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W Kinoteatrze „Jutrzenka” 10 
sierpnia spotkali siê cz³onkowie 
Stowarzyszenia Mi³oœników 
600-letniego Bierunia. Pomimo 
obaw, ¿e z powodu pory urlo-
powej frekwencja nie dopisze, 
na zebranie przysz³o ponad 
czterdzieœci osób. 

Gor¹ca dyskusja dotyczy³a dwóch 
tematów: realizacji przedwybor-

czego programu, który opracowany 
zosta³ cztery lata temu i planów na 
nadchodz¹ce wybory samorz¹dowe.

Jeœli chodzi o pierwsz¹ sprawê, 
Mi³oœnicy 600-letniego Bierunia 

uwa¿aj¹, ¿e  ostatecznej oceny pra-
cy radnych ze Stowarzyszenia doko-
naj¹ w najbli¿szych wyborach sami 
mieszkañcy.  Spodziewaj¹ siê jednak, 
¿e bêdzie to ocena pozytywna gdy¿ 
plany  sprzed czterech lat zosta³y wyko-
nane lub s¹ w trakcie realizacji. Wiêcej 
uwagi poœwiêcono planom na jesienne 
wybory, bowiem Bieruñ stan¹³ w obli-
czu nowej sytuacji. Cztery lata temu 
by³o w mieœcie ponad dwadzieœcia 
tysiêcy mieszkañców, teraz bierunian 
jest mniej ni¿ dwadzieœcia tysiêcy, a 
to oznacza, ¿e ubêdzie nam szeœciu 
radnych. Zamiast 21 osobowej rady 
jak cztery lata temu, teraz bêdziemy 
wybieraæ piêtnastoosobow¹ Radê Mia-

sta. Trzeba wiêc bêdzie zg³osiæ do wy-
borów kandydatów o najwiêkszych 
szansach. Ze wstêpnych deklara-
cji osób chêtnych do kandydowania 
wynika, ¿e wœród osób pragn¹cych 
startowaæ pod szyldem Stowarzysze-
nia zdecydowanie przewa¿aj¹ starobie-
runianie. Tymczasem brakuje kandyda-
tów 600 lecia z Bierunia Nowego. 

Ostateczn¹ decyzjê Mi³oœnicy 
600-letniego Bierunia podejm¹ 10 
wrzeœnia, podczas kolejnego zebra-
nia, które tym razem bêdzie ju¿ tylko 
poœwiecone wyborom.

WYDARZENIA

Pani Stanis³awa Krzak jest osob¹ 
bardzo pracowit¹. Do Bierunia 
przyjecha³a z rodzin¹ szesnaœcie 

lat temu z Suchej Beskidzkiej. Osiem 
lat temu za³o¿y³a oddzia³ stowarzysze-
nia górali podhalañskich i jest aktyw-
nym cz³onkiem „Doliny So³y”, czter-
dziestoosobowego zespo³u folklory-
stycznego, w którym œpiewa i tañczy 
razem z graj¹c¹ na skrzypcach Zosi¹, 
swoj¹ piêtnastoletni¹ córk¹. Jednak 
w Bieruniu pani Krzak jest znana 
g³ównie z tego, ¿e od paru lat prowa-
dzi strusi¹ fermê. Zaczê³o siê zupe³nie 
przypadkowo od kupionej w Czechach 
szeœæ lat temu rodziny strusi. Ot tak, 
z czystej ciekawoœci, aby wokó³ domu 
biega³o oryginalne ptactwo. Jednak za 
namow¹ Leszka Czerwiñskiego, któ-
ry przez lata spêdzone w Afryce zaj-
mowa³ siê hodowl¹ strusi, postanowi³a 
rozbudowaæ hodowlê. Dziœ w stadzie 
znajduje siê ponad szeœædziesi¹t stru-
si afrykañskich, parê australijskich 
Emu i nawet jeden okaz bia³ego nan-
du z Ameryki Po³udniowej. Jej fer-
ma przy ulicy Peryferyjnej stanowi 
dziœ nie tylko gospodarstwo, w któ-
rym hodowane s¹ niezwykle cenne ze 
wzglêdu na swoje piêkne pióra, skórê, 
miêso, a nawet dzioby i pazury ptaki, 
ale tak¿e swoisty obiekt rekreacyjny. 

Mo¿na tam ogl¹daæ 
egzotyczne ptaki 
albo usi¹œæ przy gril-
lu lub pod stylow¹ 
altan¹ i skosztowaæ 
na przyk³ad jajecz-
nicy ze strusiego jaja czy przekonaæ 
siê o walorach smakowych niezwy-
kle zdrowego strusiego miêsa, a tak¿e 
zobaczyæ jakie piêkne rzeczy da siê 
zrobiæ ze strusia.

Janusz Wyderka tak¿e jest ho-
dowc¹, tyle, ¿e mniej egzotycznych 
za to bardziej swojskich kurczaków. 
Jest w³aœcicielem dwóch potê¿nych 
kurników, w których mieœci siê oko³o 
15 tysiêcy kurczaków. Przebywaj¹ tam 
przez szeœæ tygodni a gdy ju¿ osi¹gn¹ 
przepisow¹ wagê, czyli ponad dwa ki-
logramy, ich miejsce zajmuj¹ nowe 
pisklêta. Przed ka¿d¹ zmian¹ jednak 
kurniki s¹ dok³adnie sprz¹tane i de-
zynfekowane. 

Myli siê jednak ten, kto s¹dzi, ¿e 
drób wype³nia ca³e ¿ycie pana Ja-
nusza. Od najm³odszych lat bowiem 
pasjonowa³o go latanie. Ju¿ w szkole 
podstawowej skonstruowa³ model sa-
molotu, za który dosta³ trzecie miejsce 
na mistrzostwach Œl¹ska. W szkole 
œredniej zakosztowa³ pilota¿u. W Ae-
roklubie Gliwickim, którego cz³onkiem 

jest do dziœ, zdoby³ licencjê pilota 
szybowcowego i zaliczy³ w powietrzu 
ponad tysi¹c godzin na wielu mode-
lach szybowców. W 1959 roku zdoby³ 
srebrn¹ odznakê szybowcow¹. Zali-
czy³ te¿ czterdzieœci skoków na spa-
dochronie. Podobnie jak powietrze, 
pokocha³ wodê, a w³aœciwie ¿eglo-
wanie. Ma stopieñ kapitana ¿eglu-
gi ma³ej, a jego ¿ona - sternika jach-
towego. Zaliczyli na ¿aglach jeziora 
Mazurskie, a potem ju¿ ca³¹ rodzin¹ 
p³ywali po Ba³tyku i ciep³ych morzach 
po³udniowych. Janusz Wyderka  by³ 
w obsadzie dziesiêcioosobowej 
za³ogi, która przep³ynê³a Atlantyk 
od Zatoki Meksykañskiej poprzez 
Trójk¹t Bermudzki, który zawsze go 
fascynowa³, a¿ do Œwinoujœcia. Jest 
te¿ znanym filmowcem dokumen-
talist¹ rejestruj¹cym ¿ycie naszej 
bieruñskiej spo³ecznoœci. Czêsto te¿ 
- co poczytujemy sobie za zaszczyt 
- wspó³pracuje z nasz¹ redakcj¹, 
udostêpniaj¹c nam wykonane przez 
siebie zdjêcia. 

Starostowie do¿ynek
Stanis³awa Krzak z Jajost i Janusz Wyderka 
z Bierunia Starego bêd¹ starostami tegorocz-
nych do¿ynek. Nominacje zosta³y im uroczyœcie 
wrêczone 27 lipca podczas Sesji Rady Miasta.

Poszukujê opiekunki 
do dziecka. 

Tel: 0 660 470 843

Refleksje przedwyborcze

      OGŁOSZENIE DROBNE
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LOKALIA

Koñczy siê budowa - a zaczyna policja. 
18 sierpnia wykonawca zg³osi³ zakoñczenie budo-
wy budynku powiatowej komendy policji i gotowoœæ 

do odbioru technicznego. Tego samego dnia, na zaprosze-
nie burmistrza Ludwika Jagody, goœci³ w naszym mieœcie 
- Œl¹ski Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nad-
insp. Kazimierz Szwajcowski. W czasie spotkania dysku-
towano o szczegó³ach zwi¹zanych z przejêciem obiektu 
przez policjê i przyjêto wysoce prawdopodobny harmono-
gram dzia³añ. Ju¿ od pierwszych dni wrzeœnia, policjanci 
rozpoczn¹ zagospodarowywanie budynku. 
Uroczyste przejêcie budynku, który ma słu-
żyć społeczeństwu, po³¹czone z promocj¹ kolejne-
go rocznika policjantów odbêdzie siê 29 wrzeœnia 
a najprawdopodobniej od 1 paŸdziernika, Powiatowa Ko-
menda Policji w Bieruniu rozpocznie sw¹ dzia³alnoœæ. 

Ucich³y tyskie klaksony a 
uzupe³niony wniosek w 
sprawie granic ko³o Fiata, 
ponownie trafi do ministra 
Dorna. Zgodnie z tym, czego 
oczekiwa³ Urz¹d Wojewódz-
ki, zaproponowano nowy po-
dzia³ granic, odpowiadaj¹cy 
obowi¹zuj¹cym przepisom 
i uwzglêdniaj¹cy nasze 
bieruñskie interesy.

¯adna hala nie bêdzie 
dzielona po przek¹tnej ale 
wzd³u¿ osi po œcianach. 
Wszystko zosta³o wyliczo-
ne co do metra. Ten po-
dzia³ gwarantuje, ¿e dyrek-
cja Fiata pozostanie na te-
renie Tychów. A nasza gmi-
na w zamian chce przej¹æ 
zbiorniki i stacje Wojewódz-
kiego Przedsiêbiorstwa 
Wodoci¹gów i Kanalizacji, 
które s¹ w Urbanowicach 
i zasilaj¹ Bieruñ. Opinia 
Wydzia³u Geodezji UW nie 
wnosi zastrze¿eñ do tego 
podzia³u, wiêc ca³oœæ doku-
mentacji, wraz z negatywn¹ 
uchwa³¹ Tychów w tej spra-
wie zostanie przes³ana do 
ministerstwa. 
Kropla drąży kamień, miej-
my nadzieję, że nasze dzia-
łania skruszą tyski opór.

