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Pocz¹tek i koniec, tak naj-
krócej mo¿na by okreœliæ 
uroczyste otwarcie ma-

gistratu, które dokona³o siê 31 
sierpnia. Pocz¹tek bo zaczy-
na siê nowy - miejmy nadziejê 
lepszy i wygodniejszy - sposób 
obs³ugi mieszkañców i wszyst-
kich, którzy maj¹ do za³atwienia 
jak¹œ sprawê w urzêdzie. Ko-
niec - bo koñczy siê czas ner-
wowego biegania nie tylko po 
piêtrach ale wrêcz po ró¿nych 
czêœciach miasta - tylko po to 
by coœ za³atwiæ. 

Urz¹d rozpocz¹³ dzia³alnoœæ 
w nowym budynku, skoñczy³ 
siê niemal dwuletni remont ale 
wkrótce zacznie siê remont do-
tychczasowej siedziby tak by 
w koñcu po³¹czyæ w pe³ni dwa 
s¹siaduj¹ce budynki w jeden or-
ganizm - Urzêdu Miejskiego. 

Nawet osoby najbardziej nie-
przychylne urzêdnikom musz¹ 
przyznaæ, ¿e dotychczas mieli 
oni trudne warunki pracy: w cia-

snych wieloosobowych klitkach 
z niepokojem patrzyli czy aby 
przepe³nione dokumentami sza-
fy nie spadn¹ im na g³owê. Ale 
przede wszystkim mieszkañcy 

bêd¹ mogli odczuæ poprawê wa-
runków. Wiêkszoœæ spraw za³atwi¹ 
przy jednym okienku na parterze, 
w razie koniecznoœci mog¹ siê 
udaæ wind¹ na dowolne piêtro, 
w holu ka¿dego piêtra jest miej-
sce by wygodnie poczekaæ czy 

przejrzeæ, sala internetowa, infor-
macja turystyczna, bufet. S³owem 
nowoczeœnie, piêknie i wygodnie. 
A gdyby tak, jeszcze ka¿d¹ sprawê 
uda³o siê za³atwiæ po myœli oso-

by zainteresowanej -by³aby 
pe³nia szczêœcia. Przypomnijmy, 
¿e inwestycja zosta³a rozpoczêta 
11 paŸdziernika 2005 roku. Koszt 
budowy wyniós³ oko³o 5,3 mln 
z³otych, z czego 968 740,49 z³. 
zosta³o sfinansowane przez Uniê 
Europejsk¹ w ramach Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regional-
nego, oraz przez bud¿et pañstwa 
w wysokoœci 129 165,38 z³. Po-
wierzchnia dzia³ki, na której le¿y 
inwestycja wynosi 680 m 2, z czego 
powierzchnia zabudowy to 491,36 
m2, a powierzchnia parkingu 64 m2. 
Reszta to zieleñ i tak zwane ci¹gi 
dla pieszych, czyli chodniki. 

Powodem powiêkszenia po-
wierzchni administracyjnej, jest 
przede wszystkim zwiêkszenie 
efektywnoœci dzia³ania urzêdu, 
usytuowanie administracji miej-

skiej w jednym miejscu, gdy¿ 
dotychczas niektóre wydzia³y 
umiejscowione by³y w budyn-
ku Spó³dzielni „Jednoœæ” na 
ul. Macierzyñskiego oraz na 
ulicy Chemików, przez co pe-
tenci musieli czêsto sporo siê 
nachodziæ. Teraz wiêkszoœæ spraw 
mieszkañcy bêd¹ mogli za³atwiæ 
ju¿ na parterze, gdzie znajdu-
je siê biuro podawcze i punkt 
obs³ugi petenta czy pierwszego 
kontaktu. Wiêkszoœæ formula-
rzy niezbêdnych do za³atwienia 
spraw mo¿na otrzymaæ w³aœnie 
tam. Na parterze znajduje siê 
tak¿e tzw. „INFOMAT”. Jest to 
elektroniczne urz¹dzenie z doty-
kowym ekranem. Dziêki niemu, 
mo¿emy dowiedzieæ siê o tym 
jak za³atwiæ sprawê w urzêdzie, 
obejrzeæ mapê miasta, znaleŸæ 
restauracjê czy hotel. 

W uroczystym otwarciu udzia³ 
wziêli m. in. Pos³owie na Sejm 
RP: Alojzy Lysko oraz Józef 
Berger, proboszczowie: Pa-
rafii œw. Bart³omieja Aposto³a 
- ks. Walerian Ogierman 
i Najœwiêtszego Serca Pana Je-
zusa - ks. Jan D¹bek, g³ówny 
projektant Adam Kulczycki, 
przedstawiciele wykonawców 
budowy z Prezesem spó³ki 
PBOiUT „Œl¹sk” Jaros³awem 
¯elazowskim, w³odarzy Po-
wiatu Bieuñsko-Lêdziñskiego 
i gmin powiatu. Po uroczystym 
przeciêciu wstêgi, którego do-
konali pos³owie oraz burmistrz 
Miasta Ludwik Jagoda, ks. Pro-
boszcz Walerian Ogierman 
dokona³ poœwiêcenia obiektu. 
Nastêpnie odby³o siê zwiedza-
nie nowego budynku.

WYDARZENIA

Sejm zdecydowan¹ wiêk-
szoœci¹ podj¹³ decyzjê 
o samorozwi¹zaniu. Pre-

zydent RP podpisa³ niezw³ocznie 
ustawê, co oznacza, ¿e 21 
paŸdziernika br. odbêd¹ siê wybo-
ry do Sejmu i Senatu RP. W obec-
nych realiach ustrojowych jest to 
drugi przypadek skrócenia kaden-
cji Parlamentu. B³yskawiczne 
tempo wydarzeñ ostatnich dni 
spowodowa³o, ¿e tym razem nie 
mia³a miejsca z³a tradycja, czyli 
wprowadzanie w szybkim tempie 

istotnych zmian do ordynacji wy-
borczej. Patrz¹c z punktu widzenia 
mieszkañca Bierunia oznacza to 
zastosowanie dotychczasowych 
uregulowañ prawnych. Bieruñ 
znajdzie siê w 31 okrêgu wy-
borczym do Sejmu wspólnie 
z Katowicami, Chorzowem, My-
s³owicami, Piekarami Œl¹skimi, 
Rud¹ Œl¹sk¹, Siemianowicami 
Œl¹skimi, Œwiêtoch³owicami, Ty-
chami i powiatem bieruñsko-
lêdziñskim oraz w 30 Okrêgu 
Wyborczym do Senatu. Ozna-

cza to, ¿e katowickiego okrêgu 
do Sejmu, do którego w³¹czony 
jest Bieruñ bêdzie wybieranych 12 
pos³ów oraz 3 senatorów. Wiele 
osób interesuje siê prac¹ w ko-
misjach wyborczych. W Bieru-
niu bêdzie pracowa³o 11 obwo-
dowych komisji wyborczych. 
Podzia³ miasta na obwody 
bêdzie taki sam jak w wyborach 
samorz¹dowych. Osoby zaintere-
sowane prac w komisji mog¹ byæ 
zg³oszone przez pe³nomocników 
komitetów wyborczych podmio-
tów, które zarejestruj¹ kandyda-
tów na pos³ów lub senatorów. 
Na starcie chêæ tak¹ wrazi³o 19 
partii i innych podmiotów praw-

nych. Pojawi³y siê w niektórych 
miasta plakaty zachêcaj¹ce do 
pracy w komisjach wyborczych. 
Autorzy plakatu twierdz¹, ¿e 
pracuj¹c 4 godziny w komisji 
zarobi siê 140 z³. Osoby, które 
pracowa³y w komisjach wybor-
czych wiedz¹, ¿e to jest nie-
prawda. Ekspres wyborczy pêdzi 
wiêc wszystko wskazuje na to, ¿e 
w kolejnym numerze Rodni byæ 
mo¿e opublikujemy wyniki wy-
borów. Wszystkich mieszkañców 
zachêcamy do udzia³u w wybo-
rach i oddania wa¿nego g³osu na 
ka¿dej z dostarczonych kart do 
g³osowania, bo wówczas udzia³ 
ma sens. (J.S.)

Wyborczy ekspres

Magistrat pracuje w nowej siedzibie!
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W dniu 6 wrzeœnia 
odby³a siê uroczysta 
sesja Rady Miejskiej. 

Od lat a œciœlej od pocz¹tku 
funkcjonowania Rady taki 
charakter maj¹ sesje „rolni-
cze” z udzia³em reprezenta-
cji tej grupy spo³ecznej. S¹ 
to nie tylko z nazwy uroczy-
ste sesje. Taki œwi¹teczny kli-
mat towarzyszy im od zawsze. 
Umacnia go wystrój w plony 
i roœliny ozdobne. 

Tegoroczna sesja rozpoczê³a 
siê od przybli¿enia sylwetek sta-
rostów do¿ynek Marii Kotas i Ru-
dolfa Malcharka. Przewodnicz¹cy 
Rady Henryk Skupieñ oraz Bur-
mistrz Ludwik Jagoda wrêczyli 

starostom drobne upominki. 
W drugim punkcie porz¹dku 
obrad Rady uhonorowano 
zas³u¿onych dla miasta Francisz-
ka Kocurka, Romana Nygê oraz 
Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi 
Bieruñskiej „Por¹bek”. Laudacje 
zas³u¿onych wyg³osili odpowied-
nio Jan Wieczorek, Przemys³aw 
Major i Ludwik Jagoda. Mimo, ¿e 
osoby wyró¿nione czy te¿ organi-
zacje s¹ znane to podczas prezen-
tacji mo¿na dowiedzieæ siê o ich 
nieznanych szerzej talentach, czy 
te¿ umiejêtnoœciach. Niewielu oso-
bom znane s¹ umiejêtnoœci po-
etyckie Józefa Kocurka. Sam 
mia³ okazjê zaprezentowaæ swo-
je utwory. Powszechnie znany jest 
z wystêpów w chórze. Ma³o zna-

ne s¹ szerszej publicznoœci 
pocz¹tki bogatej twórczoœci 
Romana Nygi. Siêgaj¹ one 
wczesnego dzieciñstwa. 
Stowarzyszenie Mi³oœników 
Ziemi Bieruñskiej „Por¹bek” 
to z kolei szeroki za-
kres tematyki i w³¹czanie 
w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ 
m³odzie¿y. 

Tradycj¹ uroczystych 
sesji rolniczych jest 
og³aszanie wyników kon-
kursów i przekazanie na-
gród zwyciêzcom w kate-
goriach naj³adniejsza 
posesja, balkon, blok 
czy gospodarstwo rol-

Uroczysta sesja

4

Roman Nyga urodzi³ siê 24 maja 1938 r. w Bieruniu Starym. Pochodzi z 
rodziny od kilku pokoleñ zwi¹zanej z rzemios³em artystycznym i sztuk¹. Mo¿na 
powiedzieæ, ¿e od najm³odszych lat spotyka³ wyj¹tkowych ludzi na swojej dro-
dze: pocz¹wszy od rodziców poprzez dziadków, krewnych, po katechetów i na-
uczycieli. Po skoñczeniu liceum i zdaniu egzaminów Akademiê Sztuk Piêknych 
w Krakowie na Wydzia³ Malarstwa, by³ najm³odszym studentem na roku - jedy-
nym po liceum ogólnokszta³c¹cym. Dyplom z wyró¿nieniem otrzyma³ w 1962 r.
Przez ca³y okres swojej twórczoœci porusza tematykê zwi¹zan¹ ze Œl¹skiem, 
miejscem pochodzenia i tematykê religijn¹. By³ jednym z za³o¿ycieli katowic-
kiej grupy twórców AKKART (1964). W latach 1970-78 bra³ udzia³ w sympozjach 
konceptualistycznych „Kolor i forma w przestrzeni” (Wroc³aw, Warszawa, Essen, 
Opole, Katowice, Lublin).

