pa wspar cia dla osób współ uza -
leż nio nych od al ko ho lu. nie jest to gru pa ma ła, bo na co ty go dnio wych za ję -
ciach zo ba czyć moż na do 18 osób. Jej ce lem jest po ra dze nie so bie z cho ro bą,
któ rej czę sto nie do ce nia my – al ko ho li zmem. Jej nie zwy kłość po le ga na tym,
że choć w ro dzi nie uza leż nio na mo że być za le d wie jed na oso ba, jej skut ki od -
czu wa ją wszy scy do mow ni cy. Bie ruń ska gru pa od wie lu lat udo wad nia, że ja -
ko oso ba współ uza leż nio na dzię ki pra cy, moż na od kryć ży cie na no wo i czer -
pać z nie go peł ny mi gar ścia mi.

Gru�pa� dla� osób�współ�uza�leż�nio�nych� „A te�raz� ja”� za�pra�sza� na spo�tka�nia
w każ�dy�czwar�tek�o godz. 16:00.�Spo�tka�nia�od�by�wa�ją�się�w Gmin�nym�Cen�-
trum�Pro�fi�lak�ty�ki�Uza�leż�nień�przy Miej�skim�Ośrod�ku�Po�mo�cy� Spo�łecz�nej
w Bie�ru�niu�przy ul.�Ja�gieł�ły 1.�Gru�pa�skie�ro�wa�na jest�do osób�po�cho�dzą�-
cych�z ro�dzin�z pro�ble�mem�al�ko�ho�lo�wym,�współ�uza�leż�nio�nych�i prze�ży�wa�-
ją�cych�kry�zys�psy�chicz�ny�spo�wo�do�wa�ny�nad�uży�wa�niem�al�ko�ho�lu�przez�bli�-
ską�oso�bę.�W pra�cy�gru�po�wej�obo�wią�zu�je�za�sa�da�rów�no�ści�i stąd�wszy�scy
jej�człon�ko�wie�ma�ją�ta�ki�sam�sta�tu�sem,�a nad�rzęd�nym�ce�lem�jest�po�moc
sa�mym�so�bie�w krę�gu�osób�do�tknię�tych�ta�kim�sa�mym�pro�ble�mem.

po że gna li śmy Mi ni stra
kle men sa ścier skie go
(1939 – 2018)
W czwar�tek 8�li�sto�pa�da 2018�ro�ku�w Lę�dzi�nach�od�był�się�po�grzeb�wy�-

bit�ne�go�Sy�na Zie�mi�Ślą�skiej�–�Kle�men�sa�Ścier�skie�go.�Lę�dzi�nia�nin�z uro�-
dze�nia,� ab�sol�went� bie�ruń�skie�go� Li�ceum� Ogól�no�kształ�cą�ce�go� przede
wszyst�kim�był�wy�bit�nym�in�ży�nie�rem�au�to�rem�se�tek�pro�jek�tów�wy�na�laz�-
czych,�w tym�po�nad 60�pa�ten�tów�chro�nio�nych�w róż�nych�kra�jach�świa�-
ta.� Zmar�ły� był�wie�lo�let�nim�dy�rek�to�rem�Elek�trow�ni� „Ła�zi�ska”� i po�słem
na sejm�w la�tach 1993-1997,�Mi�ni�strem�Prze�my�słu�i Han�dlu�w rzą�dzie
Jó�ze�fa�Olek�se�go�oraz�Wło�dzi�mie�rza�Ci�mo�sze�wi�cza�oraz�do�rad�cą�wi�ce�-
pre�mie�ra�i mi�ni�stra�go�spo�dar�ki�Wal�de�ma�ra�Paw�la�ka.
W la�tach 2004-2005�peł�nił�funk�cję�se�na�to�ra�RP.�Był�współ�twór�cą�„Po�-

li�ty�ki� ener�ge�tycz�nej� Pol�ski� do 2010”� i usta�wy� „Pra�wo� ener�ge�tycz�ne”
oraz� spe�cjal�nych� stref�eko�no�micz�nych�w Miel�cu,� Su�wał�kach� i Ka�to�wi�-
cach.�W 1999�ro�ku�uho�no�ro�wa�ny�Krzy�żem�Ofi�cer�skim�Or�de�ru�Od�ro�dze�-
nia�Pol�ski.��Kle�mens�Ścier�ski�przez�ca�łe�ży�cie�był�czło�wie�kiem�za�an�ga�żo�-
wa�nym�spo�łecz�nie,�za�sia�dał�w licz�nych�gre�miach�spra�wu�ją�cych�opie�kę
nad do�bra�mi� kul�tu�ry� na�ro�do�wej,� mie�dzy� in�ny�mi� w Ra�dzie� Mu�zeum
Zam�ko�we�go�w Pszczy�nie.�Przez�wie�le�lat�niósł�po�moc�pla�ców�kom�służ�-
by� zdro�wia,� szkol�nic�twu,�do�mom�dziec�ka� i po�mo�cy� spo�łecz�nej.�W ro�-
ku 2005�zo�stał�uho�no�ro�wa�ny�na�gro�dą�Sta�ro�sty�Bie�ruń�sko�–�Lę�dziń�skie�-
go�„Cle�mens�pro�pu�bli�co�bo�no”,�był�też�Za�słu�żo�nym�Oby�wa�te�lem�Mia�sta
Lę�dzi�ny.�Od po�cząt�ku�wspie�rał�lo�kal�ną�przed�się�bior�czość�udzie�la�jąc�się
na fo�rum�Bie�ruń�sko�–�Lę�dziń�skiej�Izby�Prze�my�sło�wo-Han�dlo�wej.�

Ro�dzi�nie�i bli�skim�zmar�łe�go

wy�ra�zy�głę�bo�kie�go�współ�czu�cia

skła�da�ją

Kry�stian�Grze�si�ca�–�bur�mistrz�Bie�ru�nia

Mar�cin�Ny�ga�–�prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�Miej�skiej�Bie�ru�nia

Bar�dzo�dzię�ku�ję�za każ�dy�od�da�ny�na mnie�głos

w wy�bo�rach�do Ra�dy�Miej�skiej�w Bie�ru�niu.

