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Lato pełne
festynów

Zgodnie z wieloletnią tradycją, 
lato wypełnione było festyna-
mi organizowanymi przez Bie-
ruński Ośrodek Kultury oraz 

Referat Sportu i Rekreacji. W 
Bijasowicach i Jajostach ba-
wiliśmy się 16 lipca przy pięk-
nej pogodzie. Humory dopisy-

wały zarówno dzieciom  które ry-
walizowały w różnych konkuren-
cjach sportowych jak i doro-
słym uczestnikom zabaw ta- 9

Pewnej niedzieli, wśród tra-
dycyjnych ogłoszeń para-
fi alnych, pojawiła się infor-

macja o planowanej na 26 
lipca Pierwszej Parafi alnej 
Pielgrzymce na Jasną Górę. 

Pierwsza reakcją był szum, 
który dał się usłyszeć w ko-
ściele. Nikt wtedy nie wiedział, 
co wyniknie z tego planu. Jed-
nak wszelkie obawy i gdyba-

nia o niepowodzeniu przed-
sięwzięcia nie sprawdziły się. 
Zgodnie z planem w lipcowy 
wtorek spod kościoła św. 
Bartłomieja w drogę ru-

Sześć dni do Maryi
6

ULICA WARSZAWSKA STYPENDIA Chłopcy z tamtych lat
str. 2 str. 7 str. 11
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LOKALIA

Urszula Sośniok urodzi-
ła się, mieszka i gospodaruje 

w Czarnuchowicach, na go-
spodarstwie, które przejęła po 
rodzicach. Ukończyła dwulet-

nią Szkołę Rolniczą Przyspo-
sobienia Rolniczego w Go-
rzowie Chrzanowskim. Aby 
dostać się do szkoły, musiała 
przepłynąć Przemszę. Ukoń-
czyła również szkołę kra-
wiecką zostając Czeladni-
kiem. Męża Antoniego po-
znała na wycieczce w 1968 
roku, a w 1970 roku odbył się 
ich ślub. Mają trójkę synów, 
dwie wnuczki i wnuka. Go-
spodarstwo swoje prowadzi-
ła do 1996 roku samodzielnie, 
przez ponad 20 lat, od urodze-
nia pierwszego syna. W tym 
czasie, w gospodarstwie były: 
cztery krowy, cztery lochy i 
drób. W gospodarstwie upra-
wiano warzywa, owoce i zbo-
że. Obecnie, w gospodarstwie 

są dwie krowy, dwie świnie i 
drób. Od 1996 roku Pani Ur-
szula pracuje także w firmie 
„MIKROMET”.

¬ ¬ ¬
Roman Podbioł urodził się w 
Bijasowicach. Ze swym go-

spodarstwem związany jest od 
pokoleń. Gospodarstwo zało-
żył pradziadek pana Romana 

- Walenty Podbioł, po nim go-
spodarstwo objął jego syn Jó-
zef, a następnie Konrad. Te-
raz, gospodarstwo prowadzi 
pan Roman, ale przyucza tak-
że syna Marcina. Obecnie go-
spodarstwo Romana ma 35 ha 
z dzierżawami. Roman Pod-
bioł ukończył 3-letnią Rol-
niczą Szkołę w Tychach. 28 
lat temu na zabawie, poznał 
swoją przyszłą żonę Urszulę. 
Po dwóch latach znajomości 
wzięli ślub i  już od 26 lat ra-
zem prowadzą przykładne go-
spodarstwo rolne. Mają trój-
kę dzieci: dwie córki i syna. 
Na użytkach rolnych go-
spodarstwa prowadzona jest  
produkcja zbóż, kukurydzy 
i ziemniaków. W gospodar-
stwie prowadzony jest chów 
trzody chlewnej – jako głów-
na gałąź produkcji. W ciągu 
roku produkuje się ok. 18 ton 
żywca wieprzowego.

Mamy starostów

Problem zapewnienia bezpie-
czeństwa mieszkańcom Bierunia 
jest dla burmistrza i służ miej-
skich zadaniem priorytetowym. 
Z drugiej strony, Urząd tkwi w 
gorsecie niemożności: nie ma 
możliwości prawnych by ge-
neralnie przebudowywać szla-
ki  komunikacyjne o znaczeniu 
krajowym, ani tym bardziej – nie 
ma takich możliwości finanso-
wych. Koszt takich inwestycji 
przerósłby możliwości finanso-
we  całego województwa a co 
dopiero jednej gminy. 
W poszukiwaniu rozwiązań przy-
daje się społeczne wsparcie, któ-
rego udzielają działające w na-
szym mieście stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie Mieszkańców 
Osiedli I i II przy ulicach Gra-
nitowej, Warszawskiej i Wę-
glowej w Bieruniu – szcze-
gólnie zabiega o poprawę tej 
uciążliwej i niebezpiecznej sy-
tuacji. Najpierw członkowie 
Stowarzyszenia wystosowali pi-
smo do właściciela drogi, czyli 
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-

jowych i Autostrad  w którym pi-
szą między innymi: domagamy 
się natychmiastowych i zdecy-
dowanych  działań aby te uciąż-
liwości wyeliminować lub przy-
najmniej zmniejszyć.
Kiedy to nie odniosło skutku, 
Stowarzyszenie którym kieru-
je Halina Gałka zwróciło się o 
pomoc do prof. Andrzeja Zol-
la – Rzecznika Praw Obywa-
telskich informując, że „kolej-
ny raz GDDKiA zignorowała 
nasze problemy”. W odpowie-
dzi Rzecznik wyraził zaintereso-
wanie tematem, prosząc o doku-
menty uzupełniające.
Jednocześnie burmistrz Ludwik 
Jagoda – poprzez wojewodę 
śląskiego – doprowadził do tego, 
że  Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad zdecy-
dowała się spotkać ze wszyst-
kimi zainteresowanymi stro-
nami w celu przedyskutowa-
nia problemu. Do spotkania ma 
dojść 24 sierpnia. O jego wyni-
kach poinformujemy w najbliż-
szym czasie.

Bieruń Nowy 
ul. Wawelska 35 (budynek MOPS-u II piętro)

tel. 216-27-44 w. 38    216-21-76 w. 38
Dni i godziny konsultacji ds. uzależnień od narkotyków:

wtorek 17.00 -20.00 sobota 13.00 - 17.00
Psycholog (pomoc rodzinie) 

każdy I i III poniedziałek 9.00 - 11.00
Psycholog (terapia uzależnień i współuzależnień): 

każdy poniedziałek 16.00 - 18.00
Porady prawne: 

każdy czwartek 8.30 - 10.30

Pomoc w Gminnym Centrum Uzależnień skierowana jest do osób zaży-
wających narkotyki jak i uzależnionych (istnieje możliwość skierowania 
na leczenie odwykowe) oraz dla osób uzależnionych od alkoholu. Pomoc 
mogą uzyskać również rodziny osób uzależnionych. Rodzina osoby pi-
jącej alkohol wcale nie musi tego faktu akceptować. Może też sama za-
sięgnąć pomocy u specjalisty od współuzależnień. Na pomoc mogą rów-
nież liczyć osoby doznające przemocy. Przemoc to nie tylko działania po-
zostawiające siniaki, złamania czy oparzenia, to także poniżenia, obelgi, 
zmuszanie do określonych zachowań, grożenie, zastraszanie.

Gminne Centrum Profilaktyki Uzależnień

Burmistrz Ludwik Jagoda i 
Proboszcz parafii p.w. św. Bar-
bary ksiądz Andrzej Barto-
szek, byli w Krakowie z za-
proszeniem dla J.E. Ks. Kar-
dynała Stanisława Nagiego, 
aby zachciał odprawić uroczy-
stą Mszę Św. Dożynkową, któ-
ra w tym roku odbędzie się w 
kościele św. Barbary.
Niestety, nadmiar obowiązków i 
wcześniej przyjęte zobowiązania, 
uniemożliwiają księdzu kardyna-

łowi przybycie w tym terminie. 
Ponieważ jednak, Kardynał Sta-
nisław Nagy bardzo chce się 
spotkać z mieszkańcami ro-
dzinnego miasta, wyraził na-
dzieję, że uda mu się przyje-
chać na Mszę Św. Odpustową 
w parafii p.w. św. Barbary. Te-
goroczna Barbórka, będzie bo-
wiem szczególnie uroczysta, ze 
względu na przypadające ob-
chody 30 lecia KWK „Piast”.

Kolejne spotkanie
w sprawie Warszawskiej

Księże kardynale - zapraszamy i czekamy!

Starostami tegorocznych dożynek są: Urszula Sośniok i Ro-
man Podbioł.

Ulica Warszawska jest dla władz miejskich nie lada proble-
mem. Ta krajowa droga, mimo wielokrotnej modernizacji,  
niestety nadal jest jedną z najniebezpieczniejszych w naszym 
mieście.



2 RODNIA · 20 SIERPIEŃ 2005 r. 3RODNIA · 20 SIERPIEŃ 2005 r.

ROZMAITOŚCI

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Bierunia informuje o możliwości składa-
nia wniosków na dofinansowanie kosztów przyuczania osób 
młodocianych do wykonywania określonej pracy*. 
Wnioski oraz bliższe informacje można uzyskać w Wydzia-
le Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego mieszczące-
go się przy ul.Ratuszowej 3 w Bieruniu oraz pod nr tel.: 216 
– 47- 19, w godzinach pracy Urzędu tj.: od 7.30-15.30,w śro-
dy od 7.30 – 17.00.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
inż. Ludwik Jagoda

* „Przyuczenie do wykonywania określonej pracy ma na celu 
przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze robot-
nika przyuczonego i może dotyczyć prac, których rodzaj nie 
wymaga odbycia nauki zawodu.”* „Przyuczenie młodocia-
nego do wykonania określonej pracy może trwać od 3 do 6 
miesięcy.” (Dz.U. 96.60.278 – Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawo-
dowego młodocianych i ich wynagradzania.)

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po-
łożonych w Ścierniach
 w Bieruniu.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Bieruniu nr VII/3/2001 z dnia 31.07.2001r. za-
wiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów położonych w Ścierniach w Bieruniu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 
sierpnia 2005r.  do 21 września 2005r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, pokój 
nr 15, II piętro w godz. od 8ºº do 15ºº.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2005r. w 
Filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścierniach przy ul. Kamien-
nej 17 o godz. 16ºº.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bieruń z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5 października 2005r.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
inż. Ludwik Jagoda

UWAGA PRACODAWCYW sierpniu na Rynku pojawiły się  kolejne ozdoby. Tym 
razem, są to herby naszych miast partnerskich. Jest to 
wspólne dzieło projektanta Romana Nygi oraz  Wiesła-
wa Wójcika  szefa Zakładu Kamieniarskiego Granitex, 
który je wykonał i montował. 

