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Jak co roku, tę i wiele 
innych pieśni do na-
szego Patrona, śpie-

waliśmy przez dwa luto-
we dni. Czczony u nas od 
pond 400 lat święty Walen-
ty - od 13 lutego 2004 roku, 
jest patronem całego mia-
sta. Przypomnijmy, że stało 
się to decyzją Stolicy Apo-
stolskiej, którą wówczas 
ogłosił Abp. Metropolita Ka-
towicki Damian Zi-
moń. Ustanowienie 
św. Walentego patro-

Kursy za darmo
Jak dzwonić do 

Urzędu str. 11str. 3
Na językach

str. 7

4

Pączki - bywają z lu-
krem, cukrem pu-
drem, marmoladą  

albo z dziurką - zwyczaj je-
dzenia pączków w tłusty 
czwartek, przywędrował do 
naszego kraju ponad trzysta 
lat temu z Francji. To bardzo 
„smaczna” tradycja, więc za-
pomnij na jeden dzień o die-
cie odchudzającej i zjedz ich 
całe mnóstwo. A ciekawym 
przypominany, że jeden pą-
czek ma 250 kalorii.

Kupon do wycięcia 
na str 6

Tłusty czwartek 
- w tym roku - 23 lutego

Jedność i Rodnia 
stawiają pączki

Zewsząd ludzie pielgrzymują do kościółka na rozdrożu. Mimo śnieżyc, mimo mrozu 
dziękczynienia wyśpiewują. Bo tu Walenty śpiewem przejęty, dusze uzdrawia, serca 
odnawia. Chory szuka tu obrony, na rozdrożu w Twoim domu, krzepisz wszystkich i 
nikomu nie odmawiasz swej ochrony. Boś Ty Walenty współczuciem tknięty. 

Święto naszego Patrona 
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W dniach od 13 do 17 
lutego przeprowa-
dzone zostały kon-

sultacje z mieszkańcami, 
w sprawie zmiany granic 
administracyjnych pomię-
dzy gminami Bieruń i Ty-
chy, polegające na spowo-
dowaniu włączenia do Bie-
runia gruntów, które miasto 
utraciło w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wie-
ku, a obecnie znajduje się 
na nich część produkcyj-
na fabryki FIAT AUTO PO-
LAND S.A. W tym samym 
czasie, przeprowadzone 
zostały również, konsulta-

cje w sprawie zmian nazw 
ulic, którym poświęcona zo-
stanie uwaga w następnym 
numerze Rodni. 

Komisyjnie ustalony wy-
nik konsultacji przedstawia 
się następująco:

Uprawnionych do głoso-
wania było 15 643 miesz-
kańców, skutecznie karty 
doręczono 14 367 miesz-
kańcom, 220 mieszkańców 
odmówiło przyjęcia kart. 

Udział w głosowaniu 
wzięło 6 992 mieszkańców, 
co stanowi 44,5 % 
uprawnionych, czy-
li więcej niż podczas 

99,7 proc. za zmianą granic

Bieruniacy poparli inicjatywę władz miasta
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ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych, gdzie fre-
kwencja w mieście wyniosła 41,47%. Głosów za zmianą 
granic oddano 6 922, głosów przeciwnych 54, a głosów 
nieważnych 16 (czyli bez dokonanego wyboru lub z od-
powiedzią TAK i NIE). 

Ogólna frekwencja w konsultacjach wyniosła 44,6% osób 
uprawnionych. Frekwencja wśród  osób, którym skutecznie 
doręczono karty do głosowania wyniosła 48,5%. 

Za wprowadzeniem zmiany granic, czyli na TAK głoso-
wało 99,7% biorących udział w głosowaniu. Na NIE, czy-
li przeciw wprowadzeniu zmian granic głosowało 0,3 % bio-
rących udział w głosowaniu. 

Podane dane statystyczne znajdują się w protokole zbior-
czym, komisyjnego ustalenia wyników głosowania. Komi-
sja ustaliła również, wyniki głosowania dla każdego lokalu, 
w którym odbywały się konsultacje. Do przebiegu konsul-
tacji i wyników będziemy jeszcze wracać. Na gorąco moż-
na powiedzieć, że mieszkańcy licznie odpowiedzieli na 
apel Burmistrza. Konsultacje są jednym z obligatoryjnych 
elementów procedury. Prace nad pozostałymi dokumenta-
mi są w toku. Poparcie społeczne udzielone przez tak wielu 
mieszkańców, zachęca do intensywnej pracy, w celu skom-
pletowania dokumentów i przesłania ich w terminie, za po-

średnictwem wojewody do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 

SPOŁECZEŃSTWO

Bieruniacy poparli inicjatywę władz miasta

Szanowni Państwo,

Czterdziesta sesja Rady Powiatu odbyła w budynku Centrum 
Inicjatyw Gospodarczych Poza przyjęciem planu pracy po-

szczególnych komisji stałych, poruszone zostały kwestie doty-
czące propozycji zmiany granic Bierunia oraz utworzenia Po-
wiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych. Radni powia-
tu jednogłośnie poparli propozycję Rady Miejskiej Bierunia doty-
czącą zmiany granic pomiędzy gminą Bieruń i gminą Tychy. Jest 
oczywistym, iż zmiana granic Bierunia, pociąga za sobą zmianę 

granic powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Jak można wyczytać w 
statystykach, nasz powiat niestety nie należy do jednych z naj-
większych w Polsce. Dlatego też inicjatywa Rady Miasta Bie-
runia została poparta jednogłośnie. Jednogłośnie, została tak-
że poparta została inicjatywa utworzenia w powiecie, Centrum 
Organizacji Pozarządowych. Środki na działalność jednostki po-
chodzić będą w 100% z unii europejskiej a dokładniej z progra-
mu Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL.

Zadaniem tej organizacji będzie wspieranie organizacji poza-
rządowych( m. in. stowarzyszeń) poprzez pomoc w przygotowa-
niu profesjonalnej kadry i udostępnianie lokalu na prowadzenie 
działalności. Centrum Organizacji Pozarządowych swoje usłu-
gi świadczyć będzie nieodpłatnie. Jednak czas pokaże, czy po 
dwóch latach funkcjonowania za unijne pieniądze, będzie zasad-
nym utrzymywanie od 2008 r z budżetu powiatu tej organizacji.

Bernard Pustelnik

Wiecie, że w powiecie...

Podziękowanie
W imieniu władz miasta oraz własnym, dziękuję za tak liczny 

udział w konsultacjach i poparcie udzielone w słusznych dą-
żeniach do odzyskania historycznych gruntów przez Bieruń.

Nasza inicjatywa - poza prawdą historyczną - zmierza 
do uporządkowania przestrzeni wokół firmy Fiat Auto Po-
land S.A. Tereny przy ulicy Oświęcimskiej i Turyńskiej wy-
magają uporządkowania. Nie ukrywam, że ma ona rów-
nież aspekt ekonomiczny. Istnieje szansa, uzyskania do-
datkowych środków finansowych na przyspieszenie roz-
woju naszego miasta, wynoszących kilkadziesiąt procent 
obecnego budżetu. Chciałbym w tym miejscu podkreślić 
ogromną rolę bieruńskich radnych, którzy przyjęli uchwa-
łę, wyrażającą jednoznaczne stanowisko w tej sprawie.

Wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w konsulta-
cjach, jescze raz serdecznie dziękuję. 

Ludwik Jagoda – Burmistrz

Jak już informowaliśmy Kapituła Na-
grody Starosty Bieruńsko-Lędziń-
skiego w Dziedzinie Kultury wyłoni-

ła w tym roku następujących laureatów :
♦ w kategorii Clemens Pro Arte - 

za osiągnięcia w twórczości artystycz-
nej - nagrodę otrzymała Helena Sza-
brańska z Lędzin, nauczycielka pla-
styki, malarz, animator kultury;
♦ w kategorii Clemens Pro Cultu-

ra - za upowszechnianie kultury - Jan 
Wieczorek z Bierunia i Stowarzysze-
nie Miłośników 600-letniego Bierunia 
- nagrodę odebrał wieprzewodniczą-
cy Stowarzyszenia Jan Janik;

♦ w kategorii Clemens Pro Publico 
Bono - za wspieranie inicjatyw na rzecz 
kultury i ochrony jej dóbr - ks. kanonik 

Józef Przybyła, dziekan bieruński, pro-
boszcz parafii Chrystusa Króla w Lędzi-
nach - Hołdunowie.

Wśród nominowanych znaleźli się 
również bieruniacy: Eugeniusz Pa-
ruzel, Ireneusz Wierzba, Orkiestra 
Dęta KWK „Piast”. 

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło 
się w czwartek 16 lutego w Urzędzie Miej-
skim w Lędzinach, podczas Sesji Rady 
Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego. Spo-
tkanie miało charakter uroczystej gali któ-
rą uświetnił występ orkiestry dętej KWK 
„Piast”. Nagrody wręczali: Starosta Piotr 
Czarnynoga i przewodniczący Rady Po-
wiatu Joachim Pinocy. 

Sylwetkę Jana Wieczorka prezentuje-
my na stronie 5.