Jest autorem tablicy pami¹tkowej pod pomnikiem stoczniowców gdañskich (1981) oraz obrazu, daru hutników 
dla papie¿a Jana Paw³a II (1983). W latach 1984-1985 projektuje nowe korony dla obrazy Matki Bo¿ej Piekar-
skiej. Otrzyma³ stypendium rzymskiej Fundacji Jana Paw³a II, zrealizowane w Akademii Katolickiej w Stuttgar-
cie i Stacji Sztuki Sankt Peter w Kolonii (1989). Od 1992 roku jest cz³onkiem Stowarzyszenia Wolnych Twórców 
„Projekt Oberbuschweg” w Kolonii.

Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi Bieruñskiej 
„Por¹bek”
Istnieje od 1992 r. Zosta³o za³o¿one i zarejestrowane z inicjatywy miesz-
kañców Bierunia, zgrupowanych wczeœniej w Komitecie Obywatel-
skim, dzia³aj¹cym na terenie ówczesnego Bierunia Nowego. Grupê 
za³o¿ycielsk¹, która doprowadzi³a do rejestracji Stowarzyszenia tworzy-
li: Henryk Skupieñ, Edward Œleziona, Irena Prêdki i Karol Tabaka. 
Stowarzyszenie powsta³o jako kontynuacja dzia³añ Komitetu Obywa-
telskiego, po od³¹czeniu siê w 1991 r od Tychów, Bierunia Starego 
i Bierunia Nowego i uzyskaniu samodzielnoœci jako miasto Bieruñ. 
Nazwê „Por¹bek” przyjêto od historycznej nazwy miejscowoœci 
Por¹bek której tereny wchodz¹ w sk³ad dzisiejszego Bierunia. 

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i inspirowanie ró¿norakich dzia³añ na 
rzecz Ziemi Bieruñskiej i d¹¿enie do sta³ej poprawy warunków ¿ycia mieszkañców we wszystkich 
dziedzinach. 
Pracami Stowarzyszenia „Porabek” kieruje zarz¹d z prezesem na czele. W ci¹gu 15 - letniej 
dzia³alnoœci Stowarzyszenia funkcjê Prezesa pe³nili kolejno Karol Trzoñski, Adam Jaromin i Nor-
bert Jaromin. 
Wiêcej o historii i dorobku Stowarzyszenia pisaliœmy przy okazji obchodów rocznicowych w jed-
nym z wczeœniejszych wydañ Rodni. 
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ne. W tegorocznym kon-
kursie wziê³y udzia³ 22 

osoby. W kategorii naj³adniejsza 
posesja wziê³o udzia³ 18 osób. 
I miejsce zdobyli Pañstwo Kry-
styna i Henryk Œleziona
II miejsce zdobyli Pañstwo 
Ma³gorzata i Alojzy Szulc
III miejsce zdobyli ex aequo 
Pañstwo Beata i Jerzy Le-
nard oraz Pañstwo Jadwiga 
i Jan Krzykawscy. 

Przyznano równie¿ wyró¿nienia 
dla posesji Pañstwa Teresy i Wik-
tora Œlezionów, Pañstwa Heleny 
i Norberta Figiel oraz Ogródków 
Dzia³kowych „Ska³ka”. 

W kategorii na naj³adniejsze 
gospodarstwo rolne udzia³ 
wziê³y 2 gospodarstwa. I miej-
sce zdobyli Pañstwo Irela 
i Eryk Figiel. 

Komisja konkur-
sowa przyzna³a 
równie¿ kilkanaœcie 
nagród pocieszenia 
pozosta³ym uczest-
nikom konkursu. 
Nagrody rzeczowe 
to krzewy i drzewa 
ozdobne, które co 
roku poprawiaj¹ 
zarówno estetykê 
poszczególnych 
posesji jak i mia-
sta. Ur oczysta se-
sja to równie¿ oka-
zja podziêkowania 
rolnikom za ciê¿k¹ 
pracê i to kilka-
krotnie uczyni-
li przewodnicz¹cy 
Rady oraz Bur-
mistrz.

„Nie jestem zawodowym 
politykiem. Chcê, by nasza oj-
czyzna by³a rz¹dzona w spo-
sób kompetentny i uczciwy, 
a obywatele mieli pracê i byli 
bezpieczni. Szczególnie mam 
na uwadze doskonalenie sys-
temu edukacji w Polsce, prze-
kazanie wiêkszych uprawnieñ 
w rêce samorz¹dów lokal-
nych, stworzenie takich sys-
temów, które wyeliminuj¹ 
korupcjê. ”

Przed dwoma laty taki by³ 
w skrócie program wyborczy 
Józefa Bergera - pierwsze-
go w historii Bierunia pos³a na 
Sejm RP. Zgodnie z t¹ dekla-
racj¹ pracowa³ w komisjach, 
wystêpowa³ podczas obrad 
plenarnych i g³osowa³. 

Ponad 60 wypowiedzi i in-
terpelacji w sprawach istot-
nych dla Bierunia, powiatu, 
Œl¹ska i wszystkich obywate-
li - tyle o pracy Józefa Berge-
ra mówi¹ suche zapisy sejmo-
we. Mi³oœnikom statystyk pod-
powiadamy, ¿e to wynik lepszy 
ni¿ w przypadku wielu parlamen-
tarzystów znanych z konferencji 
prasowych i gazetowych relacji 
i dotyczy niespe³na roku, a nie 
ca³ej dwuletniej kadencji nasze-
go parlamentu. Józef Berger, 
któremu w wyborach zabrak³o 
dos³ownie dwudziestu paru 
g³osów by zostaæ pos³em ju¿ 
w 2005 roku, œlubowanie z³o¿y³ 
dopiero 10 paŸdziernika 2006 
roku. Zdoby³ mandat po poœle 
Platformy Obywatelskiej, który 
od ³awy sejmowej bardziej wola³ 
wysoki rz¹dowy sto³ek (inny, 
z tej samej listy wyborczej, te¿ 
zmieni³ barwy klubowe) . Takie 
przyk³ady wskazuj¹, ¿e przed po-
stawieniem krzy¿yka na kartce 
wyborczej warto zastanowiæ 
siê, kogo tak naprawdê 
chcemy wybraæ: czy jest 
to cz³owiek prawy, rzetel-

3

Józef Berger: 
nie zmarnowa³em 
tych miesiêcy

Nasz 
cz³owiek 
w Sejmie

5

Franciszek Kocurek jest osob¹ bardzo popularn¹ i znan¹, a tak¿e 
szanowan¹. Znany jest przede wszystkim ze swego talentu œpiewaczego 
oraz kojarzony z chórem „Polonia”, z którym zwi¹za³ siê od m³odych swo-
ich lat na dobre i na z³e. Œpiewa³ w chórze, gdy chór siê wspaniale rozwi-
ja³ i by³ wyrazem têtni¹cego ¿ycia kulturalnego, ale i by³ z tym chórem, gdy 
pe³ni³ on rolê tylko chóru koœcielnego. Prze¿ywa³ okres, w którym chór 
ten zamilkn¹³ na parê lat. Kiedy to sztandar chóru zosta³ przekazany do 
muzeum miasta Katowic. Ale równie¿ doczeka³ siê tej chwili, kiedy chór 
wznowi³ sw¹ dzia³alnoœæ, po odzyskaniu przez Bieruñ samodzielnoœæ 
administracyjn¹ i by³ œwiadkiem, kiedy chór doczeka³ siê repliki swe-
go sztandaru i sta³ siê znów atrybutem jego trwania w s³u¿bie naszej 

spo³ecznoœci. Znamy równie¿ Pana Franciszka jako solistê, gdy¿ nie raz swym melodyjnym g³osem 
umila³ niejedno spotkanie w gronie swych przyjació³ i kolegów. Ale jest jeszcze druga zaleta Pana 
Franciszka, z któr¹ maj ¹ do czynienia dzia³acze spo³eczni i m³odzie¿ naszego miasta. Jest nie-
ocenion¹ skarbnic¹ wiedzy na temat przesz³oœci Bierunia, z której pe³nymi garœciami korzystaj¹ 
pisz¹cy prace dyplomowe, zarówno te licencjackie jak i magisterskie. Nigdy nie odmawia pomocy 
tym, którzy z jego pomocy i doœwiadczenia pragn¹ skorzystaæ. Jeszcze na jedn¹ umiejêtnoœæ Pana 
Franciszka pragnê zwróciæ uwagê. Umiejêtnoœæ, o której na ogó³ ma³o wiemy, gdy¿ dotyczy ona 
bardzo osobistych prze¿yæ i doznañ. Tych na ogó³ skrywanych przed œwiatem, a le¿¹cych g³êboko 
w sercu. Pan Franciszek jest poet¹, który od m³odoœci w ten sposób pragn¹³ wyra¿aæ swe uczucia 
i przemyœlenia. 
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ny, z dorobkiem zawo-
dowym i spo³ecznym, 

posiadaj¹cy doœæ wiedzy i kul-
tury, czy te¿ krzykacz, kariero-
wicz, kieruj¹cy siê w³asnymi 
ambicjami i interesami aferzy-
sta - bo i takich przecie¿ nie 
brakowa³o. 

Czym Józef Berger siê zaj-
mowa³, jak reprezentowa³ w sej-
mie nasze miasto, swoich wy-
borców? 