Do pełnego zakończenia Rynku brakuje nam jeszcze 
dwóch postaci na płycie studni, których modele są już 
zaprojektowane. Herby zostały wkomponowane w prze-
strzeń Rynku, w związku z planowaną na początek wrze-
śnia, wizytą delegacji władz i mieszkańców miast part-
nerskich Bierunia. Podczas Dni Bierunia spodziewa-
my się kilkudniowych odwiedzin przyjaciół z Gundel-
fingen, Morwskiego Berouna i Ostroga oraz miast za-

przyjaźnionych, zgodnie z zasadą: przyjaciele naszych 
przyjaciół są naszymi przyjaciółmi.
Jednym z ważniejszych momentów spotkania będzie pod-
pisanie Aktu Partnerskiego z ukraińskim miastem Ostrog 
i wspólnej deklaracji miast partnerskich , zaplanowane na 
10 września. O szczegółach poinformujemy w najbliż-
szym wydaniu Rodni ale już dziś, serdecznie zapraszamy 
do wzięcia udziału w tej uroczystości. 

Herby przed ratuszem
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WYBORY

W związku z mającymi miejsce 25.09.2005 roku wyborami do Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej:
� do dnia 16.08. należy zgłaszać okręgowe listy kandydatów na po-
słów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania. 
� do dnia 26.08. do publicznej informacji zostaną podane dane o gra-
nicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodo-
wych komisji wyborczych. 
W tym dniu mija także termin zgłoszenia przez pełnomocników wy-

borczych, kandydatów do składów obwodowych komisji wybor-
czych.
� do dnia 04.09. muszą zostać powołane obwodowe komisje wybor-
cze.
� do dnia 15.09. wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy 
Bieruń lub wyborcy nigdzie niezamieszkali powinni złożyć wnioski o 
dopisanie do spisu wyborców.
� do dnia 15.09. okręgowe komisje wyborcze zobowiązane są podać 
informację o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na  
posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów.
Okres kampanii wyborczej kończy się 23.09.2005 o godz. 24.00

Kalendarz wyborczy

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIASTA  BIERUŃ

z dnia 18.08.2005 r.
W sprawie:  numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w Bieruniu do przeprowa–
dzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

Lokale Komisji Obwodowych czynne będą 25 września 2005 r. od godz. 600 do 2000. 
BURMISTRZ MIASTA BIERUŃ

LUDWIK JAGODA

Numer 
obwodu

Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji 

1

Ulice: Adama, Domy Polne, Kamieniczna, Kusocińskiego, Latochy, Licealna, Łowiecka, Łysinowa, 
Macieja, Onufrego, Osiedle Wygoda, Polna, Ratuszowa, Rycerska, Rynek, Słowackiego, Słowiańska, 
Spiżowa, Szarych Szeregów, Szostka, Szymanowskiego, Szynowa, Świerczyniecka, Świerklowa,, Turyńska, 
Wrześniowa, Wrzosowa, Wylotowa, Za Kopcem, Żwirki  i Wigury.

Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich, 
ul. Licealna 17 w Bieruniu.
Tel. 2164060

2
Ulice:  Homera, Krótka, Marcina, Mleczna, Pilnikowa, Oświęcimska, Sekretna. Liceum Ogólnokształcące 

im. Powstańców Śląskich, 
ul. Licealna 17, Bieruń.

3
Ulice: Bazaltowa, Bogusławskiego, Borowinowa, Dolomitowa, Kamienna, Kolonia Leśna, Marglowa, 
Piaskowcowa, Pszenna, Skalna, Turystyczna nr 2, Wapienna, Warszawska od nr 1 – 136, Zarzyna.

Szkoła Podstawowa w Ścierniach,
ul. Kamienna 17.
Tel. 2163303

4
Ulice: Chemików, Fałata, Księżycowa, Perłowa, Romera, Rędzinna, Rubinowa, Schillera, Solidarności, 
Solskiego, Sowińskiego, Spacerowa, Sportowa, Wita, Zdrowia.

Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Bieruniu, 
ul. Krakowska 28.

5

Ulice: Andrzeja, Kadłubowa, Kolumba, Kopcowa, Ks. Kudery, Ks. Macierzyńskiego, Ks. Trochy, 
Spyry, Barańcowa, Baryki, Bojszowska, Bursztynowa, Dębowa, Dojazdowa, Gołysowa, Hodowlana, 
Klasztorna, Kocyndra, Kolejowa, Konarskiego, Kopańska, Krakowska, Okrężna, Peryferyjna, Potokowa, 
Skrzetuskiego, Staromłyńska, Szybowa, Torowa, Turystyczna od nr 5, Wspólna.

Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Bieruniu, 
ul. Krakowska 28.

6

Ulica: Granitowa nr 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 26a, 26b, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 
34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73.

Powiatowy Zespół Szkół
w Bieruniu, 
ul. Granitowa 132.
Tel. 2162981

7
Ulica:  Granitowa nr 28, 28a, 28b, 28c, 54, 55, 56, 58, 60, 60a, 60b, 60c, 62, 64, 66, 68, 70, 70a, 70b, 70c, 70d, 
72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 
124, 126.

Powiatowy Zespół  Szkół 
w Bieruniu, 
ul. Granitowa 132.

8
Ulica: Węglowa 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 75, 
77, 79, 81, 105, 107.

Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Bieruniu, ul. Węglowej 11.
Tel. 2162970

9
Ulice: Kościelna, Letnia, Warszawska od nr 137 – 246, 248, od 250 – 254, Węglowa 41 – 43, 71 – 73, 
Węglowa 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, Wiosenna.

Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Bieruniu, ul. Węglowa 11.

10

Ulice:  Dąbrówki, Mieszka I, Solecka, Bohaterów Westerplatte, Diamentowa, Dyrdy, Jedwabna, 
Mielęckiego, Nadbrzeżna, Niedługa, Patriotów, Promienna, Przecznica,  Przyjaźni, Równoległa, 
Skowronków, Soplicy, Tatarakowa, Warszawska od nr 301 do 396, Wiślana, Węglowa 109, 111, 113, 115, 
117, 119, 121, 123, 125, Zabrzeg.

Gimnazjum Nr 1              
w Bieruniu, 
ul. Warszawska 294.
Tel. 2162138

11

Ulice: Barbórki, Bijasowicka, Budzyńskiej, Groblana, Korfantego, Kossaka, Kosynierów, Królowej 
Jadwigi, Krupnicza, Lipcowa, Majowa, Nasypowa, Ofiar Oświęcimskich, Piastowska, Porąbek, Prywatna, 
Remizowa, Sadowa, Starowiślana, Mjr Sucharskiego, Warszawska 247, 249, 258 – 299, Wawelska, 
Władysława Jagiełły, Zuchowa, Żywiczna.

Gimnazjum Nr 1 
w Bieruniu,
ul. Warszawska 294.
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WYWIAD

Rodnia: Panie burmistrzu, 
zazwyczaj na półmetku ro-
bimy podsumowanie dokonań 
pierwszego półrocza. Proszę 
powiedzieć, jak wyglądają 
dochody i wydatki gminy za 
ten okres?

Burmistrz Ludwik Jagoda: 
Jak czytelnicy Rodni być może 
pamiętają, planowaliśmy  roczne 
dochody gminy w wysokości 45 
mln zł. Na dzień 30 czerwca, 
mamy je wykonane w wysokości 
23 mln 840 tysięcy złotych, 
czyli w 49,9 proc. Nie ma tu więc 
żadnych niespodzianek gdyż 
dochody są realizowane system-
atycznie i na bieżąco.
Sukcesem jest to, że na zbilan-
sowanie wszystkich potrzeb 
i wydatków, gmina zakładała 
zaciągnięcie kredytu w wysokości 
8 mln 730 tys. zł a do dziś, nie 
zaciągnęliśmy ani grosza kredytu. 
Nie ma takiej potrzeby choć za-
dania, są realizowane w sposób 
założony w budżecie. 

Rodnia: Przejdźmy teraz do 
oceny realizacji gminnych 
inwestycji. Planowaliśmy w 
skali roku inwestycje w gminie  
za 24mln zł. Minęło pół roku a 
my wydaliśmy ponad 7 mln 
złotych. Spodziewałbym się, że 
wydamy połowę zamierzonej 
kwoty czyli coś około 12 mln. 
Czy jest coś, co powinno 
budzić niepokój?

Ludwik Jagoda: Panie redak-
torze, uspokójmy naszych 
czytelników. Ocena inwestycji 
a musi być dwuczęściowa.  Po 
pierwsze pod względem rzec-
zowym a po drugie finansowym.
Największe kubaturowo i fin-
ansowo inwestycje w gminie, 
są prowadzone dobrze i termi-
nowo. Na przykład, prawidłowo 
prowadzona jest budowa hali 
sportowej przy Gimnazjum nr 1. 
Na zaplanowanych na ten  rok 7 
mln złotych, mamy już wydane 
3 mln i  widać to w zaawansow-
aniu robót. Obecnie, są tam robi-
one instalacje wewnętrzne i ele-
wacja. Są już gotowe parkingi 
i boiska. We wrześniu, ucznio-
wie i mieszkańcy będą mogli już 

korzystać z części tej inwestycji, 
czyli na przykład z tartanowych 
boisk, czy parkingu.
Podobnie, niemal w oczach rośnie 
budowa komendy policji na którą  
wydaliśmy już 1 mln 600 tys. zł. Z 
końcem sierpnia, budynek będzie 
pokryty dachem. Sąt też prowad-
zone roboty instalacyjne wewnątrz 
budynku. Skończyliśmy także 
modernizację ośrodka zdrowia 
przy ulicy Chemików, gdzie w 
lipcu zakończono wszystkie ro-
boty. Życie pokazało, że przydałby 
się drugi parking, więc staramy 
się o przygotowanie odpowied-
niej dokumentacji. Sadzę, że do 
końca roku, ten drugi parking też 
będzie zrobiony. Łącznik między 
ulicami Kościelną a Węglową 
za kościołem św. Barbary już 
jest zrobiony. Podobnie dobrze 
idą roboty związane z budową 
kanalizacji w rejonie ulic Liceal-
nej, Marcina i Mlecznej. Na tych 
inwestycjach, terminy realizacji 
planowane są na październik 
- listopad i nie widzę tu żadnych 
zagrożeń.

