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Drugi weekend września 
miał w naszym mieście 
wyjątkową oprawę. Świę-

towaliśmy XX lecie Odrodzonej 
Samorządności, Dni Bierunia 
oraz Dożynki. 

W czasie Dożynek Minister 
Rozwoju Regionalnego Elż-
bieta Bieńkowska – na zdję-
ciu obok z burmistrzem 
Bernardem Pustelnikiem i 
burmistrzem Gundlefingen 
Reinhardem Bentlerem – 
udekorowała naszych rolni-
ków. Bronisław Herok i Syl-
wester Krawczyk otrzymali 
odznakę honorową Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 
Zasłużony dla Rolnictwa. 

Przygotowaliśmy z tych obcho-
dów bogatą relację i poświęcamy 
jej kilka kolorowych stron.

W tym miejscu skupmy się na 
tym co działo się 8 września pod-
czas uroczystej Sesji Rady Miej-
skiej w Domu Kultury GAMA. 
Podczas sesji pierwszy pod uzy-
skaniu samorządności burmistrz 
Bierunia Alojzy Palowski został 
uhonorowany tytułem Honorowy 
Obywatel Miasta. Natomiast  jego 
następca były burmistrz Ludwik 
Jagoda otrzymał tytuł Zasłużony 
dla Miasta a ponadto, z rąk wice-
wojewody Piotra Spyry przyjął 
przyznany mu przez Prezydenta 
RP Krzyż Oficerski Orderu Odro-
dzenia Polski. Order ten Ludwik 
Jagoda otrzymał na wniosek 
obecnego burmistrza – Ber-
narda Pustelnika.

XX lat odrodzonej 
samorz¹dnoœci

4

Œwiêto miasta 
i mieszkañców
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Stypendium przyznawane 
jest studentom:
 zameldowanym w Bieruniu,
 studiuj¹cym na wy¿szych 

uczelniach prowadzonych 
w systemie dziennym, wie-
czorowym i zaocznym do 
ukoñczenia 25 roku ¿ycia,

 których dochód na jedne-
go cz³onka w rodzinie nie 
jest wy¿szy od 80% kwoty 
minimalnego wynagrodze-
nia za pracê, pomniejszo-
nego o koszty uzyskania 
przychodu i sk³adki ZUS, 
okreœlonego w ustawie z 
dnia 10 paŸdziernika 2002 r. 

o minimalnym wynagrodze-
niu za pracê,

 którzy przedstawiaj¹ za-
œwia dczenie uczelni po-
twier dzaj¹ce wpis na dany 
rok i kierunek studiów,

 którzy przedstawiaj¹ œwia-
dectwo ukoñczenia szko³y 
œredniej z wynikiem œredniej 
ocen 4,75 i wy¿ej, a ubiegaj¹ 
siê o przyznanie stypen-
dium po raz pierwszy,

 którzy przedstawiaj¹ œre-
dni¹ ocen 4,0 i wy¿ej za ko-
lejny – ostatni ukoñczony 
rok akademicki, w posta-
ci zaœwiadczenia uczel-
ni lub innego dokumentu 

potwierdzaj¹cego œredni¹ 
ocen

 tylko z tytu³u studiowania 
na jednym kierunku i jednej 
uczelni.

Kwota stypendium bêdzie 
zró¿nicowana w zale¿noœci od 
dochodu na cz³onka w rodzinie 
odpowiednio:
 150 z³.  dla osób, których 

dochód w rodzinie wynosi 
do 909,15 z³. miesiêcznie 
na osobê

 200 z³.  dla osób, których 
dochód w rodzinie wynosi 
do 795,51 z³. miesiêcznie 
na osobê

 300 z³.  dla osób, których 
dochód w rodzinie wynosi 
do 681,86 z³. miesiêcznie 
na osobê

 400 z³.  dla osób, których 
dochód w rodzinie wynosi 
do 568,22 z³. miesiêcznie 
na osobê

Wnioski o udzielenie sty-
pendium wraz z innymi wyma-
ganymi dokumentami nale¿y 
sk³adaæ w Punkcie Informacji i 
Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu 
Miejskiego w Bieruniu w termi-
nie do 20 paŸdziernika br. Dru-
ki wniosków oraz uchwa³a Rady 
dostêpne s¹ w BIP, mo¿na je 
równie¿ otrzymaæ w Referacie 
Administracji Urzêdu Miejskie-
go w Bieruniu. 

Stypendium przyznaje Bur-
mistrz po zapoznaniu siê ze 
stanowiskiem powo³anej w 
tym celu komisji. Lista osób 
spe³niaj¹cych wymogi uchwa³y 
Rady, zostanie podana do pu-
blicznej wiadomoœci w Biulety-
nie Informacji Publicznej oraz 
gazecie lokalnej Rodnia.

PRZY£¥CZA 
KANALIZACYJNE

Od kliku lat prowadzona 
jest kanalizacja Bieru-

nia. Jak siê dowiedzieliœmy 
w³aœnie koñczy siê kolej-
ny etap. Urz¹d Miejski w 
Bieruniu apeluje aby do 
30 paŸdziernika apeluje 
aby do koñca paŸdziernika 
mieszkañcy pod³¹czyli 
swe posesje do sieci. Gmi-
na dostarcza stosownych 
materia³ów i mo¿na siê 
pod³¹czyæ do nowo wybu-
dowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej, realizowanej w 
ramach zadania inwestycyj-
nego pn. „Budowa kanaliza-
cji sanitarnej Bierunia Sta-
rego – etap IV”. 

Szczegó³owe warunki 
wy konania i odbio-
ru przy ³¹cza nale¿y 

uzgo dniæ z Bieruñskim 
Przedsiêbiorstwem In¿y-

nierii Komunalnej w 
Bieruniu, ul. Jagie³³y 13 

(telefon kontaktowy: 
32 216 27 64 

lub 32 328 96 84).

Stypendia Burmistrza Bierunia
Wzorem lat poprzednich przypominamy na 
³amach Rodni o zasadach i kryteriach, które 
winni spe³niaæ studenci ubiegaj¹cy siê o przy-
znanie stypendium Burmistrza Miasta Bierunia 
za wysokie wyniki w nauce. 
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GOSPODARKA

Tego dnia, w tamtej-
szej Szkole Podstawo-
wej nr 3 odby³o siê spo-

tkanie zorganizowane przez 
w³adze gminy oraz Stowarzy-
szenie Mieszkañców Osiedli 
poœwiêcone przewidywanym 
skutkom eksploatacji górniczej 

w rejonie osiedli. Zebranie w 
którym uczestniczy³ burmistrz 
Bierunia Bernard Pustelnik – 
prowadzi³ jego zastêpca Leszek 
Kryczek. Stronê górnicz¹ na 
spotkaniu reprezentowali: Raj-
mund Horst – g³ówny in¿ynier 
inwestycji i przygotowania pro-

dukcji, g³ówny in¿ynier ds. 
t¹pañ Jerzy Pitu³a oraz g³ówny 
in¿ynier mierniczo-geologicz-
ny Dariusz Bieroñski.

Kopalnia jest w trakcie uzyski-
wania zgody na eksploatacjê ko-
lejnej œciany, która uruchomiona 
bêdzie w przysz³ym roku. Eks-
perci powo³ani przez kopalniê 
stwierdzili, ¿e eksploatacjê no-
wej œciany trzeba ograniczyæ do 
wysokoœci 2,2 metra aby obiekty 
w rejonie tego wydobycia mog³y 
„prze¿yæ”. Najwa¿niejsze obiek-
ty w tym rejonie to linia kolejowa, 
potok Go³awiecki wzd³u¿ które-
go podniesiono obwa³owania, 
zbudowania szkó³ki jeŸdzieckiej 
pana Tury, budynki jednorodzin-
ne w rejonie ulicy Mieszka, ca³e 
osiedle przy ulicy Wêglowej, 
tereny rolne oraz zabudowa-
nia w dzielnicy Bijasowice. 
Oczywiœcie, eksperci uwa¿aj¹, 
¿e budynki s¹ zabezpieczone 
przed szkodami górniczymi ale 
niepokój mieszkañców roœnie. 
Zaw³aszcza, ¿e eksploatacja po-

przedniej œciany spowodowa³a 
przesuniecie siê czêœci budyn-
ków lekko pochyli³a siê w kie-
runku Bijasowic. Eksploatacja 
nowej œciany sprawi, ¿e niecka 
wydobywcza siê poszerzy a po-
chylenia budynków maj¹ ulec 
zmniejszeniu. Sumaryczne osia-
dania w wyniku eksploatacji obu 
œcian wynios¹ pó³tora metra. 
Czas ujawniania siê wp³ywów 
wydobycia nast¹pi w 90 procen-
tach w ci¹gu 9 miesiêcy.

Zamykaj¹c dyskusjê bur-
mistrz Bernard Pustelnik
powiedzia³: chcia³bym zwróciæ 
pañstwa uwagê, ¿e po raz 
pierwszy spotkamy siê przed 
rozpoczêciem eksploata-
cji. To jest przyk³ad tego co 
zmieni³o siê w Urzêdzie. Kie-
dy kopalnia poinformowa³a, ¿e 
chce uruchomiæ now¹ œcianê 
poprosiliœmy o miesi¹c zw³oki i 
sprawdziliœmy czy jest to zgod-
ne z przepisami. Sprawdziliœmy 
czy kopalnia wykona³a wszyst-
kie zabezpieczenia. Na spotka-
niu w urzêdzie 11 sierpnia przed-
stawiciele Œl¹skiego Zarz¹du 
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych 
potwierdzili wykonanie wszyst-
kich prac zabezpieczaj¹cych. 
Teraz, mamy takie potwierdze-
nie i chocia¿ wiem, ¿e bêdzie 
to uci¹¿liwe dla mieszkañców 
– muszê zgodnie z przepisami 
wydaæ zgodê na uruchomienie 
tej œciany. 