W nastêpstwie interwen-
cji w³adz samorz¹dowych, 
koñcem lipca dosz³o do roz-
mów z w³adzami firmy Vat-
tenfall (dawniej Górnoœl¹ski 
Zak³ad Energetyczny) - 
- dostawcy pr¹du do na-
szych mieszkañ. Ustalo-
no, ¿e w najbli¿szym cza-
sie znikn¹ krótkotrwa³e wy-
bicia pr¹dowe, które s¹ 
nastêpstwem z³ego sta-
nu linii œredniego napiêcia, 
zasilaj¹cej z Ziemowita 
Nowy Bieruñ. Przyczyn¹ 
jest z³y stan linii, która w 
najbli¿szym czasie bêdzie 
ca³oœci modernizowana. 
Energetyka zobowi¹za³a 
siê, ¿e do 2010 roku znikn¹ 
z centrum naszego miasta 
wszelkie linie napowietrz-
ne. Na pytanie burmistrza 
Ludwika Jagody: dlacze-
go tak trudno siê dodzwoniæ 
w razie jakiejœ awarii, przed-
stawiciele dyrekcji Vatten-
falla zapewnili, ¿e wpro-
wadzaj¹ now¹ centralê, 
któr¹ bêdzie obs³ugiwa³o 
kilkanaœcie osób. Wed³ug 
ich zapewnieñ pod nume-
rem 991 nie powinniœmy ju¿ 
s³uchaæ nagrania z tekstem: 
proszê czekaæ.
Jak to mówi¹: po¿yjemy (a 
jak bêdzie œwiat³o) to zoba-
czymy.

Co z tym 
pr¹dem?

Tychy 
tr¹bi¹ my 
dr¹¿ymy

Policja coraz bli¿ej

Janusz Pyras 
tryumfuje

Tegoroczna piąta już edy-
cja zawodów, zgromadzi-
ła w niedzielę 20 sierpnia 
rekordową ilość uczestni-
ków. Panowie walczyli a pa-
nie kibicowały podziwiając 
prawdziwych strongmenów. 
Wprawdzie wśród zawodni-
ków byli między innymi re-
prezentanci: Goczałkowic, 
Oświęcimia, Tychów, Hołdu-
nowa to jednak nasi -bieruń-
scy przedstawiciele nada-
wali ton tym zmaganiom. Z 
siedmiu konkurencji, sześć 
wygrał Janusz Pyras i to on 

został Strongmenem 2006 
roku a w nagrodę otrzymał 
puchar i aparat telefonicz-
ny Nokia.  
Kolejne miejsca zajęli: Mi-
rosław Wojnar, Arkadiusz 
Pyras i Piotr Niemiec, 

Sponsorem imprezy: PK 
i MSA “CARBOAUTOMA-
TYKA” S.A. i PUB “GWA-
REK”. Nagrody  wręczali: 
Burmistrz Miasta Bierunia - 
Ludwik Jagoda i Dyr. Mar-
ketingu “Carboautomatyka” 
- Dariusz Gniza

Tradycyjnie,  pod koniec lata, na Łysinie spo-
tkali się twardzi faceci, by wziąć udział w or-
ganizowanych przez Referat Sportu “Zawo-
dach siłaczy”.
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WOKÓŁ NAS

Zagospodarowanie prze-
strzenne miasta to temat nud-
ny i trudny a jednoczeœnie ko-
nieczny, by nie powiedzieæ - 
podstawowy dla rozwoju mia-
sta.

Mimo panuj¹cych lipcowych upa³ów 
radni postanowili zmierzyæ siê z 
tym zagadnieniem. Burmistrz Lu-

dwik Jagoda przypomnia³, ¿e czasy, kiedy 
w zakresie zagospodarowania przestrzen-
nego obowi¹zywa³a  stosunkowo prosta 
procedura w latach dziewiêædziesi¹tych 
i na pocz¹tku dwutysiêcznych, nale¿¹ 
ju¿ do przesz³oœci. Wtedy by³ jeden plan 
ogólny i tylko dla niektórych obszarów 
robi³o siê plany szczegó³owe. Regula-
cje ustawowe dot¹d nie mog¹ doczekaæ 
siê ostatecznych rozwi¹zañ. W tej chwi-
li obowi¹zuj¹: jako akt nadrzêdny plan 
miejscowy, ale i studium zagospodaro-
wania przestrzennego. Nie mo¿na wiêc, 
jak niektórzy myœl¹, uproœciæ procedury, 
likwiduj¹c plan miejscowy. Gmina musi 
te¿ uwzglêdniæ zapisy prawa geologicz-
no-górniczego, szczególnie art. 53, któ-
ry mówi o uzgadnianiu terenów, na jakich 
przebiega eksploatacja, co jest dodatko-
wym utrudnieniem. 

Niestety mieszkañcy przekonani, ¿e 
wszelkie sprawy zwi¹zane z zagospo-
darowaniem przestrzennym zale¿¹ tylko 
od dobrej woli urzêdników, s¹ w b³êdzie. 
Nikomu nie zale¿y aby utrudniaæ wyda-
wanie pozwoleñ na budowê i w ten spo-

sób wstrzymywaæ rozwój naszego mia-
sta. Niestety ka¿d¹ gminê obowi¹zuj¹ 
przepisy wydawane centralnie.

Dwa lata temu uchwa³¹ Rady o 
odst¹pieniu od planów na terenach, 
nie nara¿onych na szkody górnicze, 
u³atwiono ¿ycie oko³o 50.rodzinom, któ-
re pozwoleñ na budowy w urzêdzie gór-
niczym i wszelkich uzgodnieñ mog³yby 
w normalnej procedurze wcale nie 
uzyskaæ. Na terenie gminy ok. 25proc. 
terenów jest objêtych obowi¹zkiem two-
rzenia szczegó³owych planów miejsco-
wego zagospodarowania, a to wiêcej, 
ni¿ œrednio maj¹ samorz¹dy. Trwaj¹ pra-
ce nad opracowaniem nowych planów 
zagospodarowania; podjête uchwa³y 
dotycz¹ planów i strategii miasta w per-
spektywie do 2010roku.

Aspekty prawne wyjaœni³a na-
czelnik wydzia³u Krystyna Trzoñska 
Przywo³a³a ustawê z 2003roku, która, 
choæ niedoskona³a, nadal obowi¹zuje. 
Dot¹d powstaj¹ projekty zmian, ale nikt 
nie wie, w jakim kierunku pójd¹ zmia-
ny przepisów w polityce przestrzennej 
pañstwa. Pomog³a ta uchwa³a Rady, 
która zwolni³a z opracowania planów 
znaczn¹ czêœæ Bierunia. Pozosta³o jed-
nak 600ha, na których wystêpuj¹ znacz-
ne wp³ywy eksploatacji górniczej. St¹d 
te¿ obowi¹zek œcis³ej dokumenta-
cji , czyli opracowania planu zagospo-
darowania przestrzennego nadal nas 
obowi¹zuje. Dlatego opracowuje siê 
plany zagospodarowania dla istniej¹cej 
substancji, poniewa¿ to jedyny sposób, 

aby umo¿liwiæ jak¹kolwiek dzia³alnoœæ 
gospodarzom, mieszkaj¹cym akurat 
na tych terenach. Najbardziej uci¹¿liwe 
dla nich jest to, ¿e nie mog¹ dokonaæ 
koniecznych zmian, przebudów ani 
budynków mieszkalnych, ani nawet 
gara¿y. Obecnie obowi¹zuje 18 planów, 
50 zmian do terenu 25 proc. powierzchni 
gminy, poniewa¿ straci³y wa¿noœæ doku-
menty powsta³e przed 1995rokiem. 15 z 
nich i 6 zmian to dorobek obecnej Rady. 
By³y opracowywane wg dwóch ustaw, 
tej z 1994r oraz najnowszej z 2006r. 
Stan aktualnoœci planów mo¿na ró¿nie 
oceniaæ, ale najwa¿niejszym miernikiem 
jest ich realizacja. Zaczyna byæ realizo-
wany plan z 1997roku, nastêpny plan 
ogólny z 2000roku dotycz¹cy Górki So-
leckiej mimo d³ugiego okresu oczeki-
wania te¿ wchodzi w ¿ycie, s¹ ju¿ pla-
ny podzia³u terenu zgodnie z planem. 
Aktywizuj¹ siê tereny przy ulicach Szy-
nowej, Kolejowej, Krupniczej, Marcina, 
to wszystko dzieje siê zgodnie z pla-
nami. Z najnowszych, zatwierdzonych 
w ubieg³ym roku, zmieniaj¹ w³aœcicieli 
dzia³ki m.in. przy Œwierczynieckiej, wiêc 
zapewne zostan¹ zabudowane. Przy 
Warszawskiej powstaj¹ obiekty handlo-
we. Na ocenê zatwierdzonych ju¿ pla-
nów zagospodarowania przestrzenne-
go wp³ywa te¿ liczba wniosków o wpro-
wadzenie zmian. Od mieszkañców 
wp³ynê³y dot¹d 3 wnioski, dotycz¹ce 
zmian w najnowszych planach. Dotycz¹ 
one rejonu ulicy Rêdzinnej, planu w rejo-
nie Domów Polnych i nie uchwalonego 
jeszcze planu w okolicy ul. Koœcielnej. 

Zagospodarowanie przestrzenne 
czyli: Co? Gdzie? Kiedy?

