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Z a p r o s z e n i e
Zapraszam Mieszkań-

ców Bierunia, do wzięcia 
udziału w uroczystości od-
słonięcia przywróconego 

do historycznego
 kształtu - pomnika 

Powstańców Śląskich.
Uroczystość odbędzie się 3 
września o godzinie 16.00 
na Rynku naszego miasta
Burmistrz Ludwik Jagoda.

Zabawa trwa - 
mamy kolejnego zwycięzcę.

Elżbieta Gniza mieszkająca 
przy ulicy Onufrego, rozwią-
zała krzyżówkę której hasło 
brzmiało: „Jedność zaprasza” i 
drogą losowania, została  kolej-
ną laureatką naszego konkursu. 
Zapraszamy panią Elżbietę do 
Jutrzenki po odbiór kuponu 
upoważniającego do bezpłat-
nych zakupów dowolnie wy-
branych towarów w sklepach 
SUH „Jedność” na kwotę 50 zł. 
Informujemy, że sklep w tym 
wypadku nie wydaje reszty. 
Gratulujemy i zapraszamy 
wszystkich Czytelników do 
dalszej zabawy.
W tym wydaniu Rodni za-
mieszczamy ostatnią krzyżów-
kę sponsorowaną przez SUH 
„Jedność”. Wśród tych, któ-
rzy dostarczą do Jutrzenki pra-
widłowe rozwiązanie, rozlosu-
jemy ostatni już kupon o war-
tości 50 zł do zrealizowania 
w sklepach „Jedności” w Bie-
runiu Nowym przy ulicy War-
szawskiej lub w Bieruniu Sta-
rym  przy ulicy ks. Trochy. 

Zapraszamy do zabawy.   

Zakupy 
za darmo
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INFORMATOR Telefon

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

216-40-35
Faks: 

216-47-77

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Jan Podleśny 216-40-35

SEKRETARZ MIASTA
Jerzy Stok

216-40-35
w. 14

URZĄD MIASTA

Wydział Ładu Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami 216-43-22

Wydział Gospodarki Komunalnej 216-47-19

Wydział Inwestycji Miejskich 
i Remontów 216-45-02

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

216-40-85
w. 26

Referat Administracji 216-40-85

Wydział Spraw Obywatelskich 216-41-04

Wydział Finansowy 216-41-18

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

Ośrodek Edukacji 216-16-35

Bieruński Ośrodek Kultury 216-40-16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216-21-76

RADA MIASTA

Dyżury

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

216-40-35
w. 34

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

216-40-35
w. 34

STRAŻ MIEJSKA

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

POLICJA

Tel. dyżurny (nr bezpłatny) 997

Policja w Lędzinach 216-75-40

STRAŻ POŻARNA

Tel. alarmowy 998

Centrum Alarmowe OSP 986

POGOTOWIA

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Energetyczne 991

Pogotowie Gazowe 227-31-24

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 782-90-00

Zarząd Dróg Powiatowych 216-61-73

DNI BIERUNIA

Jedną z gwiazd wieczoru 
dożynkowego będzie Ze-
spół Underground. Gru-
pa powstała w Rybniku w 
1997 roku a jej  założycie-
lami są m. in. Aleksandra 
Biela (gitara prowadząca, 
śpiew), Łukasz Jednicki 
(gitara basowa). Po zmia-
nach personalnych jesienia 
200-go roku zespół umoc-
nili Krzysztof Macha (per-
kusja) a także Michał Roz-
bicki (gitara, śpiew). Un-
derground zagrał już ponad 
100 koncertów. Brał udział 
w występach wraz z czo-

łówką polskiej sceny roc-
kowej. Grupa uczestniczy-
ła m.in. w koncercie Wiel-
kiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Underground 
udzielił również wielu wy-
wiadów radiowych i praso-
wych, co przyczyniło się do 
zaznajomienia publiczności 
z twórczością zespołu. Mu-
zyka grupy to melodyjna 
odmiana amerykańskiego 
rocka, czerpiąca inspiracje 
z różnorodnych muzycz-
nych źródeł, w których każ-
dy może się odnaleźć.

Przegląd amatorskich ze-
społów śpiewaczych pre-
zentujących autentyczny 
repertuar muzyczny i śpie-
waczy związany z tradycją 
i kulturą Górnego Śląska., 
zwłaszcza Ziemi Pszczyń-
skiej i poszczególnych re-
gionów jest celem XI już  
Przeglądu Zespołów Folk-
lorystycznych. Prezentacja 
rozpocznie  się 5 września  
w niedzielę o godz. 11.00 
na estradzie w Rynku na-
szego miasta.  Nad przebie-
giem Przeglądu organizo-
wanego tradycyjnie przez  
Bieruński Ośrodek Kultu-
ry czuwać będzie Komisja 
Artystyczna, która będzie 
brała pod uwagę następu-
jące kryteria: dobór repertu-
aru prezentującego muzykę, 
śpiew, stroje, rekwizyty lu-
dowe, interpretację i sposób 
wykonania, czystość gwa-
ry, ogólny wyraz artystycz-
ny oraz udział dzieci i mło-
dzieży w gronie zespołu.
Do udziału zgłosiły się na-
stępujące zespoły:
Zespół Pieśni i Tańca „Wo-
lanie” z Woli, Zespół Śpie-
waczy „Górzanie” z Woli, 
Zespół Pieśni i Tańca „Swo-
janie” z Frydka, Zespół 

