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– Panie prezesie, proszę 
przedstawić nam swoją 
firmę.

– Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Bieruniu już od 
65 lat zajmuje się produkcją 
artykułów nabiałowych i pro-
wadzi skup mleka z ok. 350 
gospodarstw rolnych na te-
renie 3 województw: śląskie-
go, opolskiego i małopolskie-
go. W ostatnich 12 latach 
spółdzielnia została mocno 
zrestrukturyzowana i unowo-
cześniona wykorzystując w du-
żej mierze fundusze pomoco-
we z Unii Europejskiej. Cał-
kowitej wymianie uległ park 
maszynowy, zastosowano no-
woczesne technologie i po-
prawiono efektywność proce-
sów produkcji. Spowodowało 
to dynamiczny bo siedmiokrot-
ny wzrost przychodów a Spół-
dzielnia z firmy o zasięgu lokal-
nym stała się zakładem o za-
sięgu krajowym i europejskim. 
Eksport wyrobów stanowi już 
25% przychodów i kie-
rowany jest do 11 kra-
jów.

Podczas Dni Bierunia 
Andrzej Herbut prezes 
Okręgowej Spółdziel-
ni Mleczarskiej w Bie-
runiu został udekoro-
wany Złotą Odznaką 
Zasłużony dla Woje-
wództwa Śląskiego. 
Z tej okazji, rozmawia-
my z prezesem o spół-
dzielni i jej współpracy 
z Gminą Bieruń.

Bieruń 
przychylny 

przedsiębiorcom
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Najbardziej rewolucyjna 
zmiana dotyczy wybo-
rów samorządowych do 

rad gmin, które nie są miastami 
na prawach powiatu. Dotyczy to 
również naszego miasta – Bie-
runia.

Wprowadzono w nich okrę-
gi jednomandatowe. Oznacza 
to, że w każdym okręgu wybor-
czym zostanie wybrany jeden 
radny. Wygra ten, który uzyska 
największą liczbę głosów. Hoł-

duje to regule „zwycięzca bie-
rze wszystko”. Wybory odbę-
dą się więc przy zastosowaniu 
zasady większości względnej. 
W praktyce doprowadzi to do 
zwiększenia realnego wpływu 
wyborców na skład osobowy lo-
kalnych władz.

Okręg jednomandatowy ro-
zumiany jest jako jednostka 
utworzona w celu sprawne-
go przeprowadzenia wyborów. 
W danym okręgu można uzy-

skać wyłącznie jeden mandat 
– otrzymuje go kandydat, który 
podczas wyborów otrzymał naj-
więcej głosów. Pozostali kandy-
daci nie otrzymują mandatów. 
Oznacza to, że mandat uzysku-
je osoba, która otrzymała naj-
większą liczbę głosów w da-
nym okręgu spośród wszyst-
kich kandydatów – „pierwszy 
na mecie”. Wybory będą od-
bywały się na zasadzie więk-
szości względnej. Największą 
wadą jest zjawisko marnowa-
nia głosów. Radny może zo-
stać bowiem wybrany, mimo że 
uzyskał znacznie mniejsze po-
parcie niż wszyscy jego rywa-
le łącznie. Istnieje także ryzyko, 
że będzie on realizował tylko 
partykularne interesy swojego 
okręgu, zamiast dbać o dobro 

całej gminy. System jednoman-
datowy akcentuje powiązanie 
konkretnej osoby z okręgiem. 
W sytuacji nie wywiązania się 
z wyborczych obietnic, radny 
zawiedzie wyborców, czego 
konsekwencją będzie brak gło-
sów w kolejnych wyborach. 

System jest dużo prostszy, 
a tym samym jego zasady są 
bardziej zrozumiałe dla wybor-
ców. Charakteryzuje się sper-
sonalizowaniem i identyfikacją 
wyborców z konkretnymi kan-
dydatami, dzięki czemu wła-
dzę zdobywa osoba, która cie-
szy się największym poparciem 
społecznym. To daje niejako 
gwarancję efektywnego reali-
zowania celów lokalnej spo-
łeczności.

Wkrótce wybory

16 listopada odbędą się wybory samorządowe. Jest to 
już oficjalny, pewny termin. Oficjalnie wybory zarządza-
ne i ustalane są przez prezesa Rady Ministrów. Premier 
ogłosił wybory w drodze rozporządzenia. Wraz z dniem 
wydania rozporządzenie o wyborach rozpoczęła się ofi-
cjalna kampania wyborcza.

Nowy pojazd – mówi na-
czelnik OSP Bieruń Sta-
ry Bernard Pieszek po-

siada napęd 4x4, zbiornik na 
wodę o pojemności 3,5 tys. li-
trów, zbiornik na środek pia-
notwórczy o pojemności 350 
litrów, dwuzakresową auto-

pompę z niskim i wysokim ci-
śnieniem, składany maszt 
oświetleniowy oraz wyciągar-
kę o napędzie elektrycznym. 
W kabinie samochodu zmieści 
się 6 strażaków – ratowników.

Uroczyste przekazanie i po-
świecenie nowego pojazdu od-

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Małgorzaty Rembierz-Tabaki
Wybitnej Bierunianki, Malarki 

za swą aktywność artystyczną i działalność na rzecz 
mieszkańców uhonorowanej 

Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.
Wyrazy głębokiego współczucia 

Mężowi Karolowi Tabace, Rodzinie i Bliskim składają

Nowy pojazd OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Starym wzbogaciła 
się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu 
samochodu IVECO. Nowy samochód kosztował blisko 670 
tysięcy złotych z czego większość pokryła gmina Bieruń 
z dając 370 tysięcy złotych w postaci dotacji oraz 50 tysię-
cy uzyskanych ze sprzedaży starego samochodu strażac-
kiego marki Jelcz. Pozostałą kwotę zabezpieczył Oddział 
Wojewódzki ZW OSP.

było się w minioną niedzielę 
podczas obchodów Dni Bieru-
nia. Aktu przekazania dokona-
li burmistrz Bierunia Bernard 
Pustelnik wraz z Komendan-
tem Miejskim Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Tychach – star-
szym brygadierem Kazimie-
rzem Utratą. Z ramienia OSP 
akt przekazania i klucze odbie-
rali druh Piotr Kuczek – Pre-

zes OSP Bieruń Stary i druh 
Bernard Pieszek – Naczelnik 
OSP Bieruń Stary.

Ceremonię poświecenia no-
wego pojazdu prowadził ks. Pro-
boszcz Janusz Kwapiszewski 
z parafii p.w. św. Bartłomie-
ja w Bieruniu, który ciesząc się 
z nowego nabytku OSP życzył 
strażakom aby jak najrzadziej 
musieli z niego korzystać. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

Przemysław Major 
oraz Radni

Burmistrz Miasta Bierunia 
Bernard Pustelnik wraz 
z pracownikami Urzędu 

Miejskiego
Redakcja Rodni
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Urzędujący burmistrz 
otrzymał wiele wyróż-
nień niezależnych orga-

nizacji i instytucji spoza nasze-
go miasta. Bieruń niezmiennie 
lokuje się wysoko w licznych 
ogólnopolskich rankingach.

Co roku burmistrz poddaje się 
ocenie mieszkańców podczas 
jesiennych spotkań organizowa-
nych we wszystkich częściach 
miasta. Kolejną okazja do oceny 
pracy burmistrza i urzędu była 
niedawna ankieta, którą otrzy-
mali mieszkańcy wraz z dekla-
racjami podatkowymi.

Ankieta była prosta i składała 
się z czterech pytań. Pierwsze 
brzmiało jak ocenia Pan/i do-
tychczasową pracę Burmi-
strza Miasta Bierunia? 

Odpowiedzi bardzo dobrze 
i dobrze udzieliło 59,6 procent 
ankietowanych. Odpowiedź nie 
mam zdania zakreśliło 20 pro-
cent uczestniczących w ankie-
cie. 

Można przypuszczać, że tak 
wysoka ocena pracy burmistrza 
wynika faktu, że mieszkańcy 
wzięli pod uwagę nie tylko to co 
udało się wybudować z posia-
danego budżetu, ale też co bur-
mistrz konkretnie zrobił by ten 
budżet był większy. W XXI wie-
ku rolą samorządu nie jest tylko 
choćby najlepsze i najuczciw-
sze dzielenie biedy. Naprawdę 
dobry samorządowiec myśli jak 
powiększyć możliwości gminy.