- Istotne by³y moje wyst¹pienia 
i interpelacje dotycz¹ce 
bezpoœrednio Bierunia, na-
szego powiatu i okolic. By³y 
to wyst¹pienia na przyk³ad 
w kwestiach Fiata, prywatyzacji 
Nadwiœlañskiej Spó³ki Energe-
tycznej w Brzeszczach, wydziele-
nia z niej maj¹tku ciep³owniczego 
kopalni „Piast” w Bieruniu i jego 
sprzeda¿y podmiotowi gminne-
mu jakim jest „Ekoterm”, bu-
dowy zak³adu zgazowywania 
wêgla na terenie KWK „Cze-
czott”, zagro¿eñ dla naszego 
górnictwa wynikaj¹cych z pla-
nów otwarcia w Polsce przed-
stawicielstwa Syberyjskiej Kom-
panii Wêglowo-Energetycznej itd. 
Dziêki temu kilka spraw zosta³o 
„pchniêtych” do przodu - odpo-
wiada na pytanie „Rodni” Józef 
Berger. - Za szczególnie istot-
ne dla mnie i moich wyborców 
uwa¿am dzia³ania dotycz¹ce 
zmiany granic administracyjnych 
pomiêdzy Bieruniem a Tychami. 
Wbrew temu, co niektórzy moi 
oponenci opowiadaj¹, a wrêcz 
k³ami¹, wraz z pos³em Alojzym 
Lysk¹, obecnie kandydatem Plat-
formy Obywatelskiej na senato-
ra, temat ten poruszaliœmy wie-
lokrotnie. Ale có¿, mo¿liwoœci 
dzia³ania szeregowych pos³ów 
s¹ ograniczone, a temat ten - jak 
Czytelnicy wiedz¹ chocia¿by 
z wrzeœniowej „Rodni” - jest 
totalnie lekcewa¿ony przez 
wojewodê i ministerstwo. W mo-
jej interpelacji, która 26 czerw-
ca zosta³a skierowana przez 
Marsza³ka Sejmu do Ministra 
Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji Janusza Kaczmarka, 
domaga³em siê korzystnych dla 
Bierunia rozstrzygniêæ. Minister 
zobowi¹za³ siê zaj¹æ t¹ spraw¹, 
ale w kolejnych tygodniach pan 
Kaczmarek, premier i jego rz¹d 
mieli „wa¿niejsze” sprawy na 
g³owie ni¿ Bieruñ, protesty na-
uczycieli, strajk w s³u¿bie zdrowia 

itd. Bo taki to by³ sejm. Mnóstwo 
czasu zmarnowa³ na dyskusje 
i spory, które niczego dobrego 
ludziom nie przynios³y, a które 
ostatecznie doprowadzi³y do jego 
samorozwi¹zania. Ale wierzê, ¿e 
miêdzy innymi moje dzia³ania 
przyczyni¹ siê do pomyœlnego 
rozwi¹zania tego problemu. 
Gdyby by³o mi dane ponownie 
zostaæ pos³em, na pewno tego 
tematu bym nie odpuœci³. Mocno 
wierzê, ¿e Bieruñ odzyska swo-
je tereny. Pamiêtamy przecie¿, 
¿e kiedy jako cz³onkowie Sto-
warzyszenia 600-letniego Bie-
runia walczyliœmy o odzyska-
nie praw miej-
skich, o lokalny 
samorz¹d, o 
nowe inwesty-
cje te¿ niewie-
lu podziela³o 
nasz optymizm. 
Trwa³o to lata, 
ale stanê³o na 
naszym. 

- Krótko pra-
cowa³em w Ko-
misji Finansów 
Publicznych, 
a potem w Ko-
misjach: Edu-
kacji, Nauki 
i  M ³ o d z i e ¿ y 
oraz Polity-
ki Spo³ecznej, 
bo na tych 
sprawach bardziej siê znam 
i s¹ one bli¿sze moim zawo-
dowym i spo³ecznym doœwiad-
czeniom - dodaje Józef Ber-
ger. - Mówi³em na przyk³ad, 
¿e Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej utrudnia wymianê 
uczniów w ramach Polsko-
Niemieckiej Wspó³pracy M³o-
dzie¿y, ¿e osoby niedo³ê¿ne 
i niepe³nosprawne maj¹ ogra-
niczony dostêp do sprzêtu or-
topedycznego i materia³ów re-
habilitacyjnych itd. Na forum 
ca³ego sejmu apelowa³em 
o pomoc dla rodzin ofiar trage-
dii w hali Miêdzynarodowych Tar-
gów Katowickich. Jako historyk 
nie mog³em nie zabraæ g³osu 
w czasie licznych w Sejmie 
dyskusji historycznych na tema-
ty dotycz¹ce naszej przesz³oœci. 
Przypomina³em o koniecznoœci 
upamiêtnienia i uhonorowa-
nia tragedii Górnoœl¹zaków po 
wkroczeniu na nasz¹ ziemiê Armii 
Czerwonej w 1945 roku, o obo-

zach w Œwiêtoch³owicach Zgo-
dzie czy Jaworznie, ale z drugiej 
strony te¿ o tym, ¿e Pi³karskie Mi-
strzostwa Europy EURO’2012 po-
winny siê odbywaæ tak¿e na Gór-
nym Œl¹sku. 

Józef Berger podkreœla, ¿e 
danego mu czasu nie zmar-
nowa³ i wyborców nie zawiód³. 
Nie ma powodu w to nie wierzyæ. 
Jaka trudna by³a to kadencja, 
co dzia³o siê w parlamencie 
i rz¹dzie wiemy przecie¿ do-
skonale. To, ¿e Berger nie robi 
„z gêby cholewy” udowodni³ 
jako dyrektor naszego liceum 
(za jego czasów dokona³y siê 

najwiêksze inwestycje, liceum 
sta³o siê licz¹c¹ siê w regionie 
szko³¹, która za czasów jego 
dyrektorowania dochowa³a siê 
setek wspania³ych absolwen-
tów) , a tak¿e jako d³ugoletni 
wiceprzewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej i radny Sejmiku Wojewódz-
twa Œl¹skiego. 

Po przerwanej kadencji Jó-
zef Berger ponownie ubiega 
siê o poselski mandat. Wierny 
zasadom pozosta³ przy Plat-
formie Obywatelskiej, bo 
- jak twierdzi - jej program 
najbardziej mu odpowiada. 
¯eby wszystkim Polakom - od 
juniora do seniora - ¿y³o siê le-
piej i godniej, ¿eby Polska siê 
rozwija³a, mia³a szacunek w Eu-
ropie, a prawa wszystkich Pola-
ków by³y respektowane w szko-
le, szpitalu, w ka¿dym urzêdzie 
i w ka¿dej dziedzinie. Poza zna-
nymi mieszkañcom Bierunia 
cechami osobistymi, takimi 
jak pracowitoœæ i rzetelnoœæ, 

poza doœwiadczeniem za-
wodowym i samorz¹dowym, 
jego dodatkowym atutem jest 
te¿ sejmowe „otrzaskanie”, nie-
zwykle wa¿ne nie tylko w cza-
sie obrad plenarnych, w salach 
posiedzeñ komisji, ale co nie 
mniej istotne tak¿e w sejmo-
wych korytarzach. 

- Nie³atwo wskoczyæ w ³awy 
poselskie, nauczyæ siê byæ 
pos³em, a zw³aszcza nie takim 
„malowanym”, lecz aktywnym 
i skutecznym w dzia³aniu. Ja 
tê lekcjê mam za sob¹ - stwier-
dza Józef Berger. - Zdoby³em 
doœwiadczenie, ale na wiele 

zamierzeñ zabrak³o czasu. Nie 
by³o te¿ klimatu dla pewnych 
dzia³añ. Zacz¹³em budowaæ 
swoje biuro poselskie planuj¹c, 
¿e bêdzie ono miejscem, gdzie 
ka¿dy mo¿e przyjœæ ze swoimi 
sprawami, podyskutowaæ albo 
zostaæ wys³uchany, uzyskaæ 
poradê i realn¹ pomoc. Miejsce, 
które skupia³oby ludzi m³odych, 
aktywnych, z pomys³ami na 
swoje ¿ycie i na rozwój nasze-
go miasta i regionu. Wielu mo-
ich poselskich planów nie 
by³o mi dane zrealizowaæ, ale 
nie chcê z nich rezygnowaæ. 
Wierzê, ¿e g³osuj¹c na mnie 
wyborcy wyka¿¹, ¿e wspólne 
s¹ nam pogl¹dy i wartoœci ta-
kie jak praca, dobrobyt, sza-
cunek, spokój w kraju i dobre 
stosunki z s¹siadami. ̄ e chc¹ 
mieæ w sejmie swojego repre-
zentanta, który bêdzie skutecz-
nie zabiegaæ o ich sprawy, 
a nie wdawaæ siê w partyjne 
i ambicyjne pyskówki. /R/ 

4
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WOKÓŁ NAS

Jest pi¹tek 14 wrzeœnia. Po 
po³udniu odby³a siê Msza 
œw. w koœciele NSPJ w 

Bieruniu Nowym a póŸniej - w 
œwietlicy przy Remizowej, co-
roczne spotkanie nauczycie-
li szkó³ dekanatu z arcybisku-
pem diecezji katowickiej. Parê 
minut po dwudziestej, spotkanie 
siê zakoñczy³o. Nauczyciele po-
woli rozchodz¹ siê do domu. Kli-
ku idzie w stronê koœcio³a, mo¿e 
na przystanek? Mo¿e do gim-
nazjum?

W tym samym czasie w re-
mizie koñczy siê stra¿ackie ze-
branie. W³aœnie wychodziliœmy 
- mówi Bronis³aw Lamik. Kilku 
z nas by³o ju¿ na zewn¹trz, kilku 
jeszcze zosta³o w remizie. 

Trzeci uczestnik feralnego wyda-
rzenia, 23 letni kierowca z Bierunia 
Nowego coœ tam sobie chlapn¹³. 
Siad³ za kierownic¹ dostawczego 
fiata ducato, przekrêci³ klucz w sta-
cyjce i ruszy³ w stronê Oœwiêcimia. 
Jak siê potem okaza³o, we krwi 
mia³ 1,47 promila alkoholu. Prze-
jecha³ rondo, min¹³ skrzy¿owanie 
z ulic¹ Wawelsk¹. Podobno zacz¹³ 
krêciæ radiem by poszukaæ lepszej 
muzyki. I nagle... 

Nagle us³yszeliœmy huk i krzyk 
kobiety - mówi Bronis³aw La-
mik. Koledzy pobiegli na miej-
sce a ja zdzwoni³em do remizy 
gdy¿ wiedzia³em, ¿e jest tam jest 
ratownik. 

Okaza³o siê, ¿e na przejœciu dla 
pieszych, na ulicy Warszawskiej 

przy koœciele samochód uderzy³ 
w trójkê przechodniów.

Druhowie z OSP Bieruñ Nowy: To-
masz G³owacz, Rajmund Moczala, 
Jerzy Lenard, £ukasz Hronowski, 
Bart³omiej Ogaza, ratownik Da-
riusz Dudziak i Bronis³aw Lamik 
byli na miejscu po minucie od wy-
padku i od razu przyst¹pili do udzie-
lania pomocy poszkodowanym. Jak 
bardzo przyda³a siê torba ratunko-
wa PSP R-1 ufundowana kilka lat 
temu przez mieszkañców Bierunia. 
Zawartoœæ tej torby jest taka jak w 
karetkach pogotowia ratunkowego. 
Byæ mo¿e umiejêtnoœci i profesjona-
lizm stra¿aków oraz zawartoœæ tej 
w³aœnie torby pozwoli³y ograniczyæ 
rozmiary tragedii. Akcjê reanima-
cyjn¹ Renaty Kopki prowadzono 
od pocz¹tku a¿ do przybycia pogo-
towia ratunkowego, które przyby³o 
ju¿ po dziesiêciu minutach. 

Niestety bezskutecznie. 
Dwie pozosta³e osoby: dyrek-
tor Gimnazjum Grzegorz Bi-
zacki i nauczycielka geogra-
fii Gra¿yna Wyle¿uch mieli 
wiêcej szczêœcia. Wprawdzie 
z powa¿nymi obra¿eniami w 
ciê¿kim stanie zostali odwie-
zieni do szpitala ale ich stan 
jest stabilny. 