Clemensy 2005 – rozdane
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ROZMAITOŚCI

INFORMATOR Telefon
BURMISTRZ
Ludwik Jagoda
Przyjmowanie stron: wtorki od godz. 14.00 do 16.00

032 324 24 12
Faks: 032 216 47 77

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Jan Podleśny

032 324 24 12

SEKRETARZ MIASTA
Jerzy Stok

032 324 24 12 w. 14

URZĄD MIASTA

Centrala 032 324 24 00

Wydział Gospodarki Komunalnej
032 324 24 05, 06, 07
032 324 24 10

Sekretariat 032 324 24 12

Referat Administracji
032 324 24 13
032 324 24 40

Wydział Spraw Obywatelskich 032 324 24 15

Wydział Inwestycji Miejskich i Remontów

032 324 24 18
032 324 24 37
032 324 24 29
032 324 24 36

Biuro Obsługi Rady i Burmistrza 032 324 24 19

Wydział Finansowy
032 324 24 20
032 324 24 22

Urząd Stanu Cywilnego 032 324 24 24

Wydział Ładu Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami

032 324 24 25
032 324 24 28

Referat Ochrony Środowiska 032 324 24 26

Referat Sportu, Rewident Gospodarczy 032 324 24 27

Referat Informatyków 032 324 24 30

Referat Zarządzania Kryzysowego 032 324 24 35

Referat Zamówień Publicznych 032 324 24 39

Ośrodek Edukacji 032 216 16 35

Bieruński Ośrodek Kultury 032 216 40 16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 032 216 21 76

RADA MIASTA – Dyżury

Przewodniczący
Jan Wieczorek
poniedziałki, środy, piątki od 10.00 do 12.00

032 324 24 19

Wiceprzewodniczący
Ryszard Piskorek
wtorki, czwartki, piątki od 10.00 do 12.00

032 324 24 19

STRAŻ MIEJSKA

Tel. dyżurny 986 (nr bezpłatny) 032 216 37 27

POLICJA

Tel. dyżurny (nr bezpłatny) 997

Policja w Lędzinach 032 216 75 40

STRAŻ POŻARNA

Tel. alarmowy 998

Centrum Alarmowe OSP 986

POGOTOWIA

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Energetyczne 991

Pogotowie Gazowe 032 227 31 24

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 032 782 90 00

Zarząd Dróg Powiatowych 032 216 61 73

Urząd Miejski w Bieruniu uruchomił od stycznia 2006 r. 
nowatorski system telefoniczny oparty o technologię 
ISDN/PABX, łącząc tym samym obiekty zewnętrzne w 

jedną strukturalną sieć. Kolejny z elementów projektu „Przy-
jazny Urząd”, został zakończony sukcesem. Kontakt miesz-
kańca z urzędnikiem staje się jeszcze łatwiejszy i prostszy.

Nie ma potrzeby dzwonić do Urzędu, a następnie wybie-
rać numer wewnętrzny i oczekiwać na połączenie. Miesz-
kaniec może bezpośrednio zadzwonić na biurko urzędnika 
i otrzymać potrzebne informacje - mówi Kierownik Referatu 
Administracji Urszula Graca.

Zastąpienie dotychczas używanych analogowych tele-
fonów cyfrowymi oraz uruchomienie nowej centrali telefo-
nicznej dało nie tylko korzyści finansowe dla miasta, ale 
również zmniejszyło ilość potrzebnych do tego przewo-
dów. Wprowadzenie technologii VoIP pozwoliło podłączyć 
do centrali Wydział Gospodarki Komunalnej, który znajduje 
się w innej części miasta. Mieszkaniec chcąc zadzwonić do 
odległego wydziału, dzwoni do Urzędu Miasta, a centrala 
telefoniczna kieruje go bezpośrednio „na biurko” urzędni-
ka. Urząd Miasta w Bieruniu aktualnie posiada 18 nowocze-
snych telefonów cyfrowych, z możliwością podłączenia ich 
do komputera. Wdrożone, nowatorskie, rozwiązanie firmy 
Siemens, już dzisiaj pokazuje dużą efektywność i oszczęd-
ność przy eksploatacji. 

Dokonana analiza udowodniła, że lepszym rozwiązaniem 
jest dzierżawa (centrali i aparatów telefonicznych), niż ich za-
kup. Gmina zyskała nie tylko gwarantowany serwis i wspar-
cie techniczne, ale również zaoszczędziła na kosztach zwią-
zanych z ubezpieczeniem. Inwestycja nie wymagała zaanga-
żowania środków finansowych, a już po ponad miesięcznej 
eksploatacji pokazała, że można „więcej dzwonić i mnie pła-
cić”. Oszczędności w styczniu 2006 na nowej inwestycji to 
kwota 1500 zł., w stosunku do miesięcy poprzednich 

Wykaz numerów telefonów udostępniony jest również na 
stronach internetowych www.bierun.pl 

Aleksandra Wadas 

Zmiana numerów telefonów

ZADZWOŃ do urzędnika

Przedszkole 
zaprasza

W miesiącu marcu 2006 roku w Przed-
szkolu Nr 1 w Bieruniu ul. Chemików 33 od-
bywać się będą zapisy dzieci do przed-
szkola i do oddziałów zerowych z obo-
wiązkiem szkolnym na Nowy Rok Przed-
szkolny 2006/2007.

Zapraszamy
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Święto naszego Patrona 
nem Bierunia, było spełnieniem ocze-
kiwań bierunian, popartych wystąpie-
niami Rady Miasta i przedstawicieli 
wielu stowarzyszeń.

Nową tradycją staje się Msza Świę-
ta odprawiana w rocznicę ustanowienia 
patronatu w kościele p.w. św. Bartłomie-
ja. W tym roku koncelebrowali ją księ-
ża: dziekan Józef Przybyła, proboszcz 

Walerian Ogierman, prałat Jerzy Nyga, 
ksiądz proboszcz parafii NSPJ - Jan Dą-
bek i ksiądz wikary Łukasz Jarek. Księ-
ży i wiernych powitał w imieniu władz 
miasta burmistrz Ludwik Jagoda. Ho-
milię wygłosił ksiądz dziekan Przybyła 
który mówił o chrześcijańskiej miłości, o 
Jezusie który zbawia a nie zabawia. Po 
mszy, odbyła się procesja ze świecami, 
do kościoła p. w. Św. Walentego gdzie 
odmówiono litanię.

Oczywiście główne uroczystości od-
pustowe, liczne msze i adoracje odby-
ły się jak zwykle - 14 lutego. Tego dnia 
sumę odpustową w kościele p.w. św. 
Bartłomieja, podobnie jak w ubiegłym 
roku, odprawił nasz wielki krajan, J.E. 
ks. Profesor kardynał Stanisław Nagy. 

W nabożeństwie tym uczestniczy-
li: liczni przedstawiciele duchowień-

stwa nie tylko z naszego dekanatu, 
radni, reprezentanci władz samorzą-
dowych miasta z przewodniczącym 
Janem Wieczorkiem i burmistrzem 
Ludwikiem Jagodą, władze powia-
tu ze starostą Piotrem Czarnynogą 
oraz tłumy wiernych nie tylko z Bie-
runia. 

Rozpoczynając swoje kazanie, 

ksiądz kardynał Stanisław Nagy za-
żartował czy aby nie za często jest 
ostatnio w Bieruniu. Później JE zwró-
cił uwagę, że pośrednictwo świętego 
Walentego realizuje się w dwóch zda-
wałoby się odległych płaszczyznach: 
jedna to cierpienie i choroba a druga 
to radość i miłość.

Doświadczenie cierpienia to-
warzyszy człowiekowi od począt-
ku jego życia na ziemi. Odczuwal-
na reakcja na cierpienie fizycz-
ne (utożsamiane najczęściej z cho-
robą), psychiczne (odczuwane 
w sferze emocjonalnej), czy duchowe 
(określane niekiedy mianem bólu mo-
ralnego lub bólu istnienia) towarzyszy 
nam od opuszczenia raju.

Ksiądz kardynał wspomniał w tym 
kontekście o tragedii, jaka w stycz-

niu rozegrała się na terenie Między-
narodowych Targów Katowickich. 

Druga płaszczyzna to miłość która 
z całym swoim pięknem idzie przed 
ołtarz świętego Walentego. Miłość 
jest największym, najbardziej inten-
sywnym doświadczeniem człowieka. 
Prawdziwie chrześcijańska miłość, 
która jest otwarciem się na Boga i na 
drugiego człowieka jest silniejsza niż 
strach i śmierć.

Kardynał Stanisław Nagy gratulu-
jąc mieszkańcom rzadkiego przywile-

ju posiadania świętego za patrona do-
dał, że znaczenie świętych dla współ-
czesnych ludzi polega nie tylko na ich 
wstawiennictwie u Boga, ale także na 
tym, że są oni dla nas wzorami wia-
ry oraz przykładami życia zgodnego 
z nauką chrześcijańską.

Wprawdzie jak co roku suma odpu-
stowa odbywała się w kościele św. Bar-
tłomieja ale kościół św. Walentego ani 
przez chwilę nie by pusty. Tłumy wier-
nych modliły się podczas kolejnych 
mszy i na kolanach adorowały wokół 
ołtarza. 

Odpust ma również świecką trady-
cję handlu, tak więc - wielu mieszkań-
ców i gości naszego miasta, udawa-
ło się ku budom i straganom by kupić 
pyszne ciasteczka, piernikowe serca 
lub zabawkę dla dziecka. 

WALENCINEK
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JAN WIECZOREK

Mam zaszczyt i przyjemność 
przybliżyć Państwu postać 
i działalność człowieka, które-

mu Bieruń, jak mało komu, bardzo wie-
le zawdzięcza. 

Jan Wieczorek. Urodził się 5 paź-
dziernika 1933 r. w Bieruniu Starym. 
Tu również ukończył szkołę podstawo-
wą. Dalszą naukę od 1945 r. kontynu-
ował w wielce zasłużonym dla ziemi ślą-
skiej Gimnazjum im. św. Jacka w Kato-
wicach. Szkołę średnią ukończył, zdając 
egzamin maturalny, w Mikołowie. 

W latach 1952 - 1956 studiował na wy-
dziale metalurgicznym Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie, którą ukoń-
czył zdobywając dyplom inżyniera me-
talurga ze specjalnością obróbki ciepl-
nej. Po ukończeniu studiów rozpoczął 
pracę zawodową w Zakładach Che-
micznych Nr 1 w Bieruniu Starym, w któ-
rych pracował aż do roku 1992.