Wêglowa i Granitowa niżej?
– Czy nie grozi nam to co sta³o siê w Bytomiu? – Jaka jest strefa szko-
dliwego oddzia³ywania kopalni? – Co bêdzie z uszkodzeniami na dylata-
cjach budynków i pêkniêciami p³yt balkonowych? Na te i podobne pyta-
nia mieszkañców bieruñskich osiedli Wêglowa i Granitowa, odpowiadali 
w pi¹tek 12 sierpnia, przedstawiciele KWK „Piast”.

Staraniem gminy 
Bieruñ zakoñ czo-
no prace remonto-

wo – odtworzeniowe na 
ulicy Bohaterów Wester-
platte w Bieruniu Nowym. 
Jak siê dowiedzieliœmy w 
Wydziale Inwestycji Miej-
skich i Remontów pra-
ce prowadzi³ na zlece-
nie Urzêdu Miejskiego 
– wy³oniony w przetargu 
Zak³ad Robót In¿ynieryjno 
Budowlanych „ZRIB” 
z Miêdzy brodzia Bial-
skiego. Inspektor Le-
szek Sobas powiadomi³ 
nas, ¿e parce odtwo-
rzeniowe prowadzone 
by³y po przeprowadze-

niu w tamtym rejonie 26 
kilometrów sieci kanali-
zacyjnej dziêki czemu 
mo¿liwe jest po³¹czenie 
do sieci 282 budynków. 
Po zakoñczeniu robót 
kanalizacyjnych na zle-
cenie gminy firma „ZRIB” 
wykona³a podbudowê 
drogi na sze rokoœci wy-
kopu oraz po³o¿y³a na-
k³adkê asfaltow¹ na 
szerokoœci ca³ej drogi. 
Teraz mieszkañcy oraz 
wszyscy korzy staj¹cy z 
tej uczê szczanej w re-
jonie Czarnuchowic i 
Bierunia Nowego dro-
gi mog¹ wygodnie siê 
przemieszczaæ. 

Bohaterów Westerplatte – jak nowa

RODNIA · WRZESIEŃ 2011 r.
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DNI BIERUNIA

By³a miêdzy innymi koordy-
natorem i negocjatorem 
zespo³u, który stworzy³ dla 

Województwa Œl¹skiego Regio-

nalny Program Operacyjny na 
lata 2007-2013 oraz cz³onkiem 
Komitetu Monitoruj¹cego Wo-
jewództwa Œl¹skiego Regional-

nego Programu Operacyjne-
go. Regionalny Program Opera-
cyjny to dokument planistyczny 
okreœlaj¹cy obszary a czasem 

szczegó³owe dzia³ania, jakie or-
gany samorz¹du wojewódz-
twa podejmuj¹ lub maj¹ zamiar 
podj¹æ na rzecz wspierania roz-
woju województwa lub regionu.

Nic dziwnego, ¿e wizycie mi-
nister Bieñkowskiej w Bieruniu 
29 sierpnia towarzyszy³o spore 
zainteresowanie ze strony osób 
odpowiedzialnych w powiecie 
bieruñsko lêdziñskim za pozy-
skiwanie funduszy unijnych. W 
czasie spotkania dyskutowa-
no o udziale Bierunia w realiza-
cji RPO oraz to, jak gmina i jej 
mieszkañcy mog¹ skorzystaæ na 
unijnym wsparciu.

Omawiano równie¿ takie za-
gadnienia jak: Realizacja krajo-
wych programów operacyjnych, 
Projekty zaplanowane dla woje-
wództwa œl¹skiego w krajowych 
programach operacyjnych, Per-
spektyw w nowym okresie progra-
mowania na lata 2014 – 2020 oraz 
Polityka rozwoju Bierunia i powia-
tu bieruñsko – lêdziñskiego. Na-
wet jeœli nie brzmi to porywaj¹co, 
to w³aœnie w czasie takich 
spotkañ wykuwaj¹ siê pomys³y 
i zaczynaj¹ przedsiêwziêcia 
decyduj¹ce o rozwoju danej gmi-
ny. Pierwsze pieni¹dze do Bieru-
nia ju¿ sp³ywaj¹.

Minister Bieñkowska w Bieruniu
PIENI¥DZE DLA BIERUNIA

Minister Rozwoju Regionalnego – mys³owiczanka El¿bieta 
Bieñkowska, w rz¹dzie Donalda Tuska ma znacz¹cy wp³yw 
na podzia³ funduszy unijnych a wiêc tego, co w sporej czêœci 
decyduje o rozwoju polskich gmin.

Ponadto, równie¿ na wniosek burmistrza 
Bernarda Pustelnika wyró¿niono 2 rolni-
ków bieruñskich Bronis³awa Heroka i Syl-
westra Krawczyka odznak¹ honorową Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zas³u¿ony 
dla Rolnictwa. 

Mówi¹c o dwudziestoleciu odzyska-
nej samodziel noœci nale¿y siêgn¹æ do 
wydarzeñ z 1975 roku, kiedy to ówcze-
sna reforma administracji spowodowa³a, 
¿e na prawie 16 lat Bieruñ – miasto o 
600-letniej historii, zniknê³o z administra-
cyjnej mapy Polski. To, co sta³o siê w wy-
niku politycznej megalomanii rz¹dz¹cych, 
bola³o mieszkañców Bierunia – powiedzia³ 
Przemys³aw Major przewodnicz¹cy Rady 
Miasta. By³o tak dlatego, ¿e szczególnie 
w ma³ych miejscowoœciach przywi¹zanie 
do w³asnych korzeni jest wyj¹tkowo sil-
ne. Wielu jednak mieszkañców od pierw-
szych dni nie uznawa³o tyskiej hegemo-
nii. Ró¿norodnymi dzia³aniami próbowali 
zmieniæ bieg wydarzeñ. Z wielk¹ de-
ter minacj¹ pragnêli odzyskaæ utracon¹ 
samodzielnoœæ. Na to jednak przysz³o 
czekaæ 16 lat a zamkniêciem tego eta-
pu by³o rozporz¹dzenie Prezesa Rady 
Ministrów Tadeusza Mazowieckiego z 
grudnia 1990 r. Dokument ten przywróci³ 

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
XX lat odrodzonej samorz¹dnoœci

Uroczysta Sesja Rady MiejskiejUroczysta Sesja Rady Miejskiej
1
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DNI BIERUNIA,

Bieruñ do grona samodziel-
nych jednostek administra-
cyjnych. Od 1991 roku, a 
dok³adnie od 2 kwietnia, jak 
przed laty, na mapie Polski 
mo¿na by³o dostrzec nazwê 
Bieruñ.

Burmistrz Bernard Pustel-
nik, w swoim wyst¹pieniu 
mniej koncentrowa³ siê na hi-
storii naszego miasta, gdy¿ ta 
zawarta jest chocia¿by w za-
prezentowanym przez nie-
go okolicznoœciowym albumie 
„Bieruñ 2011”. Mam nadziejê, ¿ 
nasz jubileusz sk³oni do refleksji 
nad dorobkiem jak i nad wspól-
nym tego dorobku tworzeniem – 
powiedzia³ burmistrz.

Nastêpnie wiceprzewo dni cz¹-
cy Rady Miejskiej Adam Roz-
mus wyg³osi³ laudacjê na czeœæ 
Ludwika Jagody a Jan Wie-
czorek na czeœæ Alojzego Pa-
lowskiego.

W kolejnym punkcie odby³o siê 
og³oszenie wyników i wrêczenie 
nagród laureatom konkursu na 
naj³adniejsz¹ posesjê i gospo-
darstwo rolne.W kategorii na 
naj³adniejsz¹ posesjê I miejsce 
zdobyli Pañstwo Maria i Nor-
bert Machura z Bierunia Stare-
go, II miejsce zdobyli: Pañstwo 
El¿bieta i Andrzej Zakrzew-
scy z Bierunia Starego oraz 
Pañstwo Barbara i Wies³aw 
Szelinoga z Bierunia Stare-

go natomiast III miejsce zdoby-
li: Pañstwo Krystyna i Henryk 
G¹szcz z Czarnuchowic oraz 
Pañstwo Dorota i Marek Wy-
roba z Bijasowic. Natomiast w 
kategorii na naj³adniejsze go-
spodarstwo rolne udzia³ wziê³y 
2 gospodarstwa. Pierwsze-
go miejsca nie przyznano na-
tomiast przyznano dwa drugie 
miejsca dla Pañstwa Zenony 
i Romana Gonsiorczyków z 
Bijasowic oraz Pañstwa Ireli i 
Eryka Figiel z Bierunia Stare-
go. W kategorii na naj³adniejszy 
balkon udzia³ wziê³o 5 chêtnych. 
Tu I miejsce zdobyli Pañstwo 
Bo¿ena i Henryk Ryszka z Bi-
jasowic, II miejsce pañstwo He-

lena i Norbert Figiel z Bierunia 
Starego natomiast III miejsca 
nie przyznano.

W uroczystoœci uczestni-
czyli radni wszystkich kaden-
cji, zastêpca burmistrza Le-
szek Kryczek, pos³owie Jan 
Rzyme³ka i Marek Wójcik, 
przedstawiciele w³adz powiatu 
ze starost¹ Bernardem Bedno-
rzem i przewodnicz¹cym Rady 
Powiatu Józefem Bergerem, 
w³adze s¹siednich gmin, sta-
rostowie do¿ynek Anna Kraw-
czyk i Tomasz Otremba oraz 
rolnicy. W czêœci artystycz-
nej wyst¹pi³ dzieciêcy zespó³ 
folklorystyczny dzia³aj¹cy przy 
Szkole Podstawowej nr 3.

