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tłumem aktorzy na szczudłach 
z niekończącymi się ilościami 
cukierków dla każdego. Duże 
emocje towarzyszyły fina-
łom „Mini Playback Show”. 
To szczególnie widowiskowa 

część festynu gdyż udanie łą-
czy to co lubią chyb wszyscy: 
światowe przeboje i występny 
naszych pociech. Artyści byli 
w różnym wieku i z różnym 
repertuarem ale wszyscy jed-
nakowo wspaniali. Jury mia-
ło więc co robić zanim wyło-
niło laureatów.
Nagrodę Burmistrza Mia-
sta Bieruń otrzymali: Magda 
Wróbel, Martyna Boj-
doł, Anna Pilch, Angeli- 8

Sprzyjająca pogoda oraz boga-
ty program artystyczny, spra-
wiły, że przygotowany z roz-
machem festyn z okazji Dnia 
Dziecka, stał się okazją do 
wspaniałej zabawy, dla sporej 

gromady bieruńskich dzieci. 
Tym razem, impreza odbywała 
się w części nowobieruńskiej 
ale organizatorzy zadbali aby 
specjalnym autobusem mo-
gły przybyć dzieci, także z in-
nych części miasta. Działający 
przy DK „Gama” zespół Co-
ver Band, którym kieruje Jo-
lanta Grześlak, powoli staje 
się „etatowym” otwierającym 
nasze festyny. Nic dziwnego, 
skoro roztańczona i rozśpiewa-

na grupa od razu wprowadza 
dobry nastrój. Ponieważ w 
Dniu Dziecka, dzieckiem jest 
każdy, organizatorzy przy-
gotowali ofertę dostosowaną 
do różnego wieku i oczeki-

wań. Klasyczna bajka „Kop-
ciuszek” od zawsze wzru-
sza kolejne pokolenia dzie-
ci. Tak było i tym razem kie-
dy to na scenie wystąpili mali 
aktorzy ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3. W tym czasie ich 
starsi koledzy z teatru „Epi-
demia” wciągnęli do swych 
artystycznych działań kolej-
nych odważnych młodych 
ludzi. Nie lada zainteresowa-
nie wzbudzali górujący nad 

Nie tylko dla dzieci
Po rezygnacji Stanisława Ko-
styry z Bierunia z mandatu 
radnego powiatowego, co na-
stąpiło w kwietniu, mandat ten 
przypadł Krystynie Czajow-
skiej z Bierunia - dyrektoro-
wi Ośrodka Edukacji. 
Nowa radna która złożyła ślu-
bowanie podczas sesji Rady 
Powiatu 20 maja reprezentuje 
Stowarzyszenie Miłośników 
600 letniego Bierunia. Tym 
samym żeńska reprezentacja 
radnych składa się obecnie 
z trzech pań. 

Nowa radna

„Przedsiębiorcy dla przyszło-
ści - przyszłość dla przedsię-
biorczych” to idea zgodnie, z 
którą już po raz kolejny orga-
nizowane są Powiatowe Tar-
gi Przedsiębiorczości i Ekolo-
gii. Odbyły się one w dniach 5 
- 6 czerwca br., tradycyjnie na 
terenie PHU „Metale” S.A. w 
Imielinie przy ul. Hallera. Pa-
tronat honorowy nad targami 
objął Minister Środowiska. 
Relację z imprezy zamieści-
my w następnym numerze

Targi 
zakończone 
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INFORMATOR Telefon

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

216-40-35
Faks: 

216-47-77

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Jan Podleśny 216-40-35

SEKRETARZ MIASTA
Jerzy Stok

216-40-35
w. 14

URZĄD MIASTA

Wydział Ładu Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami 216-43-22

Wydział Gospodarki Komunalnej 216-47-19

Wydział Inwestycji Miejskich 
i Remontów 216-45-02

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

216-40-85
w. 26

Referat Administracji 216-40-85

Wydział Spraw Obywatelskich 216-41-04

Wydział Finansowy 216-41-18

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

Ośrodek Edukacji 216-16-35

Bieruński Ośrodek Kultury 216-40-16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216-21-76

RADA MIASTA

Dyżury

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

216-40-35
w. 34

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

216-40-35
w. 34

STRAŻ MIEJSKA

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

POLICJA

Tel. dyżurny (nr bezpłatny) 997

Policja w Lędzinach 216-75-40

STRAŻ POŻARNA

Tel. alarmowy 998

Centrum Alarmowe OSP 986

POGOTOWIA

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Energetyczne 991

Pogotowie Gazowe 227-31-24

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 782-90-00

Zarząd Dróg Powiatowych 216-61-73

Strażacy jednego z bawarskich powiatów byli gośćmi druhów  
OSP powiatu bieruńsko lędzińskiego. W naszym mieście, goście 
zwiedzili Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Ścierniach i rynek. 
Złożyli też wieńce na grobach polskich i niemieckich na cmenta-
rzu przy Walencinku oraz  obejrzeli manewry strażackie na Łysi-
nie. 

W maju w szkolnej świetlicy odbył się wieczorek poetycki pt. 
„W poszukiwaniu sensu życia”. Prezentowane przez uczniów tek-
sty pochodziły z książek ks. Jana Twardowskiego: „ Przezro-
czystość”, „Niebieskie okulary”, ks. Jerzego Szymika: „Błękit”, 
ponadto zostały zaprezentowane dwa opowiadania pt. „Naprzód” 
oraz „Orzeł” Jamesa Aggrey. W celu stworzenia odpowiedniej at-
mosfery utworom towarzyszyła muzyka z repertuaru Celin Dion, 
zespołu Voager oraz śpiew w wykonaniu uczennic pod kierun-
kiem i przy akompaniamencie gitarowym katechety p. Grzegorza 
Kozuba. Scenografia przygotowana specjalnie na spotkanie two-
rzyła półokrąg, przedstawiała motywy przyrodnicze, pejzaże gór-
skie, kartki z edycji paulińskiej pt: Miłość, Spotkanie, Nadzieja, 
Kwiaty. Podczas spotkania wyświetlano przeźrocza, przedstawia-
jące pejzaże przyrodnicze. Po obu stronach półokręgu zasiada-
ły osoby czytające i prezentujące scenkę dramatyczną pt. „Auto-
biografia orzecha kokosowego”. Uczestnicząca w spotkaniu mło-
dzież miała również możliwość wziąć udział w ćwiczeniu przygo-
towanym przez pedagoga szkolnego p. Bożenę Latochę, którego 
celem było uświadomienie uczestnikom do czego dążą, jaki jest 
cel życia, pragnienia, a co najważniejsze, jak je osiągnąć. Spotka-
nie „ W poszukiwaniu sensu życia „ przygotowali: p. A. Ścierska, 
p. B. Latocha, p. G. Kozub.

AŚ

Kiermasz parafialny przy ko-
ściele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa organizowany jest 
już po raz ósmy. Kiermaszy i 
festynów organizuje się spo-
ro, więc - w zasadzie, wiado-
mo czego się można spodzie-
wać. Program tegorocznej im-
prezy jest napisany tak dow-
cipnie i intrygująco, że już cho-
ciażby dlatego, warto wybrać 
się 12 czerwca na plac przy ko-
ściele. 

CO NAS TAM CZEKA?
► 15.00 Święte słowa, czyli 

uroczyste powitanie
► 15.15 Jak Jaś i Małgo-

sia Świętymi być chcieli 
- przedstawienie w wyko-
naniu dzieci z SP3

► 15.45 Od św. Walente-
go do nowobieruńskiego 
„Wesela Pszczyńskiego” 
- wstęp dzieci ze szkoły w 
Czarnuchowicach   

► 16.15 „Każdy święty ma 
swoje wykręty” czyli pokaz 
wschodnich sztuk walki

► 16.45 Czy św. Cecylia gra-
ła na trąbie? - występ or-
kiestry dętej KWK „Piast”

► 17.30 Św. Judo Tadeuszu, 
patronie spraw beznadziej-
nych - módl się za nami 
(mini olimpiada parafial-
na

► 18.30 św. Florian i woda 
w sikawkach - słów parę o 
patronach naszych zawo-
dów

► 19.00 Ogłoszenie wyni-
ków konkursu

► 19.30 Dlaczego święci nic 
nie mają a jednak rozdają 
- aukcja dzieł sztuki  

► 20.30 Święty, świę-
ty uśmiechnięty - zabawy 
przy ognisku.