Jego aktywność nie ograniczała się 
wyłącznie do pracy zawodowej. Jako 
działacz społeczny, pełnił wiele funk-
cji kierowniczych. Był wieloletnim preze-
sem Klubu Sportowego Unia Bieruń Sta-
ry, przewodniczącym Samorządu Miesz-
kańców, wiceprzewodniczącym Rady 
Miasta Tychy, zaś po uzyskaniu samo-
dzielności przez Bieruń został wybrany 
pierwszym przewodniczącym Rady Mia-
sta. W tej roli widzimy go również dzisiaj.

Śmiało można zaryzykować tezę, że 
bez wielorakich starań Jana Wieczor-
ka, trudno byłoby dzisiaj mówić o sa-
modzielnym mieście Bieruniu. Zabiegi 
o przywrócenie samodzielności Bieru-
niowi, na drodze administracyjnej, rozpo-
częte jeszcze w 1976 roku, kontynuował 
na forum Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Katowicach od roku 1980. Kiedy, nie 
przynosiły one wymiernych efektów, po-
stanowił wraz z gronem ludzi życzliwych, 
wykorzystać przypadającą w 1987 roku, 
rocznicę 600-lecia nadania Bieruniowi 
praw miejskich i współorganizując Ko-
mitet Obchodów 600-lecia Nadania Praw 
Miejskich Bieruniowi, jako jego przewod-
niczący działać na rzecz Bierunia.

Czasy te, i ta działalność okazały się 
bardzo owocne dla Bierunia, a podję-
te, najczęściej z inicjatywy ówczesne-
go przewodniczącego Komitetu, działa-
nia do dziś przynoszą dobre efekty, by 
wspomnieć chociażby o 45 tomowym 
już dzisiaj, cyklu Zeszytów Bieruńskich, 
których roli w odkrywaniu przeszłości 
naszego miasta nie sposób przecenić. 

Jest współtwórcą i pierwszym prze-
wodniczącym, powstałego w 2000 roku 

Stowarzyszenia Miłośników 600-letnie-
go Bierunia, które jest kontynuatorem 
działań społecznego Komitetu Obcho-
dów 600-lecia Nadania Praw Miejskich 
Bieruniowi.

Wiele by przyszło wymieniać uwień-
czonych sukcesem działań, będących 
dorobkiem życia Jana Wieczorka, za 
które odznaczony został licznymi od-
znaczeniami w tym: Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski (2005), 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski (1986), Zasłużony dla Mia-
sta Bierunia (2001), oraz Złotą Hono-
rową Odznaką Województwa Śląskie-
go. Ale na pewno wyliczyć trzeba jego 
działania, jako inicjatora odrodzenia ży-
cia kulturalnego w mieście poprzez bu-
dowę, bądź rozbudowę, domów środo-
wiskowych w Bieruniu Nowym, Starym, 
Bijasowicach, Ścierniach, Czarnuchowi-
cach i Jajostach. Inwestycje te umożliwi-
ły odrodzenie lub powstanie zespołów 
i kultywujących ludowe i śpiewacze tra-
dycje tej ziemi, takich jak zespoły: Ścier-
nianeczki, Nowobierunianki, Bierunian-
ki, czy chóry: Harmonia i Polonia. Spo-
śród innych jego inicjatyw wymienić wy-
pada m. in.: coroczne obchody Dni Bie-
runia, Przeglądy Zespołów Folklory-
stycznych, Ogólnopolski Festiwal Prze-
glądu Filmów Nieprofesjonalnych oraz 
koncerty w bieruńskich kościołach, 
w tym Festiwal Pieśni Pasyjnych.

Sam jest autorem i twórcą w dziedzi-
nie rzeźby, grafiki, muzyki, poezji i pro-
zy, a jego prace można oglądać m. in. 
w bieruńskich kościołach. Cieszą oczy 
nie tylko najmłodszych ruchome, rzeź-
bione w drewnie figury w stajence co-
rocznie ustawianej w kościele pod we-
zwaniem św. Bartłomieja Apostoła 
w Bieruniu Starym. Poza tym wyrzeź-
bił podpory ołtarzowe w kościele pw. 
św. Walentego, wykonał płaskorzeźby 
ozdabiające tabernakulum w kościele 
parafialnym oraz płaskorzeźby i okazjo-
nalnego medalu upamiętniające usta-
nowienie zaszczytnego patronatu Świę-
tego Walentego nad naszym miastem.

Niewielu, podziwiających te dzieła, 
zdaje sobie sprawę, że są one dziełem, 
skromnego, często odwiedzającego 
bieruńskie świątynie, Jana Wieczorka, 
z którym nie raz przyszło im rozmawiać.

Jego kunsztowi Bieruń zawdzięcza 
nie tylko projekty płaskorzeźb upamięt-
niających podpisanie aktu partnerstwa 
z niemiecką gminą Gundelfingen oraz 
podobnego aktu podpisanego z ukra-
ińską gminą Ostróg, ale również projek-

ty żeliwnych, 
ozdobnych 
elementów 
na bieruń-
skim rynku. 

S p ł a c a -
jąc dług 
wdzięczno-
ści wobec 
swojego za-
kładu pracy 
zaprojekto-

wał medal poświęcony 120 rocznicy po-
wstania ZTS Erg Bieruń S.A. 

Jego zainteresowania obejmują nie 
tylko twórczość związaną z projektowa-
niem czy wykonywaniem rzeźb i płasko-
rzeźb. Jan Wieczorek, by tak rzec: imał 
się również pióra. W jego dorobku znaj-
duje się kilkadziesiąt opowiadań i legend 
pisanych w gwarze śląskiej zebranych 
pod tytułem „Opowieści spod podugor-
skich lip”. Swe gorące uczucia dla Bie-
runia przelał również na partyturę pisząc 
melodię i tekst „Ballady o Bieruniu”. Me-
lodia ta znana jest wszystkim, głównie 
dzięki hejnałowi zegara ratuszowego. 

Jan Wieczorek jest jednak nie tylko 
twórcą. Dba o przeszłość, nie tylko opi-
sując je, czy utrwalając w płaskorzeź-
bach. Stojąc, jako przewodniczący, na 
czele Stowarzyszenia Miłośników 600-
letniego Bierunia, wiele cennej energii 
wkłada, wraz z życzliwymi sobie ludź-
mi - których umie wokół siebie skupić, 
w ratowanie i eksponowanie pamiątek 
z przeszłości miasta. Nie poddając się 
przeciwnościom udało się dokonać re-
konstrukcji, budowy czy oznakowania 
takich elementów, jak: symboliczne bra-
my miasta, studnia miejska, Kadłub, śre-
dniowieczny Kopiec, Grobel, krzyże ka-
mienne, tablice wotywne narzutowy ka-
mień polodowcowy, pomnik żołnierzy 
z września 1939 r., brama cmentarna. 
We współpracy z Niemiecko-Polskim 
Stowarzyszeniem Partnerskim wzniesio-
ny został pomnik Ofiar II Wojny Świato-
wej na starobieruńskim cmentarzu. Zaś 
ostatnią inwestycją, na którą udało się 
znaleźć pieniądze z funduszy europej-
skich, jest budowa kładki łączącej dwie 
części zabytkowej Grobli nad Potokiem 
Stawowym i ul. Chemików.

Wiele by jeszcze można wymieniać 
działań, w których zawarta jest, oraz po-
zostanie na lata, cząstka serca, talen-
tu Jana Wieczorka i wiele działań, któ-
re Bieruń zawdzięcza Stowarzyszeniu 
Miłośników 600-letniego Bierunia. Za 
ogromną siłę, jaką dysponuje Zacny 
Laureat i chce się nią dzielić czyniąc sła-
bych silnymi, społeczność Bierunia win-
na jest mu wdzięczność.

 Józef Berger

Czynić słabych silnymi



6 RODNIA · 20 LUTY 2006 r. 7RODNIA · 20 LUTY 2006 r.

Czy wiesz, że możesz decydować 
o 1% swojego podatku!

Podatnik podatku dochodowego od osób 
fizycznych może w zeznaniu rocznym (PIT-
36 lub PIT-37), pomniejszyć kwotę należ-
nego podatku o kwotę przeznaczoną na 
rzecz organizacji pożytku publicznego do 
wysokości dokonanej wpłaty, nie więcej 
jednak niż do wysokości 1% należnego 
podatku wykazanego w zeznaniu, pod wa-
runkiem, że w okresie od dnia 1 maja 2005 
r. do momentu złożenia zeznania (najpóź-
niej do 30 kwietnia 2006 r.), dokonał wpła-
ty na konto organizacji pożytku publiczne-
go (zgodnie z Ustawą o działalności pożyt-
ku publicznego i wolontariacie).

Jak to zrobić?
KROK 1 – Ustalić wysokość należnego 
podatku za miniony rok podatkowy (w ra-
mach PIT-u rocznego).
KROK 2 – Obliczyć 1% podatku, odrzu-
cając grosze (np. w przypadku kwoty 
45,67 – wpisujemy 45 zł).
KROK 3 – Wykazać pomniejszenie 
podatku z tytułu tej wpłaty na druku 
PIT-36, PIT-37 składanym do Urzędu 
Skarbowego.