Rodnia: Oprócz wielkich 
inwestycji, trwają też liczne 
remonty. Latem, zwłaszcza 
w szkołach. Czy wszystkie 
zostaną planowo skończone?

Ludwik Jagoda: Oczywiście, 
są to również bardzo istotne 
zadania. Prowadzimy remont 
centralnego ogrzewania w Sz-
kole Podstawowej nr3 który 
kosztuje milion zł. Roboty idą 
pełną parą i jak zapewnia wykon-
awca, zostaną zakończone. 
Co prawda nie we wrześniu, 
lecz początkiem października. 
Ale, jeszcze przed sezonem 
grzewczym. Z kolei w Szkole 
Podstawowej  nr1, wymieniamy 
podłogi w 12 salach i schody 
do szatni na bardziej trwałe. 
Wszystko po to, żeby w szkole 
było solidnie i bezpiecznie. Rod-
nia już o tym informowała podo-
bnie jak o naszych moderniza-
cjach w obiektach sportowych. 
Zmodernizowaliśmy strzelnicę 
przy KS Piast, a w KS Unia - z 
okazji 80-lecia - odnowiliśmy 
budynek klubowy.

Rodnia: W porządku, przej–
dźmy więc do finansów, bo to 
zawsze budzi emocje. Z wyl-
iczenia wynika, że wydaliśmy 
mniej niż planowano. O co tu 
chodzi? 

Ludwik Jagoda: W budżecie 
2005 roku zaplanowano inwesty-
cje gminne na łączną kwotę 
24 mln złotych. Częściowo ze 
środków własnych, a częściowo 
z pożyczek i dotacji. Prawdą 
jest też, że pod względem rzec-
zowym, do końca czerwca, 
mamy wykonane roboty za 
ponad 7 mln zł.
Niestety, są problemy z proce-
durami przetargowymi i przy-
gotowaniem odpowiedniej do-
kumentacji. Jeden z problemów 
dotyczy inwestycji Rynek 15, 
czyli tak zwanego starego mag-
istratu. Od dwóch miesięcy, nie 
możemy zacząć robót, gdyż 
blokuje je sprawa przetargu. 
Nie możemy rozstrzygnąć sporu 
z firmą, która w przetargu dała 
ofertę o 400 tys. złotych wyższą 
od tej, którą zaproponował teor-
etyczny zwycięzca. Firma ta, nie 
może się pogodzić z przegraną. 
Spór toczy się w Urzędzie 
Zamówień Publicznych w 
Warszawie a przedłużenie 
procedury, grozi nam utratą 
milionowej dotacji, zdobytej 
na ten cel. Mówiąc krótko: 
nie zaczęliśmy robót, więc nie 
wydajemy pieniędzy. Nie mamy 
wydatków, ale... możemy stracić 
przyznaną miastu dotację. 
Podobnie problematyczną 
kwestią, jest projekt insta-
lacji baterii słonecznych na 
basenie przy Szkole Podsta-
wowej Nr1. Dałoby to znac-
zne oszczędności, a tymcza-
sem, mówiąc potocznie “sprawa 
wisi”. Kolejny przykład: od 
kwietnia czekamy  na decyzję 
Urzędu Marszałkowskiego 
dotyczącą rozpisania konkur-
su na dotacje. Chcieliśmy je 
wykorzystać w planowanym ro-
zwoju bieruńskiej części Spec-
jalnej Strefy Ekonomicznej. 
Rząd podjął stosowne decyzje. 
Wiadomo już, że w naszym 
mieście powstanie 45-hektar-
owa strefa o której wielokrotnie 
informowaliśmy na łamach Rod-
ni. Jest szansa na pozyskanie in-
westorów i stworzenie wie-
lu miejsc pracy. Inwestorzy są 
zainteresowani tym miejscem, 

ale wymagają zrobienia drogi 
dojazdowej. Tymczasem samej 
gminy nie stać na finansow-
anie takiej inwestycji w całości, 
gdyż jej koszt wyniesie około 
8mln zł. 
Jak z tego pobieżnego wylicze-
nia widać, są to sprawy trudne, 
a spektrum problemów jest  
bardzo szerokie i różnorakie.

Rodnia: Czy wobec wystę–
pujących problemów, jest 
szansa wykonania wszyst-
kich założeń inwestycyjnych 
do końca roku?

Ludwik Jagoda: Do końca 
bieżącego roku, na inwestycje 
gminne, wydamy mniej niż 
planowane 24 mln złotych. Na 
szczęście, niektóre przetargi 
- jak chociażby na wykonanie 
kanalizacji - spowodowały 
obniżenie wartości robót. Inne  
zadania - jak wspomniany 
już Rynek 15 - nie zostaną  
chyba podjęte a na pewno, 
nie wykonane w zamierzo-
nym na ten rok zakresie. 
Poczeka też  skrzyżowanie, 
które jednak jako dojazd do 
strefy ekonomicznej, musi być 
zakończone wiosną przyszłego 
roku. Mamy już dokumentację, 
zezwolenie od wojewody na 
dojazd do drogi krajowej, 
zgodę na budowę, ale... sami 
tego nie zrobimy. 
Dla naszych mieszkańców 
ważne jest uspokojenie ru-
chu na Warszawskiej. Gmina 
wykonała dokumentację, która 
jest w Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. 
Wymieniamy z nią ostre 
pisma. Temat jest istotny dla 
mieszkańców, a pełny za-
kres robót kosztuje 8 mln 
złotych więc dyskutujemy nad 
podziałem kosztów. Za tydzień 
mamy kolejne spotkanie w tej 
sprawie. Kanalizacja biegnie 
bez zarzutu. Występujemy o 
dofinansowanie ze środków 
unijnych kanalizacji na Ko-
pani, a następnie ul. Łysinowej. 
Jednocześnie jest wykony-
wana i będzie gotowa do końca 
roku, dokumentacja na część  
wschodnią Bierunia Starego.
Sumując, sprawy priory-
tetowe, najistotniejsze dla 
mieszkańców z pewnością 
zostaną wykonane.

Rodnia: Dziękuję za 
rozmowę. 

Na co ta kasa?
O dochodach, wydatkach i inwestycjach. O szansach i za-
grożeniach. Z burmistrzem Bierunia Ludwikiem Jagodą - roz-
mawia Zbigniew Piksa.
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Sześć dni do Maryi
szyło około 80 pielgrzy-
mów.
A wszystko to, nie odbyło-

by się gdyby nie grupa ludzi, któ-
rzy poświęcili swój czas na orga-
nizację pielgrzymki. Na ich cze-
le stanął jeden z naszych bieruń-
skich wikarych - ks. Łukasz Ja-
rek. To właśnie dzięki organi-
zatorom, uczestnicy nie musieli 

martwić się o noclegi, prowiant 
na drogę, opiekę medyczną oraz 
transport.

Wtorek 26 lipca
Wszystko rozpoczęło się od 
Mszy świętej, po której na dro-
gę pobłogosławił nam ksiądz 
Proboszcz. Swoje pierwsze kro-
ki skierowaliśmy do Sławko-
wa - miejsca naszego pierwsze-
go noclegu. Na początku dro-
gi wszyscy żwawo maszerowa-
li przy dźwiękach gitary i śpie-
wu. Znalazł się również czas na 
różaniec i inne modlitwy. Po po-
konaniu 20 km w żarzącym słoń-
cu  i perspektywie kolejnych 15 
km w jeszcze większym upa-
le, nasze miny nieco zrzedły. Na 
szczęście zawsze znalazła się ja-
kaś życzliwa osoba, która mówi-
ła, że już niedaleko i że nie ma 
co płakać, bo będzie dobrze. Ku 
uciesze wszystkich około 19 do-
szliśmy do celu. A potem już tyl-
ko apel i do śpiwora.

Środa  27 lipca
Po porannej Mszy świętej, któ-
ra była nieodłącznym elementem 
każdego dnia naszej pielgrzym-
ki ksiądz poinformował nas, że 
dziś mamy przed sobą “krótki” 
i przyjemny odcinek trasy.  Po-
cieszeni tymi słowami ruszyli-
śmy w drogę. W ten sposób za 
sobą zostawiliśmy duże miasta 

i wkroczyliśmy na piesze szla-
ki Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej. Pomimo trudnej trasy i da-
jący się we znaki bolące  nogi nie 
opuszczał nas dobry humor. Nie-
odłącznym towarzyszem dro-
gi każdego z nas stał się śpiew-
nik. Wszystko to za sprawą piel-
grzymkowej listy przebojów 
- pomysłu naszych chórzystek. 
Wieczorem, kiedy doszliśmy do 
celu nasza ekipa medyczna nie 
miała chwili wytchnienia - a to 
wszystko za sprawą naszych 
otarć, odcisków, i ran.

Czwartek 28 lipca
Czwartkowy dzień jak zwykle 
zaczął się bardzo wcześnie, bo 
około godziny 5:30 rano, dlacze-
go? Pomimo dużej ilości kilome-
trów, jakie pokonywaliśmy mieli-
śmy dużo energii i zapału do ran-
nego wstawania. Kiedy już wszy-
scy doprowadzili się do stanu 
używalności oznajmiono nam, 
że dzisiaj mamy do pokonania 
“tylko” 30 kilometrów; w tym 
samym czasie z tłumu wydobył 
się głos “...ale ja jestem zblazo-
wany...” Na twarzach wszystkich 
pielgrzymów zawitał uśmiech i 
tak mogliśmy znowu pokony-
wać trudy trasy z pogodą ducha, 
a powiedzonko “..jestem zblazo-
wany...” stało się popularnym ha-
słem pielgrzymki. 

Piątek 29 lipca
Tego dnia uciążliwym towa-
rzyszem naszej podróży stał się 
upał (największy od początku 
pielgrzymki - ok. 30 stopni). Żar 
lał się z nieba a asfalt miękł pod 
nogami, ale ksiądz cały czas po-
wtarzał, że to już niedaleko i że-
byśmy się nie łamali. Co to dla 
nas te 30 km, przecież przeszli-
śmy już 90 a Pani Jasnogórska 
na pewno nas już  wypatruje. 
Pomimo bólu, upału, i łez każ-
dy z nas myślał tylko o jednym: 
Pokłonić się Czarnej  Madon-
nie, podziękować, poprosić... 