Prawda, że ciekawie brzmi? 
A jeśli dodamy prezentację 
hymnu festynu, konkurs na 
najlepsze ciasto, grochówkę, 
liczne  kiermasze.... I po co to 
wszystko?  Dla zabawy, ale i na 
szczytny cel . Dochód z impre-

LOKALIA

Kiermasz 
Serca

Duszpasterska Rada Parafialna 
i Proboszcz Parafii św. Barba-
ry serdecznie zapraszają na Pa-
rafialny Festyn Rodzinny który  
odbędzie się 10 czerwca (Uro-
czystość Bożego Ciała). Począ-
tek o godz.15.00, zakończenie 
około godz.21.00.
W ramach festynu:
E Wystąpi Orkiestra Dęta 

KWK „Piast”
E Odbędą się pokazy 

sprawnościowe O.S.P. 
Bieruń Nowy

E Wystąpią dzieci z Przed-
szkola nr 2, Szkoły Pod-
stawowej nr 3 oraz Gim-
nazjum nr 1 w Bieruniu 
Nowym.

E Program folklorystyczny 
zaprezentuje zespół „No-
wobierunianki”

E Loteria fantowa z atrak-
cyjnymi nagrodami.

E Konkursy, licytacja prac 
plastycznych i ekspona-
tów-niespodzianek.

E Wystąpi zespół muzyczny.
E Organizatorzy zapew-

niają: smaczny kołocz, 
„swojską grochówkę”, 
przysmaki z rożna, kawę 
i herbatę oraz zimne 
napoje.

Poszukiwania

Strażacy z Niemiec

Radni: Bernadeta Cichocka, 
Anna Bogucka - Lysko i An-
drzej Baron w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca pełnią 
dyżur w budynku DK „Gama” 
w godzinach 15.30 -16.30. 

Zapraszamy.

Dyżury 
radnych

zy będzie przeznaczony na wy-
jazdy wakacyjne dla dzieci z 
niezamożnych rodzin ( kolo-
nie charytatywne, rekolekcje). 
W zeszłym roku zebrano 8 tys. 
zł. Czy uda się to powtórzyć? 
A może...  

Festyn 
u Barbary
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ROZMAITOŚCI

Poprawiają się warunki do parkowania samochodów. Wprawdzie, ze 
względu na słabe podłoże,  nie jest to jeszcze  parking z prawdziwego 
zdarzenia, ale już jest o wiele lepiej. Gdzie? Nieopodal rynku, u zbiegu 
ulic Licealnej i Macieja - na asfalcie, w świeżo wymalowanych zatocz-
kach, można postawić 73 samochody osobowe. Jedno z tych stanowisk 
wydzielono dla samochodu osoby niepełnosprawnej. Podłoże jest słabe, 
więc kierowcy cięższych samochodów muszą parkować w innym miej-
scu. W każdym razie, kto ma do załatwienia sprawę w urzędzie lub wy-
biera się na zakupy przy rynku, wreszcie może wygodnie postawić sa-
mochód.   

Asfalt zamiast dziur i błota

W maju odbyła się IV edycja Po-
wiatowego Konkursu Matema-
tyczno-Plastycznego pt: Sztuka 
krajów Unii Europejskiej obec-
nie i w przeszłości, w której nasi 
uczniowie zdobyli w kategorii fi-
gur płaskich I miejsce, zaś w ka-
tegorii figur przestrzennych trze-
cie. Zdobywcą pierwszego miej-
sca jest Kamil Dworakowski, 
trzeciego- Agata Król. Ucznio-
wie do konkursu zostali przygoto-
wani pod kierunkiem pani Kata-
rzyny Korus.

Wielki sukces, bo I miejsce w 
klasyfikacji drużynowej odnieśli 
szkolni sportowcy w IV Powiato-
wym Biegu Przełajowym o Puchar 
Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego 
dla Gimnazjalistów. 
W nagrodę za swe osiągnięcia 
uczniowie przynieśli do szkoły 
Puchar Przechodni Starosty Bie-
ruńsko- Lędzińskiego, ponadto 
otrzymali nagrody indywidualnie. 

Na sukces całej drużyny zapraco-
wali: z klas I: Adrian Trubas(tak-
że I miejsce indywidualnie), Da-
riusz Szukalski, Artur Kowal-
czyk. Z klas II: Paweł Szczygieł (1 
miejsce indywidualnie), Szymon 
Olewiński(2 miejsce indywidual-
nie), Marcin Bobla. Wśród trze-
cioklasistów najlepsi byli: Dariusz 
Wajda (także 1 miejsce indywidu-
alnie), Rafał Kocurek (2 miejsce 
indywidualnie), Krzysztof Man-
zel ( 3 miejsce indywidualnie). 
W skład zwycięskiej drużyny 
dziewcząt weszły: Anita Grono-
staj, Joanna Rabstein, Patry-
cja Czerwińska, Halina Pitren-
ka, Natalia Gajewska, Katarzy-
na Turoń, Joanna Kostka, Maja 
Bartoszewicz, Agnieszka Idzik. 
Uczniowie trenowani byłi przez 
p. Zuzannę Bizacką i p. Toma-
sza Wesołowskiego, którym rów-
nież gratulujemy odniesionego 
zwycięstwa.

 KC

Najlepsi matematycy

Uwaga Czytelnicy! 
Relację z sesji Rady Miasta zamieścimy w następnym 
numerze.
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KOMUNIE

Jezu, Jezu, do mnie przyjdź, 
Ach, do serca mego wnijdź....
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KOMUNIE

Stajnia, warsztaty, mieszkania, ruina - tak w telegraficznym skró-
cie można przedstawić historię  budynku przy ulicy Chemików 
125 -127. Niezbyt zachęcająco. Tymczasem - co widać chociażby 
na zdjęciu - dzień dzisiejszy obiektu, wygląda całkiem, całkiem. 
Otóż ,na zlecenie  Urzędu - powstają tam mieszkania komunalne. 
Dokumentację budowlano -wykonawczą  opracowała Pracownia 
Architektury i Doradztwo Techniczne „ARTECH” Spółka z.o.o. 
z Krakowa, która wygrała przetarg nieograniczony na wykonanie 
dokumentacji ogłoszony przez Urząd Miasta. 
W budynku będzie się mieściło 8 mieszkań, 4 mieszkania na par-
terze i 4 na piętrze. Będą to mieszkania 1 i 2 pokojowe z anek-
sem kuchennym i łazienką o powierzchni użytkowej od 33,90 m2 
do 45,90 m2. Mieszkania będą wyposażone w grzejniki centralne-

go ogrzewania z dostawą ciepła z sieci osiedlowej zasilanej przez 
ERG. Kuchnie zostaną wyposażone w piece gazowe 4 palnikowe 
z piekarnikiem. 
Budynek będzie posiadał estetyczną elewację ocieploną styropia-
nem. Brzmi interesująco. Potrzeby mieszkaniowe  gminy są o wie-
le większe ale... pierwsza jaskółka już jest. 
Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyniesie brutto 581138 
złotych.
Jak się dowiedzieliśmy termin realizacji wg umowy  przewidzia-
no na 30 listopada tego roku. Jednak  dobre tempo prac, rokuje na-
dzieje na skrócenie terminu budowy. Wykonawca robot deklaru-
je skrócenie terminów budowy o 1 miesiąc. Wykonawcą jest firma 
wyłoniona spośród wielu firm w przetargu nieograniczonym. Jest 
to firma „PLATER”z Łąki koło Pszczyny.

Powstają komunalne.

Niedawno uczniowie Gimnazjum nr 2 wraz z opiekunami wzięli 
udział w XIV Rejonowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkol-
nej, w którym zajęliśmy VI miejsce pośród 120 placówek bio-
rących w nim udział. Do tego sukcesu przyczynił się m. in. wy-
stęp zespołu „Fantom” pod kierunkiem p. Bożeny Nir- Nowak 
i p. Joanny Lorenc, który za przedstawienie Creeps zdobył wy-
różnienie specjalne I- go stopnia. Wyróżnienie I stopnia otrzymał 
także zespół wokalno- instrumentalny „Adeamus” prowadzony 
przez panią Agatę Parysz- Urbaś. Z kolei zespoły „NASA” i 
„Gwiazdeczki” prowadzone odpowiednio przez p. Dorotę Skal-
ską i p. Zuzannę Bizacką zdobyły wyróżnienie III stopnia. Ser-
decznie gratulujemy sukcesów!