Przy wypełnianiu odpowiedniego dla 
siebie formularza PIT w części zaty-
tułowanej „Obliczenia zobowiązania 
podatkowego” wpisujemy kwotę na-
leżnego podatku za 2005 r. Następnie 
do rubryki „Kwota zmniejszenia z tytu-
łu wpłaty na rzecz organizacji pożytku 
publicznego – na podstawie art. 27d 
Ustawy” wpisujemy kwotę obliczone-
go 1% podatku.
KROK 4 – Wpłacić 1% należne-
go podatku w terminie składania ze-
znania na rachunek bankowy STO-
WARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW 600-
LETNIEGO BIERUNIA na konto: 
77 8435 0004 0000 0000 1788 0001
Przelew jako dokument wpłaty powi-
nien zawierać: imię i nazwisko, adres 
wpłacającego oraz kwotę wpłaty. Tytuł 
przelewu powinien brzmieć: 
„Dla STOWARZYSZENIA MIŁOŚNI-
KÓW 600-LETNIEGO BIERUNIA, 
1% podatku zgodnie z art. 27d Usta-
wy”, lub „Przelew na instytucje pożyt-
ku publicznego”. 
Podać numer KRS 0000004674
KROK 5 – Wypełniony formularz PIT 
wysłać do Urzędu Skarbowego. 

WOKÓŁ NAS

W Bieruniu działają 3 drużyny: jed-
na harcerska, wielopoziomowa, 
oraz 2 gromady zuchowe.

40 Harcerska Drużyna Spadochro-
nowa im. Batalionu PARASOL działa 
w trzech Szkołach: w Szkole Podsta-
wowej nr 1 (1 zastęp harcerski), Szko-
le Podstawowej nr 3 (1 zastęp harcer-
ski), oraz Gimnazjum nr 2 w Bieruniu 
(1 zastęp harcerski). Drużyny skupiają 
dzieci i młodzież, która zdążyła przy-
jąć harcerski styl życia i harcerskie 
normy moralne jako własne. Druży-
nowi prowadzący zbiórki pracują spo-
łecznie i przyczyniają się, zgodnie z 
zasadami scoutingu, do rozwoju mło-
dych ludzi w taki sposób, aby w pełni 
mogli wykorzystać nabyte umiejętno-
ści duchowe, intelektualne, społecz-
ne i fizyczne.

SZANOWNI PAŃSTWO, BARDZO 
PROSIMY ABYŚCIE ROZWAŻYLI 

PRZEKAZANIE 1% SWOJE-
GO PODATKU DLA NASZYCH 

ZUCHÓW I HARCERZY
I teraz:
Jeżeli zdecydowaliście się 

Państwo na przekazanie nam 
1% swojego podatku, to na przelewie 
– dokumencie wpłaty należy zamie-
ścić: imię i nazwisko, adres wpłacają-
cego, kwotę wpłaty, Tytuł przelewu po-
winien brzmieć:
— ZHP 1% ZG. Z ART. 27d DLA GZ 

WIELCY PODRÓŻNICY PRZY SP3 
w BIERUNIU,

— ZHP 1% ZG. Z ART. 27d DLA GZ 
OGNIKI PRZY SP1 w BIERUNIU,

— ZHP 1% ZG. Z ART. 27d DLA40 
HDS IM. BATALIONU PARASOL 
w BIERUNIU

Wzór przelewu załączamy, wię-
cej informacji ogólnych na stronie: 
www.1procent.pl

Dziękujemy Państwu serdecznie 
CZUWAJ!

Drużynowi: 
Bogusława Miernik phm., 

Marian Miernik pwd., Oktawia Noras

Jeden procent 
podatku dla ZHP

Stowarzyszenie Miłośników 
600-letniego Bierunia
od 24 czerwca ubiegłego roku posiada status pożytku publicznego.

Upoważnia do otrzymania 1 pączka w skle-
pach SUH „JEDNOŚĆ” w Bieruniu Nowym 

przy ulicy Warszawskiej, lub w Bieruniu Sta-
rym przy ulicy ks. Trochy.

Witamy w dniu 23 lutego 2006 r.
Zostawiając jeden kupon 

– otrzymasz za darmo jednego pączka

Kiedyś w Polsce, tak jak 
wszędzie, najweselej i najhucz-

niej obchodzono ostatni tydzień kar-
nawału od Tłustego Czwartku po 
ostatni kusy wtorek. Tłusty - zapu-
śny czy inaczej Combrowy Czwar-
tek upływał głównie na jedzeniu i pi-
ciu. We wszystkich domach goto-
wano dużo obficie kraszonego ja-
dła, kaszy i kapusty ze skwarkami, 
stawiano na stołach słoninę i sadło, 
a u bogaczy również mięso i różne 
kiełbasy. W Tłusty Czwartek nigdzie 
nie mogło zabraknąć smażonych na 
tłuszczu słodkich racuchów, blinów 
i pampuchów oraz lepszych i delikat-
niejszych ciast, pączków i chrustów 
(zwanych faworkami). Już w XVII 
i XVIII w. chlubili się umiejętnością 
wyrobu doskonałych pączków cu-
kiernicy warszawscy. Dotychczas 
dokładnie nie wiadomo jakimi dro-
gami łakocie te przywędrowały do 
Polski. Być może jest to przysmak 
turecki; być może pochodzą z Wied-
nia. Pewne jest natomiast, że zado-
mowiły się trwale w tradycji i kuch-
ni polskiej i że dotychczas zajada-
my się nimi i w karnawale i przede 
wszystkim w Tłusty Czwartek. 
W domu smaży się je rzadko i robią 
to tylko bardzo dobre gospodynie, 
znane ze swych kulinarnych talen-
tów. Natomiast przed wszystkimi cu-
kierniami, w Tłusty Czwartek, usta-
wiają się długie kolejki kupujących.

W tym roku będziemy mieli tłusty 
czwartek 23 lutego. Z tej okazji, 
Rodnia i SUH „Jedność” po raz ko-
lejny, stawiają pączki. Każdy Czy-
telnik który przyjedzie do sklepu 
SUH Jedność w Bieruniu Nowym 
przy ulicy Warszawskiej lub w Bie-
runiu Starym przy ulicy ks. Trochy 
- w zamian za kupon wycięty z ga-
zety, otrzyma jednego pyyyyszne-
go  pączka. Zapraszamy!!!

Jedność i Rodnia 
stawiają pączki

1
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EDUKACJA

Wspomniany projekt finanso-
wany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego 

jak również z Budżetu Państwa. W 
ramach projektu realizowane są in-
tensywne, kompleksowe szkolenia z 
zakresu nauki języków obcych oraz 
nowoczesnych technik informatycz-
nych. Aplikując o środki unijne Bie-
ruńska Fundacja Inicjatyw Gospodar-
czych, mając na uwagę dynamiczne 
otwieranie się unijnych rynków, sta-
rała się tak dobrać profil proponowa-
nych szkoleń, aby ich uczestnikom 

zapewnić konkurencyjność na rynku 
pracy. Dziś poszukiwany pracownik 
to nie tylko ten, który jest dobrze wy-
kształcony i posiada doświadczenie, 
ale także ten, który gotowy jest do 
ciągłego podnoszenie swoich kwa-
lifikacji. Znajomość języków obcych 
oraz obsługi komputera, usprawnia-
jącego prace administracyjno - biu-
rowe, to dziś jedna z bardziej pożą-

danych przez pracodawców umiejęt-
ności.

Projekt docelowo adresowany jest 
do grupy 240 osób mieszkających 

na terenie jednego z powiatów tj. bie-
ruńsko-lędzińskiego, mikołowskiego, 
pszczyńskiego i tyskiego. 

Dotychczas naukę podjęło 220 Be-
neficjentów Ostatecznych, których 
zgodnie z posiadaną wiedzą oraz ma-
jąc na uwadze ich ograniczenia cza-
sowe podzielono na dwanaście grup 

językowych, z których każda liczy po 
piętnaście osób, w tym siedem grup 
z zakresu nauki języka angielskiego i 
pięć grup z zakresu nauki języka nie-
mieckiego. Z kolei w ramach szkolenia 

komputerowego utworzono dwie dwu-
dziestoosobowe grupy. Ze względu na 
duże zainteresowanie Fundacja zwró-
ciła się również o zgodę na utworze-
nie liczącej dwadzieścia osób ósmej 
grupy z zakresu nauki języka angiel-
skiego

Zajęcia odbywające się dwa razy w 
tygodniu po 1,5 godziny prowadzo-
ne są przez profesjonalną kadrę szko-
lącą. W trakcie trwania projektu każ-
da grupa zrealizuje 140 godzin lek-
cyjnych. Każdy z Beneficjentów Osta-
tecznych otrzymał bezpłatnie komplet 

podręczników, pozostający po ukoń-
czeniu kursu jego własnością. Części 
uczestników zwrócone zostaną rów-
nież koszty dojazdu na szkolenia oraz 
zapewniona zostanie opieka nad oso-
bami zależnymi, uniemożliwiającymi 
bezstresowe korzystanie ze szkoleń.

Wiedza i praktyczne umiejętności 
uzyskane podczas bezpłatnych kur-
sów w istotny sposób zwiększą szan-
se i konkurencyjność Beneficjentów 
Ostatecznych na rynku pracy: wro-
śnie efektywność wykonywanej pracy, 

stwarzając tym samym większe możli-
wości indywidualnego awansu zawo-
dowego. Efektywne wdrożenie projek-
tu wpłynie również pozytywnie na ja-
kość pracy świadczonej w regionie.

W pierwszej połowie stycznia rozpoczęły się organizowane przez Bieruńską Fundację Inicja-
tyw Gospodarczych zajęcia w ramach projektu „Edukacja twoją szansą”. Nasza redakcja po-
stanowiła przyjrzeć się - jak przebiega realizacja tego projektu i tak powstał artykuł... 

