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To oni sprawili, że w Jutrzence 
zabrakło wolnych miejsc!!!
Jak to się stało?

Wieść radosną niosą dzwony,
Na wsze świata grają strony,
Że zmartwychwstał Pan nad Pany,
Bóg wszechmocny i kochany.

Drodzy Mieszkańcy Bierunia, Czytelnicy RODNI życzymy Wam 
i Waszym Bliskim zdrowych, pogodnych świąt, mokrego dyngusu

i bogatego zajączka.
W IMIENIU RADY MIASTA - PRZEWODNICZĄCY JAN WIECZOREK

W IMIENIU URZĘDU MIASTA - BURMISTRZ LUDWIK JAGODA

Drodzy Mieszkańcy Bierunia, Czytelnicy RODNI życzymy Wam 

Bądź ambasadorem...
11
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INFORMATOR Telefon

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

216-40-35
Faks: 

216-47-77

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Jan Podleśny 216-40-35

SEKRETARZ MIASTA
Jerzy Stok

216-40-35
w. 14

URZĄD MIASTA

Wydział Ładu Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami 216-43-22

Wydział Gospodarki Komunalnej 216-47-19

Wydział Inwestycji Miejskich 
i Remontów 216-45-02

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

216-40-85
w. 26

Referat Administracji 216-40-85

Wydział Spraw Obywatelskich 216-41-04

Wydział Finansowy 216-41-18

Referat Sportu i Rekreacji 216-40-85
w. 27

Ośrodek Edukacji 216-16-35

Bieruński Ośrodek Kultury 216-40-16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216-21-76

RADA MIASTA

Dyżury

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

216-40-35
w. 34

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

216-40-35
w. 34

STRAŻ MIEJSKA

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

POLICJA

Tel. dyżurny (nr bezpłatny) 997

Policja w Lędzinach 216-75-40

STRAŻ POŻARNA

Tel. alarmowy 998

Centrum Alarmowe OSP 986

POGOTOWIA

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Energetyczne 991

Pogotowie Gazowe 227-31-24

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 782-90-00

Zarząd Dróg Powiatowych 216-61-73

LOKALIA ROZMAITOŚCI

Prezentacja dorobku i możli-
wości wykonawczych orkiestr 
zakładowych, miejskich oraz 
ochotniczych straży pożarnych 
działających na terenie powiatu 
i w regionie oraz upowszech-
nianie muzyki, przypomnie-
nie tradycji orkiestr, a co za 
tym idzie popularyzacja szero-
ko rozumianej kultury muzycz-
nej  to cele I Przeglądu Orkiestr 
Dętych.
Organizatorzy: Zarząd Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskie-
go i Bieruński Ośrodek Kul-
tury pozytywnie przychyla-
jąc się do inicjatywy Orkie-

stry Dętej KWK Piast w Bie-
runiu i jej dyrygenta Andrze-
ja Sapińskiego, zapowiadają, 
że impreza odbędzie się na 
Rynku naszego miasta w nie-
dzielę 22 maja w godzinach 
od 13.00 do 22.00. 
Z uwagi na tradycje górniczych 
orkiestr dętych oraz działalność 
wysoko ocenianych zespołów 
istniejących w naszym regio-
nie, współudział w przygoto-
waniu przeglądu potwierdziła 
Kompania Węglowa S.A.
W założeniach Przegląd Or-
kiestr Dętych będzie dorocz-
nym festiwalem dla szerokiej 

Pod kierunkiem starosty Piotra Czarnynogi odbyło się pierwsze 
posiedzenie komitetu organizacyjnego tegorocznych VI Powiato-
wych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych Lędziny’2005, zaplano-
wanych na 25 maja (środa). 
Igrzyska są spotkaniem integracyjno-sportowym. Głównym ce-
lem jest aktywizacja niepełnosprawnych, integracja organizacji i 
instytucji działających na ich rzecz. 
Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem. W Igrzyskach od-
bywających się przy udziale licznej widowni, tradycyjnie według 
ceremoniału olimpijskiego na stadionie MKS w Lędzinach, bie-
rze udział blisko 300 podopiecznych z bez mała 20 stowarzyszeń i 
ośrodków z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Tychów, My-
słowic i Katowic. W przygotowanie i organizację włączają się 
przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy instytucji po-
mocowych, klubu sportowego, rodzice i opiekunowie niepełno-
sprawnych, uczniowie szkół średnich.  Części sportowej towarzy-
szy część artystyczna, co sprawia, że igrzyska stają się piknikiem 
integracyjnym i wspólną zabawą wszystkich przybyłych. 
W Komitecie Honorowym VI Powiatowych Igrzysk Osób Nie-
pełnosprawnych znajdują się przewodniczący rad miast, gmin 
i powiatu. Na jego czele stoi dziekan bieruński, ks. kanonik Jó-
zef Przybyła.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Ży-
cia” w Bieruniu, uruchomiło rehabilitacje ruchową (hydroterapię)  
na basenie kąpielowym przy Szkole Podstawowej nr.1 w Bieru-
niu  Starym. 
Niepełnosprawne osoby lub ich opiekunowie zainteresowane 
w/w formą rehabilitacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 
tel. 216 - 27 - 29

Często narzekamy na uciążli-
wości, jakie w Bieruniu stwa-
rza kopalnia „Piast”. Tymcza-
sem, mieszkańcy Woli walczą 
o swoją  dawną kopalnię Cze-
czott, włączoną pięć lat temu 
do „Piasta” jako Ruch II. 
Kompania Węglowa planu-
je zamknąć Ruch II do końca 
kwietnia, kiedy to zakończy się 
fedrowanie na dwóch ostatnich 
ścianach. Jak  tłumaczył miesz-
kańcom zgromadzonym w 
Urzędzie Gminy w Miedźnej, 
dyrektor KWK „Piast” - Lech 
Mielniczuk, skomplikowana 

tektonika i uskoki, uniemożli-
wiają dalsze wydobycie w tym 
rejonie. Dlatego, po wyczer-
paniu złoża, którego starczyło 
akurat do tego roku,  Czeczot-
ta zaleją wody z Piasta, Ziemo-
wita i Silesii. Mieszkańcy Woli, 
nie chcą pogodzić się z likwida-
cją Czeczotta. Martwią się, że 
po likwidacji kopalni, ich gmi-
na  nie przetrwa. Znikną  miej-
sca pracy zależne od kopalni a 
gmina straci 2 mln zł podatku 
od nieruchomości, które do tej 
pory płacił Czeczott.

W środę 30 marca o godz. 18.30  w Kinoteatrze Jutrzenka w 
Bieruniu przy ul. Spiżowej 4, odbędzie się Walne Zgromadze-
nie Członków Stowarzyszenia Gospodarczo-Ekologicznego 
„Nasz Region”. 
Zarząd Stowarzyszenia bardzo serdecznie zaprasza wszystkich 
chętnych do pracy w stowarzyszeniu. Zapraszamy także tych, któ-
rzy po prostu chcieliby się przyjrzeć działalności naszego stowa-
rzyszenia.

I Przegląd Orkiestr Dętych 

Przygotowania 
do Igrzysk...

Uciążliwa 
kopalnia?

Tego jeszcze nie było!!!
Stowarzyszenie Gospodarczo-Ekologiczne„Nasz Region” 
zaprasza na dyskotekę dla dorosłych w klimacie lat 70 - tych
BAW SIĘ RAZEM Z NAMI, która odbędzie się 9.04.2005 
(sobota) o godz. 18.00 w Domu Zbornym ZTS ERG w Bieruniu 
ul. Chemików 133, cena biletu tylko 30 zł od osoby.
W programie: ● wspaniała zabawa z DJ-em przy muzyce z  lat 
70 - tych, ● zimna zakąska w stylu „późny Gierek”, ● kawa
i ciastko.
Bilety do nabycia w: ▪„Naszym  Sklepiku” ZTS ERG Bieruń 
Stary ul. Chemików 133, ▪ sklepie „J.A. DŁUGOŃ” Bieruń 
Stary ul. Rynek 4, ▪ sklepie „AGNES” Bieruń Nowy skrzyżo-
wanie ul. Wawelska 29 
STROJE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA.

Rehabilitacja 
na basenie

publiczności. Towarzyszyć mu 
będą spotkania, imprezy oko-
licznościowe, sprzedaż sprzę-
tu muzycznego, płyt itp. Dla 
reklamy przewiduje się druk 

okolicznościowego wydawnic-
twa przedstawiającego założe-
nia przeglądu i charakterystykę 
orkiestr, wizytówki organizato-
rów i sponsorów. 