Festiwal Kultury



8 RODNIA · 5 CZERWIEC 2004 r. 9RODNIA · 5 CZERWIEC 2004 r.

KULTURA

ka Gargol i 
Paulina Wa-
lasik z Gim-
nazjum nr 
II. Nagroda 
Przewodni -
czącego Rady 
Miasta przy-
padła Sabi-
nie Mańka z 
SP III a Na-
groda Prze-
wodniczącej 
Komisji Kultury Kordianowi Rogalskie-
mu z SP III. 
Nagrodą Dyrektora Bieruńskiego Ośrod-
ka Kultury uhonorowani zostali: Piotr 
Sajdok, Artur Kiwadowicz, Marcin Ka-
sprzak, Daniel Sroczyński i Krzysztof  
Sajdok SPI. Przyznano również wyróżnie-
nia które otrzymali: Paulina Piotrowiak i 
Katarzyna Spisak SP  III oraz Sonia Wa-
toła, Lucyna Jarosz, Marta Kątny, Mar-
tyna Gniza, Ewelina Liszka, Ewa Ogra-
bek SPI. 
Nagrody w konkursie plastycznym  „Moje 
największe marzenie” otrzymali: 1. Justy-
na Wróbel SP3, 2. Paweł Sowa SP1, 3. 
Daria Piegza SP3. W grupie przedszkol-

1 Nie tylko dla dzieci

nej nagrodzono: 1. Ingę Wadas, 2. Karolinę Piekorz i 3. Marty-
nę Manda. Wyróżnienia otrzymali: Rafał Romanowski i Jakub 

Krzykawski w grupie przed-
szkolnej oraz Marta Gibow-
ska, Adam Krawczyk, Kin-
ga Bessman i Daniel Grze-
ślak w grupie uczniów szkół 
podstawowych. 
W części literackiej tego kon-
kursu tryumfowali Klaudia 
Ganobis, Natalia Niedbała 
i Patryk Górkiewicz.
Podsumowano także konkurs 
literacki dla uczniów szkół 
podstawowych pod tytułem: 
„Gdybym spotkał krasnolud-
ka”. W kategorii od klas I do 
III 1. miejsce Kinga Danek, 
2. Łukasz Stanek, 3. Alek-
sandra Sajdok i wyróżnie-

nie - Aleksandra Kowalik.
W grupie od klasy IV do VI nagrody 
otrzymali: 1. Ewa Soczówka, 2. Ma-
rzena Przywara i 3. Karolina Waw-
rzyniak.
Trudno orzec co było bardziej emo-
cjonujące, wręczenie nagród czy po-
kazy Break Dance w wykonaniu 
Gimnazjalistów. W tej sytuacji roc-
kowy zespół „Hodo” i „Jumbo Afri-
ca” mogły jedynie podnieść tempera-
turę na scenie.
Jeszcze raz potwierdziło się, że do-
bra pogoda sprzyja dobrej zabawie, 
zwłaszcza gdy program przygotowany 
przez organizatorów jest atrakcyjny.
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BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY
zaprasza w czerwcu:

Kino – Teatr „Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4

6 czerwca godz. 15.00  Spotkanie władz miasta z mieszkań-
cami osiedla „Homera”

7 czerwca   Dzień Europy dla Przedszkola nr 1

8 czerwca godz. 17.00  Wernisaż wystawy prac uczniów 
Gimnazjum nr 2

12 czerwca godz. 17.30  Spotkanie z okazji 85 – lecia Chóru 
„Polonia”

13 czerwca godz. 18.00 Koncert zespołu na Bieruńskim Rynku

15 czerwca    Otwarcie wystawy fotografii Śląskiej 
Szkoły Nauk Użytecznych

18 czerwca    Pożegnanie straszaków dla Przed-
szkola nr 1 z Bierunia

21 czerwca godz. 17.00  Koncert końcoworoczny 
uczniów  Ogniska Muzycznego

26 czerwca    Noc Świętojańska nad Wisłą

30 czerwca godz. 16.00 Prezentacja grup działających przy 
Bieruńskim Ośrodku Kultury

8 czerwca godz. 14.00  Spotkanie okolicznościowe PZER i I

17 czerwca godz. 10.00 Spotkanie Zespołu Charytatywnego

22 czerwca godz. 14.00 Spotkanie okolicznościowe PZER i I

7 czerwca godz. 15.00  Spotkanie Przedstawicieli Rady 
Miejskiej z mieszkańcami Bierunia

21 czerwca godz. 10.00  Przedstawienie grupy teatralnej 
„Fantom” dla Gimnazjum nr 2

22 czerwca godz. 9.00   Spektakl teatralno- kulturalny pt. 
„@le czat” dla LO Bieruński Ośrodek Kultury

22 czerwca godz. 12.00  Przedstawienie grupy teatralnej 
„Fantom” dla Gimnazjum nr 2

24 czerwca godz. 9.00  Zakończenie roku szkolnego dla 
Gimnazjum nr 2

Świetlica Środowiskowa ul. Remizowa 19

Dom Kultury „GAMA” ul. Chemików 45

KULTURA

Obchodzony niedawno Dzień Matki stał się okazją do zorga-
nizowania okolicznościowych spotkań. W KT „Jutrzenka”: 26 
maja spotkali się człon-
kowie Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów  by 
świętować zarówno Dzień 
Matki jak i zbliżający się 
Dzień Ojca. To dzięki ma-
mie przybyłeś na ten świat 
i rozkwitałeś jak piękny 
kwiat(...) śpiewały Bieru-
nianki które przygotowały 
okolicznościowy program. 
W miłej i serdecznej atmos-
ferze, przy kawie  i ciastku 
szybko upłynął czas. Po-
dobnie  było w Jajostach 
gdzie spotkanie z tej samej okazji przygotowały panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich. Okazuje się, że mimo iż status budynku nieco 
się zmienił, nie zniknęła gościnność a panie z KGW nadal mają 
się gdzie spotykać.

Dzień Matki 
i ... Ojca
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KULTURA

Początki bieruńskiego zorgani-
zowanego ruchu śpiewaczego 
są dość niejasne, dlatego pisa-
nie o nich jest trochę ryzykow-
ne. Były wieloletni sekretarz 
Związku Śląskich Kół Śpiewa-
czych, a zarazem niestrudzony 
kronikarz działalności wszyst-
kich zespołów należących do 
tego Związku, Jan Fojcik, w 
„Mater ia łach 
do dziejów i ru-
chu śpiewacze-
go na Śląsku” 
napisał, że chór 
mieszany „Po-
lonia” istniał w 
Bieruniu Sta-
rym już w 1905 
roku. Początko-
wo nie miał on 
jednak ustalonej formuły or-
ganizacyjnej i pracował kon-
spiracyjnie. Publicznie zespół 
ten wystąpił po raz pierwszy 
w roku 1911 na prymicjach u 
Mańdów na Świerczyńcu. Jó-
zef Kocurek były przewodni-
czący Prezydium MRN w Bie-
runiu  Starym, w „Krótkiej kro-
nice chóru „Polonia” podaje, że 
śpiewano wówczas: „Gdzie jest 
mój dom”, „Oto dziś dzień krwi 
i chwały”, „Gdy naród do boju” 
i inne polskie pieśni patriotycz-
ne, religijne i ludowe. Zespół 
śpiewaczy wystąpił tam wów-
czas pod szyldem  Towarzy-
stwa św. Alojzego(...)
Starobieruńska „Polonia”, roz-
poczęła statutową działalność 
1 stycznia 1919 roku. 
Zebranie organizacyjne poten-
cjalnych członków odbyło się 
trzy tygodnie wcześniej, w sali 
nad restauracją ówczesnego jej 
właściciela Szmajducha przy 
Rynku nr 9 (dzisiejszy Dom 
Handlowy). Zwołał je Klemens 
Latocha, który też został pierw-
szym prezesem chóru. Funkcję 
tę pełnił jednak zaledwie przez 
kilka miesięcy. Zginął on bo-
wiem w pierwszym powsta-