Sobota 30 lipca
Po trudach poprzedniego dnia 
każdemu z nas ciężko było ru-
szyć w drogę. Jednak ogromną 
otuchą była dla nas myśl, że to 
już tego dnia zobaczymy cel na-
szej pielgrzymki. “Jasna Góra 
16,5 km” - taki drogowskaz zo-
baczyliśmy na początku dnia. Na 
twarzach nawet najbardziej zmę-

czonych osób zagościł uśmiech i 
jedna jedyna myśl w głowie- to 
już tak blisko. Znów w ruch 
poszła gitara i nasze śpiewni-
ki. Śpiew przeplatany był mo-
dlitwą różańcową i czasami ci-
szą (zwłaszcza wśród ciężkich 
podejść pod górę). Jednak ra-
dość wszystkich sięgnęła szczy-
tu kiedy wkroczyliśmy na Aleje 
Najświętszej Maryi Panny. Każ-
dy z nas widział już Jasną Górę 
i wyobrażał sobie kaplicę naj-
świętszego obrazu... Na twa-
rzach niektórych pielgrzymów 
gościł wielki uśmiech, ale poja-
wiały się tez łzy - szczęścia. Kie-
dy uradowani doszliśmy na miej-
sce poszliśmy od razu do kapli-
cy, by pokłonić się Jasnogórskiej 
Pani. Potem zakwaterowanie w 
Domu Pielgrzyma, śpiewy, mo-
dlitwy i nocne czuwanie.

Niedziela 31 lipca
O 11:00 w kaplicy Cudownego 
Obrazu została odprawiona msza 
święta za naszą parafię. Prze-
wodniczył jej ksiądz Łukasz, na-
tomiast oprawą liturgiczną za-
jęli się uczestnicy pielgrzymki. 
Nie brakowało również znajo-
mych twarzy z Bierunia, które co 
prawda nie podążały z nami na 
własnych nogach jednak wspól-
nie z nam chciały przeżyć tę Eu-
charystię. O szesnastej wszy-
scy zebraliśmy się na parkin-
gu przy Domu Pielgrzyma, by 
z ciężkim sercem opuścić Czę-
stochowę i wrócić do swoich do-
mów... W parafii przywitano nas 
bardzo serdecznie-kwiatami. Po-
tem wszyscy uklęknęliśmy w na-
szym kościele by w krótkim na-
bożeństwie podziękować Bogu 
za to, że wszyscy doszliśmy do 
celu. Po Panu Bogu przyszła ko-
lej na podziękowania dla innych. 
Dziękowaliśmy księdzu, sponso-
rom, ekipie medycznej, pani ku-
charce, kierowcom. Wszystkim, 
dzięki którym mogliśmy udać 
się na pielgrzymi szlak.

« « «
Niestety pielgrzymka trwała tyl-
ko sześć dni. Po tych miłych sło-
wach “dziękuję” musieliśmy się 
rozstać i wrócić do domów. Jed-
nak, pomimo tego, że już nie 
przechodzimy codziennie trzy-
dziestu kilometrów podążając 
do Matki Bożej, to nadal każdy 
z nas stara się nie zapomnieć o  
prawdziwym celu i o wszystkim 
tym, czego nauczyła go ta dro-

ga. Nasza wędrówka była cięż-
ka, długa, a zarazem pełna wra-
żeń. Mimo trudności jakie spoty-
kaliśmy na swojej drodze, zawsze 
była z nami Jasnogórska Ma-
ryja. To właśnie Ona pomogła 
nam szczęśliwie dotrwać do koń-
ca. Jej Łaska przyświecała nam 
przez całą naszą drogę, Ona 
pokazywała nam szlak, którym 
mamy kroczyć. Ona była obok 
nas kiedy doskwierał nam ból. 
To Ona dodawała nam sił, kie-
dy byliśmy u schyłku wyczerpa-
nia. Maryja z Jasnej Góry była 
z nami wtedy. Jest z nami teraz i 
będzie z nami już do końca!

Już dziś deklarujemy że za rok 
wyruszymy znowu. Bo pewnie 
będzie za co dziękować, prosić 
i przepraszać. A może i Ty wy-
ruszysz z nami?

ANIA KRZYKAWSKA,
MICHASIA SOSNA

Market przy kościele?
Ponieważ sporo się ostatnio 
mówi o inwestycji niedaleko 
Kościoła św. Barbary, przed-
stawiamy czytelnikom to, czego 
udało nam się dowiedzieć w 
związku z budową projektow-
anego w tym miejscu sklepu. 
Właścicielem gruntu między 
kościołem, ulicami: Kościelną, 
Węglową i Warszawską jest 
spółka projektowa z Gliwic 
która nabyła go od osób pry-
watnych. 
Wiadomo, że planowany tam 
obiekt handlowy, ma mieć 
powierzchnię  do 1500metrów 
kwadratowych oraz park-
ing służący też tym, którzy 
przyjeżdżają do Kościoła. Gmina 
określiła wymagania związane z 
prawem budowlanym, czyli 
m.in. dojazd, kanalizację, itp. 
Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, jeżeli kubatura 
całego obiektu nie przekracza 
2tys. metrów kwadratowych, 
a obiekt jest zgodny z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego, wszystko jest w porządku. 
W takim też wypadku o ewen-
tualnej inwestycji ostatecznie 
decyduje właściciel gruntu. 
Nieznana jest dotychczas nazwa 
sieci handlowej, do jakiej może 
należeć planowany market. 
Podobnej wielkości obiekty han-
dlowe należą do takich firm, jak: 
Lidl, Biedronka, czy Plus.
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MIEJSKIE SPRAWY

W dniach 15-17 lipca br. w 
partnerskim mieście Mora-
vsky Beroun (Czechy) przeby-
wała grupa młodzieżowa sek-
cji modelarskiej KS “PIAST” 
w Bieruniu w składzie: An-
drzej Chrząszcz, Karol Pa-
stuszka, Szczepan Brynczka 
pod opieką instruktora Włady-
sława Chrząszcza, prezesa Klu-
bu Krzysztofa Palki i przedsta-
wiciela Urzędu Miasta Adama 
Duczmala. Nasi modelarze bra-
li udział w międzynarodowych 
pokazach modeli latających pre-
zentując następujące samoloty:

* w klasie akrobacyjnej (F3A) 
modele: “LARK”, “PUMA”, 
“MAX”
* w klasie modeli redukcyjnych 
model “PIPER J3”
* w klasie samolotów szkolenio-
wych model “TAXI”

Zainteresowanych informu-
jemy, że modelarnia znajdu-
je się w budynku KS “PIAST” 
w Bieruniu przy ul. Warszaw-
skiej 270 i czynna jest w każ-
dy wtorek i czwartek w godzi-
nach 16.00-21.00

Latali w Czechach

Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami w dniu 28 lip-
ca  Rada Miejska uchwali-
ła nowy regulamin udziela-
nia stypendium studentom. 
Uchylony został równocze-
śnie poprzedni regulamin, 
który obowiązywał przez 
ostatnie dwa lata.
Z inicjatywą wprowadzenia 
nowego regulaminu wystąpiły 
dwie komisje Rady Miejskiej. 
Dotychczasowe doświadcze-
nie w stosowaniu poprzednie-
go regulaminu wykazało, że 
zachodzi potrzeba doprecyzo-
wania wielu zapisów.
Tekst regulaminu przesłano do 
kontroli przez Wydział Nadzo-
ru i Kontroli Wojewody Ślą-
skiego. W przypadku gdy nie 
zostaną do niego wniesione 
uwagi, zacznie obowiązywać 
w kolejnym roku akademic-
kim. Oto najważniejsze zapi-
sy nowego regulaminu.
Stypendium przyznane bę-
dzie studentom spełniającym 
następujące kryteria:
a/ mieszkającym w Bieruniu,
b/ studiującym na wyższych 
uczelniach prowadzonych w 
systemie dziennym, wieczoro-
wym i zaocznym do ukończe-
nia 25 roku życia,
c/ których dochód na jedne-
go członka w rodzinie nie jest 
wyższy od 80 % kwoty mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracę, określonego w ustawie 
z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę,
d/ którzy przedstawią zaświad-
czenie uczelni potwierdzają-
ce wpis na dany rok i kierunek 
studiów,
e/ którzy przedstawią świadec-
two ukończenia szkoły śred-
niej z wynikiem średniej ocen 
4,75 % i wyższej, a ubiegają 
się o przyznanie stypendium 
po raz pierwszy,
f/ którzy przedstawią średnią 
ocen 4,0 i wyżej za kolejny i 
ostatni ukończony rok akade-
micki,
g/ tylko z tytułu studiowania 
na jednym kierunku i jednej 
uczelni.
Przytoczona wyżej stawka mi-
nimalnego wynagrodzenia za 
pracę obecnie wynosi 849 zł, 
a 80 % tej kwoty to 679,20 zł. 
Doprecyzowano i uściślono 
kryteria ustalania dochodów. 
Przyjęto odnośnik do ustala-
nia średniego łącznego docho-
du w rodzinie za rok poprzed-
ni. Ustalaono go w oparciu o 
zeznanie roczne o wysokości 
osiągniętego dochodu i po-
niesionej straty (PIT) składa-
nego do Urzędu Skarbowego, 
wszystkich członków rodziny, 
opiekunów prawnych, za wy-
jątkiem osób pełnoletnich nie 
studiujących.
Zobowiązanie ubiegających 
się o przyznanie stypendium 
o wykazanie wszystkich do-
chodów m.in. przyznawanych  

w oparciu o przepisy ustawy 
o pomocy społecznej, uzyska-
ne stypendia na uczelni lub 
stypendia socjalne, dochody z 
pracy w indywidualnym go-
spodarstwie rolnym itd. Dane 
te również dotyczą roku po-
przedniego.
Doprecyzowano również za-
pisy dotyczące rozliczania się 
ryczałtowego z fiskusem, defi-
nicję rodziny i przypadki mał-
żeństw studentów itd.
Podobnie jak w poprzednim 
regulaminie, podstawą przy-
znania stypendium będzie 
złożenie wniosku i spełnienie 
opisanych wyżej kryteriów. 
Nowy wzór wniosku i nowe 
zarządzenie wykonawcze Bur-
mistrza zostaną wydane po 
uprawomocnienia się uchwa-
ły Rady. Podobnie jak w latach 
poprzednich stypendium bę-
dzie przyznawane na rok aka-
demicki czyli od października 
do czerwca roku następnego.

