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Potrójny laureat 
Po raz pierwszy w historii szkolnic-

twa powiatu bieruńsko – lędzińskie-
go miał miejsce tak duży sukces. 

Uczeń Gimnazjum nr 1 w Bieruniu im. K. 
Wierzgonia – Michał Sosna został laure-
atem trzech konkursów przedmiotowych. 
Ten zaszczytny tytuł zdobył z: matematyki 
(36/40 pkt. możliwych do uzyskania), fizy-
ki (39,5/40pkt), zajmując pierwsze miejsce 
w województwie śląskim i chemii, z której 
uzyskał maksymalną liczbę punktów (50), 
plasując się tym samym ex aequo z dwo-
ma innymi laureatami na pierwszym miej-
scu. 

Warto dodać, że miano laureata z chemii 
zdobył po raz drugi, co sprawia, że Michał 
legitymuje się czterema tytułami laureata 
uzyskanymi w czasie nauki w gimnazjum. 
Gratulujemy! 

Ucznia przygotowywali następujący na-
uczyciele: Stanisława Furtak (chemia), 
Regina Pastucha (fizyka)oraz Agnieszka 
Dyjecińska-Wolny (matematyka). 

Michał został również laureatem woje-
wódzkiego konkursu „Młody Chemik” or-

ganizowanego przez Pałac Młodzieży w 
Katowicach.Katowicach.

I N F O R M A C J A
Spełniając oczekiwania mieszkańców, w 

Urzędzie Miejskim w Bieruniu, poczynając 
od dnia 16 marca 2009 r. będą udzielane 
porady i doradztwo prawne mieszkańcom 
gminy, w zakresie dochodzenia odszko-
dowań z tytułu szkód spowodowanych ru-
chem zakładu górniczego, w tym m.in. po-
moc w przygotowaniu pism procesowych.
Porad będzie udzielała Radca Prawny 
dr Magdalena Gurdek w: 

– poniedziałki od godz. 13.00 – 16.00
– piątki  od godz.   8.00 – 12.00

w pokoju 7 segment A Urzędu.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do korzystania z bezpłatnej pomocy. 

Gdy Pan Zmartwychwstanie 
życzymy: by Wam szczęście dopisało
by rodzinne były święta
by Wam nic nie brakowało

Burmistrz Ludwik Jagoda
Przewodniczący RM 
Henryk Skupień

Zapraszamy
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 

oraz Uczniowski Klub Sportowy „Maraton 
– Korzeniowski.pl” serdecznie zapraszają 
wszystkich amatorów biegania – uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
średnich, zawodników Uczniowskich Klu-
bów Sportowych „Korzeniowski.pl” oraz 
po raz kolejny dorosłych w kategorii kobiet 
i mężczyzn (od rocznika 91 i starszych) na 
VII Biegi Uliczne o „Puchar Burmistrza”, 
które odbędą się 25 kwietnia na Rynku.
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LOKALIA

Bieruń, dnia 30.03.2009 r.

ZAWIADOMIENIE
Starosta Bieruńsko-Lędziński zawiadamia, że wszczęto po-

stępowanie w sprawie ponownej gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów  dla obrębu Bijasowice w Gminie Bieruń. 

W  związku z powyższym  oraz zgodnie z § 3 ust. 2  Rozpo-

rządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie 

klasyfikacji gruntów, zapraszam na  zebranie, które odbędzie 

się w dniu 15.04.2009 r.  o godzinie  1700 w Filii Szkoły Pod-

stawowej nr 3  przy ulicy Bijasowickiej nr 58  w Bieruniu.

Na zebraniu wybrani zostaną przedstawiciele właścicieli 

bądź użytkowników gruntów, w obecności których przepro-

wadzone będą czynności klasyfikacyjne.

Nowe-stare stowarzyszenie
Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 18 lutego Towarzystwo Turystyki Aktywnej w Bieruniu uzy-

skało, pod numerem KRS 0000323475, wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecz-
nych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez 
Krajowy Rejestr Sądowy VIII Wydział KRS w Katowicach. Tym samym prawnie usankcjonowano pięcio-
letnią działalność TTA. Przed stowarzyszeniem stoi teraz obowiązek wyboru władz i uzupełnienia wpisu 
w KRS o dane nowo wybranego Zarządu.

Nasze stowarzyszenie za swój główny cel działalności przyjęło propagowanie aktywności fizycznej 
poprzez organizowanie wyjazdów rowerowych- mówi Sebastian Macioł. Nie chcemy jednak rezygno-
wać z organizacji innych form spędzania wolnego czasu (wycieczki busowe, wyjazdy na imprezy kul-
turalne itp.).  

Lada moment na stronie www.ttabierun.prv.pl i na plakatach pojawi się propozycja na sezon 2009 
– kilkanaście turystycznych wyjazdów rowerowych, autobusowych oraz, jak co roku, wrześniowy wy-
jazd na finałowy koncert festiwalu „Sacrum Profanum” do Krakowa. Już teraz zapraszamy 11 kwietnia 
na wyjazd do Czernej, którym zainaugurujemy tegoroczny sezon.

Zainteresowanym działalnością TTA podajemy telefon kontaktowy: 600-341-601 (Sebastian Macioł).

Graficiarze 
ujęci

Dyżurny monitoringu mia-
sta 21 marca  ujął na gorącym 
uczynku sprawcę malowania 
graffiti na elemencie budynku 
przy ul. Macieja w Bieruniu. 
Czujny strażnik miejski obser-
wował podejrzaną grupę mło-
dzieży a kiedy jeden z nich 
wyciągnął spray i zaczął ma-
lować postanowił osobiście 
interweniować. Po krótkim po-
ścigu ujął sprawcę i przekazał 
policji .

Odważny
funkcjonariusz

Sporą odwagą wykazał się 
funkcjonariusz Straży Miej-
skiej. 21 marca anonimowy 
mieszkaniec Bierunia poinfor-
mował Dyżurnego SM,  że 5 
zakapturzonych młodych męż-
czyzn z kijami bejsbolowymi 
przebywa obok boiska przy 
ul. Bijasowickiej. Jednoosobo-
wy patrol SM poprosił o wspar-
cie KPP w Bieruniu jednak nie 
otrzymał go z powodu braku 
patrolu policji. Funkcjonariusz 
SM podjął samodzielnie inter-
wencje. Odebrał kije nieletnim 
, wylegitymował i pouczył. Kije 
zostały oddane nieletnim po 
przybyciu ich rodziców do Ko-
mendy SM. 

Agresywny 
pies…

…zaatakował  na ul. Ma-
cierzyńskiego przebywającą 
na spacerze kobietę z małym 
psem trzymanym na smyczy. 
Mniejszy pies został dotkliwie 
pogryziony. Właścicielka przy-
tomnie natychmiast zadzwoni-
ła po pomoc do Straży Miej-
skiej, która przybyła na miejsce 
zdarzenia po kilku minutach. 
Na miejsce sprowadzono rów-
nież wyłapywacza bezdom-
nych zwierząt . Patrol SM za-
brał właścicielkę psa do ra-
diowozu i pomagał w złapaniu 
agresywnego, bardzo groźne-
go psa który po podaniu przez 
weterynarza środka   uspoka-

jającego, został przewieziony 
na kwarantannę do schroniska 
dla psów . Właściciela psa usta-
lono. Zostanie obciążony kosz-
tami leczenia pokrzywdzonego 
psa oraz ukarany mandatem 
karnym.

Śmierć 
na  drodze

Policjanci z Bierunia wyja-
śniają okoliczności tragicznego 
w skutkach wypadku drogowe-
go. W wyniku zdarzenia śmierć 
poniósł mężczyzna.

Do wypadku doszło 19 mar-
ca około 9.30 w Bieruniu na 
ulicy Warszawskiej. Ze wstęp-
nych ustaleń drogówki wynika, 
że mieszkaniec Bierunia nagle 
wtargnął pod peugeota expert 
kierowanego przez 50-latka z 
Wadowic. W wyniku odniesio-
nych obrażeń 60-letni bieru-
nianin poniósł śmierć. Śledczy 
ustalają szczegółowe okolicz-
ności zdarzenia.

Konkurs 
plastyczny 

Stworzenie wspólnego logo, 
które będzie odzwierciedle-
niem przyjaźni  naszych miast 
Meung sur Loire  i Bierunia, w 
kontekście wspólnej Europy - 
jest celem konkursu plastycz-
nego adresowanego do dzieci 
poniżej 12 roku życia.

Wymagania techniczne - for-
mat prac:  format A5, technika 
wykonania: dowolna (rysunek, 

malarstwo, grafika, wycinanka, 
techniki mieszane), dozwolo-
ny tekst : tylko nazwy Meung  i 
Bieruń, dozwolone kolory: nie-
bieski, biały, czerwony, zielo-
ny, żółty 

Każdy uczestnik może zgło-
sić  tylko jedną pracę, któ-
rą  należy składać w sekreta-
riacie Szkoły Podstawowej nr 
1 w Bieruniu Starym,  do 30 
maja br. 

Z a p r a s z a m y ! ! !

Ksiądz profesor Stanisław 
Hałas, za naszym pośred-

nictwem przekazuje wszyst-
kim mieszkańcom Bieru-

nia serdeczne pozdrowienia 
oraz najserdeczniejsze ży-

czenia świąteczne: zdrowia, 
błogosławieństwa Zmar-

twychwstałego Chrystusa, 
pomyślności i  Bożej opieki.
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WOKÓŁ NAS

9 marca 2009 roku, po długiej cho-
robie zmarł prof. Werner Rynski 
– Honorowy Obywatel Bierunia. 