W tym tragicznym wyda-
rzeniu wspania³¹ rolê ode-
grali nasi stra¿acy. To dziêki 
nim uda³o siê uratowaæ dwie 
osoby. To oni, nasi koledzy, 
krewni, znajomi - druhowie 
z OSP s¹ prawdziwymi boha-
terami. Obojêtnie czy œci¹gaj¹ 
kota uwiêzionego na dachu, ra-
tuj¹ nasze domostwo czy ¿ycie. 
To wielkie s³owa ale na co dzieñ, 
nie wszyscy potrafi¹ doceniæ ich 
spo³eczn¹ pracê.

Alkohol za kierownic¹ 

Tymczasem, mieszkañcy 
Bierunia a konkretnie 
ulicy Œwierczynieckiej 

i Osiedla Domy Polne, w takim 

„Trójk¹cie œmierci” ¿yj¹ od lat. 
Jakby tego by³o ma³o, tyskie 
w³adze chc¹ im zafundowaæ 
kolejn¹ truj¹c¹ atrakcjê - mia-

nowicie: wytwórniê mas bitu-
micznych wraz z obiektami 
towarzysz¹cymi i zagospodaro-
waniem terenu na parcelach nr 
257/7, 255/7 i 254/7 po³o¿onych 
przy ul. Lokalnej w Tychach. 
Ka¿de miasto swoje uci¹¿liwe 
zak³ady lokuje na peryferiach 
ale tyszanie jakoœ zupe³nie nie 
bior¹ pod uwagê, ¿e ich obrze¿a 
granicz¹ z Bieruniem i w tym rejo-
nie, od lat mieszkaj¹ ludzie. 

Bieruniacy, na spotkaniu 
mieszkañców 21 sierpnia, 
jednog³oœnie wyrazili protest 
wobec budowy wytwórni mas 
bitumicznych w tym rejonie 
i zebrali 120 podpisów pod 
specjaln¹ petycjê. 

Sprawa - choæ jeszcze nie 
przes¹dzona - jest bardzo 
powa¿na zw³aszcza, ¿e propo-
nowany teren zabudowy le¿y 
w bezpoœredniej linii zabudowy 
domów jednorodzinnych przy 
ul. Œwierczynieckiej a na tere-
nie wytwórni ma powstaæ komin 
o wysokoœci 20m. Poniewa¿ kie-
runki wiatrów w tym rejonie s¹ 
w 85% z zachodu, czyli wszyst-
kie szkodliwe czynniki przenoszo-
ne s¹ w 85% na miasto Bieruñ, 
a 15% w kierunku inwestora tzn. 
Miasta Tychy - emisja py³ów mo¿e 
wp³ywaæ na stan œrodowiska 
ca³ego miasta Bierunia. Wydaje 
siê wiêc, ¿e poczynania inwesty-
cyjne obecnego Prezydenta Mia-
sta Tychy s¹ z³oœliwe w stosunku 
do mieszkañców Bierunia.

Doœæ tego smrodu!
Czy chcielibyœcie Pañstwo mieszkaæ w rejonie: 
Oczyszczalni Œcieków Tyskich, Wysypiska œmieci 
i Oczyszczalni Œcieków Chemicznych Fabryki 
„Fiat Auto Poland” jednoczeœnie? Nie s¹dzê. 

Uroczyste spotkanie 
cz³onków Bieruñsko-
Lêdziñskiej Izby Prze-
mys³owo-Handlowej 
odby³o siê 18 wrzeœnia 
w ZajeŸdzie „Jajosty”. 

Tematem spotkania by³o: 
podsumowanie V Po-
wiatowych Targów Przed-

siêbiorczoœci i Ekologii w Imie-
linie oraz przedstawienie idei 
„Euro Eko Park-u” nowej eko-
logicznej inwestycji jako szan-
sy na rozwój naszego regionu. 
Prezes Izby Grzegorz Nowak 
z³o¿y³ sprawozdanie z XIII Gali 
Regionalnej Izby Przemys³owo-
Handlowej w Toszku. Z du¿ym 
zainteresowaniem wys³uchano 
wyst¹pienia doradcy inwesty-
cyjnego pani Janiny Bilewicz, 
która zaprezentowa³a mo¿liwoœci 
inwestycyjne i korzyœci p³yn¹ce 
z wykorzystania przepisów prawa 
inwestycyjnego. G³os w dyskusji 
zabierali przedsiêbiorcy, przedsta-
wiciele w³adz samorz¹dowych 
w tym burmistrz Bierunia Lu-
dwik Jagoda oraz miêdzy inny-
mi: pose³ na sejm Józef Berger 
oraz minister, senator, dyrektor - 
Klemens Œcierski. 

Przedsiêbiorcy 
w Jajostach 

Atrakcyjne 
sąsiedztwo?
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SPOŁECZEŃSTWO

Stra¿acka m³odzie¿ z OSP 
Bieruñ Nowy nie da³a szans 
rywalom i ponownie zajê³a 

pierwsze miejsce w zawodach 
zorganizowanych przez Komendê 
Miejsk¹ PSP Tychy oraz nasz Od-
dzia³ Powiatowy Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych. Ch³opcy 
i dziewczyny z Bierunia Nowego w 
zawodach rozegranych 15 wrzeœnia 
na stadionie KS „Piast” byli rewela-
cyjni. Jeœli nie zabraknie im zapa³u, 
mo¿emy byæ pewni o przysz³oœæ 
stra¿y po¿arnej w naszym mieœcie. 
W rywalizacji seniorów Bieruñ Nowy 
zaj¹³ miejsce pi¹te a Czarnuchowic 
szóste na piêtnaœcie startuj¹cych 
dru¿yn. Druhowie z OSP Bieruñ 
Stary, wycofali siê z tych zawo-
dów, na znak protestu przeciw 
faworyzuj¹cym bojszowian de-
cyzjom sêdziów. Rywalizacjê se-
niorów wygra³a dru¿yna z Bojszów 

Brawo m³odzi stra¿acy!

Co zrobiæ, ¿eby pier-
wszoklasiœci poczu-
li siê dobrze w nowej 

szkole? Nauczyciele z Powia-
towego Zespo³u Szkó³ posta-
nowili wykorzystaæ ofertê, jak¹ 
zaproponowa³o Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i ramach 
programu „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych” opraco-
wali projekt „Pierwsze koty za 
p³oty”, którego g³ównym celem 
jest pomoc w zaaklimatyzowa-
niu siê m³odych ludzi w nowym 
œrodowisku szkolnym. Szko³a 
otrzyma³a na ten cel dotacjê 
w wysokoœci 9500 z³otych. 

Jednym z elementów projek-
tu by³ rajd integracyjny, na który 
pojechali uczniowie piêciu pierw-
szych klas. Zamówiona pogo-
da, cztery autokary, ponad set-
ka uczniów wraz z wychowaw-
cami i starsi koledzy, których rol¹ 
by³o pomagaæ zarówno pierw-
szakom, jak i nauczycielom. 
20 wrzeœnia, w ostatni dzieñ 
lata, oko³o dziesi¹tej wszy-
scy dotarli do Podlesic, urokli-
wej miejscowoœci w Jurze Kra-
kowsko-Czêstochowskiej, gdzie 
przed budynkiem Zajazdu Ju-
rajskiego pani Agata Ziêba - 
pedagog szkolny i zarazem 

g³ówny orga-
nizator impre-
zy - wyjaœni³a 
uczestnikom, 
jakie czekaj¹ 
ich zmagania. 
Trzeba bowiem 
powiedzieæ, ¿e 
rajd to nie tyl-
ko przechadz-
ka ale równie¿ 
wiele kon-
kursów zdro-
wa rywaliza-
cja najlepiej 
s³u¿y integra-
cji. Wieczorem 
zmêczeni, ale 
zadowoleni wrócili do Bierunia, 
ka¿dy z prezentem - piêkn¹ gra-
natow¹ koszulk¹ z logo szko³y.

- By³o super, nie wiedzia³am, ¿e 
na imprezie szkolnej mo¿na siê 
tak œwietnie bawiæ - stwierdzi³a 
pierwszoklasistka Aneta Turoñ.

- Warto by³o podj¹æ siê tego 
trudnego zadania. To wa¿ne, aby 
pierwszoklasiœci polubili swoj¹ 
now¹ szko³ê, a przede wszyst-
kim by wraz z wychowawcami 
wzajemnie siê poznali i zaakcep-
towali - powiedzia³a Teresa Horst 
- dyrektor szko³y, która równie¿ 
uczestniczy³a w rajdzie i z ucznia-
mi przemierza³a szlaki.

Projekt „Pierwsze koty za 
p³oty” to nie tylko rajd. Na 
pocz¹tku wrzeœnia wszyst-
kie klasy pierwsze bra³y 
udzia³ w kilkugodzinnych 

zajêciach prowadzonych przez 
doœwiadczonych psychologów 
z Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Bieruniu. Ce-
lem warsztatów by³a pomoc 
we wzajemnym poznaniu siê 
uczniów i zintegrowaniu.

Zaplanowane s¹ równie¿ 
spotkania dla rodziców pierw-
szoklasistów, na których w przy-
jaznej i kameralnej atmosferze 
bêd¹ mieli mo¿liwoœæ wymia-
ny doœwiadczeñ, poznania siê 
i wspólnego rozwi¹zywania pro-
blemów swoich dzieci. 

Warto dodaæ, ¿e to nie jedy-
ny projekt zg³oszony w tym roku 
przez nauczycieli Powiatowego 
Zespo³u Szkó³, który uzyska³ 
akceptacjê Kuratorium Oœwiaty 
w Katowicach. Wkrótce napisze-
my o kolejnych. (B.S)

Integracyjny Rajd 

Wyruszamy na rajd, pani Agata Ziêba jak korzystaæ z mapy

Czy na pewno dobrze idziemy?
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KULTURA

Zajęcia stałe DK „GAMA” 2007/8
1. Zajęcia taneczne

¬ Kurs Tańca Towarzyskiego dla dorosłych oraz młodzieży
- każdy czwartek godz. 20.30 - 21.30 Odpłatność 30zł/m-c

¬ Klub Tańca Towarzyskiego dla dzieci „ Junior” 
- każdy czwartek godz.19.30 - 20.30 Odpłatność 30zł/m-c

Zajęcia taneczne prowadzi trener szkoły tańca „WIR” z Mysłowic - Marzena Lozinszek
2. Zespoły Muzyczne

¬ „WD 40” - młodzieżowy zespół muzyczny - piątki godz. 18 - 21

¬ „Korozja Świadomości” - młodzieżowy zespół muzyczny - czwartki godz. 17 – 20

¬ „Natural Vibration” - młodzieżowy zespół muzyczny - piątki - godz.17 – 20

¬ „Marfina” - młodzieżowy zespół muzyczny - czwartki godz.18 - 21

¬ sekcja gitarowa - czwartki godz. 17.00-18.00

¬ „Młodzieżowa grupa wokalna” - środy godz. 16.00 – 18.0
Zespół prowadzi: Agata Parysz -Urbaś

¬ „FolkBand” instrumentalny zespół muzyczny wykorzystujący w swoich aranżacjach 
instrumenty dęte - piątki godz. 17.00 – 19.00. Zespół prowadzi: Krzysztof Myalski

3. Nauka gry na instrumentach:

¬ klawiszowych i gitarze w godz. 11 -19
zajęcia 8 x 1/2 godz. /mieś. Odpłatność : 80 zł./m-c. Zajęcia prowadzi: Jolanta Grześlak

