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W niedzielę 8 lutego 
2015 roku odbędą się 
Wybory uzupełniające 
do Senatu RP.

Wybory uzupełniające 
przeprowadzone zo-
staną w związku z wy-

gaśnięciem mandatu senator 
Elżbiety Bieńkowskiej wybranej 
na komisarza Unii Europejskiej.

Wybory odbędą się w woje-
wództwie śląskim, w okręgu wy-
borczym nr 75 obejmującym ob-
szar powiatu: bieruńsko-lędziń-
skiego oraz miast na prawach 
powiatu: Mysłowice, Tychy.

O miejsce w Senacie walczyć 
będą: (w kolejności alfabetycz-
nej) Dariusz Dyrda Komitet Wy-
borczy Wyborców Ze Śląska – 
Nie z Partii, Michał Gramaty-
ka z Platformy Obywatelskiej 
oraz Czesław Ryszka z Prawa 
i Sprawiedliwości. 

W Bieruniu będziemy głoso-
wać w tych samych lokalach 
wyborczych co w niedawnych 
wyborach samorządowych.

Głosowanie odbywać się bę-
dzie w lokalach Obwodowych 
Komisji Wyborczych w godzi-
nach od 7.00 do 21.00.

1 marca 2015 roku zosta-
ną przeprowadzone wybory 
uzupełniające do Rady Miej-

skiej w Bieruniu w okręgu wy-
borczym nr 2 w związku z wy-
gaśnięciem mandatu radnego 
obecnego Burmistrza – Krystia-
na Grzesicy.

 Konieczność przeprowadze-
nia wyborów wynika z prawa 
wyborczego a decyzje o termi-
nach zapadały poza Bieruniem 
na szczeblu władz centralnych 
i wojewódzkich.
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Ju¿ po raz kolejny, dziêki 
hojnoœci Spó³dzielni 
Us³ugowo Handlowej 

„Jednoœæ” z Bierunia, mo¿emy 
zaprosiæ Czytelników na 
bezp³atny poczêstunek. 
W „Walentynki” rozdajemy 
ca³uski a co najwa¿niejsze 
baaardzo s³odkie. Przypomi-
namy, ¿e „ca³uski” to popiso-
we ciasteczko przygotowa-
ne przez mistrzów cukierni-
czych z „Jednoœci”, specjalnie 
z okazji œwiêta zakochanych. 

Ka¿dy, kto 14 lute-
go odwiedzi sklep SUH 
„Jednoœæ” w Bieruniu No-
wym przy ulicy Warszaw-
skiej lub w Bieruniu Starym 
przy ul. Ksiêdza Trochy – z 
kuponem wyciêtym z Rodni 
– otrzyma 1 gratisowe cia-
steczko.

Polecamy! 

Odbierz 
swojego 

ca³uska!!!

Upoważnia do otrzymania 
1 „całuska” 

w sklepach SUH „JEDNOŚĆ” 
w Bieruniu Nowym 

przy ulicy Warszawskiej, 
lub w Bieruniu Starym 
przy ulicy ks. Trochy.

Witamy w dniu 14 lutego 2015 r.
Zostawiając jeden kupon –

otrzymasz za darmo jednego
„całuska”

Orszak Trzech Króli

WOŚP: 71 111,77 złotych. 
Dziękujemy!

WOŚP: 71 111,77 złotych. 
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Zapraszamy na wybory
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lokalia

Jak co roku ostatnie dwa 
weekendy przed Świętami 
Bożego Narodzenia odby-

ły się Drużynowe Mistrzostwa 
Polski w Badmintonie. Zawod-
nicy UKS UNIA Bieruń spra-
wili sobie, trenerom, kibicom 
oraz sympatykom badmintona 
wspaniały prezent świąteczny 
zdobywając aż cztery meda-
le. Dwa wicemistrzostwa Pol-
ski w Kategorii Junior Młodszy 
(zarówno chłopcy i dziewczy-
ny) oraz brązowe medale w ka-
tegorii Młodziczki i Młodziczki 
Młodsze. Tym samym zeszło-
roczny bilans medalowy został 
podwojony.

Nasi reprezentanci w po-
szczególnych kategoriach: Ju-
niorzy Młodsi: Bartłomiej Pa-
rysz, Wojciech Sajdok, Alan 
Ostrowski, Kamil Kulski i Mi-
chał Sowa. Juniorki Młodsze: 
Barbara Knopek, Daniela Bie-

lińska, Zuzanna Parysz, Mag-
dalena Kulska, Wiktoria Cygler. 
Młodziczki: Zuzanna Parysz, 

Magdalena Kulska, Wiktoria 
Cygler, Arianna Biel, Joanna 
Podedworny. Młodziczki Młod-

sze: Arianna Biel, Joanna Po-
dedworny, Antonina Marszałek, 
Aleksandra Wrońska. 

Kolejne sukcesy badmintonistów

We wtorek 30 grudnia 
w świetlicy przy uli-
cy Remizowej od-

było się spotkanie podsumo-
wujące realizację projektu pn. 
„Kontynuujemy oswajanie po-
wodzi w Bieruniu”. Projekt sta-
nowił kontynuację zrealizowa-
nej z dużym sukcesem I edycji 
pn. „Oswajamy powódź”. Spo-
tkanie, z udziałem blisko 40 
osób rozpoczął prezes Stowa-
rzyszenia Atlantyda – Michał 
Kucz, który wspólnie z Koor-
dynatorem Projektu Jarosła-
wem Mokrym omówili zadania 
zrealizowane w ramach pro-
jektu. Przypomnijmy, że I edy-
cja przedmiotowego projek-
tu została wyróżniona przez 
Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Bronisława Komo-
rowskiego, wskazując go jako 
inicjatywę godną do naślado-
wania przez innych w ramach 
tzw. witryny obywatelskiej.

Najważniejszym zadaniem 
zrealizowanym w ramach pro-

jektu było wdrożenie wśród 
mieszkańców Bierunia zasad 
zachowania się w czasie po-
wodzi w formie tzw. Rodzin-
nych Planów Powodziowych. 
Lokalni liderzy omówili Rodzin-
ne Plany Powodziowe z miesz-
kańcami Bierunia zagrożonymi 
lub dotkniętymi skutkami powo-
dzi. Ponadto, w ramach projek-
tu zorganizowano: cykl specja-
listycznych szkoleń dla Lokal-
nych liderów oraz mieszkańców 
Bierunia z szeroko rozumiane-
go zarządzania ryzykiem powo-
dziowym. Liderzy projektu prze-
prowadzili lekcje wychowawcze 
w szkole podstawowej z zakre-
su opracowania RPP oraz od-
byli wizytę studyjną w Instytu-
cie Metrologii Gospodarki Wod-
nej w Krakowie.