niu śląskim w walkach toczo-
nych pod Łąką koło Pszczyny. 
Oprócz Klemensa Latochy (do-
wódcy kompanii) w powsta-
niu zginęli również dwaj inni 
współzałożyciele starobieruń-
skiego chóru: 
Karol Stencel i Józef Krupa. 
Honorowym prezesem został 
wybrany ks. Józef Niedziela, 
skierowany niedawno do Bie-
runia, wikary. Sekretarzem wy-
brano Marcina Knopka, biblio-
tekarzem został Jan Noras, póź-
niejszy wieloletni sekretarz 

magistracki, 
a dyrygentem 
- Jan Lubec-
ki grający na  
sk r zypcach 
utalentowany 
samouk. Ten 
ostatni był już 
dyrygentem 
wspomniane-
go nieoficjal-

nie istniejącego, chóru męskie-
go, ukrytego pod nazwą Towa-
rzystwo św. Alojzego,z cza-
sem rozwiązanego przez wła-
dze pruskie za działalność po-
lityczną. 
Oprócz wymienionych osób, 
współzałożycielami starobie-
ruńskiej „Polonii” byli ponad-
to: Józef Kulski, Jan Kocurek, 
Jan Nycz, Jan Seweryn, Fran-
ciszek Fabian, Walenty Szorek, 
Franciszek Wiśniowski, Franci-
szek Lubecki, a z kobiet: Ma-
ria i Franciszka Krupa, Helena 
i Jadwiga Urbańczyk, Maria, 
Jadwiga, Gertruda i Katarzy-
na Latocha, Franciszka, Anna 
i Maria Hachula, Franciszka 
Seweryn, Genowefa, Agniesz-
ka i Katarzyna Czempas, Julia i 
Anna Kostyra, Franciszka, Ma-
ria i Anna Hycz Weronika i Ja-
dwiga Willer, Łucja Hudzikow-
ska, Zofia, Jadwiga, Francisz-
ka i Agnieszka Noras, Monika 
Rygula, Franciszka i Marta Ja-
goda, Katarzyna i Helena Ci-
chy, Anna i Wiktoria Śmietana, 
Marta, Maria i Jadwiga Nyga, 
Anna doszli: Augustyn Sewe-
ryn i Franciszek Karwat - teno-
rzy oraz Karol Labus - bas.

W latach poprzedzających II 
wojnę światową, na cotygo-
dniowych próbach zjawiało się 
około 50-60 osób. Po śmier-
ci Klemensa Latochy funkcję 
prezesa chóru przejął starobie-
ruński aptekarz Seweryn Plu-
ciński, który ją pełnił do roku 
1930. Po nim prezesem został 
wybrany dyrygent Jan Lubecki 
(1930-2932), następnie Walen-
ty Początek (1932-1934), Au-
gustyn Seweryn (1934-1936) 
oraz miejscowy lekarz dr Wik-
tor Rybok (od 1936 roku do 
wybuchu wojny). Sekretarza-
mi w owych latach byli: Jó-
zef Kostyra (przez kilka mie-
sięcy w roku 1919), Augustyn 
Seweryn (1919- 1920), Jan 
Noras (1920-1936) oraz Józef 
Bienick (1936-1939). Funkcje 
skarbnika speł-
niali: Marcin 
Knopek, Wa-
lenty Począ-
tek, Katarzyna 
Noras, Fran-
ciszek Bratek 
i Teodor My-
alski. Od jego 
powstania do roku 1931, chó-
rem dyrygował wspomnia-
ny już kilkakrotnie Jan Lubec-
ki. Po nim pałeczkę dyrygen-
ta przejął, grający również na 
skrzypcach, Franciszek Bra-
tek. Przez krótki czas, zastępo-
wał go kapelmistrz orkiestry fa-
brycznej „Lignozy” - Emil Wi-

śniowski.(...)
Począwszy od 1923 roku, chór 
brał udział w corocznych zawo-
dach i zjazdach śpiewaczych, 
Podczas większych uroczysto-
ści, chór występował ze sztan-
darem, który ze składek człon-
ków „Polonii”, zakupiono jesz-
cze w 1923 roku. 
Chór oprócz statutowego pie-
lęgnowania pieśni, prowadził, 
tak jak wiele innych zespo-

łów, ożywioną działalność ar-
tystyczną. Szczególną aktyw-
ność wykazywał on w  pierw-
szych latach swojej zalegalizo-
wanej działalności. Repertuar z 
lat 1919-1923 składał się prze-
ważnie z utworów o tematyce 
patriotycznej i społecznej. W 
latach 1936-1939, preferowano 
natomiast widowiska lżejsze. 
Starano się przy tym pozyskać 
jak największą ilość publicz-
ności, aby dochody ze sprze-
daży biletów były jak najwyż-
sze. Szczególnym powodze-
niem cieszyło się wśród Bieru-
niaków „Wesele śląskie”, które 
z wielkim sukcesem odegrano 
15 stycznia 1938 roku, na sali 
restauracji Barusia. Na tę oka-
zję wydrukowano, pisane gwa-
rą, specjalne zaproszenie, a 

biorący w tym 
przedstawie-
niu udział, Jó-
zef Kocurek, 
pisał: „Miesz-
cząca 400 
osób sala, na 
scenie której 
przedstawie-

nie było  odgrywane, wypeł-
niona była publiką po brzegi, 
a wiele osób z braku miejsca, 
musiało wracać do domu wcale 
nie dostawszy się do sali.” (...)
W latach 1935-1939 życie śpie-
wacze w Bieruniu znalazło się 
na szczytach swojego rozwo-
ju artystycznego organizacyj-
nego. W chwilach wspomnień 
ówcześni członkowie chóru od-
twarzają swoje występy, zjaz-
dy, wycieczki i organizowa-
ne przez chór zabawy tanecz-
ne. Odbywały się one „około” 
dnia patronki śpiewaków, św. 
Cecyli. A że święto to przypa-
da na krótko przed początkiem 
Adwentu, bo 22 listopada, więc 
też chętnych do zabawy bywa-
ło zwykle wielu.
Chórzyści tworzyli zgrany ze-
spół. Mimo różnych sympatii 
politycznych, trzymali się  ra-
zem, lecz przed nikim nie sta-
wiali dyskryminujących ba-
rier. Wspólnie spędzony czas, 
umacniał więzi koleżeńskie i 

Jubileusz „Polonii”
Był chór... i jest chór 

...chór mieszany „Polo-
nia” istniał w Bieruniu 
Starym już w 1905 roku. 
Początkowo nie miał on 
jednak ustalonej formuły 
organizacyjnej i pracował 
konspiracyjnie. Mieszcząca 400 osób sala, 

wypełniona była publiką 
po brzegi, a wiele osób z 
braku miejsca, musiało 
wracać do domu (...)