Rada dokonała zróżnicowa-
nia przyznawania stypen-
dium, w zależności od docho-
du na członka w rodzinie od-
powiednio:
a/ 150 zł, gdy dochód na jedne-
go członka w rodzinie nie jest 
wyższy niż 80 % minimalnego 
wynagrodzenia za pracę,
b/ 200 zł, gdy dochód na jed-
nego członka w rodzinie nie 
jest wyższy niż 70 % minimal-
nego wynagrodzenia za pracę,

c/ 300 zł, gdy dochód na jedne-
go członka w rodzinie nie jest 
wyższy niż 60 % minimalnego 
wynagrodzenia za pracę,
d/ 400 zł, gdy dochód na jed-
nego członka w rodzinie nie 
jest wyższy niż 50 % minimal-
nego wynagrodzenia za pracę.

Podane progi oznaczają od-
powiednio następujące kwoty 
dochodu:
a/ 679,20 zł
b/ 594,30 zł
c/ 509,40 zł
d/ 424,50 zł
Bardzo zdecydowanie określo-
no przypadki cofnięcia stypen-
dium, łącznie z roszczeniem 
zwrotu.
Rada ustaliła, że wnioski 
wraz z wymaganymi doku-
mentami można składać do  
20 października, co eliminuje 
nerwowe krzątanie na począt-
ku roku akademickiego. Przy-
jęto uroczystą formę zawarcia 
umowy Burmistrza ze stypen-
dystami.
Stypendia będą wypłaca-
ne do 15 każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni, czy-
li z dołu. Pełny tekst uchwa-
ły Rady dostępny jest w In-
ternecie na stronie Urzędu. W 
terminie późniejszym dostęp-
ne będzie również zarządze-
nie wykonawcze Burmistrza i 
nowy wzór wniosku.

S.J.

Nowy regulamin udzielania stypendium studentom
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necznych. Zespoły “Marek i Lid-
ka” oraz “Salvo” porwały do tań-
ca wszystkich obecnych.
Swoisty charakter ma festyn 
przy ulicy Marcina. Jak zwy-

kle rozpoczął go 23 lipca 
rodzinny rajd rowerowy. 
Informacja o wspaniałej 

atmosferze na tradycyjnej trasie 
rozniosła się nie  tylko po Bieru-
niu ale po całej okolicy. Nic więc 
dziwnego, że z każdym rokiem 
przybywa uczestników rajdu na 
dwóch kółkach. 47 nagród też 
robi swoje. W tym roku nagro-
dę główną - rower - wylosował 

Andreas Ryszka. Tego dnia po-
goda była zmienna, na szczęście 
“Antyki” śmiechem przegoni-
ły deszcz a rockowy “V-2” roz-
grzał niektórych zziębniętych. 
Zwyczajowa zabawa taneczna 
z zespołem “Sommerband”  za-
kończyła udany wieczór. 
6 sierpnia wystartował Ba-
raniec, którego nie zraziła 
deszczowa pogoda. W licz-
nych konkursach między kro-
plami deszczu rywalizowa-
ły dzieci i dorośli. Puchową 
a właściwie pianową kołder-
ką, boisko przykryli druho-
wie z OSP Bieruń Stary dając 
kolejny pokaz swych umiejęt-
ności strażackich. “Bieruń-
skie Bajery” na jeden wie-
czór stały się “Barańcowymi 
Bejerami”. 
Festyn zorganizowany w Bij-
sowicach, przez panią Halinę 
Pilch z pijalni piwa “U Hali-
ny” miał charakter charyta-
tywny a dochód przeznaczo-
ny był na rzecz jedenastolet-

niego  mieszkańca Bijasowic 
- Patryka Żłobeckiego, któ-
ry po dwóch autoprzeszcze-
pach szpiku kostnego czeka 
na dawcę. Pomocy w festy-
nie nie odmówił nikt, sąsie-
dzi dopisali tłumnie a wszy-
scy wykonawcy i organiza-
torzy pracowali gratisowo. 
Wśród tych którzy udzieli-
li pomocy znaleźli się: Urząd 
Miasta, BOK, Browary Ty-
skie,  firmy: Gonszcz, BPiK,  
Piekarnia Dyrcz z Chełm-
ku, Granitex, Stadnina Koni 
- Tura, Stowarzyszenie “Ra-
dość Życia”. Obok gier i za-
baw dla dzieci były mecze pił-
ki nożnej drużyn z Bijasowic, 
Woli, Czarnuchowic i Kop-
ciowic. Wygrały Bijasowice! 
Były przejażdżki konne, kon-
certowali Lędzinianie a do 
tańca grał Franciszek Moskwa 
i dj. Łukasz Kciuk.  Patryk był 
uśmiechnięty i wzruszony są-
siedzką życzliwością tak wie-
lu ludzi.

Lato pełne festynów

1

Piłkarze z Bijasowic grali dla PatrykaW Jajostach grają w hokeja na trawie

Rower wylosował: Andreas

W Bijasowicach humory dopisywały Baraniec: długa kolejka nagrodzonych
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Dożynki 
tuż, tuż
Wszystkich zdolnych mieszkańców: artystów
-amatorów, hobbystów, malarzy, miłośniczki haftu 
i innych robót ręcznych, zapraszamy do zapre-
zentowania i sprzedawania  swoich  prac podczas 
dożynek. Tym razem, odwiedzą nas przedstawi-
ciele innych państw. Może więc, warto pochwalić 
się swoimi zdolnościami, pokazać własną twór-
czość a nawet sprzedać coś za granicę?
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Bieruń-
skim Ośrodkiem Kultury: tel.: 216 40 16 lub 
e-mail : bok@um.bierun.pl

Czekamy!!! 
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Urząd Miejski w Bieruniu reali-
zując zapisy “Regulaminu po-
rządku i czystości w mieście” 
organizuje konkursy na najład-
niejsze i najlepiej zadbane po-
sesje, bloki, gospodarstwa rol-
ne, balkony.
Do konkursów w każdej z wy-
mienionych kategorii nale-
ży zgłaszać się w terminie do 
26.08.2005 r. włącznie. Zgłosze-
nia przyjmowane są w Referacie 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu 3 piętro pokój 22 lub 
telefonicznie pod numerem 216 
40 35 wew. 26. Konkurs zosta-
nie przeprowadzony 29.sierpnia. 

Każdy uczestnik konkursu otrzy-
ma dokładną informację o termi-
nie przybycia komisji do oceny 
przedmiotu zgłoszenia. W oce-
nie  zgłoszenia będą brane pod 
uwagę uregulowania zawarte w 
“Regulamin porządku i czystości 
w mieście”. Na koniec należy do-
dać, że przewidujemy dużo atrak-
cyjnych nagród rzeczowych, któ-
re zostaną przekazane zwycięz-
com konkursów podczas uroczy-
stej sesji Rady Miejskiej Bieru-
nia 7. września. Oprócz nagród 
uczestnicy konkursu będą mo-
gli nieodpłatnie wyjechać na wy-
cieczkę.  Zapraszamy do wzięcia 
udziału w konkursach.

Weź udział w konkursie

W ostatnim numerze “Rodni” prze-
czytałam tekst Jana Knopka, zatytuło-
wany: “W poszukiwaniu naszych pod-
staw”. Myślę, że Autorowi chodziło 
bardziej o “korzenie”, ale nie jestem 
polonistą, no i nie sam tytuł prowoku-
je mnie do polemiki. Zastanawia mnie 
fakt, że Autor ponad połowę artykułu 
poświęcił podobno historycznym dy-
wagacjom, uzasadniającym pogański 
rodowód Nocy Świętojańskiej. Nie po-
dano źródeł, ale sądzę, że każda ency-
klopedia zawiera tak podstawowe dane 
o ludowych zwyczajach palenia ognisk 
i puszczania wianków na wodę. Zdecy-
dowanie nie podoba mi się fakt prze-
ciwstawiania “pogańskiej” tradycji 
Nocy Kupały katolickiemu odpusto-
wi św. Walentego oraz zarzut wobec 
naszych władz, że o ile angażują się 
bardzo w pierwszą, o tyle za mało w 
drugą imprezę.
Pomijając historię, o tym, jak popular-
ne stały się współcześnie w całej Pol-

sce (ale i w Czechach, Niemczech, An-
glii, czy Francji) obchody “sobótek” 
podczas czerwcowego zrównania dnia 
z nocą, warto poczytać chociażby w in-
ternecie. Fakt, że na organizowanych u 
nas Nocach Świętojańskich świetnie ba-
wią się całe rodziny, chyba jest bezspor-
ny. Korzystam z nich także i nie zauwa-
żyłam, żeby uczestnicy jakoś specjal-
nie przejmowali się rodowodem impre-
zy, służącej dobrej zabawie i dzielnico-
wym spotkaniom, których w nadmiarze 
z pewnością nie mamy. Chlubą miasta z 
pewnością jest święto jego patrona, Św. 
Walentego, ale jak Autor widziałby spo-
soby “lepszego uwydatnienia tego fak-
tu”, doprawdy nie rozumiem. Wydaje mi 
się, że właśnie od kilku lat lutowe świę-
to Bierunia jest mocno akcentowane w 
mediach, zarówno lokalnych, jak i kra-
jowych. Przykładowo telewizja regular-
nie pokazuje atrakcje naszych odpustów 
i przy tej okazji podkreśla historyczne 
znaczenie naszego zabytkowego Ko-

ścioła i jego patrona. Fachowcy określa-
ją to świetnie wykorzystaną okazją do 
promocji, bo dzięki głośnemu wydarze-
niu mówi się i pisze o danej miejsco-
wości. Tutaj czasem także tradycja ka-
tolicka miesza się z anglosaskim świę-
tem zakochanych, ale to przecież nie po-
wód, żeby obrażać się na zbieżność dat 
w kalendarzu. Jestem przekonana, że 
bez względu na rodowody obydwu uro-
czystości, Bierunianie w różnym wieku, 
chętnie w nich uczestniczą. Są dumni ze 
swego Patrona i cieszą się “sobótkami” 
na powitanie lata.

HALINA BOROŃCZYK

Od redakcji
Publikując w poprzednim wydaniu naszej 
gazety tekst Jana Knopka  “W poszukiwa-
niu naszych podstaw” liczyliśmy na dys-
kusję. Spodziewaliśmy się opinii krytyku-
jących próbę dyskredytowania  nocy świę-
tojańskiej i pomysłów na lepsze “wyko-
rzystanie” dnia św. Walentego do promo-
cji miasta.
List pani Haliny jest pierwszym głosem w 
tej sprawie.