W sumie projekt objął swoim 
zasięgiem 150 rodzin. 

Na  zakończenie uczestnicy 
spotkania wzięli udział w poka-
zie filmu dokumentalnego, zre-
alizowanego w ramach projek-

tu. Film został nakręcony przez  
Wojciecha Wikarka – zdobyw-
cy wielu cennych nagród na 
festiwalach w kraju i za gra-
nicą. Wystąpili w nim miesz-
kańcy Bierunia, którzy opowie-
dzieli o swoich wspomnieniach 
i przeżyciach w czasie powodzi 
z 2010 roku.

W spotkaniu uczestniczyli: 
radny Sejmiku Wojewódzkie-
go Piotr Czarnynoga, przewod-
niczący Rady Miejskiej Adam 
Rozmus oraz  zastępca burmi-
strza Sebastian Macioł. Projekt 
został sfinansowany ze środ-
ków Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich.

Podsumowanie projektu:  
Kontynuujemy oswajanie powodzi 
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Burmistrz Miasta Bierunia 
zaprasza mieszkańców na 

SSS PPP OOO TTT KKK AAA NNN III EEE    KKK OOO NNN SSS UUU LLL TTT AAA CCC YYY JJJ NNN OOO --- III NNN FFF OOO RRR MMM AAA CCC YYY JJJ NNN EEE    
dotyczące 

KKK OOO NNN CCC EEE PPP CCC JJJ III    PPP RRR OOO JJJ EEE KKK TTT UUU    PPP RRR ZZZ EEE BBB UUU DDD OOO WWW YYY    uuu lll ...    KKK AAA DDD ŁŁŁ UUU BBB OOO WWW EEE JJJ    
 

Spotkanie odbędzie się 
26 stycznia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 

w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieruniu. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
zakłada, że system gospodarki odpadami powinien się 

samofinansować.

Gmina nie może zatem dopłacać do wywozu odpadów 
komunalnych.

Dotychczasowe funkcjonowanie systemu gospodarki 
odpadami w Bieruniu pokazało, że koszty 

ponoszone przez gminę w związku z odbiorem 
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 
przewyższają dochody z opłat, jakie wnoszą 

właściciele nieruchomości. 
Analizie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami po-

święcone zostały jesienne komisje oraz sesja Rady Miejskiej 
w 2014 r. Decyzję o niewątpliwej konieczności podniesienia 
stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po-
przednia Rada wskazała jako priorytetowe działania dla no-
wych władz Miasta, dlatego na grudniowej sesji podjęte zo-
stały uchwały zmieniające ich wysokości.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH WYNOSZĄ:

11,50 zł/os/m-c, w przypadku odpadów zbieranych w sposób se-
lektywny, (dotychczas: 9,80 zł/os/m-c)

18,00 zł/os/m-c, jeśli odpady nie będą zbierane w sposób selek-
tywny, (dotychczas: 16,00 zł/os/m-c)

UTRZYMANE ZOSTAŁY RÓWNIEŻ ULGI dla gospodarstw li-
czących co najmniej pięć osób, w wysokości: 
5,00 zł od piątej i każdej kolejnej osoby na miesiąc, w przypadku 

segregacji (dotychczas 1,00 zł/os/m-c) oraz 
9,00 zł od piątej i każdej kolejnej osoby na miesiąc, w przypadku 

braku segregacji (dotychczas: 2,00 zł/os/m-c).

Podniesione zostały również stawki opłat za pojemnik o określo-
nej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych, które wyno-
szą odpowiednio:

27,00 zł – pojemnik 120 l (odpady zmieszane),  
dotychczas: 22,00 zł 

43,00 zł – pojemnik 240 l (odpady zmieszane),  
dotychczas: 36,00 zł

125,00 zł – pojemnik 1100 l (odpady zmieszane),  
dotychczas: 100,00 zł

5,00 zł – pojemnik 120 l (odpady segregowane),  
dotychczas: 3,00 zł

9,00 zł – pojemnik 240 l (odpady segregowane),  
dotychczas: 6,00 zł

25,00 zł – pojemnik 1100 l (odpady segregowane),  
dotychczas: 19,00 zł

Informujemy, że w związku ze zmianą stawek opłat, wła-
ściciele nieruchomości nie muszą składać nowej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi.

Każdy z właścicieli nieruchomości otrzyma z urzędu miej-
skiego zawiadomienie o aktualnej wysokości opłaty, wyliczo-
nej na podstawie posiadanych przez urząd deklaracji i no-
wych stawek opłat.

Przypominamy, że w przypadku jakichkolwiek zmian, niezależ-
nych od urzędu, tj. zmiany ilości osób czy miejsca odbioru odpa-
dów, nadal obowiązuje konieczność składania nowej deklaracji 
w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. 

Terminy dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi pozostają bez zmian, tj. do 10 dnia każdego miesiąca 
następującego po kwartale rozliczeniowym. 

Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2015 r.

Dodatkowo informujemy, że bieżąca umowa na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów komunalnych zawarta została na 
okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r. W chwili obecnej trwa-
ją prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargu i wybo-
rem wykonawcy, który w imieniu gminy będzie od 1 lipca 
2015 r. odbierał odpady komunalne.

NOWE STAWKI ZA WYWÓZ ŚMIECI
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wywiad

Rodnia: Nowy rok to czas 
nowych zadań i planów. Ja-
kie najważniejsze zadania 
stoją przed Radą Miejską 
Bierunia w tym roku? Jakie 
będą pierwsze decyzje no-
wej Rady?

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Adam Rozmus: 
Pierwszą ważną decyzją nowej 
Rady będzie przyjęcie na stycz-
niowej sesji budżetu miasta na 
rok bieżący. Budżet ten w du-
żej mierze opierał się będzie 
na propozycjach poprzedniej 
władzy. Kolejną ważną kwe-
stią jest przygotowanie proce-
dur związanych z wprowadze-
niem w roku 2016 budżetu par-
tycypacyjnego, który to pozwoli 
mieszkańcom na podejmowa-
nie decyzji co w danej części 
miasta jest potrzebne. 