Z 1194 projektów zg³oszonych w ramach programu „Równy 
start”, 95 zosta³o przyjêtych do realizacji. Znalaz³ siê wœród 
nich przygotowany przez nasze Liceum Ogólnokszta³c¹ce 

program „Klub filmowca”, który uzyska³ 17.700z³ dotacji. 
Pomys³odawc¹ i opiekunem ca³ego przedsiêwziêcia jest nauczy-
ciel jêzyka polskiego Zbigniew Zaj¹c. Wspólnie z m³odzie¿¹, za-
mierza on realizowaæ filmow¹ dokumentacjê miasta i powiatu a 
zarazem filmowy przegl¹d wydarzeñ, który nagrywany na p³yty 
(VCD lub DVD) bêdzie sprzedawany. Aby mog³o siê to udaæ, 
obok entuzjazmu m³odzie¿y oraz niezbêdnego sprzêtu, po-
trzebne s¹ pieni¹dze. Na razie, wed³ug stanu na 27 lipca, obok 
17.700z³ dotacji, nasi filmowcy maj¹ ju¿ 10.000 z³ pochodz¹ce 
od sponsorów i kolejne 3000 z³ obiecane. Tymczasem, bud¿et 
przedsiêwziêcia oceniono na 43.375z³. Podczas lipcowej se-
sji Rady Miasta, Zbigniew Zaj¹c przedstawi³ multimedialn¹ 
prezentacjê programu „Klub filmowca”. Wizja „Bieruñskiego Te-
leexpressu” wypad³a nader atrakcyjnie. Mo¿e doczekamy siê 

bieruñskiego Kamila Durczoka, bojszowskiej Moniki Olejnik, 
czy lêdziñskiego Tomasza Lisa? Ambitna propozycja Liceum 
im. Powstañców Œl¹skich podnosi atrakcyjnoœæ szko³y w oczach 
m³odzie¿y. Mo¿e wiêc warto pomóc?

Bieruñski Teleexpress
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GOSPODARKA

15 lat w skrócie

Od roku 2001 prowadzona jest regulacja 
gminnych dróg publicznych. Zostały nią ob-
jęte ulice: Dębowa, Diamentowa, Kamienna, 

Konarskiego, Kopcowa, Janusza Kusocińskiego, Li-
cealna. Łowiecka, Łysinowa, Marcina, Peryferyjna, 
Pilnikowa, Porąbek, Przyjaźni, Pszenna, Rycerska, 
Soplicy, Sowińskiego, Szostka, Karola Szymanow-
skiego, Szynowa, Wrześniowa, Zarzyna i Zdrowia, 
co pozwoliło na przejęcie z mocy prawa ponad 2 ha 
gruntów, za które wypłacono odszkodowania w wy-
sokości blisko 100.000,- zł. Rokrocznie gmina dzier-
żawi blisko 30 ha gruntów.

W latach 1991 - 1999 w Gminie prowadzona była 
ewidencja gruntów.

W 1991 roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkal-
nych w Tychach przekazał gminie Bieruń 20 budyn-
ków komunalnych położonych na terenie Bierunia. 
Budynki te były w złym stanie technicznym i wyma-
gały remontów i modernizacji.

Od tamtego czasu następowały zmiany:

 Gmina przejęła w drodze komunalizacji w 2001 
roku 3 budynki (18 mieszkań) przy ul. Suchar-
skiego (od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdro-
żeniowego „Polinova”). Również te budynki wy-
magały generalnego remontu, którego koszt wy-
niósł 55 tys. zł.

  We wrześniu 2001 roku gmina przejęła z „ERG-u” 
154 mieszkania. 

  W celu niedopuszczenia do zdekapitalizowania 
się budynków komunalnych, przeprowadzono 
ich modernizację. Dokonano remontów kapital-
nych dachów (Jagiełły 47 - 53, 80 - 82 oraz 84 i 
86, Warszawska 396, Wawelska 26 i 35 oraz Kra-
kowska 28) na łączną kwotę 530 tys. zł. Przepro-
wadzono remonty instalacji elektrycznych oraz 
wodno-kanalizacyjnych. Podniesiono standard 
mieszkań komunalnych poprzez wykonanie wę-
złów sanitarnych i łazienek (Wawelska 26 i 31, 
Jagiełły 80 - 82, 84 i 86, a także 47 - 53). Wy-
mieniono stolarkę okienną na PCV oraz stolar-

kę drzwiową. Wykonano nowe elewacje budyn-
ków (Rynek 17 i 20, Spiżowa 1, 2, Wawelska 26, 
Jagiełły 84).

 Ponadto gmina zakupiła od osób prywatnych 3 
budynki położone przy ul. Wawelskiej 55, Boro-
winowej i Prywatnej 6.

 W listopadzie 2004 roku oddano do użytku 8 
mieszkań w przebudowanym budynku przy ul. 
Chemików 125, o powierzchni użytkowej 255 m2, 
wyposażony we wszystkie media. Koszt przebu-
dowy, połączony z modernizacją, wyniósł 627 
tys. zł. 

 W styczniu 2005 roku oddano do użytku 7 miesz-
kań o łącznej powierzchni 287 m2 w zmodernizo-
wanym budynku byłego „Domu Rybaka”. Koszt 
modernizacji wyniósł 291 tys, zł.

 W 2006 roku planuje się zaadaptować wolne po-
mieszczenia w budynku komunalnym przy ul. 
Wawelskiej 55 na 3 mieszkania socjalne.

 Gmina sprzedała 2 budynki (przy ul. Słowackiego 
12 i Prywatnej 6).

  W latach 2003 - 2004 gmina sprzedała 100 miesz-
kań z 95 % bonifikatą.

Aktualnie gmina posiada 171 mieszkań, w tym: 88 
na osiedlu przy ul. Chemików i 83 w budynkach ko-
munalnych. Oprócz budynków mieszkalnych, gmi-
na Bieruń zarządza również lokalami użytkowymi, w 
tym przeznaczonymi na: 3 sklepy, 1 aptekę, 1 gabi-
net dentystyczny, 4 ośrodki zdrowia, 1 księgarnię, 2 
restauracje oraz 17 garaży. Obiekty te służą zaspa-
kajaniu potrzeb naszych mieszkańców. Jednak w 
gminie odczuwa się brak mieszkań socjalnych.

Ponadto oprócz wyżej wymienionych, gmina od-
dała do dyspozycji: obiekt TRIADY - Starostwa Po-
wiatowego oraz obiekt Centrum Inicjatyw Gospo-
darczych - Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospo-
darczych.

Gospodarka nieruchomościami

Aktualnie w zasobie gminy znajduje się ponad 380 ha gruntów. Od 1991 roku skomunali-
zowano blisko 350 ha gruntów. Do zbycia w różnej formie przekazano ponad 50 ha grun-
tów. Przejęto z mocy prawa bądź zakupiono około 80 ha. 27 ha gruntów będących w użyt-
kowaniu wieczystym zostało przekształcone w prawo własności. Nadal Gmina obsługuje 
410 użytkowników wieczystych.
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GOSPODARKAv

Trzy ponadtrzydziestometrowe 
mieszkania socjalne powstan¹ 
ju¿ jesieni¹ na parterze dawnej 

szko³y przy ulicy Wawelskiej 55 w Bie-
runiu Nowym. Budynek jest w³aœnie 
w trakcie gruntownego remontu. Wy-
mieniane s¹ wiêŸby dachowe, pokry-
cie i przebudowywane s¹ kominy. Ko-
lejne trzy mieszkania socjalne zostan¹ 
niebawem oddane te¿ w zakupionym 
przez miasto rok temu budynku przy 
ulicy Borowinowej. 

Zarówno przy ulicy Wawelskiej jak 
i przy Borowinowej powstan¹ miesz-
kania socjalne wiêc choæ spe³ni¹ one 
wymagania ustawowe ¿adnych luksu-
sów tam nie bêdzie. Ale s¹ to miesz-
kania przeznaczone dla osób z wyro-
kami eksmisyjnymi. Takich rodzin jest 
w Bieruniu 24, z czego dla piêtnastu 
przygotowano ju¿ lokale zastêpcze. 
Standard mieszkañ bêdzie bardzo 
skromny wspólne ³azienki i wspól-
ne kuchnie to wszystko na co mog¹ 
liczyæ przekwaterowywani do nich lo-
katorzy.

Zupe³nie inaczej wygl¹da sprawa z 
nowymi mieszkaniami komunal-

nymi, które miasto przygotowuje dla 
potrzebuj¹cych ale gotowych p³aciæ 
normalny czynsz lokatorów. 

Znajd¹ siê one w przejêtym od 
ERG-u budynku przy ulicy Chemi-

ków 121. Jak wynika z przeprowa-
dzonych ju¿ analiz, mieszkania bêd¹ 
du¿e, o powierzchni wynosz¹cej po-
nad 70 metrów kwadratowych. Nie-
stety, ze wzglêdu na uk³ad budyn-
ku, pionów kanalizacyjnych i jego 
œcian noœnych, nie da siê lokali ina-
czej zaprojektowaæ i wydzieliæ wiêcej 
mniejszych mieszkañ. Bêd¹ to loka-
le komunalne o pe³nym standardzie 
a czynsz bêdzie nalicznay wed³ug sta-
wek obowi¹zuj¹cych w gminie.

Nieruchomoœæ razem z przyleg³ym 
gruntem zosta³a przez miasto 
przejêta w zamian na zaleg³oœci po-
datkowe zak³adu. Niegdyœ tak¿e 
mieœci³y siê tu lokale mieszkalne. 
Dziœ budynek stoi pusty. Czasami 
tylko schronienie znajdowali sobie w 
nim ro¿nej maœci amatorzy wzmoc-
nionych trunków czy zwierzêta. Dla-
tego, aby nie uleg³ dewastacji, a 
tak¿e ze wzglêdu na bezpieczeñstwo 
okolicznych przechodniów czy 
bawi¹cych siê w pobli¿u dzieci dom 
zosta³ zabezpieczony, a wszystkie 
okna - zamurowane. 

W ramach modernizacji rozebra-
ne zostanie ca³e piêtro, a¿ do stro-
pów parteru, gdy¿ œciany s¹ w tak 
fatalnym stanie, ¿e bardziej ni¿ 
reperowaæ, op³aca siê je wyburzyæ i 
postawiæ na nowo. Tak te¿ ma zostaæ 

wykonany remont domu przy ulicy 
Chemików 121. Jednak w tym wy-
padku piêtro zostanie odbudowane 
po wzmocnieniu stropów pod k¹tem 
szkód wynikaj¹cych z eksploatacji 
górniczej. Koszt adaptacji budyn-
ku bêdzie prawdopodobnie zbli¿ony 
do kwoty za jak¹ wyremontowano 
znajduj¹ce siê niedaleko budynki 
przy ulicy Chemików 125 i 127 - wy-
niesie oko³o 600 tysiêcy z³otych. Re-
mont ograniczy siê g³ównie do prac 
budowlanych i wykoñczeniowych, 
poniewa¿ w budynku znajduj¹ siê 
ju¿ wszystkie niezbêdnie media. O 
tym, czy i ile œrodków znajdzie siê 
na inwestycjê zadecyduj¹ nasi rad-
ni podczas sesji bud¿etowej na 
pocz¹tku przysz³ego roku. Potem 
prace ju¿ rusz¹ pe³n¹ par¹.