O ogniskach i wiankach

W dniach od 10 do 22 sierp-
nia  odbywały się XX Świa-
towe Dni Młodzieży w Ko-
lonii. W wyjeździe uczest-
niczyła 16 osobowa grupa 
z Bierunia: Adamus Doro-
ta, Błażek Grzegorz, Bła-
żek Klaudia, Błażek Ro-
bert, Jarooszewicz Natalia, 
Karkoszka Agnieszka, Kar-
koszka Anna, Major Prze-
mysław, Natonik Sandra, 
Parysz Monika, Parysz Ire-
neusz, Porwit Maciej, Po-
rwit Maria, Stachoń Łu-
kasz, Walaszczyk Łukasz 
oraz ks. Marek Wolnik.
W dniach 11-15 sierpnia 

grupę bieruńską gościły nie-
mieckie rodziny z miejsco-
wości Plettenberg. W wszel-
kich spotkaniach ŚDM / ce-
remonii otwarcia, modli-
twach, konferencjach, spo-
tkaniach, koncertach/ gru-
pa z Bierunia uczestniczy-
ła  w Düsseldorfie. W czwar-
tek  wzięła udział w ceremo-
nii powitania Ojca Św. Be-
nedykta XVI w Kolonii, zaś 
w piątek  odbyła pielgrzym-
kę do Katedry Kolońskiej. 
W niedzielę  na Marienfeld 
odbyła się uroczysta Msza 
św. na zakończenie XX Świa-
towych Dni Młodzieży.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 
otwartym turnieju szachowym który 
zostanie rozegrany 3 września z oka-
zji 80lecia KS “UNIA” Bieruń Stary.

Turniej rozpocznie się o godzinie 
10.00 w pawilonie  klubowym przy 
ul. Chemików 40. Przewidywany  
system rozgrywek obejmuje 7 rund 

Systemem Szwajcarskim, z tempem 
gry 2x15minut. Warunkiem uczest-
nictwa jest zgłoszenie się na sali do 
gry do godz. 9.30 w dniu turnieju i 
wpłacenie wpisowego w wysokości 
10 zł. Obowiązują przepisy Kodek-
su Szachowego a grający białymi za-
pewnia sprzęt sportowy. Celem roz-
grywek jest: popularyzacja szachów, 

integracja środowiska dzieci i mło-
dzieży oraz wyłonienie najlepszych 
zawodników.
Turniej wchodzi w cykl VIII Grand 
Prix Bierunia a jego organizatora-
mi są: Urząd Miasta Bieruń, Staro-
stwo Powiatowe oraz Klub Sportowy 
“Unia” Bieruń Stary.
Dodatkowych informacji udziela 
sekretariat KS “Unia” 216-05-61 
oraz  Andrzej Wilk 216-22-92.

Zaszachuj wszystkich

Bieruniacy z papieżem
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80 lat temu, w kilka lat po zakoń-
czeniu I wojny światowej i zma-
gań powstańczych o powrót Gór-
nego Śląska do macierzy, kiedy 
następowała powoli lecz konse-
kwentnie stabilizacja życia spo-
łecznego, kiedy w domach i na 
ulicach Bierunia Starego zabły-
sło po raz pierwszy światło elek-
tryczne, kiedy tu i ówdzie poja-
wiło się po raz pierwszy w do-
mach radio a pierwsze samocho-
dy zaczęły z warkotem pędzić 
po wyboistych jeszcze drogach, 
miało miejsce głośne jak na ów-
czesne czasy w Bieruniu Starym 
wydarzenie.

Przy dźwiękach miejscowej ka-
peli z rynku w kierunku na Bie-
ruń Nowy,t wyruszył z panem sę-
dzią, pochód  złożony  z chłop-
ców   ubranych  w  sportowe  dre-
sy. Zwabieni dźwiękami kape-
li, mieszkańcy z ciekawości po-
większali grono maszerujących 
dumnie sportowców, by w od-
świętnej scenerii być świadkami 
pierwszego meczu piłki nożnej, 
rozgrywanego zgodnie z przepi-
sami i na prawdziwym boisku.
Ten historyczny dla Klubu mecz, 
odbył się niedaleko gospodar-
stwa Błażków, na tak zwanym 
“Jarkowym Polu”, na którym co 
dopiero skoszono żyto.
Grano w piłkę nożną w Bieruniu 
już wcześniej, lecz w sposób nie-
zorganizowany, gdzie bramki za-
stępowały dwa kamienie a piłkę, 
którą było bardzo ciężko zdobyć, 
zastępowała uszyta szmacianka. 
Były to mecze pomiędzy Kop-
cem a Lignozą, Podugorami a 
Zakościółkiem czy Rynkiem.
Idea gry w piłkę nożną  przenik-
nęła na bieruński teren wraz z 
rozwojem miejscowego Zakładu 

i naboru pracowników z wielkich 
miast, o których wtedy się mó-
wiło “ludzie z hut”. Dzięki entu-
zjazmowi miejscowej młodzie-
ży oraz zaangażowaniu miejsco-
wych zamożniejszych obywateli, 
założono w roku 1925 pierwszą 
prawną organizację “Klub Spor-
towy”, który przyjął nazwę “Bie-
ruń Stary 25”. Do założycieli na-
leżeli: Naczelnik Urzędu Pocz-
towego Jan Kubanek (pierw-
szy Prezes), kupcy: Franciszek 
Kulas, Paweł i Karol Długo-
niowie, Alfons Gawlik i Waw-
rzyniec Baruś u którego na ryn-

ku nad gospodą mieściła się szat-
nia. Kroniki wspominają również 
o urzędnikach i fachowcach miej-
scowej fabryki dynamitu i lontów 
takich jak: Augustyn Labus, Pa-
weł Gogolin czy Józef Rudzki.
Przeciwnikiem sportowym w 
pierwszym pamiętnym meczu 
dla Bierunia, był zespół z Imieli-
na, gdzie dwa lata wcześniej roz-
poczęto uprawianie gry w pił-
kę nożną. Ten  historyczny mecz 
zakończył się remisem 3 - 3 a 
zmęczeni ale uszczęśliwieni za-

wodnicy, długo rozpamiętywa-
li chwile rozgrywanego w lipco-
we popołudnie meczu. Do bo-
haterów tego pamiętnego spo-
tkania należeli zawodnicy: Jan 
Olejnik, Jan Kubanek, Zbi-
gniew Malski, Lucjan Malski, 
Wilhelm Długoń, Paweł Gogo-
lin, Wawrzyniec Baruś, Walen-
ty Gopek, Edmund Kubina, Al-
fred Michalek i Alfons Gawlik. 
Wszystkie trzy bramki dla bieru-
nian, zdobył w tym meczu - Lu-
cjan Malski.
Później przyszły mecze następ-
ne: i te wygrane i te przegra-
ne, lecz piłka nożna ta z praw-
dziwego zdarzenia zadomowi-
ła się  w Bieruniu na dobre. Ro-
sła też liczba zwolenników Klu-
bu i jego zagorzałych kibiców. O 
tym, jak bardzo życzliwi dla swo-
jej drużyny byli miejscowi kibi-
ce, niech świadczy fakt, że do 
dnia dzisiejszego dochowała się 
anegdota mówiąca o tym, jak to 
Klub Sportowy z Bierunia Stare-
go został nieoficjalnym mistrzem 
świata. A rzecz miała podłoże w 
fakcie, że bieruński Klub poko-
nał AKS Chorzów 3-1 a ponie-

waż AKS Chorzów wcześniej 
wygrał ze Spartą Praga 4-2 a ta 
ponoć wygrała turniej w Amery-
ce Południowej z najsilniejszymi 
zespołami świata.
Dalsze lata nie  były jednak  tak 
pomyślne, jak entuzjastyczny po-
czątek. Nazbyt skromne fundusze, 
dojazdy na mecze furmankami, 
wozami drabiniastymi a później 
rowerami spowodowały, że dzia-
łalność Klubu zaczęła zamierać.
Na nowo tworzenia drużyny  pił-
karskiej podjęło się ówczesne Sto-

warzyszenie Młodzieży Polskiej. 
Stowarzyszenie to, organizując 
festyny ludowe, przedstawienia 
amatorskie oraz zabawy tanecz-
ne, z uzbieranych funduszy zaku-
piło nowy sprzęt sportowy i dzia-
łalność sportowa znów ożyła. Ów-
czesny kierownik drużyny - Jerzy 
Karwath, nie mógł narzekać na 
brak utalentowanej młodzieży. Do 
czołowych zawodników z tego, 
okresu należą: Roman i Walenty 
Carbogno-Barnabe, Józef Klim-
za, Józef Kulski, Teodor Lato-
cha, Wilhelm Nyga, Piotr Bo-
bla, Jerzy Simon i Konrad Fa-
bian. Wyszukano również nowy 
teren  pod boisko spotrtowe, które 
tym razem mieściło się na pastwi-
sku gospodarza Gawlika w okoli-
cy Jajost. Drużyna oparta na Sto-
warzyszeniu Młodzieży Polskiej 
nie przetrwała zbyt długo. Maso-
we bezrobocie wśród młodzieży 
w latach trzydziestych, było czyn-
nikiem, który zadecydował o lo-
sach zespołu.
Nowy  zastrzyk finansowy a 
równocześnie, nowe możliwo-
ści, stworzył przed młodzie-
żą Miejscowy Ośrodek Gimna-
styczny “Sokół”, któremu patro-
nował ówczesny miejscowy le-

karz Wiktor Rybok. Przy ośrod-
ku tym zawiązała się nowa dru-
żyna. W tym czasie, dały znać i 
wywarły również piętno na życiu 
sportowym  rozgrywki natury po-
litycznej. Powstaje wtedy na tere-
nie miasta, druga drużyna przy 
młodzieżowej organizacji “Strze-
lec”, której przewodził burmistrz 
miasta, zwolennik sanacji - Ru-
dolf Piprek. 
Powstanie dwóch konku-
rencyjnych drużyn, zamiast 
ożywić działalność spor-

Grali na Jarkowym Polu, opijali u Barusia  - a Bieruń był 
mistrzem świata! Historia Klubu Sportowego “UNIA” 
BIERUŃ STARY, spadkobiercy klubów: “BIERUŃ STA-
RY 25”, “SOKÓŁ”, “STRZELEC”, RKS “LIGNOZA” spisa-
na przez Jerzego Barcika  - to historia pasjonująca. Czy-
tając ten tekst, widzimy jak nasi przodkowie biegają po 
polu na którym ledwo skoszono żyto,  wyławiają piłkę, 
która wpadła do Mlecznej, po meczu - wadzą się nad ku-
flem piwa u Barusia i umawiają  czyją furmanką pojadą 
na wyjazdowy mecz. Znamy te miejsca i te nazwiska. 
Poczytajmy o tych wydarzeniach. Dziś część pierwsza 
- okres przedwojenny.  