Œwiêto miasta i mieszkañców
Dni Bierunia ju¿ za nami, dopisa³a pogoda, dobry humor..., jak po urodzinach – przygotowania, plany, zaba-

wa, a potem porz¹dki i wspomnienia. O uroczystoœci przypominaj¹ jeszcze stoj¹ce na bieruñskim rynku utop-
ce, bacznie przygl¹daj¹ce sie naszej codziennej krz¹taninie, a kolorowe dekoracje, barwami ³¹cz¹ do¿ynki z 
jesieni¹. Tegoroczne obchody Dni Miasta, to  realizacja projektu „Opowiem wam o mojej ziemi na terenie Bieru-
nia”, wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Œl¹skiego na lata 2007-2013, opracowanego  i wymyœlonego 
przez pracowników Bieruñskiego Oœrodka Kultury.

8
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Ratownicy: Pawe³ Gni-
za i Gabriel Kulski 
z bieruñskiej dru¿yny 

WOPR wyci¹gnêli Henryka 
Kulskiego z wody i podjêli akcjê 
reanimacyjn¹. Podjêt¹ przez ra-
towników WOPR-u reanimacjê, 
kontynuowa³ przez przyby³y po 
3-4 minutach na miejsce zespó³ 
pogotowia ratunkowego. Nie-
stety, mimo kilkudziesiêciu mi-
nut trwania akcji reanimacyjnej, 
nie przynios³a ona po¿¹danego 
rezultatu. Lekarz stwierdzi³ zgon 
– najprawdopodobniej wskutek 
zawa³u serca.

Tak gwa³townie i niespodzie-
wanie odszed³ od nas nie tylko 
znany i ceniony lekarz ale rów-
nie¿ Bierunianin oddany swe-
mu miastu. Pan Henryk w 1969 
roku ukoñczy³ studia medyczne 
na wydziale lekarskim Œl.A.Med 
w Katowicach i rozpocz¹³ pracê 
w Szpitalu Miejskim w Tychach 
przy ul. Cichej. Ceniony interni-
sta zdobywa³ kolejne szczeble 
lekarskiej kariery. Od 1975 roku 
pracowa³ jako lekarz ogólny w 
Przychodni Rejonowej w Bieru-
niu przy ul. Wawelskiej 35, od 
1980 pe³ni³ funkcjê Kierownika tej 
Przychodni a nastêpnie od 1994 
roku – Dyrektora Zespo³u Opie-
ki Zdrowotnej w Bieruniu. W la-
tach 2000- 2011 by³ dyrektorem 

Niepublicznego Zak³adu Opie-
ki Zdrowotnej „Medicor”, w któ-
rym pracowa³ równie¿ jako le-
karz w poradni ogólnej a póŸniej, 
kiedy przeszed³ na emeryturê, 
pracowa³ w niepe³nym wymiarze 
godzin w Poradni Ogólnej NZOZ 
„Multimed”.

Mimo ¿ycia wype³nionego pro-
blemami pacjentów, znajdowa³ 
czas na pracê na rzecz bieruñskiej 
spo³ecznoœci. By³ przez wie-
le lat dzia³aczem sportowym, 
cz³onkiem Zarz¹du KS „Unia 
Bieruñ” oraz lekarzem klubowym. 
W latach 1994-1998 by³ radnym 
II kadencji Rady Miejskiej w Bieru-
niu a póŸniej w latach 1998-2002 
radnym I kadencji Rady Powiatu 
Bieruñsko-Lêdziñskiego. Dziêki 
Jego staraniom Gmina Bieruñ 
przejê³a budynek przychodni od 
KWK Piast w Bieruniu Nowym 
oraz od ZTS „ERG” w Bieruniu 
Starym. By³ inicjatorem rozbudo-
wy i modernizacji budynku przy-
chodni przy ul. Chemików 37 w 
Bieruniu Starym. Pomóg³ równie¿ 
w utworzeniu stacji pogotowia ra-
tunkowego w Bieruniu.

Przede wszystkim by³ jednak 
¿yczliwym cz³owiekiem, który 
du¿o czyta³ – zw³aszcza literatu-
ry klasycznej, jeŸdzi³ na rowerze, 
wêdrowa³ po Tatrach i …p³ywa³.

POŻEGNANIA

Tragedia na £ysinie
W czwartek 25 sierpnia wczesnym W czwartek 25 sierpnia wczesnym 
popo³udniem, na £ysinie by³o wy-

j¹tkowo t³oczno. W tym znanym i 
lubianym miejscu letniego wypo-
czynku, nad bezpieczeñstwem 
kapi¹cych siê czuwaj¹ ratow-
nicy Wodnego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego. 
Nie brak jednak œmia³ków, 
którzy wyp³ywaj¹ poza teren 
strze¿onego k¹pieliska. By³ 
wœród nich znany i ceniony 
bieruñski lekarz Henryk Kulski. 

Szeœæ dziesiêcioszeœcioletni 
bieru nianin by³ doskona³ym 

p³ywa kiem, niemal codziennie 
poko nu j¹cym co najmniej kilome-

trowy dystans w wodzie. Tym ra-
zem, po raz ostatni.
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Ku pamięci HENRYKA KULSKIEGO
Kim był ś.p. Henryk Kulski? Nie był człowiekiem idealnym, po-
zbawionym wad. Ale któż jest bez wad? Jakie zatem posiadał 
cechy? Myślę, że posiadał zaletę, obecnie rzadko spotykaną- 
kochał ludzi. Już wybierając zawód lekarza wiedział, że będzie 
niósł pomoc drugiemu człowiekowi. I czynił to z wielkim odda-
niem i zaangażowaniem pracując w szpitalu, pogotowiu i w przy-
chodni. Był jednym z ostatnich, którzy swój zawód traktowali 
jak powołanie.
Nie tylko kochał drugiego człowieka ale również obdarzał każ-
dego głębokim szacunkiem. Nie przypominam sobie by kiedy-
kolwiek obmawiał innych lub źle się wyrażał o drugim człowie-
ku. Nawet w swoich przeciwnikach dostrzegał zalety i próbował 
wytłumaczyć racjonalnie przyczynę wrogiego zachowania. 
Ś.p. był również bardzo aktywny społecznie- działał w Izbach 
Lekarskich, w Klubie Sportowym „Unia Bieruń” , a także sa-
morządzie lokalnym – będąc radnym Rady Miejskiej w Bieruniu 
i Radnym Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Swoją działalność 
społeczną traktował zawsze poważnie mając na uwadze dobro 
ogółu nigdy nie myśląc o swoich korzyściach.
Co można powiedzieć o życiu osobistym Mojego Ojca? Przeżył 
43 lata w szczęśliwym związku małżeńskim realizując dosłownie 
przysięgę : „na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie”. Wycho-
wał trójkę dzieci, z których był bardzo dumny. A przecież nasze 
sukcesy w dużej części zawdzięczamy Jemu. Dzisiaj uzmysłowi-
łem sobie jak ogromny wpływ wywarł na mnie i na moje życie 
zawodowe poprzez swój przykład i wzór do naśladowania. Był 
osobą skrytą i małomówną, ale czasami nie trzeba dużo słów 
aby przekazać tak wiele.
Ś.p. Henryk Kulski miał dwie pasje: turystykę górską oraz pły-
wanie. Chodząc po szlakach w Tartrach mógł się wyciszyć i zna-
leźć czas na rozmyślanie. Drugą pasją, która tragicznie przerwa-
ła Jego życie było pływanie. Uważał, iż bez względu na wiek na-
leży dbać o tężyznę fizyczną.
Bardzo trudno jest mi pogodzić się z myślą, iż już nigdy nie będę 
mógł z Nim porozmawiać i wysłuchać Jego rad. Ale jestem prze-
konany, że nadal będzie miał ogromny wpływ na nasze życie. 
Żegnaj Drogi Ojcze,” bo życie się nie kończy tylko zmienia”….
Sebastian Kulski
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Podziękowania 
Głównemu Celebransowi: O. Jerzemu Bzdyl OMI, Ks. Prałatowi 
Jerzemu Nydze, O. Józefowi Majewskiemu OMI, Ks. Teofilowi 
Grzesicy, Ks. Prob. Leonowi Losce, Ks. Prob. Janowi Karwath,

Siostrom Zakonnym z Klasztoru Sióstr Służebniczek NMP 
w Bieruniu,

Burmistrzom Miasta Bierunia Bernardowi Pustelnikowi 
i Leszkowi Kryczkowi,

Pracownikom Urzędu Miejskiego oraz Przedstawicielom 
Starostwa Powiatowego w Bieruniu, 

Radnym miejskim i powiatowym obecnej oraz byłych kadencji,
Pracownikom Przychodni z Bierunia, Bojszów i Tychów oraz 

Szpitala Miejskiego w Tychach,
Delegacji Klubu Sportowego „Unia Bieruń Stary”,

Przyjaciołom z Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu,
Przedstawicielom Zakładów Pracy i Przedsiębiorcom z 

Bierunia, Krewnym, znajomym oraz sąsiadom

Serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie 
oraz uczestniczenie w ostatniej drodze na miejsce 

wiecznego spoczynku ś.p. Henryka Kulskiego składają: 
żona Renata, córki Sylwia, Sabina i syn Sebastian z 

rodzinami.

Podziękowania za udział w akcji ratowniczej drużynie WOPR z 
Bierunia, a w szczególności Panu Tomaszowi Soleckiemu oraz 
Zespołowi Pogotowia Ratunkowego z Bierunia składa pogrążo-
na w smutku rodzina ś.p. Henryka Kulskiego.
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Niniejszym oœwiadczam, 
¿e wyst¹pi³am z Klu-
bu Radnych Razem dla 

Bierunia, kieruj¹c siê dobrem 
mieszkañców Bierunia jako 
ca³oœci. W mojej opinii ostatnie 
dzia³ania klubu radnych do które-
go przynale¿a³am, doprowadz¹ 
do wzrostu podzia³ów pomiêdzy 
dzielnicami: Bieruniem Starym 
i Nowym, co zaprzecza idei 
dzia³ania razem dla rozwoju na-
szego miasta. Nie zgadzam siê 
z faworyzowaniem pod k¹tem 

finansowym jednej z dziel-
nic miasta, kosztem inwesty-
cji w drugiej czêœci. Jako radna 
bêdê stara³a siê podejmowaæ 
dzia³ania zwi¹zane z wyrów-
naniem dysproporcji w podzia-
le œrodków z bud¿etu miasta. 
Jedynie sprawiedliwy podzia³ 
œrodków mo¿e przyczyniæ siê 
do zrównowa¿onego rozwoju 
ca³ego Bierunia.