Rodnia na językach

„... Jestem bardzo zadowolony. 
Bardzo profesjonalna lektorka, 
p. Natalia” 

grzegorz.pukowiec@wp.pl

„Zajęcia z jęz. niemieckiego 
są naprawdę niesamowicie 
prowadzone. Gratuluję dobo-
ru kadry. Pozdrawiam :-)” 

katkoch@interia.pl
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FERIE z BOKiem

„Świat bez miłości byłby martwym światem - to 
przesłanie wystawy, którą z okazji święta patro-
na naszego miasta św. Walentego zorganizowa-
no w Bibliotece nr 1. Prezentacja ta składa się z 
trzech części, które łączy postać św. Walentego 
patrona zakochanych i schorowanych.

Pierwsza część poświęcona jest św. Walentemu mę-
czennikowi, przybliża jego postać, a także historię 
kultu w Bieruniu. Zgromadzono tu eksponaty doku-

mentujące siłę tradycji. W tym miejscu pracownice biblio-
teki składają serdeczne podziękowania p. Urszuli Hudzi-
kowskiej za wypożyczenie obrazu „Kościół św. Walente-
go”. Z kolei druga część wystawy to literackie walentyn-
ki, gdzie prezentowane są najpiękniejsze wiersze o miłości 
polskich i obcych twórców. Trzecią część tej okolicznościo-
wej wystawy stanowi Dzień Zakochanych widziany przez 
pryzmat tradycji zachodniej. Możemy to poznać zwyczaje 

i obyczaje związane z obchodzeniem Święta Zakochanych 
w krajach anglosaskich.

Wystawie, którą można obejrzeć do końca miesiąca, to-
warzyszy kiermasz upominków walentynkowych zrobio-
nych przez uczestników akcji „Ferie w bibliotece”

Walenty w bibliotece

Miejska Biblioteka w Bieruniu Nowym wspólnie ze 
Szkołą Podstawową nr 3, zorganizowała konkursy 
czytelnicze dla dzieci z zimowiska.

W konkursowych zmaganiach, odbywających się pod ha-
słami: „Gdzie mieszka bajeczka” oraz „Czy znasz przysłowia”, 
uczestnicy wykazywali się znajomością bajek dla najmłodszych, 
refleksem i spostrzegawczością przy układaniu puzzli z tytułami.

Znajomość przysłów i powiedzeń sprawdzano w konkuren-
cjach wymagających sporej wiedzy i błyskawicznej decyzji. 
Uczestnicy wypełniali testy wyboru lub szukali prawidłowego 
zakończenia. Każde dziecko z dzieci uczestniczących w zaba-
wie, zostało nagrodzone książką lub słodkim upominkiem.

Natomiast starobieruńska placówka zapraszała do za-
bawy proponując gry planszowe, komputerowe, wspól-

ne czytanie i ilu-
strowanie zasły-
szanych utwo-
rów oraz ogląda-
nie filmów video. 
Zajęcia te odby-
wały się przez 
cały tydzień a 
czwartki zarezer-
wowano na kon-
kursy.

Konkurs czy-
telniczy: „Kubuś 
Puchatek - czy 
ja go znam?” po-
zwolił niektórym 
z młodycch czy-
telników na przy-
pomnienie sobie 
co ciekawszych przygód Kubusia i Prosiaczka. Był test ze 
znajomości książek o Kubusiu, zabawy ruchowe z rekwi-
zytami. Sporo emocji dostarczyło „wielkie ilustrowanie ma-
łych przygód” podczas którego dzieci z zawiązanymi ocza-
mi tworzyły obrazki do dziwnych przypadków uroczego Mi-
sia. Każdy uczestnik wyszedł z zabawy ze słodkim upo-
minkiem. Laureatom konkursu: Kamilowi Kopcińskiemu, 
Marcie Kowalczyk i Dawidowi Kopcińskiemu wręczono 
nagrody książkowe. 

Kolejny czwartek upłynął pod znakiem zbliżających się 
walentynek. Zaprosiliśmy młodych czytelników do wspól-
nej zabawy przy tworzeniu upominków walentynkowych. 
Spod sprawnych rąk naszej młodzieży wyłoniły się cie-
kawe i zabawne kartki, wazoniki, świeczniki, serduszka 
z masy solnej, ramki na fotografię sympatii. Wszystkie te 
cudeńka można było zakupić na kiermaszu walentynko-
wym, który odbył się 13 lutego w bibliotece. W czasie fe-
rii w zabawach, zajęciach i konkursach zorganizowanych 
w bibliotece brało udział ok. 200 dzieci. Serdeczne po-
dziękowania składamy p. Jolancie Grześlak za pomoc 
i współpracę.

Zabawy z książką
Dzieci, które czas wolny od zajęć szkolnych 
spędzały w mieście mogły korzystać z zajęć 
prowadzonych w czasie ferii zimowych przez 
nasze biblioteki.



8 RODNIA · 20 LUTY 2006 r. 9RODNIA · 20 LUTY 2006 r.

FERIE z BOKiem

Na bale karnawałowe chodzą nie tylko dorośli, ale 
również i dzieci. Dlatego każdego roku w Przed-
szkolu nr 1 w Bieruniu organizowana jest wielka za-

bawa, na którą obowiązkowo trzeba przyjść w niecodzien-
nym przebraniu. W tym roku zabawa odbyła się na naszym 
holu, który został specjalnie na tę okazję pięknie udekoro-
wany balonami, serpentynami i kolorowymi bibułkami. 

Zabawę rozpoczął korowód przebierańców, podczas któ-
rego dzieci z poszczególnych grup prezentowały swoje 
bajkowe stroje. Były księżniczki, królowe, policjanci, super-
mani i wiele, wiele innych zaczarowanych postaci.

Dodatkową atrakcją były panie nauczycielki, również w 
strojach balowych: nauczycielki „Nutek” zamieniły się w 
Chinkę i Alladyna, nauczycielka „ Pszczółek” w Panią Noc, 
a nauczycielka „ Tygrysków” w Japonkę.

Tańcom, zabawom i konkursom nie byłoby końca, gdyby 
nie to, że to co dobre, zawsze się kończy. 

Przedszkole pamięta również o dzieciach, które nie 
uczęszczają jeszcze do naszej placówki i dla nich również 
organizowany jest co roku bal przebierańców. Dzieci pod 
opieką rodziców znakomicie się bawiły, brały udział w kon-
kursach i zabawach grupowych prowadzonych przez na-
uczycielki B. Kosmala, M. Plewnia oraz M. Wróbel.

Elżbieta Moskwa

Niech żyje bal!
Wyobraźnia naszych dzieci nie ma granic, 
zwłaszcza jeśli jest umiejętnie inspirowa-
na przez dorosłych. Instruktorzy Bieruńskie-
go Ośrodka Kultury, którzy na ferie zimowe 
przygotowali w Świetlicy Środowiskowej wie-
le atrakcji, pomogli dzieciom zamienić salę 
przy Remizowej w krainę dinozaurów, bajko-
wy świat aniołków i czarownic, wspaniałą salę 
balową, pracownię malarską czy miejsce tury-
stycznych wypraw. 

I chociaż zajęcia prowadzone były w dwóch grupach wie-
kowych - dla dzieci młodszych od godziny 10.00 - 11.30 
a dla dzieci starszych od godziny 11.30 - 13.00, to prak-

tycznie nikt nie chciał wychodzić. Młodsze dzieci zostawały 
do godziny trzynastej a starsze - chętnie zostawałyby jesz-
cze dłużej. Nie będziemy tu przypominać oferty na wakacje 
zimowe. Kto przyszedł i skorzystał - bawił się znakomicie 
a kto przegapił, temu okazja przepadła. 

Księżniczki i wróżki, rycerze i kowboje, szczególnie nie-
cierpliwie czekali na czwartek 9 lutego, co jak piszę... cze-
kali na baaal!!! 

Jak zwykle bal przebierańców udał się znakomicie a 
muzykę, jak co roku, przygotował kolega Rafał Szuka-
ła, któremu bardzo dziękujemy. Przygotowaniem prze-
pięknych strojów tradycyjnie zajęły się niezawodne 
babcie i mamy, dzielnie wspomagane przez swoje po-
ciechy. Była też wystawa na której dzieci zaprezentowa-
ły swoje prace plastyczne i dokonały wyboru najciekaw-
szej pracy.

Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w zajęciach 
świetlicowych (również mamom i paniom opiekunkom) 
a wszystkim dzieciom życzymy bardzo dobrych wyników 
w nauce i DO ZOBACZENIA podczas wakacji.

Remiza pełna dzieci
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KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 

zaprasza w LUTYM

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4

25 lutego – Maraton skatowy

28 lutego godz. 16.00 – Szkolenie dla rolników – Urząd 

Miasta

4 marca  godz. 18.00 – Wieczór poetycki pt. „Zostały po 

nim poezja i dobroć” poświęcony pamięci ks. Jana Twar-

dowskiego 

8 marca godz. 15.00 – Spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla 

pracowników Urzędu

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19

21 lutego – Wieczorek taneczny dla PZERiI

25 lutego godz. 15.00 – Walne zebranie OSP

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45

21 lutego godz. 8.00 – Przegląd teatralny dla LO

25 lutego godz. 20.00 – Zabawa karnawałowa

Bogactwo stylów, setki zespołów i idole noszeni na rę-
kach przez nastolatków, to trzy elementy, które naj-
trafniej charakteryzują muzykę rockową, której try-

umfy przypadają na lata siedemdziesiąte. Tłumy fanów tań-
czyły w rytm nowego typu muzyki, która stała się elemen-
tem codziennego życia.

Muzyka rockowa ma olbrzymie znaczenie także dziś, 
w naszym życiu codziennym, a zagłębienie się w jej za-
kamarki nie zna granic. Stanowi ona nieodgadnioną prze-
strzeń, w której każdy znajdzie coś dla siebie.