Zaproszenie

PLAN IMPREZ 
SPORTOWYCH KWIECIEŃ

Mistrzostwa ING Banku Śląskiego S.A. w halowej piłce nożnej
♦ 2-3 kwiecień – hala sportowa Bieruń ul. Licealna 17a
♦ organizator – Fundacja ING Banku Śląskiego S.A.
♦ wstęp wolny

III Cross o „Puchar Burmistrza” Miasta Bierunia
♦ 9 kwiecień – boisko KS „Piast” Bieruń ul. Warszawska 270
♦ organizator – UKS „Maraton-Korzeniowski.pl” oraz  UM Bieruń

XII mem. im. Henryka Dobielińskiego w szachach
♦ 23 kiwecień – pawilon KS „UNIA” w Bieruń ul. Chemików 40
♦ organizator – KS „UNIA” oraz UM Bieruń

Zawody w Formach Sztuk Walki – Mistrzostwa Europy IBF Juniorów 
oraz Mistrzostwa Polski IBF Seniorów

♦ 23-24 kwiecień – hala sportowa Bieruń ul. Licealna 17a
♦ organizator – Stowarzyszenie Big Budo Polska oraz UM Bieruń

IV Turniej siatkówki dla dziewcząt o puchar Dyrektora Gimnazjum nr. 1
♦ 29 kwiecień – hala sportowa Bieruń ul. Licealna 17a
♦ organizator – UKS  MUKS Bieruń oraz UM Bieruń

Amatorski turniej siatkówki dla mieszkańców pow. Bieruńsko-Lędzińskiego 
♦ 30 kwiecień – hala sportowa Bieruń ul. Licealna 17a
♦ organizator – UM Bieruń 
♦ zapisy do dnia 25.04.2005 r.

Bliższych informacji udziela Referat Sportu i Rekreacji UM Bierunia 
nr.tel. 216 - 40 - 85 wew.27

Referat Sporu i Rekreacji Urzędu Miasta Bierunia informuje, że w związ-
ku z wymianą piasku na placach zabaw można wybierać stary piasek z pia-
skownic w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2005r. 
Proszę o wcześniejsze informowanie pracowników referatu o pobiera-
niu piasku pod numerem tel. 216 – 40 – 85 w.27

INFORMACJA

Sympatyków wyjazdów organizownych przez Referat Sportu i Rekreacji 
informujemy, że plan wycieczek zostanie opublikowany w kwietniowym 
wydaniu „Rodni”. W roku bieżącym zaplanowano 8 wycieczek. 

Jako pierwsza odbędzie się wycieczka do Wrocławia w dniu 15 maja. 
Zapisy od dnia 15 kwietnia. W programie: Panorama Racławicka, 
Arboretum w Wojsławicach, ogród botaniczny. 

Osoby zainteresowane trampingowymi wyjazdami do:
– Rumunii – Zamki „Drakuli” (11 dni), 
– Czechy - Karlove Vary (4 dni), 
– „Śnieżnik” (2 dni) 
informujemy, że spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 8 kwietnia 
o godz. 18.00 w restauracji „Stylowa”

ZAPRASZAMY 
NA WYCIECZKI
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WYDARZENIASAMO ŻYCIE

W„niezłym” stanie musiał być 
kierowca który nie widział ani 
funkcjonariusza ani drzewa. 
Ale po kolei: 5 marca o godz. 
22.05 w Bieruniu Starym, mie-
szany patrol SM/Policja za-
trzymywał pojazd który po-
ruszał się bez wymaganego 
oświetlenia.  Kierowca zigno-
rował polecenia do zatrzyma-
nia zupełnie jakby nie widział 
funkcjonariuszy.  Radiowóz 

udał się za sprawcami wykro-
czeń. Po kilku minutach kie-
rowca  uciekającego pojazdu 
nie zapanował nad nim w wy-
niku czego uderzył w drzewo. 
W samochodzie było czterech 
mężczyzn. Kierowca z pasa-
żerami zbiegli do lasu. Jeden z 
nich w wyniku pościgu został 
ujęty. Dalsze czynności przeję-
ła SRD w Tychach .

Zarząd Oddziału Rejonowe-
go PZERiI w Bieruniu jak 
zawsze ma wiele atrakcyj-
nych propozycji. 
Wyznając zasadę, że każ-
da okazja jest dobra do mi-
łych spotkań, do wspomnień 
i wspólnej radości, przygo-
tował: spotkania noworoczne 
we wszystkich kołach, w kar-
nawale odbywały się w kołach 
wieczorki taneczne, cieszące 
się dużym powodzeniem, nie-
dawno zaś spotkania z okazji 
8 marca.

Następne spotkania tzw. sta-
tutowe to Dzień Inwalidy w  
kwietniu, oraz  Dzień Matki i 
Ojca w maju.
W miesiącach letnich, po-
czynając już od Białej Nie-
dzieli organizowane będą 
wycieczki. Stałym punktem 
w planie wycieczek są wy-
jazdy do:

Krakowa - Łagiewnik 3.04 
Turzy Śl., Chałupek 13.05 
Lichenia 7.-9.06 Zakopane-
go koniec sierpnia oraz inne 
jednodniowe wyjazdy krajo-
znawcze. Ponadto- jak się do-
wiedzieliśmy - w planie te-
gorocznych wyjazdów jest 
Lwów i inne miejscowości (w 
nich sanktuaria), dawniej pol-
skie, w części południowej 
Kresów.

Wszystkie nasze spotkania 
okolicznościowe, plenerowe i 

wycieczki cieszą się dużym po-
wodzeniem - mówi przewod-
nicząca Zarządu Oddziału 
Rejonowego PZERiI w Bie-
runiu Maria Mazurkiewicz. 
Nie da się ukryć faktu, że wy-
jazdy kilkudniowe, ze wzglę-
du na koszty, nie mają zbyt 
wielu zwolenników wśród 
członków uboższych. Zwłasz-

Wąska droga?
Co tam chodnik czy pobocze. 
Droga była za wąska, dla nie-
trzeźwego mężczyzny, któ-
ry chodził po całej szeroko-
ści jezdni i stwarzał realne za-
grożenie  dla uczestników ru-
chu drogowego. 12 lutego  oko-
ło godz.8.40 natknał się on  pod 
wiaduktem na ul. Warszawskiej 
na   Patrol SM który ujął niefor-
tunnego piechura i osadził w 
Izbie Wytrzeźwień w Tychach.

Roztargniony
Najłatwiej jest zgubić pienią-
dze, czy klucze. Niektórym 
zdarza się zgubić żonę ( lub 
męża) ale dziecko??? 12 lutego  
około godz. 9.40 na ul. Oświę-
cimskiej patrol SM został za-
trzymany przez mężczyznę, 
który oświadczył, iż zostawił 
w autobusie 3 letniego syna. 
Ustalono u dyspozytora gdzie 
autobus się znajduje , odnale-
ziono dziecko i oddano rodzi-
cowi. Matka powinna się do-
brze zastanowić, zanim zezwo-
li dziecku na kolejną wyprawę 
z tatusiem.

... jak nie potrafi cie. 12 luty był chyba wyjątkowo depresyjnym 
dniem gdyż  funkcjonariusze Straży Miejskiej co rusz mieli do czy-
nienia z pijaczkami.
Około godz. 10.25 w Bieruniu Nowym w jednym z pawilonów han-
dlowych nietrzeźwy mężczyzna położył się na podłodze , na wzywa-
nie personelu do opuszczenia sklepu, wykrzykiwał głośno wulgary-
zmy czym powodował zgorszenie w miejscu publicznym. Patrol SM 
przywrócił porządek publiczny i osadził sprawcę w Izbie Wytrzeź-
wień w Tychach.
Niespełna trzy godziny później, w Bieruniu Starym na ul. Spiżowej 
nietrzeźwy mężczyzna zasnął na jezdni . Patrol SM po upewnieniu 
się że człowiek ten nie uległ wypadkowi osadził go w Izbie Wytrzeź-
wień w Tychach. Nie minęła godzina a tym razem w Bieruniu No-
wym, nietrzeźwy mężczyzna leżał na jezdni ul. Królowej Jadwigi. 
Patrol SM - po upewnieniu się, że mężczyzna nie posiada uszkodzeń 
ciała odwiózł i osadził go w Izbie Wytrzeźwień w Tychach

12 lutego, około godz.23.50 patrol mieszany SM/Policja otrzymał 
informację o wypadku drogowym na ul. Turystycznej. Na miejscu 
zastano w rowie, leżący na lewym boku pojazd. W środku pojazdu 
nie stwierdzono obecności żadnych osób. W trakcie oględzin pojaz-
du i miejsca zdarzenia funkcjonariusze usłyszeli odgłosy wydobywa-
jące się spod samochodu. Jak się okazało kierowca w trakcie„dacho-
wania„ wypadł z samochodu i został przygnieciony pojazdem. Na-
tychmiast przystąpiono do akcji ratunkowej: samochód przesunię-
to, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy przed medycznej 
do momentu przyjazdu wezwanego pogotowia ratunkowego. Dalsze 
czynności przejęła SRD w Tychach.