W mieœcie brakuje nowych domów. 
Dlatego te¿, gdy tylko istnieje 

mo¿liwoœæ adaptacji ju¿ istniej¹cych 
zabudowañ do celów mieszkalnych, 
jest ona wykorzystywana. Warunkiem 
jest oczywiœcie przystêpny koszt re-
montu nie przekraczaj¹cy kosztów 
ewentualnej budowy od podstaw. Bo 
pod uwagê by³a brana ju¿ adapta-
cja kilku strychów, jednak koszt ich 
przebudowy by³ zbyt wysoki. Ka¿dy 
taki remont nie ogranicza siê tylko 
do przebudowy pomieszczeñ. Trzeba 
do nich jeszcze doprowadziæ wszyst-
kie media, a nowopowsta³e mieszka-
nia musz¹ te¿ spe³niaæ wymogi BHP i 
ochrony przeciwpo¿arowej. 

Rozwi¹zaniem problemu by³oby 
przejêcie niszczej¹cego bloku na osie-
dlu Homera ale... to ju¿ inna historia. 
Tu, musimy czekaæ na bardziej przy-
chylne stanowisko Fiata. 

Przybywa mieszkañ
Prawdopodobnie ju¿ wkrótce Bieruniowi przybêdzie szeœæ 
mieszkañ socjalnych a w przysz³ym roku tyle samo piêknych 
mieszkañ komunalnych. 

Do koñca sierpnia ma siê zakoñczyæ remont 
nale¿¹cego do Bieruñskiego Oœrodka Kultury 
Domu Kultury GAMA przy ulicy Chemików 45.

W budynku wymienione zosta³y wszystkie okna i drzwi. Tak¿e 
drzwi wejœciowe do sali widowiskowej zosta³y zast¹pione nowy-
mi, otwieraj¹cymi siê w obydwie strony a zatem spe³niaj¹cymi 
wszelkie wymogi bezpieczeñstwa. A do nich prowadziæ bêd¹ 
oczywiœcie nowe solidne schody, które zbudowane zosta³y w 
miejsce starych, nadaj¹cych siê ju¿ tylko do wyburzenia. Koszt 
inwestycji wyniós³ 79 tysiêcy z³otych.

Na tym jednak nie koniec prac. Ten po ERG-owski bu-
dynek wymaga gruntownej modernizacji, miêdzy inny-
mi powinna zostaæ wyremontowana scena, sala widowi-
skowa i pomieszczenia piwniczne. Jednak na taki zakres 
prac nale¿a³oby wydaæ grubo ponad 200 tysiêcy z³otych, 
dlatego, ze wzglêdu na ograniczone œrodki finansowe 

w tym roku postanowiono ograniczyæ siê do wykonania 
najwa¿niejszych robót i to w taki sposób, aby kolejne re-
monty, które prawdopodobnie odbêd¹ siê ju¿ w przysz³ym 
roku nie zaszkodzi³y pracom ju¿ wykonanym. 

Niedawno w³adze miasta przyzna³y na remont Domu Kul-
tury kolejne 52 tysi¹ce z³otych, które wp³ynê³y do kasy gmi-
ny z tytu³u rekompensaty za szkody górnicze. Pieni¹dze te 
zostan¹ przeznaczone na projekt i - byæ mo¿e wykonanie 
- centralnego ogrzewania.

Ruszy³ remont „Gamy”
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Karczma w Zabrzegu

Zabrzeg po raz pierwszy wy-
mieniony jest w dokumen-
cie sprzeda¿y Ksiêstwa 

Pszczyñskiego datowanym na 21 lu-
tego 1517 roku.

 Ju¿ wtedy, znajdowa³ siê tu most 
na Wiœle a obok niego prastara karcz-
ma. Wszak wiód³ têdy dawny za-
brzeski szlak i zatrzymywa³o siê wie-
lu podró¿nych. Po œmierci dotych-
czasowego dzier¿awcy o nazwisku 
Pierœcieñski, pan na Pszczynie, Jan 
Turzo von Bethlemfalwa w roku 1532 
sprzeda³ j¹ Jakubowi P³ocicy.

W dokumencie sprzedania karczmy za-
brzeskiej z 4 maja tego roku zapisano: 
„Jan Turzo Bethlemfalwa, swobodny pan 
na Pszczynie...”. prawym a sprawiedliwym 
targiem sprzeda³ karczmê z Zabrzegu, 
któr¹ dzier¿y³ nieboszczyk Pierœcieñski, 
poddanemu Jakubowi P³ocicy, spad-
kobiercom i potomkom jego, za sumê 
pieniêdzy, któr¹ od niego v; gotówce 
zap³acon¹ przyj¹³, a to ze wszelak¹ tej mia-
nowanej karczmy przynale¿noœci¹, z do-
chodami i u¿ytkami wszelakimi, nic sobie 
nie rezerwuj¹c, z rolami oranymi, z ³¹kami, 
któremu ukazane s¹, co je Pierœcieñski 
dzier¿awi³ i u¿ywa³ a¿ po ten ³êg od Biaso-
wic wraz z rzek¹ od mostu w górê a¿ po 
biasowski jaz.

Ów Jakub P³ocica otrzyma³ równie¿ 
bagno za zagrod¹ aby „mostnice bra³ 
na most” czyli drzewo -okr¹glaki do 
wyk³adania na moœcie. Gdy natomiast 
wycina³ drzewo na sprzeda¿ i sp³awia³ 
je rzek¹, to musia³ z tego p³aciæ

W dalszej czêœci tego aktu, 
sporz¹dzonego w jêzyku czeskim 
„pletne na zamek w Pszczynie” czyta-
my: z wierzchu pisany Jakub P³ocica 
ze spadkobiercami i potomkami 

swymi ma i powinien bêdzie mnie 
i przysz³ym panom pszczyñskim z 
tej wymienionej karczmy ka¿dy rok 
p³atu wydaæ rocznego: cztery z³ote i 
oœm groszy, po 30 groszy polskich za 
ka¿dy z³oty licz¹c a to rozdzielnie - na 
œw. Miko³aja 2 z³ote i 4 grosze a na œw. 
Jerzy tak¿e 2 z³ote i 4 grosze. A gdyby 
wymieniony Jakub P³ocica tê karczmê 
sprzeda³, aby mnie i przysz³ym panom 
pszczyñskim z tego kupu i sprzeda¿y 
zdawnego przysz³a dziesi¹ta grzyw-
na. I prosi³ mnie wymieniony Jakub 
P³ocica usilnymi proœbami, aby jemu 
tê wymienion¹ karczmê ze wszelk¹ 
przynale¿noœci¹, jak siê z wierzchu pi-
sze, potwierdzi³.

Przeto ja, uznawszy jego proœbê 
za s³uszn¹, jemu Jakubowi P³ocicy 
spadkobiercom i potomkom jego 
tê¿e karczmê ze wszemi a wszelaki-
mi u¿ytkami i przynale¿noœciami na 
mocy tego listu potwierdzam ku pra-
wemu i wiecznemu dziedzictwu, aby i 
te mia³, dzier¿y³ i u¿ywa³, aby to móg³ 
zastawiæ, sprzedaæ, zamieniæ daæ, 
oddaæ na swój, spadkobiernym dzie-
dziczonym maj¹tkiem, wszak¿e bez 
szkody „ dla zwierzchnoœci”.

T³umaczenie tego cennego dla 
nowobieruñskiej spo³ecznoœci do-
kumentu dokona³ Ludwik Musio³ 
(1892-1970) wybitny historyk i ar-
chiwista, autor oko³o 80 kronik pa-
rafii górnoœl¹skich znajduj¹cych siê 
w Zbiorach Specjalnych Biblioteki 
Œl¹skiej w Katowicach. Jest ono za-
mieszczone w monografii historycz-
nej: „Parafia Nowy Bieruñ”.

P³ocica po zdobyciu wiêkszego 
maj¹tku przeniós³ siê w 1562 roku pod 
Wie¿ê, gdzie nieopodal Woli znajdo-
wa³ siê znacznie bardziej uczêszczany 
trakt wolski. Kolejnym nabywc¹ za-
brzeskiej karczmy zosta³ dziedzic 

Biasowic Marcin Œcierñski. Trudno 
okreœliæ jakie by³y w nastêpnych stu-
leciach jej losy.

Na prze³omie XIX i XX wieku ober¿yst¹ 
i w³aœcicielem karczmy zosta³ Emil Ha-
damitzky. Pochodzi³ on z Niemców su-
deckich. Od pocz¹tku XX wieku a¿ do 
zmiany przynale¿noœci pañstwowej na-
szej czêœci Górnego Œl¹ska (1922 rok) 
piastowa³ on znacz¹ce stanowisko na-
czelnika gminy Nowy Bieruñ. ,, Mia³ trzy 
córki: Olgê, Elfrydê i Jadwigê oraz syna 
Rudolfa.

Budynek restauracyjny by³ murowa-
ny, z boku znajdowa³a siê stylowa we-
randa. Zabudowania te pad³y pastw¹ 
po¿aru, który wybuch³ w roku 1913. 
Wkrótce potem pogorzelisko odbu-
dowano. W dachu nowego budyn-
ku g³ównego, umieszczono okaza³¹ 
przybudówkê z wejœciem na balkon. 
Budowla po wykonaniu architekto-
nicznej stylizacji prezentowa³a siê bar-
dzo nowoczeœnie i okazale.