W naszym mieście mamy WALENTYNKOWY KONCERT 
ROCKOWY. Jak zwykle, impreza, która odbyła się  w Domu 
Kultury „Gama” przy ul. Chemików 45, jest muzycznym 
spotkaniem na które  miłośnicy ostrzejszego grania czeka-
ją przez cały rok. Koncert walentynkowy na który wstęp jak 
zwykle był wolny, jest kolejną ofertą muzyczną adresowa-
ną do młodzieży. W jubileuszowej, piątej już  edycji Walen-
tynkowego Koncertu Rockowego wystąpiły zespoły grają-
ce  różną stylistycznie muzykę  od popu, metalu  poprzez 
funky i rock. Zresztą rock to pojęcie bardzo szerokie i wy-
odrębnić tu można naprawdę wiele gatunków. Daruję więc 
sobie opisywanie poszczególnych kapel. Dość powiedzieć, 
że w sobotę  11 lutego w godzinach od 18 do 22  na scenie 
pojawiały się  zespoły Tears Of The Dusk z Mysłowic, bie-
ruńskie: MORFINA i młodziutki działający od 4 miesięcy WI-
ZARDS oraz PasiMiTo - Kwintet.

WALENTYNKOWY 
KONCERT ROCKOWY
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WARTO WIEDZIEĆ

Celem EFS jest pomoc w rozwoju 
zatrudnienia poprzez promowa-
nie możliwości zatrudnienia, du-

cha przedsiębiorczości, równych szans 
oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Kursy skierowane są do pracowni-
ków przemysłowych i sektorów pod-
legających procesowi restrukturyza-
cji lub osób zagrożonych utratą pracy 
z powodów restrukturyzacyjnych, z te-
renów województwa śląskiego.

Jednym z miejsc, gdzie projekt jest 
realizowany jest Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Tychach. 

Projekt obejmuje następujące kursy:
• Obsługa programów „Płatnik” i „Płace”
• Sprzedawca
• Podstawowe spawanie CO2 i w osło-

nie argonu oraz montaż instalacji 
z rur miedzianych

• Obsługa komputera.
Dla osób mieszkających poza tere-

nem realizacji kursów, refundowane 
będą dodatkowo koszty dojazdu na 
miejsce szkoleń.
Instytucją wdrażającą Projekt jest Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
www.wup-katowice.pl
Bliższych informacji na temat kursów 
można zasięgać w:
Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ
Ul. Budowlanych 156
43-100 Tychy
tel. (032)327-08-81
lub (032) 227-17-46
e- mail: tychy@zdz.katowice.pl

Ewa Noras
Anna Dryja

GCI informuje 
o szkoleniach
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach organizu-
je bezpłatne szkolenia w ramach Projektu „AZYMUT PRACA”. 
Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Polski Czerwony Krzyż zwraca się 

z prośbą do społeczeństwa o po-
moc poszkodowanym i rodzinom ofiar 
katastrofy budowlanej hali Międzyna-
rodowych Targów.
Wpłaty finansowe prosimy kierować 

na konto PCK:
PKO BP S.A. O/Katowice 

79 1020 2313 0000 3902 0126 7467
z dopiskiem „Dla poszkodowanych 

w katastrofie budowlanej„.
Pozyskane środki finansowe zosta-

ną przeznaczone na doraźną i długo-
letnią pomoc poszkodowanym i rodzi-
nom ofiar katastrofy.

Ponadto informujemy, że Polski 
Czerwony Krzyż uzyskał zgodę na do-
konywanie zbiórek publicznych na te-
renie województwa Śląskiego.

Dodatkowe informacje udzielane są 
pod numerem telefonu: 
(032) 251 20 11 do 13. 

Prezes Zarządu Rejonowego PCK 
w Tychach

Zenon Rochowski 

Apel Polskiego 
Czerwonego 
Krzyża

zapisanych w księgach wieczystych nr 19348 Sądu Rejonowego 
w Mysłowicach oraz nr 25010 Sądu Rejonowego w Tychach, jako 
własność Gminy Bieruń. Działki te są niezabudowane a ze wzglę-
du na kształt i powierzchnię nie mogą stanowić odrębnych nieru-
chomości. Są więc przeznaczone na powiększenie nieruchomo-
ści sąsiednich.
Nieruchomości te są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Do cen nieruchomości osiągniętych w przetargu zostanie doliczo-
ny podatek VAT w wysokości 22%.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2006r., o godz. 11.00 w 
Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14
2. W przetargu mogą wziąć udział właściciele przyległych nieru-
chomości.
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 17 
marca 2006r.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium 
nie później niż do dnia 16 marca 2006r. do godz. 12:00 w kasie 
Urzędu Miejskiego lub w formie przelewu bankowego na konto: 
Bank Spółdzielczy Tychy 26 8435 0004 0000 6158 0001.
5. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega 
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
6. Wadium należy wnosić w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub 
papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

7. Wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty przetargu, bez odsetek.
8. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który prze-
targ wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, podlega zwro-
towi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nie-
ruchomości.
9. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nierucho-
mości.
10. Wylicytowaną cenę za nieruchomość wraz z podatkiem VAT 
należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nie-
ruchomości.
11. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Ładu Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Bieruniu, ul. Rynek 14 (II piętro, pokój nr 18), tel. 324-24-28.
12. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasad-
nionej przyczyny.
13. Adres internetowy: www.um.bierun.pl

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na: 
sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu 
przy ul. Mieszka I, 

l.p. Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzch-
nia w m2

Przeznaczenie 
nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości

w zł

Wadium
 w zł

1.

nr działki 567/34
obręb Bieruń Nowy
karta mapy 5 
KW 19348 SR 
Mysłowice

56 Nieruchomości 
przeznaczone 
na powiększenie 
nieruchomości 
sąsiednich

1.217,00 zł 122,00 zł

2.

nr działki  569/35
obręb Bieruń Nowy
karta mapy 5
KW 25010 SR Tychy

61 1.326,00 zł 133,00 zł
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MAGAZYN SZKOLNY

Uczniowie z klas II a i III c realizujący program regional-
ny pt.: „Przeszłość buduje teraźniejszość” odwiedzili 

ciastkarnię i piekarnię w Bieruniu. 
Właścicielami ciastkarni przy ulicy Bojszowskiej jest pani 

Otylia Szostek i jej syn Piotr. Ciastkarnia powstała w roku 1968. 
W ogromnym piecu pracownicy ciastkarni pieką dla miesz-
kańców Bierunia i okolic smaczne ciasta, babki, drożdżówki i 
różne ciasteczka. Latem można tu kupić lody. Największą po-
pularnością cieszą się jednak pączki. Uczniowie stwierdzili, że 
są najlepsze w całej okolicy i przyznali właścicielom ciastkar-
ni specjalny, zrobiony przez siebie medal za najsmaczniejsze 
pączki. Dzieci dzięki uprzejmości właścicieli mogły zobaczyć 
cały proces powstania pączków od mieszania ciasta do na-
dziewania ich smaczną marmoladą. O pracy w ciastkarni opo-
wiadał uczniom pan Jan - syn pani Otylii, który również pra-
cuje w ciastkarni. Uczniom podobałaby się ta „słodka” praca, 
gdyby nie trzeba było tak wcześnie wstawać.

Piekarnia na bieruńskim rynku powstała w 1926 roku. Jej 
pierwszym właścicielem był Paweł Wiśniowski. Obecnie 
właścicielem jest jego wnuk Jerzy Pastuszka. W czasie wi-
zyty pan Pastuszka opowiadał dzieciom jak powstaje chleb, 
pokazał maszyny do wyrabiania ciasta i ogromne piece, w 
których jednorazowo może się upiec około 140 chlebów. 
Zostaliśmy również poczęstowani pysznym, świeżutkim 
chlebem ze smalcem. Oprócz chleba w piekarni można ku-
pić rogale, drożdżówki, batony, bułki i smaczne kołacze.

Wychowawczynie klas i dyrekcja szkoły serdecznie dzię-
kują właścicielom ciastkarni i piekarni za ciepłe przyjęcie.  

Z wizytą u Szostka 
i Pastuszki

Życzenia po angielsku

Na początku bieżącego roku uczniowie z Gimnazjum nr 1 
wzięli udział w rejonowym konkursie na najpiękniejsze ży-

czenia świąteczne w języku angielskim. Pod bacznym okiem 
opiekunów: Agnieszki Wyderki-Dyjecińskiej i Aleksandry 
Bieli - nauczycieli języka angielskiego, gimnazjaliści opracowa-
li przepiękne bożonarodzeniowe życzenia i wiersze. Ich żmud-
na praca została doceniona przez jurorów, wśród których znaleź-
li się nauczyciele języka angielskiego i plastyki oraz organizatorzy 
- nauczyciele i dyrekcja z Gimnazjum nr 11 w Tychach. 

W konkursie, w którym wzięło udział aż 70 uczniów z gimna-
zjów z powiatu tyskiego i bieruńsko-lędzińskiego, Gimnazjum 
nr 1 w Bieruniu znów wypadło zdecydowanie najlepiej. (Przy-
pomnijmy, że w zeszłym roku gimnazjaliści pod opieką tych sa-
mych nauczycieli również zajęli bardzo wysokie miejsca).

W tym roku szkolnym jury oceniało każdą pracę osobno pod 
względem poprawności językowej. Zwracano również uwagę na 
estetykę, pomysłowość i niebanalność. Marta Lenard zajęła pierw-
sze miejsce (opiekun - A.Wyderka-Dyjecińska), a Klaudia Kiczmal 
zdobyła trzecie miejsce (opiekun - A.Biela). Nagrodzone uczennice 
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

Dobry start zapowiada dobry finał

Początek nowego semestru to już ostatni chwila aby wspo-
mnieć co działo się w naszej szkole w pierwszym półroczu. 