Chłopcy z tamtych lat
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Ostatnia przed przerwą wakacyjną sesja miała w pełni robo-
czy charakter. Przed jej rozpoczęciem Burmistrz Ludwik Jago-
da oraz Przewodniczący Rady Jan Wieczorek i jego zastępca 
Ryszard Piskorek, wręczyli akty nominacji starostom tegorocz-
nych dożynek. Będą nimi Pani Urszula Sośniok i Pan Roman 
Podbioł. Na wniosek przewodniczącego Rady do porządku ob-
rad wprowadzono zmiany polegające na włączeniu pod obrady 
dodatkowej uchwały oraz przyjęciu autopoprawki do jednej z 
przesłanej radnym uchwały. Sesja poświęcona była współpra-
cy Bierunia z zagranicznymi gminami. Dyskusja nad tematem 
wiodącym sesji zakończyła się przyjęciem wniosku. Rada upo-
ważniła Burmistrza do uwzględnienia w projekcie przyszło-
rocznego budżetu środków na zwiększenie zatrudnienia i po-
wierzenia zadań nowym pracownikom z zakresu promocji i 
współpracy z zagranicą.
W czasie sesji Rada podjęła następujące uchwały:
-  w sprawie podpisania aktu partnerstwa pomiędzy gminą 
Bieruń a gminą Ostrog.
Tekst aktu partnerstwa został uzgodniony pomiędzy stronami i 
będzie podpisany we wrześniu br. podczas obchodów Dni Bie-
runia przez Burmistrza i Głowę Miasta czyli jego odpowied-
nika po stronie ukraińskiej. Przy relacjonowaniu uwzględnio-
no wzorce poprzednich aktów podpisanych z innymi partnera-
mi zagranicznymi. Szczegóły wymiany zostaną omówione we 
wrześniu podczas wizyty delegacji ukraińskiej w Bieruniu. 
- w sprawie nadania tytułu “Zasłużony dla Miasta Bieru-
nia” Panu Janowi Czempasowi
- w sprawie nadania tytułu “Zasłużony dla Miasta Bieru-
nia” Panu Eugeniuszowi Jarominowi
- w sprawie nadania tytułu “Zasłużony dla Miasta Bieru-
nia” Ochotniczej Straży Pożarnej Bieruń Nowy
- w sprawie nadania tytułu “Zasłużony dla Miasta Bieru-
nia” Ochotniczej Straży Pożarnej Bieruń Stary
Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską procedurą, po zgłosze-
niu kandydatur do przyznania tytułu biegł czas, aby wniesiono 
zastrzeżenia. Nikt tego nie uczynił, więc Rada podjęła    w/w 
uchwały. Pragniemy przypomnieć, że kandydatów zgłosiły dwa 
stowarzyszenia. Insygnia zostaną wręczone podczas uroczystej 
sesji we wrześniu br.
- w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej prawa użyt-
kowania wieczystego nieruchomości położonej w Bieruniu 
przy ul. Mieszka I
Rada postanowiła zbyć prawo użytkowania wieczystego dwóch 
działek położonych przy ul. Mieszka I o łącznej powierzchni 
2094 m2  wraz z prawem własności, posadowionego na jednej z 
tych działek budynku wymiennikowni ciepła. W miesiącu mar-
cu br. działki  te nabyła gmina za zaległe zobowiązania od gór-
nictwa. Bezprzetargowo nabędzie je Spółka EKOTERM.
Kolejne podjęte przez Radę miejską uchwały dotyczą uchwale-
nia 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i 
przeznaczenia kolejnych terenów na cele budowlane.
Wszystkie plany były wykładane w miesiącu marcu do publicz-
nego wglądu w celu wniesienia do nich uwag przez zaintereso-
wanych mieszkańców.
- w sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Boro-
winowej
Przedmiotowy miejscowy plan obejmuje obszar ok. 18 ha, w 
tym 5 ha gruntów gminnych. Dla realizacji budownictwa po-
trzebne było wyłączenie 1,88 terenów leśnych. Przyjęcie planu 
pozwoli na wydzielenie ponad 30 działek budowlanych.
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Wita.

Obszar objęty planem to 4 ha gruntów osób fizycznych, na któ-
rych może być prowadzona działalność mieszkaniowo usługo-
wa. Dla realizacji planu potrzebna była zgoda na wyłączenie 
1,49 ha gruntów z produkcji rolnej.
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Świer-
czynieckiej
Obszar objęty planem to 4,66 ha przeznaczonych na cele bu-
dowlano-produkcyjno-usługowe.
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Kró-
lowej Jadwigi
Obszar objęty planem to 26 ha. Dla realizacji planu potrzebne było 
otrzymanie zgody wojewody dla wyłączenia z produkcji rolnej 18 
ha gruntów IV kl. oraz zgody Ministra Rolnictwa i Leśnictwa na 
wyłączenie gruntu z produkcji o pow. 1,7 ha kl. III.
Wszystkie uchwały dotyczące planów miejscowych wejdą w 
życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.
- w sprawie zgłoszenia w 2005 roku wniosków do dofinanso-
wania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 - Rozwój lokalny dzia-
łanie 3.3. Rewitalizacja obszarów miejskich poprzemysło-
wych i powojskowych
Rada postanowiła zgłosić dwa wnioski o dofinansowanie z pro-
gramu, o którym mowa wyżej, na następujące zadania inwe-
stycyjne:
- budowa ścieżki rowerowej od ul. Baryki do ul. Kościelnej,
- budowa kanalizacji sanitarnej - Bijasowice - Kopań
- w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Gminy Bieruń na lata 2005 - 2007
Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem strategicz-
nym, który określa rozwój gminy poprzez nadanie prioryte-
tów przewidywanym do realizacji zadaniem inwestycyjnym. 
Program określa również możliwości sfinansowania inwesty-
cji, uwzględniając środki finansowe własne i zewnętrzne. Plan 
opracowano na trzy lata. Przyjęto, że w okresie obowiązywa-
nia może być aktualizowany w miarę potrzeb. W załączniku 
do uchwały ujęto 8 zadań, z których część to zadania będące 
kontynuacją (sieci kanalizacyjne, drogi). W załączniku podano 
wartość zadania ogółem oraz w rozbiciu na poszczególne lata.
Przewidziano, że nakłady na wszystkie inwestycje wy-
niosą 37.124.181,74 zł, w tym środki z budżetu gminy - 
21.539.846,99 zł przewidziane do pozyskania środki zewnętrz-
ne - 15.584.334,75 zł.
Przyjęcie przez Radę załącznika do uchwały poprzedziła peł-
na emocji dyskusja. Biorąc pod uwagę fakt, że każda złotów-
ka pozyskanych środków to sukces, a prognozowane ponad 15 
mln zł to duży optymizm, należy spokojnie oczekiwać roz-
strzygnięć korzystnych dla gminy przy rozpatrywaniu złożo-
nych wniosków.
- w sprawie wieloletniego programu gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem gminy Bieruń
Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów nakłada 
na gminę obowiązek uchwalenia przez Radę wieloletnich pro-
gramów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz 
zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu gminy. Wieloletni program powinien być opra-
cowany na co najmniej 5 kolejnych lat  i spełniać wymogi usta-
wy. Szerzej o problematyce mieszkaniowej w gminie w następ-
nym numerze “Rodni”.
- w sprawie zaliczenia dróg i ulic w granicach administra-
cyjnych Gminy Bieruń do kategorii dróg gminnych
Wykaz dróg gminnych obejmuje 130 pozycji. Uchwała 
ma charakter porządkujący temat dróg gminnych. Rada 

RADNI OBRADOWALI
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uchyliła uchwałę podjętą w 2000 roku. Obecnie podjęta 
uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskie-

go.
- w sprawie Regulaminu udzielania stypendium dla studen-
tów - mieszkańców Bierunia
Rada przyjęła nowy Regulamin udzielania stypendium. Szerzej 
o postanowieniu w nim zawartych w innym miejscu “Rodni”
- w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do samodziel-
nego zaciągania zobowiązań pieniężnych
Rada upoważniła Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań pie-
niężnych do 5.000.000 zł. Umocowanie prawne umożliwi Bur-
mistrzowi zatwierdzenie zamówienia publicznego                na 
wykonywanie usług przewozowych komunikacji zbiorowej. 
Wkrótce upłynie termin obecnie obowiązującej umowy z prze-
woźnikiem. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że po-
tencjalni przewoźnicy, o ile w ogóle  są zainteresowani intrat-

nym kontraktem na świadczenie usług przewozowych, mają 
duże problemy w dopełnieniu stawianych warunków w prze-
targu.
- w sprawie przystąpienia Gminy Bieruń do porozumienia 
z Gminami: Chełmek, Miedźna, Lędziny i Oświęcim w za-
kresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszą-
cych w Katowicach przy  ul. Grażyńskiego 17, do Zespo-
łu Szkół Specjalnych Nr 7 w Katowicach-Janowie przy ul. 
Zamkowej i Szkoły Podstawowej Nr 37 w Katowicach przy 
ul. Lompy 17.
Rada postanowiła przystąpić do porozumienia z innymi gmina-
mi wymienionymi w tytule. Uchylona została uchwała podjęta 
w 2003 roku. Gminy, które zerwą porozumienie, będą partycy-
powały w kosztach dowozu, co obniży koszt.