4. Zajęcia plastyczne:
• poniedziałki: - godz.17.00 - 19.00
• czwartki: - godz. 17.00 - 19.00

zajęcia prowadzi: Krystyna Bobak
5. Zajęcia grupy teatralnej „FANTOM”

• wtorki godz. 16.00-19.00
Zajęcia prowadzi : Bożena Nir-Nowak

6. Zajęcia młodzieżowej grupy wokalno-tanecznej
• poniedziałki godz. 17.15-19.15

Zajęcia prowadzi: Danuta Nyga
5. Zajęcia grupy sekcji „SKAT” dla dzieci i młodzieży

• wtorki godz. 17.00-19.00
Zajęcia prowadzi: Franciszek Mrzyk

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W PAŹDZIERNIKU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
5-7 października – VIII Festiwal Filmów Amatorskich im. Leona Wojtali
11 października godz. 15.00 – Spotkanie okolicznościowe z 
okazji Dnia Seniora dla PZERiI
12 października – Spotkanie okolicznościowe dla Ośrodka 
Edukacji
19 października godz. 11.00 – 15-lecie Górnośląskiego Towa-
rzystwa Literackiego
20 października – Eliminacje do VIII Ogólnopolskiego Festi-
walu Dzieci i Młodzieży Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka
25 października godz. 18.00 – Wystawa fotograficzna fotoklu-
bu „Pozytyw” pt. „Moje miejsce na ziemi”

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
2 października godz. 14.00 – Spotkanie Klubowe PZERiI
16 października godz. 14.00 – spotkanie okolicznościowe z 
okazji Dnia Seniora dla PZERiI
25 października godz. 14.00 – Spotkanie Zespołu Charytatywnego

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
1 października godz. 10.00 – Kiermasz odzieżowy 
8 października godz. 16.00 – dyskoteka dla uczniów Gimnazjum nr 2
13 października godz. 19.00 – Koncert bluesowy – Jan Kyks Skrzek
14 października godz. 10.00 – Grand Prix Skata w Powiecie 
Bieruńsko-Lędzińskim
15 października godz. 9.00 – Kiermasz odzieżowy
19 października godz. 14.00 – zebranie zarządu ZKRPiBWP
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„Mimozami jesieñ siê zaczyna” 
- znany utwór Czes³awa Nieme-
na, w wykonaniu mêskiej czêœci 
grupy Poeople in Motion by³ hi-
tem wieczoru. Sobotniego wie-
czoru 8 wrzeœnia w bieruñskiej 
Jutrzence. Publicznoœæ szala³a, 
panowie œpiewali „ca³ym orga-
nizmem” i bez bisów nie mog³o 
siê obejœæ. Niemiec œpiewaj¹cy 

bezb³êdn¹ polszczyzn¹, z humo-
rem i rewelacyjnymi mo¿liwoœciami 
wokalnymi - wprost podbi³ ser-
ca publicznoœci w tym: burmi-
strza Ludwika Jagody i staro-
sty Ostroga - Tarasa Pustovi-
ta. A przecie¿ by³ to tylko jeden 
z przystanków na trasie podró¿y 
przez historiê muzyki rozrywko-
wej minionego wieku. 

Historia muzyki 
nie musi byæ nud-
na. A historia mu-
zyki rozrywkowej 
dwudziestego wie-
ku mo¿e byæ na-
wet interesuj¹ca, 
zw³aszcza, jeœli 
potraktujemy j¹ 
z uœmiechem. Prze-

konaæ siê o tym móg³ ka¿dy, kto 
zdecydowa³ siê przyjœæ na koncert 
prowadzonej przeze mnie grupy 
wokalnej Poeople in Motion, który 
odby³ siê 8 wrzeœnia w BOK „Ju-
trzenka” - mówi bierunianka Ola 
Pukowiec. 

Pani Ola i pracownicy Bie-
ruñskiego Oœrodka Kultury przy-
gotowali koncert, który œmia³o 

mo¿na uznaæ za wystrza³owe 
otwarcie tegorocznego sezonu 
artystycznego.

Jak do tego dosz³o, opowia-
da Ola Pukowiec: 

Trzy lata temu rozpoczê³am 
studia muzyczne w Niemczech. 
Najmilszym zjawiskiem, jakie 
tam spotka³am byli ludzie, którzy, 
jak siê okaza³o, odwzajemniaj¹ 
moje zaanga¿owanie w prowa-

dzenie ich „chóru”. Którzy - jak 
ja - zafascynowani s¹ muzyk¹ 
gospel, swingiem, bluesem 
a nawet rockiem. Rok temu moi 
„chórzyœci” stwierdzili, ¿e bardzo 
chcieliby poznaæ moj¹ ojczyznê 
i jej mieszkañców. Pomyœla³am, 
¿e najpiêkniej by³oby ich Wam 
przedstawiæ za pomoc¹ tego, 
co mnie z nimi po³¹czy³o - muzy-
ki. D³ugo zastanawialiœmy siê, jak 
omin¹æ barierê jêzykow¹. Typowe-
go przedstawienia zorganizowaæ 
nie mogliœmy, bo stres mówie-
nia w jêzyku, którego siê nie zna 
by³by zbyt wielki, a i Waszej - wi-
dzów cierpliwoœci nie chcieliœmy 
wystawiaæ na próbê.

Scena Jutrzenki jako „perpe-
tuum mobile” a na niej zespó³ 
Poeople in Motion, który popro-
wadzi³ nas od George’a Gersh-

wina z jego wspania³ymi swin-
gowymi piosenkami, poprzez 
atmosferê kabaretu niemieckie-
go z lat dwudziestych, poprzez 
najs³ynniejsze musicale, przez 
Woodstock do Niemena. A¿ ¿al 
by³o wysiadaæ z tego muzycz-
nego wehiku³u, ale có¿ „Ludzie 
w ruchu” odjechali, choæ mo¿e 
jeszcze kiedyœ wróc¹ na stacjê 
Bieruñ. Zapraszamy. 

KULTURA

Ludzie w ruchu
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Nie wszyscy wiedz¹, 
¿e w naszym prze-
mys³owym mieœcie, 

zlokalizowanych jest 270 
gospodarstw rolnych, któ-
rych powierzchnia u¿ytków 
rolnych wynosi powy¿ej 1 
ha. Najwiêcej du¿ych go-
spodarstw znajduje siê w 
Œcierniach i w Bijasowicach. 
Mamy w Bieruniu 5 gospo-
darstw u¿ytkuj¹cych ponad 
60 ha gruntów. Ogólna po-
wierzchnia u¿ytków rolnych w 
mieœcie wynosi ok. 2400 ha. I 
jak tu nie zrobiæ do¿ynek? 

W tym roku odby³ siê one 
w czêœci nowobieruñskiej 
a rozpoczê³a je 9 wrzeœnia 

o godzinie 11:30 w koœciele 
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa 
uroczysta Msza Œw. na Do¿ynkowa, 
na której rolnicy przynieœli tegorocz-
ne plony do o³tarza.

O godzinie 16:00 na ul. Wêglowej 
rozpoczê³a siê czêœæ obrzêdowa, 
a w niej: przejazd piêknie strojo-
nych korowodów z: Jajost, Bierunia 
Starego, Œcierñ, Bijasowic, Czarnu-

chowic i Bierunia Nowego. Mimo 
ch³odu pokaz obserwowa³a spo-
ra grupa mieszkañców zgroma-
dzonych nieopodal Szko³y Pod-
stawowej nr 3 gdzie organizato-

rzy Urz¹d Miejski w Bieruniu oraz 
Bieruñski Oœrodek Kultury zloka-
lizowali scenê.

Jednoczesnie trwa³ konkurs ko-
ron. Komisja konkursowa bior¹c 

pod uwagê trud pracy i piêkno 
prezentowanych dzie³, przyznali 
wszystkim czêœciom Bierunia ex 
aequo pierwsze miejsce. 

Zespó³ folklorystyczny Nowobieru-
nianki rozpocz¹³ obrzêd do¿ynkowy, 
którego kulminacj¹ by³o przekaza-
nie przez Starostowie Do¿ynek Pani¹ 
Mariê Kotas i Pana Rudolfa Mal-
charka Gospodarzowi Miasta Lu-
dwikowi Jagodzie chleba. Kiedy 

na scenie pojawia³y siê ko-
lejne zespo³y - Bierunianki i 
Œciernianczeki - burmistrz ru-
szy³ dzieliæ wœród mieszkañców 
chleb z tegorocznych zbiorów. 
Wokó³ sceny wystawione by³y 
wozy z okazami, trofeami kó³ 
³owieckich i wêdkarzy oraz wy-
robami lokalnych pszczelarzy. 
Nie zabrak³o tak¿e go³êbi czy 
wystawy szkó³ki drzew i krze-
wów. Mimo podaj¹cego raz 
mocniej raz s³abiej deszczu wi-
dzowie mogli ogl¹daæ wystêpy 
zespo³ów: „Folk band”, „Mor-
fina”, WooDoo 40, a po go-
dzinie 19:00, w bloku progra-
mów profesjonalnych wyst¹pi³ 
kabaret „Klika” oraz gwiazda 

wieczoru, zespó³ „£zy”. Pomimo 
niesprzyjaj¹cej pogody, miejsca-
mi bardzo deszczowej, fani „£ez” 
nie zawiedli. 

Podczas tegorocznych do¿ynek, 
obecne by³y w naszym mieœcie de-
legacje z partnerskich miast: Ostro-
ga ze Starost¹ Tarasem Pustovi-
tem i Moravskyego Berouna ze 
Starost¹ Tomasem Ferancem 
na czele. 

Dożynki
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Trzy w jednym to nie tylko 
rozpuszczalna kawa z mle-
kiem i cukrem ale tak¿e to 

co wydarzy³o siê w Kinoteatrze 
Jutrzenka w pi¹tek 28 wrzeœnia. 
Promocja monografii Bierunia, uro-

czyste obchody 620 lecia istnie-
nia naszego miasta i 10 rocznica 
podpisania partnerstwa pomiêdzy 
Bieruniem a Gundelfingen - to trzy 
wydarzenia, których kulminacjê 
mieliœmy tego wieczoru.

Znamienitych goœci powita³ 
w Jutrzence wystêp zespo³u 

instrumentalno wokalnego 
dzia³aj¹cego w Bieruñskim 
Oœrodku Kultury pod kierownic-
twem pani Agaty Parysz-Urbaœ. 
Chwilê póŸniej na z dynamicz-
nym i ¿ywio³owym programem 

na scenie pojawi³ siê zespó³ folk-
lorystyczny Œciernianeczki. 

Po tej artystycznej rozgrzew-
ce, goœci powita³ prowadz¹cy 
spotkanie - redaktor Radia Ka-
towice Maciej Szczawiñski. 
On te¿ by³ gospodarzem dys-
kusji z udzia³em autorów mo-

nografii profesorów Ryszar-
da Kaczmarka i Jerzego 
Myszora. 