Wa�sze�za�ufa�nie�mo�bi�li�zu�je�mnie

do mak�sy�mal�nej�pra�cy�dla�do�bra�ca�łej�na�szej�spo�łecz�no�ści.

Sta�ni�sław�Ju�rec�ki

Ko�lej�ny�raz�ser�decz�nie�dzię�ku�ję�miesz�kań�com�Bie�ru�nia,

któ�rzy�od�da�li�na mnie�swój�głos�w wy�bo�rach

do Ra�dy�Miej�skiej.�Bę�dę�sta�ra�ła�się�słu�żyć�jak�naj�le�piej

na rzecz�roz�wo�ju�na�sze�go�mia�sta.

Z wy ra za mi sza cun ku

Kry�sty�na�Wró�bel

Sza�now�ni�Miesz�kań�cy�
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– kie dy wła ści wie roz po czę ła się
pa na przy go da z go łę bia mi?
–�Jak�to�zwy�kle�by�wa,�ro�dzi�na za�ra�-

zi�ła�mnie�tą�pa�sją.�Ja�ko�ma�łe�dziec�ko
jeź�dzi�łem� do wuj�ka,� któ�ry� ho�do�wał
go�łę�bie.�Bar�dzo�mi�się�to�spodo�ba�ło.
Ja�ko� sied�mio�let�ni� chło�pak� do�sta�łem
swo�je�pierw�sze�go�łę�bie�i ta�ta�mu�siał
wy�bu�do�wać� go�łęb�nik,� któ�ry� jesz�cze
wte�dy� był� bar�dzo� pro�wi�zo�rycz�ny
(śmiech).� Za�zwy�czaj� te�go� ty�pu�pa�sje
prze�cho�dzą� z oj�ca�na sy�na,�w mo�im
przy�pad�ku,� jak� wi�dać,� by�ło� od�wrot�-
nie.�Po tym�jak�wy�do�ro�śla�łem,�to�wła�-
śnie�on�za�czął�się�tym�zaj�mo�wać.�

– po wie dział pan, że zaj mu je się
tym od dziec ka, co ta kie go jest w tych
go łę biach, że nie moż na te go po rzu -
cić?
–�Po�wie�dział�bym,�że�ad�re�na�li�na.�To�-

wa�rzy�szy�ona�każ�dym�za�wo�dom.�Pod�-
czas�za�wo�dów�w na�szej�sta�ro�bie�ruń�-
skiej�sek�cji�star�tu�je�cza�sem�na�wet�kil�ka
ty�się�cy�go�łę�bi,�a to�któ�ry�przy�le�ci�pierw�-
szy�i czy�wo�gó�le�przy�le�ci�za�le�ży�odwie�-
lu� czyn�ni�ków.� Każ�dy� z nas� chciał�by
oczy�wi�ście,� aby� je�go� go�łąb� za�jął� jak
naj�wyż�szą�no�tę,�jed�nak�te�go�ni�gdy�nie
da� się� prze�wi�dzieć.�Moż�na więc� po�-
wie�dzieć,�że�jest�to�ta�ka�zdro�wa�mę�-
ska�ry�wa�li�za�cja.�

– ho dow la to nie jest jed nak sa ma
za ba wa, ale tak że cięż ka pra ca. z czym
mu szą się zma gać ho dow cy na co
dzień?
–�Rze�czy�wi�ście,�jest�to�bar�dzo�cięż�-

ka�pra�ca,�a li�sta�spraw�do wy�ko�na�nia

jest�bar�dzo�dłu�ga.�Trze�ba�nie�ustan�nie
zaj�mo�wać�się�ty�mi�pta�ka�mi.�Du�żo�ła�-
twiej�jest�po�za se�zo�nem,�kie�dy�go�łę�-
bie�nie�mu�szą�ty�le�tre�no�wać.�

– ro dzi na po ma ga pa nu w tych
obo wiąz kach?
–�Gdy�wy�jeż�dżam�na wa�ka�cje,�dzie�-

ci�wie�dzą�już,�że�mu�szą�się�zaj�mo�wać
go�łę�bia�mi.�Na szczę�ście�ro�bią�to�chęt�-
nie,� bo� wie�dzą,� że� jest� to� dla� mnie
bar�dzo�waż�ne.�Nie�ste�ty�to�hob�by�wy�-
ma�ga�te�go,�aby�po�świę�cać�mu�wie�le
cza�su.�Wprzy�pad�ku�węd�kar�stwa�moż�-
na odło�żyć�węd�kę�na dłuż�szy�czas�–�tu
jest�ina�czej.
–� Ja kie za gro że nia czy ha ją na go -