Rodnia: Czego możemy się 
w nim spodziewać?

Adam Rozmus: Większość 
inwestycji będzie kontynuacją 
zadań, które zaczęły się w 2014 
roku, mam na myśli przede 
wszystkim budowę przedszkola 
w Bieruniu Nowym, kolejna to 
kontynuacja budowy kanalizacji 
w Ścierniach. W budżecie znaj-
duje się również budowa remi-
zy OSP w Bieruniu Starym, ale 
tylko jeśli uda się pozyskać na 
nią środki zewnętrze – zgodnie 
z założeniami z poprzedniej ka-
dencji. Ważnym tematem jest 
próba zdobycia środków na re-
mont basenu przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 oraz na remont 
Domu Kultury Gama.

Rodnia: Ale to nie jest tak, że 
tylko czekamy na pieniądze 
z zewnątrz?

Adam Rozmus: Poprzednia 
kadencja była w tej dziedzinie 
znacznie łatwiejsza. Dostali-
śmy sporo środków powodzio-
wych, które przeznaczyliśmy 
na remont dróg. Teraz musi-
my być przygotowani z doku-
mentacją i projektami tech-
nicznymi, aby móc aplikować 

o środki zewnętrzne. Spore na-
dzieje wiążę z działaniami za-
stępcy burmistrza oraz podko-
misji ds. pozyskiwania środków 
zewnętrznych i weryfikacji stop-
nia przygotowania gminy do 
aplikowania o te środki.

Rodnia: Gospodarka od-
padami to kolejny problem 
z którym będzie musiała się 
zmierzyć Rada. Nie wszystko 
zależy od gminy, ale może 
da się coś poprawić?

Adam Rozmus: Już 
w czerwcu kończy się dwulet-
ni okres działalności konsor-
cjum firm, które odpowiadały za 
wywóz śmieci. W tym czasie, 
wszyscy zdobyliśmy doświad-
czenie w realizacji ustawy, 
która nie tylko w Bieruniu, ale 
w całym kraju była nowością. 
Przed kolejnym przetargiem na 
pewno odbędzie się szeroka 
dyskusja na ten temat w gronie 
Rady. Wydaje mi się, że wiemy 
gdzie poszukać oszczędności, 
by obowiązująca stawka uległa 
zmianie.

Rodnia: Przydałoby się, 
gdyż nowa Rada niezbyt 
zręcznie zaczęła działalność 
od podwyżki opłaty za wy-
wóz śmieci.

Adam Rozmus: Podnosze-
nie podatków jest zawsze nie-
popularne, ale w sprawie kosz-
tu wywozu śmieci Rada musiała 
podjąć taką decyzję, gdyż Gmi-
na co miesiąc dopłacała po-
nad 50 tys. zł. do tego zadania. 
A nowelizacja przepisów zabra-
nia pokrywania deficytu ze źró-
deł innych niż opłaty uiszczane 
przez mieszkańców. W związ-
ku z powyższym obowiązująca 
stawka za wywóz śmieci wyno-
si dla odpadów segregowanych 
11,50 zł, natomiast od piątej 
i kolejnej osoby w rodzinie bę-
dzie pobierana oplata w wyso-
kości 5 złotych.

Rodnia: W Radzie mamy 
przedstawicieli czterech ko-

mitetów wyborczych, w tym 
dwóch mocno skonfliktowa-
nych podczas kampanii wy-
borczej. Jak widzi pan moż-
liwość współpracy między 
nimi?

Adam Rozmus: Wybór mo-
jej osoby na przewodniczącego 
Rady, człowieka spoza dwóch 
głównych ugrupowań, jest sy-
gnałem gotowości do współpra-
cy obu stron. Świadczy o tym 
fakt, że zostałem wybrany jed-
nogłośnie. Chcę być tą osobą, 
która spoi całą Radę. Jestem 
przekonany, że chęć działania 
na rzecz Bierunia będzie silniej-
sza niż wcześniejsze antagoni-
zmy. 

Rodnia: W poprzedniej ka-
dencji rada często była 
w konflikcie czy w opozycji 
wobec burmistrza. Co nale-
żałoby zrobić, aby obecna, 
nowa nie powielała złych do-
świadczeń poprzedników?

Adam Rozmus: Nie wyobra-
żam sobie kolejnych czterech 

lat konfliktu. Nie służy to nikomu, 
co najlepiej pokazały zeszło-
roczne wybory, w których za-
równo poprzedni burmistrz jak
 i ponad połowa radnych po-
przedniej kadencji została ne-
gatywnie oceniona przez wy-
borców. 

W bieżącej kadencji, zarów-
no burmistrz jak i ja deklaruje-
my wolę współpracy. Zapew-
ne będą sprawy, w których bę-
dziemy mieli różne zdanie, ale 
to rozmowa na argumenty po-
zwoli nam ustalić stanowisko, 
bo wspólnie jesteśmy odpowie-
dzialni za Bieruń.

Rodnia: Ma pan jakieś życze-
nia noworoczne?

Adam Rozmus: Mieszkań-
com życzę wszystkiego najlep-
szego w Nowym Roku, a sobie, 
aby praca na rzecz Bierunia 
była owocna i nadal sprawiała 
mi satysfakcję. 

Rozmawiał 
Zbigniew Piksa

Deklaruję wolę współpracy

Rozmowa Rodni z przewodniczącym Rady Miejskiej Adamem Rozmusem

Zarząd Powiatowy PSL
Z okazji Nowego Roku składamy Mieszkań-
com Bierunia najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia oraz Wszelkiej Pomyślności w całym 
2015 roku. Jednocześnie serdecznie dziękuje-
my wszystkim Mieszkańcom, którzy w  wy-
borach samorządowych głosowali na naszych 
kandydatów. Obiecujemy 
nie zawieść Państwa oczeki-
wań i zapraszamy do współ-
pracy z Zarządem Powiato-
wym PSL

Sławomir Wawrzyniak
Prezes Zarządu Powiatowego 

PSL w Powiecie 
Bieruńsko-Lędzińskim
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wokół nas

Wspaniały jubileusz 90 lecia urodzin obcho-
dziła 28 grudnia Agnieszka Marszałek. Pani 
Agnieszka to rodowita bierunianka, mieszka-
jąca na Jajostach, matka trójki dzieci – cór-
ki oraz dwóch synów. W 1949 roku wyszła za 
mąż i wspólnie z mężem przeżyła jak mówi 45 
wspaniałych lat.