Jak pisze we wprowa-
dzeniu do pracy bur-
mistrz Ludwik Jago-

da: „W bie¿¹cym roku Bieruñ 
œwiêtuje 620-lecie nadania 

praw miejskich. Chcemy uczciæ 
tê rocznicê przekazaniem 
spo³ecznoœci miasta, naukowe-
go opracowania, porz¹dkuj¹cego 

dotychczas posiadane informa-
cje, poszerzone o wiedzê wybit-
nych historyków z nadziej¹, ¿e 
uda nam siê „odtworzyæ zdarze-
nia i ludzi oraz to wszystko, co 
w dalszej i najdalszej przesz³oœci 
stworzy³a tu i pozostawi³a myœl i 
rêka naszych przodków”.

Monografia jest dzie³em kilkuna-
stu osób jednak swe szczególne 
piêtno odsunêli na niej panowie pro-
fesorowie. Nie podejmujê siê omó-
wienia licz¹cego 420 stron nauko-
wego dzie³a. Brakuje mi zarówno 
wiedzy i umiejêtnoœci by podj¹æ 

dyskusjê z profesorami Uniwersyte-
tu Œl¹skiego, jak i miejsca gdy¿ 
w krótkim artykule nie sposób 
nawet daæ zarys licz¹cej ponad 

KULTURA

Rocznicowe uroczystoœci 

Ryszar-
da Kaczmarka i Jerzego 

Jak pisze we wprowa-

dotychczas posiadane informa-

12
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420 stron pracy. Odwo³am 
siê wiêc do wstêpu, w któ-

rym sami autorzy pisz¹:
Monografia ma charakter naukowy 

i zosta³a opracowana na podstawie 
samodzielnych badañ Ÿród³owych 
oraz wykorzystanego obszernego 
ju¿ dorobku historiograficznego. 
Jednoczeœnie autorzy chcieli jed-
nak dotrzeæ do jak najszerszego 
krêgu odbiorców, co zmusza³o do 
maksymalnego uproszczenia narra-
cji. Starano siê pos³ugiwaæ, tam gdzie 
by³o to mo¿liwe, stylem bli¿szym po-
pularnonaukowemu ni¿ naukowemu, 
z pe³n¹ œwiadomoœci¹ tego, ¿e re-
zygnacja ze specjalistycznych ter-
minów naukowych musi oznaczaæ 
w wielu wypadkach uproszczenia i 
brak szerszej, ogólnohistorycznej 
analizy(...)

W pracy przyjêto konstrukcjê 
opart¹ na podziale dziejów Bie-
runia na trzy najwa¿niejsze, a 
jednoczeœnie stale na siebie wzajem-
nie oddzia³ywuj¹ce sfery aktywnoœci 
spo³ecznej. Pierwsz¹ by³o ¿ycie poli-
tyczne, drug¹ historia wspólnoty re-

ligijnej, jak¹ by³a parafia bieruñska, a 
trzeci¹ wspó³czesna aktywnoœæ kul-
turalna i spo³eczna bierunian. 

Dostaliœmy wiêc do rêki 

wa¿¹ce 2,5 kilograma dzie³o, 
które porz¹dkuje nasz¹ wiedzê 
o Bieruniu. Wiêc choæ praca 

jest obszerna i powa¿na, swoj-
sko brzmi¹ce nazwy i nazwiska 
z pewnoœci¹ wielu mieszkañców 
zachêc¹ do lektury.

Po prezentacji monografii g³os 
zabrali burmistrzowie Bierunia 
Ludwik Jagoda i Gundelfingen 
Reinhard Bentler. Doktor Bentler 
powiedzia³ miêdzy innymi:

Szczególne wra¿enie wywiera 
nas goœcinnoœæ polskich przyja-
ció³. Serdecznoœæ z jak¹ nas ludzie 
w Bieruniu przyjmuj¹, odczuwamy 
jako du¿y prezent. Jesteœmy za-
dowoleni z pozytywnego roz-
woju miasta Bierunia. Podczas 
naszych wizyt zawsze mo¿emy 
podziwiaæ nowe przedsiêwziêcia. 
Bieruñ, jest piêknym atrakcyjnym 
miastem w którym czujemy siê 
dobrze. ¯yczê naszemu part-
nerstwu powodzenia równie¿ 
w nastêpnym dziesiêcioleciu. 
Nastêpnie burmistrzowie wymieni-
li siê okolicznoœciowymi prezenta-
mi: R.Bentler otrzyma³ pami¹tkow¹ 

rzeŸbê a Ludwik Jagoda równie¿ 
rzeŸbê przedstawiaj¹c¹ lampkê 
górnicz¹ symbol Bieuirnia i kiœæ wi-
nogron - symbol Gundelfingen. 

G³os zabrali równie¿ Jan 
Wieczorek przewodnicz¹cy 
polskiej czêœci Stowarzysze-
nia Partnerskiego Bieruñ - 
Gundelfingen i profesor Werner 
Ryñski przewodnicz¹cy tego¿ 

Stowarzyszenia w czêœci nie-
mieckiej od którego wszystko 
siê zaczê³o. Bez wieloletniego 
serdecznego zaanga¿owania 
pana profesora wspó³pracy 
miêdzy naszymi miastami zwy-
czajnie by nie by³o. Przez wiele 
lat on pomaga³ mieszkañcom 
Bierunia, on promowa³ ideê 
wspólnego Stowarzyszenia 
Partnerskiego co sta³o siê za-
czynem oficjalnej wspó³pracy 
obu miast. 

Prof. Rynski powiedzia³ miêdzy 
innymi: Wiosn¹ minie trzydzieœci 
lat odk¹d w 1978 roku, po raz 
pierwszy przyjecha³em do Bie-
runia. Od tego czasu, zwi¹zek 
z tym miastem z pocz¹tku oka-
zjonalny, stawa³ siê coraz bar-
dziej intensywny a¿ do podpi-
sania aktu partnerstwa miêdzy 

Gundelfingen a Bieru-
niem. Przez ten czas 
wydarzy³o siê bardzo 
wiele i dziœ wszyscy 
jesteœmy dumni z tej 
wspó³pracy. 

Podczas uroczystoœci 
g³os zabierali równie¿ 
pos³owie na Sejm RP: 
Józef Berger i Alojzy 
Lysko. Szczup³oœæ na-
szej gazety nie pozwala 
na przytoczenie wszyst-
kich wyst¹pieñ wspo-
mnijmy wiêc tylko, ¿e 
wœród goœci obecni byli 
starosta Piotr Czarny-

noga, przewodnicz¹cy Rady 
Miasta Henryk Skupieñ, by³y 
burmistrz Bierunia Alojzy Palow-
ski oraz wielu samorz¹dowców 
Bierunia i powiatu obecnej i po-
przednich kadencji. 

Spotkanie zakoñczy³a multi-
medialne prezentacja najnow-
szych dziejów Bierunia. Podziêkowanie

Bieruński Ośrodek Kultury składa podziekowa-
nie wszystkim sponsorom, 

którzy wnieśli finansowy wkład w powstanie 
„Monografii historycznej Bierunia” 

oraz przyczynili się do uświetnienia tegorocznych 
„Dni Bierunia”.

„NITROERG” S.A. Bieruñ, „DANONE” Bieruñ, Kampania 
Wêglowa S.A.- Oddzia³ KWK „Piast”, Przedsiêbiorstwo-

Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe „CARBUD” S.A., Bank 
Spó³dzielczy Tychy, P.H.U. „XENON” Zdzis³aw ¯o³neczko, 
„HADEX” Centrum Zaopatrzenia Budowlanego, Centrum 

Nauki i Biznesu „¯AK” Tychy, „HOSTEL-ERG” S.A. Bieruñ, 
„JEDNOŒÆ” Spó³dzielnia Us³ugowo Handlowa, Okrêgowa 

Spó³dzielnia Mleczarska Bieruñ

11
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Ju¿ po raz ósmy, we wrzeœniu 
i paŸdzierniku, w koœcio³ach nasze-
go powiatu rozbrzmiewa muzyka 

œwiatowego formatu. O niepodwa¿alnej 
randze tych koncertów œwiadczy miêdzy 
innymi fakt, ¿e tym roku, Jesieñ Organo-

wa zaistnia³a jako impreza towarzysz¹ca 
VIII. Miêdzynarodowemu Konkursowi Dy-
rygentów im. Grzegorza Fitelberga w Ka-

towicach. W ramach tej wspó³pracy festi-
wal zainaugurowa³a Œl¹ska Orkiestra Ka-
meralna pod batut¹ Massimiliano Caldi, 
laureata I nagrody konkursu w 1999 roku, 
a obecnie kierownika artystycznego i dyry-
genta Œl¹skiej Orkiestry Kameralnej. 

Starosta Piotr Czarnynoga - wspólnie 
z w³odarzami gmin naszego powiatu - za-
prasza na koncerty. Niech jesienna aura nie-

odzownie kojarzy nam siê z ucztami ducho-
wymi, których doznajemy podczas muzycz-
nych spotkañ dodaje starosta. 

Za nami ju¿ trzy koncerty w: Koœciele Trój-
cy Przenajœwiêtszej w Che³mie Œl¹skim, 
w Koœciele NMP Uzdrowienia Chorych 
w Bojszowach Nowych oraz w Koœciele 
Œw. Walentego w Bieruniu, ale proszê siê 
ni obawiaæ - dobrych dŸwiêków nie zabrak-

nie. Zapraszamy na kolejne koncerty festi-
walowe a szczególnie gor¹co na najbli¿szy, 
który odbêdzie siê w naszym mieœcie. 

Festiwal dobrych dŸwiêków

30 wrzeœnia, godz. 17.00 – Koœció³ Œw. Barbary w Bieruniu 
Wykonawcy: Marek Kudlicki - organy (Wiedeñ) , Adam Musial-
ski - skrzypce 
W programie: J. Clarke, T. Albinoni, J. S. Bach, J. Rheinberger, 
J. Massenet i inni
7 paŸdziernika, godz. 16.00 – Koœció³ MB Szkaplerznej w Imielinie
Wykonawca: Lorenzo Ghielmi - organy (W³ochy) 
W programie: G. Böhm, D. Buxtehude, B. Pasquini, D. Zipoli, 
J. S. Bach
14 paŸdziernika, godz. 15.30 – Koœció³ Chrystusa Króla 
w Ho³dunowie
Wykonawca: Maciej Piwowarczyk - organy
W programie: N. Bruhns, D. Buxtehude, J. S. Bach, L. Graap

21 paŸdziernika, godz. 16.30 – Koœció³ Œw. Klemensa w Lêdzinach
Wykonawcy: Zespó³ Muzyki Dawnej „Parnassos”
W programie: J. Schulz, D. Becker, D. Buxtehude
28 paŸdziernika, godz. 18.00 – Koœció³ Œw. Anny w Lêdzinach
Wykonawcy: Zespó³ Œpiewaków Miasta Katowice „Camerata Sile-
sia”, Anna Szostak - dyrygent, Brygida Tomala - organy
W programie: M. Zieleñski, M. Mielczewski, D. Buxtehude, 
G. Verdi, A. Bruckner, A. Pärt i inni

Konsultacja programowa festiwalu: prof. Julian Gembalski
Kierownictwo artystyczne festiwalu, prowadzenie koncer-
tów: Roman Jochymczyk

VIII Festiwal Muzyczny JESIEÑ ORGANOWA
w Powiecie Bieruñsko-Lêdziñskim

9.09. - 28.10.2007 r.
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25 sierpnia, na pla¿y k¹pieliska „£ysi-
na”, odby³a siê szósta edycja za-
wodów „Si³aczy”, organizowana 

przez Bieruñski Oœrodek Sportu i Rekreacji. 
Imprezie towarzyszy³a piêkna pogoda, któ-
ra zachêci³a wielu pla¿owych kibiców do 
ogl¹dania zawodów. Jak co roku nie zabrak³o 
gor¹cych wra¿eñ i ducha rywalizacji. Tym ra-
zem czterech strongmanów: Mateusz Grub-

ka, Arkadiusz Pyras, Janusz Pyras i Szy-
mon Siwek walczy³o o tytu³ najsilniejszego 
cz³owieka w Bieruniu i nie tylko. Na zawod-
ników czeka³o 6 konkurencji: wyciskanie 120 
kg sztangi w le¿eniu na plecach, przenosze-
nie worków z piaskiem o wadze 55, 60, 65 
kg na dystansie 20m, „Trzymanie walizek” 
wa¿¹cych 2 x 65 kg, przetaczanie opony 
105 kg na dystansie 20 m, przeci¹ganie ³ódki 

z obci¹¿eniem 150kg po pla¿y, na dystansie 
20m i tzw. „Zegar” z ciê¿arem 120kg. 