Wielokrotnie pisaliśmy o tym wspania-
łym przyjacielu Bierunia i jego mieszkań-
ców. Miałem zaszczyt znać tego wybitne-
go człowieka. Z pewnością jego piękne i 
bogate życie zasługuje na o wiele więk-
szą publikację niż krótka notka w gazecie. 
Od czegoś jednak trzeba zacząć i dlatego 
dziś zamieszczamy, krótkie wspomnienie 
o Profesorze.

Urodził się w 1934 roku w Bremen. 
Jego rodzina, ze strony ojca, pocho-
dziła z Mazur. Ponad 25 lat był profeso-
rem prawa socjalnego w Wyższej Szkole 
Katolickiej we Freiburgu. Od 1978 roku 
utrzymywał regularne kontakty z Pol-
ską. W okresie stanu wojennego orga-
nizował pomoc humanitarną dla najbar-
dziej potrzebujących Polaków. Kontakty 
profesora z Bieruniem rozpoczęły się w 
1995 roku. Swoim osobistym zaangażo-
waniem, przyczynił się do nawiązania 
partnerskich stosunków między Bieru-
niem a Gminą Gundelfingen, co zaowo-
cowało w 1997 roku podpisaniem aktu 
partnerstwa. Swoją aktywnością ożywił 
wymiany studentów, młodzieży szkol-
nej, grup sportowych i mieszkańców 
obu miast. Z własnej inicjatywy w 1997 
roku zorganizował wśród mieszkańców 
Gundelfingen zbiórkę pieniężną dla ofiar 
powodzi w Czarnuchowicach - dzielnicy 
Bierunia. Był założycielem i przewodni-
czącym Niemiecko-Polskiego Stowarzy-
szenia Partnerskiego „Gundelfingen”, 
którego członkami są zarówno miesz-
kańcy Niemiec oraz Polski. Był współ-
fundatorem pomnika Żołnierzy Niemiec-
kich na bieruńskim cmentarzu. Wspierał, 
przy współpracy z bieruńskimi organiza-

cjami kościelnymi, rodziny, dzieci, osoby 
starsze, chore i niepełnosprawne. Za za-
sługi na rzecz pojednania, porozumienia 
i przybliżenia naszych narodów otrzymał 
wiele polskich odznaczeń, wśród któ-
rych jest Krzyż Oficerski Orderu Odro-
dzenia Polski, przyznany wiosną 1999 
roku przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej. 

Wieloletnia praca profesora owocu-
je zacieśnieniem  przyjaźni polsko-nie-
mieckiej, wzajemnym zainteresowaniem 
kulturą, sztuką i językiem. Od wielu lat, 
kilka razy w roku przyjeżdżał do Bieru-
nia, przywoził kolejne grupy Niemców, 
których zaraził miłością do Polski a Bie-
runia w szczególności. Kiedy wiosną 
ubiegłego roku – nie przyjechał, czuli-
śmy, że stało się coś bardzo niedobre-
go. Jednak mieliśmy nadzieję. Jeszcze 
latem 2008 odwiedziła go grupa przy-
jaciół z Bierunia, a profesor choć poru-
szał się na wózku usiłował rozmawiać 
co przychodziło mu z niemałym tru-
dem.  Miesiąc temu dotarła do nas  wia-
domość: prof. Werner Rynski zmarł. W 
uroczystościach pogrzebowych wzięła 
udział delegacja władz Bierunia z bur-
mistrzem Ludwikiem Jagodą na czele. 
Miejmy nadzieję, że  współpraca Bieru-
nia z Gundelfingen nie zaniknie. Jeste-
śmy to winni honorowemu Bieruniakowi 
prof. Rynskiemu.

9marca 2009 roku, po długiej cho-

Urodził się w 1934 roku w Bremen. 

Żegnaj, przyjacielu Bierunia
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WYDARZENIA

Uczniowie bieruńskiego li-
ceum kolejny raz gościli swych 
rówieśników z partnerskiego 
miasta  Gundelfingen. Tym ra-
zem, wizyta odbyła się w ra-
mach projektu „Rola sportu w 
moim życiu” współfinansowa-
nego przez Polsko-Niemiecką 
Współpracę Młodzieży w War-
szawie. Od 18 do 22 marca, 
ośmiu sportowców i ich trzech 
opiekunów z niemieckiego 
klubu  sportowego TVG Gun-
delfingen z Bruno Zimmerma-
nem na czele, gościło w do-
mach bieruńskich uczniów. 
Głównym organizatorem wy-

miany ze strony Bierunia, jest  
Ewa Lysko - nauczycielka j. 

niemieckiego w LO, która tak 
wspomina tę wizytę: Jak się 
okazało młodzież z Niemiec 
wyposażona w polsko - nie-
mieckie rozmówki  usilnie sta-
rała się  rozmawiać po polsku 
, nawiązywała łatwy  kontakt i 
atmosfera w grupie była pra-
wie rodzinna. Chociaż Kraków 
przywitał nas chłodno, to  go-
ści  zachwyciły piękne zabytki 
królewskiego miasta. Dużym 
zainteresowaniem ciszyła się 
również wycieczka do Wie-
liczki. Rozgrywki sportowe, 
warsztaty fotograficzne, wizy-
ta u burmistrza Ludwika Jago-
dy, udział w lekcjach i wspól-
ne wieczorne spotkania były 

okazją do rozmów i świetnej 
zabawy.  
Pożegnaliśmy naszych go-

ści na lotnisku w Pyrzowicach, 
skąd  w październiku polecimy 
z rewizytą. W programie prze-

widziano zwiedzanie Szwar-
cwaldu,  Szwajcarii i Francji. 
Wymiana młodzieży jest współ-
finansowania ze środków Pol-
sko – Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży w Warszawie.

Sportowcy z Gundelfingen

Miłą tradycją jest do-
roczne spotkanie wo-
lontariuszy WOŚP w 

Bieruniu.  Kiedy opadną emo-
cję, wszystko jest policzone a 
wolontariusze zapomną o „or-
kiestrowym” zmęczeniu – przy-
chodzą do DK „Gama”. Tak 
było i tym razem 1 kwietnia kie-
dy to  uroczyście   podsumo-
wano oraz podziękowano oso-
bom i instytucjom które włączy-
ły się w organizacje kolejnego 
17. finału WOŚP.

Szczególnymi adresatami po-
dziękowań byli wolontariusze, 
których w tym roku podczas fina-
łu było ponad stu. Na spotkaniu 
oprócz kwestorów i przedstawi-
cieli głównego organizatora Or-
kiestry – Stowarzyszenia Gospo-
darczo-Ekologicznego „Nasz 
Region”, obecni byli: Sekretarz 
Miasta Jerzy Stok oraz Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 

w Bieruniu Sławomir Wawrzy-
niak. Spotkanie otwarła Prezes 
stowarzyszenia „Nasz Region” 
Janina Długoń-Kaczyńska. Na-
stępnie po przedstawieniu infor-
macji podsumowujących finał, 
wręczono obecnym okoliczno-
ściowe dyplomy oraz rozliczenie 
finansowe. Warto przypomnieć 
że łączny wynik to  36.267zł. Wy-
pracowali go wolontariusze kwe-
stujący na terenie całego miasta, 
uczniowie szkół, sponsorzy i inni 
darczyńcy.  Dziękujemy!!!

Na zakończenie, wystąpiła 
Jadwiga Wyrwalec, która  za-
prezentowała swoje poetyckie 
utwory przy akompaniamencie 
gitary, wprawiając obecnych 
w nastrój pełen zadumy. Spo-
tkanie przyniosło także infor-
mację o nowym szefie sztabu. 
Będzie nim Małgorzata Zagór-
ska.  Kolejny finał już za rok.

Orkiestrowe bilanse 
Honorowy Obywatel Bierunia - Wojciech Czech 
odwiedził 9 marca nasze miasto. Gość za zain-
teresowaniem zwiedził  budynek Urzędu Miej-
skiego a szczególnie  salę narad w której znaj-
duje się obraz z jego wizerunkiem. 

Przypomnijmy, że  Wojciech Czech w latach 1990 - 1994 peł-
nił funkcję Wojewody Katowickiego. Właśnie ten okres działalno-
ści mgr inż. Czecha szczególnie związany jest z Bieruniem i jego 
dalszymi losami. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu oraz 
nieocenionej pomocy, udało się doprowadzić do odzyskania 
samodzielności administracyjnej Bierunia. Po 16 latach przyna-
leżności do sąsiednich Tychów, Bieruń stał się na powrót samo-
dzielnym i niezależnym miastem

Wojciech Czech od dawna był aktywny na polu polityki. W 
1981 r. został internowany i osadzony w areszcie KW MO w Ka-
towicach i więzieniu w Zabrzu - Porębie. W latach 1998 - 2002 
był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, pełniąc funkcje 
Przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzen-
nego, Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, 
członka Komisji Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Ochro-
ny Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Gość w dom…
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SESJA

g w sprawie wprowadzenia 
zmian do uchwały Nr V/1/
2007 Rady Miejskiej w Bie-
runiu z dnia 28.05.2007 r. w 
sprawie realizacji wniosków 
wynikających ze „Strategii 
Integracji i Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w 
Gminie Bieruń”

Zmiany do uchwały z 2007 
r. dotyczyły trzech punktów. 
Rada postanowiła zapewnić 
środki na zagospodarowanie i 
remont budynku Triady w bu-
dżetach gminy na 2010 i 2011 
r. w związku z planowanym 
przeniesieniem MOPS-u do 
pomieszczeń przy ul. Jagiełły 
1, który obecnie zajmuje Sta-
rostwo. Przeniesieniu siedziby 
Ośrodka towarzyszyć będzie 
przeniesienie do Triady Gmin-
nego Centrum Profilaktyki Uza-
leżnień. Wolne pomieszczenie 
po przeprowadzce mogą być 
przeznaczone na lokale socjal-
ne lub mieszkania komunalne. 
Trzeci punkt to zobowiązanie 
się Rady do zapewnienia środ-
ków finansowych w budżecie 
gminy na remont i rozbudowę 
przedszkoli, w celu zapewnie-
nia miejsc dla wszystkich dzie-
ci z rodzin tego oczekujących. 
Szerzej na temat statystyki i in-
nych informacji zawartych w 
opracowaniu Dyrektora MOPS-
u w innym miejscu Rodni.

g w sprawie ustalenia regu-
laminu określającego wyso-
kość oraz szczegółowe wa-
runki wypłacania dodatków 
do wynagrodzenia zasadni-
czego, szczegółowe warun-
ki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny 

doraźne, zastępstw nauczy-
cieli oraz wysokość i warunki 
przyznawania nagród ze spe-
cjalnego funduszu nagród.