Mimo osiągniętego tak zacnego wieku, soleni-
zantka cieszy się dobrym samopoczuciem i po-
godnym podejściem do świata. Uwielbia spa-

cerować po okolicy ze swoim psem, a także pracować 
w przydomowym ogródku. Obecnie członkowie rodziny 
są powodem dumy Pani Agnieszki a dzieci i ich rodziny 
stały się jej największą radością.

W poniedziałek 29 grudnia burmistrz Bierunia Kry-
stian Grzesica wraz z zastępcą przewodniczącego 
Rady Miejskiej Barbarą Panek-Bryłą odwiedzili do-
stojną jubilatkę by złożyć jej najserdeczniejsze życze-
nia, przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności 
i pełnych radości dni.

Przypomnijmy, że blok wy-
budowano dla miesz-
kańców osiedla poło-

żonego przy ul. Hodowlanej, 
które zostało zalane w 2010 
roku. W wyniku eksploata-
cji górniczej, teren na którym 
znajdowały się bloki osiadł, 
tworząc nieckę w której gro-
madziła się woda. W czasie po-
wodzi mieszkańcy zostali unie-
ruchomieni, a budynki poważ-
nie uszkodzone.

Zapadła wówczas decyzja, 
że na terenie gminnym kopal-
nia „Ziemowit” wybuduje blok 
dla mieszkańców terenu za-
grożonego powodzią. Część 
mieszkańców wybrała jed-
nak wypłatę odszkodowania 
i kupiła mieszkania w innych 
miejscowościach. Pod koniec 

sierpnia 2012 roku firma Titan 
Lux z Libiąża rozpoczęła prace 
budowlane na obrzeżu osiedla 
Homera.

Dzięki porozumieniu miasta 
Bierunia, które udostępniło te-
ren i kopalni „Ziemowit” finan-
sującej inwestycje wzniesiono 
nowy blok z 32 mieszkaniami.

– W dwukondygnacyjnym bu-
dynku powstało pięć najmniej-
szych mieszkań jednopokojo-
wych – o użytkowej powierzch-
ni 29,4 metra kwadratowego, 
cztery mieszkania czteropo-
kojowe o powierzchniach zbli-
żonych do 80 metrów kwadra-
towych, a najwięcej mieszkań 
dwu- i trzypokojowych. 

Pierwsze przeprowadzki roz-
poczęły się z początkiem grud-
nia, a kolejne mieszkania będą 

zasiedlane już wkrótce. Dawni 
powodzianie znaleźli spokoj-
ną i bezpieczną przystań a ko-
palnia i gmina tereny inwesty-
cyjne. Na razie trudno jednak 
przesądzać co powstanie na 
terenach wokół ulicy Hodowla-
nej. Przedstawiona w kwietniu 
2012 roku przez kopalnię „Zie-
mowit” koncepcja poprawy sta-
nu ochrony przeciwpowodzio-
wej w zlewni potoku Stawo-
wego, poprzez kompleksową 

regulację stosunków wodnych 
– nie zyskała poparcia bieruń-
skich radnych. Przypomnijmy, 
że strona górnicza propono-
wała m.in. utworzenie polde-
ru zalewowego i odpowiednie 
ukształtowanie rzeźby terenu 
przy wykorzystaniu kamienia 
odpadowego z kopalń Piast 
i Ziemowit czemu zdecydowa-
nie sprzeciwili się radni oba-
wiając się powstania kolejnych 
„paciorkowców”. 

90 lat Agnieszki Marszałek

W nowym domu

W przeddzień wigilii, kolejne dwie rodziny poszkodowa-
ne podczas powodzi jaka nawiedziła Bieruń w 2010 roku 
otrzymały klucze do nowych mieszkań położonych przy 
ul. Mikołaja nieopodal osiedla Homera. Dzięki temu miesz-
kańcy Bierunia, którzy jeszcze cztery lata temu przeżywali 
osobiste tragedie wywołane siłami natury, mogli cieszyć 
się świętami Bożego Narodzenia w nowych czterech ką-
tach. Klucze lokatorom wręczył burmistrz Bierunia – Kry-
stian Grzesica, który życzył nowym lokatorom aby miesz-
kanie przy ulicy Hodowlanej było dla nich dobrym i bez-
piecznym domem.
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Mimo siarczystego mrozu jaki dokuczał 
tego dnia, liczna grupa mieszkańców, 
przedstawicieli stowarzyszeń, ministran-

tów, harcerzy wyruszyła z parkingu przy ulicy 
Kossaka by ulicą Remizową dotrzeć do Regio-
nalnego Centrum Kulturalno Gospodarczego. 
Orszak prowadzili na koniach Trzej Królowie, 
w których rolę wcieliły się dziewczyny uprawiają-
ce jeździectwo w LKJ Solec. Monarchowie przy-
wieźli Dzieciątku dary: złoto, kadzidło i mirrę, 
które złożono w stajence przygotowanej w am-
fiteatrze przy ulicy Remizowej. Przybyli wraz 
z orszakiem mieszkańcy mieli okazję wysłu-
chać kolęd w wykonaniu Regionalnego Zespołu 
Dziecięcego „Ziemia Bieruńska”, zespołu folklo-
rystycznego Nowobierunianki, oraz grupy folklo-
rystycznej „Spod Kikuli” z Milówki. Noworoczne 
życzenia wszystkim zgromadzonym złożyli bur-
mistrz Bierunia Krystian Grzesica, zastępca bur-
mistrza Sebastian Macioł  oraz dyrektor Bieruń-
skiego Ośrodka Kultury Zofia Łabuś.

Urszula Stęchły z Bieruńskiego Ośrodka Kultury powiedziała: „Od 
lat organizujemy noworoczne Spotkania z Tradycją, które w tym 
roku, postanowiliśmy rozbudować o przemarsz Orszaku Trzech 
Króli. Cieszymy się ze sporej frekwencji i następnym razem posta-
ramy się wydłużyć trasę i przygotować jeszcze więcej atrakcji.”