Natalia Gajewska Radna 
Rady Miejskiej w Bieruniu.

Zdecydowa³am siê na 
kan dydowanie do Sej-
mu z listy Prawa i Spra-

wie dliwoœci bo chcê, aby g³os 
ludzi wykluczonych i dyskry-
minowanych w polskim syste-
mie politycznym by³ s³yszalny. 
Od pocz¹tku transformacji wy-
tworzy³a sie potê¿na strefa wy-
kluczenia, która istnieje po dziœ 
dzieñ, i jest potêgowana. 

Jako Œl¹zak i Polak mówiê: Tak 
nie mo¿e byæ – Polska zas³uguje 
na wiêcej. Dlatego postanowi³em 
kandydowaæ do parlamentu. Mam 
odpowiednie doœwiadczenie w 
dzia³alnoœci spo³ecznej: by³em 
radnym powiatu bieruñsko lêdziñ-
skiego trzeciej kadencji, jestem 
cz³on kiem Ko³a Emerytów i Ren-
cistów NSZZ „Solidarnoœæ” przy 
KWK „Piast” w Bieruniu Nowym. 
Od lat dzia³am w partii Prawo i 
Sprawiedliwoœæ w której pe³niê 
funkcje: przewodnicz¹cego Ko-
mi tetu Powiatowego w powie cie 
bieruñsko lêdziñskim, cz³onka 
prezydium Zarz¹du Okrêgowego 
PiS w Katowicach.

Poniewa¿ urodzi³em siê i 
mie szkam na Œl¹sku uwa¿am, 
¿e nale¿y zrobiæ wszystko aby 
nasz region by³ miejscem atrak-
cyjnym dla inwestorów. Lepsze 
wykorzystanie œrodków unij-
nych w regionie jest moim zda-
niem sposobem na zmniejsze-
nie bezrobocia. W ¿yciu zawo-
dowym by³em nauczycielem 

dlatego uwa¿am, ¿e nowocze-
sna edukacja naszych dzieci 
i wnuków jest dla nich jedyn¹ 
szans¹. Pamiêtajmy jednak o 
ich zdrowiu i zróbmy wszystko 
aby odci¹¿yæ szkolne tornistry.

Dzisiaj jestem dyrektorem 
Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego i problemy oświaty nadal 
są mi bliskie. Jeżeli zostanę par-
lamentarzystą to zobowiązuję 
się  walczyć o godne życie eme-
rytów. Chciałbym aby tak jak w 
Niemczech nasi seniorzy mieli 
prawo do zachowania w³asnej 
emerytury i po³owy emerytu-
ry po zmar³ym wspó³ma³¿onku. 
Mieszkam w Bieruniu ale prze-
mieszczam siê po drogach 
ca³ego powiatu a nawet regio-
nu. Uwa¿am wiêc, ¿e musi-
my wybudowaæ obwodnicê S-1 
aby odkorkowaæ drogi powiatów 
bieruñsko lêdziñskiego, katowic-
kiego, mys³owickiego i tyskiego.

Jako samorz¹dowiec widzia-
³em jak przybywa zadañ admi-
nistracji lokalnej za którymi nie 
id¹, ¿aden œrodki finansowe. W 
parlamencie bêdê wspiera³ lo-
kalne samorz¹dy i zabiega³ o 
wiêcej œrodków finansowych na 
zadania w³asne i zlecone

Kandydujê bo uwa¿am, ¿e 
wiele da siê zmieniæ. Jeœli wy-
gram, bêdê móg³ to zmieniæ. 
Proszê o Twój g³os.

Jako lider partii PSL w powie-
cie bieruñsko-lêdziñskim, 
cz³onek Zarz¹du Woje-

wódzkiego PSL na Œl¹sku dajê 
przyk³ad, ¿e nie nale¿y siê baæ 
odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z 
reprezentowania ludzi, którzy mi 
zaufali, ma³o tego, chcê to robiæ 
dobrze.

W tym roku wszyscy œwiê-
tujemy 20-lecie samo rz¹ dno œci 
Bierunia. Osobiœcie, od 13 lat 
pe³niê funkcjê radnego tego mia-
sta. Uwa¿am, ¿e to zobowi¹zuje. 
Liczba 13 mnie nie przera¿a, ale 
daje mi wiêcej energii. To moja, 
szczêœliwa liczba.

Od 27 lat pracujê w oœwiacie 
i jako doœwiadczony pedagog, 
co roku zauwa¿am zmiany w tej 
sferze ¿ycia spo³ecznego. Wie-
le osób daje wyraz niezadowo-
lenia z obecnego zachowania 
m³odzie¿y, które niew¹tpliwie bu-
dzi liczne zastrze¿enia. Ja na-
tomiast twierdzê, ¿e m³odzie¿ 
jest wspania³a, ale my doroœli 
nie jesteœmy konsekwentni w jej 
wychowaniu. Drodzy Pañstwo! 
Myœlenie, ¿e to szko³a wychowu-
je dzieci, jest b³êdne. To rodzina 
jest tym najlepszym miejscem 
wychowania. Szko³a tylko poma-
ga w jego rozwoju! W tym miej-
scu pojawia siê pierwszy argu-

ment, przemawiaj¹cy za faktem, 
¿e powinienem kandydowaæ.

Dlaczego chcê kandydowaæ? 
Przede wszystkim chcê poma-
gaæ w rozwoju polskiej edukacji i 
pomyœlnoœci m³odego po kolenia. 
Drugi powód to sa morz¹dnoœæ. 
Od 13 lat widzê, ¿e coraz wiêcej 
zadañ spada na gminê, a fun-
duszy jest coraz mniej. Dlate-
go moje doœwiadczenie chcê 
prze³o¿yæ na wy¿szy szczebel, 
czyli parlament. Jak Pañstwo 
widzicie, na co dzieñ decyzje 
rz¹dz¹cych s¹ niestety ode-
rwane od rzeczywistoœci. Dla-
tego tak wa¿ne jest, aby odpo-
wiedni kandydat reprezentowa³ 
nas w parlamencie. Wiem, co 
zrobi³em w ci¹gu tych wielu 
lat pracy w mojej gminie, jak j¹ 
reprezentowa³em i reprezentujê 
do tej pory. Nie bojê siê podej-
mowania trudnych decyzji, po-
niewa¿, zanim cokolwiek zrobiê, 
dok³adnie przemyœlê powody, 
dla których to robiê. I zawsze 
przes³anki s¹ te same: liczy siê 
dobro wiêkszoœci mieszkañców i 
ci¹g³y rozwój naszej gminy!

Dzisiaj zwracam siê do Wybor-
ców z proœb¹ o pomoc i wsparcie 
w tegorocznych wyborach parla-
mentarnych. Z góry dziêkujê za 
wszystkie oddane g³osy.

Œląski punkt widzenia

Henryk Paruzel: S³awomir Wawrzyniak

Dlaczego startujê 
do parlamentu?

Oœwiadczenie radnej 
Gajewskiej
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Pracownicy Bieruńskiego 
Ośrodka Kultury uzyskali  
środki z Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego – promocja 
kultury. Nasz pomysł na tyle się 
spodobał, przypadł do gustu, że 
uzyskał najwyższą ocenę. Za-
jęliśmy pierwsze miejsce, z naj-
większą ilością punktów, poko-
nując  dużo większe miasta jak: 
Chorzów, Rybnik, Rudę Śląską, 
czy Katowice. Zaplanowaliœmy 

spotkanie z  bieruñsk¹ tradycj¹, 
przesz³oœci¹, folklorem, zapro-
siliœmy mie szkañ ców na pi¹t-
kowe spotkanie z utopcem, so-
botnie spojrzenie w stronê mi³oœci 
– „A my momy sie ku sobie” oraz 
niedzielne œwiêto plonów. Utop-
ce, to stworki pe³ne magii, ta-
jemnicy, postacie z wierzeñ, 
pogañskich tradycji, istoty za-
mieszkuj¹ce niegdyœ bagni-
ste tereny Bierunia, wywo³uj¹ce 

strach i przy wo³uj¹ce do pos³u-
szeñstwa. Wokó³ tej ciekawej 
istoty zbu dowaliœmy ci¹g imprez 
kulturalnych – plener rzeŸbiarski, 
malarski, wystawę plastyczną, 
konkurs na ma³¹ formê teatraln¹, 
wystêpy teatralne. Przez parê 
dni mo¿na by³o podziwiaæ na ul. 
Wylotowej rzeŸbiarzy – z Bielska 
Bia³ej, Bierunia, Piotrkowa Try-
bunalskiego, Brzeszcz, Tychów, 
Goleszowa, Rudy, Che³mka – 

panowie dziêki pi³om, d³utom, 
oswajali ogromne kawa³ki topo-
li, zamieniaj¹c je w œl¹skie stwo-
roki, przywracaj¹c naturze œwiat, 
który ju¿ znikn¹³, pozosta³ jedynie 
w opowieœciach naszych babæ. 
Z tematem utopca, zmierzy³o 
sie równie¿ m³odsze pokolenie, 
bior¹c udzia³ w plenerze malar-
skim, pod ogromnym, bia³ym na-
miotem, prze pe³nionym zapa-
chem farb, pod czujnym okiem 
artystów – Romana Nygi, Zofii 
£abuœ i Mateusza Krawczyka. 
Najciekawsze prace nagrodzo-
no – Jakuba P³oszczycy, Jo-
anny Mruk, Sylwii D³ugajczyk, 
Justyny R¿any, Aleksan-
dra Knopek i Pauliny Bo-
bak. Mo¿na je by³o ogl¹daæ a¿ 
do Do¿ynek.  Spotkanie z utop-
cem, to równie¿ konkurs na ma³¹ 
formê teatraln¹. Jury w sk³adzie 
– Adam Radosz, Micha³ Sabat 
i Barbara Panek-Bry³a oceni³o 
dziewiêæ grup teatralnych z au-
torskimi wystêpami, i przyzna³o 
pierwsz¹ nagrodê  Szkole Pod-
stawowej im. Gawlikowicza z 
Bojszów ze sztuk¹ „O tym jak 
brzydka Po³ednica porwa³a Ze-
fliczka”. Drugie miejsce otrzy-
ma³a Szko³a Podstawowa nr 3 w 
Bieruniu za przedstawienie i „Ry-