OD ALOJZEGO 
DO POLONII

TŁUMY 
U BARUSIA
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towarzyskie. Chór upodobniał 
się do licznej rodziny, a Począ-
tek, Labus, Seweryn, Karwat, 
Nyga i inni znaleźli w nim swo-
je przyszłe żony. Domów, gdzie 
rozbrzmiewała pieśń lub mu-
zyka, było w Bieruniu bardzo 
wiele. Niejeden śpiewak wcią-
gał do pracy w zespole swoje 
dorastające dzieci, młodsze ro-
dzeństwo, krewnych bądź zna-
jomych Można nawet śmiało 
mówić o śpiewaczych rodach: 
Lubeckich, Kocurków, Gret-
ków, Latochów i Kostyrów, 
które z  pokolenia na pokolenie 
przekazywały zamiłowanie do 
zbiorowego śpiewu. Oni zna-
li wartość jaką posiada pieśń i 
zbiorowy śpiew. Wysiłek, ofiar-
ność i cena wielu wyrzeczeń 
członków zespołu, była doce-
niana przez współmieszkań-
ców, Magistrat i Kościół. (...)
Z nastaniem okupacji chór „P o 
1 o n i a” zawiesił swoją dzia-
łalność, a „wojna zagłuszy-
ła  wolny śpiew”. Wyrwała też 

na zawsze kilku śpiewaków z 
szeregów ,,Towarzystwa Śpie-
wu”. Przepadło wówczas wie-
le dokumentów, lecz sztandar, 
mimo energicznych poszuki-
wań, nie wpadł w ręce okupan-
ta. Wykradł go z magistrackie-
go strychu Klemens Śmietana, 
a  powiadomiony o tym dyry-
gent Bratek, przeniósł go nocą 
w bezpieczne miejsce. Tam, 
sztandar przeleżał całą wojnę.
Po jej zakończeniu, z inicjaty-
wy tegoż Fran-
ciszka Bratka 
przystąpiono 
do odtwarza-
nia zespołu. 
Dz ia ł a lność 
wznowiono w 
marcu 1946 r. Regularnie, dwa 
razy w tygodniu, odbywały się 
lekcje, brano udział we wszyst-
kich uroczystościach państwo-
wych, lokalnych i religijnych, 
a śpiewany repertuar nie odbie-
gał jeszcze od tego sprzed woj-
ny. Chór znów pełnił funkcje 
„reprezentacyjno-uświetniają-
ce”. Zespół liczył wówczas 46 

członków (w tym 26 kobiet) i 
dano 12 występów. Prezesem 
został Jakub Kostyra,  sekreta-
rzem Jadwiga Niesyto, a skarb-
nikiem Teodor Myalski. 
Przez kilka następnych lat ze-
spół nie wykazywał praktycz-
nie żadnej działalności. Na 
krótko udało się go jedynie 
zak tywizo -
wać w 1950 r. 
W zajęciach 
brało wów-
czas znów 
udział oko-
ło 40 uczest-
ników. Dano 
też 3 wystę-
py. Prezesem 
wybrano Au-
gustyna Seweryna, a sekreta-
rzem Alojzego Pastuszkę. W 
następnym roku „Polonia” zo-
stała jednak skreślona z reje-
stru chórów. Jak wspomniano, 
śpiewany zaraz po wyzwole-
niu repertuar, był zbliżony do  
tego sprzed wojny. Słowa pie-
śni: „Witaj orle biały ptaku...”, 
„Witaj majowa Jutrzenko...”, 
„Ojczyzno nasza święta, chrze-
ścijaństwa przednia straż...” lub 
„O Polsko, Ojczyzno ma, do 
Ciebie serce lgnie...” i im po-
dobnych, nie pasowały już jed-
nak do czasów które nastały. 
Zaczynały obowiązywać nowe 
inspiracje ideowe i nowe war-
tości. Nic dziwnego, że jedynie 
w „odejściu” widziano skutecz-
ny sposób przeciwstawienia się 
naciskom politycznym i ata-
kom za śpiewanie podczas ślu-
bów, pogrzebów i uroczystości 
Bożego Ciała. (...)
Dopiero po „przełomie paź-
dziernikowym” nastąpiły zmia-
ny w obowiązującym modelu 

d z i a ł a l n o -
ści kultural-
no -oświa to -
wej. Tętno ży-
cia śpiewacze-
go znów za-
częło bić nieco 

silniej i samodzielniej. Zaczęto 
też myśleć o wznowieniu dzia-
łalności chóru bieruńskiego. 
W pierwszych dniach listopa-
da 1957 roku do chóru zapisa-
ło się  56 osób. Utrzymano jego 
dotychczasową nazwę, a  dyry-
gentem został Paweł Skrzyś z 
Katowic. 30 grudnia odbyło się 
w budynku szkolnym zebranie 

odrodzonego chóru. Na krót-
ko udało się przekonać „wete-
ranów”, że niedawna polityka 
repertuarowa i naciski perso-
nalne, to już bezpowrotna prze-
szłość. Prezesem chóru został 
Rudolf Dutka, prezesem hono-
rowym - Józef Kocurek, sekre-
tarzem - Barbara Hycz, skarb-

nikiem - Janina 
Sajdok i biblio-
tekarzem - Wik-
tor Latocha. 
Komisję rewi-
zyjną tworzyli: 
Alojzy Pastusz-
ka, Maria Ben-
del i Adolf Ben-
del. Po upływie 
roku, w Zarzą-

dzie zaszły pewne zmiany. Do 
ZŚKŚ zespół został ponownie 
przyjęty w lutym 1958 roku. 
„Działalność Polonii była teraz 
przez krótki czas dość żywa, 
gdyż w 1959 roku urządzo-
no 7 przedstawień, a we wrze-
śniu tegoż roku, zorganizowa-
no Święto Pieśni z udziałem 
chórów okręgu pszczyńskiego. 
Zespół występuje na różnych 
uroczystościach państwowych 
i kościelnych oraz na zjazdach 
okręgowych.
Po odejściu dyrygenta Pawła 
Skrzyś, któremu zarzucono czę-
ste występy w kościołach, chór 
stracił swoją  aktywność. Opie-
kę nad zespołem objął dawniej-
szy dyrygent Franciszek Bra-
tek, jednak chór występował 
już tylko jako chór kościelny. 
Od tego momentu chór przestał 
brać czynny udział w zjazdach 
i zerwał kontakt z organizacją. 
Został skreślony w paździer-
niku 1963 roku” - pisał o nim, 
Jan Fojcik. Już rok wcześniej, 
na posiedzeniu Zarządu Okrę-
gu Pszczyńskiego, podkreślo-
no, chór w Bieruniu Starym 
(w Nowym również) nie pro-
wadzi normalnej działalności. 
W sprawozdaniu za rok 1964 
podkreślano „daremność starań 
o wznowienie chórów w Bieru-
niu Starym i Nowym”.
Po śmierci F. Bratka i wyjeź-
dzie do Niemiec Janusza Zim-
nika, który bardzo krótko był 
dyrygentem chóru, tylko garst-
ka miłośników śpiewu przy-
pominała Bieruniakom o jego  
dawnej świetności. 

Ta maleńka garstka zapaleń-
ców skupiła się wokół wielo-
letniej  członkini chóru i cór-
ki dawniejszego dyrygenta p. 
Agnieszki Lubeckiej. 

Jednak dzięki tym, którzy nie 
tracili nadziei na odrodzenie 
się chóru a także współpracy 
muzyka i dyrygenta   Janusza 
Muszyńskiego oraz Ireny Gra-
bowskiej - dyrektora Bieruń-
skiego Ośrodka Kultury, zaczę-
ła się znów prawdziwa działal-
ność i zainteresowanie pieśnią. 
Działalność chóru zostaje po-
nownie zarejestrowana w Pol-
skim Związku Chórów i Or-
kiestr Okręgu Katowice. Przy-
bywa nowych śpiewaków. Zo-
staje wybrany Zarząd, które-
go prezesem staje  Leon Gret-
ka, V-ce prezesem Andrzej Ba-
ron, sekretarzem  Maria Re-
guła, skarbnikiem  Małgorza-
ta Wilk zaś członkiem Zarządu  
Krystyna Wilk.  Zespół, w roku 
1998 obchodził jubileusz 80 lat 
swej działalności.  Staraniem 
prezesa Leona Gretki,  jubile-
usz  ten obchodzono pod wy-
pożyczonym  z muzeum sztan-
darem , który   został odznaczo-
ny a wraz z nim Chór „Polo-
nia” przez Sekretarza PZCHiO  
Romana Warzechę dużą „Zło-
tą odznaką śpiewaczą”. Odzna-
czeni zostali również długoletni 
członkowie chóru.  

Czas płynie szybko i w tym  
roku „Polonia” obchodzi kolej-
ny jubileusz - 85 lat swej dzia-
łalności. Jubileuszowe uroczy-
stości rozpocznie 12 czerwca 
Msza św. w kościele p.w. św. 
Walentego. 

KULTURA

(...) jubileusz  ten obcho-
dzono pod wypożyczonym  
z muzeum sztandarem...

Dopiero po „przełomie 
październikowym” nastą-
piły zmiany w obowiązu-
jącym modelu działalno-
ści kulturalno-oświato-
wej. 