Tego dnia w kościele p.w. NMP Uzdrowienia Cho-
rych w Bojszowach Nowych odbył się XIX Gmin-
ny i XV Po-

wiatowy Przegląd 
Zespołów Kolę-
dowych.

Jak nas poin-
formowała Mał-
gorzata Knopik 
z Urzędu Gminy 
Bojszowy pod-
czas koncertu 
wystąpiło 9 wy-
konawców re-
prezentujących 
powiaty bieruń-
s k o - l ę d z i ń s k i 
i pszczyński. 

Już samo ze-
stawienie wyko-
nawców wśród 

których były chóry, zespoły folklorystyczne, zespół grający 
muzykę pop oraz orkiestra grająca klasykę zapewniło bo-
gactwo doznań artystycznych wśród których w ten świą-
teczny wieczór każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Krzysztof Myalski – muzyk z zespołu „Mixer Barnd” po-
wiedział: Z naszego repertuaru publiczność najbardziej 
zaskoczyła kolęda „Tryumfy Króla Niebieskiego”, którą za-
graliśmy w rytmie reggae. 

Przegląd Zespołów Kolędowych

W Święto Trzech Króli w Bojszowach zorgani-
zowano uroczyste kolędowanie w którym na-
sze miasto reprezentowali: Zespół Instrumen-
talno-Wokalny „Mixer Band” oraz Chór „Har-
monia” im. Władysława Smoluchy.

Orszak Trzech Króli

Wzorem innych miast również w Bieruniu 
6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskie-
go na ulicach pojawił się Orszak Trzech Króli.
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O wyjątkowości stajen-
ki, która w obecnym 
kształcie tworzona jest 

od niemal 60 lat decyduje wie-
le elementów: to, że jest rucho-
ma, że należy do największych 
i najstarszych, a przygotowy-
wana już przez trzecie pokole-
nie mieszkańców Bierunia. 

Nasza betlejemka, trochę 
na przekór kolędzie, nie jest to 
„mizerna, cicha stajenka licha” 
raczej jak śpiewamy w kolej-
nym wersie: „pełna niebieskiej 
chwały”. 

„Inicjatorem budowy rucho-
mej szopki w kościele p. w. św. 
Bartłomieja w Bieruniu Sta-
rym był ks. proboszcz Jan Tro-
cha. Podczas wizyty duszpa-
sterskiej u jednej z bieruńskich 

rodzin, zobaczył konstrukcję 
małej ruchomej stajenki, któ-
rą zrobili synowie, wzorując się 
na ruchomej szopce z Wambie-
rzyc. Zaproponował, by podob-
ną ale większą zbudować w ko-
ściele parafialnym” – wspomina 
Jan Wieczorek.

Do jej budowy dołączyło 
się wielu parafian, m.in. rodzi-
na Banasiów, Boryczków, By-
oków, Dąbrowskich, Ficków, 
Gawlików, Kuczów, Myalskich, 
Norasów, Nygów, Patalongów, 
Różoków, Rytów, Ścierskich, 
Sitków, Stenclów, Wieczorków 
i Wilków.

Nic dziwnego, że powstała 
stajenka, którą dziś odwiedzają 
nie tylko mieszkańcy Bierunia 
i okolic, ale również całej Pol-

Stajenka zaprasza

Jeszcze do 14 lutego czyli odpustu św. Walentego można 
oglądać w naszym kościele parafialnym p. w. św. Bartło-
mieja Apostoła, jedną z najpiękniejszych a niektórzy twier-
dzą, że jedyną tego typu stajenką w regionie.

ski, a nawet Europy i Ameryki, 
o czym świadczą wpisy znajdu-
jące się w kronice stajenki.

Drewniana konstrukcja sta-
jenki o ponad 40m2 powierzch-
ni stoi w bocznej nawie kościo-
ła pw. św. Bartłomieja na tle 6,5 
metrowej panoramy Jerozolimy 
autorstwa Romana Nygi. Bo-
żonarodzeniowy nastrój tworzy 
75 ruchomych i 45 stałych figu-
rek przedstawiających zarówno 
postacie betlejemskie, jak i te, 
które możemy spotykać na co 
dzień. 

Począwszy od postaci Świę-
tej Rodziny, pasterzy, Mędrów 
ze Wschodu i innych, o których 
mówi tradycja, przez związane 
z zawodami (górnicy, kowale, 
pszczelarze, drwale, pasterze), 
stanami (świeccy, kapłani, sio-
stry zakonne), aż postacie zna-
czące w historii kościoła jak bło-
gosławiony Jerzy Popiełuszko, 
św. Jan Paweł II czy nieżyjący, 
błogosławiony Edmund Boja-
nowski i ks. Kardynał Stanisław 
Nagy. W szopkowym krajobra-
zie nie brakuje również zwierząt 
i roślin. Szopkarze mają w zwy-

czaju dodawać co roku nowe 
elementy i postacie. Stajen-
ka i jej poszczególne elemen-
ty zasilane są prądem od 9 do 
380 volt. Do jej działania wyko-
rzystuje się mechanizmy pio-
nowe i poziome, dzięki którym 
przymocowane do nich figury 
poruszają się, bądź zmierzają 
w stronę żłobka.

Corocznie twórcy betlejemki, 
dokładają do niej kolejne posta-
cie i elementy architektoniczne 
dzięki czemu stajenka jest two-
rem żywym. W tym roku stajen-
kę wzbogacił drewniany wia-
trak, który dostarczył Jarosław 
Rydzko.

Bieruńska szopka od zawsze 
przykuwa nasze spojrzenia, bu-
dząc tym samym ciepłe i miłe 
reakcje. Najważniejszym zada-
niem szopek bożonarodzenio-
wych jest oczywiście przypo-
minanie nam o niezwykłym wy-
darzeniu – narodzinach Syna 
Bożego, Jezusa Chrystusa 
i choć okres bożonarodzeniowy 
już za nami warto skorzystać 
z faktu, że wyjątkową szopkę 
można odwiedzać do 14 lutego.