Budżet Bierunia wynosi rocz-
nie około 70 milionów złotych 
a burmistrz Bernard Pustelnik 

w cztery lata pozyskał dla na-
szego miasta dodatkowe ponad 
60 milionów złotych. Bernard 
Pustelnik dzięki swej opera-
tywności na potrzeby swojego 
miasta przeznaczył w czterolet-

niej kadencji pięć budżetów.
Kierując się zasadą: jak bez 

sięgania do kieszeni obywateli 
zwiększyć bochenek do dziele-
nia, jak sprawić by było więcej 
miejsc pracy w tej kadencji uru-
chomiono strefę ekonomiczną 
w której lokują się kolejne firmy.

Równie wysoką ocenę uzy-
skał kierowany przez burmi-
strza Urząd Miejski a właści-
wie zatrudnieni w nim pra-
cownicy. W tym wypadku aż 
64,6 procenta to oceny bardzo 
dobrze i dobrze a odsetek nie 

mających zdania wynosi 22,3 
procenta.

Trzecie pytanie brzmia-
ło, którymi z niżej wymie-
nionych spraw powinny się 
przede wszystkim zająć wła-
dze miasta. Ankietowani mieli 
do wyboru dziewięć grup tema-
tycznych i można było wskazać 
kilka dziedzin. Najwięcej bo aż 
53,5 procenta opowiedziało się 
za poprawą stanu dróg i chod-
ników. W obecnej kadencji 
wyremontowano w Bieruniu 
prawie 30 dróg o łącznej dłu-
gości 25,4 km a remonty ob-
jęły co czwartą drogę w na-
szym mieście.

W drugiej kolejności miesz-

kańcy oczekują zwiększenia 
liczby miejsc pracy na co wska-
zało 45,1 procenta ankietowa-
nych.

Tymczasem według naj-
świeższych danych z Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy na 
koniec maja 2014 najniższa 
stopa bezrobocia – na pozio-
mie 5,1 proc. – była w Bieruniu, 
na drugim miejscu są Katowice 
z wynikiem 5,5 proc., dalej Ty-
chy – 5,6 proc. Ogromna w tym 
zasługa władz naszego miasta 
dzięki którym obszar strefy eko-

nomicznej zwiększył się dwu-
krotnie i trwa lokowanie na tym 
terenie kolejnych firm.

Trzecie zadanie którym po-
winny się przede wszystkim 
zająć władze miasta to zapew-
nienie miejsc spędzania czasu 
wolnego, co wybrało 42,3 pro-
centa uczestników ankiety.

Tu również ekipa burmistrza 
Bernarda Pustelnika działa 
bardzo aktywnie. To w tej ka-
dencji utworzono Regionalne 
Centrum Kulturalno Gospodar-
cze, zmodernizowano budy-
nek Kinoteatru Jutrzenka, roz-
budowano krytą pływalnię przy 
Szkole Podstawowej nr 3 oraz 
zmodernizowano obie hale 
sportowe przy Gimnazjum nr 1 
i Gimnazjum nr 2.

Czwarte pytanie omawianej 
ankiety brzmiało: Jakie proble-
my uważa Pan/i za najistot-
niejsze dla dzielnicy w któ-
rej Pan/i mieszka? Odpowie-
dzi na to pytanie zasadniczo 
pokrywały się z tymi na pytanie 
poprzednie. Dla większości an-
kietowanych największym pro-
blemem jest: uciążliwy ruch 
samochodowy (44,2 %), brak 
miejsc do spędzania czasu wol-
nego (42,3 %) oraz zły stan 
dróg (37,7 %).

Z powyższej ankiety można 
wysnuć kilka wniosków. Pierw-
szy to taki, że obrany przez bur-
mistrza Bernarda Pustelnika 
kierunek działań jest właści-
wy. Jego dotychczasowa pra-
ca poświecona była realizacji 
zadań, które mieszkańcy wska-
zują jako najistotniejsze. Przy-
toczone wyżej przykłady wska-
zują, że zrobiono w tej dziedzi-
nie bardzo dużo. Prawdą też 
jest, że oczekiwania mieszkań-
ców nadal wskazują na potrze-
by w dziedzinie poprawy dróg 
oraz zwiększenia miejsc do 
spędzania czasu wolnego. Ko-
lejny wniosek jest więc taki, że 
trzeba więcej czasu aby w pełni 
zaspokoić oczekiwania miesz-
kańców. 

Wyremontowano ponad 25 km dróg

Kierunek działań jest dobry  
– potrzeba więcej czasu

Dobiega końca szósta kadencja władz samorządowych 
naszego miasta. Już wkrótce, 16 listopada w wyborach 
ocenimy pracę radnych Rady Miejskiej i burmistrza. Dziś 
jeszcze nie wiemy, kto zyska mandat na kolejną kadencję 
a komu wyborcy podziękują. Wprawdzie radni na bieżą-
co oceniają burmistrza głosując na posiedzeniach komi-
sji oraz sesji ale nie zawsze jest to ocena merytoryczna. 
Część radnych od początku kadencji jest nieprzychylna 
burmistrzowi. Pomniejsza jego osiągnięcia wyolbrzymia-
jąc potknięcia. Inni bardziej elastycznie raz udzielają bur-
mistrzowi wparcia a innym razem są na nie. Takie jest pra-
wo opozycji. 
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Bieruń włączył się do ak-
cji Ice Bucket Challen-
ge zwanej bardziej swoj-

sko wylanie wiadra z lodowatą 
wodą. Zabawa polega na po-
lewaniu się zimną wodą i skła-
daniu datków finansowych na 
szczyty cel. W USA gdzie na-
rodziła się zabawa pienią-
dze przeznaczano na walkę 
ze stwardnieniem rozsianym. 
U nas na dowolny, szczytny cel. 
Osoba polewająca się lodowatą 
wodą deklaruje wpłatę pienię-
dzy i wyznacza kolejną osobę 
do podjęcia wyzwania.

W Bieruniu wodą oblał się 
między innymi przewodniczący 
Rady Miejskiej – Przemysław 
Major oraz radny Krystian 
Grzesica, który rzucił wyzwa-
nie burmistrzowi Bierunia Ber-
nardowi Pustelnikowi.

– Mimo urlopu burmistrz Ber-
nard Pustelnik podjął wyzwa-

nie, stanął na Rynku i oblał 
się wodą. Wylewanie wia-
dra wody na siebie nie jest 
celem samym w sobie. Jest 
symbolem. Nagłośnieniem 
akcji – powiedział burmistrz 
Pustelnik. Najważniejsze 
jest zainteresowanie ludź-
mi akcjami charytatywny-
mi i zwrócenie ich uwagi na 
problemy ludzi chorych. Ja 
zamierzam kolejny raz wes-
przeć finansowo Stowarzy-
szenie na rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „Radość 
Życia” z Bierunia i wyzywam 
radnego Tomasza Nygę – 
dodał burmistrz polewając 
się zimną woda.

Akcja cieszy się popular-
nością, bo jest w niej sporo 
zabawy. Dzięki niej pozna-
jemy też wielu sportowców, 
polityków i celebrytów z tej 
bardziej wyluzowanej strony. 

Bieruń włączył się w za-
inaugurowaną przez 
Prezydenta RP akcję 

Narodowe Czytanie. Przy-
pomnijmy, że dwa lata temu 
Narodowe Czytanie zain-
augurowała wspólna lektu-
ra „Pana Tadeusza” Ada-
ma Mickiewicza. W zeszłym 
roku, podczas drugiej od-
słony akcji, w całej Polsce 
czytaliśmy dzieła Aleksan-
dra Fredry. W tym roku, 6 
września, prezydent zaprosił 
wszystkich do lektury „Trylo-
gii” Henryka Sienkiewicza. 

W sobotni wieczór przed 
licznie zgromadzoną na 
rynku publicznością czeka-
jącą na spektakl „Pomsta” 
rozpoczęło się bieruńskie 

czytanie „Trylogii”. Z barw-
nym sienkiewiczowskim ję-
zykiem zmierzyli się Polacy 
burmistrz Bernard Pustel-
nik i dyrektor Bieruńskie-
go Ośrodka Kultury – Zo-
fia Łabuś. Towarzyszyli im 
Czeszka Zdenka Szukal-
ska – starostka Morawskie-
go Berouna oraz Ukrainiec 
– przewodniczący Rady 
Miasta Ostroga – Mikołaj 
Dobrowolski. Zwłaszcza 
pan Mikołaj świetnie sobie 
radził z lekturą książki, która 
nie tylko opisuje trudną pol-
sko – ukraińską przeszłość 
ale dobrze wpisuje się 
w obecna sytuację w jego 
kraju. 