Dachowanie przed północą

Panowie, 
nie Pijcie...

Pobili się
Tym razem nie dwaj górale - a bieruniacy. 20 lutego około godz. 
0.50 na klatce schodowej  budynku przy ul. Homera 32, doszło do 
awantury między dwoma mężczyznami. Przywrócono porządek 
publiczny , agresywnych sprawców osadzono w Izbie Wytrzeź-
wień w Tychach. Dwa dni później  około godz. 21 w Bieruniu Sta-
rym w jednym z lokali gastronomicznych, doszło do awantury z 
udziałem kilku mężczyzn. Nie wiadomo o co poszło.  Wiadomo, 
że  patrol mieszany SM/Policja przywrócił porządek publiczny a 
dwóch najbardziej agresywnych uczestników zajścia, zostało osa-
dzonych w Izbie Wytrzeźwień w Tychach .

cza, że również emeryci i ren-
ciści biednieją. A jeszcze nie 
tak dawno na wycieczki np. 
do Zakopanego organizowa-
liśmy po dwa autokary.

Dobrą formą wypoczynku, 
rekreacji jest korzystanie z 
pływalni i gimnastyki„na 
sucho” w Liceum Ogólno-
kształcącym. Tylko dla człon-
ków Związku, emerytów udo-
stępniony jest jeden raz w ty-
godniu, zawsze w poniedział-
ki przez jedną godzinę basen 
przy Szkole Podstawowej, a 
w Liceum Ogólnokształcą-
cym gimnastyka.

To właśnie w trosce o zdro-
wie i właściwą kondycję fi -
zyczną korzystamy ze stwo-
rzonej nam możliwości – do-
daje pani Maria. Szkoda, że 
nie wszyscy emeryci pojmu-
ją dobrodziejstwo gimnastyki 
i terapii w wodzie -mamy tu 
pływanie i gimnastykę, i do-
brą zabawę.

Dwa miesiące temu, odbyły 
się zawody pływackie emery-
tów w konkurencjach:
● Pływanie na długości 
2x12,5 m, gdzie najlepszymi 
okazali się pan Tomala, pani 
Kawka i pani Szeja.
● Przejście w wodzie z piłką 
na głowie, konkurencja trud-
na, tylko pani Miernik udało 
się przejść szerokość basenu 
bez problemu.
● Przejście w wodzie z rurą 
na czas - i tu najlepszym był 
pan Jan Tomala.
● Rzucanie krążków do koła-
„hula hop” - wbrew pozorom 
konkurencja niezbyt łatwa: na 
12 zawodników w dwóch tu-
rach zwyciężyła pani Mier-
nik.
Wszyscy zwycięscy otrzyma-
li nagrody. Sędziami zawo-
dów byli: Kierownik Pływal-
ni - A. Berger oraz instruktor 
gimnastyki - I. Wilczak i ra-
townik D. Duda 
Za przychylność naszym 
poczynaniom i za pomoc pp. 
Jurorom - seniorzy serdecz-
nie dziękują. Jednocześnie 
zachęcamy wszystkich eme-
rytów do korzystania z pły-
walni, gimnastyki w Liceum 
i z innych naszych spotkań.

Seniorzy nie tylko 
na sportowo

W drzewo

Mimo paskudnej pogody, 
sporym  zainteresowaniem 
cieszył się niedzielny Jar-
mark Wielkanocny w  na-
szym mieście. Pogoda nie 

odstraszyła ani oglądających 
- czego obawiali się  organi-
zatorzy Bieruński Ośrodek 
Kultury - ani wystawców. 
Wielkanocne jarmarki  mają w 
świecie, kilkusetletnią tradycję i 
zazwyczaj w udany sposób łączą 
działania kulturalne i handlowe. 
U nas są nowością i dlatego tym 
bardziej należy cenić udział wy-
stawców którzy zaprezentowali 
własne wyroby artystyczne. Naj-
więcej było wyrobów związa-
nych ze zbliżającymi się święta-
mi: palm, pisanek, świątecznych 
kartek i ozdób.”
Miejmy nadzieję, że w mia-
rę upływu czasu i przy bardziej 
łaskawej pogodzie, impreza bę-
dzie się rozrastać i stanie się han-
dlowo - kulturalnym, przedświą-
tecznym festynem. 
Na razie, dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom, którzy po-
święcili swój czas i talent by 
przygotować  interesujące nie-
rzadko prace,  a potem - w 
chłodzie - sprzedawali swe wy-
roby. Byliście wspaniali.  

Wielkanocny jarmark
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Ósmego marca obchodziliśmy 
piękne święto wszystkich ko-
biet. Jest to jedyny i niepowta-

rzalny dzień w roku, w którym 
każda kobieta czuje się tą naj-
ważniejszą i najpiękniejszą. 
Wszyscy mężczyźni obdaro-
wują panie bukietami pierw-
szych wiosennych kwiatów, 
prawią komplementy, przepra-
szają za wszystkie przewinie-
nia.
W naszym mieście tradycyjne 
spotkanie przygotowuje Bie-
ruński Ośrodek Kultury. Rów-

nież w tym roku, w Jutrzence 
spotkały się panie pracujące w 
Urzędzie Miasta i instytucjach 

z nim związanych. Był słod-
ki poczęstunek, kwiaty i ser-
deczności. 
Życzenia dla wszystkich ko-
biet, na ręce dyrektora BOK - 
Zofi i Łabuś, złożyli burmistrz 
Ludwik Jagoda i przewodni-
czący RM - Jan Wieczorek. 
Miłą atmosferę stworzył Sasha 
Papaz który śpiewał piękne, 
nastrojowe ballady i przeboje 
wiecznie młode.

KULTURAMIEJSKIE SPRAWY

Bieruński Ośrodek Kultury może być dumny ze swoich podopiecz-
nych z modelarni„Iskra”. Trud pracy jaki wkładają modelarze„Iskry” 
na zajęciach modelarskich w każdy wtorek i piątek tygodnia nie po-
szedł na marne. 
Uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej nr 
1 w Bieruniu: Łu-
kasz Karkoszka, 
Mateusz Ksol i Ja-
kub Czempas oraz 
z Gimnazjum nr 2 w 
Bieruniu: Kamil Ba-
bich, Andrzej Gaw-
lik, Michał Kostyra, 
Wojciech Kotlarz i 
Dawid Migdał bra-
li udział w dwóch za-
wodach modeli szy-
bowców o randze 
między wojewódz-
kiej i ogólnopolskiej.
A oto ranking zawodów:
► w V Zawodach Modeli Halowych o Puchar Burmistrza Miasta 
Chrzanowa modelarze BOK-u zajęli 3 miejsce drużynowo
► w I Ogólnopolskich Zawodach Modeli Szybowców Halowych 
klasy F1N, którym patronowali: poseł RP Grzegorz Dolniak i Prezy-
dent Miasta Będzina Radosław Baran nasza młodzież zajęła drużyno-
wo pierwsze miejsce: Kamil Babich był pierwszy, Andrzej Gawlik 
był drugi a Michał Kostyra - trzeci.

Panie świętowały 
w Jutrzence

Kolejny sukces„Iskry”

„Gdyby nie było kwiatów nasz świat straciłby wiele czaru;
Gdyby nie było kobiet, mężczyznę pozbawiono by najpiękniejszego daru”

Porządki w domach powinny skończyć się do wtor-
ku. W dawnych czasach w Wielki Czwartek pieczo-
no ogromne baby i malowano pisanki. W Wielkanoc 
nie można gotować ani palić ognia pod kuchnią. 

Wszystkie potrawy powinny być  przygotowane wcześniej. W Wielki 
Piątek nie można było pracować na roli. W Wielką Sobotę, po powro-
cie z kościoła ze święconym pokarmem należało trzykrotnie obejść 
dom aby zapewnić urodzaj i powodzenie. 

Palemka jest symbolem odradzającego się życia. 
Kiedy już w środę popielcową wstawiano do wazo-
nów gałązki aby pokryły się liśćmi do  Niedzieli Pal-
mowej.  Poświęcone palemki postawione w czasie 

burzy w oknie miały zapewnić bezpieczeństwo. Oderwane z pale-
mek bazie mieszano z ziarnem przed siewem. Połykanie bazi mia-
ło zabezpieczyć przez bólami i przeziębieniami. Poświęcone pisan-
ki zakopywano pod progiem domostw aby zagradzały dostęp siłom 
nieczystym. 