łę bie?
–�Przede�wszyst�kim�dzi�kie�zwie�rzę�-

ta� ta�kie� jak:� ja�strzę�bie,� ku�ny,� so�wy.
Za�gro�że�niem�są�rów�nież�do�mo�we�i dzi�-
kie�ko�ty.�Wy�star�czy,�że�ho�dow�ca�raz
nie�za�mknie�go�łęb�ni�ka�i skut�ki�mo�gą
być�ka�ta�stro�fal�ne.�Ja�kie�dyś�po�peł�ni�-
łem� ten� błąd� i na�stęp�ne�go� dnia� nie
mia�łem�wła�ści�wie�cze�go�szu�kać�w go�-
łęb�ni�ku.�Z po�mo�cą�przy�szli�oczy�wi�ście
ko�le�dzy�z sek�cji�i od�dzia�łu,�któ�rzy�po�-
da�ro�wa�li�mi�swo�je�go�łę�bie,�dzię�ki�te�-
mu�na�dal�się�tym�zaj�mu�ję.

– Jak pan wspo mi na swo je pierw -
sze za wo dy?
–�Pa�mię�tam,�że�by�ło�to�do�kła�da�nie

w 1987� ro�ku.� Wte�dy� wstą�pi�łem
do Związ�ku�Ho�dow�ców�Go�łę�bi.�Pierw�-
szy� lot� był� dla� mnie� bar�dzo� uda�ny
i zna�la�złem�się�bar�dzo�wy�so�ko�w kwa�-
li�fi�ka�cji.�Być�mo�że�wła�śnie�dla�te�go�to
wszyst�ko�tak�mnie�wcią�gnę�ło�–�gdy�by
na sa�mym� po�cząt�ku� spo�tka�ła� mnie
po�raż�ka�być�mo�że�od ra�zu�bym�to�po�-
rzu�cił.

– ho dow la go łę bi to nie zbyt po -
pu lar ne hob by?
–�W la�tach 80.�go�łę�bie�by�ły�wła�ści�-

wie�w co�dru�gim�do�mu.�Dziś�rze�czy�-
wi�ście�nie�wie�le�osób�zda�je�so�bie�spra�-
wę� z te�go,� że� jesz�cze� ktoś� się� tym
zaj�mu�je.� Dziś� mło�dzi� lu�dzie� zaj�mu�ją
się�kom�pu�te�ra�mi,�w któ�rych�ma�ja�ca�-

ły� świat.� Nie� po�trze�ba� im� do�dat�ko�-
wych� wra�żeń.� Do�dat�ko�wo� wpły�wa
na to� my�sle�nie� o go�łę�biach.� Więk�-
szość�mło�dych�lu�dzi�my�śli�o tych�zwie�-
rzę�tach� ja�ko� o pta�kach,� któ�re� tyl�ko
nisz�czą�miej�ska� prze�strzeń.� Te� go�łę�-
bie,� któ�re� my� ho�du�je�my,� nie� ma�ja
z ni�mi�nic�wspól�ne�go�–�to�praw�dzi�wi
spor�tow�cy!

– każ dy spor to wiec po trze bu je tre -
nin gu. Jak to wy glą da w przy pad ku
go łę bi?
–�Go�łąb,�któ�ry�sta�ru�je�w za�wo�dach

mu�si� tre�no�wać�co�dzien�nie.� Ja�za�czy�-
nam�tre�ning�już�od wcze�snych�go�dzin
po�ran�nych.�Go�łę�bie� są�wy�pusz�cza�ne
na go�dzi�nę�–�osob�no�sam�ce,�sa�micz�ki
i mło�de� go�łę�bie.� Po go�dzi�nie� pta�ki
wra�ca�ją�do go�łęb�ni�ka,�bo�do�sko�na�le
wie�dzą� już,� że� cze�ka� tam� na nie� je�-
dze�nie.� Na�stęp�ny� tre�ning� jest� oko�ło
go�dzi�ny 18.00.�Nie�ma�więc�moż�li�wo�-
ści,�aby�ta�ki�go�łąb�usiadł�gdzieś�u są�-
sia�da�na da�chu.�

– To po ka zu je, że go łę bie do sko -
na le wie dzą, gdzie ma ja le cieć. zda -
rza ją się ta kie sy tu acje, że je den się
za gu bi?
–�Dzie�je�się�tak�bar�dzo�czę�sto�pod�-

czas�za�wo�dów.�Se�zon,�któ�ry�nie�daw�-
no� za�koń�czy�li�śmy�był� te�go�do�sko�na�-
łym� przy�kła�dem.� Pod�czas� lo�tu
z Su�lin�gen�go�łę�bie�mia�ły�do po�ko�na�-
nia�oko�ło 750 km.�Lot�ten�był�dla�nas
ka�ta�stro�fal�ny.� nie� wia�do�mo,� co� się
wte�dy�do�kład�nie�wy�da�rzy�ło�–�być�mo�-
że� by�ło� to� zwią�za�ne� z dzia�łal�no�ścią
ra�da�rów�lub�wa�run�ka�mi�at�mos�fe�rycz�-
ny�mi.�Na�sze�bie�ruń�skie� go�łę�bie� zna�-
la�zły� się� w Łe�bie,� Gdań�sku,� a je�den
na�wet�w Szwe�cji.�

– skąd wła ści wie go łę bie wie dzą
gdzie ma ja le cieć?
–�My�ślę,�że�nikt�te�go�do koń�ca�nie

wie�–�na�wet�ho�dow�cy.�Zwią�za�ne�jest
to� z pew�no�ścią� z ich� bu�do�wą.� Tuż
nad dzio�bem�znaj�du�ją�się�re�cep�to�ry,
któ�re�po�zwa�la�ją�im�usta�lić�dro�gę�za po�-
mo�cą�po�le�ma�gne�tycz�ne�go�zie�mi.�Pa�-
mię�tam,�jak�kie�dyś�po�je�cha�li�śmy�na za�-
wo�dy� do te�re�nów� by�łe�go� Związ�ku
Ra�dziec�kie�go,�gdzie�dzia�ła�ło�wie�le�ra�-
da�rów.�Za�głu�sza�ły�one�na ty�le�dzia�ła�-
nie�po�la,� że�go�łę�bie� stra�ci�ły�orien�ta�-
cję.� Tak� sa�mo� dzie�je� się,� gdy� go�łąb
jest�cho�ry�i ma�ka�tar.�Wte�dy�rów�nież
nie�jest�w sta�nie�prze�le�cieć�na�wet�ki�-
lo�me�tra.�

– Ja kie są re kor dy wśród go łę bi?
Jak szyb ko są one w sta nie le cieć?
–�Go�łąb�pod�czas�jed�ne�go�dnia�jest

w sta�nie�prze�le�cieć�na�wet�ty�siąc�ki�lo�-
me�trów.� Go�łę�bie� są� w sta�nie� le�cieć
z pręd�ko�ścią 120 km� na go�dzi�nę.

Wszyst�ko� za�le�ży� jed�nak� od po�go�dy.
Są�ta�kie�dni,�kie�dy�jest�cie�pło,�nie�ma
wia�tru.�Wte�dy�go�łąb�le�ci�na�wet 50 km
na go�dzi�nę.�Pod�czas�za�wo�dów�ist�nie�-
je�więc�bar�dzo�du�żo�zmien�nych,�przez
co�ni�gdy�nie�wie�my�kie�dy�na�sze�go�łę�-
bie�przy�le�ca�i czy�wo�gó�le�przy�le�cą.�
–� Jak bie ruń skie go łę bie pla su ją

się w tych re kor dach?
–�W Bie�ru�niu� ma�my� wie�le� świet�-

nych�go�łę�bi.�Po�ziom�dzię�ki�te�mu�jest
bar�dzo�wy�rów�na�ny.

– Wy obra ża so bie pan ży cie bez
go łę bi?
–�Nie�wiem�czym�mógł�bym�się�wte�-

dy�zaj�mo�wać.�nie�wiem�rów�nież,�czy
go�łę�bie�są�dziś�dla�mnie�tyl�ko�hob�by,
czy�już�uza�leż�nie�niem�(śmiech).�My�-
ślę,� że� już� do koń�ca� ży�cia� bę�dę� się
tym�zaj�mo�wał.�Ho�dow�la�da�je�mi�wie�-
le� ra�do�ści� nie� tyl�ko� przez� sa�me� za�-
wo�dy,�ale�rów�nież�ko�le�gów�z sek�cji,
z któ�ry�mi�po�tra�fi�my�go�dzi�na�mi� roz�-

ma�wiać�o na�szych�go�łę�biach.�Kie�dyś,
co� praw�da,� spo�ty�ka�li�śmy� się� du�żo
czę�ściej.�Dziś�spo�ty�ka�my�się�o wie�le
rza�dziej,� ale� na�dal� czu�je�my� tę� bli�-
skość.�Przy�kła�dem�mo�gą�być�spo�tka�-
nia�na za�koń�cze�nie�se�zo�nu,�kie�dy�to
rów�nież�od�wie�dził�nas�bur�mistrz,�Kry�-
stian�Grze�si�ca.� By�ło� to� rów�nież� po�-
dzię�ko�wa�nie� za wspar�cie� ze� stro�ny
mia�sta.�
–�przy go to wu ją się pa no wie do na -

stęp ne go se zo nu. Cze go więc moż -
na pa nom ży czyć?
–�Nie�ma�wła�ści�wie�spe�cjal�nych�ży�-

czeń�dla�ho�dow�ców.�Gór�ni�kom�ży�czy
się� ty�le� zjaz�dów,� ile� wy�jaz�dów.� Po�-
wiedz�my�więc�mo�że,�że�jak�naj�lep�szych
wy�ni�ków�w nad�cho�dzą�cym�se�zo�nie.�
Te�go�wła�śnie�bę�dzie�my�ży�czyć,�mam

na�dzie�ję,�że�na�si�Czy�tel�ni�cy�rów�nież.
Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę�

Mag da le na py tlarz

W tym� ro�ku� ob�cho�dzi�my 100-le�cie� od�zy�ska�nia� nie�pod�le�gło�ści.� Z tej
oka�zji 11�li�sto�pa�da�zor�ga�ni�zo�wa�ny�zo�stał,�po�dob�nie�jak�w po�przed�nich
la�tach,�Lot�Nie�pod�le�gło�ścio�wy�o na�gro�dę�Bur�mi�strza.�Udział�w zlo�cie
wzię�ły� łącz�nie 72� dru�ży�ny,� a w po�wie�trzu� po�ja�wi�ło� się� aż 362� go�łę�-
bie. 100-le�cie�nie�pod�le�gło�ści� to� jed�nak�nie� tyl�ko� je�den�dzień.�Pięk�no
go�łę�bi�mo�gli�śmy�po�dzi�wiać�tak�że�pod�czas�te�go�rocz�nych�do�ży�nek,�kie�-
dy�w po�wie�trze�wznio�sło�się 100�go�łę�bi!

pod nieb na pa sja
go łęb ni ki – nie gdyś czę sty wi dok, dziś nie co za po mnia ny. Choć cza sy się zmie nia ją, bie ruń scy mi ło śni cy tych czę sto nie do ce nia nych
pta ków nie ustan nie się roz wi ja ją, dzię ki cze mu zdo by wa ją wy so kie no ty na za wo dach. 