Odbudowano równie¿ drew-
nian¹ werandê, z której rozci¹ga³ siê 
wspania³y widok na zabrzeski most, po-
bliski Oœwiêcim oraz na dalekie góry. 
Niestety restauracja Hadamitzkiego 
sp³onê³a po raz kolejny w czasie dzia³añ 
wojennych w styczniu 1945 roku.

Gerard Miœ

KULTURA

Dnia 16 wrzeœnia odbêdzie siê impreza zatytu³owana 
„Weso³e porz¹dki - mi³ego pocz¹tki” przeznaczo-
na dla wszystkich organizacji pozarz¹dowych 

dzia³aj¹cych w naszym mieœcie. G³ównym organizatorem 
i inicjatorem jest Stowarzyszenie Gospodarczo-Ekologiczne 
„Nasz Region” przy bardzo znacz¹cej pomocy Urzêdu Miej-
skiego i Bieruñskiego Oœrodka Kultury. Bêdzie ona polega³a w 

pierwszej czêœci na sprz¹taniu przez stowarzyszenia wyzna-
czonych przez siebie zaniedbanych i zaœmieconych miejsc 
naszego miasta . Po sprz¹taniu odbêdzie siê mniej oficjalna 
czêœæ - zabawa przy ognisku, muzyce i dobrej zabawie.

W zwi¹zku z powy¿szym zapraszamy przedstawicieli 
wszystkich organizacji pozarz¹dowych, które chcia³yby 
wzi¹æ udzia³ w owej imprezie, na spotkanie organizacyj-
ne, które odbêdzie siê 24 sierpnia tego roku w kinote-
atrze „Jutrzenka” o godzinie 18:30

Przedsiêwziêcie ma na celu promocjê, integracjê, i wspól-
ne zapoznanie siê lokalnych organizacji pozarz¹dowych, 
a sprz¹tanie jest tylko po¿ytecznym pretekstem do spo-
tkania i dobrej zabawy, dlatego te¿ - mamy nadziejê, ¿e 
przy³¹czycie siê i pomo¿ecie w realizacji pomys³u.

Informacja dla bieruñskich organizacji pozarz¹dowych

Weso³e porz¹dki

Gerard Miś

Historyczny Bieruñ (5)
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WW sobotê po po³udniu 5 sierpnia za spraw¹ 
Bieruñskiego Oœrodka Kultury rozko³ysa³a 
siê stadion  Unii w Bieruniu Starym. Nie po 

raz pierwszy zawita³y tutaj zespo³y specjalizuj¹ce 
siê w sympatycznych rytmach, pochodz¹cych z Ja-
majki. T³umy zw³aszcza m³odej publicznoœci przez 
kilka godzin bawi³y siê razem z czterema kolejno 
wystêpuj¹cymi zespo³ami. Na pocz¹tku gra³a kapela 
Wroc³aw Crew, póŸniej wyst¹pi³ zespó³ Druga Strona 
Lustra. Ju¿ wówczas publicznoœæ œpiewaj¹c i tañcz¹c 
znalaz³a siê na estradzie wraz z muzykami. 

Coraz popularniejszy i u nas styl reggae pochodzi z 
Jamajki, jego tradycja liczy setki lat, siêgaj¹c do naj-
dawniejszych czasów afrykañskiego niewolnictwa. 

Sta³ siê popularny w latach 50. i 60. ubieg³ego wieku, kie-
dy Jamajka osi¹gnê³a niepodleg³oœæ. Ewolucja muzyki 
reggae prowadzi³a przez szereg ró¿nych gatunków, st¹d 
odnaleŸæ w niej mo¿na zarówno rytmy afrykañskie, indyj-
skie, muzykê Indian Ameryki Po³udniowej, salsê, rumbê, 
sambê i wiele innych. Mo¿e dziêki tak uniwersalnym ryt-
mom, a raczej wielokrotnemu powtarzaniu przez wokali-
stów jednego riddimu (rytmu), styl ten sprzyja œwietnemu 
kontaktowi muzyków z widowni¹. 

KULTURA

Od d³u¿szego czasu na ³amach Rodni zapraszaliœmy 
do udzia³u w licznych imprezach, przygotowanych 
na wakacje przez Bieruñski Oœrodek Kultury. Ofer-

ta by³a przebogata, by³y zajêcia plastyczne, taneczne, tu-
rystyczne, festyny rodzinne - organizowane prawie we 
wszystkich miejscowoœciach z wyj¹tkiem Barañca sk¹d 
przegoni³a nas ulewa. By³y popo³udnia i wieczory filmowe: 
dla dzieci i dla doros³ych. Mocnym akcentem muzycznym 
by³ koncert muzyki reggae na stadionie Unii, który 5 sierp-

nia zgromadzi³ gwiazdy tego rozko³ysanego gatunku mu-
zycznego.

Bez sensu by³oby przypominanie: miejsc, dat i godzin po-
szczególnych imprez. Kto by³ - ten skorzysta³. Mia³ okazjê 
zabawiæ siê i przekonaæ siê, ¿e lato z BOK-iem fajne jest. 
Kto siê zagapi³ lub spêdza³ wakacje poza Bieruniem - ten 
ma jeszcze szansê na udzia³ w ciekawych imprezach 
wrzeœniowych: Do¿ynki i Dni Bierunia to tylko te najbli¿sze 
okazje do wspólnej zabawy. Wszystkich zainteresowanych 
szczegó³ami zapraszamy najpierw do przejrzenia progra-
mu na stronie pierwszej tego wydania Rodni a póŸniej do 
udzia³u w licznych imprezach. Czekamy na was!

10

Lato z BOK-iem

WWsobotê po po³udniu 5 sierpnia za spraw¹ 

Reggae na stadionie
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KULTURA

Przypomnijmy, ¿e by³a to ju¿ VII edycja rajdu, w którym 
z roku na rok bierze udzia³ coraz wiêcej mieszkañców 
naszego miasta (w 2000 r. - 50 osób, 2006 - 400 osób. 

Jak co roku ka¿dy uczestnik imprezy otrzyma³ pami¹tkow¹ 
koszulkê ufundowan¹ przez Urz¹d Miasta i bra³ udzia³ w lo-
sowaniu nagród loterii fantowej.

Dziêki wsparciu sponso-
rów do rozlosowania by³o 
90 nagród - w tym 2 rowery. 
(co czwarty los wygrywa³, a 
pula nagród wynosi³a ponad 
4 000 z³ !!!)

Szczêœliwcami, którzy wy-
grali rowery s¹ mieszkañcy 
Bierunia: El¿bieta Kosty-
ra i Karol Habryka. Z kolei 
najm³odsz¹ uczestniczk¹ 

rajdu zosta³a - Karo-
lina Niciewicz, któ-
ra od organizatorów 
otrzyma³a pami¹tkow¹ 
statuetkê i poduszkê 
„przytulankê”. Cieka-
wostk¹ rajdow¹ by³ 
rower wyprodukowa-

ny w 1933 r., którym pan Pawe³ Krzykawski bez problemów 
pokona³ trasê Rajdu. 

Organizatorzy jeszcze raz pragn¹ podziêkowaæ sponsorom 
imprezy, wœród których znaleŸli siê: Plus GSM, Liberty - Marek 
Tomaszek, PTS „BUS-TRANS” - Marian Czesak, Stowarzysze-
nie Mi³oœników 600-letniego Bierunia, PPHU „CARBUD” S.A, 
ZTS „ERG-BIERUÑ” S.A., EKOTERM Sp. z o.o., Sklep „Elek-
tron” - Dariusz Nowakowski, Sklep „Weronika” - Urszula i Jó-
zef Dyjeciñski, Centrum Komputerowe „New Art” - Grzegorz 
Nowak, Warsztat blacharsko-lakierniczy - Jan Drozdek, FUH 
„Per³a” - Adam Chrobok, Hurtownia sportowa „Euro Sport”, 
Drink-Bar „Piwniczka” - Urszula Hermyt.

Zmêczeni ko-
larze i nie tylko, 
mogli odetchn¹æ 
s³uchaj¹c wiecz-
nie m³odych 
przebojów w wy-
konaniu zespo³u 
„Sixty band” a 
póŸniej ruszyæ w 
taneczne pl¹sy 
wraz z zespo³em 
„Fart”.

W s z y s t k i c h 
s y m p a t y k ó w 
ju¿ teraz zapra-
szamy na VIII 
edycjê rajdu za 
rok. Iloœæ miejsc 
nieograniczona. 

W sobotê 29 lipca odby³a siê bardzo ciekawa 
impreza zorganizowana przez Referat Sportu 
i Rekreacji Urzêdu Miasta Bierunia - Rodzin-
ny Rajd Rowerowy. Tradycyjnie te¿, sporto-
wym zmaganiom towarzyszy³ festyn rodzinny, 
przygotowany przez Bieruñski Oœrodek Kultu-
ry. Impreza mia³a nie tylko podwójny charak-
ter, ale te¿ towarzyszy³a jej pogoda dwóch ro-
dzajów: lipcowy upa³ podczas jazdy, siarczy-
sta ulewa w czasie rozdania nagród i znów 
s³oneczna pogodna na festynie. 

Rowerem po... rowery
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Fani reggae na ka¿dy wystêp swoich ulubieñców 
przyje¿d¿aj¹ nawet z odleg³ych miejscowoœci; tak te¿ by³o i 
w naszym mieœcie. Organizatorzy imprez plenerowych do-
skonale wiedz¹, ¿e magnesem œci¹gaj¹cym publicznoœæ 
jest gwiazda wieczoru. Na bieruñskim koncercie mieliœmy 
a¿ dwie gwiazdy. Kulminacj¹ wieczoru by³ bowiem wystêp 
najbardziej wyczekiwanych grup, czyli Ca³ej Góry Barwin-
ków oraz Habakuk.