W dawnej Polsce na stole stawiało się anguska, 
baranka z ciasta i masła. Dookoła stawiano 
kosze ze święconym i pisankami. W bo-
gatych domach  na stół 

stawiano prosiaka w całości i otaczano 
go zwojami kiełbas. 

Należało poświęcić 
to wszystko co mia-
ło zostać spożyte pod-
czas śniadania wielkanoc-

nego, stąd przygotowywano ogromne kosze 
z jedzeniem. W późniejszych wiekach pokar-
my święcono na powietrzu, pod krzyżami lub 
na placach. 

Kiedyś go-
s p o d y n i e 
same pie-
kły chleb na 

Wielkanoc. Aby zapewnić uro-
dzaj - wychodziły do sadu obejmo-
wały drzewa rękami oblepionymi 
ciastem. 

Z przedstawionej kalkula-
cji wynikało, że w 2005 roku 
winny się odbyć„planowane”, 
czyli wynikające z ordyna-
cji wybory prezydenta (dwie 
tury), referendum konstytucyj-
ne oraz przedterminowe wybo-
ry do Sejmu i Senatu RP. Po-
nadto przewidywano zakoń-
czenie procesu, który dotyczy 
prezydenta Warszawy i wybo-
ry, również przedterminowe, 
na to stanowisko w tym mie-
ście. Sensacji więc nie było i 
być nie może. 
Obsługę wyborów od począt-
ku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku prowadzi się 
przy wykorzystaniu kompute-
rów. Stopniowo poszczególne 
gminy zaczęły drukować spi-
sy wyborców, w miejsce tra-

dycyjnego pisania ich na ma-
szynie. Było to możliwe po 
przetworzeniu danych z karto-
tek osobowych mieszkańców. 
Bieruń należał do pionierów, 
czyli odważnych gmin, któ-
re jako pierwsze zaryzykowa-
ły i wydrukowały spisy. Trud-
no sobie wyobrazić jaki był-
by niewypał gdyby zawio-
dło oprogramowanie. Stało się 
tak podczas ostatnich wybo-
rów parlamentarnych, kiedy 
nie zafunkcjonował kupiony za 
24,5 mln zł system. Założe-
nie było proste, protokoły ze 
szczebla zespołów koordynują-
cych miały być przesłane elek-
tronicznie do Katowic, a na-
stępnie do Warszawy. Chodziło 
o szybkie uzyskanie pewnych 
wyników, które po weryfi kacji 

tradycyjnych protokołów prak-
tycznie w sposób śladowy mo-
gły ulec korekcie. 
Porażka, czy też skandal ostu-
dził zapał i na pewien czas za-
niechano rozszerzania wyko-
rzystywania komputerów do 
wyborów. Powrócono do pier-
wotnych założeń w ubiegłym 
roku podczas wyborów uzupeł-
niających do Senatu. Tegorocz-
ne zamierzenia są jeszcze am-
bitniejsze. Państwowa Komisja 
Wyborcza zwróciła się do gmin  
o zadeklarowanie, czy są w sta-
nie przeprowadzić wybory i 
z lokali wyborczych przesłać 
drogą elektroniczną do Kato-
wic protokoły oraz o przesłanie 
kalkulacji tych kosztów. Ozna-
cza to zupełnie inną jakość pra-
cy Obwodowych Komisji Wy-

borczych. Protokoły tradycyj-
ne, czyli dokumentujące prze-
bieg wyborów będą oczywiście 
sporządzane tak jak dotychczas 
i dotrą do Okręgowej Komisji 
w Katowicach, Gliwicach, So-
snowcu czy Rybniku. Wcze-
śniej jednak będą przetwo-
rzone i przesłane elektronicz-
nie. Od członków komisji bę-
dzie się więc oczekiwało rów-
nież umiejętności posługiwania 
komputerem, aktualizowania 
oprogramowania, utrzymywa-
nia łączności poprzez internet 
itd. Potrzebne będzie również 
zapewnienie sprzętu, drukarek 
i stałego dostępu  do internetu, 
oprogramowania użytkowego i 
antywirusowego.
Członkowie Komisji muszą się 
liczyć z tym, że przetwarzając 
ponad 200 nazwisk kandyda-
tów na posłów i kilkunastu lub 
kilkudziesięciu na senatorów, 
bo tylu należy oczekiwać, będą 
po sporządzeniu tradycyjnego 
protokołu czuli oddech za ple-
cami mężów zaufania. Podob-
nie jak na początku lat dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wie-
ku, decyzją Burmistrza, Bieruń 
zadeklarował podjęcie się tego 
złożonego zadania. Oby tym 
razem nie zawiodło oprogra-
mowanie.                       J. S.

Komputery i wybory

Ciągle toczy się dyskusja na temat przedterminowych wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz kiedy 
winno być przeprowadzone referendum w sprawie konstytucji Unii Europejskiej. Po pierwotnym nagłośnionym terminie 
czerwcowym wyborów parlamentarnych, nagle pośpiech przestał być potrzebny, przynajmniej dla części ugrupowań poli-
tycznych.

Wybory prezydenta RP odbędzie się termi-
nowo, czyli jesienią br. Niemal pewne jest, 
że żaden z kandydatów nie wygra w pierw-
szej turze, więc w bogatym roku wybor-
czym głośno mówi się o kosztach, o możli-
wości połączenia wyborów, czy też o odło-
żeniu sprawy referendum konstytucyjnego 
na termin późniejszy. Bez kalkulacji poli-
tycznych, kiedy i komu najbardziej odpo-
wiada termin wyborów, czyli kiedy notowa-

nia w rankingach są najwyższe, Państwowa 
Komisja Wyborcza przedstawiła parlamen-
towi kalkulację kosztów. Zapał polujących 
za sensację dziennikarzy szybko ostygł, 
gdyż trzeba mieć świadomość, że przepro-
wadzenie jakichkolwiek wyborów lub refe-
rendum w skali kraju jest kosztowne. Rów-
nie kosztowne jest przeprowadzanie wybo-
rów uzupełniających do Senatu RP.

kosze ze święconym i pisankami. W bo-
gatych domach  na stół 

stawiano prosiaka w całości i otaczano 

Należało poświęcić 
to wszystko co mia-
ło zostać spożyte pod-
czas śniadania wielkanoc-

nego, stąd przygotowywano ogromne kosze 
z jedzeniem. W późniejszych wiekach pokar-
my święcono na powietrzu, pod krzyżami lub 

Wielkanoc. Aby zapewnić uro-
dzaj - wychodziły do sadu obejmo-
wały drzewa rękami oblepionymi 

Zwyczaje wielkanocne
Wielkanoc wydawałoby się, że wiemy o niej wszyst-
ko. Czyżby? Przyjrzyjmy się niektórym zwyczajom. 
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KULTURA KULTURA

Panie z nowobieruńskiego koła PZERiI spotkały się na okolicz-
nościowej kawie z okazji Dnia Kobiet. Bieruński Ośrodek Kul-
tury udostępnił salę przy ulicy Remizowej i pomógł przy organi-
zacji imprezy. Panowie z koła szarmancko wystąpili z kwiatami 

i życzeniami dla swych koleżanek a dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 przygotowały okolicznościowy program. 
I ja tam byłem, też się bawiłem i drogie Panie - na pamiątkę 
- uwieczniłem.   

Dzień Kobiet na Remizowej

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Bieruński Ośrodek Kultury informuje, o przyjmowaniu zgłoszeń na rezer-
wację sal w 2006 r.
• Świetlica Środowiskowa ul. Remizowa 19 
• Kino-Teatr„Jutrzenka” ul. Spiżowa 4 
• Dom Kultury„GAMA” ul. Chemików 45
W pierwszej kolejności rezerwowane będą terminy dla Urzędu Miejskie-
go i podległych jednostek oraz organizacji społecznych działających na 
terenie naszej gminy.
Termin składania wniosków upływa z dniem 31.05.2005 r.
Od mieszkańców Bierunia wnioski przyjmowane będą od dnia 06.06.2005 r
w Kino-teatrze„Jutrzenka”.
Natomiast od osób zamieszkałych poza Bieruniem od dnia 04.07.2005 r 
w Kino-teatrze „Jutrzenka”

Bieruński Ośrodek Kultury zaprasza 
w marcu 2005 r.