W sobotê 13 grudnia 
uczniowie Gimnazjum 
nr 2 im. Œw. Walen-

tego wziêli udzia³ w Zawodach 
Miko³ajkowych w P³ywaniu 
na p³ywalni BOSiR w Bieru-
niu. Organizatorem zawodów 
by³ Bieruñski Oœrodek Sportu i 
Rekreacji. Oto wyniki rywaliza-

cji sportowej naszych Sportow-
ców: Dziewczêta: Styl dowolny 
100 m: 1. Edyta Balura 1,37,56, 
2. Sara Miernik 1,44,18, 3. Julia 
Mierzwa 1,51,27. Ch³opcy: Styl 
dowolny 100 m: 1. Robert Balu-
ra 1,12,09, 2. Szymon Stokfisz 
1,28,09, 3. Przemys³aw Salo-
nek 1,37,89.

Najlepsi p³ywacy
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BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W LUTYM

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
4 lutego godz. 9.30 – „Wilk i zając” – teatrzyk dla dzieci
5 lutego godz. 18.00 – Zabawa karnawałowa PZERiI
7 lutego godz. 15.00 – Walne zebranie Zarządu Polskiego Związku Ho-
dowców Gołębi Pocztowych – oddział Bieruńsko-Lędziński
10 lutego godz. 9.00 – „Śpiąca królewna” – teatrzyk dla dzieci
14 lutego godz. 13.00 – 17.00 – Bieruński Rynek Artyści w darze św. Wa-
lentemu – występy dzieci i młodzieży z bieruńskich szkół, wystawy, konkur-
sy – godz. 16.00 – koncert Joszko Brody z zespołem „Dzieci z Brodą”
21 lutego – Skat maraton
28 lutego – Skat maraton

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
1 lutego godz. 17.00 – Koncert ROB TOGNONI – TasMANian Devil. 
Wstęp wolny. Australijski gitarzysta, wokalista, bluesman, wirtuoz. Rob wy-
stępował na większości najbardziej prestiżowych festiwalach bluesowych 
na świecie, jest laureatem wielu nagród. W jego muzyce można usłyszeć 
fascynację muzyką legendarnego zespołu AC/DC.
15 lutego godz. 18.00 – „W krainie słowa i muzyki” koncert orkiestry „Pon-
ticello” – impreza biletowana. Cena biletów 20 zł.

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
3 lutego godz. 14.00 – PZERiI spotkanie klubowe
5 lutego godz. 9.00 – „Żółw i zając” – teatrzyk dla dzieci
5 lutego godz. 17.00 – Bal przebierańców UTW
10 lutego godz. 10.00 – „Królowa śniegu” – bajka dla dzieci
17 lutego godz. 14.00 – PZERiI – spotkanie klubowe

OGŁOSZENIE 
– UWAGA WAŻNE!

Bieruński Ośrodek Kultury informuje, o ter-
minach przyjmowania rezerwacji sal w 2016 
roku :

– Kino-Teatru „Jutrzenka” 
przy ul. Spiżowej 4.

– Świetlicy Środowiskowej 
przy ul. Remizowej 19.

– Domu Kultury „Gama” 
przy ul. Chemików 45.

– TRIADY przy ul. Jagiełły 1.
W pierwszej kolejności rezerwowane będą ter-
miny dla Urzędu Miejskiego i podległych jed-
nostek oraz organizacji społecznych działają-
cych na terenie naszego miasta oraz miesz-
kańców Bierunia.
Zapisy odbywać się będą od dnia 2 lute-
go 2015 r. od godziny 8.00 w Bieruńskim 
Ośrodku Kultury, ul. Spiżowa 4.
Dla osób spoza Bierunia przyjmowane będą 
wnioski od dnia 2 marca 2015 r. 
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W świątecznej atmosfe-
rze 15 grudnia w Szko-
le Podstawowej nr 3 

odbył się kiermasz bożonaro-
dzeniowy. Oprócz świątecz-
nych ozdób wykonanych przez 
uczniów, rodziców i nauczycieli 
można było kupić pyszne ciasto 
pieczone przez rodziców oraz 
napić się kawy. Niepowtarzalny 
klimat imprezy stworzyły kolędy 
śpiewane przez chór szkolny. 
Nad wyborem kolęd, aranżacją 

i choreografią pracowali pani Ju-
styna Pociennik i pan Rafał Bor-
kowy. Zaśpiewane przez dzieci 
kolędy zostały nagrane na wy-
danym przez BOK krążku „Gore 
gwiazda Jezusowi” i można było 
również je zakupić na bożonaro-
dzeniowym kiermaszu.

Zebrane w ten sposób pi-
eniądze zostały przeznaczone 
na zakup świątecznych paczek 
dla najbardziej potrzebujących 
uczniów. 

Tradycyjnie jak co roku 
17 grudnia w Szkole 
Podstawowej nr 1 mia-

ło miejsce Spotkanie Wigilijne 
dla dzieci, których rodziny są 
w trudnej sytuacji materialnej. 

W spotkaniu uczestniczyło 63 
uczniów i zaproszeni goście: 
burmistrz Krystian Grzesica, 
wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Barbara Panek-Bry-
ła, dyrektor Ośrodka Eduka-
cji Krystyna Czajowska oraz 
przewodnicząca Rady Rodzi-
ców Bogusława Noras. Wi-
gilia została zorganizowana 
przez panie: Pelagię Trzcion-
kę, Elżbietę Kusak, Klemen-
tynę Ficek i Bogumiłę Bainkę. 
Spotkanie rozpoczęła dyrek-
tor Anna Knopek życzeniami 
świątecznymi, do których do-
łączyli się wszyscy zaprosze-
ni goście. 

W drugiej części spotkania 
przy dźwiękach kolęd uczest-
nicy składali sobie wzajemnie 
życzenia i dzielili się opłatkiem. 

Wspólnym kolędowaniu prze-
wodniczył szkolny chór „Do re 
mi” pod kierunkiem Agaty Pa-
rysz-Urbaś. Podczas kolędo-
wania wszyscy częstowali się 
owocami, słodyczami i cia-

stem, które upiekli nauczy-
ciele. Na koniec każde dziec-
ko obdarzone zostało bogatą 
paczką. W imieniu wszystkich 
dzieci dyrekcja szkoły i orga-
nizatorzy pragną gorąco po-
dziękować za wsparcie Akcji 
Katolickiej, pani Krystynie My-
szor, panu Krzysztofowi Ficko-
wi (Galen), panu Grzegorzowi 
Nowakowi, księdzu Waleriano-
wi Ogiermanowi, panu Andrze-
jowi Doktorowi, panu Dariu-
szowi Kostyrze, Burmistrzowi 
miasta Bierunia, oraz katechet-
kom szkolnym, wychowaw-
com świetlicy, wychowawcom 
i uczniom klas 1a, 1c, 1e, 1f, 4d 
za zorganizowanie loterii i kier-
maszu, z których dochód prze-
znaczono na Wigilię. 