Regulamin wymieniony w ty-
tule określa warunki dotyczą-
ce składników wynagrodzenia 
nauczycieli na 2009 r. Zapew-
nia on realizację wytycznych 
zawartych w przepisach Kar-

ty Nauczyciela, które przyję-
ła Rada Miejska w listopadzie 
ubiegłego roku. W bieżącym 
roku weszła w życie ustawa 
podjęta 21 listopada 2008 r. 
zmieniająca Kartę Nauczyciela. 
Od jej wejścia w życie wszyst-
kie regulaminy wynagradzania 
uchwalane  są nie na rok ale 
bezterminowo. W ocenie nad-
zoru prawnego Wojewody Ślą-
skiego regulaminy uchwalone 
przez wejściem w życie zmian i 
po tym terminie zostały z mocy 
prawa uchylone. W związku z 
powyższym zaistniała potrzeba 
opracowania nowego regula-
minu, w którym została zmie-
niona tylko kwota dodatku za 
sprawowanie funkcji opiekuna 
stażu z 30 zł na 50 zł. Pozostałe 
składniki płacy będą na pozio-
mie uchwalonym przez Radę 
Miejską w dniu 21.11.2008 r.

g w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji na prace kon-
serwatorskie restauratorskie 
lub roboty budowlane przy za-
bytkach wpisanych do rejestru 
zabytków znajdujących się na 
terenie miasta Bierunia.

Uchwała określa zasady 
udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie restaurator-
skie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do 
zabytków znajdujących na te-
renie Bierunia. Zgodnie z usta-
wą o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami z 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami  kata-
log prac jest szeroki i obejmuje 
kilkanaście pozycji m.in. spo-
rządzanie ekspertyz technicz-
nych, przeprowadzanie badań, 
wykonanie dokumentacji kon-
serwatorskiej, zabezpieczenie 
zachowania i utrwalenie sub-
stancji zabytku, odnowienie 
lub uzupełnienie tynków, za-
kup materiałów konserwator-
skich i budowlanych itd.

Na terenie Bierunia do re-
jestru zabytków wpisano ko-
ściółek p.w. Św. Walentego, 
kościółek p.w. Św. Bartłomieja 
oraz kopiec przy ul. Kopcowej.

g w sprawie dzierżawy 
zbiornika Łysina.

Zmieniona ustawa  o gospo-
darce nieruchomościami nie 
jest spójna z ustawą o samo-
rządzie gminnym. Przypadków 
braku spójności przepisów do-
tyczących samorządu gmin-
nego jest wiele. Wracając do 
istoty należy przypomnieć, że 
ustawa o samorządzie gmin-
nym stanowi, że w przypadku 
umowy dzierżawy nierucho-

mości gminnej zawartej na 
czas oznaczony do 3 lat strony 
zawierają kolejną umowę doty-
czącą tego samego przedmio-
tu poprzedzoną uchwałą Rady. 
Na początku 2009 r. Prezes 
Koła Nr 2 zwrócił się do Bur-
mistrza o użyczenie zbiornika 
Łysina na działalność wędkar-
ską na okres 4 lat. Prośba ta 
była motywowana faktem, iż 
okres czteroletni jest niezbęd-
ny do wykonania umocnienia 
brzegów zbiornika krzewami. 
Zbiornik ten był już przedmio-
tem użyczenia w latach po-
przednich. Ustawa o gospo-
darce nieruchomościami wy-
maga podjęcia uchwały przez 
Radę gdy umowa jest zawar-
ta na czas oznaczony dłuższy 
niż 3 lata. Zgoda jest również 
wymagana w przypadku, gdy 
po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat strony za-
wierają kolejne umowy, któ-
rych przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. Brak spójności 
przepisów dotyczy dzierżawy, 
która jest umową nazwaną w 
kodeksie cywilnym podobnie 
jak umowa użyczenia. W od-
niesieniu do tej ostatniej prze-
pisy przytoczone wyżej nic nie 
stanowią, jeżeli chodzi o umo-
cowanie Rady. Przypadek taki 
rozpatruje obecnie sąd, a roz-
strzygnięcie wyjaśni istniejące 
wątpliwości. W tym miejscu 
należy zwrócić uwagę, że obie 
umowy różnią się m.in. tym, 
że użyczenie jest bezpłatne. 
Może się więc okazać po wy-
roku sądu rozpatrującego spór 
pomiędzy powiatem tarnogór-
skim i Wojewodą Śląskim, że 
uchwała nie będzie potrzebna, 
a załatwienie sprawy będzie 

Radni obradowali

W dniu 26 marca 2009 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej. Tematem wiodącym sesji była ocena wykonania zadań z zakre-
su pomocy społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomocą społeczną Rada zajmuje się 
dość często. Zalicza ją do priorytetów i wnikliwie analizuje. Wpływ na częstotliwość obrad poświęconych tym proble-

mom mają zmiany przepisów. Posiadają one swoje odzwierciedlenie zarówno w organizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, zwłaszcza strukturze zatrudnienia jak i wielkości środków przekazywanych na pomoc społeczną z budżetu gminy. Od począt-
ku funkcjonowania pomocy społecznej w nowych realiach ustrojowych pomoc świadczona osobom potrzebującym przekazywa-
na była zarówno ze środków gminy jak i budżetu państwa. Zmiany jakie zaszły w ostatnich kilkunastu latach zmieniły proporcje. 
Teraz główny ciężar spoczywa na gminie. Wracając do sesji Rada dokonała oceny realizacji zadań przez MOPS odnosząc się do 
okresu jaki upłynął od ostatniej sesji poświęconej tym problemom, która miała miejsce w 2007 r. Rada podjęła wówczas uchwałę, 
a obecnie dokonała jej oceny i aktualizacji. Z opracowania przedstawionego Radzie przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej wynika, że niemal we wszystkich pozycjach, czy też poprawniej, we wszystkich rodzajach świadczonej pomocy od-
notowany został spadek w porównaniu do 2007 r. Powodów na pewno jest kilka. Bez wątpienia dwa dominują, a są nimi sytuacja 
ekonomiczna rodzin i rynek pracy. W ubiegłym roku odnotowano rekordowo niską stopę bezrobocia. Drugim powodem są niskie 
kwoty bazowe dla otrzymania świadczenia. Często nieznaczne przekroczenie ich eliminuje z przyznania pomocy. Tak jak zasygna-
lizowano wcześniej podsumowaniem dyskusji była uchwała:

Ciąg dalszy na str. 11
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SPOŁECZEŃSTWO

Powiatowe Centrum Admi-
nistracji i Kultury  powstaje 
na Ścierniach nieopodal bu-
dynków Centrum Inicjatyw 
Gospodarczych i Powiatowej 
Komendy Policji. 

Jak wiadomo, w jedenastym 
roku od powołania Powiatu Bie-
ruńsko-Lędzińskiego Starostwo 
Powiatowe nadal nie ma sa-
modzielnej siedziby. Od wiosny 
1999 roku mieści się w Bieruniu 
Nowym, w tzw. Triadzie, wynaj-
mowanej od Miasta Bierunia.  

15 lutego 2007 roku Rada Po-
wiatu przyjęła uchwałę w spra-
wie wyrażenia zgody na nabycie 
od Augustyna Stompora nieru-
chomości gruntowej w Bieruniu 
– Ścierniach z przeznaczeniem 
pod budowę przyszłego Powia-
towego Centrum Administra-
cji i Kultury.  Budynek pomieści 
Starostwo Powiatowe. Pragnie-
niem samorządu powiatowe-
go jest, by nowy obiekt dobrze 
służył powiatowi w wypełnianiu 
jego zadań, obywatelom ułatwił 

kontakt z urzędem i 
dodatkowo zapew-
nił warunki do or-
ganizacji spotkań, 
odczytów, wystaw, 
koncertów itp., co 
– zgodnie z ocze-
kiwaniem – powin-
no przyczynić się 

do nowych inicjatyw i ożywienia 
życia społeczno-kulturalnego w 
powiecie.

Budynek zaprojektowali Grze-
gorz Freitag i Kornelia Żołna z 
biura FREITAG - ŻOŁNA AR-
CHITEKCI SC z Lędzin. Przetarg 
na wykonastwo wygrało Przed-
siębiorstwo Produkcyjno - Han-
dlowo-Usługowe CARBUD SA z 
Bierunia. 