Dom Kultury „Gama” 
ul. Chemików 45

21 marca godz. 8.00 i 11.30
Mini Playback Schow 

„Pierwszy dzień wiosny”

Świetlica Środowiskowa 
ul. Remizowa 19
22 marca godz. 14.00 

Spotkanie okolicznościowe dla PZERiI
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MAGAZYN SZKOLNYKULTURA

Uczniowie z klasy 1a i 2c SP1 
realizują dodatkowo w szkole 
program regionalny pt. „Prze-
szłość buduje teraźniejszość”. 
Uczą się o Bieruniu, pozna-
ją jego przeszłość i teraźniej-
szość. Spotykają się z cieka-
wymi ludźmi z naszego miasta. 
Spotkali się już z artystą plasty-
kiem panią Krystyną Bobak, 
górnikiem KWK „Ziemowit” 
panem Henrykiem Machurą, 
jednym z bieruńskich żłobka-
rzy panem Rajmundem Kru-
pą, okręgowym mistrzem ko-
miniarskim panem Antonim 
Jagszem i jego pracownikami. 
Wychowawczynie klas: 1a i 2c 
panie Maria Wykręt i Barba-
ra Ryszka starają się, aby ich 
uczniowie poznali dziedzictwo 
kulturowe regionu, w którym 
mieszkają i kultywowali trady-
cje swoich ojców. 
Przedstawienie przygotowa-
ne przez uczniów klasy 1a i 
2c pod opieką w/w pań opo-
wiadało historię powstania na-
szego miasta. Do jego przygo-
towania zostały wykorzysta-
ne fragmenty„Ballady o Bieru-
niu” autorstwa pana Jana Wie-
czorka. Zostało ono zaprezen-
towane mieszkańcom Bieru-
nia w Kinoteatrze „Jutrzen-
ka” w dniu 15 marca  i koń-
czyło się słowami: „Muszą 
przede wszystkim, Bieruń ko-
chać  młodzi, gdyż z ich pracy 
i serc, przyszłość się tu zrodzi. I 
może Bieruń  być pewien jedne-
go, że nie zabraknie serc biją-
cych dla niego”. 
Po występach dzieci odczy-
tały hasła reklamujące na-
sze miasto Bieruń. Reklamy 
te ułożyli uczniowie uczestni-
czący w konkursie plastycz-
nym pt.„Bądź ambasadorem 
swojego miasta”. Na konkurs 
wpłynęło 100 prac uczniów 
klas I-VI. Najlepsze prace zo-

stały nagrodzone i wyróżnio-
ne oraz zaprezentowane na wy-
stawie, którą można obejrzeć w 
„Jutrzence”.
Oto lista uczniów nagrodzo-
nych i wyróżnionych w konkur-
sie plastycznym pt. „Bądź am-
basadorem swojego miasta”:
W kategorii klas I-III: I miej-
sce zajęła Dominika Jagoda 
1a, II miejsce Martyna Skucik 
3a i III miejsce Klaudia Duży 
1a. Ponieważ wiele prac za-
sługiwało na uwagę  przyzna-
no też wyróżnienia które otrzy-
mały: Nataniel Nita 2c, Patry-
cja Głuchowska 2a, Dominika 
Kot 2a, Paweł Pliuta 1c, Ma-
teusz Kopyto 2c oraz Weroni-
ka Karwat 1a.
W kategorii klas IV-VI: I miej-
sce zajęły Paulina Sklorz i 
Marta Orocz 5f,
II miejsce zdobyła Maja Sinica 
5c a III miejsce - Kamil Czer-
wiński 5f. Tu również przyzna-
no wyróżnienia które otrzy-
mali: Dawid Wilk 4c, Grze-
gorz Ryszka 5a, Hania Szy-
monek 5c, Klaudia Kosty-
ra 5c, Ola Knopek 5f, Daria 
Świercz 6a, Paulina Kędzior 
6a, Ola Kwiatkowska i Jo-
asia Gorczyca 6f oraz Mate-
usz Ksol 6f. 
Wspólne zdjęcie laureatów 
konkursu plastycznego za-
mieszczamy na stronie 16
Sponsorem nagród był Urząd 
Miasta Bierunia. Po rozda-
niu nagród dzieci częstowały 
wszystkich widzów serdusz-
kami z piernika, które upie-
kły wychowawczynie 1a i 2c, 
a zebrane datki dzieci przezna-
czą na wsparcie kolonii chary-
tatywnych. 
Dziękujemy mieszkańcom Bie-
runia za liczny udział w spotka-
niu, a ich uczniom i opiekun-
kom za wspaniałe przygotowa-
nie imprezy. 

7 marca, pod hasłem„Recepta na zdrowie” odbył się w SP nr 3 Po-
wiatowy Konkurs Recytatorski. Wzięli w nim udział przedstawi-
ciele klas I - III z 10 szkół podstawowych powiatu bieruńsko - lę-
dzińskiego. 
Laureatami w poszczególnych poziomach zostali:

KLASY PIERWSZE: I miejsce - Teresa Noras SP nr 2 Imielin, 
II miejsce - Monika Golasik SP nr 3 Bieruń i III miejsce - Mar-
ta Borys Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjny-
mi Świerczyniec.

KLASY DRUGIE: I miejsce - Ewa Cyroń SP Bojszowy, II miejsce 
- Sebastian Sobański SP nr 3 Bieruń oraz III miejsce - Anna Kra-
marczyk SP nr 2 Chełm Śląski

KLASY TRZECIE: I miejsce - Faustyna Noras SP nr 2 Imielin, II 
miejsce - Aleksandra Pieczka SP Bojszowy i III miejsce - Aneta 
Czyrwik Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjny-
mi Świerczyniec.

W przerwie konkursu uczestnicy mieli okazję podziwiać zespół 
taneczny przygotowany przez p. Justynę Pociennik oraz piękną 
baśń wystawioną przez Koło Teatralne (op. Barbara Cudek i Anna 
Burek).
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, które przy-
gotowała p. Dorota Gust. Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zosta-
li drobnymi upominkami.

Organizatorzy (p. Irena Zawadzka, p. Anna Chojowska i p. Małgo-
rzata Jarnot) serdecznie dziękują wszystkim sponsorom.

***
Szkolne Koło Caritas zorganizowało w dn. 7.03 - 11.03 Loterię 
Dobroczynną. Zebrane środki czystości przeznaczone będą dla 
niepełnosprawnych z Tychów i ubogich uczniów naszej szkoły. 
Każdy za przyniesiony środek czystości otrzymywał los, a każ-
dy los wygrywał.

Ze sportu
22 lutego drużyna tenisa stołowego dziewcząt pod kierunkiem p. 
Marioli  Paterek w składzie: Iza Gąsiorczyk, Sonia Pruś, Klaudia 
Bratek oraz Kasia Kobiela zdobyła III miejsce w zawodach rejo-
nowych, które odbyły się w Mikołowie. 

Bądź 
ambasadorem 
swojego miastaWystawa artysty malarza Romana Nygi, absolwenta starobieruńskiego 

LO i krakowskiej A.S.P, oraz stypendysty fundacji Jana Pawła II, która 
miała miejsce w Muzeum Archidiecezjalnym, przy Kurii Metropolitalnej 
w Katowicach, w dniu 16 stycznia b.r., w moim odczuciu, była niezwykle 
ciepłym, niemalże rodzinnym spotkaniem z artystą i jego sztuką.
Finisaż, poprzedzony Ofi arą Mszy Św. w rotundzie kaplicy Kurii, nabrał 
wyjątkowego wymiaru; bo oto uczestnicy wystawy - najbliższa rodzi-
na artysty, przyjaciele, sąsiedzi, władze miejskie i powiatowe Bierunia, 
przedstawiciele instytucji patronujących kulturze regionu oraz jej twórcy, 
stanęli obok siebie w modlitewnej zadumie, okraszonej polską kolędą. 
Stanęli u źródła Wszechrzeczy, u źródła wszelkiej twórczości, Pło-
mienia, którego iskry rozpalone w sercu człowieka mogą realizo-
wać misję wyznaczoną przez Stwórcę; pomnażania piękna , praw-
dy i dobra. - „Od rzeczy widzialnych, a nie istniejących, trzeba 
przejść do rzeczy niewidzialnych, a istniejących”.(w. Jan od Krzy-
ża) - „Żyć, to działać, to rozlewać po świecie talent, energię, uczu-
cie, pomagać w czasie teraźniejszym, pokoleniom przyszłym.” 
(W.S. Reymont) - . „Każdą pracę, każde dzieło, które przynosi do-
bro i służy innym, powinniśmy wykonać jak najlepiej” (przypo-
mnienie z homilii ks. Jerzego Nygi.).