W czwartek 11 grud-
nia w Gimnazjum 
nr 1 im. K. Wierzgo-

nia odbył się konkurs czytel-
niczy ze znajomości „Opowie-
ści wigilijnej” i biografii Charle-
sa Dickensa. W zmaganiach 
wzięło udział 12 dwuosobo-
wych drużyn ze wszystkich po-
ziomów klas. Nagrodzone zo-
stały następujące zespoły: 

1. miejsce – Natalia Kapek i Sa-
manta Okoń, kl. 1c , 2. miejsce – 
Klaudia Budka i Martyna Wierz-
ba, kl. 3a i 3. miejsce – Klaudia 
Antosz i Matylda Kwiatkowska, 
kl. 1b. Przygotowaniem konkur-
su zajął się pan Grzegorz Gret-
ka. Gratulujemy laureatom i za-
praszamy do udziału w kolej-
nych imprezach czytelniczych 
w przyszłym roku. 

Spotkanie Wigilijne

Gore gwiazda Jezusowi

Czy znasz  
„Opowieść wigilijną”?

OGŁOSZENIE
„Lavoro” Sp. z o.o. oferuje pracę w Bieruniu na sta-

nowiskach: Pracownik produkcji lub Operator wózka 
widłowego. Gwarantujemy umowę o pracę. Wyma-
gane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

Telefon:  
791-120-639, 791-118-139  

lub mail: praca@lavoro.com.pl”
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W sobotę i niedzielę 20-
21 grudnia Bieruński 
Ośrodek Sportu i Re-

kreacji zorganizował I Świątecz-
ny Turniej o Puchar Przewodni-
czącego Rady Miejskiej. Do roz-
grywek zgłosiło się 12 drużyn 
ALPN w Bieruniu, które zostały 
podzielone na dwie grupy. Ry-
walizacja odbywała się syste-
mem „każdy z każdym”. Do fazy 
finałowej awansowały po 3 naj-
lepsze drużyny z obu grup. Za-
równo w pierwszej jak i w drugiej 
grupie co najmniej po 4 zespo-
ły prezentowały wysoką formę 
i o zwycięstwie decydowały de-
tale. Turniejową ciekawostką 
niech będzie fakt, że drużyna 
Johnson Controls nie przegrała 
żadnego meczu (1 zwycięstwo 
i 4 remisy) a odpadła z rozgry-
wek już po pierwszym dniu. Nie 
lada niespodzianką był awans 
zespołu Grom Świerczyniec. 
W tej grupie aż 6 meczy za-
kończyło się wynikiem remiso-
wym. Awans wywalczyli zawod-
nicy drużyn AKS Bieruń, Stawy 
Czarnuchowice i wspomniany 
wcześniej Grom Świerczyniec. 
W grupie drugiej zanotowano 

tylko 2 remisy pozostałe mecze 
drużyny potrafiły rozstrzygnąć 
na swoja korzyść. Pewnie gru-
pę wygrała drużyna AKS Kojbud 
Zdrowia drugie miejsce w gru-
pie zajmują zawodnicy drużyny 
KKS Kopciowice a trzecie miej-
sce zespół Marsal. 

W drugim dniu imprezy o go-
dzinie 8:30 rywalizację o wy-
granie całego turnieju rozpo-
częli zwycięzcy grup. Wszystkie 
spotkania były bardzo wyrów-
nane i po trzech kolejkach aż 
pięć zespołów nadal mogło wy-
grać turniej. Emocje trwały więc 

do samego końca. Nawet przed 
ostatnia serią spotkań wszyst-
ko mogło się stać. W ostatniej 
kolejce zespół KKS Kopciowice 
wygrywając z AKS Bieruń za-
pewnił sobie, co najmniej drugie 
miejsce na podium. Dzięki ta-
kiemu wynikowi drużyna Stawy 
Czarnuchowice, która rozpoczę-
ła turniej przegrywając z KKS-
-em, stanęła przed szansą wy-
grania całego turnieju. Aby tak 
się stało, zawodnicy tej druży-
ny musieli pokonać najsłabszy 
w tym dniu zespół Gromu. Nie 
była to łatwa sprawa, ale w koń-

cu Czarnuchowicom udało się 
przełamać dzielnie walczących 
zawodników ze Świerczyńca. 
Pierwsze miejsce mogli im jesz-
cze odebrać zawodnicy zespołu 
Marsala, pod warunkiem wygra-
nia 4:0 z zespołem AKS Kojbud 
Zdrowia. Jednak w tym dniu Koj-
bud był za mocny dla Marsala 
i wygrywając 3:1, zepchał Mar-
sal aż na piąte miejsce tabeli 
sam zajmując miejsce czwarte. 

O wyrównanym poziomie tur-
nieju może świadczyć tabela 
końcowa oraz to, że do ostat-
niej kolejki wszystko było moż-
liwe. Ostatecznie Stawy Czar-
nuchowice uplasowały się na 
1 miejscu a o kolejnych miej-
scach na podium zadecydowała 
„mała tabela”, bo aż trzy zespoły 
zgromadziły po 9 pkt. W sumie, 
2 miejsce zajął KKS Kopciowi-
ce a trzecie przypadło drużynie 
AKS Bieruń. Najlepszym bram-
karzem turnieju został bramkarz 
zwycięzców Robert Celarek, 
który puścił zaledwie 4 bramki 
(3 w fazie grupowej i 1 w finale). 
Tytuł króla strzelców wywalczył 
zawodnik AKS Bieruń – Michał 
Mijalski zdobywając 7 bramek. 

W sobotę 20 grudnia 
odbyła się XV edy-
cja otwartego Tur-

nieju Szachowego „Wigilia”. 

Organizatorem turnieju był 
Bieruński Ośrodek Sportu i Re-
kreacji oraz Sekcja Szachowa 
KS „UNIA” Bieruń Stary. W ka-

tegorii – Open najlepszym za-
wodnikiem został Andrzej Gro-
mada (UNIA Bieruń), natomiast 
wśród uczniów tryumfowa-

ła Aleksandra Palka z Chełmu 
Śląskiego. 