NIEPOKORNI

Od redakcji 
Serdecznie dziękujemy:
Janowi Czempasowi za 

udostępnienie tekstu „Był 
chór czyli epitafium dla 
„Polonii” który był podsta-
wą do napisania tego arty-
kułu. Leonowi Gretka  za  
rys historyczny chóru „Po-
lonia” - będący uzupełnie-
niem najnowszych dziejów 
oraz Krzysztofowi Adam-
czykowi za pomoc infor-
matyczną.  
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Lp. Imię i nazwisko Posiadane nieruchomości (własność, 
współwłasność oraz użytkowanie 

wieczyste, grunty, domy, mieszkania)

Zasoby pieniężne, papiery 
wartościowe, kredyty

Samochód
marka, rocznik

1 2 4 5 6

1. Andrzej Baron Dom o pow. 109 m2  o wartości 150.000 zł
- współwłasność majątkowa

9.614 zł dieta radnego
26.393 zł emerytura

Seat Ibiza – 1997
współwłasność 
małżeńska

2. Andrzej Bibrzycki Mieszkanie o pow. 76,20 m2 o wartości
50.000 zł
- współwłasność majątkowa,
1/6 udziału w mieszkaniu o pow. 49,25 m2 
o wartości 7.000 zł (spadek po ojcu – majątek 
odrębny)

40.000 zł – wspólność majątkowa
Emerytura 32.323 zł
- wspólność majątkowa,
Dieta radnego 10.488 zł
- wspólność majątkowa

Renault 19 – 1996
małżeńska wspólność 
majątkowa

3. Anna Bogucka-Lysko Dom o pow. 150 m2 o wartości 150.000 zł
- współwłasność majątkowa,
grunt o pow. 2489 m2 o wartości 50.000 zł
- współwłasność majątkowa,
grunt o pow. 729 m2 o wartości 7.300 zł 
- współwłasność majątkowa

20.000 zł – wspólność  majątkowa,
wynagrodzenie za pracę w ZOZ
„Medicor” – 19.186 zł,
dieta radnego – 8.740 zł,
rekompensata dla sfery budżetowej
3.131 zł,

Toyota Yaris – 2002 
współwłasność

Fiat Punto – 1997 
współwłasność

4. Bernadeta Cichocka Dom o pow. 226,4 m2 o wartości 200.000 zł, 
w tym
1⁄2 własność – majątek odrębny, 
1⁄2 współwłasność (postępowanie spadkowe w 
toku), 
grunt o pow.790 m2 – majątek odrębny o 
wartości 15.000 zł – użytkowanie wieczyste

5 udziałów po 500 zł Hostel – ERG
Sp. z o.o. – współwłasność,
wynagrodzenie w ZTS ERG 
14.820 zł,
Serwis ERG Sp. z o.o. – 11.992 zł,
dieta radnej – 10.488 zł,
Członek Rady Nadzorczej – 10.944 zł

Fiat Punto 1,2 – 2000
współwłasnoś małżeńska

Oświadczenia majątkowe
radnych Rady Miejskiej Bierunia za 2003 rok stan na dzień 31.12.2003 r.

KOMUNIKATY

5. Władysława Dziędziel Dom o pow. 128 m2 o wartości 160.000 zł 
- współwłasność małżeńska, (w budowie)
mieszkanie o pow. 51 m2 o wartości 51.000 zł 
- współwłasność małżeńska

zatrudnienie – 41.429 zł,
dieta radnej – 8.588 zł,
kredyt na rozwinięcie działalności
gospodarczej w wysokości 76.000 zł

6. Sylwester Ficek Dom o pow. 183 m2  o wartości 100.000 zł 
- współwłasność małżeńska,
budynek mieszkalny w budowie – 220 m2,
grunt orny 3133 m2 – grunt budowlany 1595 m2

o wartości 150.000 zł – współwłasność

- 18.000 zł – wspólność majątkowa,
-  akcje KGHM oraz funduszy inwe-  
   stycyjnych – 10.000 zł – wspólność
   majątkowa,
- działalność gospodarcza - dochód:
   13.547 zł,
- dieta radnego 11.362 zł

Nissan Primera – 1992 r.

7. Jan Hadryan emerytura – 25.925 zł,
ławnik Sądu Okręgowego – 202 zł
dieta radnego 9.363 zł

Volkswagen Polo – L 
1976 r.

8. Bogusław Hutek Mieszkanie o pow. 49,70 m2 o wartości 
50.000 zł
- współwłasność małżeńska

środki pieniężne – 6.739 zł 
– wspólność majątkowa,
zatrudnienie KWK „Piast”  69.495 zł,
dieta radnego 9.028 zł,

Fiat Brava – 2001 r.
współwłasność

9. Mirosława Jach-Sosna 1⁄2 domu o pow. 106 m2 o wartości 300.000 zł
- współwłasność małżeńska
1⁄2 działki o pow. 667 m2 o wartości 20.000 zł
- współwłasność małżeńska

środki pieniężne – 78.000 zł 
- wspólność majątkowa,
zatrudnienie w NZOZ MEDIX i FAP SA 
– razem 34.908 zł,
umowa o dzieło – 629 zł,
dieta radnego – 8.208 zł

Peugot 307 – 2002 r.
- współwłasność
DAEWOO MATIZ JOY 
– 1999 r.
- współwłasność

10. Jan Knopek Dom o pow. 220 m2 o wartości 400.000 zł 
- współwłasność małżeńska,
las o pow. 0,90 ha o wartości 50.000 zł 
- majątek odrębny

32.500 – kasa mieszkaniowa,
27.000 zł
1.600 USD
700 EURO,
umowa o pracę 62.419 zł,
dieta radnego – 10.123 zł,
pożyczka z ZFSS 12.000 zł

Fiat Punto – 2001 r.
Nissan Sunny – 1991 r.
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11. Sebastian Kulski Dom o pow. 150 m2 o wartości 70.000 zł 
– majątek odrębny

umowa o pracę – 20.195 zł,
umowa zlecenie – 1.073 zł,
umowa najmu - 595 zł 
dieta radnego – 8.740 zł

Daewoo Matiz Yoy – 2000 r.
współwłasność 

12. Przemysław Major środki pieniężne – 500 zł,
książeczka mieszkaniowa PKO BP
- 1.000 zł,
umowa o pracę – 18.203 zł,
umowa o dzieło – 863 zł,
umowa o dzieło – 400 zł
dieta radnego – 8.360 zł

Fiat Seicento – 2003 r.
współwłasność

13. Barbara 
Malordy-Kryczek

Mieszkanie o pow. 73,4 m2 własnościowe 
o wartości 80.000 zł – współwłasność, 
małżeńska, garaż murowany,
1/6 działki o wartości 5.342 zł – użytkowanie 
wieczyste – współwłasność

działalność – 8.142 zł
umowa zlecenia – 670 zł,
dieta radnego – 8.588 zł,
kredyt na zakup samochodu 
30.000 zł

Daewoo Espero – 1977 r.
współwłasność
Paegeot 206 2003 r.
współwłasność

KOMUNIKATY

14. Krzysztof Mańka Dom o powierzchni 100 m2 o wartości 
70.000 zł
- współwłasność,
budynek o pow. 100 m2 o wartości 50.000 zł 
- współwłasność,
działka o pow. 3790 m2 nabyta w drodze 
przetargu 
w 2003 r. od Gminy Bieruń – wieczyste 
użytkowanie 
- wartość 30.000 zł,
działka o pow. 1338 m2 nabyta w drodze 
przetargu 
w 1994 r. od Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa o wartości 3.000 zł.

zatrudnienie w KWK „Piast”
- 67.143 zł,
dieta radnego – 10.214 zł

Mitsubhishi Carisma 1,6
2002 r.

15. Ryszard Piskorek Mieszkanie o pow. 55,70 m2 o wartości 
50.000 zł
współwłasność

dieta radnego 13.984 zł,
emerytura – 18.949 zł

Opel Corsa – 2001 r.

16. Jolanta Siemianowska Mieszkanie w domu rodziców środki pieniężne – 53.000 zł,
wspólność majątkowa – 208 euro,
1.275 $,- wspólność majątkowa,
obligacje Skarbu Państwa o wartości
40.900 zł – wspólność majątkowa,
dieta radnego – 9.614 zł,
wynagrodzenie za pracę – 7.858 zł

Fiat Punto 1,1 – 1997 r.