Bieg�Pię�ciu�Kop�ców� to� spon�ta�-
nicz�na� ak�cja,� któ�ra� ma� po�móc
w uzy�ska�niu�środ�ków�na re�ha�bi�li�-
ta�cję� dla� ob�cią�żo�nych� ge�ne�tycz�-
nie�ośmio�mie�sięcz�nych�bliź�nia�ków
z Bie�ru�nia.� Chłop�cy� uro�dzi�li� się
z Ze�spo�łem�Do�wna.�Mal�cy�wie�le
już� prze�szli,� a spo�ro� jesz�cze
przed ni�mi.�Obaj� po�trze�bu�ją� sta�-
łej� opie�ki� re�ha�bi�li�tan�tów,� na co
nie�zbęd�ne� są� do�dat�ko�we� środ�ki.
Na szczę�ście�chłop�com�moż�na�po�-
móc!� Za�pra�sza�my� więc� do wzię�-
cia� udzia�łu�w „Bie�gu 5� kop�ców”,
któ�ry� od�bę�dzie� się� w so�bo�tę, 1
grud�nia.�Tra�sa bie�gu�jest�nie�prze�-
cięt�na,�wie�dzie�przez 5�nie�wiel�kich
szczy�tów,� zwa�nych� Pa�cior�kow�ca�-
mi� a jej� dłu�gość� wy�no�si 5,5 km.
Tra�sę� moż�na� po�ko�nać� do�wol�-
nie� –� moż�na� biec,� spa�ce�ro�wać,
upra�wiać�nor�dic�wal�king�–�by�le�by
po�ru�szać�się�do przo�du�i w kie�run�-

ku� me�ty.� Start� za�pla�no�wa�ny� jest
ze� Sta�wów� Gold�ma�na� o go�dzi�-
nie 14.00,�jed�nak�moż�na�do�łą�czyć
w do�wol�nym� mo�men�cie.� Ko�niec
„bie�gu”� sza�co�wa�ny� jest� na godz.
20.00.�Wpi�so�we�wy�no�si 25�zło�tych

i bę�dzie�po�bie�ra�ne�w biu�rze�za�wo�-
dów�przed i pod�czas�bie�gu.�Ca�łość
zgro�ma�dzo�nych�środ�ków�prze�zna�-
czo�na�zo�sta�nie�na re�ha�bi�li�ta�cję�ma�-
lu�chów.�Za�pra�sza�my�więc�do udzia�-
łu�w ak�cji.�

Bieg o lepsze życie 

Czas dla
cho dzia rzy?
Mi�strzo�wie�cho�du�spor�to�we�go:�Ra�fał�Au�gu�styn,�Krzysz�tof�Au�gu�styn,

Jo�an�na Mo�tor�i Krzysz�tof�Je�lo�nek 8�li�sto�pa�da�od�wie�dzi�li�bie�ruń�ską
„Trój�kę”,�by�za�chę�cić�uczniów�do upra�wia�nia�cho�du�spor�to�we�go.

W trak�cie�spo�tka�nia�po�ka�za�li�uczniom�Szko�ły�Pod�sta�wo�wej�nr 3�w Bie�ru�niu,
jak�na�le�ży�pra�wi�dło�wo�cho�dzić�w sty�lu�spor�to�wym.�Oka�zu�je�się,�że�to�nie�ta�-
kie�ła�twe�mi�mo,�że�cho�dzić�po�tra�fi�my�wszy�scy.�Wcze�śniej�na�si�mi�strzo�wie�od�-
po�wia�da�li� na py�ta�nia� uczniów.� Mło�dych� bie�ru�nian� in�te�re�so�wa�ło� wszyst�ko.
By�ły�py�ta�nia�o ce�nę�bu�tów�spor�to�wych,�o osią�gnię�te�wy�ni�ki,�ale�też�ta�kie:�czy
bał�się�pan�dzi�kich�zwie�rząt�spo�tka�nych�na za�wo�dach�w RPA?�Po se�sji�py�tań
i tre�nin�gu�z mi�strza�mi�spor�tu,�spo�ra�gru�pa�chęt�nych�za�pi�sa�ła�się�na pierw�szy
tre�ning,�któ�ry�po�pro�wa�dzi�li�na�uczy�cie�le�SP3�a za�ra�zem�mi�strzo�wie�w cho�dzie
spor�to�wym�Ka�ta�rzy�na Śle�zio�na i Wal�de�mar�Ma�łec�ki.
Przez�wie�le�lat�w Gim�na�zjum�nr 1�dość�pręż�nie�dzia�łał�Uczniow�ski�Klub�Spor�-