Pierwszy zespó³ powsta³ latem 2002roku w K³obucku, 
obecnie ze wzglêdu na studia kilku z 8 tworz¹cych 
go muzyków okreœla siê mianem sk³adu warszawsko-
k³obuckiego. Nazwa pochodzi od tytu³u wiersza Jerzego 
Harasymowicza. Grana przez Barwinków muzyka to orygi-
nalne po³¹czenie melodyjnego reggae z elementami pun-
ka. Maj¹ na koncie 2 p³yty demo, przygotowuj¹ kolejn¹. 
Graj¹ na wszystkich festiwalach reggae; maj¹ na koncie 
ponad 100 koncertów w ca³ej Polsce, m.in. na Przystanku 

Woodstock w 2003r., wystêpowali te¿ w telewizji w progra-
mach Jerzego Owsiaka i Kuby Wojewódzkiego. Habakuk 
powsta³ z po³¹czenia 2 grup muzycznych z Czêstochowy i 
Bêdzina. W pierwszej po³owie lat 90. przerwali wystêpy mu-
zyczne inicjuj¹c dzia³alnoœæ teatru PUB RITUAL, który pre-
zentowa³ happeningi i instalacje. Od 1997roku szeœcioro 
muzyków bardzo umiejêtnie ³¹czy rap i reggae, dziêki cze-
mu staj¹ siê coraz bardziej popularni, koncertuj¹c po ca³ej 
Polsce, a nawet w Berlinie. Na jubileusz 10-lecia zespo³u 
wydali p³ytê RUB PUISE, a w 2002roku wydali trzeci z ko-
lei kr¹¿ek.

Powoli Bieruñ zaczyna siê wpisywaæ w wakacyjny szlak 
mi³oœników reggae. Jest to kolejna okazja do promocji na-
szego miasta. Dobór takich a nie innych artystów rozko³ysa³ 
nie tylko „tych z dredami” ale tak¿e zwyk³ych - nie tylko 
m³odych- mieszkañców. Pracownicy BOK wysoko postawili 
sobie poprzeczkê. Ciekawe kogo zaprosz¹ za rok.  

W niedzielê 14 sierp-
nia, pomimo kapryœnej 
pogody, spora gru-
pa mieszkañców Bierunia 
wybra³a siê na VII Jarmark 
Œredniowieczny w Chudowie. 

Wyjazd zorganizowa³a Miej-
ska Biblioteka Publiczna w 
Bieruniu pod patronatem 

Bieruñskiego Oœrodka Kultury. Na 
miejscu okaza³o siê, ¿e mieszkañcy 
naszego miasta mogliby stworzyæ 
w³asn¹ dru¿ynê a nawet osadê 
gdy¿ co parê kroków, mo¿na by³o 
zauwa¿yæ znajome twarze zachwyco-
ne atrakcjami jakie zaproponowano 
zwiedzaj¹cym. A by³o co ogl¹daæ. 

W tajemniczej scenerii ruin oraz w 
obozie rycerskim, odbywa³y siê poka-
zy walk i potyczek. Na polach opo-
dal zamku rozgrywa³y siê turnieje ry-
cerskie, pokazy konne w wykonaniu 
Xi¹¿êcej dru¿yny, zdobywanie zam-
ku a wszystko to w inscenizacji „Le-
gend arturiañskich”.

W zamkowym spichlerzu mo¿na 
by³o wys³uchaæ koncertów muzyki 
dawnej w wykonaniu grup „Svibor” 
z Serbii oraz „Drolls” z Petrozawod-
ska w Rosji.

Dla chêtnych, ju¿ za 2 z³ote, 
otwarte by³y podwoje chudowskie-
go zamku, bogate w eksponaty: 
zbroje rycerskie, meble i elementy 
dekoracyjne, kufry, fragmenty stro-
jów i wyposa¿enia mieszkañców, 
monety. „W sekrecie” zdradzimy 
pañstwu, ¿e spore zainteresowa-
nie wzbudzi³a... œredniowieczna to-
aleta. Ale nie tylko ona wywo³ywa³a 
uœmiechy - dla krn¹brnych i niepos³usznych, przygotowano po-

kaz œredniowiecznych metod 
wychowania m.in. zakuwa-
nie w dyby, karê prêgierza. 

I przyznaæ trzeba, znalaz³o siê paru 
œmia³ków chêtnych poddaniu siê lek-
cji wychowawczej.

Osoby pragn¹cych spokojniej-
szych wra¿eñ, mog³y spacerowaæ 
po osadzie zbudowanej na wzór 
œredniowieczny. Wêdruj¹c wœród 
kramów i stanowisk rzemieœlniczych 
mo¿na by³o podziwiaæ a nawet 
zakupiæ i wypróbowaæ owoce pra-
cy prowadzonej wed³ug zasad 
wywodz¹cych siê z wieków œrednich. 
A czego tam nie by³o, na wszelakie 
bóle i niedomagania pomoc¹ s³u¿y³ 
zielarz wraz ze swymi recepturami 
i „miksturami”, dla chc¹cych odro-
biny s³odyczy swój kram roz³o¿y³ 
pszczelarz, osoby zainteresowane 
mod¹ zakupiæ mog³y stroje i dodat-
ki wszystko zgodne z kierunkami 
lansowanymi na œredniowiecznych 
zamkach. By³o te¿ coœ dla ma³ych i 
du¿ych ch³opców, stoiska snycerzy, 
p³atnerzy, szczytnika. 

Pamiêtano tak¿e o g³odnych i spra-
gnionych: na straganach pyszni³y siê 
ko³acze, chleby i inne przysmaki. Po 
chwilowym odpoczynku, nale¿a³o 
podj¹æ dalsz¹ wêdrówkê, oczekiwa³ 
bowiem na zwiedzaj¹cych drukarz 
przy swoim warsztacie proponuj¹c 
uzyskanie certyfikatu uczestnictwa 
w jarmarku. Zainteresowani mogli 
wys³uchaæ krótkiego wyk³adu z hi-
storii piœmiennictwa i drukarstwa a 
tak¿e samemu podj¹æ siê wykona-
nia prac drukarskich. 

Atrakcji sporo, wra¿eñ moc, mo¿e 
spotkamy siê za rok i wspólnie po-
szukamy ducha chudowskiego zam-
ku?

KULTURA

Bieruniacy w Chudowie

Reggae na stadionie9
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Burmistrz zwrócił się do mieszkańców o ocenę do-
tychczasowych działań władz miasta oraz z pytania-
mi o propozycje przedstawienia własnych prioryte-

tów oraz podanie kierunków rozwoju Bierunia.
Dla celów socjologicznych zwrócono się do mieszkańców 
o podanie płci, wieku oraz miejscowo-
ści, w której mieszkają.
Przyjęto, że anonimową ankietę można 
wrzucić do urny udostępnionej w kasie w 
czasie płacenia rat podatków. Minęły już 
dwa terminy płatności rat. Te osoby, które 
uznały, że należy skorzystać z takiej for-
my oceny władz uczyniły to.
Ankietę skonstruowano w taki sposób, 
aby w miarę szybko można ją było wy-
pełnić. W pierwszym bloku dotyczącym 
oceny władz ujęto następujące warianty 
oceny: pozytywnie bez zastrzeżeń, po-
zytywnie ale z pewnymi zastrzeżeniami 
(należało je podać), negatywnie i bez 
zdania. Wybraną odpowiedź należało 
zakreślić, stawiając znak „x”. W bloku 
dotyczącym kierunków rozwoju Bierunia zaproponowano 
6 wariantów do wyboru oraz sumę 10 punktów do dyspo-
zycji. Umożliwiono również wpisanie własnych uwag pro-
pozycji czy sugestii na temat rozwoju Bierunia. Z pełnego 
katalogu możliwości wyrażenia własnej oceny i opinii sko-
rzystała tylko część osób, które przesłały ankiety pocztą 
lub wrzuciły je do urny. Wiele osób pomijało pierwszy blok 
dotyczący oceny dotychczasowych działań władz oraz nie 
podawało płci, wieku czy miejscowości. Wiele osób nie 
skorzystało z możliwości rozdysponowania puli 10 punk-
tów w ogóle, lub zamiast cyfr stawiało znak x przy nie-
których odpowiedziach. Dla opracowania wyników ankiet 
przyjęto, że każdy znak „x” oznaczał jeden głos. Miesz-
kańcy chętniej wyrażali własną opinię w postaci krótkich 
wypowiedzi w pozostałych blokach ankiety. Na przesła-
ną ankietę odpowiedziało około 10 % mieszkańców któ-
rzy ją otrzymali.

Ocena władz miasta przez mieszkańców przedsta-
wia się następująco:

1/ pozytywnie bez zastrzeżeń - 184 głosy 42,59 %
2/ pozytywnie, ale z pewnymi zastrzeżeniami - 172 głosy 9,81 %
3/ negatywnie - 34 głosy 7,87 %
4/ bez zdania - 42 głosy  9,72 %

Na ankietę częściej odpowiadały kobiety. Kart takich od-
notowano 208, podczas gdy mężczyźni oddali 155 głosów. 
Podział wiekowy uczestników, to: 32 głosy osób w wieku 18 

– 30 lat, 316 głosów osób w wieku do 65 lat oraz 86 głosów 
oddały osoby w wieku powyżej 65 lat. Największą aktyw-
ność wykazali mieszkańcy skupisk miejskich, w tym zwłasz-
cza osiedli. Poza mieszkańcami Ścierni inne miejscowości o 
charakterze wiejskim wykazały zainteresowanie śladowe.

Warto zwrócić uwagę na bardzo szero-
ki katalog problemów, które poruszono w 
ankiecie. Uczynili to w większości miesz-
kańcy w wieku produkcyjnym. Ankietę 
adresowano do właścicieli nieruchomo-
ści. Są nimi osoby w zdecydowanej więk-
szości właśnie w takim wieku.

Kontakt z mieszkańcami poprzez an-
kietę zastosowany ostał po raz pierw-
szy. Trudno więc o jakiekolwiek porówna-
nia. Można jednak odnieść wrażenie, że 
taka forma kontaktów została przychylnie 
przyjęta przez mieszkańców i warto z niej 
w przyszłości korzystać. W bloku najważ-
niejsze kierunki rozwoju dokonano nastę-
pującego wyboru:

1/ poprawa stanu dróg i chodników - 1.520
2/ dalsza poprawa bezpieczeństwa -  522
3/ rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy - 530
4/ obiekty rekreacyjne i kulturalne -  326
5/ budownictwo mieszkaniowe i estetyka miasta - 460
6/ inne -  90

Łącznie pozytywnie wyraziło się 82,40 % biorących 
udział. W odpowiedziach pozytywnych z zastrzeżeniami 
dominowała opinia, że w mieście są ważniejsze potrze-
by niż budowa kładki na Potokiem Stawowym lub wręcz 
kwestionowana była celowość tej inwestycji. Wśród od-
powiedzi negatywnych najczęściej podawano brak rów-
nomiernego inwestowania w mieście i dzielenia budże-
tu. Taką opinię wyrażali w większości mieszkańcy z Bie-
runia Nowego, lecz były również takie poglądy w Bieru-
niu Starym.