Twórczość
Twórczość Romana Nygi, niewątpliwie pełni te role. Przyobleczona 
w szatę symboliki, dotyka swoją treścią ważnych problemów egzy-
stencjalnych : życia i śmierci, dobra i zła, wzlotów i upadków czło-
wieka. Afi rmuje w niej nieprzemijające wartości, takie jak : więzi 
rodzinne, patriotyzm - przywiązanie do swojego regionu i miasta, 
do jego historii, legend, wierzeń, relikwii, świę- tości. Przestrze-
ga przed skutkami niewłaściwej re- lacji pomiędzy 
ludźmi, narodami, po- między czło-
wiekiem i Stwórcą. 

Przekaz auto-
ra obrazów 
jest odważ-

ny, bezpośred-
n i i szcze-
r y , taki, jaki 
d y k - tuje mu 
d u - sza Ślą-
z a k a . E k s -
p r e s j a a r t y -
s t y c z - n e g o 
wyrazu , j ego 
d z i e ł , m a 
swoje pod- łoże w ro-
d z i n n y c h klimatach i w swoj-
skim pejza- żu, w kulturze malarskiej Śląska. 
- „Moja sztu- ka wynika z wewnętrznej zgody pomiędzy 
kulturą wyniesioną ze stron rodzinnych a współczesnością, któ-
ra wydaje się być jej kontynuacją.. To wszystko wyrażone jest 
przez ekspresję koloru i formy, a także odkrycia kompozycyj-
ne.”(R. Nyga.).

 Obrazy Romana Nygi są niezwykle barwne, cieszą oko grą ży-
wych, ostro kontrastujących ze sobą kolorów. W tej barwnej mo-
zaice kryje się śląski folklor ; kolorowe skrzynie, odpusty czy jar-
marki, chusty, fartuchy, korale, wstążki i wianki ludowych stro-
jów. Można w nich dostrzec, okiem wyobraźni, nawet barwne 
szkiełka witraży kościółka św. Walentego, św. Bartłomieja czy 
śląskie ikony. Intuicyjnie, z palety barw, wybiera najczęściej te 

kolory, które symbolizują  region, jak choćby czerń i zieleń (gór-
nictwo węgla),czy żółty i niebieski (barwy śląskiego herbu). 
W kolorystyce obrazów  dominują jednak barwy pomarańczowo 
- czerwone. One to przykuwają oczy widza, na tyle, że nie moż-
na przejść obok nich obojętnie, nadają jego obrazom specyfi cz-
ne piętno. Jak to artysta często wspomina, „oglądane, wraz z mat-
ką, w okresie dzieciństwa, zachody słońca z balkonu rodzinnego 
domu, trwale zapisały się w mojej pamięci’. Te płomienne barwy, 
być może, są również „echem” żaru śląskich  hut, elektrowni, czy 
odblaskiem ognisk, palących się jesienią na polach, przy zbiorze 
ziemniaków i podczas przyjacielskich „stryków”?  Może, w za-
myśle autora obrazów lub podświadomie, pełnią rolę swoistych 
wzmacniaczy przesłania, znaków ostrzegawczych, typu: Stop! 
Uwaga! Człowieku, zastanów się nad sobą, nad tym co robisz, w 
jakim zmierzasz kierunku, czy obrany szlak, zawiedzie cię tam, 
skąd przyszedłeś? Czy wybierasz cywilizację miłości i życia, czy 
egoizmu i śmierci? Czy stoisz na straży harmonii w przyrodzie? 
Może to optymizm samego autora tchnie ciepłymi barwami i po-
budza do działania w kierunku dobra? A może, to ta iskra talentu 
artysty płonie już dzisiaj pochodnią i oświetla drogi?
 Osobiście odnoszę wrażenie, że wszystkie te aspekty przenikają się 
wzajemnie, pulsują  w obrazach Romana Nygi, emanują energią, któ-
ra nie tylko poraża ale i uskrzydla. Jego sztuka, pomimo bogatej sym-
boliki, jest czytelna, choć nie zawsze zrozumiała do końca, wzbu-
dza refl eksje, rozwija wyobraźnię, uczy i wychowuje. Nie przypad-
kiem więc obrazy, z barwnej palety artysty, znalazły swoje poczesne 
miejsce w ostatnim wydaniu Rocznika Liceum 2004, jego macierzy-
stej szkoły. Zarówno wymieniony fakt, jak i obfi tujące w uczestników 
spotkanie z malarzem, podczas fi nisażu, były wyrazem szacunku i 
sympatii, oraz uznaniem dla jego artystycznego dorobku. 

Stanisława Kaletowa

Eksplozje barw 
Twórczość Romana Nygi, obrazy, które ujrzałam na fi nisażu, to ubez-
dźwięczniony przekaz muzyki. Jaskrawe barwy zastępują nasilenie 
brzmień. Niby cisza, a wyraża eksplozje dźwięków, bez preludium, 
bez gradacji, od razu wielką moc. Autor nakarmił mnie najsilniejszy-
mi emocjami. Kolory wyraźnie skontrastowane, przemawiają natych-
miast. Każde połączenie barw to wybuch. Galeria brata artysty, Euge-
niusza Nygi, zatapia te emocje. Być może taki jest jej cel. 
Niewątpliwie, twórczość Romana Nygi odebrałam wyjątkowo su-
biektywnie i osobliwie, za sprawą ostro zarysowanych pokładów 
odcieni pomarańczy, mojej ulubionej barwy, jednak myślę, że wy-
stawa była w stanie podobnie oddziaływać na innych odbiorców. 
Treść, jak to bywa w przypadku muzyki, pozostaje niedomówie-
niem... Czy tylko i wyłącznie chodzi tutaj o Śląsk? Taki był wy-
dźwięk ofi cjalnych komentatorów wystawy. W moim odczuciu, 
autor wyraził emocje, silne emocje, które skierowane były do każ-
dego z nas osobno. Mnie powiedziały coś innego niż pozostałym 
odbiorcom fi nisażu, za co artyście dziękuję!

Aleksandra Kaleta

Z palety Romana Nygi

Od pamiętnego finisażu Romana Nygi minęło już spo-
ro czasu. O wydarzeniu tym, sporo pisaliśmy na bieżą-
co. Ostatnio jednak, dotarły do nas refleksje dwóch pań 
które postanowiły odnieść się do wystawy i szerzej do 
twórczości Romana Nygi.  Zwykle mamy jedynie miej-
sce na relację z imprezy, tym razem pokusiliśmy się o 
zamieszczenie recenzji.

Twórczość to ogień.

Żarzy się w duszy, pali i płonie,

Podsycany uczuciem,

znakiem wyobraźni.

Twórczość, to pęd wichru.

Zaszumi, zawiruje w głowie.

Sen spędzi z powiek. 

Nie wyrwiesz się z jego szponów,

Nie uciekniesz.

Chyba, że zdradzisz! 

(St. Kaletowa)

Pracownikom, członkom Spółdzielni, 
klientom, odbiorcom

życzę ciepłych
 i rodzinnych Świąt Wielkanocnych.

Prezes SUH „Jedność” w Bieruniu
Rozalia Wróbel
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MAGAZYN SZKOLNY ROZMAITOŚCI

10 marca br. uczniowie gimnazjów naszego regionu mogli się 
sprawdzić w I Rejonowym Konkursie Piosenki w Języku Obcy-
m„GIMSONG 2005” organizowanym przez Gimnazjum nr 11 w 

Tychach. W konkursie startowało 15 reprezentacji z Mikołowa, 
Tychów, Lędzin i Bierunia. Dwa zespoły reprezentujące Gimna-
zjum nr 1 w Bieruniu zdobyły równorzędne 2 miejsce. W utwo-
rze„Cheek to Hecek” wokalistka Aleksandra Zając z tanecznym 
partnerem Krystianem Pawełczykiem oczarowali jurorów talen-
tem muzycznym i aktorskim; natomiast wokalista Kacper Gary-
ga wraz z zespołem tanecznym w składzie: Katarzyna Spisak, 
Marta Rogalska, Justyna Wróbel, Mateusz Kwiatkowski, Ad-
rian Pasterak i Radosław Kieczka porwali do tańca zgromadzo-
ną publiczność w rytm piosenki „Wake me up before you go go”. 
Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli języka angiel-
skiego: Alicję Zając i Agnieszkę Wyderka-Dyjecińską. 

Tekst i foto: awd

Nasza szkoła zdobyła II miejsce w konkursie dla prenumeratorów 
„Świata Nauki” i„Świata Techniki”. Konkurs polegał na wymy-
śleniu niebanalnego hasła promującego naukę. W nagrodę otrzy-
maliśmy robota edukacyjnego HEROX, który niewątpliwie wpły-
nie na rozbudzenie zainteresowania nauką i pogłębianie wiedzy.