12 marca odbyło się uroczy-
ste wmurowanie aktu erekcyj-
nego. Wśród osób, które pod-
pisały dokument poświęcony 
przez  dziekana bieruńskie-
go ks. proboszcza Waleriana 
Ogiermana byli między inny-
mi: starosta Piotr Czarnyno-
ga i burmistrz bierunia Ludwik 
Jagoda.

kontakt z urzędem i 
dodatkowo zapew-
nił warunki do or-
ganizacji spotkań, 
odczytów, wystaw, 
koncertów itp., co 
– zgodnie z ocze-
kiwaniem – powin-
no przyczynić się 

Powstaje Starostwo

Nowy zarząd 
BLIPH

Zmiany w prawie pracy, 
zmiany w ustawie o zamówie-
niach publicznych, możliwości 
pozyskania środków unijnych 
na rozwinięcie działalności, 
zmiany w ustawie o podatku 
dochodowym i VAT, korzyści 
płynące z wykorzystania prze-
pisów prawa inwestycyjnego,  
metody walki ze stresem, czy 

chociażby zapisy ustawy kon-
sumenckiej - to tylko niektóre z 
licznych problemów interesują-
cych przedsiębiorców. 

Doskonałym forum do oma-
wiania tych zagadnień jest Bie-
ruńsko-Lędzińska Izba Prze-
mysłowo – Handlowa skupiają-

ca ponad 30 przedsiębiorców 
z naszego regionu.

20 marca w siedzibie 
Centrum Inicjatyw Gospo-
darczych odbyło się Wal-
ne Zgromadzenie Członków 
Bieruńsko-Lędzińskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w 
czasie którego  ustępujące 
władze Izby przedstawiły spra-
wozdanie z dotychczasowej 
działalności za którą uzyskały 
absolutorium. 

Następnie członkowie Izby 

dokonali wyboru nowych 
władz. Ponownie na piastowa-
ne społecznie stanowisko pre-
zesa został wybrany Grzegorz 
Nowak a na stanowisko wice-
prezesa – również sprawowa-
ne społecznie – wybrano po-
nownie Jana Janika.     

Nowy zarząd przedsta-
wił plan pracy na najbliższą 
kadencję, który przewidu-
je między innymi:  dalsze 
umocnienie pozycji Bieruń-
sko-Lędzińskiej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej  jako 
najważniejszego reprezen-
tanta środowiska przedsię-
biorców powiatu oraz roz-
szerzenie grona firm człon-
kowskich poprzez  skupienie 
wokół Izby znaczącej części 
firm regionu.  Służyć temu 
będą między innymi: orga-
nizacja szkoleń, warsztatów 
i innych sposobów poszerza-
nia wiedzy na tematy zapro-
ponowane przez członków. 

Ważne miejsce w pracy Izby 
zajmować będzie: zacieśnie-
nie współpracy gospodarczej 
pomiędzy Członkami Izby, 
zapoznanie firm z regulacja-
mi prawnymi, dyrektywami i 
procedurami obowiązujący-
mi w obrocie gospodarczym 
w Unii Europejskiej oraz pro-
mocja Izby i jej członków w 
regionalnych mediach.
Okazji do promocji z pewno-

ścią nie braknie bowiem już 5 
września odbędzie się – uro-
czystość 10-lecia istnienia Bie-
ruńsko-Lędzińskiej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej, o której 
z pewnością napiszemy w jed-
nym z kolejnych wydań Rodni.

Są rehabilitanci
W wyniku postępowania przeprowadzonego przez komisje 

powołaną przez Burmistrza, w której pracowali również leka-
rze, wyłoniony został wykonawca Programu Zdrowotnego, 
dotyczącego rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej z terenu gminy Bieruń w warunkach domowych. Będzie 
nim fizjoterapeuta mgr Przemysław Widzyk.

Program zostanie rozpropagowany wśród zakładów opie-
ki zdrowotnej działających na terenie Gminy Bieruń. Celem 
programu jest stworzenie szansy dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej na ograniczenie dysfunkcji narządu ruchu, za-
trzymania postępowania niekorzystnych zmian w narządzie 
ruchu oraz poprawę stanu zdrowia.
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W kinoteatrze „Jutrzenka” 
13 marca odbyło się spotka-
nie szczególnych mieszkań-
ców powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego – uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjal-
nych, licealnych  oraz wszyst-
kich piszących i mających 
ochotę na podzielenie się 
swoją lirycznością.

Właśnie tego dnia odbyło 
się rozstrzygnięcie i wręcze-
nie nagród V edycji Powiato-
wego Konkursu Poetyckiego 
„Wyzwolenie z Przeciętno-

WYNIKI
Kategoria szkół podstawowych:
I MIEJSCE - Ryszard Lipiński ze SP nr 1 w Lędzinach,
II  MIEJSCE - Małgorzata Gołaś ze SP nr 1 w Lędzinach
III MIEJSCE - Kornelia Hycz ze SP nr 1 w Bieruniu,
1.Wyróżnienie - Kinga Gałuchowska ze  SP nr 3 w Lędzi-
nach, 
2. Wyróżnienie - Aneta Kotlorz ze SP  nr 3 w Bieruniu,
3. Wyróżnienie - Angelika Gwóźdź  ze  SP w Międzyrzeczu. 
 Wśród uczniów szkół gimnazjalnych przyznano jedną na-
grodę dla Natalii Rojek z G1 w Lędzinach.
 Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:
I MIEJSCE - Sonia Siemianowska, II MIEJSCE – Dominika 
Swatowska,  wyróżnienie - Magdalena Pomietło wszystkie z  
Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu, 

– Po raz kolejny statuetkami 
Clemensa honorujemy osoby, 
które swą pasją i twórczym dzia-
łaniem uwrażliwiają nas na pięk-
no i dobro, wydobywają i popu-
laryzują dorobek naszej ziemi ro-
dzinnej, inspirują nas do tego, 
abyśmy byli lepsi, żyli mądrze 
i godnie – powiedział starosta 
Piotr Czarnynoga   19 marca w 
kinoteatrze „Jutrzenka” podczas 
rozdania nagród Starosty Bie-
ruńsko-Lędzińskiego w dziedzi-
nie kultury - Clemensy 2008.

Nagrody przyznawane są od 
2001 roku w trzech kategoriach: 
Clemens Pro Arte - za osiągnię-
cia w twórczości artystycznej, 
Clemens Pro Cultura - za upo-
wszechnianie kultury oraz Cle-
mens Pro Publico Bono - za 
wsparcie inicjatyw na rzecz kul-
tury i ochrony jej dóbr. 

W tym roku, życzliwość jury 
zyskały osoby związane z na-
szym miastem.

Nagrodę Clemens Pro Arte 
przyznano rodzeństwu Kalinie 
i Remigiuszowi Dulko pocho-
dzącym z Bierunia. Kapituła do-
ceniła „niepowtarzalny charakter 
i znaczenie dorobku artystycz-
nego Rodzeństwa (...) „Tajemni-
czym Ogrodzie” przy ul. Solec-
kiej w Bieruniu, którego projek-
towaniem artystycznym zajęła 
się Pani Kalina, a który dopełnia-
ją rzeźby Pana Remigiusza”.

W kategorii Clemens Pro 
Cultura nagrodę otrzymał  Jó-
zef Wadas od lat mieszkający 

w Bieruniu ostatnio związany 
z zespołem Nowobierunianki. 
Kapituła przyznała  nagrodę za 
„...dorobek twórczy oraz cało-
kształt działalności związany z 
upowszechnianiem kultury w 
powiecie bieruńsko-lędzińskim 
(...) na szczególną uwagę za-
sługuje ochrona i przekaz gwa-
ry śląskiej, ujawniające się w 
twórczości literackiej i publicy-
stycznej”.  Niestety Józef Wa-
das zmarł 23 marca, cztery 
dni po uroczystości rozdania 
nagród.

W trzeciej kategorii Clemens 
Pro Publico Bono nagrody nie 
przyznano. 

Burmistrz - Ludwik Jagoda  
gratulując wszystkim Nomino-
wanym i Laureatom powiedział: 
życzmy  sobie, aby twórcza pa-
sja i aktywność przyniosły Pań-
stwu wiele satysfakcji dając nam 
odbiorcom wiele radości oraz 
aby wasze dokonania  kulturalne 
jak najpełniej rozkwitły i zaowo-
cowały, zyskując  jak najwięcej 
odbiorców i  naśladowców. 

Clemensy 
2008 
rozdane!