Zwyciêzc¹ zawodów po raz kolejny zosta³ 
Janusz Pyras, drugie miejsce zaj¹³ Arka-
diusz Pyras, trzecie Szymon Siwek a czwar-
te Mateusz Grubka. 

W nagrodê zawodnicy otrzymali m. in.: puchar, 
dyplomy, od¿ywki oraz odzie¿ sportow¹. 

Organizatorzy zorganizowali tak¿e dwie kon-
kurencje dla pla¿owiczów: przenoszenie wor-
ków z piaskiem o wadze 50kg na dystansie 20 
metrów oraz przetaczanie opony - 5 obrotów 
na czas. W pierwszej konkurencji spoœród 6 za-
wodników pierwsze trzy miejsca zajêli kolejno: 
Arkadiusz Opalach, Patryk Pilorz i Tomasz 
Solecki. W drugiej konkurencji wziê³o udzia³ a¿ 
12 chêtnych. Zwyciê¿y³ Marcin Ogórek. Drugi 
by³ Mariusz Wypich a trzeci Arkadiusz Opa-
lach. Wszyscy uczestnicy otrzymali karnet do 
nowej si³owni przy Gimnazjum Nr 1 im. Karola 
Wierzgonia, której otwarcie nast¹pi we wrze-
niu. Nad bezpieczeñstwem czuwali ratowni-
cy z Bieruñskiej Grupy WOPR.

Oprócz Polski, w zawo-
dach uczestniczy³y re-
prezentacje Wêgier, 

Niemiec i Rosji. Zawody roz-
grywane by³y z podzia³em na 
kategorie wagowe (walki semi 
- kontakt) i wiekowe w konku-
rencjach: kata, kata z broni¹, 
kata synchroniczne. 

Ogó³em reprezentacja Pol-
ska zdoby³a: 17 z³otych meda-
li, 14medali srebrnych i 8 me-

dali br¹zowych. Dru¿ynê Polski 
reprezentowa³o 26 zawodników 
oraz sêdziowie z Polski: Wies³aw 
Bigos - 9 Dan, Franciszek 
Kamiñski - 6 Dan, Bo¿ena Bi-
gos - 4 Dan, Wies³aw Kisiel - 5 
Dan, Eugeniusz Nawrot - 2 Tjie 
i Wojciech Miko³ajec 3 Dan 

Wyniki zawodów:
W kategorii seniorów: Mate-

usz Bigos - 3 z³ote medale - 
w kata kata z broni¹ walki semi 

contact kat - 90 kg, Angelika Bi-
gos 2 z³ote medale - w kata i ka-
ta z broni¹, Karol Kasperczyk 
3 miejsce w walkach semi kon-
takt w kat - 80kg, Anna Rostek 
3 miejsce w walkach semi kon-
takt w kat - 75 kg, Miros³aw Ma-
zepa 2 miejsce w walkach semi 
kontakt w kat - 75kg, Mateusz 
Kisiel 2 miejsce w kata z broni¹, 
2 miejsce w walkach semi kon-
takt w kat - 65, Bart³omiej Lonc 

2 miejsce w walkach semi kon-
takt w kat 65 kg, Kamil Zym 1 
miejsce w walkach semicontakt 
kat - 60 kg, Szymon Cholewka 
3 miejsce w walkach semi kon-
takt w kat - 70 kg, Ilona Nowak 
1 miejsce w walkach semi kon-
takt w kat - 55 i El¿bieta Sat³awa 
2 miejsce w walkach semi kon-
takt w kat - 55.

Równie imponuj¹cy jest doro-
bek sportowej m³odzie¿y a lista 
nagrodzonych w kategorii Junio-
rów wygl¹da nastêpuj¹co: Karol 
Nawrot - 1 miejsce walki kat - 
65 kg, Patrycja Niesyto 2 z³ote 
medale - w kata i kata z broni¹, 
Krystian Czarnynoga 2 miejsce 
kata 3 miejsce kata z broni¹, 2 
miejsce w walkach semi con-
tact kat - 40 kg, S³awomir Palka 
3 miejsce kata, 2 miejsce w kata 
z broni¹, Sabina Palka 3 miejsce 
w kata, 1 miejsce w kata z broni¹, 
Micha³ Rygu³a 3 miejsce w ka-
ta z broni¹, 1 miejsce w walkach 
semi contact, Karolina Szojda 2 
miejsce w kata, Hanna Cmiel 2 
miejsce w kata 3 miejsce w kata 
z broni¹, Kamil Niewiadomski - 
3 miejsce w kata, 1 miejsce w ka-
ta z broni¹ 2 miejsce w synchron-
cata 2 miejsce walki kat - 50 kg, 
Martin Œmi³owski 2 miejsce kata 
z broni¹, 2 miejsce w synchron-
cata 1 miejsce w walkach semi-
contact kat - 50kg i Piotr Bu-
czek 2 miejsce kata,1 miejsce 
w kata z broni¹ 2 miejsce wal-
ki w kat - 30 kg.

Janusz Pyras - najsilniejszy 
w Bieruniu

Worek z medalami! 
Gratulujemy!

W dniach 01-09.2007r. odby³y siê Otwarte Mistrzostwa Wêgier Juniorów 
i Seniorów w Formach Sztuk Walki, w których Stowarzyszenie Big Budo 
Polska (IBF Polska) reprezentowa³o barwy naszego kraju.
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Legendarni tenisiœci sto³owi: Grubba 
i Kucharski, w naszym mieœcie maj¹ 
godnych naœladowców. Pomaga im w 

tym Bieruñski Oœrodek Kultury organizuj¹c w 
D.K. „Gama” turnieje tenisa sto³owego. Pod-
czas wakacji odby³y siê dwa takie turnieje 
z podzia³em na kategorie wiekowe. Wœród 
uczniów szkó³ podstawowych pierwsze miej-
sce zaj¹³ Pawe³ Michna, drugie miejsce - Ma-
teusz Matejko, trzecie - Damian Jankiewicz 
i czwarte miejsce - Krystian Duda. Natomiast 
wœród uczniów szkó³ ponadpodstawowych 
pierwsze miejsce zdoby³ - Martin GoŸdzik, 
drugie - Dawid Gondzik, trzecie - Krzysztof 
Latusek a miejsce czwarte - Mateusz Jan-
kiewicz. Laureaci poszczególnych grup wie-
kowych otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz 
drobne upominki ufundowane przez Bieruñski 
Oœrodek Kultury. Graulujemy.

Brawa dla Grzegorza 
Kubicy...

W ostatni¹ sobotê sierpnia 
zakoñczy³a siê rywaliza-

cja skaciorzy o „Puchar Lata” w 
Cafe Bar „LEŒNA”. W tym do-
rocznym turnieju, uczestniczy³o 
w sumie 31 zawodników, którzy 
walczyli o rower, radiomagne-
tofon CD, wentylator, ¿elazko i 
wiele innych atrakcyjnych na-
gród. Ostatecznie nagrodzo-
no 20 osób.

Zwyciêzc¹ okaza³ siê: Grze-
gorz Kubica 25970 pkt. Kolejne 
miejsca zajêli zawodnicy: Krzysz-
tof Laby 25310 pkt., Józef Ficek 
25308 pkt., Karol Malina 24313 
pkt., Aleksy Król 23886 pkt., Jan 
Ko³acz 23761 pkt., Jan Kocurek 
23682 pkt, Leon Malina 23598 
pkt., Leonard Lysko 22809 pkt 
oraz Stefan Ficek 21969 pkt. 
Gratulujemy zw³aszcza, ¿e rywa-
lizacja by³a zaciêta do koñca, po-

niewa¿ jak widaæ ró¿nice 
punktów s¹ minimalne. 
Po wrêczenie nagród by³ 
poczêstunek i zabawa, 
do której przygrywa³ ze-
spó³ „Grzeœki”.

Zapraszamy wszyst-
kich m³odych i star-
szych, amatorów i 
profesjonalistów do 
popularyzowania i 

nauki tej œl¹skiej gry. Turnie-
je odbywaæ siê bêd¹ w ka¿dy 
pi¹tek o godz. 16.00 w Cafe 
Bar „Leœna” ul. Za Kopcem 
28 w Bieruniu Starym. Zapra-
szamy!

... i Stefana Ficka

Z kolei sekcja skatowa K.S 
„Unia” Bieruñ Stary w sie-

dzibie klubu zorganizowa³a tur-
niej z okazji „Dni Bierunia”. W 

niedzielê 16 wrzeœnia do 
licytacji przyst¹pi³o 35 za-
wodników, których dopin-
gowa³ nasz pose³ na Sejm 
RP - Józef Berger . Punkty 
skrupulatnie liczy³ oraz spo-
ry rozstrzyga³ sêdzia zawo-
dów Franciszek Mrzyk. Tur-
niejowa czo³ówka wygl¹da 
nastêpuj¹co: 1 miejsce 
Stefan Ficek 2303 pkt, dru-
gie Gerard Przypaliñski 
2226 pkt., trzecie Bogdan 
Hernas 2149pkt, czwarte 
Jan Lubecki 2129 pkt. oraz 
miejsce pi¹te Edward Jar-
not 1979pkt. Organizatorzy 
serdecznie dziêkuj¹ spon-
sorowi turnieju firmie „Hotel 
Erg” i prezes Bernadecie 

Cichockiej za pomoc w orga-
nizacji imprezy.

Mistrzowie ping-ponga

Ze skatowego stolika
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DAM PRACĘ
Sieć handlowa zatrudni osoby do pracy w nowo powstałym sklepie 

spożywczo-przemysłowym w Bieruniu na stanowiskach:

Æ kierownik sklepu/zmiany

Æ fakturzysta

Æ magazynier

Æ kasjer/sprzedawca

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie lub przesłanie CV, podania i zdjęcia 
na adres:

„U Rafała” Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 7

43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 033 819 86 60

GWARANTUJEMY DOBRE WARUNKI PRACY

lek. med. Alicja Zamorska
dermatolog-wenerolog

przyjmuje
Bieruń St. ul.Chemików37

Familia-Med.
poniedziałki.16.30-17.30.