Pierwszy semestr roku szkolnego w Gimnazjum nr 1 upłynął pod 
znakiem wielu powiatowych, rejonowych i ogólnopolskich suk-
cesów sportowych (w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej, w te-
nisie stołowym i chodzie sportowym, w turniejach szachowych). 

Nasi uczniowie wspaniale prezentowali się na wojewódzkim dyk-
tandzie języka niemieckiego i na konkursach języka angielskie-
go. Nie zabrakło również sukcesów fotograficznych i plastycz-
nych oraz w konkursie biblijnym. Aż dziewięcioro gimnazjalistów 
zakwalifikowało się do rejonowych etapów konkursów przedmio-
towych, tak zwanych olimpiad. 

W pierwszym semestrze 2005/2006 najwyższe średnie ocen 
uzyskały klasy: 1D - średnia ocen: 3,64, 2E - średnia ocen: 3,53, 
2C - średnia ocen: 3,48. Najlepsi uczniowie to Agnieszka Danek 
kl.3c średnia ocen: 5,30, Justyna Wróbel kl.2c średnia ocen:
5,23, Marek Sporysz kl.3f średnia ocen: 5,20, Zofia Kurzydem 
kl.2d średnia ocen:5,15, Klaudia Koczur kl.1f średnia ocen:5,08, 
Aleksandra Łasut kl.1e średnia ocen:5,08, Estera Matyjasik 
kl.1f średnia ocen:5,00, Klaudia Kiczmal kl.1e średnia ocen:5,0, 
Natalia Kaczmarczyk kl.2e średnia ocen:5,0, Jessica Paruzel 
kl.3a średnia ocen: 5,00, Marek Czypionka kl.3a średnia ocen: 
5,00, Klaudia Magiera kl.2a średnia ocen:5,00.

Gimnazjum nr 1 zorganizowało wiele wystaw plastycznych, foto-
graficznych, szopek bożonarodzeniowych. W związku z ogłosze-
niem roku 2005 Rokiem Fizyki w naszej szkole odbył się Dzień Fi-
zyki. Nasi uczniowie wzięli udział w forum dyskusyjnym pt. „Dzie-
dzictwo kulturowe Żydów bieruńskich i oświęcimskich”, będącym 
częścią projektu pod tym samym tytułem, realizowanego w ra-
mach programu „Równać Szanse 2005 - Małe Granty Regional-
ne”. W ramach cyklu: „Spotkania ze sławnymi” w murach gimna-
zjum gościliśmy Halinę Birenbaun - znaną poetkę i pisarkę.

Jednakże najważniejszym przedsięwzięciem w Gimnazjum 
nr 1 było rozpoczęcie współpracy ze szkołami Europy: z Czech 
(Moravsky Beroun), Niemiec (Gelsenkirchen), Francji (Agneaux), 
Włoch (Bisceglie), Danii (Vejle) i Rumuni (Moldova Noua). Opra-
cowano wiele projektów współpracy w roku 2006 i 2007, które 
owocować będą wymianami uczniowskimi już wkrótce.

Te wszystkie znakomite wydarzenia i sukcesy nie miałyby miej-
sca gdyby nie ciężka praca uczniów, ogromne poświęcenie na-
uczycieli oraz wspaniała motywacja ze strony dyrekcji.

Tekst: awd
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Europejskie nagrody

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Bieruniu wzięli udział w Eu-
ropejskim Konkursie Literackim - Literatura pokonuje 

granice VII, którego organizatorem był austriacki magazyn 
dla młodzieży „Perplex”. W konkursie brała udział młodzież 
w wieku od 6 do 19 lat z krajów europejskich i Stanów Zjed-
noczonych. Zadanie postawione przed uczestnikami pole-
gało na napisaniu pracy dotyczącej „Hoffung” - nadziei, na 
podstawie własnych doświadczeń. Praca musiała być napi-
sana oczywiście w języku niemieckim. Po raz kolejny doce-
niono zdolności literackie i językowe naszych uczniów. I tak, 
Barbara Rososińska, zajęła pierwsze miejsce w grupie wie-
kowej B (10-14 lat), zaś Ewelina Liszka trzecie w swojej ka-
tegorii wiekowej. Dziewczęta pracowały i przygotowywały się 
do konkursu odpowiednio pod kierunkiem pani Teresy Zug i 
pani Małgorzaty Jochemczyk, którym również gratulujemy 
sukcesu. Punktem kulminacyjnym konkursu jest wydanie 
książki pt: „Literatura pokonuje granice”, w której zamiesz-
czone zostają prace i zdjęcia zwycięzców konkursu.

Niezwykły konkurs historyczny

Czyje imię nosiła stocznia, w której powstała „Solidar-
ność”? Gdzie w naszym mieście doszło do strajku pod-

czas stanu wojennego? Na takie i inne pytania musieli od-
powiedzieć uczniowie Gimnazjum nr 2 w Bieruniu. Zostały 
im one zadane podczas konkursu zorganizowanego z oka-
zji 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”, którego pomy-
słodawcami zarazem organizatorami byli nauczyciele histo-
rii, pani Jolanta Jarocin-Suzdalcew, pan Wojciech Ha-
śnik oraz nauczyciel WOS-u pan Szymon Nyga. Konkurs 
poprzedziły spotkania zainteresowanych uczniów w ra-
mach kółek przedmiotowych z historii i wiedzy o społeczeń-
stwie, na których odbyły się dyskusje oraz pokazy filmu ilu-
strującego funkcjonowanie i upadek PRL-u. Konkurs skła-
dał się z dwóch etapów - testu i etapu ustnego. Cztery oso-
by, które najlepiej rozwiązały test, spotkały się w wielkim fi-
nale, gdzie przy aplauzie publiczności walczyli o zaszczyt-
ne miejsca. Pytania okazały się najłatwiejsze dla Kamila 
Morkisza z II d. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Wielgus, 
pozostawiając za sobą Andrzeja Różaka, zdobywcę trze-
ciego miejsca. 

Sport to zdrowie czyli ...

Do licznych sukcesów naszych sportowców zdążyliśmy 
się już przyzwyczaić. Odnoszą je niemalże we wszyst-

kich dziedzinach i na każdym z etapów. Tym przyjemniej 
jest nam poinformować o kolejnych sukcesach odniesio-
nych na hali sportowej podczas rozgrywek w badmintona 
oraz w tenisa stołowego. W obu konkurencjach bardzo wy-

sokie miejsca zajęli reprezentanci naszego gimnazjum. I 
tak w badmintonie nie mieli sobie równych Marzena Figiel 
oraz Joanna Rabstein, wśród chłopców triumfowali Bar-
tosz Przyłucki i Łukasz Drobik. Wymienione osoby prze-
chodzą do kolejnego - rejonowego etapu. W tenisie stoło-
wym zaś chłopcy: Andrzej Krawczyk, Kamil Fioł, Adam 
Chmielarski zajęli IV miejsce. Drużyna dziewcząt w skła-
dzie: Weronika Kupka, Anna Janik i Katarzyna Adamska 
zajęła III miejsce.               (KC)

MAGAZYN SZKOLNY

Wydawca: BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY; ISSN 1233-4987
Redaktor naczelny: Zbigniew Piksa; Adres redakcji: ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń, tel. 216-40-16;

rodnia@gazeta.pl; Nakład: 1100 egzemplarzy; Realizacja: Agencja Reklamowa Borgis
Poglądy wyrażane na łamach Rodni są opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają punkt widzenia redakcji.

Za treść ogłoszeń, redakcja nie odpowiada. Niezamówionych materiałaów redakcja nie zwraca. Zastrzega też 
sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów.

Ze statystką da się zrobić wszystko. Jeden z przykła-
dów mówi: „Im więcej strażaków gasi pożar - tym więk-
sze straty”. Zdanie to jest prawdziwe i każdy socjolog 
potrafi je udowodnić. Jest to jednak typowa manipula-
cja. Bo przecież, kiedy trzeba przy pożarze więcej stra-
żaków? Ano wtedy, gdy pożar jest większy. Czyli nie dla-
tego są większe straty, że było więcej strażaków tylko: 
ponieważ był większy pożar, przyjechało do akcji więcej 
strażaków i straty są większe. Czyli: im więcej strażaków 
gasi pożar - tym większe straty. 

Ale dajmy spokój strażakom. Inny przykład: jeżeli mój 
sąsiad upija się codziennie a ja nie piję wcale (niepraw-
da ale przyjmijmy, że tak jest) - to statystycznie, każdy 
z nas upija się co drugi dzień. Mam nadzieję, że nie 
przeczyta tego moja matka. 

Po co te wstępy? Otóż drogi czytelniku, co jakiś czas, 
na różnych spotkaniach pojawiają się hasła: Bieruń dla 
bieruniaków. Niedawno znów słyszałem opinię, że tylko 
15 - 20 procent mieszkańców naszego miasta pracuje w 
Bieruniu. Więc zatrudniajmy swoich. Władze robią bar-
dzo dużo i mamy bezrobocie jedno z niższych w woje-
wództwie. Powstają u nas nowe miejsca pracy w których 
pracują również bieruniacy. Ale, nie można zmusić pra-
codawcę, by zatrudniał tylko swoich. Zresztą gdyby to 
się udało, to pamiętajmy, że inni mogą postąpić podob-
nie. A skoro 15 - 20 procent mieszkańców naszego mia-
sta pracuje w Bieruniu to znaczy, że 80- 85 procent bie-
runiaków pracuje gdzie indziej. Jeśli ci inni pracodawcy, 
zechcą zatrudnić tylko swojaków to...

W tym miejscu, idealnie pasuje powiedzonko Andrze-
ja Bibrzyckiego: Nieważne czy mamy urzędowe finan-
se „pod Różą” (Roj - Gawliczek, bierunianką) czy „pod 
Żerdką” (Danutą, tyszanką). Ważne, że nie pod kreską.