Œwiêto miasta i mieszkañców
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biorz”, zaœ trzecie  gminna Biblio-
teka Publiczna w Bojszowach za 
„Ciasto z jagodami”. Bardzo ser-
decznie dziêkujemy wszyst-
kim ucz niom, artystom, a 
przede wszy stkim nau-
czy cielom zaan ga ¿o-
wanym w opracowanie 
sztuk. Teatra lne zma-
gania pod su mo wa³ 
wystêp zna nej grupy 
„Fabryka Marzeñ”, 
prowa dzonej przez 
braci – Micha³a i 
Piotra Sabatów. W 
ramach „Spotka-
nia z utopcem” otwar-
to wystawê w  Urzêdzie 
Miejskim – prace Romana 
Nygi – kustosza bieruñskich 
legend, Zofii £abuœ, Sonii 
Pryszcz-Botor, Ireneusza Bo-
tor, Stanis³awa Hochu³, Doro-
ty Korus, Arne-Bernd Rhaue, 
Romualda Jeziorowskiego. 
So bota, to dzieñ poœwiêcony 
mi³oœci, œw. Walentemu oraz  
folklorowi. Na bierunskim ryn-
ku  rywalizowa³o ze sob¹ 20 
grup folklorystycznych, z ca³ego 
œl¹ska, a zmagania ocenia-
li – Maciej Szczawiñski, Anna 
Jarz¹bek-Szołtysik, Agnie-
szka Szymula – przyzna j¹c na-
grody dla zespo³ów „Bojszowia-
nie”, „Dolanie” oraz „Szarotki” z 
Moœcisk.  Zespo³y prezentowa³y 
œl¹ skie pieœni i obrzê dy mi³osne. 
Program przegl¹du urozmaica³y 
wy stê py  kabaretu „Ksi¹¿e Li-
pin i przyjaciele”, zaœ gwiazd¹ 
wieczoru by³ znany wszystkim 
zespó³ „Feel”.  

Ostatnim dniem tegorocznych 
obchodów by³a niedziela na któr¹ 
zaplanowano „Œwiêto Plonów”. 

Poranna msza dożyn-
kowa, a popołudniu 
– barwny korowód 
stworków i zakocha-
nych, ulicą Kra kowską 
wkro czył na rynek. 
Każda grupa zapre-
zentowała się przed 
publicznością, a ju-
rorzy ocenili najcie-
kawsze przebrania. 
Później zapełniła się 
scena – występy ze-
społów folklorystycz-
nych, obrzęd dożynko-
wy w wykonaniu „No-

wobierunianek”, 
przedsta-

wienie starostów dożynek, Anny 
Krawczyk, Tomasza Otremby, 
prze ka zanie chleba burmistrzo-
wi Bernardowi Pustelnikowi. 
Odby³o siê równie¿ spotkanie z 
w³adzami miast partnerskich: nie-
mieckiego Gundelfingen, Moraw-
skiego Berouna i ukraiñskiego 
Ostroga. Henryk Skupieñ oraz 
Jerzy Barcik zostali udekoro-
wani odpowiednio z³ot¹ i srebrn¹ 
odznak¹ Zas³u¿ony w rozwo-
ju Województwa Œl¹skiego. 
Wyst¹pi³y bieruñskie ze spo³y folk-
lorystyczne, grupy – „Folkband”, 
„Fabryka Marzeñ”..., rozwi¹zano 
konkursy w ramach XX-lecia 
samorz¹dnoœci miasta. Po pre-
zentacji lokalnych zespo³ów arty-
stycznych na scenê wkroczy³ ka-
baret RAK a artystyczny wieczór 

zakoñczy³ koncert w wykona-
niu Pañstwowego Zespo³u 

Pieœni i Tañca „Œl¹sk”. 
Przepiêkne stroje, mu-

zyka, tañce, zrobi³y 
ogromne wra¿enie 
i by³y doskona³¹ 
uczt¹ dla naszych 
zmys³ów. Takich 
Dni Bierunia dawno 
nie by³o, dopisa³a 
pogoda, a przede 
wszystkim uczest-

nicy. Mamy nadzie-
je, ¿e nie by³o nudno, 

¿e zagl¹daj¹c w nasz¹ 
tradycje i przesz³oœæ, 

mo¿na się przednio bawiæ 
i mile spêdziæ czas. 

Magdalena Klyta.
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Poranna msza dożyn-
kowa, a popołudniu 
– barwny korowód 
stworków i zakocha-
nych, ulicą Kra kowską 
wkro czył na rynek. 
Każda grupa zapre-
zentowała się przed 
publicznością, a ju-
rorzy ocenili najcie-
kawsze przebrania. 
Później zapełniła się 
scena – występy ze-
społów folklorystycz-
nych, obrzęd dożynko-
wy w wykonaniu „No-

biorz”, zaœ trzecie  gminna Biblio-
teka Publiczna w Bojszowach za 
„Ciasto z jagodami”. Bardzo ser-
decznie dziêkujemy wszyst-
kim ucz niom, artystom, a 
przede wszy stkim nau-

to wystawê w  Urzêdzie 
Romana 

– kustosza bieruñskich 
Zofii £abuœ, Sonii 

Pryszcz-Botor, Ireneusza Bo-
tor, Stanis³awa Hochu³, Doro-
ty Korus, Arne-Bernd Rhaue, 
Romualda Jeziorowskiego.
So bota, to dzieñ poœwiêcony 

przedsta- samorz¹dnoœci miasta. Po pre-
zentacji lokalnych zespo³ów arty-
stycznych na scenê wkroczy³ ka-
baret RAK a artystyczny wieczór 

zakoñczy³ koncert w wykona-
niu Pañstwowego Zespo³u 

Pieœni i Tañca „Œl¹sk”. 
Przepiêkne stroje, mu-

zyka, tañce, zrobi³y 
ogromne wra¿enie 
i by³y doskona³¹ 

wszystkim uczest-
nicy. Mamy nadzie-

je, ¿e nie by³o nudno, 
¿e zagl¹daj¹c w nasz¹ 

tradycje i przesz³oœæ, 
mo¿na się przednio bawiæ 

i mile spêdziæ czas. 

Magdalena Klyta.
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MIEJSKIE SPRAWY

Przed piêædziesiêciu laty 
pe³ni m³odzieñczego 
zapa³u i mi³oœci przy-

rzekli sobie mi³oœæ, wiernoœæ i 
uczciwoœæ ma³¿eñsk¹ i wytrwa-
li w tej przysiêdze. Dwadzieœcia 
piêæ ma³¿eñskich par zamie-
szka³ych w gminie Bieruñ, 
obchodzi³o w tym roku z³ote 
gody po¿ycia ma³¿eñskiego. Ju-
bileuszowe uroczystoœci przy-
gotowane przez Urz¹d Stanu 
cywilnego odby³y siê w czwar-
tek 25 sierpnia w zajeŸdzie „Ja-
josty”. Witaj¹c Dostojnych Ju-
bilatów, gospodarz gminy Ber-
nard Pustelnik pokaza³ w³asn¹ 
obr¹czkê dodaj¹c, ¿e on i jego 
¿ona w porównaniu z jubilata-
mi s¹ dopiero w ma³¿eñskim 

przedszkolu. Kiedy pañstwo w 
1961 roku zawieraliœcie zwi¹-
zek ma³¿eñski – mnie jesz-
cze nie by³o na œwiecie – 
doda³ burmistrz. Natomiast 
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 
Przemys³aw Major podkreœli³, 
¿e prze¿yte wspólnie ponad pó³ 
wieku jest to symbol wiernoœci 
i mi³oœci rodzinnej. Jest to do-
wód wzajemnego zrozumie-
nia, zaufania i istoty zwi¹zku 
ma³¿eñskiego przed dwoje bli-
skich sobie ludzi.

Kulminacyjnym punktem 
uro czy stoœci by³o wrêczenie 
z³otym parom medali przy-
znanych im przez prezyden-
ta RP Bronis³awa Komo-
rowskiego „Za d³ugoletnie 
po¿ycie ma³¿eñskie”. Wœród par 
obchodz¹cych jubileusz znaleŸli 
siê: Aksamit Jan i Teresa, 
Bendel Ryszard i Helena, Bra-
tek Ludwik i Maria, Czypion-
ka Józef i Krystyna, Dziubany 
Hubert i Maria, Howaniec Ed-
mund i Anna, Kêdziora Józef i 

Ingeborga, Koj Henryk i Tere-
sa, Kostyra Józef i Hildegar-
da, Kozio³ek Roman i Janina, 
Kucz Edward i Wiktoria, Mach-
niak Józef i Stanis³awa, Majer 
Jan i Maria, Martyna Stefan 
i Maria, Miœka Jerzy i Emilia, 
Pawe³czyk Józef i Irena, Pie-
cha Franciszek i Magdalena, 
Pocz¹tek Jerzy i Ró¿a, Rusz-
kowski Adam i Jadwiga, Saj-
dok Jan i £ucja, Sajdok Jó-
zef i Krystyna, Saternus To-
masz i El¿bieta, Soko³owski 
Kazimierz i Jadwiga, Wik³acz 
Franciszek i Zofia oraz Wy-
derka Janusz i Antonina.