W ocenie mieszkańców bezdyskusyjnie najważniej-
szym priorytetem w mieście są drogi. Temat ten traktowa-
li bardzo szeroko. Oczekiwano budowy obwodnicy, ogra-
niczenia ruchu, w tym wręcz wyeliminowania ciężkich sa-
mochodów. Mieszkańcy domagają się remontów dróg od 
osiedli poczynając, a na ulicach bocznych kończąc. Przy-
pominali również, że na budowę chodników lub położenia 
nawierzchni czekają od zgłoszenia problemu kilka ka-
dencji. Postulowali, aby nie łatano dziur w drogach 
lecz kładziono nowe nakładki asfaltu. Z tematem dróg 

Opinia mieszkańców
Pod koniec lutego i na początku marca bieżącego roku do wszystkich podatników podatku od 
nieruchomości, będących osobami fizycznymi, czyli do ponad 4.600 osób, zostało doręczone 
wraz z deklaracją podatkową podziękowanie Burmistrza Ludwika Jagody za udział w konsulta-
cjach w sprawie zmiany granic pomiędzy Bieruniem i Tychami i udzielone poparcie. Do podzię-
kowania dołączona była krótka informacja o realizacji priorytetowych zadań w mieście oraz 
ankieta.
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Najważniejsze dla 
Mieszkańców:

1)Drogi
2)Przedsiębiorczość
3)Bezpieczeństwo
4)Budownictwo
   mieszkaniowe
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kojarzono również ich odwodnienie, budową kanali-
zacji sanitarnej, utwardzenie, uzupełnienie oświetlenia 

ulicznego, wymianę rur azbestowych itd. Problem dotyczą-
cy dróg podnoszony był we wszystkich częściach miasta.

Na drugim miejscu wśród priorytetów wskazano na 
rozwój przedsiębiorczości. Mieszkańcy temat ten również 
podejmowali szeroko. Popierali wszelkie działania mające 
na celu aktywizację na rynku pracy. Pojawiły się również 
postulaty, aby bieruńskie zakłady priorytetowo traktowały 
przy zatrudnieniu mieszkańców Bierunia.

Na trzecim miejscu wśród priorytetów wskazano 
na bezpieczeństwo. Podstawowy postulat mieszkań-
ców w tym zakresie, to zwiększenie liczby nocnych pa-
troli Straży Miejskiej, zwłaszcza w porze nocnej na osie-
dlach. Pojawiły się pojedyncze głosy, aby środki prze-
znaczone dla Straży Miejskiej przekazano Policji. 

W punktacji mieszkańców kolejne miejsce przy-
padło budownictwu mieszkaniowemu i estetyce mia-
sta. Potrzebę budowy mieszkań socjalnych zgłoszono 
we wszystkich częściach miasta. Przy okazji wnoszo-
no o: utylizację płyt azbestowych na blokach, pomoc w 
wyeliminowaniu z osiedli osób nie płacących czynszu , 
doposażenie placów zabaw, czy wręcz zmianę dostaw-
cy wody i pobieranie jej z Oświęcimia, gdzie jest o po-
łowę tańsza. Na pytanie, czym władza miasta powinna 
się zająć w pierwszej kolejności oraz dotyczące propo-
zycji uwag i sugestii, mieszkańcy chętnie odpowiedzie-
li. Łącznie odpowiedzi takich odnotowano ponad dwie-
ście. 

Najczęściej zgłaszano potrzebę zapewnienia 
młodzieży warunków do spędzenia wolnego czasu, 

miejsc pracy w mieście, mieszkań itd. Zgłaszano po-
trzebę zajęcia się trudną młodzieżą. Padały propozycje 
budowy domu spokojnej starości i domu kultury w Bie-

runiu Nowym. Pojawiły się sentymenty, aby usługi prze-
wozowe ponownie w Bieruniu świadczył PKM Tychy. 
Mocno akcentowano potrzebę poprawy estetyki miasta, 
tworzenie miejsc zielonych, skwerów.

Poruszano również sprawę sporu z Tychami o granicę 
wokół Fiata

Oceniając przedstawione fakty, należy mieć na uwadze 
wszystkie aspekty sprawy. Zainteresowane gminy w spo-
sób wyraźny mają różne cele, więc odmienność ich stano-
wisk będzie rzeczą oczywistą. Pamiętać jednak należy, że 
rodowód omówionego problemu powstał w latach najwięk-
szego rozkwitu ustroju socjalistycznego. Dla Tychów ozna-
czał on ekspansję we wszystkich kierunkach, w tym zwłasz-
cza wschodnim, w celu gwałtownego rozwoju miasta. Dla 
Bierunia to czasy powodujące utratę podmiotowości praw-
nej na 16 lat i całkowity zastój rozwoju. Opierając się na 
opublikowanych w BIP informacjach należy stwierdzić, 
że aspekt ekonomiczny sporu w przypadku uwzględnie-
nia wniosku Bierunia w całości oznacza przy uchwalonych 
przez Radę Miasta Tychy dochodach w wysokości 311 mln 
zł, utratę 1,9 % dochodów, a dla Bierunia przy dochodach 
47,8 mln zł to 12,5 % ich wzrostu.

W przypadku Tychów dominująca jest sprawa prestiżu i 
akcentowania więzi miasta z zakładem, czego nie kwestio-
nuje i nie podważa niniejszy wniosek, co w niczym nie prze-
szkadza. Wniosek wręcz utrwala tą więź poprzez propozy-
cję pozostawienia siedziby fabryki w Tychach. 

W przypadku Bierunia, to budowa infrastruktury, której 
miastu brakuje, w tym uporządkowanie przestrzeni wokół 
fabryki Fiata, zwłaszcza w celu uruchomienia terenów pro-
dukcyjno-usługowych oraz zapewnienie podstawowej in-
frastruktury komunalnej mieszkańcom ul. Oświęcimskiej na 
terenie objętym wnioskiem, której Tychy im nie zapewniły.
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Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 
informuje mieszkańców Bierunia iż:

§ Wody deszczowe z rynien, odwodnienia dróg, placów, parkingów nie mogą być odprowadzane 
do kanalizacji sanitarnej.
Jeżeli sytuacje takie mają miejsce, prosimy o kontakt z działem technicznym BPIK Sp. z o.o. 
celem ustalenia prawidłowego włączenia.

§ W dzielnicach Bierunia, w których wybudowana została kanalizacja sanitarna mieszkańcy mają 
obowiązek przyłączenia do niej swoich posesji.
Jeżeli z jakichś uzasadnionych przyczyn, pomimo odebrania projektu technicznego oraz 
materiałów instalacyjnych podłączenie nie zostało dotychczas wykonane, prosi się o niezwłoczne 
podłączenie do 15 września br.

Powyższe należy zgłosić do BPIK Sp. z o.o. przy ul. Jagiełły 13.

Po upływie tego terminu pracownicy BPIK Sp. z o.o. wraz ze Strażą Miejską 
skontrolują posesje. Za nie zgłoszone i nie usunięte nieprawidłowości będą wyciągnięte 
konsekwencje.

          Zarząd BPIK Sp. z o.o.
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Kiedy 1 czerwca, zawodnicy sek-
cji skatowej KS „Unia” Bieruñ 
Stary, rozpoczynali pierw-

sze rozgrywki o tegoroczny „Puchar 
lata” - wydawa³o siê, ¿e zakoñczenie 
dziesiêciu skatowych spotkañ, jest 
baaardzo odleg³e. Tymczasem, czas 
p³ynie szybko -zw³aszcza w mi³ej at-
mosferze Cafe-Baru „Leœnia” i ani siê 
nie obejrzeliœmy, jak minê³o dziesiêæ 
czwartków. 

I oto w sobotê 19 sierpnia, odby³o 
siê uroczyste zakoñczenie turnieju 
po³¹czone z rozdaniem atrakcyjnych 
nagród. Z sêdziowskiego protokó³u 
wynika, ¿e w czasie rozgrywek sklasy-
fikowano 35 zawodników. 

Niekwestionowanym liderem i zdo-
bywc¹ „Pucharu lata” okaza³ siê Jó-
zef Dyjeciñski, który ugra³ 18541 
punktów. Za nim na pozycjach od dru-

giej do siódmej walka by³a zaciêta i o 
ostatecznym miejscu decydowa³y nie-
wielkie ró¿nice punktowe. Ostatecz-
nie czo³ówka u³o¿y³a siê nastêpuj¹co: 
miejsce 2 - Jan Lubecki, 3- Edward 
Jarnot, 4- Bogdan Zyga, 5- Grzegorz 
Kubica, 6- Janusz Pocz¹tek i 7 Leon 
Malina. Pierwsz¹ dziesi¹tkê zamy-
kaj¹: 8- Tomasz Wróbel, 9- Franci-
szek Mrzyk (kierownik sekcji) oraz 
10 Józef Ficek. 

Dalej, znów doœæ wyrównana staw-
ka: 11-Marian Lach, 12- Czes³aw 
Piekorz, 13- Jan Ko³acz, 14- Jan Ko-
curek, 15 - Karol Malina, 16- Piotr 
B³a¿ek.

Ale przecie¿ klasyfikacja, choæ 
wa¿na, nie jest najwa¿niejsza. Wa¿ne, 
¿e skaciorze potrafi¹ udanie ³¹czyæ 
ostr¹ sportow¹ rywalizacjê, z rekre-
acyjnym spotkaniem towarzyskim. 