Burmistrz i radni w charytatywnej akcji

Wiadro lodowatej wody!

Wspólne czytanie Trylogii
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Bieruń przychylny przedsiębiorcom

– Jak układa się waszej firmy 
z władzami Bierunia?

– Jednym z elementów roz-
woju mleczarni jest i jej niewąt-
pliwych sukcesów w ostatnich 
latach, jest dobra współpra-
ca z Urzędem Miasta. Czuje-
my to wsparcie. Czujemy, że 
Spółdzielnia, która istnieje już 
66 lat jest postrzegana bardzo 
dobrze. Klimat do prowadze-
nia biznesu w Bieruniu jest bar-
dzo dobry i nie dotyczy to tyl-
ko samego urzędu ale również 
spółek gminnych jak chociażby 
BPIK . Oczywiście mam na my-
śli te działania, które są możli-
we w granicach prawa i są do 
zrealizowania., na przykład na 
etapie uzyskiwania pozwoleń. 
Gmina jest przychylna inwesto-
rom, kiedy wyraziliśmy zainte-
resowanie strefą ekonomicz-
ną wystarczył jeden telefon 
do burmistrza i już był wyzna-
czony pracownik, który udzielił 
nam wszelkich informacji. Nie 
mamy też najmniejszych pro-
blemów komunikacyjnych. Za-
wsze udaje się skontaktować 
z Burmistrzem, naczelnikami 
wydziałów w Urzędzie i czy in-
nymi kompetentnymi osobami.

– A jak wygląda współpraca 
z samym burmistrzem?

– To drugi burmistrz, z którym 
współpracujemy i choć na po-
czątku mieliśmy obawę czy zmia-
na władzy w mieście nie zachwie-
je dobrej współpracy, trwało to tyl-
ko chwilę. 

Od razu przekonaliśmy się, że 
z burmistrzem Bernardem Pustel-
nikiem współpracuje się bardzo 
dobrze. Oczywiście, trudno war-
tościować z kim współpracuje się 
lepiej, bo na różnych etapach roz-
woju naszej firmy, różne były na-
sze oczekiwania od Urzędu. Jest 
rok kiedy współpraca jest bardzo 
konkretna i taki, w którym współ-
praca naszej firmy z gminą jest 
luźniejsza.

Burmistrz Ludwik Jagoda po-
mógł nam w procesie restruktury-
zacji ale podkreślam, że współpra-
ca z obecnymi władzami Bierunia 
układa się bardzo dobrze i proble-
my są rozwiązywane a nie piętrzo-
ne. 

– Co uznałby Pan za najwięk-
szy sukces obecnej kadencji 
w Bieruniu?

– Powiem tak, burmistrz i radni 
zaczynali swoją kadencję w bar-
dzo trudnej sytuacji, bezpośrednio 
po powodzi. Mimo to, tragedia po-
wodzi nie tylko nie pogrążyła Bie-
runia a stała się – dzięki burmi-
strzowi – stymulatorem rozwoju. 
Została przekuta w sukces, bo ta-
kich pieniędzy nie było w mieście 
od lat. Informacje o tym ile Bieruń 
dostał na odtworzenie, moderni-
zację i inwestycje robią wrażenie. 
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że 
działania władz bieruńskich były 
bardzo intensywne. Początki były 
niełatwe i trauma powodzi począt-
kowo odbiła się również na na-
szej mleczarni. Mimo, że nie byli-
śmy zalani, w rok po powodzi fir-
my ubezpieczeniowe nie chciały 

1

Prezes Andrzej Herbut udekoro-
wany Złotą Odznaką Zasłużony 
dla Województwa Śląskiego.

nas ubezpieczyć. Nasz bro-
ker rozesłał zapytanie do 11 
firm ubezpieczeniowych i tyl-
ko 2 były skłonne nas ubez-
pieczyć a rok wcześniej na 
podobne zapytanie odpowie-
działy wszystkie firmy. Te-
raz, gdy wały są odbudowa-
ne a rzeki są monitorowane, 
również sytuacja ubezpie-
czeniowa wraca do normy.

– Zbliżają się wybory sa-
morządowe…

– Wolałbym się nie wypo-
wiadać na ten temat bo nie 
jestem mieszkańcem Bieru-
nia. 

Powiem tylko ogólnie, 
wszędzie są ci którzy rządzą 
i jest opozycja. Świętym pra-
wem a nawet obowiązkiem 
opozycji jest ocena władzy. 
Opozycji jest łatwiej bo nie 
uczestniczy w procesie po-
dejmowania decyzji, nie wi-
dzi wszystkich uwarunko-
wań. Dlatego czasem, coś 
co jest sukcesem jest przez 
opozycję przedstawiane jako 
niepełny sukces lub jest cał-
kowicie pomijane. Weźmy 
przykład dotacji i środków 
zewnętrznych. Zawsze są to 
trudne negocjacje, czasem 
trzeba konkurować w 300 
innymi wnioskami. Tymcza-
sem, kiedy nasz wniosek 
wygrywa, ktoś nieprzychyl-
ny próbuje to bagatelizować 
mówiąc: „a bo to Unia dawa-
ła”. Oczywiście „Unia dawa-
ła” ale nie musiała dać nam. 
Ktoś te dokumenty aplikacyj-
ne przygotował, ktoś o to za-
biegał. 

My jesteśmy najlepszym 
przykładem. Składaliśmy 
wnioski o dotacje unijne i ni-
gdy nie wiedzieliśmy czy nasz 
wniosek przejdzie? Pienią-
dze same nie spadają, trzeba 
o nie zabiegać, mieć przygo-
towane dokumenty i wiedzieć 
z kim rozmawiać. Jako spół-
dzielni udało nam się w 11 
przypadkach. Wiem też, że 
w obecnej kadencji Bieruń 
radzi sobie świetnie z pozy-
skiwaniem i wykorzystaniem 
środków zewnętrznych.

– Czy w Bieruniu dobrze 
się prowadzi interesy?

– Tak, czujemy tu klimat 
przychylny dla przedsiębior-
ców. Aby zapewnić stabilne 
funkcjonowanie Spółdziel-
ni na wysoce konkurencyj-
nym rynku mleczarskim spół-
dzielnia wyspecjalizowała się 
w tworzeniu produktów dla 
branży cukierniczej, piekar-
skiej, lodziarskiej i gastro-
nomii. Dzięki znakomitemu 
know-how w dziedzinie roz-
woju produktu, nowoczesne-
mu zapleczu technologiczne-
mu i kompetentnej załodze 
może spełniać ciągle rosną-
ce i zmieniające się ocze-
kiwania naszych klientów . 
Nasza oferta asortymento-
wa jest nieprzerwanie wzbo-
gacana i poszerzana nowymi 
produktami , na którą skła-
dają się: sery dla piekarnic-
twa, śmietany UHT zwierzę-
ce i roślinne, jogurty, twarogi, 
lody. Produkty te kierowane 
są do profesjonalistów, któ-
rzy od wielu lat cenią markę 
produktów z Bierunia.

– Z czego wynika ten do-
bry klimat dla przedsię-
biorców?

– Gmina Bieruń się dobrze 
rozwija co jest korzystne rów-
nież dla naszego wizerun-
ku. To sprawia, że pracuje 
się spokojnie. Silna gmina to 
taka na terenie której są za-
kłady produkcyjne. Wtedy lu-
dzie mają pracę i w niej chcą 
mieszkać. Jak w mieście są 
zakłady pracy to mieszkań-
cy mają pieniądze a miasto 
się rozwija, mają z czego żyć 
sklepy, fryzjer, kosmetyczka, 
placówki kulturalne i spor-
towe. Miasto powinno gwa-
rantować bezpieczeństwo 
i porządek a z drugiej stro-
ny dbać o przedsiębiorców. 
Z mojego punktu widzenia 
mogę powiedzieć, że w Bie-
runiu udaje się zachować tę 
równowagę i oby tak było da-
lej.