KC

Wyzwoleni z 
przeciętności
W tym roku, w lutym odbył 
się po raz drugi w Bieruńskim 
Ośrodku Kultury konkurs po-
wiatowy „Wyzwolenie z prze-
ciętności”. Uczniowie Gimna-
zjum nr 1 w Bieruniu chętnie 
wzięli udział w poetyckich za-
wodach. Niestety tylko wier-
sze „Kap, kap”, „Czterokopyt-
ny”, „Wiersz” Korneli Sali z 
naszej szkoły z klasy 1f zostały 
wyróżnione przez jury w skła-

dzie M.Szczawiński, G.Gret-
ka i M.Duży. 
Autorka wyróżnionych prac ma 
nadzieję, że nagroda - zbiór po-
ezji księdza Jana Twardowskie-
go będzie ją inspirował do dal-
szej pracy twórczej. Kornelia 
także na lekcjach języka pol-
skiego pisze fascynujące opo-
wiadania, przepełnione, podob-
nie jak jej wiersze, smutkiem i 
tęsknotą.

Tekst: Bożena Mosler

W Gimnazjum nr 1 pod koniec lutego bieżącego roku powstało 
GOM: to Gimnazjalna Organizacja Młodych. Ma ona na celu po-
móc młodzieży naszego gimnazjum walczyć z przemocą i agresją.
W sytuacji, gdy uczeń jest świadkiem lub sam doświadczył przemo-
cy i nie ma odwagi zwrócić się z tym problemem do osoby dorosłej, 
wówczas pomoże GOM.
Do Gimnazjalnej Organizacji Młodych należą:
Marta Pomietlorz -IIIf, Magda Bizoń - IIId, Asia Picewicz - IIIf, 
Piotr Świerkosz - IIIf, Aneta Stańczyk - IIIf, Sebastian Wojtek
- IIIf, Piotr Szwed - IIIf.

Pomysłodawcami i opiekunami  GOM-u są Violetta Jasińska-Cho-
dór - szkolny pedagog oraz Dorota Wrzosek - opiekun świetlicy.

Sonia Siemianowska uczen-
nica klasy 1c Gimnazjum nr 1 
w Bieruniu zdobyła 1 miejsce 
w Rejonowym Konkursie Bi-
blijnym 3 marca 2005 w Ty-
chach. Uczennicę przygoto-

wała Anna Kasperczyk - na-
uczycielka religii. W konkursie 
wzięło udział wielu uczniów z 
okolic Tychów, Bierunia, Lę-
dzin i Bojszów. 

GOM Gimnazjalna Organizacja Młodych

Sklep „Rolnik”
Bieruń, ul. Trochy 19

oferuje w sprzedaży • artykuły budowlane 
•rolnicze • wodno-kanalizacyjne 

• elektryczne
chemiczne • sprzęt AGD • plastik • szkło.

Placówka czynna od 8.00 -18.00. 
Telefon: 21-64-052

Prosimy o przysłanie kartek z rozwiazaniami na adres Bieruń-
skiego Ośrodka Kultury
Wśród autorów poprawnych odpowiedzi, rozlosujemy nagro-
dy książkowe.
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Sprzedawca Roku 2004

...............................................................
(imię i nazwisko sprzedawcy)

Dane Klienta:

..........................................................................
(imię i nazwisko)

............................................................................
(adres)K
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Już tylko do końca marca jeśli dopisze Wam szczęście mo-
żecie wylosować jeden z 4 kuponów upoważniających do 
zakupów dowolnie wybranych artykułów spożywczych w 
sklepach SUH „Jedność”. 
Wystarczy wziąć udział w konkursie, który rozpoczął się 
1 marca i trwać będzie do końca tegoż miesiąca.
Zasady są proste, robimy zakupy, bierzemy z lady lub wy-
cinamy z tego numeru Rodni kupon konkursowy, wypisu-
jemy którego ze sprzedawców w sklepach „Jedności” uwa-
żamy za najlepszego i wrzucamy kupon do skrzynki. Póź-
niej pozostaje nam tylko czekać do końca miesiąca  i li-
czyć na szczęście w losowaniu. Wyniki  zostaną ogłoszo-
ne do 5 kwietnia. 

Konkurs „Jedności”

*** Gramy 
w kosza
Początek miesiąca w naszej 
szkole upłynął pod znakiem 
sportu. Na hali przy Gimna-
zjum nr 2 zorganizowano bo-
wiem powiatowe rozgrywki 
w piłkę koszykową. Pierwsze-
go dnia rywalizowali chłop-
cy, reprezentanci sześciu szkół 
naszego powiatu. Na podium 
stanęli kolejno: drużyna Gim-
nazjum nr 1 z Lędzin, Gimna-

zjum nr 2 z Imielina i Gimna-
zjum nr 2 z Bierunia. W dru-
gim dniu rozgrywek swe umie-
jętności sportowe sprawdzały 
dziewczęta. Najlepsze w piłce 
koszykowej okazały się dru-
żyny: Gimnazjum nr 2 z Imie-
lina, Gimnazjum nr 1 z Bie-
runia oraz Gimnazjum nr 2 z 
Lędzin. Reprezentantki naszej 
szkoły zajęły piąte miejsce. 
Organizatorką zawodów była 
pani Zuzanna Bizacka, zaś na-
grody wręczone podczas fi nału 
ufundowane zostały przez Sta-
rostwo Powiatu Bieruńsko- Lę-
dzinskiego.

10 marca w Regionalnym 
Ośrodku Kultury w Kato-
wicach odbył się Regional-
ny Konkurs Recytatorski dla 
Uczniów Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów. Jednym z głów-
nych założeń konkursu było 
pielęgnowanie kultury języka 
ojczystego, krzewienie zami-
łowania do literatury pięknej 

oraz rozbudzenie wśród mło-
dzieży zainteresowania sztu-
ką recytacji. W konkursie tym 
swymi umiejętnościami recyta-
torskimi miały okazję wykazać 
się Martyna Karwat i Micha-
lina Sosna, która zdobyła wy-
różnienie za swą interpretację 
utworu Wisławy Szymborskiej.

Recytujemy

Zdobyliśmy robota

Jak zrozumieć gniew

***

***
***
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Od strony czysto sportowej możemy pochwalić się 
– jak na tak krótki okres działania – znacznymi osiągnięcia-
mi m.in.: ■ Mistrzostwa Polski Młodzików – 25.09.04 r – Świecie k/ Gru-
dziądza – Dawid Tomala – 3 miejsce w chodzie na dystansie 5 km,■ Międzynarodowy Mityng Grand Prix w chodzie sportowym na 
Łotwie – Valmiera (15.05.04 r) – Anna Ślosarczyk – 1 miejsce w 
chodzie na 2 km, ■ VII Międzynarodowy Mityng „Na Rynek marsz z AIG” w Kra-
kowie (12.06.04 r):
Dawid Tomala – 3 miejsce w chodzie na dystansie 3 km, Anna 
Ślosarczyk – 1 miejsce w chodzie na dystansie 3 km,■ II Halowy Mityng „Czysta gra” w Spale (mityng ogólnopol-
ski) – 12.12.04 r – Anna Ślosarczyk – 1 miejsce w chodzie na dy-
stansie 2 km, Dawid Tomala – 1 miejsce w chodzie na dystansie 
3 km.
Jesteśmy również organizatorami dwóch dużych, ogólnopolskich 
imprez sportowych dla dzieci i młodzieży: Crossu o „Puchar Bur-
mistrza” i Mityngu w chodzie sportowym o „Puchar Starosty” z 
udziałem ok. 350 zawodniczek i zawodników. W tym roku zawo-
dy w chodzie sportowym zostaną poszerzone o udział ekip z Ło-
twy, Litwy i Słowacji. Rok 2006 planujemy ukoronować organi-
zacją Mistrzostw Polski w chodzie sportowym na dystansie 20 
lub 50 km.

Jednak tyle osiągnięć organizacyjnych nie byłoby możliwych bez 
współdziałania wielu instytucji i ludzi dobrej woli. Ich poparcie 
i wspieranie pozwala na płynną działalność klubu. W związku z 
tym składamy serdeczne podziękowania:
- Burmistrzowi Miasta Bierunia Ludwikowi Jagodzie, Kierowni-
kowi Referatu Sportu Adamowi Duczmalowi;
- Staroście Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Piotrowi Czarny-
nodze, Wicestaroście Bernardowi Bednorzowi i Przemysławowi 
Majorowi;
- Dyrektorowi Ośrodka Edukacji Krystynie Czajowskiej;
- pierwszemu Prezesowi klubu Edwardowi Andrejczukowi;
- ks. Janowi Dąbkowi, Józefowi Penczkowi, Karolowi Bendelowi,
- państwu Bogusławie i Teodorowi Tuszyńskim,
- Grzegorzowi Góreckiemu (Powiatowy Zarząd Dróg);
- Adamowi Ślezionie, Grzegorzowi Kani, Dariuszowi Cichoniowi.
Szczególnie gorące podziękowania składamy Dyrektorowi Gim-
nazjum nr 1 w Bieruniu 
Grzegorzowi Bizackiemu (na zdjęciu z Robertem Korzeniow-
skim), bez pomocy, którego i jego dobrej woli pewne działania 
nie byłyby wykonalne. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni i liczymy 
na dalszą współpracę i zrozumienie z pożytkiem dla obu stron.