A podsumowanie kilku najwa¿-
niejszych dla nich imprez, zawsze 
po³¹czone jest z fajn¹ biesiad¹. Dziêki 
pieni¹dzom z tzw. wpadek oraz po-
mocy sponsorów, zawodnicy otrzy-
muj¹ atrakcyjne nagrody. Tym razem 
by³ wœród nich: zestaw DVD a i ostat-
nia nagroda za zajêcie 17 miejsca (tak, 
tak) by³a ca³kiem, ca³kiem...

 Sekcja skatowa KS „Unia” 
Bieruñ Stary dziêkuje sponsorom: 
Urzêdowi Miasta Bieruñ, Stowa-
rzyszeniu Mi³oœników 600 letnie-
go Bierunia, panu Eugeniuszowi 
Wróblowi oraz pañstwu B³a¿kom. 
Jednoczeœnie zaprasza na kolejne 
rozgrywki. Najbli¿sze to miêdzy in-
nymi: cykl rozrywek o Mistrzostwo 
Bierunia (pocz¹tek 7 wrzeœnia) i tur-
niej Grand Prix Powiatu Bieruñsko 
Lêdziñskiego.

Puchar dla Józefa Dyjeciñskiego

Paweł tryumfuje!

Paweł Laby - wychowanek UKS 
“Maraton - korzeniowski.pl” w 
Bieruniu specjalizujący się w 

biegu na dystansie 600 m znów poka-
zał z najlepszej strony.

 Tym razem, podczas Mityngu Lek-
koatletycznego, który odbył się  w 
Sosnowcu (stadion MKS MOS “Pło-

mień Sosnowiec”) okazał się najlep-
szy w kategorii młodzików biegu na 
800 m. Uzyskany wynik 2:06,74 po-
twierdza jego wysoką dyspozycję. Był 
to dla Pawła następny ze sprawdzia-
nów przed jesiennymi zawodami, z 
których najważniejsze są Mistrzostwa 
Międzywojewódzkie - kwalifikacja do 
Mistrzostw Polski Młodzików. 



14 RODNIA · 20 SIERPIEŃ 2006 r. 15RODNIA · 20 SIERPIEŃ 2006 r.

ROZMAITOŚCI

ŚLĄSKIE POŚREDNICTWO 
FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWE

Mikołów, ul. Krakowska 33
tel. 032/738-22-66

Najlepsze kredyty gotówkowe i oddłużeniowe.
Wysokie kwoty kredytów również bez zgody małżonka 

szybka decyzja kredytowa, niskie raty na 8 lat.
  

Przykadowe raty:
20.000 - rata 285 PLN/m-c.
30.000 – rata 428 PLN/m-c. 

OGŁOSZENIE!!!

Dnia 29.08.2006r. o godz. 16.30.
w Przedszkolu nr 1

W Bieruniu przy ul. Chemików 33
Odbędzie się spotkanie z rodzicami

Dzieci 6-letnich realizujących obowiązek
szkolny w roku 2006/2007

w oddziałach zerowych 
przy Szkole Podstawowej 

(bez wyżywienia).

Po spotkaniu będzie możliwość zakupienia 
podręczników na kiermaszu zorganizowa-

nym przez wydawnictwo edukacyjne. 

Zapraszamy
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SPORT

Z ziemi włoskiej...
Grupa lekkoatletów UKS “Ma-
raton - korzeniowski.pl” w 
Bieruniu, w czasie wakacji 
po raz kolejny przebywała na 
obozie treningowym we Wło-
szech

Podobnie jak w roku 2002 spę-
dziła dwa tygodnie w nadmor-
skiej miejscowości Bibione (po-

łożone ok. 100 km od Wenecji)Jak za-
pewnia Katarzyna Śleziona -były to 
dni wypełnione  treningami przygoto-
wującymi zawodników do najważniej-
szych w tym sezonie imprez rangi mi-
strzowskiej i nie tylko. Młodzi zawodni-
cy trenowali na miejscowym stadionie 
lekkoatletycznym oraz ciekawej, asfal-
towej trasie, pod aleją drzew - popular-
nych tam pinii. Resztę wolnego czasu 

spędzali na codziennym plażowaniu 
nad wspaniałym i ciepłym Adriatykiem 
oraz poznawaniem samego miasta i 
jego okolic. Bibione to miejscowość 
wypoczynkowa, do 
której co roku przy-
jeżdża rzesza tu-
rystów z całej Eu-
ropy. Znajduje się 
tutaj m.in. znany 
ośrodek rehabilita-
cyjny z basenami 
termalnymi, wspa-
niałe Luna Parki, 
“Miasteczka wod-
ne” itp. W drodze 
do Włoch i wraca-
jąc do kraju była 
okazja na zwiedze-
nie kilku ciekawych 
miejsc m.in. w Au-
strii okolic Klagen-

Łysina w siatce
Jak co roku Referat Sportu i Re-

kreacji Urzędu Miasta Bierunia 
organizuje turniej siatkówki pla-

żowej na kąpielisku “Łysina” w Bieru-
niu. Tym razem, zawody odbyły się  29 
lipca. Do rywalizacji zgłosiło się 6 ze-
społów, które rozlosowano do 2 grup 
eliminacyjnych. Turniej rozgrywano do 
dwóch wygranych setów do 15 pkt.
W meczu  o III miejsce  B. Kubieniec i 
K. Szlęzak pokonały 2:0 (15:7, 15:12) 
D. Orocza i D. Kozyrę. 

Natomiast I miejsce wywalczył zespół 
Piotra Tuchowskiego i Przemysława 
Wyszkowskiego pokonując 2:0 (15:
9, 15:9)  T. Mizerskiego i A. Żmudę.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczo-
we w postaci odzieży sportowej i piłek 
do siatkówki plażowej. Zawody pro-
wadzili i sędziowali panowie: M. Po-
ciennik i P. Lorens.

vZapraszamy za rok.

Z prasy
Wobec pojawiającej się kryty-
ki przedrukowujemy notatkę, 
która ukazała się na łamach 
Gazety Wyborczej,  nieuwikła-
nej w  bieruńskie  dylematy. 
Chcemy aby czytelnicy sami 
wyrobili sobie opinię.

Bieruń ma jeden z najnowocze-
śniejszych elektronicznych sys-
temów obiegu dokumentów 

Mieszkańcy Bierunia mogą w każdej 
chwili sprawdzić, co dzieje się z pi-
smami, które złożyli w Urzędzie Mia-
sta. Wystarczy wejść na stronę inter-
netową i zalogować się. Bieruń jako 
pierwszy wprowadził elektroniczny 
obieg dokumentów na tak szeroką 
skalę. - Skanujemy pismo i umiesz-
czamy je w bazie danych. Inne mia-
sta archiwizują tylko opisy dokumen-
tów - mówi Grzegorz Długajczyk, kie-
rownik referatu informatyki w bieruń-
skim Urzędzie Miasta. Taki cyfrowy 
system obiegu dokumentów jest bar-
dzo praktyczny, bo od 17 sierpnia sa-
morządy muszą uruchomić elektro-
niczne skrzynki podawcze. Dzięki nim 
będzie można złożyć pismo, nie przy-
chodząc do urzędu.

Źródło: Gazeta Wyborcza Katowice 
2006-08-03

furthu nad jeziorem Worthersee, oraz 
przepięknego, zabytkowego miasta 
Mikulov w Czechach. 



W drogę z nami wyrusz Panie...
12 lipca z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym wyruszyła XXIV Pie-
sza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymi wypraszali łaski dla siebie i całej parafii przed 
obliczem Jasnogórskiej Pani.

Wraz z Ks. Wikarym Marcinem Ryszka w środę po 
porannej Eucharystii sprawowanej w intencji piel-
grzymów wyruszyło 54 pątników. Trasa wiodła przez 

te same miejscowości co w uprzednich latach. Pątnicy za-
trzymali się w Ciężkowicach, Błędowie, Ogrodzieńcu, Niego-
wej i Olsztynie. Łącznie przeszli 140 kilometrów.

Podczas drogi pielgrzymi zmagali się z  upałem, burzą oraz 
ulewnym deszczem. Śpiew i modlitwa towarzyszyły im cała 
drogę. Odbył się również tradycyjny chrzest osób idących 

pierwszy raz. Były ogniska 
i wspólne wieczory. Siły na 
drogę czerpano z Eucha-
rystii.

Na miejsce pielgrzy-
mi dotarli 17 lipca. Ostat-
nie kroki dzielące ich 
od domu Maryi przeszli 
na kolanach. Po krótkiej, 
wspólnej modlitwie wszy-
scy udali się do Kaplicy 
Cudownego Obrazu, by 
przywitać się z Matka Bożą 
oraz podziękować za siły 
podczas pielgrzymkowe-
go szlaku. 

Do pielgrzymów idących pieszo, dołączyła z parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa grupa pątników uda-
jących się na Jasna Gorę autokarem. Wszyscy razem 
uczestniczyli o godz. 19.30 w Eucharystii w kaplicy cu-
downego obrazu Matki Bożej w intencji całej parafii i piel-
grzymów. Grupa pielgrzymów po apelu Jasnogórskim 
pod przewodnictwem Ks. Marcina Ryszki uczestniczy-
ła w całonocnym czuwaniu. O północy wszyscy uczest-
niczyli we Mszy Świętej w intencji parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.

Pielgrzymka zakończyła się o godz. 4.00 rano 18 lipca 
b.r. Uczestnicy powrócili do domów wierząc, że Jasno-
górska Pani wysłucha ich próśb i wyprosi u swego Syna 

potrzebne łaski. Pielgrzymi Opuszczali Jasną Gorę z na-
dzieja, że dane im będzie powrócić za rok.

Serdeczne podziękowania należą się tym wszystkim, 
którzy włączyli się w jej przygotowanie oraz służbę pod-
czas jej trwania. Dziękujemy kierowcom panu Henry-
kowi Morkisz, panu Andrzejowi Trela, panu Adamo-
wi Jaromin za kołaczyki dla pielgrzymów, panu Karolo-
wi Bendel za wędlinę oraz rodzinom Morkisz, Magiera i 
Michałowi Siupce. 

Niech Maryja Pani Jasnogórska ma w swojej opie-
ce wszystkich pielgrzymów, tych których pozostawili w 
swych domach oraz całą parafię Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Bieruniu Nowym.

Agnieszka Pajkusz