1 Fandzolić, fanzolić - mówić od rzeczy. Słownik gwary 
śląskiej pod red. Andrzeja Czajkowskiego.

Fanzolar ium 1

Zbigniew Piksa

Sami Swoi
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PROMOCJA

Odbyły się pierwsze posiedzenia Komitetów Or-
ganizacyjnych dwóch dorocznych ważnych im-
prez organizowanych przez powiat bieruńsko-

lędziński: VII Powiatowych Igrzysk Osób Niepełno-
sprawnych oraz IV Powiatowych Targów Przedsiębior-
czości i Ekologii. 

Igrzyska zaplanowano na 25 maja (czwartek) tradycyj-
nie na terenie MKS Lędziny, a Targi na 10 -11 czerwca (so-
bota - niedziela) na terenie PHU Metale SA w Imielinie.

Będą targi i igrzyska

Wszystkich zainteresowanych udziałem w rozgrywkach 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej organizowanych przez 

Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Bierunia zaprasza-
my na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 
1 marca o godz. 17.00 w budynku klubowym KS „PIAST” 
w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 270

SPOTKANIE 
ORGANIZACYJNE ALPN 
(sezon 2006)
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Sekcja szachowa po-
czątkami swymi się-
ga lat międzywojen-

nych a czołowymi zawod-
nikami byli Jan Rudzki, Jó-
zef Piontek, Józef Zigler 
, Karol Długoń, Henryk i 
Ludwik Czarnynogowie. 
Przy Klubie „UNIA” organi-
zatorami sekcji szachowej 
byli: Henryk Taistra, Ste-
fan Ficek, oraz Stefan Ja-
worski. Tak jak w sporcie 
bywa sekcja ta po wspania-
łych początkach swej 
działalności, przeży-
wała później poważ-
ny kryzys i tylko dzięki 
ofiarnej pracy zawod-
nika, instruktora oraz 
kierownika dziś już 
sp. Henryka Dobieliń-
skiego przetrwała i nie 
doszło do jej całkowitej 
likwidacji. Oparcie pra-
cy sekcji na współpra-
cy z młodzieżą szkolną 
pozwoliło na przełama-
nie głębokiego kryzysu 
, trudności kadrowych i 
uzyskanie w 1975 roku 
awansu do ligi okręgo-
wej. Do najbardziej od-
danych sekcji zawod-
ników w tym okresie 
należą: Marceli Czar-
nynoga, Jerzy Ję-
drzejczyk, Bernard 
Anderwald, Danuta i Henryk Drob, 
Małgorzata Wilk, Jan Lubecki, Wie-
sław Wróblewski, Józef Kaleta, Hen-

ryk Stisz, Stanisław 
Krawczyk, Stanisław 
Bratek, Andrzej Wilk 
oraz inni. Bardzo trud-
ne chwile sekcja przeży-
wała ponownie po stra-
cie Henryka Dobieliń-
skiego. Ten niezmordo-
wany działacz szachowy 
pozostawił sekcję w bar-
dzo dobrym stanie spor-
towym, lecz zabrakło or-
ganizatora tej klasy co 
Pan Henryk. Próbował 

prowadzić sekcję pan Jan Śmieszek, 
ale próby te nie dały pozytywnych re-
zultatów. Sekcji groziła destabilizacja 

dążąca z wolna do likwidacji. Sytuacja 
zmieniła się diametralnie, gdy do Klu-
bu powrócił w 1992 roku po 10-cio let-
niej nieobecności Andrzej Wilk, któ-
ry grał w Kolejarzu Katowice mającym 
jedną z silniejszych sekcji szachowych 
w Polsce. W tym czasie sekcja zaczęła 
się dynamicznie rozwijać awansując w 
szybkim tempie z klasy „C” do III ligi a 
drużyna juniorów z klasy „B” do II ligi. 
W 1999 roku Krzysztof Wilk i Danuta 
Blinke zostają powołani do kadry Pol-
ski Juniorów i biorą udział w turnieju 
w Bastii na Korsyce, Duisburgu w Mi-
strzostwach Świata Juniorów i Karlo-
vych Varach w Mistrzostwach Europy. 
Andrzej Wilk w latach 2003/04 zosta-
je trenerem reprezentacji kolejarzy a w 

turnieju o Mistrzostwo 
Europy w Lüdwigsha-
fen (Niemcy), gdzie za-
wodnik Krzysztof Wilk 
zdobywa tytuł Mistrza 
Europy Kolejarzy. Ak-
tualnie prowadzi szko-
lenie dzieci i młodzie-
ży w szkołach podsta-
wowych i gminnych w 
Bieruniu. W każdym 
roku organizuje 12 tur-
niejów szachowych, 
dla młodzieży na te-
renie miasta Bierunia 
między innymi Memo-
riał im. Henryka Dobie-
lińskiego, Mistrzostwa 
Szkół Podstawowych, 
z okazji Dnia Dziecka 
Otwarte Mistrzostwa 
Bierunia. Andrzej Wilk 
jest również człon-
kiem Śląskiego Związ-

ku Szachowego, w latach 1995-98 był 
członkiem Zarządu KS „UNIA”.

Jerzy Barcik

SPORT

Historia KS „Unia” Bieruń Stary (9)

Zasłużeni działacze klubu
Praca Klubu i jego osiągnięcia zawsze związane były z bezintere-

sowną pracą ofiarnych działaczy.  Wielu spośród nich odeszło od 
nas na zawsze, wielu pozostało działaczami bezimiennymi. Do naj-
bardziej oddanych działaczy w okresie jego działalności zaliczyć na-
leży: Jana Kubanka, Jerzego Tyrola, Wiktora Ryboka, Wincen-
tego Rygułę, Rudolfa Piprka, Tadeusza Glazera, Wiktora Zała-
chowskiego, Bronisława Zielińskiego, Franciszka Penszora, Wa-
lentego Stachonia, Stanisława Młocka, Jerzego Karwatha, Aloj-
zego Kapicę, Alfreda Tomasia, Franciszka Plewnioka, Klemensa 
Latochy, Henryka Dobielińskiego, Tomasza Rogalskiego, Marce-
lego Czarnynogi, Leona Simona, Józefa Rozmusa, Józefa Hon-
ca, Franciszka Kuliberdę, Karola Karwata, Ludwika Ficka, Izydo-
ra i Dominika Kalków, Jana Wieczorka, Marka Pawlaka oraz tych 
młodszych: Jerzego Barcika, Krystiana Strzeżyka, Franciszka 
Mrzyka, Andrzeja Wilka, Arlenę Trecką, Grzegorza Broncla, Le-
onarda Lyskę, Eugeniusza Latuska, Janusza Barona, Jana Rudz-
kiego, Zygmunta Śliwińskiego, Romana Biolika, Henryka Boblę, 
Marka Kściuczyka, Wojciecha Knapczyka, Eugeniusza Wróbla, 
Jerzego Olka, Krystiana Grzesicę i wielu wielu innych.

Prezesi Klubu:
1) Jan Kubanek  1925 - 1926
2) Jerzy Tyrol   1926 - 1927
3) Franciszek Skrobol 1927 - 1932
4) Wincenty Ryguła 1932 - 1933
5) Wiktor Rybok  1933 - 1937
6) Rudolf Piprek  1935 - 1939
7) Wiktor Załachowski 1946 - 1948
8) Jerzy Zacharewicz 1948 - 1949
9) Bronisław Zieliński 1949 - 1950
10) Tadeusz Glazer 1950 - 1951
11) Ryszard Laby  1951 - 1953
12) Augustyn Labus 1953 - 1955
13) Jerzy Karwath  1955 - 1959

14) Alfred Tomaś   1959 - 1960
15) Adam Struzik   1960 - 1961
16) Augustyn Łabuś  1961 - 1962
17) Alojzy Hachuła  1962 - 1963
18) Franciszek Pęszor  1963 - 1965
19) Franciszek Plewniok  1965 - 1966
20) Zdzisław Konrat  1966 - 1968
21) Stanisław Wiśniowski 1968 - 1969
22) Jan Wieczorek  1969 - 1991
23) Jerzy Barcik   1991 - 1999
24) Henryk Bobla   1999 - 2003
25) Aleksander Wierzba  2003 - 2004
26) Jan Rudzki   2004 do nadal



Przedszkole nr 2

Grupa 6-latki  naucz.: Anna Abucka, mgr Magdalena Skrypko. 
Budka Klaudia, Czernik Mateusz, Deja Kacper, Dziędziel Karol, Jacek Emilia, Jarnot Julia, Kściu-
czyk Roman, Kucz Paweł, Matyja Arkadiusz, Mieszczak Adrian, Podgórny Patryk, Ponikiewska Ni-
kola, Porada Szymon, Rodkiewicz Jacek, Staszek Artur, Starzak Zuzanna, Synczek Jakub, Ślósarz 
Wiktoria, Śwituła Wojciech, Wieczorek Paweł, Wierzba Martyna, Żołneczko Piotr 

Grupa „0” naucz.: mgr Mirosława Bojdys. Domański Marcin, Drewicz Klaudia, Dusza Dominik, 
Germanek Michał, Janik Daria, Kajzer Weronika, Kania Sebastian, Kaźmierski Adrian, Koczur Paweł, 
Kozieł Wojciech, Krajewska Eliza, Leszczyński Wojciech, Molenda Natalia, Palka Jakub, Pastuszka 
Kacper, Piechota Damian, Stachoń Mateusz, Stanuch Patrycja, Świątek Radoslaw, Świerczyna Natalia, 
Trybus Wojciech, Wołczyk Krzysztof, Zając Karolina