Zbigniew Piksa
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Niedzielną uroczystość na 
terenach LKS „Solec” 
rozpoczęto polową Mszą 

św. odprawioną przez księdza 
proboszcza Jana Dąbka z pa-
rafii NSPJ w Bieruniu Nowym. 
Istotnym fragmentem obrzędu 
dożynkowego przedstawione-
go przez zespół folklorystyczny 
Ściernianeczki był ceremoniał 
przekazania chleba upieczo 

nego z tegorocznych zbiorów. 
Starostowie dożynek Rafał 
i Maria Bazowscy wręczyli go 
burmistrzowi Bernardowi Pu-
stelnikowi. Następnie staro-
stowie i burmistrz podzielili się 
chlebem z mieszkańcami przy-
byłymi na uroczystość. Rafał 
i Maria Bazowscy prowadzą 
wspólnie gospodarstwo ogrod-
nicze o powierzchni 2 hektarów 

oraz centrum ogrodnicze w któ-
rym można kupić wszystko co 
niezbędne w ogrodzie.

Dożynkowa uroczystość sta-
ła się okazją do uhonorowania 
najlepszych rolników odzna-
ką Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi – „Zasłużony dla rolnic-
twa”. W gronie odznaczonych 
znaleźli się: Róża Kremza, 

Stefan Kremza, Józef Małek, 
Jan Hadrian i Rudolf Mal-
charek. Podsumowano rów-
nież organizowany z okazji do-
żynek konkurs koron dożynko-
wych. Z pięciu koron najwyższe 
uznanie komisji konkursowej 
zyskała korona przygo-
towana przez gospody-
nie z Bierunia Nowego. 

Nasze Dożynki

Dni Bierunia

ENEJ gwiazdą trzydniowego święta

W niedzielę 14 września wraz z rolnikami świętowaliśmy 
doroczne dożynki. Wprawdzie na terenie miasta znajduje 
się tylko 5 gospodarstw użytkujących ponad 60 ha grun-
tów ale aż 360 gospodarstw rolnych, których powierzch-
nia użytków rolnych wynosi powyżej 1 ha. Najwięcej du-
żych gospodarstw znajduje się w Ścierniach i w Bijasowi-
cach. Głównymi zasiewami są zboża, które stanowią ok. 
70 % w strukturze zasiewów Szacuje się że drugie miejsce 
w zasiewach ma kukurydza, a następnie rzepak. Z orga-
nizacji rolniczych na terenie Bierunia pozostały już tylko 
działające Koła Gospodyń Wiejskich i Bieruńska Spółka 
Wodna, która zajmuje się konserwacją urządzeń wodnych 
melioracji szczegółowej. Ostatnią, z której rolnik ma okre-
ślone korzyści jest ciągle dobrze prosperująca Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska skupująca mleko od tutejszych 
rolników.

8

Od piątku 5 września do 
niedzieli 7 września trwały 
Dni Bierunia. Świętowanie 
rozpoczęła uroczysta Sesja 
Rady Miejskiej, która od-
była się w Kinoteatrze Ju-
trzenka. 
W czasie uroczystości Hen-
ryk Skupień – przewodni-
czący Stowarzyszenia Mi-
łośników Ziemi Bieruńskiej 
został uhonorowany tytu-
łem „Zasłużony dla miasta 
Bierunia” przyznanym mu 
przez Radę Miejską. Pan 
Henryk jest znanym spor-
towcem i społecznikiem, 
który w swej karierze był 
miedzy innymi przewodni-
czącym Komitetu Obywa-
telskiego, przewodniczą-
cym Rady Miejskiej oraz 
współtwórcą i działaczem 
kilku organizacji społecz-
nych w tym mieście.

9
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Nasze Dożynki
W części artystycznej przygotowanej przez Bieruński Ośrodek 

Kultury wystąpili: Joanna Bartel, zespół Konwój grający muzykę 
country oraz Mariusz Kalaga.

Imprezie towarzyszyły liczne wystawy: pszczelarskie, łowieckie 
i wędkarskie. Licznie przybyli mieszkańcy uczestniczyli również 
w konkursach familijnych: rzucanie wędką do celu, chwytanie ryb 
na czas, rzut ziemniakami do kosza czy rzut beretem na odległość. 
Uczestnikom zabawy nie przeszkadzał nawet chwilowy deszcz 
gdyż większość imprez zorganizowana była pod ogromnym namio-
tem gdzie od popołudnia trwała zabawa taneczna.

Dokończenie ze str. 7



9WRZESIEŃ 2014 r. · Rodnia

kultura

Dni Bierunia

Dyrektor Andrzej Szcze-
ponek – Zastępca Dy-
rektora Wydziału Bez-

pieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim – otrzymał spe-
cjalne podziękowanie od władz 
bieruńskich za zaangażowanie 
i nieustanne wsparcie w odbu-
dowie infrastruktury miasta po 
powodzi.

W uroczystościach bieruń-
skich uczestniczyli burmistrz 
Bernard Pustelnik i przewod-
niczący Rady Miejskiej Prze-
mysław Major. Gośćmi bie-
ruńskich samorządowców byli 
przedstawiciele zaprzyjaźnio-
nych miast: Morawski Beroun 
– ze starostką Zdenką Szukal-
ską oraz ukraińskiego Ostroga 
z zastępcą burmistrza Witali-
jem Undirem. 

W sobotę wieczorem na Bie-
ruńskim Rynku mieszkańcy mo-
gli obejrzeć znakomity spektakl 

Mariana Makuli „Pomsta” zre-
alizowany na podstawie kome-
dii Aleksandra Fredy „Zemsta”. 

Śląski Papkin bawi nas już od 
kliku sezonów niezmiennie wy-
wołując salwy śmiechu.

Główne uroczystości tegorocz-
nych Dni Bierunia rozpoczęły się 
w niedzielę Mszą św. W kościele 
p.w. św. Bartłomieja odprawioną 
w intencji mieszkańców. 

Popołudniową zabawę roz-
począł barwny korowód miesz-
kańców, który przemaszerował 
spod Walencinka na Rynek. 
Pierwsze miejsce w konkur-
sie na najbarwniejszy korowód 
zajęła reprezentacja Liceum 
Ogólnokształcącego, która 
w ciekawy sposób przedstawi-
ła siłę i harmonię żywiołów.

W czasie uroczystości wrę-
czano szereg wyróżnień: An-
drzej Herbut – prezes Okrę-
gowej Spółdzielni Mleczarskiej 
został odznaczony odznaką 

Zasłużony dla Województwa 
Śląskiego przyznawaną przez 
Sejmik Województwa Śląskie-
go natomiast Maria Garbus 
i Bernard Pieszek zostali ude-
korowani medalami „Za zasługi 
dla obronności kraju”.

Jednym z punktów uroczy-
stości było poświecenie przez 
ks. Proboszcza Janusza Kwa-
piszewskiego nowego wozu 
strażackiego OSP Bieruń Stary. 

W części artystycznej wy-
stąpili: „Mixer Banad”, Kabaret 
Młodych Panów” oraz zespół 
„Enej”, który rozkołysał wypeł-
niony po brzegi rynek. 

Z niezależnych od organi-
zatora przyczyn technicznych 
zapowiadany koncert Stana 
Borysa przeniesiono na paź-
dziernik. Wieczór zakończył  
ponad 20 minutowy pokaz ogni 
sztucznych i laserowy.

Dokończenie ze str. 7
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Po wielu kulturalnych atrakcjach, jakie mia-
ły miejsce w naszym mieście, zapraszamy 
na przedstawienie teatralne do Domu Kul-
tury „Gama” w dn. 4 października o godz. 
18.00.   Czas trwania spektaklu: 2,5 godz.
Bilety w cenie: 60 zł. sala, 50 zł. balkon, do 
nabycia w Placówkach BOK oraz na stronie 
internetowej:  www.kupbilecik.pl   Poniżej 
krótki opis spektaklu.