Pami¹tkow¹ fotografiê 
dostojnych jubilatów 

zamieszczamy na stronie 13.

Sekcja skatowa KS „Unia 
Bieruñ Stary”, choæ nie 
jest tak popularna jak 

dru¿yna pi³ki no¿nej, to jednak 
skupia wielu wartoœciowych 
zawodników a organizowa-
ne przez ni¹ zawody i turnieje 
ciesz¹ siê spor¹ popularnoœci¹. 
Doœæ powiedzieæ, ¿e w cyklu 
10 turniejów rozgrywanych od 
pocz¹tku czerwca, w ka¿dy 
czwartek w pawilonie klubo-
wym sklasyfikowano ogó³em 
38 zawodników. Ostatecz-
nie, po dziesi¹tej kolejce roz-
grywek – najlepszym okaza³ 
siê Edward Jarnot z ³¹czn¹ 
iloœci¹ 15989 punktów. Tu¿ 
za nim, uplasowa³ siê Franci-
szek Mrzyk a miejsce trzecie 

zaj¹³ Józef Ficek. Tryumfa-
torom niemal po piêtach dep-
tali Janusz Pocz¹tek i Hen-
ryk Krzemiñski. Podsumowa-
nie imprezy i wrêczenie nagród 

odby³o siê 20 sierpnia w ogro-
dzie pañstwa Mrzyków.


Trzynaœcie rozgrywek turnie-

jowych z udzia³em czterdzie-

stu szeœciu zawodników – tak w 
telegraficznym skrócie mo¿na 
podsumowaæ tegoroczny IV 
ju¿ Turniej Puchar Lata zorga-
nizowany przez sekcjê skata 
LEŒNA BIERUÑ. Tym razem, 
skatowym wygom nieocekiwa-
nie nosa utar³ najm³odszy za-
wodnik sekcji Rafa³ Bobla, któ-
ry pod podsumowaniu wyników 
z wszystkich letnich spotkañ 
okaza³ siê zdobywc¹ Pucha-
ru. Drugie miejsce zaj¹³ Tade-
usz £abudek trzeci by³ Jerzy 
Saternus. Podsumowanie wa-
kacyjnych zmagañ odby³o siê 
24 sierpnia w oœrodku „Leœna” 
i po³¹czone by³o zarówno z roz-
daniem nagród, pucharów i dy-
plomów. 

Piêædziesi¹t 
wspólnych lat

Skatowe Puchary 

Ta presti¿owa akcja realizo-
wana jest od 2002 roku i 
podejmuj¹ce problem pro-

filaktyki uzale¿nieñ. Szczególnym 
atutem kampanii s¹ znani polscy 
sportowcy. Dotychczas swym 

autorytetem wspierali j¹ miêdzy 
innymi: Robert Korzeniowski, 
Jerzy Dudek, Adam Ma³ysz, 
Maciej ¯urawski, Ma³gorzata 
Dydek, Monika Pyrek. 

Tegoroczny konkurs odbywa³ 
siê pod patronatem Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, Amba-
sady USA w Polsce a tak¿e Mi-
nisterstw: Edukacji Narodowej 
oraz Sportu i Turystyki.

15 wrzeœnia w Centrum Olim-
pijskim w Warszawie odby³o siê 
uroczyste wrêczenie nagród. 
Ewa Kozakiewicz mog³a byæ 
w tej wa¿nej dla siebie chwi-
li razem z mam¹, dziêki po-
mocy Urzêdu Miejskiego, któ-
ry zorganizowa³ wyjazd. Wœród 
osób towarzysz¹cych naszej 
laureatce byli zastêpca burmi-
strza Leszek Kryczek, dyrek-

tor Oœrodka Edukacji Krystyna 
Czajowska oraz Piotr Æwiêka³a 
z Miejskiego Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej. 

Laureatka konkursu zorgani-
zowanego przez Stowarzysze-
nie Alumni oraz Stowarzyszenie 
Producentów i Dziennikarzy Ra-
diowych w nagrodê otrzyma³a 
konsolê do gier Xbox 360

Gratuluj¹c Ewie tego sukce-
su, burmistrz Leszek Kryczek 
powiedzia³: to znacz¹cy suk-
ces gdy¿ kampania „Zachowaj 
TrzeŸwy Umys³” jest projektem 
d³ugofalowym, którego istot¹ jest 
wspó³praca z samorz¹dami lo-
kalnymi w ca³ym kraju a ka¿dego 
roku w akcjê zaanga¿owanych 
jest ponad 75 procent miast i 
gmin w Polsce.

Gratulacje dla Ewy
Uczennica Gimnazjum nr 2 Ewa Kozakiewicz – 
zosta³a laureatk¹ ogólnopolskiego konkursu „Co 
ty wiesz o Ameryce?” realizowanego w ramach 
Kampanii „Zachowaj TrzeŸwy Umys³”.
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MAGAZYN SZKOLNY

SZKO£A 
PODSTAWOWA NR 1

1 wrzeœnia uroczyst¹ akade-
mi¹ na placu szkolnym 

rozpocz¹³ siê nowy rok szkol-
ny. Dyrektor szko³y mgr Anna 
Knopek z³o¿y³a wszystkim na-
uczycielom i uczniom ¿ycze-
nia sukcesów w pracy i nauce, 
a rodzicom dobrej wspó³pracy 
ze szko³¹. Szczególnie ser-
decznie zostali powitani ucznio-
wie klas I, którzy 
6 paŸdziernika 
prze¿yj¹ swoje 
wielkie œwiêto, pa-
sowanie na ucznia 
szko³y. 

Uczniowie kla-
sy 3a przygoto-
wani przez mgr Janinê Ba-
chul przedstawili ciekawy pro-
gram artystyczny, w którym 
wspominali najciekawsze wa-
kacyjne przygody. Powita-
li tak¿e wszystkich nauczycieli 
i uczniów w szkole. Od zebra-
nych otrzymali gromkie brawa.

W tym roku szkolnym do na-
szej szko³y bêdzie uczêszcza³o 
565 uczniów. Naukê w klasie 
pierwszej rozpoczê³o 104 dzie-
ci, w tym dwadzieœcia 6-latków. 
W szkole funkcjonuj¹ klasy in-
tegracyjne (1a, 2a, 4a, 5a i 6a). 
W bie¿¹cym roku szkolnym za-
trudnionych jest 47 nauczycie-
li z czego 38 dyplomowanych, 
5 mianowanych, 4 kontrakto-
wych. Do pracy w niepe³nym 
wymiarze zosta³ przyjêty ksi¹dz 
Krzysztof Mikiciuk.

Tegoroczne wakacje up³ynê³y 
w naszej szkole spokojnie, nie 
by³o ¿adnych remontów tylko 
prace konserwatorskie. Szko³a 
czeka³a na dzieci dobrze wy-
posa¿ona i przygotowana do 
nowego roku nauki.

SZKO£A 
PODSTAWOWA NR 3

1 wrzeœnia na forum SP nr 3 
odby³o siê uroczyste roz po-

czêcie roku szkolnego, w któ-
rym uczestniczyli wszyscy na-
uczyciele i uczniowie naszej 
szko³y. W nowym roku szkol-
nym 2011/2012 naukê w Szko-
le Podstawowej nr 3 w Bieruniu 
rozpoczê³o 542 uczniów i 56 
nauczycieli. Na uroczystej aka-
demii pani dyrektor Ma³gorzata 

Berger-Kutera szczególnie ser-
decznie powita³a uczniów klas 
pierwszych. Po raz pierwszy 
próg naszej szko³y przekroczy³o 
98 pierwszoklasistów, z któ-
rych utworzono nastêpuj¹ce 
oddzia³y: klasê Ia – 27 uczniów 
– wych. Renata Piku³a, 
klasê Ib – 25 uczniów- wych. 
Ma³gorzata Kula, klasê Ic – 25 
uczniów – wych. Wanda Tatar, 
klasê Id – 18 uczniów – wych. 
Aleksandra Jastrzêbska, filiê 

Czarnuchowice – 3 uczniów – 
wych. Ewa Pawe³ek. 

Aby uprzyjemniæ ten jak¿e 
wa¿ny dla pierwszaków dzieñ 
rodzice przynieœli dla swych 
pociech ogromne rogi obfitoœci 
pe³ne ³akoci.

Stopieñ nauczyciela miano wa-
nego w czasie wakacji uzy ska³y 
mgr Katarzyna Ochmañska i 
mgr Aleksandra Reszka. Ser-
decznie gratulujemy!

W sumie w bie¿¹cym roku 
szkolnym zatrudnionych jest 56 
nauczycieli, z czego 43 jest dy-
plomowanych, 9 mianowanych, 
4 kontraktowych. 

Pani dyrektor przypomnia³a 
wszystkim zebranym o czeka-
j¹cym nas 10 listopada œwiêcie 
patrona szko³y i zachêci³a wszy-
stkich do udzia³u w uroczystoœci 
i do czynnego w³¹czania siê 
w jej przygotowania. ¯yczy³a 
wszystkim uczniom i nauczy-
cielom sukcesów w nauce i pra-
cy oraz efektywnej wspó³pracy 
z rodzicami. Na zakoñczenie 
przypomnia³a o zachowaniu za-
sad bezpieczeñstwa w szkole i 
szczególnej ostro¿noœci w dro-
dze do i ze szko³y.

10 i 11 wrzeœnia ucznio-
wie SP3 zaprezentowali swoje 
umiejêtnoœci aktorskie, wokal-
ne i taneczne w do¿ynkowym 
programie artystycznym. W 
kategorii „ma³a forma teatral-
na” zajêliœmy II miejsce. Drug¹ 
lokatê zdoby³a te¿ w konkursie 
plastycznym uczennica klasy 
VID Joanna Mruk. Z dzieæmi 
pracowa³y: mgr Justyna Po-
ciennik, mgr Iwona Rogalska, 

mgr Danuta Gajewska, mgr 
Barbara ̄ o³na, mgr Anna Bu-
rek, mgr Barbara Zajas-Dziu-
bek, mgr Maria Pala i Doro-
ta Gust. 