Wyzwoleni z przeciętności

ści”. Do konkursu zgłosiło się 
65 twórców. Otrzymane pra-
ce podzielono na 3 katego-
rie: uczniowie szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych, po-
nadgimnazjalnych (licealiści i 
dorośli). Wyniki prezentujemy 
obok w ramce. Wspomnijmy 
jedynie, że w skład jury kon-
kursu weszli: Maciej Szcza-
wiński, redaktor Radia Ka-
towice, krytyk literacki, autor 
wielu książek,- przewodniczą-
cy jury oraz Magdalena Kly-
ta, kierownik kinoteatru “Ju-

trzenka”, z wykształcenia filo-
log, polonista, organizatorka i 
pomysłodawczyni “wyzwala-
nia  z przeciętności”. Dodat-
kową zachętą do udziału w 
konkursie było przedstawie-
nie nagrodzonych autorów na 
antenie Radia Katowice. Au-
dycja z laureatami konkursu 

odbyła się już 15 marca. Pod-
czas rozdania nagród, prze-
wodniczący jury dał młodym 
twórcom wiele wskazówek. 
Mówił co należy zmienić, nad 
czym trzeba popracować, jak 
szukać poetyckości, metafo-
ryczności w rzeczywistości, 
która nas otacza.
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Święto teatru w BOK-u

Marzec to święto teatru. 
Bieruński Ośrodek Kultu-
ry przygotował, jak co roku, 
niezwykle bogaty  wachlarz 
spektakli, barwny- od awan-
gardowych, po tradycyjne for-
my, teatry profesjonalne i  gru-
py amatorskie, od śmiechu po 
zadumę, refleksję…

Teatralną panoramę roz-
poczęły dwa spektakle 
„K- jak krasnoludek” 

oraz „Świniobicie” w wyko-
naniu  grupy „Naumiony” z 
Ornontowic. Już sama nazwa 
wskazuje, iż mamy do czynie-
nia z gwarą, tradycją. Pierw-
sza ze sztuk, to kolaż  bajek, 
ułożony w zabawną całość, 
trafiającą do każdej gru-
py wiekowej, zaś  druga, to 
wspomnienie ginących sma-
ków, zapachów, klimatów z 
czasów dzieciństwa. Spotka-
nie przy rodzinnym stole, bli-
skie rozmowy, niczym wyrwa-
ne z naszego życia i przenie-

sione na scenę Domu Kultury 
„Gama”.

Wszystko okraszone 
dobrym humorem, 
czego chcieć wię-

cej? Kilka dni później, 27 mar-
ca zaprezentowała się gru-
pa „ Fantom” działająca przy 
Bieruńskim Ośrodku Kultury. 
Premierowa sztuka- „Odlot” 
przygotowana na podstawie 
powieści Inki Dowlasz,  to hi-
storia dziewczyny borykającej 
się z problemami dorastania, 
konfliktami pokoleniowymi. 
Opiekunka, reżyserka sztuki, 
pani Joanna Lorenc, uważa 

że  spektakl  jest głosem do-
rastających ludzi, pokazaniem 
ich problemów, lęków, rodzin-
nej toksyczności,  do której 
doprowadza przerost ambicji 
rodziców, brak akceptacji, zro-
zumienia, czasu… To ostrze-
żenie, że trzeba wsłuchać się 

w swoje dziecko, jego świat, 
nie wolno skreślać potrzeb in-
nych ludzi, nazrzucać im swo-
jej woli. Niczym starożytne 
katharsis, sztuka ta wzbudza 
emocje, widz odczuwa litość i 
trwogę, bunt i cierpienie, krzyk 
ze sceny wzbudza lęk, strach,  
ostrzega, by nie popełniać 
błędów, rozmawiać i  słuchać, 
…  Sobota, 28 marca- święto 
teatrów awangardowych, po-
szukujących. W kinoteatrze 
„Jutrzenka”  odbyły się dwie 
spektakularne premiery, mia-
nowicie sztuka „Zniewolenie” 
– „Epidemii” oraz „Alicja w …

”- „Fabryki Marzeń”.  Pierwsza 
grupa, prowadzona przez Mi-
chła Sabata, działa już od 12 
lat, w tym roku w całkowicie 
nowym składzie. Tym więk-
sza trema, obawa przed re-
akcją publiczności, bliskich. 
Aktorzy stworzyli sami spek-

takl, jednocześnie ucząc się 
przestrzeni scenicznej, środ-
ków wyrazu. „Zniewolenie” 
to metafora   naszych lęków, 
barier, ograniczeń spotyka-
nych w codziennym życiu, 
niezrozumienia, braku akcep-
tacji odmienności… To krzyk 
młodych ludzi, walczących z 
rzeczywistością, narzucają-
cą normy, standardy, reguły. 
Widzów zaskoczyła ogromna 
klatka, element scenografii, 
wyrażający tytułowe „zniewo-
lenie”, do tego muzyka wzma-
gająca emocje widza. „Fa-
bryka Marzen” – nowy twór 

teatralny, działający od roku, 
założony przez braci Piotra i 
Michała Sabatów, zrzeszają-
cy młodych ludzi, wywodzą-
cych się z teatru „Epidemia”, 
dla których sztuka sceniczna 
stała się sposobem na życie 
( www. teatr-fabryka.pl).  Dzię-

ki „fabrykantom” zobaczyli-
śmy widowisko  „Alicja w …”. 
Zderzenie dwóch światów, re-
alnego i irracjonalnego, gdzie 
tak naprawdę nie wiemy, który 
jest nam bliższy, prawdziwszy, 
rzeczywisty. Czy  bycie innym, 
to już szaleństwo? 

Oniryczna, bajkowa wi-
zja, przeniesienie do 
świata dzieciństwa, 

pełnego baniek mydlanych, 
pozytywek, postaci  niczym w 
„Alicji z krainy czarów”, kon-
trastująca z twardymi regu-
łami obowiązującymi w grze, 
zwanej życiem. Zderzenie sione na scenę Domu Kultury w swoje dziecko, jego świat, 
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P ierwszy Powiatowy  
Przegląd Kabareto-
wy pod hasłem: „Ka-

baret jest dobry na wszyst-
ko”, który odbył się 23 mar-
ca sprawił, że  Kinoteatr 
„Jutrzenka” zatrząsł się od 
śmiechu.  Do konkursu przy-
stąpiło 10 zespołów kabare-
towych oraz solistów z oko-
licznych szkół ponadgimna-
zjalnych i gimnazjalnych. Jak 
powiedziała jedna z jurorek -  
Magdalena Klyta  uczestnicy 
prezentowali naprawdę świet-
ną  grę aktorską, opanowanie 
na scenie, doskonałą dykcję i 
co ważne naprawdę bawili do 
łez. Ciekawym i wartym pod-
kreślenia faktem było to, że 
dwa zespoły zaprezentowały 
swoje teksty autorskie i choć 
w porównaniu z mistrzow-
skimi standardami kabareto-
wymi nie zyskały tak szero-
kiego poklasku, były jednak 
niezwykle twórcze i...równie  
dobrze bawiły. 

Organizacją i przebie-
giem konkursu zajęły 
się polonistki bieruń-

skiego liceum: Dagmara Je-

Jutrzenka pełna śmiechu

zierska i Dagmara Kupczyk. 
Współorganizatorem i funda-
torem nagród była Rada Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskie-
go, która od lat wspiera ini-
cjatywy kulturalno-oświatowe 
w naszym powiecie. Uczest-
ników szkół powiatowych 
oceniało niezależne jury w 
składzie-  Zofia Łabuś – dy-
rektor BOK ,  Magdalena Kly-

ta- kierownik „Jutrzenki” oraz  
Zbigniew Piksa- redaktor 
naczelny Rodni, który pełnił 
funkcję przewodniczącego. 

Zaprezentowane progra-
my oceniano  w dwu 
kategoriach: skecz 

i piosenka kabaretowa. W 
pierwszej z nich zwyciężył 
kabaret „Ludzie myślący in-
aczej”, miejsce II zdobył ze-

spół „Petain”, zaś III- grupa 
„Na odwrót” ( wszyscy laure-
aci z Liceum Ogólnokształcą-
cego w Bieruniu). W kategorii 
piosenka przyznano 2 równo-
rzędne miejsca pierwsze Be-
acie Popiołek z Gimnazjum 
w Lędzinach Goławcu oraz 
zespołowi Zgoon z liceum 
bieruńskiego. 

cywilizacji z jednostką, świa-
tem marzeń, indywidualizmu 
z zagmatwanym systemem 
znaków, przemieszania war-
tości. Całość wyrażona po-
przez ruch, taniec współcze-
sny, pantomimę, muzykę i grę 
świateł. Warto dodać, że ca-
łość powstała w głowach mło-
dych ludzi, a muzykę stworzyli 
Karol Adamczyk i Piotr Sabat.  
Jakie podsumowanie? Nasu-
wa mi się jedna myśl-mamy 
fajną i zdolną młodzież,  peł-
ną pasji, chęci, która sprawia, 
że nie ma czasu na nudę, a 
malkontenci, którzy wiecznie 
narzekają, że nic się nie  dzie-
je, może powinni zajrzeć do 
BOK-u, zarazić się teatrem, 
albo inną formą artystycznego 
wyrazu, zapraszamy. 

Dni Teatru 2009, punkt 
kulminacyjny- 29 mar-
ca, występ profesjonal-

nych aktorów z Teatru Polskie-
go   w Bielsku ze sztuką  „Sza-
lone nożyczki”.  Zabawna, 
pełna intryg komedia, opar-
ta   na interakcji z publiczno-
ścią. Wesoły, szalony zakład 
fryzjerski, pełen osobliwości. 