Samotni, dwie przyjaciółki i dwóch przyjaciół, 
szukają poważnego związku w swoim życiu. 
Poważnego partnera na dobre i na złe. Każde 
z nich, robi to na swój sposób i ma inne ocze-
kiwania. A jak się do tego zabierają, to już inna 
rzecz. Randka w ciemno z ogłoszenia matrymo-
nialnego doprowadza do wielu przezabawnych 
sytuacji. Czy im się uda znaleźć przyjazną du-
szę i towarzysza życia? Kanadyjski autor, Norm 
Foster, zawarł tu wszystko, co jest niezbędne w 
romantycznej komedii dla dorosłych. Randka w 
ciemno, na dwie pary to zmyślnie ułożona histo-
ria, sprawne dialogi, sensualne sceny oraz dużo 
śmiechu i zabawy. Samotność to nie jest naj-
lepszy przyjaciel. Doskwiera nieraz aż do bólu. 
Jest to sztuka pokazująca, że osoby w średnim 
wieku też marzą o miłości, gorących uczuciach, 
o tej jedynej i jedynym, i mają do tego prawo. A 
przy tym czują na plecach oddech uciekających 
lat. Może to już ostatni dzwonek i ostatnia szan-
sa? Jeżeli szukasz dobrej zabawy i rozrywki, to 
ją właśnie znalazłeś. Nagłe i niespodziewane 
zwroty akcji, czynią to przedstawienie bardzo 
atrakcyjnym i zaskakującym.

Przy zapisie należy po-
dać: imię, nazwisko, tele-
fon, adres, datę urodze-

nia i PESEL. Zapisy skierowa-
ne są do emerytów, rencistów, 
seniorów. Proponowane zaję-
cia: gimnastyka relaksacyjna, 
j. niemiecki, j. angielski, obsłu-
ga komputera, wykłady, warsz-
taty komunikacyjno-psycho-
logiczne. Lekcje odbywać się 
będą w Bieruniu Starym (kino-
teatr „Jutrzenka) i w Bieruniu 
Nowym („Remiza”)  a informa-
tyka w szkołach podstawowych. 

Uroczysta inauguracja UTW 
odbędzie się 13 października 
2014 r. o godz. 16.00 w  Regio-
nalnym Centrum Gospodarczo-
-Kulturalnym „Remiza”, ul. Re-
mizowa 19. Wykład pt. „Eduka-

cja w dobie przemian wartości” 
przedstawi doc. dr Gabriela Pa-
protna, zaś oprawa artystycz-
na, to przepiękny koncert „Po-
dróż w cztery smyczki świata”. 
Zapraszamy studentów, a tak-
że osoby, które chcą spraw-
dzić, zobaczyć na czym polega 
idea UTW.  

Opłata za semestr  
wynosi 50 zł. 

Płatne na nr konta:
ING Bank Śląski o/Katowice 

70 1050 1214 1000 0022 2248 
7486

GWSP im. Kardynała 
Hlonda, Mysłowice, 

ul. Powstańców Śląskich 19, 
Z dopiskiem „Czesne UTW 

Bieruń 2014/2015 – semestr I”

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza

Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający przy Bieruńskim 
Ośrodku Kultury, ogłasza nabór na nowy rok akademicki 
2014/2015. Zapisy w placówkach BOK oraz telefonicznie: 
(32) 216 40 16 lub (32) 216 21 18.  
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nasze sprawy

Do 20 października 2014 r. można składać w Punkcie In-
formacji i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Bie-
runiu wnioski o przyznanie stypendium dla studentów na 
rok akademicki 2014/2015. Stypendium przyznawane jest 
studentom:

a. zameldowanym na pobyt stały w Bieruniu,

b. studiującym na wyższych uczelniach prowadzonych 
w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym do 
ukończenia 25 roku życia,

c. których dochód na jednego członka w rodzinie nie 
jest wyższy od 80% kwoty minimalnego wynagrodze-
nia za pracę, określonego w ustawie z dnia 10 paź-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę,

d. którzy przedstawią zaświadczenie uczelni potwier-
dzające wpis na dany rok i kierunek studiów, 

e. którzy przedstawią świadectwo ukończenia szkoły 
średniej z wynikiem średniej ocen 4,75 i wyżej, a ubie-
gają się o przyznanie stypendium po raz pierwszy,

f. którzy przedstawią średnią ocen 4,0 i wyżej za kolej-
ny - ostatni ukończony rok akademicki,

g. tylko z tytułu studiowania na jednym kierunku i jed-
nej uczelni.

Kwota stypendium będzie zróżnicowana w zależności 
od dochodu na członka w rodzinie odpowiednio:

• 150,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie 
nie jest wyższy niż 80% minimalnego wynagrodze-
nia za pracę, 

• 200,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie 
nie jest wyższy niż 70% minimalnego wynagrodze-
nia za pracę, 

• 300,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie 
nie jest wyższy niż 60% minimalnego wynagrodze-
nia za pracę, 

• 400,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie 
nie jest wyższy niż 50% minimalnego wynagrodze-
nia za pracę. 

Wnioski można pobrać w Punkcie Informacji i Obsługi 
Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub ze strony 
internetowej stronie www.bip.bierun.pl zakładka „Ogłosze-
nia urzędowe”.

Wraz z gościem spe-
cjalnym bajki najmłod-
szym czytali również 

radni – Natalia Grosman oraz 
Tomasz Nyga, a także dyrek-
torki szkół – Barbara Nieckarz i 
Małgorzata Dziedzioch. Przed-
szkolaki wysłuchały utworów Tu-
wima „Lokomotywa” i „Rzepka”, 
a także bajki Urszuli Kozłowskiej 
„Złotowłosa i trzy misie”.

Na spotkania licznie przyby-
li najmłodsi oraz ich rodzice, a 
pozytywnym emocjom i licznym 
pytaniom nie było końca.

– Codzienne, głośne czyta-
nie jest czynnością niezwykle 
potrzebną, zarówno dla dziec-
ka, jak i dorosłego. To nie tylko 
wielka przyjemność, ale przede 
wszystkim ogromne korzy-

ści dla rozwoju emocjonalne-
go najmłodszych. – podkreślał 
burmistrz.

Rozpoczęta akcja ma na celu 
popularyzowanie głośnego czy-

tania dzieciom i zainicjowanie 
cyklu spotkań z tym związa-
nych. Zachęcamy do uczest-
nictwa!

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM  
DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

Czytamy dzieciom

Wraz z początkiem roku szkolnego w bieruńskich 
przedszkolach rozpoczęła się akcja „Ja też czytam 
dziecku książkę”, nad którą honorowy patronat ob-
jął burmistrz Bierunia Bernard Pustelnik i osobiście 
w niej uczestniczył.



12 Rodnia · WRZESIEŃ 2014 r.

prezentacje

Jest Pan radnym w Sejmiku Województwa Śląskiego. Czy tak 
naprawdę Sejmik jest nam potrzebny ?

Można mieć wątpliwości czy jest potrzebny. Patrząc na sprawne 
rządy w naszych miastach i gminach nie dziwię się wątpliwościom. 
Ale o ustroju Państwa Polskiego decyduje Sejm. Skoro mamy Sej-
miki w szesnastu województwach, warto mieć tam swojego przed-
stawiciela.

Jakich wyborców Pan w Sejmiku reprezentuje ?
Mieszkam w Bieruniu. Ale w Sejmiku reprezentuję mieszkańców 

trzech powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego i miasta 
Tychy. Jestem jedynym reprezentantem tego regionu. Radnych 
w Sejmiku jest 48-u i każdy z nas patrząc na swój region, musimy 
też pamiętać o całym województwie śląskim. 

O co trzeba zabiegać w stolicy województwa ?
Mamy wiele kompetencji i spraw do rozwiązania. U nas dzieli się 

środkami europejskimi które od 8 lat dostarczają wielu pieniędzy 
do budżetów miast i powiatów. My odpowiadamy za remonty wa-
łów przeciwpowodziowych i ich budowę w miejscach zagrożenia. 
Z mównicy Sejmiku można przedstawiać problemy, które wymaga-
ją interwencji Rządu i Sejmu, jak np. budowa drogi S1. Na naszym 
terenie jest wiele dróg wojewódzkich, które wymagają remontów 
i lepszego dostosowania do intensywnego ruchu pojazdów. Odpo-
wiadamy także za wiele szpitali wojewódzkich, w tym za Szpital 
Wojewódzki w Tychach. Także Koleje Śląskie podlegają kompe-
tencji Sejmiku. 

Czy przez ostatnie cztery lata udało się coś osiągnąć i pozy-
skać dla naszego regionu?