GIMNAZJUM NR 1

Rok szkolny 2011/2012 w 
Gimnazjum nr 1 im. Ka-

rola Wierzgonia w Bieruniu 
rozpoczê³o 241 uczniów, 31 

nauczycieli, 11 pracowników 
obs³ugi. W nowym roku szkol-
nym zaplanowano sporo zmian 
w pracy dydaktyczno – wycho-
wawczej szko³y. Zosta³a uru-
chomiona ju¿ druga w gimna-
zjum klasa integracyjna, wpro-
wadzono jêzyk hiszpañski. 
W klasie pierwszej w ramach 
zajêæ wychowania fizyczne-
go wprowadzono zajêcia spor-
towe wybrane przez uczniów 
(pi³ka no¿na i lekkoatletyka dla 
ch³opców oraz siatkówka i lek-
koatletyka dla dziewcz¹t). W 
trzeciej klasie pojawi³y siê dwa 
nowe przedmioty: edukacja dla 
bezpieczeñstwa oraz zajêcia 
techniczne. Drugoklasiœci mog¹ 
jak rok temu wybraæ spoœród 
trzech propozycji interesuj¹cych 
ich zajêæ artystyczne (taniec, 
zespó³ wokalno – instrumental-
ny, film – fotografia - plastyka). W 
tym roku uczniowie klas drugich 
i trzecich bêd¹ zdawaæ egzamin 
gimnazjalny wed³ug nowych za-
sad (m.in. czêœæ humanistyczna 
i matematyczno-przyrodnicza 
bêdzie podzielona na przedmio-
ty, inaczej bêd¹ skonstruowane 
testy egzaminacyjne. 

Ju¿ 30 wrzeœnia 30 osobo-
wa grupa wyró¿niaj¹cych siê 
uczniów wyjedzie na wycieczkê 
do zaprzyjaŸnionej szko³y w 
Moravskym Berounie w Cze-
chach. Stamt¹d udadz¹ siê do 
elektrowni wodnej po³o¿onej w 
górach ze specjalnym progra-
mem zwiedzania.

5 listopada szko³a bêdzie 
obchodziæ 75 – lecie powsta-
nia. W czasie uroczystoœci 

odbêdzie siê promocja ksi¹¿ki 
wydanej przez Stowarzyszenie 
Mi³oœników Ziemi Bieruñskiej 
„Por¹bek” z udzia³em naszej 
szko³y: „Karol Wierzgoñ Cz³owiek 
Bieruñskiej Ziemi” poœwiêcona 
patronowi gimnazjum.

Na terenach przyszkolnych 
z ogromnym rozmachem re-
alizowana jest inwestycja pro-
wadzona przez BOSiR. Wkrót-
ce zostanie oddane boisko ze 
sztuczn¹ traw¹ do pi³ki no¿nej, 

200 metrowa 
bie¿nia lekkoatle-
tyczna. Wszyst-
kie boiska bêd¹ 
posiadaæ w³asne 
oœwietlenie. Na te-
renie hali sporto-
wej powstanie 3 

torowa krêgielnia, grota solna 
oraz sauna. Takiego kompleksu 
sportowego mo¿e pozazdroœciæ 
nam niejedna szko³a

GIMNAZJUM NR 2

Msz¹ œwiêt¹ w koœciele 
pod wezwaniem Œwiê-

te go Bart³omieja w czwar-
tek 1 wrzeœnia 2011 zainau-
gurowaliœmy nowy rok szkolny 
2011/2012. Podczas uroczy-
stej akademii w hali sportowej 
pani Dyrektor Gra¿yna Kubi-
ca powita³a uczniów i grono pe-
dagogiczne Gimnazjum Nr 2 w 
Bieruniu szczególnie serdecz-
nie witaj¹c klasy pierwsze oraz 
nowo zatrudnione osoby. Do 
grona nauczycieli do³¹czyli ks. 
Ireneusz Pawlak, nauczyciel 
muzyki p. Rafa³ Borkowy oraz 
nauczyciel wychowania fizycz-
nego p. Robert Adamski. 

W klasach pierwszych naukê 
rozpoczê³o w tym roku 93 
uczniów w 5 oddzia³ach. Wycho-
wawcami klas pierwszych s¹ p. 
Anna Adamek (1a), p. Marzena 
Œleziona (1b), p. Teresa Zug 
(1c), p. Magdalena Goraus (1d) 
i p. Joanna Gawor (1e). 

POWIATOWY 
ZESPÓ£ SZKÓ£

Coraz wiêksza liczba absol-
wentów gimnazjów wybiera 

Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Bie-
runiu. W tym roku spo³ecznoœæ 
tej najwiêkszej w naszym powie-
cie szko³y ponadgimnazjalnej 
przekroczy³a 1000 uczniów. 

bie¿nia lekkoatle-
tyczna. Wszyst-
kie boiska bêd¹ 
posiadaæ w³asne 
oœwietlenie. Na te-
renie hali sporto-
wej powstanie 3 

Witaj szko³o
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Jak co roku najwiêksz¹ 
popu larnoœci¹ ciesz¹ 
siê kierunki górnicze – 

uczniowie klas górniczych 
ju¿ w paŸdzierniku otrzymaj¹ 
cenny dokument, gwarancjê 
zatrudnienia w kopalniach 
Kompanii Wêglowej S.A. Bar-
dzo du¿ym zainteresowaniem 
cieszy siê równie¿ technikum 
ekonomiczne, bêdzie siê w 
nim kszta³ciæ 30 dziewcz¹t.

– W tym roku szkolnym 
otwarliœmy ³¹cznie 9 oddzia³ów 
w technikum i zasadniczej 
szkole zawodowej oraz 5 w 
szkole dla doros³ych. Szko³a 
przyci¹ga uczniów z corazo-
dleglejszych miejscowoœci 
m.in. okolic ¯ywca, Zakopa-

nego, Andrychowa, Pszczy-
ny czy Wadowic – mówi Te-
resa Horst, dyrektor PZS w 
Bieruniu – wielu chêtnych nie 
przesz³o przez proces rekru-
tacji, zabrak³o dla nich miejsc. 
Poprzeczka ustawiona by³a 
naprawdê wysoko. 

Takie wyniki rekrutacji nie 
dziwi¹, szko³a kszta³ci w po-
szukiwanych na rynku pra-
cy zawodach, m³odzie¿ po 
ukoñczeniu nauki w technikum 
ma maturê i zawód w kiesze-
ni. Warto równie¿ dodaæ, ¿e 
od kilku lat zdawalnoœæ egza-
minu maturalnego absolwen-
tów bieruñskiego PZS-u jest o 
kilkanaœcie procent wy¿sza ni¿ 
w polskich technikach. 

RODNIA · WRZESIEŃ 2011RODNIA · WRZESIEŃ 2011

Witaj szko³o

MAGAZYN SZKOLNY

11



13RODNIA · WRZESIEŃ 2011

KOMUNIKATY

RODNIA · WRZESIEŃ 2011



14 RODNIA · WRZESIEŃ 2011 r.

REKREACJA

Jaœniejszym skutkiem ubie-
g³o rocznej traumy powodzio-
wej jest wzrost aktywnoœci 
mieszkañców, poczucia wspó³-
zale¿noœci i wspólnoty. Swo-
istej integracji mieszkañców, 
s³u¿¹ miedzy innymi takie im-
prezy jak: „Charytatywny fe-
styn dla powodzian” zorgani-
zowany w sobotê, 20 sierpnia 
na placu szkolnym w Bijaso-
wicach. Jak nam powiedzia³a 

Ma³gorzata Wato³a – zabawê 
zorganizowa³o:  Stowarzysze-
nie Mieszkañców Zagro¿onych 
Powodzi¹ „Atlantyda” wspólnie 
z Caritasem Archidiecezji Ka-
towickiej. Festyn wype³ni³y: gry 
i zabawy dla dzieci, spektakl 
zespo³u „Epidemia”, koncerty 
grup: „Od serca” , „Chrz¹szcze” 
i „Grzeœki” oraz zabawa ta-
neczna która trwa³a do godzi-
ny 23.00 

Z inicjatywy Stowarzysze-
nia „Razem dla Bieru-
nia” ka¿dy z uczestników, 

rozpoczyna³ bieg, w zale¿noœci 

do swojego miejsca zamieszka-
nia – w czêœci nowo albo staro 
bieruñskiej i zosta³ zachêcony 
do znalezienia partnera, w 

przeciwleg³ej czêœci Bierunia, 
który wystartowa³y w tym sa-
mym czasie, by spotkaæ siê 
na mecie, poœrodku miasta, w 
Bieruniu-Œcierniach.

10 wrzeœnia na dwóch liniach 
startu pojawi³o siê wiele znanych 
osobistoœci z naszego miasta; 
wystartowali m.in. Gra¿yna Ku-
bica i Grzegorz Bizacki – dy-
rektorzy bieruñskich szkó³ gim-
nazjalnych, Adam Rozmus i 
Przemys³aw Major – radni, Ma-
rek Wójcik i S³awomir Waw-
rzyniak – kandydaci na pos³ów. 
Wœród uczestników mo¿na by³o 
spotkaæ pielêgniarki, ministran-
tów, stra¿aków, urzêdników, 
uczniów, a nawet przedszkola-
ków. Sportowe wyczyny zosta³y 

uhonorowane na mecie przy bu-
dynku Centrum Inicjatyw Gospo-
darczych, gdzie czeka³y pyszne 
kie³baski z grilla, napoje, desery 
oraz nagrody rzeczowe. Zadba-
no równie¿ o atrakcje dla dzie-
ci w postaci gier i zabaw, ma-
luchy mog³y równie¿ poszaleæ 
na dmuchanej zje¿d¿alni. Dla 
pragn¹cych sprawdziæ sw¹ 
celnoœæ w strzelaniu z replik 
broni, Dru¿yna Szturmowa Pi-
raci zorganizowa³a promocjê 
ASG. Okaza³o siê, ¿e nasi bie-
gacze nie mieli równie¿ proble-
mów z celnoœci¹. 