to�wy�„Ma�ra�ton�Ko�rze�niow�ski”.�Te�raz�gdy�gim�na�zja�koń�czą�swą�dzia�łal�ność�tre�-
ne�rzy�szu�ka�ją�na�ryb�ku�spor�to�we�go�wśród�uczniów�szkół�pod�sta�wo�wych?�W na�-
szym� mie�ście� po la�tach� wspa�nia�le� od�ro�dził� się� bad�min�ton,� co�raz� śmie�lej
po�czy�na�ją� so�bie� mło�dzi� fut�bo�li�ści� z klu�bu� „Gol”.� Mo�że� nad�cho�dzi� (no�men
omen)�czas�dla�cho�dzia�rzy?�
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102 la Ta
pa na Ja na nor ka
W czwar�tek 10� li�sto�pa�da� bie�ru�nia�-

nin�–�Jan�No�rek�skoń�czył 102�la�ta!�Mi�mo
po�waż�ne�go�wie�ku�Pan� Jan� jest� czło�wie�-
kiem�peł�nym�ener�gii� i chęt�nie�dzie�li� się
swo�imi�do�świad�cze�nia�mi�i wspo�mnie�nia�-
mi.�Jest�prze�mi�łym�ga�wę�dzia�rzem�a ja�go
prze�bo�ga�ty�ży�cio�rys�na�da�je�się�na sce�na�-
riusz�pa�sjo�nu�ją�ce�go�fil�mu.�Na�dal�po�tra�fi
pięk�nie�grać�na har�mo�nij�ce�ust�nej�a wcze�-
śniej�gry�wał�na akor�de�onie.�Jak�mó�wi:�kie�-
dyś�by�ło�bied�nie�ale�we�so�ło.�Lu�dzie�by�li�ze
so�bą�bar�dziej�zży�ci,�le�piej�się�zna�li�i chęt�-
niej�so�bie�po�ma�ga�li.�Kie�dy�Jan�No�rek�ze
swo�ją�ka�pe�lą�za�czy�na�li�grać,�scho�dził�się�ca�ły�Bie�ruń�i wszy�scy�ba�wi�li�się
do upa�dłe�go.
Jan�No�rek�uro�dził�się 10�li�sto�pa�da 1916�ro�ku�ja�ko�naj�star�sze�dziec�ko�Ja�na

Nor�ka�(po któ�rym�odzie�dzi�czył�imię)�i Agniesz�ki�z d.�Krzy�kaw�ska.�Je�go�ro�dzi�ce
mie�li�w su�mie�je�de�na�ścio�ro�dzie�ci.�Jak�wie�lu�Ślą�za�ków�nasz�Ju�bi�lat�na za so�bą
służ�bę�w ar�mii�nie�miec�kiej�a po�tem�pol�skiej�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej.
Po woj�nie�bę�dąc�już�na eme�ry�tu�rze�po�ma�gał�w ca�łej�oko�li�cy�na bu�do�wach.
Do dziś�wie�le�do�mów�w Bie�ru�niu�i Boj�szo�wach�wy�szło�spod�je�go�rę�ki.
Po�nad�stu�let�ni�dziś�pan�Jan�nie�miał� lek�kie�go�ży�cia.�Nie�ma�też�re�cep�ty

na dłu�gie�ży�cie.�Jest�jed�nak�czło�wie�kiem�tak�po�god�nym,�że�po�tra�fi�swo�im�ży�-
cio�wym�opty�mi�zmem�i ra�do�ścią�za�ra�zić�wie�lu�lu�dzi.�
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Bie�ruń�ski�„Bieg�Utop�ca”�to� ini�-
cja�ty�wa�pro�mu�ją�ca�zdro�wy�tryb
ży�cia�oraz�ak�tyw�ne�for�my�wy�-

po�czyn�ku,�in�te�gru�ją�ca�śro�do�wi�sko�bie�-
ga�czy.�Na�zwa�tej�spor�to�wej�im�pre�zy
na�wią�zu�je� do le�gen�dar�nych� stwo�-
rów�za�miesz�ku�ją�cych�daw�niej�te�re�ny
pod�mo�kłe�po�wia�tu�bie�ruń�sko�-lę�dziń�-
skie�go,� któ�re� po�tra�fi�ły� przyj�mo�wać
po�sta�cie� zwie�rząt,� lu�dzi,
pół�lu�dzi�i ele�men�tów�przy�-
ro�dy� nie�oży�wio�nej.� Umie�-
jęt�no�ści�te�by�ły�czę�sto�wy�-
ko�rzy�sty�wa�ne�do czy�nie�nia
lo�kal�nej�spo�łecz�no�ści�prze�-
róż�nych�żar�tów.�Tym�ra�zem
le�gen�dar�ne�bie�ruń�skie�psot�-
ni�ki� po�zo�sta�ną� je�dy�nie
na pla�ka�tach� i ko�szul�kach,
da�jąc�moż�li�wość�bie�ga�czom
nie�sie�nia�po�mo�cy�w ra�mach
Wiel�kiej�Or�kie�stry�Świą�tecz�-
nej� Po�mo�cy.� Już 13� stycz�-
nia�wy�star�tu�je�ko�lej�na edy�-
cja� spor�to�wych� zma�gań,
któ�re�wła�ści�wie�od sa�me�go
po�cząt�ku�bar�dzo�przy�pa�dła
miesz�kań�com�Bie�ru�nia�i nie
tyl�ko�do gu�stu.�
–�Po�mysł�bie�gu�po�ja�wił�się