Kończąca się kadencja władz województwa to nie tylko porażki 
jak niewątpliwie trzeba określić budowę Stadionu Śląskiego. Po-

dział środków europejskich był dla nas bardzo korzystny. Na pewno 
duża w tym zasługa prezydenta, burmistrzów i wójtów. Byłem przez 
cztery lata aktywnym radnym w komisjach budżetu i finansów (je-
stem wiceprzewodniczącym tych komisji) oraz w komisji rewizyjnej 
co miało niemały wpływ na decyzje o przyznawaniu środków na 
nasze inwestycje. Moja aktywność i liczne wystąpienia uświadomi-
ły władzom województwa skalę zaniedbań w ochronie przeciwpo-
wodziowej. Ruszyły remonty i przebudowy wałów. Zwiększyła się 
aktywność w poszukiwaniu dużych pieniędzy na zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe. Droga ekspresowa S1 jest w pierwszej trójce 
najważniejszych inwestycji w naszym województwie. Rusza wresz-
cie projektowanie i jest zgoda na szybkie rozpoczęcie inwestycji. 
Kończą się olbrzymie inwestycje na drogach wojewódzkich wokół 
Pszczyny. Uratowano przed likwidacją i prywatyzacją Szpital Woje-
wódzki w Tychach. Są już częściowo Śródki na jego dużą moder-
nizację. Koleje Śląskie wracają z dobrym rozkładem jazdy na stra-
tegiczną linię kolejową Tychy Lodowisko – Katowice – Sosnowiec. 

Czy możemy być spokojni o przyszłość Szpitala Wojewódz-
kiego w Tychach ?

Myślę, że tak choć gwarancji nie ma. Trzeba pamiętać ,że musie-
liśmy znaleźć w budżecie wojewódzkim 80 mln złotych na pokrycie 
strat tego szpitala. Na jego przyszłość duży wpływ uzyskał od nie-
dawna prezydent Tychów pan Andrzej Dziuba. My w Sejmiku bę-
dziemy robić wszystko by go wspomagać. Wiele będzie zależało 
od tego kto będzie po wyborach sprawował rządy w województwie. 

Podobno – jest Pan jednym z kandydatów na urząd Marszał-
ka Województwa?

W Sejmiku Śląskim, tak jak w Sejmie w Warszawie, podział wła-
dzy podlega regułom polityczno-partyjnym. Po wyborach samo-
rządowych rysuje się szansa na objęcie ważnego stanowiska we 
władzach województwa śląskiego. Jeśli wynik wyborów będzie ko-
rzystny dla Prawa i Sprawiedliwości to ubiegać się będę o stano-
wisko Wicemarszałka Województwa Śląskiego. To dałoby możli-
wość realizacji wielu ważnych dla naszego regionu zadań. Swoje 
nadzieje opieram na fakcie, że jestem najbardziej doświadczonym 
samorządowcem wśród radnych PiS. To już 24 lata jak sprawu-
ję różne funkcje w samorządzie. Najpierw jako członek Zarządu 
współrządziłem Tychami, kiedy Bieruń był częścią tego miasta (rok 
1990). Potem kładłem fundament pod rozwój samodzielnego Bie-
runia (lata 1991 – 1998). Następnie tworzyłem od zera powiat bie-
ruńsko-lędziński, gdzie byłem starostą przez 12 lat (1998 – 2010). 
Teraz mam za sobą 4 lata w Sejmiku Śląskim. 

Nasz człowiek w województwie
Piotr Czarnynoga – Radny Województwa  Śląskiego

Piotr Czarnynoga 
mgr inż. elektronik, ur. 1954 r.

radny województwa śląskiego

radny i starosta bieruńsko-lędziński 1998 – 2010 

radny i członek zarządu miasta Bierunia 1991 – 1998

radny i członek zarządu miasta Tychy 1990 – 1991

w wyborach samorządowych kandydat do sejmiku 
województwa śląskiego w okręgu katowickim z listy 
Prawa i Sprawiedliwości
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ludzie

Na miejsce Jej ostatnie-
go spoczynku na cmen-
tarzu przy ul. Soleckiej 

towarzyszyli ś.p. Małgorzacie 
Tabace licznie przybyła rodzi-
na, przyjaciele, koledzy twór-
cy, przedstawiciele władz sa-
morządu powiatu i miasta Bie-
runia, delegacje stowarzyszeń 
społecznych oraz ci wszyscy 
mieszkańcy, którzy ją dobrze 
znali a wśród których upłynęło 
Jej całe rodzinne i twórcze ży-
cie.

TABAKA MAŁGORZATA ar-
tysta plastyk od początku ży-
cia i twórczości związana była 
z Nowym Bieruniem. Tu się 
urodziła, tu założyła rodzinę 
i tutaj tworzyła przedstawiając 
swoje prace na całym świecie. 
Jest znana i uznana za swoją 
twórczość w wielu krajach. Pra-
ce Jej są w zasobach wielu mu-
zeów i galerii w Europie i w po-
siadaniu osób prywatnych.
W 1975 roku wychodząc za 
mąż i do swojego rodzinne-
go nazwiska dodaje nazwisko 
męża – Tabaka – i odtąd pod-
pisuje swoje prace artystycz-
ne tym nazwiskiem. Pochodzi 
z osiadłych od dwóch wieków 
w tym zakolu Wisły rodzin Kruk 
i Rembierz o dużych tradycjach 
patriotycznych i społecznikow-
skich. 
Po maturze Małgorzata Rem-
bierz wybiera studia w Toruniu 
na Uniwersytecie im. Mikoła-
ja Kopernika o bardzo dobrych 
tradycjach kształcenia w zakre-
sie konserwacji i grafiki. Wybie-
ra kierunek Konserwacja Dzieł 
Sztuki i te studia pod okiem 
światowych sław w tej dziedzi-
nie, dają jej szeroką i gruntow-

ną wiedzę o technikach i sposo-
bach powstawania dzieł sztuki 
na przestrzeni wieków. 
Na absolwentkę Uniwersytetu 
o takiej specjalności czeka cie-
kawa praca w wielu miejscach. 
Wraca jednak na Śląsk do swo-
jego miejsca urodzenia – do 
Bierunia, który często w wywia-
dach prasowych określa jako 
swoje Bullerbyn.
Podejmuje pracę w 1974 r. 
w Urzędzie Wojewódzkim 
w Wydziale Kultury i Sztuki 
u Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków w Katowicach. To 
właśnie w tych latach do końca 
ukształtował się w niej satyryk 
– publicysta, jako celna ripo-
sta i odtrutka na obserwowane 
zniszczenia w kulturze. 
Nie zapomina o swojej dru-
giej pasji, o malowaniu. Jest 
członkiem Koła Młodych Pla-
styków – absolwentów uczel-
ni artystycznych, które działa 
w tym czasie przy ZPAP w Ka-
towicach. Jednocześnie zaczy-
na publikacje w prasie swoich 
graficznych komentarzy do ob-
serwowanych zjawisk społecz-
nych. Nadchodzący czas gwał-
townych przemian powoduje iż 
nie brakuje jej tematów do kry-
tycznej analizy. Jej sposób wi-
dzenia problemów i wyraźna 
charakterystyczna kreska – li-
nearnego stylu i mocnym pu-
entowaniu satyrycznym znaj-
duje uznanie w tygodnikach: 
Polityka, Życie Literackie, Lite-
ratura, Szpilki, Zdanie, Radar, 
Przegląd Tygodniowy, Prawo 
i Życie, Ruch Muzyczny, Twój 
Styl, Kultura, Wprost, Spotka-
nia z Zabytkami i innych ogól-
nopolskich gazetach i czasopi-
smach. 