Przyglądamy się , a raczej 
na początku podglądamy, jak 
funkcjonuje, w jakim świecie  
jest osadzony , kto w nim kró-
luje. Nagle następuje zwrot 
akcji, ktoś ginie, aktorzy za-
praszają widzów do udziału 
w sztuce, poszukiwań zabój-
cy, musimy niczym Sherlock 
Holmes  myśleć, dedukować, 
wnioskować, poszukiwać tro-
pów, które doprowadzą nas  
do ujęcia sprawcy.  A  o to nie 
tak łatwo! Każdy z podejrza-
nych argumentuje swoją nie-
winność, handlarz antykami, 
fryzjerka, żona posła… Kto 
zabił? Dlaczego? Widzowie 
decydują o wyniku śledztwa, 
a tym samym o finale sztuki. 
Mieszkańcy Bierunia oskarżyli 
fryzjerkę, więc tym tropem po-
dążyła akcja.  Gdyby wybrali 
handlarza- byłby na straconej 
pozycji. Świetna sztuka,  pu-
bliczność bawiła się, uczest-
nicząc w akcji. Tegoroczne 
Dni Teatru już za nami, mamy 
nadzieję ,że pozostały ciepłe 
wspomnienia i za rok znów się 
spotkamy  w tak wielkim gro-
nie, i mile spędzimy czas.
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BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W KWIETNIU

Kinoteatr „Jutrzenka” ul. Spiżowa 4

16 kwietnia godz. 18.30

„Historie z tej ziemi - Góry Iranu” – spotkanie z podróżnikiem 

Ignacym Nędzą – wstęp wolny

23 kwietnia godz. 15.00

Spotkanie okolicznościowe dla PZERiI z okazji Dnia Inwalidy

25 kwietnia godz. 16.00 i 20.00

Film – „Idealny facet dla mojej dziewczyny” – wstęp wolny

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
14 kwietnia godz. 14.00

Spotkanie klubowe dla PZERiI 

22 kwietnia godz. 18.30

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” 

– walne zebranie

23 kwietnia godz. 19.00

„Historie z tej ziemi - Indonezja” – spotkanie z podróżnikiem 

Ignacym Nędzą – wstęp wolny

28 kwietnia godz. 14.00

Spotkanie okolicznościowe dla PZERiI z okazji Dnia Inwalidy

30 kwietnia godz. 11.00

Spotkanie Zespołu Charytatywnego

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
4 kwietnia godz. 17.00

Wspomnienie o Janie  Pawle II w wykonaniu grupy „PaSeBo” 

– wstęp wolny

6 kwietnia godz. 9.00

Kiermasz odzieżowy

17 kwietnia godz. 19.00

Lester Kidson Band i Patsy Gamble – koncert bluesowo 

- jazzowy – bilety w cenie 10 zł. do nabycia w placówkach 

BOK-u w godz. urzędowania

22 kwietnia godz. 9.30

Przegląd ekologiczny – Przedszkole nr 1

27 kwietnia godz. 9.00

Kiermasz odzieżowy

10 RODNIA · KWIECIEŃ · 2009 r.
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NASZE SPRAWY

należało wyłącznie do Bur-
mistrza.
g w sprawie dzierżawy 
gruntów gminnych.

Rada wyraziła zgodę na 
zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy dotyczącej tych 
samych nieruchomości po-
łożnej w Bieruniu z przezna-
czeniem na cele rolnicze. 
Łączna powierzchnia dwóch 
działek wydzierżawionych do 
31.12.2009 r. wynosi 18.910 
m2. Grunty te położne są w 
rejonie ul. Dolomitowej.

g w sprawie wystąpienia z 
Porozumienia Komunalnego 
w zakresie wody i ścieków.

Porozumienie komunal-
ne w zakresie wody i ście-
ków zostało zawarte w celu 
przejęcia mienia niepodziel-
nego Rejonowego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji w Tychach służą-
cego wykonywania zadań z 
zakresu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków. Po-
rozumienie zostało zawarte 
przez gminy, na terenie któ-
rych RWPiK prowadziło dzia-
łalność i uczestniczyły w nim 

W Centrum Inicjatyw Gospo-
darczych 26 marca odbyła się 
konferencja podsumowująca 
realizację projektu „Kompe-

tentny strażak – podniesienie 
poziomu wykształcenia i kwa-
lifikacji członków OSP powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego”. W ra-

OGŁOSZENIE
Gmina Bieruń przygo-

towuje się do kolejnej 
sprzedaży mieszkań ko-
munalnych. Uprawnionymi 
do wykupu  mieszkań  są  
najemcy, którzy posiadają 
umowy najmu i nie zalega-
ją z  płatnościami czynszo-
wymi. Zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisa-
mi, po wykonaniu operatu 
szacunkowego przez bie-
głego  rzeczoznawcę ,  
Rada Miejska w Bieruniu 
ustali dla każdego  najem-
cy indywidualnie cenę jego 
sprzedaży.

W związku z tym zwra-
camy się  z prośbą do za-
interesowanych o zgła-
szanie chęci nabycia 
mieszkania na własność.

Kompetentny strażak
mach projektu, od stycznia 24 
strażaków z jednostek OSP po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego 
uczestniczyło w szkoleniach 
komputerowych oraz kursach 
BLS - Basic Life Support (Pod-
stawowe Techniki Ratownicze), 
których celem było zapoznanie 
uczestników z zagadnieniami 
pomocy przedmedycznej w 
wybranych nieurazowych i ura-
zowych stanach zagrożenia ży-
cia oraz z metodami resuscyta-
cji krążeniowo-oddechowej 
dzieci i dorosłych. 

Realizacja projektu była 
możliwa dzięki pozyskaniu 
przez Bieruńską Fundację 
Inicjatyw Gospodarczych 
kwoty 48 536,00 zł z Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego.

gminy: Tychy, Bieruń, Boj-
szowy, Brzeszcze, Czecho-
wice Dziedzice, Goczałko-
wice Zdrój, Kobiór, Lędziny, 
Łaziska Górne, Miedźna, Mi-
kołów, Pszczyna, Orzesze, 
Suszec, Wyry. Gmina Bieruń 
przystąpiła do Porozumienia 
na podstawie uchwały Rady 
Miejskiej z dnia 28.06.1991 r.

W późniejszym okresie 
z Porozumienia wystąpiły 
gminy Mikołów, Czechowi-
ce Dziedzice, Goczałkowi-
ce Zdrój i Pszczyna. W roku 
2004 przedsiębiorstwo pań-
stwowe RPWiK zostało prze-
kształcone w jednoosobową 
spółkę Skarbu Państwa. Wo-
bec faktu przekazania przez 
Ministra Skarbu państwa w 
dniu 18.10.2007 r. na rzecz 
gminy Tychy 85 % akcji w 
kapitale zakładowym RPWiK 
Tychy S.A., a także zawarcia 
przez gminy uczestniczące w 
Porozumieniu umowy w spra-
wie podziału akcji pomiędzy 
gminy, cel istnienia Porozu-
mienia został zrealizowany. 

Opracował

Sekretarz Miasta
Jerzy Stok

Radni 
obradowali
dokończenie ze strony 5
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Uczniowie klasy SP nr 1 brali udział w 
Szkolnych Dniach Regionu w Lędzinach. 
Tegoroczne dni odbywały się pod hasłem 
„Szkoła dawniej i dziś”. Każda z placówek 
miała przygotować krótką prezentację na 
temat swojej szkoły i plakat promujący ją. 
Jednym z punktów programu był turniej 
międzyszkolny. Paweł Kulski, Patrycja Ma-
kać i Sara Kozieł przeprowadzili wywiad, w 
którym zaprezentowali naszą szkołę. W tur-
nieju „Zagadki i łamigłówki w sam raz dla 
naszej główki” uczniowie naszej szkoły byli 
najlepsi i zdobyli I miejsce. Uczniów do Dni 
Regionu przygotowała mgr Barbara Rysz-
ka. Plakaty przygotowane przez poszcze-
gólne szkoły zostaną zaprezentowane w 
Urzędzie Miasta w Lędzinach.

Szkolne dni regionu

Safari w wannie
Kąpiąc się zasnąłem w wannie
i śniłem o afrykańskiej sawannie.
Zobaczyłem nie wiem skąd,
odległy, wielki czarny ląd.

Były tam oazy i pustynie,
bo z tego ten ląd słynie.
Szły tam zebry, lwy i hipopotamy
i wielbłąd na samym końcu karawany.

Wszystkie zwierzęta stają w zawody
w wielkim wyścigu do źródła wody.
Kto przegra ten wyścig to sami wiecie,
że słabszy ginie, tak jest na świecie.

Mnie nie obchodzą braki wody i sawanny,
bo ja mam przecież wody pół wanny.
Lecz nagle zerwał się wir wielki na sawannie,
to nie tornado, to puścił korek w mej wannie.

Więc już wystarczy leżenia w zimnej wodzie
i snów o afrykańskiej dzikiej przyrodzie.
Trzeba iść spać do delikatnej, miękkiej pościeli
i w poniedziałek powiedzieć: byle do niedzieli. 

  
 Wiersz Rysia Lipińskiego ze Szkoły 
Podstawowej w Lędzinach ,laureata 
konkursu „Wyzwolenie z przeciętności”

Tydzień 
Nauk 
Ścisłych

20 marca w Gimnazjum nr 
2 w Bieruniu odbyła się co-
roczna impreza ogólnosz-
kolna „Finał Tygodnia Nauk 
Ścisłych”. Uroczystość była 
uwieńczeniem całotygodnio-
wych zmagań w zawodach, 
konkursach i turniejach orga-
nizowanych przez nauczycieli 
przedmiotów ścisłych. Od po-
niedziałku nasi uczniowie pró-
bowali swoich sił w turniejach. 
W konkursie „Jeden z dziesię-
ciu” organizowanym przez pa-
nią Joannę Gawor zwyciężyli: 
Grzegorz Malina (I msc.), Ra-
fał Pytel (II msc.) oraz Eweli-
na Bobak (III msc). W innym 
geograficznym konkursie: „Ja-
kie to miejsce na Ziemi” miej-
sce I zajął Krystian Gretka, II 
– Michał Swoboda, a miejsce 
trzecie przypadło w udziale 
Bartoszowi Trzopkowi. Nie za-
brakło chemicznych łamigłó-
wek, o co zadbała pani Teresa 
Kowalczyk. W konkursie „Jak 
powstają perfumy?” najlepsza 
okazała się Katarzyna Szweda, 
II miejsce zajęła Karolina Gę-
bołyś, a miejsce III wywalczy-
ły Magdalena Urbańczyk oraz 
Magdalena Łuczak. W „Che-
micznych łamigłówkach” zwy-
ciężyła Katarzyna Winiarska, 
natomiast miejsce II i III zajęli 
odpowiednio: Daniel Mikulski 
oraz Karolina Witoszek. Popu-
larnością cieszył się konkurs 
fizyczny organizowany przez 
panią Żanetę Sikorską „Fizy-

ka w obiektywie”. W pierwszej 
trójce zwycięzców znaleźli się: 
Paweł Cichy, Damian Olszono-
wicz oraz Paweł Kucz. 