tak� na�praw�dę� pięć� la�ta� te�-
mu.� By�ła� to� ini�cja�ty�wa� od�-
dol�na śro�do�wi�ska�bie�ga�czy,
któ�rych� człon�ko�wie� za�zwy�-
czaj�bie�ga�li�po gó�rach�lub�te�-
re�no�wo.�Wpa�dli�na po�mysł,
że� do�brze� by�ło�by� zor�ga�ni�zo�wać� ja�kiś
miej�ski�bieg.�Do�dat�ko�wo�zło�ży�ło�się�to
z Wiel�ką�Or�kie�strą�Świą�tecz�nej�Po�mo�-
cy.�Po�sta�no�wi�li�śmy�to�po�łą�czyć�i dzię�ki
bie�go�wi�po�móc�w zbiór�ce�–�wy�ja�śnia
Se�ba�stian�Ma�cioł,�wi�ce�bur�mistrz�mia�-
sta,�któ�ry�w stycz�niu�wy�stą�pi�nie�ja�ko
przed�sta�wi�ciel�władz,� a współ�or�ga�ni�-
za�tor�bie�gu.�
Nie�ty�po�wa� ak�cja� po�cząt�ko�wo� bu�-

dzi�ła�w miesz�kań�cach�mie�sza�ne�uczu�-
cia,�jed�nak�po za�po�zna�niu�się�z ce�lem
bie�gu,�wie�le�osób�chęt�nie�się�za�pi�sa�ła.�
–�Ku�na�sze�mu�zdzi�wie�niu�za�in�te�re�-

so�wa�nie�by�ło�ogrom�ne.�Na kil�ka�mie�-
się�cy�wcze�śniej�rze�czy�wi�ście�oba�wia�-
li�śmy� się,� po�nie�waż� uczest�ni�ków
zgło�si�ło�się�bar�dzo�nie�wie�lu.�Z cza�sem
jed�nak� za�czę�ło� ich� przy�by�wać.� Łącz�-
nie� udział� w bie�gu� wzię�ło� pod�czas
pierw�szej�edy�cji�aż 400�osób.�Pod�czas
dru�giej�ze�wzglę�du�na więk�sze�za�in�te�-

re�so�wa�nie� mu�sie�li�śmy� zwięk�szyć� li�-
mit�–�wy�ja�śnił�Se�ba�stian�Ma�cioł.�
W ko�lej�nych�edy�cjach�wzię�ło�udział

po�nad 700� osób,� co�wspa�nia�le� udo�-
wad�nia,� że� nie� mu�si�my� re�zy�gno�wać
z ak�tyw�no�ści�spor�to�wej�w zim�niej�szych
mie�sią�cach.� Wśród� bie�ga�czy� zna�leź�li
się�rów�nież�go�ście�spo�za gra�nic�mia�-
sta.�By�li�to�za�wod�ni�cy�głów�nie�z po�łu�-

dnio�wej�Pol�ski,�ale�rów�nież�z da�lej�od�-
da�lo�nych�re�gio�nów�na�sze�go�kra�ju.
–�Uczest�ni�cy�po�cząt�ko�wo�scep�tycz�-

nie�pod�cho�dzi�li�do na�sze�go�po�my�słu
ze�wzglę�du�na to,�że�Bie�ruń�nie�ko�ja�-
rzy� się� z te�re�na�mi� prze�zna�czo�ny�mi
ty�po�wo�do bie�ga�nia.�Jak�się�oka�za�ło,
wy�bra�ne� przez� nas� tra�sy� ta�kie,� jak
np.�Gro�bla�świet�nie�na�da�ją�się�do spor�-
to�wej�ry�wa�li�za�cji.�Nie�jest�to�bo�wiem
te�ren�ła�twy,�wy�stę�pu�ją�tu�czę�sto�miej�-
sca,�gdzie� trze�ba�pod�biec�pod gó�rę,
al�bo�z niej�zbiec.�Moż�na po�wie�dzieć,
że�są�to�wręcz�tra�sy�gór�skie�–�do�da�je.
Bieg�da�je�więc�moż�li�wość�po�now�-

ne�go�po�zna�nia,�wy�da�wa�ło�by� się� te�-

go�nie�zbyt�bo�ga�te�go�w tra�sy�do bie�-
ga�nia�mia�sta.�Z uwa�gi�na go�ści�spo�-
za je�go�gra�nic,�któ�rzy�przy�jeż�dża�ją�tu
ca�ły�mi�ro�dzi�na�mi,�po�sta�no�wio�no�urzą�-
dzić�za�ba�wę�rów�nież�dla�nich.�
W bie�ruń�skiej� ha�li� spor�to�wej� zor�-

ga�ni�zo�wa�ny� zo�sta�nie� też� Spor�to�wy
Pik�nik�Ro�dzin�ny,�pod�czas�któ�re�go�go�-
ście�we�zmą�udział�w sze�re�gu�atrak�cji.

Jak�wspo�mi�na�ją�or�ga�ni�za�to�-
rzy� bie�gu,� jest� on� rów�nież
wiel�kim� fe�sti�wa�lem� spo�ru,
ale�nie�tyl�ko,�po�nie�waż�od�-
wie�dza�ją�ce�go�ro�dzi�ny�bę�dą
mo�gły�za�po�znać�się�z lo�kal�-
ny�mi� klu�ba�mi� spor�to�wy�mi,
ale�rów�nież�lo�kal�ny�mi�ar�ty�-
sta�mi,�rę�ko�dzie�łem�oraz�wy�-
ro�ba�mi�ku�li�nar�ny�mi.�Pod�czas
trwa�ją�cej�ok. 4�go�dzi�ny�im�-
pre�zy�rów�nież�naj�młod�si�ki�-
bi�ce� znaj�dą� coś� dla� sie�bie.
Or�ga�ni�za�to�rzy�za�pew�ni�li�ta�-
kie�atrak�cje,�jak:�ma�lo�wa�nie
twa�rzy,� gry� i za�ba�wy,� ani�-
ma�cje� oraz� kon�kur�sy.� Naj�-
waż�niej�si�w tym�dniu�bę�dą
jed�nak�spor�tow�cy,�któ�rzy�wy�-
star�tu�ją� w jed�nej� z trzech
grup.�
–� Chcie�li�śmy,� aby� każ�dy