Dziękujemy również uczniom, którzy pomagali przy organizacji 
dotychczasowych zawodów: Piotrowi Kobieli, Piotrowi Rogal-
skiemu, Dawidowi Szymonowi i Michałowi Erazmusowi.
Przed nami kolejne lata działalności z pożytkiem dla młodzieży.
Życzymy wszystkim dużo zdrowia i owocnej współpracy.

Katarzyna Śleziona 
Waldemar Małecki

O dziesiątym, jubileuszowym Otwartym Maratonie Szachowym, 
informowaliśmy już obszernie w poprzednim numerze. Dziś, z 
kronikarskiego obowiązku podajemy pierwszą dziesiątkę najlep-
szych zawodników tego turnieju: Mieczysław Rechenek, Tade-
usz Ostrowski, Józef Czysz, Ignacy Smolarek, Czesław Dok-
tor, Paweł Stolorz, Jerzy Barcik, Zbigniew Goleniak, Grze-
gorz Kubica i Krzysztof Kołodziejczyk. Najstarszym zawod-
nikiem był 83 letni Wilhelm Broncel z Bojszów.
Kierownik zawodów - Franciszek Mrzyk dziękuje za naszym 
pośrednictwem obsłudze turnieju oraz sponsorom: Urzędowi 
Miasta Bieruń z burmistrzem Lu-
dwikiem Jagodą, Starostwu Po-
wiatowemu  z Piotrem Czarnyno-
gą, Bieruńskiemu Ośrodkowi Kul-
tury z dyrektorem Zofi ą Łabuś, 
oraz fi rmom i instytucjom: Stowa-
rzyszenie Miłośników 600 letniego 
Bierunia, Antoni Jagsz, Danone, 
WA- BI Białożyt Dariusz, Admi-
rał Dariusz Sajdok, New Art. Grze-
gorz Nowak, Andrzej Czyrwik, Ja-
nusz Wyderka, ZTS „ERG”, SUH 
„Jedność”, Eugeniusz Wróbel, Jan 
Drozdek i Elwira Osoba.
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W dniach od 1 - 2 marca br w 
hali sportowej LO w Bieruniu 
Starym odbyły się Zawody Po-
wiatowe szkół gimnazjalnych 
w koszykówce. W pierwszym 
z wymienionych dni przepro-

wadzono rywalizację drużyn 
koszykarskich chłopców, pod-
czas których drużyna z Gim-
nazjum nr 1 w Bieruniu zajęła 
ostatecznie czwartą lokatę. W 
zawodach tych wzięły udział 

Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Bierunia i KS 
„PIAST” Bieruń organizują rozgrywki amatorskiej ligii pił-
ki nożnej dla drużyn niezrzeszonych z terenu powiatu Bie-

ruńsko-Lędzińskiego.
Spotkanie organizacyjne odbędzie 
się w dniu  23 marca 2005r. o godz. 
17.00.
W budynku klubowym KS „PIAST” 
w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 
270.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
tel. 216-40-85 wew. 27

Już pięć lat minęło od momentu, kiedy nauczyciele wychowania 
fi zycznego i trenerzy lekkiej atletyki Katarzyna Śleziona i Wal-

demar Małecki, opracowali 
i wdrożyli w życie program 
działalności Uczniowskie-
go Klubu Sportowego.
 5 lat pełnych zwąt-
pień i uniesień, porażek i 
sukcesów oraz przemyśleń: 
czy idziemy w dobrym kie-
runku, czy założenia są 
atrakcyjne dla dzieci i mło-
dzieży, dla rodziców.
Kandydaci na lekkoatletów 
przychodzili i odchodzili, 
kierując się różnymi ocze-

kiwaniami. Jednak ci, którzy pozostali, nie żałowali swojej decy-
zji. Szczególnie od chwili, kiedy współpracę z klubem rozpoczął 
wspaniały człowiek i wybitny lekkoatleta Robert Korzeniowski, 
obejmując nad nim patronat. Od tej pory jesteśmy jedynym klu-
bem tego typu na Śląsku.

Analiza tych kilku lat działalności utwierdziła w przekonaniu, 
iż oferowany 
program speł-
nia oczekiwa-
nia. Nie znaczy 
to jednak, że nie 
wysłuchujemy 
różnych uwag i 
propozycji. Sta-
ramy się wyko-
rzystywać różne 
pomysły, szukać 
nowych rozwią-
zań w celu po-
prawy i uatrak-
cyjnienia ofer-
ty, która ma być 
alternatywą na 
różne pseudo 
rozrywki czyha-
jące na młodzież 
szkolną. Propo-
nujemy atrakcje 
sportowo – tu-
rystyczne (zawody i obozy krajowe i zagraniczne), spotkania ze 
znanymi osobistościami świata sportu i wiele innych, lecz w za-
mian wymagamy systematycznego udziału w zajęciach trenin-
gowych. Jeśli chodzi o wybór konkurencji to proponujemy bie-
gi średnie, długie i chód sportowy, który od roku staje się konku-
rencją priorytetową.

Żółtodzioby
i Chełmek
Zakończył „IV Turniej Halo-
wej Piłki Nożnej o Puchar Bur-
mistrza Miasta Bierunia  Gim-
nazjalistów” który odbył się  20 
lutego. 
Zawody rozgrywano w dwóch 
kategoriach.  KLASY  III: tu w 
meczu o   III miejsce zmierzyły 
się POTĘŻNE  KACZORY  II: 
KS  UNIA 2 : 0 (0 : 0). Nato-
miast w fi nale spotkały się dru-
żyny CHEŁMEK:FC HOME-
RA 2 : 0 (0 :0)
Drugą kategorię stanowiły 
KLASY I-II.

Do turnieju zgłosiło się 16 dru-
żyn. Turniej rozegrano syste-
mem pucharowym do 1⁄4 fi na-
łu. Zespoły, które awansowa-
ły do ćwierćfi nałów utworzyły 
cztero-drużynową grupę fi nało-
wą. Grupa fi nałowa rozgrywała 
mecze systemem „każdy z każ-
dym”. W zwycięstwie w kla-
syfi kacji końcowej decydowa-
ły w kolejności: punkty, bezpo-
średni pojedynek, ilość bramek 
zdobytych, różnica bramek, 
stosunek bramek. KLASYFI-
KACJA OSTATECZNA:

m-ce Nazwa zespołu Pkt Bramki

I ŻÓŁTODZIOBY 9 8 : 1

II WARGEN TEAM 6 6 : 1 

III STAWY 1 2 : 10

IV CHEŁMEK 1 1 : 5

wszystkie zespoły koszykarzy 
z całego powiatu. Zwycięz-
cą rozgrywek została druży-
na chłopców z Gimnzjum nr 
1 w Lędzinach. Skład druży-
ny z Gimnazjum nr 1 w Bie-
runiu: Bartosz Hołyst, Paweł 
Tobiczyk, Michał Matusiak, 
Mateusz Bednarczyk, Ka-
rol Francuz, Grzegorz Dłu-
bisz, Jakub Mucha, Konrad 
Jamrozowicz. Do w/w zawo-
dów koszykarzy przygotowy-
wał Waldemar Małecki.
W drugim dniu zawodów ry-
walizowały drużyny dziew-

cząt, gdzie po bardzo emo-
cjonującym meczu fi nałowym 
drużyna z Gimnazjum nr 1 z 
Bierunia zajęła wysokie drugie 
miejsce. Najlepszą z drużyn 
okazała się ekipa koszykarek z 
Gimnazjum z Imielina.
Skład drużyny dziewcząt z 
Gimnazjum nr 1 w Bieruniu: 
Sonia Zawisz, Katarzyna 
Sajdok, Dorota Lenort, Anna 
Penczek, Aneta Żak, Żane-
ta Czepczor, Karina Gulka. 
Drużynę do wspomnianych za-
wodów przygotowywała Ka-
tarzyna Śleziona.  

Uczniowski Klub Sportowy „Maraton”

Jeszcze o 
skaciorzach

Zmagania pod 
koszem
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