Jak co roku w konkursach, 
biorąc pod uwagę ich ilość,  
prym wiodła królowa nauk 
– matematyka. W „Matema-
tycznym maratonie” przygoto-
wanym przez panią Magdale-
nę Goraus pierwsze miejsca 
przypadły w udziale Bartoszo-
wi Trzopkowi, Maurycemu Ko-
ćwinowi oraz Jakubowi Bor-
kowskiemu. Natomiast organi-
zowane przez panią Katarzynę 
Duży „Łamigłówki zapałczane” 
wygrał Aleksander Stelmaczo-
nek, a drugie miejsce wywal-
czył Rafał Hojna. W „Matema-
tycznym rysunku” najlepszą 
okazała się Patrycja Hornik, a II 
i III miejsce przypadło Pawłowi 
Kuczowi oraz Mai Sinicy. To nie 
koniec zmagań matematycz-
nych. W konkursach  organizo-
wanych przez panią Annę Bla-
chę zwyciężyli: w „Magicznych 
kwadratach” - Mateusz Nita, 
a w „Rebusach matematycz-
nych” Daniel Mikulski. Dużą 
popularnością cieszył się kon-
kurs przygotowany przez pa-
nie: Magdalenę Goraus i Annę 
Blachę „Postacie z bajek”. 
Tu zdolnościami również pla-
stycznymi wykazali się”: Sylwia 
Pianka (I msc.), Ewelina Maj-
kut i Dawid Wilk (II msc.) oraz 
Bartosz Winogrodzki, Krystian 
Rumiński i Joanna Jarczyk (III 
msc.).  W „Zagadkach logicz-
nych” naszej szkolnej gazetki 
„Matematołka”, nad którą pie-
czę sprawuje pani Anna Ada-
mek, niepokonanym okazał się 
Daniel Grześlak.

Kto nie posiadał zdolno-
ści typowo matematycznych, 
mógł wziąć udział w konkur-
sach biologicznych organizo-
wanych przez panią Marię Ku-
kiełkę: „Poznaj swoje ciało” 
(zwycięzcy: Weronika Urbaś, 
Michał Swoboda, Mateusz Do-
bry) i „Ochrona środowiska w 
Polsce” (zwycięzcy: Katarzyna 
Szweda, Katarzyna Winiarska, 
Krystian Gretka) oraz w kon-
kursie „Świat roślin”  organizo-
wanym przez panią Agnieszkę 
Wadas” (zwycięzcy: Patrycja 
Ciepły, Maurycy Koćwin, Żane-
ta Orzeł). O tym, jak dbać o sie-
bie, na pewno doskonale wie 
laureat konkursu „Bądź bez-
pieczny”- Paweł Gonsiorczyk. 
Pani Anna Adamek zorganizo-
wała także konkurs: „Odgadnij 
co to? ”, który wygrała Paulina 
Jochemczyk.

Dla miłośników multimediów 
dwa konkursy przygotował 
pan Adam Śleziona. W kon-
kursie „Google Earth: Znajdź 
to miejsce na Ziemi” I miejsce 
zajął Jakub Borkowski, miejsce 
II – Michał Swoboda, a miejsce 
III – Adam Sosna. Natomiast 
Szkolnym Mistrzem Klawiatury 
został Aleksy Przybylski. Tym-
czasem uczniowie i nauczycie-
le pasjonujący się sudoku mo-
gli przystąpić do konkursu pani 
Henryki Gąsior. Najlepsza w 
rozwiązywaniu sudoku okaza-
ła się Joanna Ficek, II miejsce 
wywalczyła Dominika Sajdok a 
miejsce III przypadło w udziale 
Dawidowi Wilkowi. 

Turniej „Co dwie głowy, to 
nie jedna” odbył się w dniu fi-
nału „Tygodnia Nauk Ścisłych”. 
Wzięli w nim udział uczniowie 

klas I, rywalizując między sobą 
w dwuosobowych zespołach. 
Zwycięską okazała się drużyna 
1e: Karolina Witoszek oraz Ja-
kub Borkowski. II miejsce jury 
przyznało zespołowi 1d – Mau-
rycemu Koćwinowi i Adamowi 
Sośnie. Miejsce III wywalczyli 
przedstawiciele klasy 1b: Da-
mian Jałocha i Kinga Latocha. 

(BNN)
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W Powiatowym Zespole 
Szkół w Bieruniu uczniowie 
lubią się uczyć języka angiel-
skiego. Pozytywnie motywo-
wani przez swoich nauczy-
cieli pokazują, że są w tym 
naprawdę dobrzy, a sukcesy 
jakie odnoszą na różnego ro-
dzaju konkursach zachęcają 
do pilnej nauki. 

Drużyna chłopaków – To-
mek Jagoda , Paweł Durok 
i Tomek Gabrynowicz zdo-
byli pierwsze miejsce w I Po-
wiatowym Konkursie Wiedzy 
o Kulturze, Literaturze i Oby-
czajach Krajów Anglojęzycz-
nych, zorganizowanym przez 
nauczycielki języka angiel-
skiego liceum bieruńskiego 
pod hasłem „Romeo, oh Ro-
meo Wherefore art thou my 
Romeo?”. Wykazali się dużą 
wiedzą na temat kultury i oby-
czajów krajów anglosaskich, 
znajomością języka, reflek-
sem i umiejętnością pracy ze-
społowej.

Śpiewanie to skuteczny 
sposób szlifowania języków 
obcych i można się przy tym 
nieźle bawić. Szkolny zespół 
muzyczny „Traffic” w skła-
dzie: Wojtek Woźniok- wo-
kal, harmonijka ustna, Bartek 
Dzięcioł – perkusja, Łukasz 
Morawski- instrumenty kla-
wiszowe oraz Grzesiek Pta-
szyński – gitara, wyśpiewał 
I nagrodę na Festiwalu Pio-
senki Obcojęzycznej Szkół 
Ponadgimnazjalnych organi-
zowanym przez Zespół Szkół 
nr 7 w Tychach. Interpretacją 
ballady „Imagine” Johna Len-
nona zachwycili jury i publicz-
ność. Na co dzień chłopcy też 
żyją muzyką, Wojtek i Bartek 
są członkami zespołu blueso-
wo-rockowego „CROW”, sami 
piszą muzykę, teksty po pol-
sku i po angielsku, mają już 
na swoim koncie kilka koncer-
tów dla publiczności bieruń-
skiej, w tym sezonie planują 
nagranie debiutanckiej płyty. 

Łukasz Morawski jest uczniem 
Szkoły Muzycznej II stopnia w 
Katowicach w klasie klarnetu, 
w kościele Św. Barbary gra na 
organach podczas niedziel-
nych mszy świętych. 

To nie jedyny sukces 
uczniów bieruńskiego PZS-
u na tyskim festiwalu, Syl-
wia Drzewiecka i Agnieszka 
Sieradzka - czwartoklasist-
ki z technikum ekonomicz-
nego otrzymały wyróżnienie 
za wykonanie piosenki „Les 
Champs Elysees” Joe Das-
sin’a. 

Dawid Garus i Damian 
Kaczmarczyk z II klasy tech-
nikum informatycznego zna-
leźli w gronie 60 najlepszych 
uczestników ogólnopolskie-
go konkursu internetowe-
go KNOW AMERICA 2009, w 
którym wykazali się wiedzą z 
dziedziny kultury, historii i bie-
żącej sytuacji społeczno- go-
spodarczej USA. 

- Kształcenie u naszych 
uczniów umiejętności języko-
wych jest jednym z priorytetów 

szkoły - mówi Teresa Horst, 
dyrektor PZS w Bieruniu- w 
ostatnim czasie otrzymaliśmy z 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego doskonałe oprogra-
mowanie do nauki języków ob-
cych, kończymy remont jednej 
z pracowni językowych, która 
zostanie wyposażona w nowo-
czesny sprzęt multimedialny. 
Nasi uczniowie mają okazję 
ćwiczyć angielski i niemiecki 
uczestnicząc w wymianie pol-
sko-niemieckiej. Te działania 
przynoszą efekty.             (BS)

W Powiatowym Zespole Śpiewanie to skuteczny 

Najlepsi z angielskiego
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REKREACJA

Tym razem,  4 kwietnia odby-
ła się wiosenna wizyta emerytów 
w Moravskym Berounie. Strona 
Czeska przygotowała dla bieruń-
skich seniorów zwiedzanie zam-
ku krzyżackiego w Bruntalu – do 
niedawna mieście powiatowym 
Moravskyego Berouna. Po zwie-
dzaniu zamku odbyła się droga 
krzyżowa na wzgórzu nieopodal 
Bruntala – „Alei Lipowej” na któ-
rej znajdują się rzeźbione stacje 
drogi krzyżowej. W Moravskym 
Berounie  odbyło się spotkanie z 
czeskimi seniorami, którzy przed-
stawili swoje prace – piękne ręko-
dzieła – ozdoby świąteczne oraz 
inne elementy dekoracyjne. Z 
mieszkańcami Bierunia spotkali 
się także przedstawiciele władz 
Moravskiego Berouna: starosta 
Tomaš Feranec i jego zastęp-
ca Jan Brenkus Po wszystkim 
odbyła się Msza św. w kościele 
przy rynku.