Często jej rysunki nie mogą się 
ukazać w prasie bo zatrzymu-
je je cenzura państwowa i po-
lityczna działająca w tym cza-
sie powszechnie w wydawnic-
twach.
Za swe grafiki polityczno-sa-
tyryczne publikowane w pra-
sie w latach 1978 – 1981 zo-
staje uhonorowana najwyższą 
nagrodą w kraju nadawaną 
przez reakcję „Szpilek” – „Zło-
tą Szpilką 83” i jako laureat in-
dywidualną wystawą w War-
szawie swych prac, gdzie ma 
okazję pokazać także prace 
niedopuszczone do oficjalnych 
publikacji. To był początek serii 
wielu prestiżowych wyróżnień 
i nagród za twórczość graficzną 
w zakresie rysunku satyryczne-
go i prasowego. 
Otrzymuje zaproszenia do po-
kazania swych prac na indywi-
dualnych wystawach malarstwa 
i grafiki w Europie i świecie, od-
nosząc liczne sukcesy.
Wierna swym doświadczeniom 
z dzieciństwa o potrzebie roz-
budzania wrażliwości plastycz-
nej dzieci, w Domu Kultury „Kar-
lik” w Nowym Bieruniu w latach 
1982 – 87 prowadzi zajęcia pla-

styczne z liczną grupą młodzie-
ży. Także w tym czasie jako 
animator kultury zorganizowa-
ła zajęcia i poprowadziła koło 
twórców nieprofesjonalnych 
– pracowników KWK Piast – 
w Nowym Bieruniu, które w la-
tach 80-tych pod jej kierunkiem 
mogło się pochwalić znaczną 
aktywnością i sukcesami twór-
czymi. Często w swych pracach 
malarskich nawiązuje do moty-
wów krajobrazu Ziemi Bieruń-
skiej. W 2003 roku – Małgo-
rzata Tabaka została laureat-
ką „Clemens Pro Arte a w 2013 
roku Złotej Odznaki „Zasłużony 
dla Województwa Śląskiego”. 
Dzięki Pani Małgorzacie Bie-
ruń jako miejsce na mapie Pol-
ski i Europy dla wielu ludzi roz-
budzonych kulturalnie jest roz-
poznawalny poprzez niezwykłe 
prace wybitnej artystki jaką nie-
wątpliwie była Pani Małgorzata 
Tabaka.
Czas życia ś.p. Małgorzaty Ta-
baki, jako wybitnego twórcy, 
pracowicie dokonany pośród 
nas i dla nas, pozostanie w na-
szej pamięci jako jej niemate-
rialne, niezniszczalne dzieło.

Małgorzata Rembierz-Tabaka 

IN MEMORIAM

18 września społeczność Nowego Bierunia  
w uroczystości pogrzebowej pożegnała swoją 
wybitną mieszkankę jaką niewątpliwie była pani  
Małgorzata Rembierz-Tabaka

Serdeczne podziękowania Duchowieństwu, 
Krewnym, Sąsiadom, Przyjaciołom, Znajomym, 
Członkom Stowarzyszeń Twórczych i Lokalnych, 
Przedstawicielom Władz Samorządowych Gminy 

i Powiatu oraz Wszystkim którzy wzięli udział 
Uroczystości Pogrzebowej 

Ś.P. Małgorzaty Rembierz-Tabaki
Składają

Maż Karol Tabaka z Rodziną
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edukacja

1 września zabrzmiał w na-
szej szkole pierwszy dzwo-
nek, a dzieci rozpoczęły 

nowy rok szkolny. W „Jedyn-
ce” ten dzień, jak co roku, był 
obchodzony bardzo uroczyście. 
Dyrektor szkoły, pani Anna 
Knopek złożyła wszystkim na-
uczycielom i uczniom życzenia 
sukcesów w pracy i nauce, a ro-
dzicom dobrej współpracy ze 
szkołą. Szczególne słowa otu-

chy i serdecznej życzliwości zo-
stały skierowane do sześciu klas 
pierwszoklasistów, w tym do 
dwóch klas sześciolatków, któ-
re rozpoczynają swoją przygo-
dę ze szkołą. Rok szkolny roz-
począł się tradycyjnie uroczystą 
akademią, która prowadzona 
była przez panią Katarzynę Le-
nart, natomiast część artystycz-
na przygotowana została przez 
uczniów klasy 3B i 3D pod opie-

ką Agnieszki Bajury, Barba-
ry Ryszki oraz Doroty Pilch. 
Przedstawili oni krótki pro-
gram artystyczny, którym po-
żegnali wakacje i radośnie po-
witali nowy rok szkolny, życząc 
wszystkim uczniom powodze-
nia i dobrych ocen. Od zebra-
nych otrzymali gromkie brawa. 
W tym roku szkolnym, do na-
szej szkoły będzie uczęszcza-
ło 598 uczniów. Naukę w klasie 

pierwszej rozpoczęło 117 dzie-
ci, w tym 31 6-latków. W szkole 
funkcjonuje sześć klas integra-
cyjnych (1a, 2a, 3a, 3b, 4a, 5a) 
W bieżącym roku szkolnym za-
trudnionych jest 51 nauczycie-
li z czego 39 dyplomowanych, 
5 mianowanych, 5 kontrakto-
wych, 2 stażystów. 

Szkoła czekała na dzieci do-
brze wyposażona i przygotowa-
na do nowego roku nauki.

1 września na forum SP nr 3 
odbyło się uroczyste rozpoczę-
cie roku szkolnego, w którym 
uczestniczyli wszyscy nauczy-
ciele i uczniowie naszej szkoły.

W tym roku szkolnym do na-
szej szkoły uczęszcza 575 
uczniów.

Szczególnie serdecznie po-
witano uczniów klas pierw-
szych. Po raz pierwszy prze-
kroczyło próg naszej szkoły 137 
pierwszoklasistów. Powstało aż 
sześć oddziałów klas pierw-
szych, z których dwa stanowią 
dzieci sześcioletnie. 

Aby uprzyjemnić ten jakże 
ważny dla pierwszaków dzień, 

rodzice przynieśli dla swych po-
ciech ogromne ,,tyty’’ pełne ła-
koci.

Pani dyrektor Małgorzata 
Berger-Kutera poinformowa-
ła zebranych o zajęciach dla 
uczniów klas IV-VI poszerzają-
cych ich wiedzę i zainteresowa-
nia, w ramach projektu unijne-
go: „Kreatywność bieruńskich 
szkół podstawowych gwarancją 
jakości uczenia”, realizowane-
go przez szkołę w roku szkol-
nym 2014/2015. Każde dziecko 
będzie mogło znaleźć coś dla 
siebie, gdyż nauczyciele w ra-
mach tego projektu będą pro-
wadzić m.in. zajęcia plastyczne 

z elementami grafiki kompute-
rowej, zajęcia muzyczno-rucho-
we oraz gimnastykę dla dzieci 
z nadwagą. 

Uczniów klas I zachęciła do 
uczestnictwa w zajęciach po-
zalekcyjnych realizowanych 
według autorskiego programu 
edukacji regionalnej „Podróże 
do źródeł śląskiej tradycji”.

Pani dyrektor przypomnia-
ła krótko główne założenia no-
wego egzaminu szóstych klas, 
w którym dodatkowo oprócz tre-
ści humanistycznych i matema-
tyczno-przyrodniczych, ucznio-
wie muszą wykazać się znajo-
mością języka angielskiego.

Przedstawiła także zakres 
prac remontowych, jakie zosta-
ły wykonane w szkole, w cza-
sie wakacji, by uczniowie mogli 
zdobywać wiedzę w jak najlep-
szych i bezpiecznych warun-
kach. 

Na zakończenie uroczystości 
pani dyrektor życzyła wszyst-
kim uczniom i nauczycielom 
samych sukcesów, a rodzicom 
owocnej współpracy ze szko-
łą. Zwróciła również uwagę na 
konieczność przestrzegania za-
sad bezpieczeństwa w szkole 
i w drodze do szkoły.

Początek roku w Jedynce

Trójka powitała Nowy Rok



15WRZESIEŃ 2014 r. · Rodnia

sport

W dniach 5-7.09 odbyły 
się w Bieruniu Otwar-
te Strzeleckie Mistrzo-

stwa Śląska Ligii Obrony Kraju. 
Dzięki współpracy klubu strze-
leckiego KSS Piast Bieruń, Bie-
ruńskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji oraz ZW LOK Katowice 
śmiało możemy powiedzieć, że 
były to wyjątkowe zawody.

Wyjątkowe przede wszystkim 
z racji na ilość startujących za-
wodników – 107 osobostartów to 
niebagatelna ilość w tej dyscypli-
nie sportu, a trzeba zaznaczyć, 
że nie wszyscy spośród zgłoszo-
nych ostatecznie pojawili się na 
stanowiskach.

Wyjątkowe, ponieważ odby-
wające się przez 3 dni. Wyjąt-
kowe, ponieważ rozegrano nie-
mal wszystkie (‚niemal’ z racji na 
ograniczenia sprzętowe) konku-
rencje strzeleckie wchodzące w 
skład programu olimpijskiego. 
Wyjątkowe ponieważ do woje-
wództwa Śląskiego powrócili (po 
kilkuletniej przerwie po upadku 
strzelnicy w Częstochowie) naj-
lepsi strzelcy z tej części Polski.