17. Henryk Skupień Dom o pow. 150 m2 o wartości 350.000 zł 
- współwłasność 

środki pieniężne – 5.000 zł,
dochód ogółem – 36.866 zł,
w tym: wynagrodzenie, umowy zlecenia
i inne

Fiat Sejcento – 2000 r.
Ford Focus – 2002 r.

18. Sławomir Wawrzyniak Dom o pow. 215 m2 o wartości 300.000 zł 
nabyty
w drodze spadku – odrębny majątek małżonki

wynagrodzenie za pracę – 24.257 zł,
dieta radnego – 8.740 zł,
kredyt hipoteczny – 12.638 euro,

Renault Clio – 2003 r.
współwłasność

19. Jan Wieczorek Mieszkanie o pow. 26 m2 o wartości 25.000 zł
- współwłasność

środki pieniężne – 85.000 zł, 900 $,
emerytura – 26.519 zł,
dieta radnego – 18.894 zł,
inne 2.669 zł

Skoda Faworit – 1991 r.

20. Krystyna Wilk Dom o pow. 110 m2 o wartości 300.000 zł 
– majątek
odrębny, działka o pow. 888 m2, na której 
wybudowany  jest w/w dom o wartości 
17.760 zł
- majątek odrębny

środki pieniężne 7.000 zł 
- wspólność małżeńska,
emerytura – 10.418 zł,
dieta radnego – 8.360 zł

Mercedes 190 – 1990 r.
współwłasność

21. Krystyna Wróbel Dom o pow. 128 m2 o wartości 150.000 zł,
1⁄2 domu własność córki

wynagrodzenie – 33.191 zł,
inne 753 zł,
dieta radnego – 8.740 zł

Citroen Ax 1996 r.
współwłasność
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Prosimy o przysłanie kartek z rozwiazaniami na adres Bieruń-
skiego Ośrodka Kultury do dnia 15 czerwca. 
Wśród autorów poprawnych odpowiedzi, rozlosujemy nagrodę 
– wydawnictwo albumowe. 
Nagrodę za rozwiazanie krzyżówki z poprzedniego numeru, otrzy-
muje: Janina Cudak. 
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody. 

86

ROZMAITOŚCI

Agencja ASA z Tychów zaprasza na swoje stoisko 
podczas 

II Powiatowych Targów Przedsiębiorczości 
w Imieliniu.

Przedstawimy na targach naszą ofertę specjalną usług finansowych 
dla budownictwa, tj.: 

§ ubezpieczenia budowlano – montażowe
§ gwarancje wadium i należytego wykonania
§ gwarancje dla funduszy PHARE, SAPARD, itd.
§ system wymiany barterowej

oraz ofertę dla każdego mieszkańca tj.:
§ wakacje z naszym biurem podróży 
§ ofertę funduszy inwestycyjnych, dostosowaną do indy-

widualnych potrzeb klienta.

43-100  Tychy, ul. Budowlanych 41,
tel./fax (032) 227-69-18
tel. (032) 327-15-84
www.asa.tychy.pl,
e-mail: asa@asa.tychy.pl

Michał Kalaja z Bierunia i Ro-
bert Czornik z Chełmu Śląskie-
go są laureatami zorganizowa-
nego już po raz trzeci, konkursu 
na najlepszą pracę dyplomową  
w Powiatowym Zespole Szkół. 
Ich praca - „Analizator syste-
mów logicznych”  przygotowa-
na pod kierunkiem  nauczyciela 
- mgr inż. Jerzego Judy, zyskała 
największe uznanie jury - które 
oceniało 24 prace.

Najlepsze prace
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29 kwietnia w Szkole Podsta-
wowej Nr 1 w Bieruniu odbył 
się Powiatowy Konkurs Orto-
graficzny zorganizowany przez 
panie: Alinę 
Czerwińską i 
Jadwigę Kar-
puk. Uczest-
nicy konkur-
su pisali dyk-
tando w trzech 
grupach wie-
kowych: kl.IV, 
V, i VI. Naj-
lepsi w po-
szczególnych 
ciągach klaso-
wych otrzyma-
li tytuł mistrza 
ortografii powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego. Jury pod przewod-
nictwem Marii Skwarlińskiej 
- dyrektora SP1 w Bieruniu wy-
łoniło następujących laureatów 
na poziomie klas IV: I miejsce 
M. Piekorz z SP1w Lędzinach, 
II miejsce A. Lizurej SP w Boj-
szowach, III miejsce E. Po-
rwit SP w Międzyrzeczu, wy-
różnienie otrzymali Michał So-
sna SP 3 w Bieruniu oraz Łu-
kasz Rumiński z SP 1 w Bieru-
niu. Na poziomie klas V: I miej-
sce D. Mucha SP 1 w Lędzi-
nach, II miejsce Natalia Pawe-
łek z SP1 w Bieruniu, III miej-
sce E. Soczówka SP3 w Bie-
runiu. Wyróżnienia otrzymali: 
M. Duda SP w Świerczyńcu i 
P. Synowiec SP2 w Chełmie 
Śl. Na poziomie klas szóstych 
I miejsce Michał Pomietło z 
SP 1 w Bieruniu, II miejsce A. 
Mazur SP2 w Chełmie Śl., III 
miejsce P. Waszczuk SP w Boj-
szowach. Wyróżnienia otrzyma-
li: E. Banach SP1 w Lędzinach 
i M. Stolorz SP3 w Bieruniu. 
Oficjalne ogłoszenie wyników 
i rozdanie nagród odbyło się 
11 maja w Bieruńskim Ośrodku 
Kultury „Jutrzenka”. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali 

nagrody książkowe, słodycze i 
pamiątkowe dyplomy. Mistrzo-
wie dodatkowo otrzymali pięk-
ne puchary, które ufundował 

honorowy pa-
tron konkursu, 
Jan Wieczo-
rek - Przewod-
niczący Rady 
Miasta. 11 i 12 
maja odbyły się 
Igrzyska  Rejo-
nowe w Czwór-
boju Lekkoatle-
tycznym w Ty-
chach. Zarów-
no dziewczę-
ta jak i chłop-
cy zajęli III 

miejsce przy olbrzymiej kon-
kurencji. 

Otrzymaliśmy wyniki Między-
narodowego konkursu mate-
matycznego „Kangur 2004”, 
w którym uczestniczyło ogó-
łem 29282 uczniów, w tym 39 
uczniów z naszej szkoły. Mar-
cin Parysz z klasy 4a na 6447 w 
kategorii Maluch zajął 11 miej-
sce, otrzymał więc dyplom za 
bardzo dobry wynik oraz nagro-
dę II stopnia (namiot), Adam 
Frank z kl. 3f zajął 39 miejsce 
w tej samej kategorii i otrzymał 
dyplom z wyróżnieniem. Wero-
nika Urbaś z kl. 3c uplasowa-
ła się na 40 miejscu, Grzegorz 
Malina z klasy 3c na 44 miej-
scu. Gratulujemy wyników.

17 maja w naszej szkole zo-
stało zorganizowane podsumo-
wanie IV edycji Powiatowego 
Konkursu Matematyczno-Pla-
stycznego pod hasłem „Kultu-
ra i sztuka krajów europejskich 
obecnie i w przeszłości”. Na 
konkurs wpłynęło 49 prac prze-
strzennych i 60 płaskich. Wśród 
szkół podstawowych najwyż-

sze miejsca zajęła SP1 w Bie-
runiu, a spośród gimnazjum naj-
więcej nagród zdobyło Gimna-
zjum Nr1 w Bieruniu . Najład-
niejsze prace z naszej szkoły: 
Małgosi Drobik z kl.6d, Patry-
ka Ptaszkiewicza z kl.5d, Da-
niela Grześlaka z kl. 4d, Joasi 
Ficek z kl. 3a, Eweliny Bobak 
z kl.3f oraz Grzegorza Ryszki 
z kl. 4a zostały nagrodzone i za-
prezentowane podczas uroczy-
stości wręczenia nagród.