GABINET DERMATOLOGICZNY
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WITAJ SZKOŁO

SZKO£A 
PODSTAWOWA NR1 

- TYTY PE£NE £AKOCI

3 wrzeœnia na placu szkol-
nym odby³o siê uroczyste 

rozpoczêcie roku szkolnego. 
Wziêli w nim udzia³ wszyscy 
nauczyciele i uczniowie naszej 
szko³y. Zosta³ wprowadzony 
sztandar szko³y i odœpiewany 
hymn pañstwowy. Pierwszoklasi-
stom towarzyszyli rodzice. 
Pani Dyrektor Anna Kno-
pek ¿yczy³a wszystkim na-
uczycielom sukcesów w pra-
cy a uczniom - jak najlepszych 
ocen i wielu niezapomnianych 
chwil. Szczególnie serdecznie 
zostali powitani uczniowie klas 
I, którzy 25 wrzeœnia prze¿yj¹ 
swoje wielkie œwiêto, pasowa-
nie na ucznia szko³y. 
W tym roku do naszej szko³y 
uczêszcza 619 uczniów, w tym 
82 dzieci, które rozpoczê³y naukê 
w klasie pierwszej. W szkole 
funkcjonuje klasa sportowa (4d) 
o profilu p³ywackim, oraz klasy 
integracyjne (1a, 2a, 6f) . 
W czasie wakacji przeprowadzo-
no generalny remont II piêtra, 
zosta³y tak¿e odmalowane ko-
rytarze. Szko³a czeka³a we 
wrzeœniu na uczniów odnowio-
na i czysta. 
W bie¿¹cym roku szkolnym za-
trudnionych jest 54 nauczycie-
li z czego 32 dyplomowanych, 
17 mianowanych, 5 kontrakto-
wych. 
Awans zawodowy uzyska³a na 
stopieñ nauczyciela kontrakto-
wego: p. Aleksandra Sobañska. 
Serdecznie gratulujemy. 

SZKO£A 
PODSTAWOWA NR3 
- NOWI UCZNIOWIE, 

NAUCZYCIELE, 
DYREKTOR... 

Pocz¹tek roku szkolne-
go 2007/ 2008 w Szko-

le Podstawowej nr 3 by³ 
dniem szczególnym, gdy¿ 
¿egnaliœmy odchodz¹c¹ na 
emeryturê pani¹ dyrektor mgr 
Mariê B¹k. 
Uroczyst¹ akademiê przygo-
towa³y panie mgr Danuta Ga-
jewska, mgr Ewa Cieœlik, mgr 
Sabina Bêdziñska, mgr Jadwi-

ga Majda, mgr Justyna Pocien-
nik, mgr Iwona Wilczak. 
Wœród zaproszonych goœci obec-
ni byli burmistrz Bierunia Ludwik 
Jagoda, wice burmistrz Jan 
Podleœny, dyrektor Oœrodka Edu-
kacji Krystyna Czajkowska. Nie 
zabrak³o równie¿ dyrektora SP-1 
Anny Knopek, dyrektorów Przed-

szkola nr 1 i 2 Barbary Nieckarz 
i Ma³gorzaty Dziedzioch oraz dy-
rektora Gimnazjum nr 1 w Bieru-
niu - Grzegorza Bizackiego. 
Na rêce pani dyrektor Marii B¹k 
kwiaty podziêkowania za wielo-
letni¹ pracê dla dobra uczniów 
z³o¿y³a równie¿ przewodnicz¹ca 

Rady Rodziców - pani Cecylia 
Domañska. 
Jednoczeœnie powitaliœmy no-
wego dyrektora - pani¹ mgr 
in¿. El¿bietê Adamowsk¹, któ-
ra wygra³a konkurs na dyrekto-
ra naszej placówki 29 czerw-
ca br. El¿bieta Adamowska 
zapewni³a, ¿e do³o¿y wszelkich 

starañ, by szko³a dostarczy³a 
miastu wielu powodów do 
dumy z osi¹gniêæ naszych 
uczniów. Wszystkim uczniom 
i nauczycielom z³o¿y³a ¿ycze-
nia samych sukcesów i owoc-
nej wspó³pracy. Zwróci³a równie¿ 
uwagê na przestrzeganie zasad 

bezpieczeñstwa, gdy¿ do koñca 
paŸdziernika bêd¹ trwaæ prace 
remontowe sanitariów. 
Nastêpnie wszyscy zaproszeni 
goœcie uczestniczyli w oficjalnym 
otwarciu nowej, drugiej ju¿ w na-
szych szkole pracowni informa-
tycznej. Sala zrobi³a na wszyst-
kich ogromne znaczenie. 
Po raz pierwszy przekroczy³o 
próg naszej szko³y 85 pierw-
szoklasistów, z których utwo-
rzono 4 oddzia³y: Klasê I a 21 
uczniów - wych. Emilia Bor-
kowy, Klasê I b 22 uczniów 
- wych. Wanda Tatar, Klasê 
I c 22 uczniów - wych. Ewa 
Cieœlik, Klasê I d 20 uczniów 
- wych. Ma³gorzata Kula. 
Aby umiliæ ten uroczysty dzieñ ro-
dzice przynieœli dla swych pociech 
ogromne „tyty” pe³ne ³akoci. W no-
wym roku szkolnym w „Trójce” roz-
pocz¹³ pracê w charakterze sta¿ysty 
nowy nauczyciel wychowania fi-
zycznego mgr Pawe³ Ledwoñ. 
Stopieñ nauczyciela dyplomowa-
nego w czasie wakacji uzyska³y 
mgr Jadwiga Majda, i mgr Mo-
nika Mysiak. Serdecznie gratu-
lujemy. (E. S) 

GIMNAZJUM NR 1 
- WA¯NE WYDARZENIE

Inauguracja roku szkolne-
go w Gimnazjum nr 1 rów-

nie¿ rozpoczê³a siê od Mszy 
œw. w Koœciele Najœwiêtszego 
Serca Pana Jezusa w intencji 
uczniów, nauczycieli i pracow-
ników szko³y. 
Nastêpnie mia³a miejsce uro-
czysta akademia, podczas któ-
rej uczniów naszej szko³y po-
wita³ dyrektor Grzegorz Bizac-
ki. Szczególnie przywitano 114 
uczniów klas pierwszych, dla 
których pierwszy dzieñ nowego 
roku szkolnego mia³ wyj¹tkowe 
znaczenie. Z³o¿yli oni bowiem 
uroczyste œlubowanie i poznali 
swoj¹ now¹ klasê i nauczycie-
li. Pocz¹tek roku szkolnego to 
równie¿ wa¿ne wydarzenie dla 
nauczycieli zw³aszcza dla tych, 
którzy rozpoczêli pracê w naszej 
szkole. S¹ to nauczyciele: Agata 
Biela (wychowawca œwietlicy) , 
i Anna Bieroñska (jêzyk angiel-
ski), Aleksandra £añska (wy-
chowanie fizyczne), Agnieszka 
Wieczorek (biologia), ks. Mar-
cin Niesporek (religia), Marek 

Witaj szko³o



Pociennik (wychowanie fi-
zyczne) oraz Danuta Wag-

styl-Majewska (wos) . (GG) 

GIMNAZJUM NR 2 
- SZCZÊŒLIWA 

SIÓDEMKA

3 wrzeœnia dzwonek Gimna-
zjum nr 2 w Bieruniu zainau-

gurowa³ rozpoczêcie kolejne-
go, siódmego ju¿ w ¿yciu na-
szej szko³y, roku szkolnego. Czy 
siódmy rok pracy Gimnazjum nr 
2 oka¿e siê szczêœliwym? Ka¿dy, 
kto przygl¹da³ siê uœmiechniêtym 
buziom pierwszaków, nie mia³by 

co do tego w¹tpliwoœci. Stu 
piêædziesiêciu szeœciu œwie¿o upie-
czonych gimnazjalistów z wielkim 
przejêciem wypowiada³o w czasie 
uroczystoœci rozpoczêcia roku 
szkolnego s³owa œlubowania. 
Nie tylko pierwszoklasiœci zasi-
lili szeregi naszej spo³ecznoœci 
szkolnej. W Gimnazjum nr 2 pracê 
rozpoczê³o siedmiu nowych na-
uczycieli. Wœród nich s¹ angliœci, 
nauczyciele wychowania fizycz-
nego oraz nauczyciel wiedzy 
o spo³eczeñstwie. I tak w obec-

nym roku szkolnym 44 pedago-
gów bêdzie sprawowa³o opiekê 
nad 470 gimnazjalistami ucz¹cymi 
siê w osiemnastu oddzia³ach 
(szeœæ klas pierwszych, szeœæ 
drugich i szeœæ trzecich) . 
Z roku na rok w naszej szkole 
stwarza siê coraz lepsze warun-
ki pracy nauczycielom oraz, co 
za tym idzie, coraz lepsze wa-
runki nauczania gimnazjalistom. 
W tym roku, oczekujemy na 
otwarcie nowej pracowni infor-
matycznej. Ponadto, ju¿ w pra-
wie ka¿dej sali lekcyjnej znajdu-

je siê komputer z dostêpem do 
Internetu i sprzêt audiowizual-
ny. Szko³a mo¿e siê równie¿ 
pochwaliæ dwoma pracow-
niami multimedialnymi (w tym 
jedn¹ klimatyzowan¹) . 
A co planujemy w tym roku szkol-
nym? Przede wszystkim zamie-
rzamy kontynuowaæ przeprowa-
dzanie dzia³añ, które ju¿ na dobre 
wpisa³y siê w kanon tradycji na-
szej szko³y. Jak co roku zorgani-
zujemy tygodnie przedmiotowe: 
Tydzieñ Humanistyczny, Nauk 
Œcis³ych oraz Tydzieñ Artystycz-
ny, w trakcie których odbêd¹ siê 
konkursy, pokazy, warsztaty. Gdy 
nadejdzie wiosna, ju¿ po raz trze-
ci zorganizujemy piknik rodzinny, 
a fundusze zebrane w czasie im-
prezy zasil¹ konto szko³y. Nadal, 
dbaj¹c o odpowiedni poziom 
wyników egzaminów gimnazjal-
nych, bêdziemy przeprowadzaæ 
na ka¿dym poziomie nauczania 
próbne egzaminy gimnazjalne 
i dokonywaæ ich analizy. Osobne 
miejsce w podejmowanych przez 
nas dzia³aniach zajmuje praca 
charytatywna. Samorz¹d Szkol-
ny chêtnie w³¹cza siê we wszel-
kie akcje maj¹ce na celu niesienie 

pomocy potrzebuj¹cym. W tym 
roku szkolnym postawiliœmy so-
bie jeszcze jedno ambitne za-
danie - pragniemy nawi¹zaæ 
wspó³pracê z gimnazjami: na 
Ukrainie i w Niemczech. 
Przed nami dziesiêæ miesiêcy 
wytê¿onej pracy. Z pewnoœci¹ 
bêd¹ to miesi¹ce pe³ne wra¿eñ 
i bogate w nowe doœwiadczenia. 
Jak co roku liczymy na wspa-
nia³¹ m³odzie¿, kreatywnych 
i chêtnych do wspó³pracy ro-
dziców oraz wsparcie w³adz 
miasta. (BNN) 
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