Wielkie podziękowania nale-
żą się Bieruńskiemu Ośrodko-

wi Sportu i Rekreacji, który udo-
stępnił nam halę sportową przy 
Gimnazjum nr 1, gdzie w piątek 
odbyły się konkurencje pneuma-
tyczne (karabin i pistolet) co rów-
nież było wyjątkowe w naszym 
województwie mieliśmy okazję 
pokazać strzelectwo szerszemu 
środowisku mieszkańców, któ-
rzy pojawili się na trybunach.

Gościliśmy kluby z Tychów, 
Kęt, Dąbrowy Górniczej, Biel-
ska, Pszczyny, Jaworzna, Za-
wiercia, Krakowa oraz Opola. 
Bardzo cieszy dobrym poziom 
rywalizacji jaki narzucili naszym 
zawodnikom członkowie innych 
‚karabiniarksich’ klubów. W kon-
kurencjach karabinowych wśród 
mężczyzn co prawda zdobyli-
śmy 5, z 9 możliwych medali, ale 
brak jakiegokolwiek ‚złota’ moc-
no podrażnił ambicje naszych 
zawodników. I wątpię, by fakt, 
że 2 złota zdobył zaprzyjaźniony 
z naszym klubem, reprezentant 
Alu-Pro Opole i członek Polskiej 
Kadry Narodowej Andrzej Bur-
da, miały tutaj jakikolwiek wpływ 
łagodzący.

Wśród pań nasze zawodnicz-
ki nie okazały się już tak gościn-

ne i zgarnęły komplet medali w 
konkurencjach karabinowych, 
jednak zwłaszcza w karabinie 
pneumatycznym, nie można po-
wiedzieć by konkurentki łatwo 
oddały pole.

Medale zdobywali dla Piasta 
Bieruń: Adrian Magdalena – 
złoto w karabinie pneumatycz-
nym oraz brąz w karabinie 50 m 
leżąc, Frank Joanna – złoto w 
karabinie 50 m leżąc oraz w 3 
postawach i srebro w karabinie 
pneumatycznym, Kielar Klau-
dia – srebro w karabinie 50 m le-
żąc oraz w 3 postawach i brąz 

w karabinie pneumatycznym, 
Migas Magdalena – brąz w ka-
rabinie 50 m 3 postawy, Adrian 
Marcin – brąz w karabinie pneu-
matycznym oraz karabinie 50 m 
3 postawy, Smol Wojciech – 
srebro w karabinie 50 m leżąc 
oraz 3 postawy, Smol Filip – 
brąz w karabinie 50 m leżąc.

Jednak nie tylko karabinem 
nasz klub stoi co i tym razem 
zostało udowodnione srebrnym 
medalem w konkurencji pistoletu 
sportowego – części dokładnej, 
zdobytym przez Stanisława Tu-
szyńskiego.

W 49 Międzynarodowym Pucharze Poczty Polskiej 
w Gdańsku (30.08 br.) w chodzie sportowym, 
zwycięzcami na dystansie 10 km seniorów zo-

stali: Brigite Virbalyte (Litwa) z wynikiem 43:36.00 (nowy 
rekord Litwy) oraz Rafał Sikora (AZS – AWF Kraków, wy-
nik 41:26.).

Nową konkurencją w tegorocznym mityngu był tzw. 
„Chód z listonoszem”, w którym wystartowało około 500 
chętnych osób.

W ramach zawodów rozegrano również Mistrzostwa 
Polski juniorów na 20 km oraz Mistrzostwa Polski Wete-
ranów na 5 km. W zawodach tych wzięli po raz kolejny 
udział zawodnicy UKS „Maraton – Korzeniowski.pl” z Bie-
runia. Drugie miejsce w konkurencji chodu na dystansie 5 
km i jednocześnie uzyskując tytuł wicemistrzowski wśród 
weteranek zajęła Katarzyna Śleziona.

Wspaniale spisali się również startująca na dystansie 3 
km (kategoria młodziczki)  początkująca zawodniczka Ka-
mila Remsak zajmując 17 pozycję z wynikiem 18:25.00 
oraz Krzysztof Rzeźnik startujący (PK) na 20 km. Krzysz-
tof startując po raz pierwszy na wspominanym dystansie 
uzyskał wynik 1:46.20, który zapewnił mu kwalifikację na 
przyszłoroczne Mistrzostwa Polski seniorów.

Sukcesy bieruńskich chodziarzy

Otwarte Mistrzostwa Śląska

Wszystkim serdecznie gratulujemy wspaniałej ambicji i życzymy ko-
lejnych rekordowych wyników!



Ukończona została bu-
dowa klasycznych or-
ganów piszczałkowych 

w kościele Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Bieruniu 
Nowym. Powstał wspaniały in-
strument który zapewne, bę-
dzie służył przez lata w koście-
le w czasie Liturgii Św. ale rów-
nież w czasie koncertów, gdy 
odtwarzane będą dzieła mi-
strzów muzyki organowej.

Autorem projektu nowych or-
ganów jest Julian Gembalski 
– profesor Akademii Muzycznej 
w Katowicach, Archidiecezjal-
ny Wizytator Organów i Orga-
nistów, natomiast wykonawcą 
– doświadczona i znana firma 
z Wielkopolski – Organmistrzo-
stwo Marek Cepka z Popowa 
k. Wronek. Prace finansowane 
są z ofiar wiernych, darowizn 
instytucji oraz istotnej dotacji 
Gminy Bieruń.

Charakterystyka instrumen-
tu przedstawia się następują-
co; organy posiadają 21 gło-
sów, rozłożonych na dwa 
manuały i pedał. Punktem wyj-
ścia dla ich estetyki brzmie-
nia były organy środkowoeu-
ropejskie epoki baroku, ze 

szczególnym uwzględnieniem 
cech organów staropolskich. 
W głównym zespole brzmie-
niowym (manuał II – głów-
na szafa) znajduje się 9 gło-
sów, opartych na pryncypale 
8 stopowym. W małej szafie 
pozytywu (w balustradzie chó-
ru) umieszczono 8 głosów, 
zaś za zespołem manuału 
głównego umieszczono sek-
cje pedałową, składająca się 
z czterech głosów. Warto też 
zauważyć pięknie wykona-
ne prospekty, harmonizujące 
z nową balustradą chóru mu-
zycznego i całym zabytkowym 
wnętrzem tego kościoła. 

4 października br. odbę-
dzie się uroczyste poświęce-
nie organów a następnie kon-
cert inauguracyjny. Wykonaw-
cami będą Julian Gembalski 
– organy oraz Elżbieta Grodz-
ka-Łopuszańska – sopran. 
W programie Johann Sebastian 
Bach, Joseph Haydn, Marcin 
Żebrowski, Johann Pachelbel 
oraz improwizacje wykonaw-
ców. Niebawem, 12 paździer-
nika będzie następny koncert, 
tym razem w ramach Festiwalu 
Jesień Organowa w Powiecie 
Bieruńsko-Lędzińskim.

Ukończenie budowy orga-
nów w kościele NSPJ w Bieru-

niu Nowym to wielkie wydarze-
nie dla Parafii ale i dla całego 
Bierunia. Wiele osób, firm i in-
stytucji brało udział w pracach 
i przyczyniło się do szczęśliwe-
go finału. Wszystkim zaanga-
żowanym w to dzieło, Ks. Pro-
boszcz Jan Dąbek zamieścił 
swoje podziękowanie w oko-
licznościowym wydawnictwie 
monograficznym pt. Dzieje Or-
ganów Kościoła Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Bieru-
niu Nowym. Pisze tam między 
innymi …w szczególny spo-
sób pragnę podziękować: ini-
cjatorom całego przedsięwzię-
cia skupionym w Stowarzysze-
niu Pro Harmonia, którzy przez 
cały czas wspomagali budo-
wę, autorowi projektu organów 
profesorowi Julianowi Gem-
balskiemu, wykonawcy orga-
nów tj. organmistrzowi Markowi 
Cepce,…. Podziękowania skła-
dam naszym ofiarodawcom, 
szczególnie Burmistrzowi Ber-
nardowi Pustelnikowi i Ra-
dzie Miejskiej Bierunia, jak rów-
nież wszystkim tym, którzy na 
budowę organów złożyli choć-
by najmniejszą ofiarę.

Norbert Jaromin

Nowe organy w parafii NSPJ