Zawody prowadził Andrzej 
Wilk.

W dniu 06.12.2014 r. w 
Bieruniu odbyły się 
III Bieruńskie Zawo-

dy Mikołajkowe w Formach 
Sztuk Walki. W zawodach wzię-
ło udział 120 zawodników ze 
wszystkich sekcji prowadzonych 
przez Ośrodek Szkolenia Sztuk 
Walki BIG KUNG-FU. Ze wzglę-
du na wyjątkowe święto każdy z 
uczestników zawodów otrzymy-
wał medal, dyplom oraz słodko-
ści od Świętego Mikołaja. Dzię-
kujemy licznie zgromadzonej pu-
bliczności (około 250 osób) która 
gromkimi brawami nagradzała 
młodych adeptów Sztuk Walki.

Stawy Czarnuchowice zgarnęły Puchar 

Świąteczny Turniej Piłki Nożnej

Zawody Mikołajkowe

Szachowa wigilia
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wydarzenia 

Na odpowiedzi czekamy do 10 lutego. Prosimy o nadsy³anie ich 
na adres: Bieruñski Oœrodek Kultury Redakcja Rodni, 

43-150 Bieruñ, ul. Spi¿owa 4, lub mailem: rodnia@gazeta.pl.
Wsród autorów nades³anych prawidłowych odpowiedzi rozlosuje-

my nagrody ksi¹¿kowe ufunduwane przez BOK.
Rozwi¹zaniem krzy¿owki z poprzedniego numeru by³o has³o: 

Kadryl. Nagrodê otrzymuje pani Alicja Ziêba z Bierunia Nowego. 
Gratulujemy.

KRZYŻÓWKA

Pakiety startowe tego cha-
rytatywnego biegu wy-
kupiło 429 uczestników 

z czego na starcie zameldo-
wało się 400 zawodników i za-
wodniczek z niemal 6 0 miast. 
Najwięcej, bo 284 wyruszyło na 
najdłuższą 17 kilometrową tra-

sę, która prowadziła z bieruń-
skiego Rynku pod lędziński Kli-
mont i z powrotem. W tym bie-
gu tryumfował tyszanin Adam 
Jamiński, a jednym z uczest-
ników był zastępca burmistrza 
Bierunia Sebastian Macioł. 
Druga 74 osobowa grupa bie-

WOŚP: 71 111,77 złotych. Dziękujemy!

gaczy, rywalizowała na trasie 
o długości 5 kilometrów. Lide-
rem tego dystansu okazał się 
chorzowianin Waldemar Gań-
czak, a jednym z uczestników 
był przewodniczący Rady Miej-
skiej Bierunia Adam Rozmus. 
Na tej samej 5 kilometrowej 
trasie rywalizowało 42 zawod-
ników Nornic Walking. Tu nie-
pokonana okazała się tyszanka 
Ewa Kolny, a wśród chodziarzy 
z kijkami był miedzy innymi bur-
mistrz Bierunia Krystian Grze-
sica.

Jednak nie sportowe wyniki 
były tego dnia najważniejsze. 
Impreza miała charakter chary-
tatywny, a organizatorzy – jak 
nam powiedział Michał Żerdka 
z Bieruńskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji – całość wpisowego 
pobieranego od zawodników 
wpłacili na konto WOŚP.

Biegowi Utopca towarzyszył 
Sportowy Piknik Rodzinny na 
hali sportowej który wypełni-
ły: animacje, gry i zabawy dla 
dzieci, prezentacja lokalnych 
klubów sportowych, kulinariów 
i wyrobów cukierniczych, ręko-
dzieła, bezpłatne konsultacje 
fizjoterapeutyczne oraz masaż 
leczniczy.

Orkiestrowe imprezy trwały 
już od piątku i wypełniły je licz-
ne koncerty zorganizowane 
przez Bieruński Ośrodek Kultury 
w licznych pubach i palcówkach 
BOK. Przygotowano je w myśl 
zasady „dla każdego coś miłe-
go”. Były więc koncerty rockowe 
miedzy innymi grupy Meta Me-
inardi, reggae – Plagiat 199, ale 
również bal karnawałowy i ope-
retka Księżniczka 
Czardasza.

400 Uczestników pobiegło 
dla orkiestry

Bez wątpienia największym wydarzeniem  tegorocznego 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bieru-
niu, był 1 Bieruński Bieg Utopca zorganizowany wspólnie 
przez Bieruński sztab WOŚP, Bieruński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz Stowarzyszenie Gospodarczo Ekologicz-
ne „Nasz Region”. To właśnie „Nasz Region” 14 lat temu 
zainicjował i współorganizuje do dziś bieruński finał 
WOŚP. Pomysłodawcami Biegu Utopca byli: Dariusz Cza-
piewski (radny z osiedla Homera), Artur Czempas, Seba-
stian Macioł i Piotr Swoboda (Nasz Region).
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Niedźwia-
dek zabaw-

ka 6

Brak 
wykształ-

cenia

Skłonno-
ści, upodo-

banie

Pocisk ar-
matni z sie-

kańcami

Sąsiad 
Rumuna

Słona kro-
pla ale nie 
z morza

Tkanina 
naśladują-
ca obraz 5

Lokator 
piekła

Czeskie 
auto jak ro-
dzime piwo 1

Najw. pla-
neta Układu 
Słonecznego 4

Dolegli-
wość po 
przepiciu 2

3

1 2 3 4 5 6

Rozwiązanie – nazwa państwa w Azji.



Przede wszystkim 
należy jednak wspo-
mnieć o stu wolon-
tariuszach którzy na 

ulicach, podczas wszystkich 
imprez a także w szkołach 
i placówkach oświatowych 
zbierali pieniądze na „Dia-
gnostykę” i „Godną opiekę 
ludzi w podeszłym wieku”.

Jak nam powiedział szef 
bieruńskiego Sztabu WOŚP 
Jan Odelga w poniedziałko-
wy ranek jeszcze trwało licze-
nie spływających pieniędzy 
ale już wiadomo, że na konto 
Orkiestry z Bierunia wpłynie 
około 70 tysięcy złotych.

Foto: Ewelina Mróz, Sonia 
Nieckarz, Lech Gawin.

tariuszach którzy na 
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