Dziękujemy
Sekcja Skatowa K.S. „Unia Bieruń Stary” dziękuje spon-

sorom „XV Maratonu Skatowego” wśród których znaleźli się: 
BOSIR, Bieruński Ośrodek Kultury,  Urząd Miejski w Bieruniu, 
Starostwo Powiatowe, Hostel ERG,  p.Sławek, „Admirał” – 
Sajdok, Antoni Jagsz, Eugeniusz Wróbel, Jan Drozdek, Euge-
niusz Myszor, S.U.H. Jedność, Grzegorz Nowak, Stowarzysze-
nie Miłośników 600-letniego Bierunia, Henryk Kamienski  oraz 
„WABI” Dariusz  Białożyt.

28 marca br w Dudincach 
na Słowacji odbyły się pre-
stiżowe – międzynarodowe 
zawody z cyklu EAA Permint 
Meeting Walking Race.

Podczas tej imprezy padło 
wiele znakomitych wyników 
m.in. najlepszy tegoroczny re-

zultat 3:38:45 w chodzie na 50 
km, w którym prym przewo-
dził francuski zawodnik Diniz 
Yohann. Wysokie miejsca za-
równo wśród zawodniczek jak 
i zawodników, zaznaczyli nasi 
rodzimi chodziarze m.in. Rafał 
Augustyn na dystansie 50 km 
zdobył minimum na tegorocz-
ne Mistrzostwa Świata w Berli-
nie, Jakub Jelonek wygrał kon-
kurencję chodu na 20 km z wy-
nikiem 1:22:58 (gorszym o 28” 

od minimum na MŚ) natomiast 
Lucyna Chruściel i Katarzyna 
Golba (wszyscy AZS – AWF 
Kraków) uzyskały kwalifikacje 
na Młodzieżowe Mistrzostwa 
Europy w Kovnie (Litwa).

W mityngu tym po raz pierw-
szy wzięła udział grupa z UKS 

„Maraton – Korzeniowski. pl z 
Bierunia. W kategorii juniorek 
młodszych Kinga Mucha za-
jęła 8 miejsce na dystansie 5 
km, Krzysztof Rzeźnik (kat. ju-
niorzy mł.) na dystansie 10 km 
uplasował się na 5 miejscu, Ka-
mila Płoszczyca (kat. seniorki) 
zajęła 18 lokatę a natomiast Ka-
tarzyna Śleziona (trenerka klu-
bu, kat. weteranki) dystans 5 
km ukończyła na 3 miejscu.

Wśród chodziarskiej elity
Burmistrz przyznał stypendia sportowe na 2009r. następującym 

osobom: Szymon Kostka– uprawiana dyscyplina: badminton, kwota 
stypendium: 300zł. Krzysztof Rzeźnik – uprawiana dyscyplina: chód 
sportowy , kwota stypendium: 200zł. Dariusz Wróbel – uprawiana 
dyscyplina: tenis stołowy, kwota stypendium: 200zł. Kamil Węglarz-  
uprawiana dyscyplina: pływanie, kwota stypendium: 100 zł

Zasady i tryb przyznawania stypendium za wyniki sportowe re-
guluje uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu z 26 stycznia 2006 r. 
Ustala ona, że o stypendium może się ubiegać zawodnik, który:
a) uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk 

Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich oraz Mistrzostw 
Świata, Europy i Polski,

b) reprezentuje kraj lub macierzysty klub sportowy na zawodach 
sportowych,

c) w chwili przyznania stypendium sportowego nie ukończył:
- 16 lat w przypadku posiadania III klasy sportowej,
- 19 lat w przypadku posiadania II klasy sportowej,
- 25 lat w przypadku posiadania Mistrzowskiej i /lub I klasy spor-

towej.
Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju młodzieży 

szczególnie uzdolnionej sportowo, posiadającej miejsce zamiesz-
kania na terenie Bierunia lub zrzeszonej w klubach i stowarzysze-
niach kultury fizycznej mających swoją siedzibę na terenie miasta 
Bierunia.

Stypendia sportowe

Z wizytą u przyjaciół



Ówczesne władze, nie wyraziły zgody 
na takie wydawnictwo uznając, że „jakiś 
tam Bieruń, ze swoją skromniutką bo tyl-
ko 600 letnią rocznicą, zasługuje najwyżej 
na skromny zeszycik a nie poważną mo-
nografię.” 

W tej sytuacji – jak wspomina Jan Wie-
czorek  zaangażowany od początku w 
bieruńskie obchody a dziś przewodni-
czący Stowarzyszenia Miłośników 600 
letniego Bierunia – postanowiliśmy  wy-
dać zeszyt, którego objętość była równa 
jednemu arkuszowi drukarskiemu, czyli 12 
stron dzisiejszego formatu A5. 

Tytuł pierwszego wydania brzmiał: „Z 
przeszłości 600-letniego Bierunia” autor-
stwa Alojzego Lysko i Romana Nygi. Choć 
początkowo tego nie zakładano, w ciągu 
następnych 21 lat ukazało się łącznie 50 
tytułów. 

Dziś Zeszyty Bieruńskie to kilkustronico-
we opracowania o charakterze popularno-
naukowym i naukowym, opisujące wiele 
zagadnień z przeszłości Bierunia. Wśród 
50 pozycji, znalazły się takie tytuły jak: 
„Obrazki wspomnienia godne”, „Bieruń-
skie gazety”, „Bieruniana w dokumentach i 
prasie górnośląskiej XIX wieku”, „Pamiątki 
przeszłości Bierunia Kościół św. Bartłomie-
ja i Kościół św. Walentego”, „O kulturze lu-
dowej Bierunia i życiu codziennym miesz-
kańców”, „Z życia gminnej wspólnoty Bie-
runia i okolicznych wsi XIX w.”, „Migawki 
historyczne z przeszłości Bierunia Nowego 
i okolicy” i inne.

Na liście autorów znalazło się łącznie 
31 nazwisk: dr Jan Czempas, Helena Ci-
chy, Franciszek Kocurek, Józef kaleta, To-
masz Rogalski, prof. Dr hab. Edward Dłu-
gajczyk, ks. Jerzy Nyga, Gerard Miś, Woj-
ciech Jaworski, dr Bronisława Spyra, prof. 
dr hab. Wiesława Korzeniowska, prof. dr 

hab. Julian Gembalski, Julian Jańczak, 
dr Maria Lipok-Bierwiaczonek, Franciszek 
Serafin, Halina Gerlich, Marian Grzegorz 
Gerlich, Roman Marcinek, Mirosława Ma-
lik, Grzegorz Brzęczek, dr Małgorzata Ka-
ganiec, prof. Dr hab. Ryszard Kaczmarek, 
dr Barbara Sopot-Zębok, Przemysław Na-
dolski, Artur Caban, dr Danuta Kocurek, 
Hanna Czarnynoga, Jan Wieczorek, Grze-
gorz Sztoler. Okres w którym wydawano 
najwięcej zeszytów, przypada na lata 
1987-1995. Wydano wówczas 31 pozycji. 
Najwięcej, bo po 5 pozycji napisali: prof. 
Dr hab. Wiesława Korzeniowska oraz dr 
Jan Czempas, który był głównym redak-
torem zeszytów. Kolejne zeszyty miały 
coraz więcej stron i dotykały coraz szer-
szych zagadnień.

Z okazji wydania 50. “Zeszytów Bie-
ruńskich” Stowarzyszenie Miłośników 
600 letniego Bierunia zorganizowało 25 

marca w Domu Zbornym uroczyste spo-
tkanie. Spotkanie poprzedziło nabożeń-
stwo w kościele p.w. św. Walentego.

Wzięli w nim udział  autorzy opracowań, 
burmistrz Bierunia Ludwik Jagoda, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Henryk Sku-
pień, starosta Bieruńsko-Lędziński Piotr 
Czarnynoga oraz członkowie stowarzy-
szenia. 

Po przywitaniu gości przez pana Józefa 
Bergera, minutą ciszy uczczono zmarłych 
autorów opracowań. 

Jan Wieczorek - Przewodniczący Sto-
warzyszenia 600-letniego Bierunia, opo-
wiedział jak powstawały zeszyty. 

Następnie głos zabrał dr Jan Czempas, 
który jest głównym propagatorem wydaw-
nictw, korektorem i autorem wielu z nich. 
Dr Czempas przedstawił autorów wydaw-
nictw oraz opowiedział o kulisach prac nad 
broszurami i relacjach z autorami. Zdradził 
także, że jubileuszowy - 50. zeszyt poświę-
cony księdzu Janowi Trosze nie będzie 
ostatnim. Kolejny, który ma się ukazać bę-
dzie dotyczył najprawdopodobniej dzwo-
nów w bieruńskich kościołach. Tak więc ty-
tuł tego artykułu w Rodni już niebawem nie 
będzie aktualny.

Historia w pięćdziesięciu Zeszytach
Podczas obchodów 600-lecia nadania praw miejskich 
Bieruniowi w 1987 r. powołany wówczas Komitet ob-
chodów tej rocznicy, uznał, że jednym z elementów tej 
uroczystości powinno być wydanie monografii miasta. 