Opracował: Sekretarz Miasta
Jerzy Stok

tową, na skutek ciągłego wzajemnego 
podbierania sobie zawodników, spowo-
dowało rozdźwięk i obniżenie lotów. Do 

najbardziej znanych zawodników tego okre-
su należą: Paweł Gałyga, Józef Piprek, Józef 
Byok, Wiktor Latocha, Józef Seweryn, Józef 
Rudzki, Józef Szwajnoch, Teofil Latocha, 
Józef Fołda, Paweł Noras, Sylwester Mijal-
ski, Józef Klimza i Józef Kulski. Sprawę po-
łączenia  drużyn  i utworzenie jednego silnego 
zespołu podjął się ówczesny Związek Harcer-
stwa Polskiego Cóż, kiedy była to organizacja 
zbyt biedna, by sprostać temu zadaniu. 
Ponieważ “magistrat” decydował o tym, 
komu można dać pracę w powiązaniu z 

fabryką “LIGNOZA” S.A. oraz kopalnią 
“PIAST” w Lędzinach, dlatego też, zwycię-
sko ze zmagań i niezdrowej rywalizacji po-
między bieruńskimi klubami, wyszła druży-
na “STRZELCA”, która prowadziła w roz-
grywkach klasy “B” w 1939 roku i mogła 
zdobyć awans do klasy “A”. Do piłkarzy z 
tego okresu zasługujących na wymienienie 
należą: Alojzy Żywczok, Humbert Carbo-
gno-Barnabe, Wilhelm Cichoń, Walenty 
Wilk, Franciszek Lubecki, Karol Gon-
dzik, Franciszek Solarczyk, Stefan Nyga, 
Karol Barucha, Ludwik Wacławowicz, 
Franciszek Figiel, Alojzy Kucz, Jan Nycz, 
Wilhelm Sroczyński, Piotr Bobla, Jan 

Latocha,  Jan Hycz, Walenty Latocha, 
Walenty Bobla, Walenty Stachoń, Kle-
mens Latocha, Stanisław Kostyra, Ry-
szard Kocurek, Franciszek Olczek, Aloj-
zy i Bernard Franke oraz Kazimierz Kno-
pek. Mecze rozgrywane były na boisku na 
tak zwanych “Podugorach”, tuż obok rzeki 
Mlecznej, do której często wpadała piłka i 
szybko trzeba ją było wyciągać, aby nie po-
płynęła wraz z wartkim nurtem. Szatnia zaś 
znajdowała się w pobliskiej stodole.
Na przeszkodzie w dalszym rozwoju sporto-
wym stanęła wojna. Wojna, która całkowicie 
sparaliżowała życie sportowe, rozproszyła 
działaczy i zawodników, gdyż okupant prze-
śladował wszelkie poczynania mające na celu 
organizowanie życia społecznego.
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Do drugiej połowy września 
bieżącego roku uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych 
mogą ubiegać się o  stypen-
dium na rok szkolny 2005/
2006 z Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego pod nazwą 
“Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych poprzez programy 
stypendialne”.
Nasz powiat przystąpił do 
ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski w Kato-
wicach kolejnego konkur-
su na program stypendial-
ny dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych. Nie-
stety nie został ogłoszo-
ny konkurs na program sty-
pendialny dla studentów. 
Wzory dokumentów moż-
na znaleźć na stronie inter-

netowej: www.powiatbl.pl/
stypendia2005-2006.html, 
są one również do pobrania 
w sekretariatach szkół po-
nadgimnazjalnych w powie-
cie oraz w Wydziale Edu-
kacji Starostwa Powiatowe-
go w Bieruniu, ul. Jagieł-
ły 1, budynek A, pok. 9, tel. 
216-38-20; 216-38-88 wew. 
308).
W poprzednim roku szkolnym 
Powiat Bieruńsko-Lędziński 
realizował dwa programy sty-
pendialne: dla studentów i  dla 
uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych. W ramach Progra-
mu Stypendialnego Dla Stu-
dentów przyznano 64 stypen-
dia 10 - miesięczne w wysoko-
ści 150 zł na miesiąc każde. W 
programie uczestniczyło 20  
studentów naszego miasta.

Trwają przygotowania do 
największej imprezy kul-
turalnej organizowanej 
przez powiat bieruńsko-
ledziński - do kolejne-
go, szóstego już festiwa-
lu Jesień Organowa. Inau-
guracja Festiwalu zosta-
ła zaplanowana na sobo-
tę, 10 września w kościele 
św. Bartłomieja w Bieru-
niu Nowym. Kolejne kon-
certy odbywać się będą co 
niedzielę, do 30 paździer-
nika w różnych kościo-
łach na terenie miast gmin 
i powiatu. 
Z dziewięciu koncertów 
tegorocznego festiwa-

lu  trzy odbędą się w na-
szym mieście:
s 10 września w sobotę 
wspomniane już Inaugu-
racja Festiwalu  w koście-
le pw. św. Bartłomieja. 25 
września w niedzielę: o go-
dzinie 18.00 w kościele pw. 
św. Walentego.
s 2 października w   nie-
dzielę o godzinie 16.00 w ko-
ściele pw. Serca Pana Jezusa.
Program jest na razie 
słodką tajemnicą orga-
nizatorów ale ponieważ 
jest jeszcze sporo czasu,  
mam nadzieję, że nieba-
wem będziemy mogli po-
dać kolejne szczegóły.

Stypendia powiatowe Tajemnice 
organowej jesieni

Chłopcy z tamtych lat

12



14 RODNIA · 20 SIERPIEŃ 2005 r. 15RODNIA · 20 SIERPIEŃ 2005 r.

OGŁOSZENIA

•OKNA
• ŻALUZJE

• SIATKI ANTYINSEKTOWE

• OKNA DACHOWE „FAKRO”

• DRZWI ANTYWŁAMANIOWE

• DRZWI I WITRYNY PCV,ALUMINIUM

• ROLETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Planujesz 
remont?

Spółdzielnia Usługowo Handlowa “J e d n o ś ć ” 
zaprasza na zakupy do sklepu budowlanego 

w Bieruniu przy ulicy Trochy 19 
(obok kościoła).

Sklep czynny jest od poniedziałku do piątku 
od 8.00 do 16.00 
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ENERGO-HANDEX
Bieruń Stary, ul. Oświęcimska 458

tel. /fax 216 42 05
kom. 0501 424 814

e-mail: handex@poczta.onet.pl
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SPORT

Kurs i zawody tenisowe
W sierpniową niedzielę nad bie-
ruńską Łysiną o godzinie 10.00 
rozpoczęły się Zawody Siła-

czy. W zawodach udział wzię-
ło 9 zawodników: Bibrzycki 
Bartłomiej, Fioł Grzegorz, Lo-
ska Bartłomiej, Małek Janusz, 
Pyras Janusz, Siwek Szymon, 
Trojanowski Marcin, Wojnar 
Mirosław i Wolny Adrian.
Zawodnicy mieli do pokonania 
6 konkurencji: wyciskanie sztan-
gi o wadze 112,5 kg, przenosze-

nie worków 50, 55, 60 kg na dy-
stansie 20m. - na czas, 
zegar-czyli, przenoszenie ciężaru 

114 kg po obwodzie koła, prze-
wracanie opony 10 razy na czas, 
ciągnięcie łódki z 60 kg obciąże-
niem - na czas oraz utrzymywanie 
ciężaru 15 kg na wyprostowanych 
rękach na wysokości oczu.
Zawodnicy rywalizowali o na-
grody rzeczowe o charakterze 
sportowym, zwyciężył Janusz 
Pyras.

Co roku, w okresie wakacyj-
nym, na kortach KS “PIAST” 
w Bieruniu odbywają się kur-
sy nauki gry w tenisa ziemnego 
dla dzieci i młodzieży. W tym 
roku odbyły się one w dniach 
4-15 lipca i 1-12 sierpnia. Or-
ganizatorem kursów jest Refe-
rat Sportu i Rekreacji Urzędu 

Miejskiego w Bieruniu. Zaję-
cia prowadzi członek sekcji te-
nisa ziemnego pan Piotr Orpik. 
Zajęcia obejmują 20 godzin 
lekcyjnych.
Na zakończenie kursów orga-
nizowany jest turniej, w któ-
rym mogą wziąć udział wszy-
scy uczestnicy kursów.
W tym roku turniej odbył 
się 12 sierpnia a najlepszy-

mi zawodnikami okazali się: 
-wśród dziewcząt: Beata 
Kostka, pokonując Moni-
kę Stępniewską, Dorotę No-
wak i Patrycję Kula. Nato-
miast wśród chłopców: o tytuł 
mistrz walczyli bracia Marek 
i Tomasz Czypionka. Lep-
szym okazał się Marek (star-

szy), kolejne miejsca zajmo-
wali Łukasz Dudek, Krzysz-
tof Czypionka, Paweł Kucz 
(najmłodszy uczestnik kursu 
- 5 lat), Paweł Rogalski. 
Wszyscy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, a dla najlep-
szych Urząd Miasta ufundo-
wał nagrody rzeczowe w for-
mie sprzętu sportowo-tury-
stycznego.

Skat jest niezwykle pasjonują-
cą grą w karty. Bodaj nie ma 
rodziny śląskiej, w której by 
nie znano zasad tej gry. Nie ina-
czej jest w Bieruniu, gdzie dzia-
ła prężna sekcja skatowa przy 

klubie sportowym “UNIA” Bie-
ruń Stary, prowadzona przez 
niezmordowanego Franciszka 
Mrzyka. Franciszek Mrzyk, 
popularny Holdek, prowadzi 
sekcję od 1994 r.
Jedną z wielu imprez skato-
wych, jest cieszący się stale ro-
snąca popularnością cykl waka-

cyjnych turniejów o Puchar Lata 
organizowany od kilku sezonów 
w Cafe Leśna u państwa Błażek. 
W tym roku, w cyklu 10-ciu tur-
niejów uczestniczyło 40 zawod-
ników. Najlepszym graczem 

lata 2005 okazał się Józef Fi-
cek, który zdobył 20376 punk-
tów. Drugie miejsce zajął Leon 
Malina 19756 punktów a miej-
sce trzecie Bernard Stachura 
Bernard (17876) Czwarty był 
Jan Kołacz Jan (17781) a piąty 
Franciszek Mrzyk 16773)
Sponsorami cyklu wakacyjnych 

Józef Ficek mistrzem lata

Podziękowanie
Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Starym 

serdecznie dziękuje sponsorowi panu 
Piotrowi Błażek z Cafe-Bar “Leśna”

Mocarze na plaży

rozgrywek byli: UM Bieruń, 
ZTS ERG Bieruń, Stowarzy-
szenie Miłośników 600 letnie-
go Bierunia, Błażek Piotr, pan 
Kamiński, Eugeniusz Wróbel, 
Antoni Jagsz, Jan Drozdek, Sta-
nisław Kostyra, pan Dziekciar-
czyk oraz Green PUB.
Za naszym pośrednictwem Za-
rząd KS “UNIA” Bieruń Stary 

wraz z zawodnikami sekcji ska-
ta składa serdeczne podzięko-
wania za dofinansowanie zaku-
pu KART do skata z okazji80-le-
cia Klubu. 
W najbliższych dniach, bo już  1 
września - zaczyna się “Turniej 
Sekcyjny Jesień - Wiosna” zło-
żony z 35 turniejów na który już 
dziś serdecznie zapraszamy. 
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