Bieg by³ pierwsz¹ tak powa¿n¹ 
inicjatyw¹, jaka zrodzi³a siê 
w szeregach Stowarzysze-
nia „Razem dla Bierunia”. Jak 
zapewniaj¹ jej cz³onkowie, im-
preza ma na sta³e wpisaæ siê do 
bieruñskiego kalendarza.

Anna Sowada, 
Natalia Gajewska

Szeœcioosobowy zespó³ re-
dakcyjny Powiatowego Ze-
spo³u Szkó³ w Bieruniu, w 
czasie wakacji odby³ nie za-
pomnian¹ podró¿ do Cambrid-
ge. Dwutygodniowy wyjazd na 
obóz jêzykowy do piêknego, 
uniwersyteckiego miastecz-
ka by³ nagrod¹ w konkur-
sie „Czwarta w³adza z klas¹. 
Szkolny koncern medialny”, w 
którym portal internetowy „KL 
Auschwitz-Birkenau – Twoja i 
moja historia” stworzony przez 
uczniów zdoby³ III miejsce. 

W czasie pobytu m³odzi redak-
torzy mieli bardzo napiêty har-
monogram – rano kilkugodzinne 
zajêcia w szkole jêzykowej, po 
po³udniu zwiedzanie miasta, kon-

certy, przeprowadzanie wywia-
dów, pierwsze próby gry w gol-
fa czy te¿ spotkania z nowymi 
przyjació³mi dos³ownie z ca³ego 
œwiata. W weekendy wycieczki do 
Londynu, Oxfordu, Norwich, wizy-
ta w s³ynnym muzeum Madame 
Tussauds, Buckingham Palace, 
w komnatach, w których krêcono 
Harrego Pottera. 

Sk³ad zespo³u redakcyjnego: 
Piotr Kubecko, £ukasz Mikos, 
Mateusz Pilch, Agata Bartosz, 
Damian Jarz¹bek oraz Dawid 
Garus. Projekt „Czwarta w³adza 
z klas¹. Szkolny koncern me-
dialny” wspó³finansowany jest ze 
œrodków Unii Europejskiej pod 
kierunkiem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. 

Dobra pogoda z orzeŸwiaj¹cym wietrzykiem nie uchroni³a uczestników I Biegu „Stary do 
Nowego, Nowy do starego – biegnijmy razem” przed kroplami potu obficie sp³ywaj¹cymi 
z nich na mecie. Ach, co to by³ za bieg!

Stary do Nowego, Nowy do Starego

Z PZS-u do CAMBRIDGE 
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SPOŁECZEŃSTWO

: Panie poœle, przed 
wyborami pos³owie i kandy-
daci do parlamentu t³umnie 
kr¹¿¹ po gminach ca³ej Pol-
ski. Pan równie¿ startuje w 
wyborach ale swoje biuro w 
naszym mieœcie otworzy³ 
pan nie dopiero podczas 
kampanii ale ju¿ trzy lata 
temu. Z jakimi problemami 
zwracaj¹ siê do pana 
mieszkañcy?

Marek Wójcik: Wspólnie 
z moimi wspó³pracownikami 
podejmowaliœmy interwencje 
zwi¹zane chyba ze wszystkimi 
dziedzinami ¿ycia. Najbardziej 
typowe sprawy, z którymi zwra-
cali siê do mnie mieszkañcy 
Bierunia to k³opoty z wyp³at¹ 
ekwiwalentu za wêgiel, proble-
my z wodoci¹gami, a tak¿e z 
Kompani¹ Wêglow¹ w spra-
wach dotycz¹cych wp³ywu 
eksploatacji górniczej na pod-
makanie budynków podczas 
powodzi. Uruchomienie biu-
ra poselskiego w Bieruniu by³o 
dobrym krokiem, interwen-

cja poselska czêsto wp³ywa 
mobilizuj¹co na urzêdników i 
publiczne instytucje.

: Jakie korzyœci przy-
nio s³a pana wspó³praca z bie-
ruñskim samorz¹dem, prze-
ciêtnemu mieszkañcowi Bie-
runia?

Marek Wójcik: Na proœ bê 
burmistrza Bierunia i innych 
samorz¹dowców podejmo wa-
³em interwencje na rzecz lo-
kalnej spo³ecznoœci. Ta pomoc 
by³a szczególnie potrzebna 
w zwi¹zku z usuwaniem skut-
ków ubieg³orocznej powodzi. 
Na szczêœcie za rz¹dowe pro-
gramy pomocowe odpowiada³o 
g³ównie Ministerstwo Spraw 
Wewnêtrznych i Administracji, 
z którym w mojej sejmowej pra-
cy utrzymujê sta³y kontakt. To 
m.in. z tego Ÿród³a pochodzi³y 
pieni¹dze na odbudowê i 
moder nizacjê ulic: Koœcielnej, 
Majowej, Go³ysowej, ¯ywicz-
nej, Lipcowej, Groblanej, 
Jagie³³y, Bijasowickiej, Soplicy, 

Budzyñskiej, Starowiœlnej oraz 
Krupniczej.

: Dziennikarze regio-
nalnych mediów oceniaj¹ 
Pana, jako jednego z najbar-
dziej pracowitych pos³ów tej 
kadencji. Jakie s¹ tego po-
wody?

Marek Wójcik: Cieszê siê, ¿e 
moja praca jest dobrze ocenia-
nia. To by³y dla mnie cztery bar-
dzo ciê¿kie lata. Pracowa³em, 
a¿ w czterech komisjach sejmo-
wych, w tym w komisji œledczej. 

Jestem w œcis³ej czo³ówce 
pos³ów, którzy pracowali nad 
najwiêksz¹ liczb¹ ustaw. Cieszê 
siê, ¿e uda³o mi siê wprowadziæ 
wiele nowych rozwi¹zañ 
do polskiego prawa, jak na 
przyk³ad okrêgi jednomanda-
towe do Senatu, maj¹tkow¹ 
odpowiedzialnoœæ urzêdników 
za naruszaj¹ce prawo decyzje, 
zmiany dotycz¹ce informatyza-
cji administracji i u³atwienia w 
obs³udze obywateli. W okrêgu 
wyborczym mam cztery biura 
i staram siê wspó³pracowaæ z 
samorz¹dami.

Pose³ Maciarewicz przyby³ na zapro-
szenie szefa powiatowych struktur 
tej partii – Henryka Paruzela, któ-

ry z radoœci¹ podkreœla³, ¿e uda³o mu siê 
dotrzymaæ s³owa danego mieszkañcom w 
sierpniu. Kontrowersyjny polityk zgromadzi³ 
blisko 270 osób a jego wyst¹pienie wielo-
krotnie przerywane oklaskami, w wiêkszoœci 

poœwiêcone by³o przebiegowi œledztwa oraz 
ustaleniom prowadzonego przez niego par-
lamentarnego zespo³u d.s. wyjaœnienia przy-
czyn katastrofy smoleñskiej. Maciarewicz 
czêsto powo³ywa³ siê na ustalenia zespo³u 
zawarte w Bia³ej Ksiêdze poddaj¹c ostrej 
krytyce œledztwo prowadzone przez komisjê 
Millera.

Z ciekawszych stwierdzeñ by³ego mini-
stra warto przytoczyæ kilka: „pan Tusk przyj¹³ 
dyktat rosyjski, rozporz¹dzenie pana Puti-
na wg którego bêdzie badana ta katastro-
fa i to Rosjanie otrzymali przywilej napisa-
nia miêdzynarodowego raportu” (…), „tro-
skliwe rêce by³ych funkcjonariuszy KGB 
s¹ najw³aœciwsze dla ochrony prezydenta 
Kaczyñskiego i polskiej elity (..), czy wreszcie 
„(...) 9 kwietnia do Centrum Operacji Powietrz-
nych przysz³a informacja o mo¿liwym zamachu 
terrorystycznym, któr¹ zlekcewa¿ono (...)”.

Z ¿yw¹ reakcj¹ zebranych spotka³y siê 
podaj¹ce z ust ministra stwierdzenia o: 
„ca³kowitej odpowiedzialnoœci centrali mo-
skiewskiej”, o tym, ¿e „Rosjanie systematycz-
nie wprowadzali w b³¹d polskich pilotów” a 
„pan prezydent i ca³a polska elita byli sprowa-
dzani na œmieræ (...)”

Te i inne tego typu stwierdzenia, komento-
wano okrzykami: zdrada, hañba!

– Henryk Paruzel oceniaj¹c spotka-
nie powiedzia³: minister Maciarewicz zosta³ 
przyjêty w Bieruniu jak najcieplej. Mia³ dla ludzi 
s³owa pocieszenia: Polska w swej wielowieko-
wej historii przechodzi³a dramatyczne kryzy-
sy ale nie wolno siê poddawaæ. Trzeba trwaæ 
przy swoim i g³osowaæ w najbli¿szych wybo-
rach, które mog¹ daæ mo¿liwoœæ wprowadze-
nia zmian w systemie – doda³.

Co dla Bierunia?
Rozmowa z pos³em i kandydatem na pos³a Markiem Wójcikiem

Czy planowano zamach?

By³y minister, pose³ i przewodnicz¹cy parlamentarnego zespo³u do zbadania 
przyczyn katastrofy smoleñskiej Antoni Maciarewicz by³ goœciem spotkania, któ-
re odby³o siê we wtorek 16 sierpnia w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2. 
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