***
Zespół redakcyjny gazetki szkol-
nej „Jedyneczki” w IV Konkur-
sie na Gazetkę Szkolną organi-
zowanym przez Echo i SNP zdo-
był przy olbrzymiej konkurencji 
II miejsce. Nasz zespół był naj-
młodszy, ponieważ składał się z 
uczniów klas III. Gazetka „Jedy-
neczka” jest redagowana pod kie-
runkiem pań: Aliny Czerwińskiej 
i Małgorzaty Łopuszyńskiej.

Wydawca: ZARZĄD MIASTA BIERUŃ; ISSN 1233-4987
Redaktor naczelny: Zbigniew Piksa; Adres redakcji: ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń, tel. 216-40-16;
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Poglady wyrażane na łamach Rodni są opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają punkt widzenia redakcji.

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

MAGAZYN SZKOLNY

Tym razem sukcesami spor-
towymi mogą się pochwalić 
uczestnicy VIII Grand Prix Lę-
dzin w tenisie stołowym, które 
odbyło się 26 kwietnia. Druży-
na SP nr3 wywalczyła III miej-
sce. Powód do satysfakcji tym 
większy, że o laury walczyły nie 
tylko szkoły podstawowe, ale 
gimnazjalne i średnie. Indywi-
dualnie zwyciężyli: w kategorii 
chłopców kl. I-IV  drugie miej-
sce - Szymon Stanek,  w kate-
gorii dziewcząt kl. I - IV dru-
gie miejsce - Izabela Gąsior-
czyk,  w kategorii dziewcząt kl. 
V - VI drugie  miejsce - Doro-
ta Lenart, trzecie miejsce - Pa-
trycja Jastrzębska. Zawodni-
ków przygotowały nauczycielki 
wychowania fizycznego p. Ma-
riola Paterek i p. Justyna Po-
ciennik.

12 maja odbył się w naszej szko-
le Powiatowy Konkurs Ekolo-
giczny, który przygotowały p. 
Grażyna Długosz i p. Miro-
sława Wilkosz. Konkurs skła-
dał się z trzech etapów: pokazu 
mody ekologicznej, testu,  pra-
cy plastycznej pt. „Ekoludek”. 
W konkursie wzięło udział sie-
dem szkół z powiatu bieruńsko 
- lędzińskiego. Ostateczna kla-

syfikacja przedstawia się nastę-
pująco: 
- I miejsce SP Bojszowy (Ka-
rolina Czarnynynoga, Dorota 
Żurek, Magda Lysko)
- II miejsce SP nr3 Bieruń 
(Magda Stolarz, Sylwia Wa-
lus, Justyna Wróbel)
- III miejsce SP nr2 Imielin 
(Ewa Fornalczyk, Anna Hyc-
ka, Alan Czamberg)

Natomiast 14 maja odbył się 
również w naszej szkole Po-
wiatowy Konkurs Mitologicz-
ny pod hasłem „Z mitologią na 
Ty”. W konkursie wzięło udział 
dziewięć szkół z powiatu bie-
ruńsko - lędzińskiego.  I miej-
sce zajęła drużyna  SP nr2 Imie-
lin (Agnieszka Goczoł, Eweli-
na Skóra, opiekun: p. Gabrie-
la Iwonek), II miejsce przypa-
dło SP nr1 Bieruń (Sebastian 
Bereżański, Michał Bainka, 
opiekunowie: p. Alina Czer-
wińskka, p. Mirosława Ku-
bicka)  natomiast III miejsce SP 
nr3 Bieruń (Katarzyna Mły-
nek, Klaudia Ganobis, opie-
kun p. Barbara Cudek)
Konkurs przygotowały p. Anna 
Burek i p. Barbara Cudek. 
Wszystkim uczniom i opieku-
nom serdecznie gratulujemy.

Irena Panfil

***

***
***

***
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Święto Szkoły 

WYDARZENIA

Na wstępie dyrektor gimna-
zjum Grzegorz Bizacki po-
witał zgromadzonych go-
ści, grono pedagogiczne oraz 
uczniów na sali gimnastycz-
nej, a następnie zaprezento-
wał przy tej okazji przygoto-
waną przez siebie i Grzego-
rza Kanię - nauczyciela in-
formatyki prezentację multi-
medialną. Wszyscy z ogrom-
nym zainteresowaniem śle-
dzili pięcioletnią historię Gim-
nazjum nr 1, zwłaszcza zdję-
cia z 1999 roku, na których 
utrwalono m.in. uroczystość 
otwarcia szkoły, pierwszych 
uczniów, pierwsze lekcje. Podczas prezentacji wyeksponowa-
no również uczniów, którzy zapisali się w kartach historii gim-
nazjum. Barbara Szumigaj 
- autorka logo szkoły, Jolan-
ta Okrzesik - pomysłodawca 
Sznupka - maskotki Śląskiej 
Policji, Mariusz Tamowski - I 
miejsce w Wojewódzkim kon-
kursie Biblijnym; finalista Wo-
jewódzkiej olimpiady z fizy-
ki, laureaci Euroquizu, Doro-
ta Święs i Dominik Kubicki 
- laureat konkursu przedmio-
towego z chemii, drużyna siat-
karek G1, drużyna piłkarzy G1 
to tylko nieliczni z wymienio-
nych. Przypomniano również 
o współpracy Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Maraton” 
Korzeniowski z Robertem Korzeniowskim - mistrzem olim-
pijskim i mistrzem świata. Ostatnio klub ten wziął z powodze-
niem udział w zawodach na Łotwie. 
Prezentacji multimedialnej to-
warzyszyły występy kwartetu 
instrumentalnego przygoto-
wanego przez Rafała Borko-
wego, duetu śpiewaczek przy-
gotowanego przez Joannę Ci-
chowską, występy artystycz-
ne grupy tanecznej trenowa-
nej przez Katarzynę Ślezio-
nę oraz przedstawienie na te-
mat sztuki starożytnych wg 
pomysłu Elżbiety Małeckiej 
i Łucji Harmaty. Po obej-
rzeniu programu na sali gim-
nastycznej wszystkich gości i 

uczniów zaproszono do sal lek-
cyjnych na krótkie prezentacje 
na temat starożytnej filozofii, 
obyczajów, demokracji, mitów, 
teatru oraz odkryć słynnych 
osobistości takich jak Ptoleme-
usz, Tales, Archimedes, Pitago-
ras i Hipokrates. W tych bar-
dzo spektakularnych prezen-
tacjach brali udział przedsta-
wiciele niemalże wszystkich 
klas gimnazjum przygotowa-
ni przez swoich wychowaw-
ców i nauczycieli. Na świe-
tlicy szkolnej - Olimpie koń-
czyła się podróż po starożyt-
nym świecie, gdzie dodatkowo 

wszyscy mieli możliwość zwiedzić fascynującą wystawę foto-
grafii uczniów Gimnazjum nr 1 pt. „Bieruń - moje miasto” oraz 

poczęstować się pysznymi wy-
piekami gimnazjalistów nale-
żących do „Słodkiego kącika” 
pod opieką Doroty Wrzosek 
oraz ciastami ufundowanymi 
przez panią Elżbietę Święcic-
ką i pana Dariusza Domań-
skiego.
Na koniec obchodów odbył 
się niecodzienny turniej pił-
ki siatkowej. Reprezentacje 
Uczniów, Rodziców, Nauczy-
cieli i Pracowników szkół bie-
ruńskich oraz Radnych stoczy-
li spektakularną bitwę o pierw-
sze miejsce. Turniej odbywał 
się w systemie pucharowym. 

Wygrali Nauczyciele przed Rodzicami, Radnymi i gimnazjal-
ną drużyną siatkarek (które wygrały jeden mecz i minimalnie 
przegrały mecz końcowy). Podsumowaniem dnia było  wspólne 

ognisko, gdzie pełni wrażeń 
uczestnicy mogli się posilić. 
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Serdecznie dziękujemy głów-
nemu sponsorowi imprezy 
- panu Dariuszowi Domań-
skiemu, właścicielowi sklepu 
spożywczego oraz pani Elż-
biecie Święcickiej za domo-
we wypieki.

24 maja mury Gimnazjum nr 1 rozbrzmiały radosnymi obchodami „Święta Szkoły” i jubileuszu 5-lecia istnienia gim-
nazjum. Główne imprezy odbywały się pod hasłem: „Starożytna Grecja kolebką cywilizacji europejskiej”.