mógł� się� zmie�rzyć.� Tra�sy
pro�wa�dzą�przez� część�bar�-
dzo�zwią�za�ną�z hi�sto�rią�Bie�-
ru�nia.� Jak� się� oka�za�ło,� nie
każ�dy� je�zna,�na�wet�oso�by

tu�miesz�ka�ją�ce.�Po�sta�no�wi�li�śmy�więc
utwo�rzyć�trzy�tra�sy,�dzię�ki�cze�mu�na�-
wet�po�cząt�ku�ją�cy�bie�ga�cze� lub�cho�-
dzia�rze�da�dzą�so�bie�ra�dę�–�za�pew�nia
Se�ba�stian�Ma�cioł.
Ry�wa�li�za�cja� od�bę�dzie� się� więc

na dwóch� dy�stan�sach� –� 17� i 5� km.
W Przy�pad�ku� dłuż�szej� tra�sy� udział
mo�gą�wziąć�je�dy�nie�bie�ga�cze.�W przy�-
pad�ku�tra�sy�krót�szej�wy�zna�czo�ne�zo�-
sta�ną�gru�py�bie�ga�czy�i cho�dzia�rzy.�Ze
wzglę�du�na zróż�ni�co�wa�ną�na�wierzch�-
nię�tra�sy,�licz�ne�pod�bie�gi�i zbie�gi,�za�-
wo�dy� moż�na za�li�czyć� do ka�te�go�rii
bie�gów�cros�so�wych.�Start�i me�ta�zlo�-
ka�li�zo�wa�ne� są� na bie�ruń�skim� Ryn�-
ku.�Każ�dy�za�wod�nik�w pa�kie�cie�star�-
to�wym�otrzy�mu�je�in�dy�wi�du�al�ny�nu�mer
star�to�wy,� pa�miąt�ko�wą� ko�szul�kę,
a po ukoń�cze�niu�za�wo�dów�me�dal.

Mag da le na py tlarz

Bie gnie my
w szczyt nym ce lu
przed na mi pią ta edy cja bie ruń skie go „Bie gu Utop ca”. Jak co ro ku, spor to we
zma ga nia bę dą wspo ma gać ak cję Wiel kiej or kie stry świą tecz nej po mo cy.
Bieg jest więc nie wąt pli wą szan są na oka za nie wspar cia i po mo cy, ale rów -
nież po zna nia hi sto rii mia sta. 

Za�pi�sów�na „Bieg�Utop�ca”
do�ko�nać�moż�na

na stro�nie�in�ter�ne�to�wej

https://www.bie gu top ca. pl/

Bie ru nian ka na
Mi strzo stwach
świa ta

Za�le�d�wie 13-let�nia� Jo�an�na� Po�de�-
dwor�ny,�za�wod�nicz�ka�UKS�Unia�Bie�-
ruń,� ma� na ko�nie� wie�le� suk�ce�sów.
Dziś� mo�że� po�chwa�lić� się� ko�lej�-
nym� –� udzia�łem� w Mi�strzo�stwach
Świa�ta�w Ka�na�dzie,� gdzie� za�pre�zen�-
to�wa�ła�się�z na�praw�dę�do�brej�stro�ny.
Od 5�do 18�li�sto�pa�da�w Mar�kham�-

-To�ron�to�w Ka�na�dzie�od�by�ły�się�Mi�-
strzo�stwa� Świa�ta� Ju�nio�rów� w Bad�-
min�to�nie.� Wśród� re�pre�zen�tan�tów
Pol�ski�zna�la�zła�się�uta�len�to�wa�na�za�-
wod�nicz�ka� UKS� Unia� BIe�ruń,� za�le�d�-
wie 13-let�nia� Jo�an�na� Po�de�dwor�ny
któ�ra�spi�sa�ła�się�na�praw�dę�zna�ko�mi�-

cie.�Na Tur�nie�ju�dru�ży�no�wym�wy�gra�-
ła� trzy�me�cze� w sin�gla� na Ukra�inę,
No�wą� Ze�lan�dię� i Ma�cau� Chi�na� oraz
de�bla� na Ma�cau� Chi�na.�W Tur�nie�ju
In�dy�wi�du�al�nym�prze�szła�pierw�szą�run�-
dę�w sin�gla,�gdzie�wy�gra�ła�z za�wod�-
nicz�ką�z RPA.�Tre�ne�rem�pol�skiej� re�-
pre�zen�ta�cji�był�Szy�mon�Kost�ka�z UKS�-u.
Ma�my�na�dzie�ję�że�zdo�by�te�do�świad�-
cze�nie� przy�nie�sie� efek�ty� już� w naj�-
bliż�szych�tur�nie�jach�a w ko�lej�nych�la�-
tach� da� szan�sę� na re�al�ną� wal�kę
o me�da�le�w naj�waż�niej�szych�tur�nie�-
jach�glo�bu.

Mag da le na py tlarz