Śpiewaczy „Jankowiczan-
ki” z Jankowic, Zespół Śpie-
waczy „Lędzinianie” z Lę-
dzin i Folklorystyczny Ze-
spół Śpiewaczy „Talizman” 
z Pawłowic

Po przerwie obejrzymy i 
wysłuchamy programów 
które przedstawią :
Folklorystyczny Zespół 
Śpiewaczy „Nowobieru-
nianki” z Bierunia, Ze-
spół Śpiewaczy „Bojszo-
wianie” z Bojszów, Ze-
spół Śpiewaczy „Ścier-
nianeczki” z Bierunia, Ze-
spół Śpiewaczy „Czarko-
wianki” z Czarkowa,  Ze-
spół Śpiewaczy „Wiślan-
ki” z Wisły Małej, Re-
gionalny Zespół Śpiewa-
czy „Rodostowiczanki” 
z Radostowic, Zespół Re-
gionalny „Brzeźczanie” z 
Brzeźc oraz Zespół Śpie-
waczy „Dziećkowiczanki” 
z Dziećkowic.
W trakcie obrad jury wy-
stąpi zespół „Hajduki” z 
Oświęcimskiego Centrum 
Kultury.
Zapowiada się muzyczna 
uczta dla wszystkich miło-
śników folkloru. 

Zapraszamy

 - najpopularniejszy mu-
zyk polskiej sceny pop - dan-
ce będzie gwiazdą wieczoru 
Dni Bierunia. Jego koncert 
na Rynku zaplanowano na 5 
września około godz. 21.00
Stachursky swój talent odzie-
dziczył po ojcu, jazzowym per-
kusiście. Choć tata wybrał dla 
syna karierę saksofonisty, ten 
w wieku 13 lat zamienił kolek-
cje puszek po piwie na gitarę... 
i tak się wszystko zaczęło.
Najpierw był rockmanem, li-
derem zespołu Eve Boys. Ka-
rierę solową rozpoczął osiem 
lat temu, gdy nagrał piosenkę, 
pt. „Taki jestem”. Przebój ten 
odniósł fenomenalny sukces. 
Utwór ten zdobył nawet popu-
larność w dyskotekach w Chi-
cago. W tamtejszych polonij-

nych klubach piosenka ta była 
przebojem. Wówczas w Polsce 
było bardzo głośno o Stachur-
sky’m. Wzbogacona brzmie-
niowo wersja owej płyty uka-
zała się jako tzw. bonus na do-
datkowej płycie CD przy oka-
zji wydania w 1999 roku albu-
mu „STACHURSKY - Moje 
najlepsze piosenki”. Jacek Sta-
chursky oficjalnie sprzedał na 
polskim rynku prawie 700 ty-
sięcy kaset i płyt CD. Wycofał 
się jednak z produkcji kaset MC 
i na rynku są dostępne jedynie 
płyty CD z jego nagraniami. 
Każdy z dotychczasowych al-
bumów Stachurky'ego był wiel-
kim sukcesem komercyjnym.
W 2001 roku artysta obniżył 
ceny swoich płyt, aby przeciw-
działać piractwu.

Rocznie gra 60 - 70 koncertów, 
głównie plenerowych i w do-
brych, dużych dyskotekach. 
Przyciąga na swoje imprezy 
nawet kilkadziesiąt tysięcy wi-
dzów.
Nie bywa na bankietach, rzad-
ko udziela wywiadów, spora-
dycznie pokazuje się w tele-
wizji.
W 2000, 2001 i 2002 roku wy-
stąpił na Festiwalu w Opolu, 
gdzie został uhonorowany na-
grodą SUPERJEDYNKI. Set-
ki tysięcy fanów wysłało kart-
ki do telewizji z propozycją, 
aby to właśnie on wystąpił na 
finałowym koncercie plebiscy-
tu. Wcześniej Stachursky jakoś 
nie miał szczęścia do mediów 
pomimo faktu, że śpiewał prze-
bój za przebojem a jego płyty 

rozcho-
dziły się 
w wielo-
tysięcz-
nych na-
kładach. 
Był ko-
c h a n y 
p r z e z 
fanów i 
niezau-
w a ż a -
ny przez 
k r y t y -
k ó w . 
Gdy w 
1 9 9 9 
roku był 

bardzo blisko otrzymania na-
grody „Fryderyka” w kategorii 
muzyki tanecznej - tę kategorię 
zlikwidowano.
Często bywa za granicą, gdzie 
koncertuje. Każda jego płyta 
nagrywana jest jednocześnie 
w kilku krajach. Współpraco-
wał m.in. z zespołem Fun Fac-
tory oraz z DJ- em Bobo (René 
Baumann), z którym w kwiet-
niu 1999 roku nagrał piosenkę 
zatytułowaną „This World is 
Magic”. Utwór ten znalazł się 
na singlu pod tym samym tytu-
łem, na krążku pt. „Moje naj-
lepsze piosenki” oraz na albu-
mie DJ-a Bobo pt. „The Ulti-
mate Megamix”

Zapraszamy na bieruński
 rynek do wspólnej zabawy

Jacek Stachursky Rockowe granie 

XI Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych

Zapraszamy miłośników folkloru
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INFORMATOR Telefon

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

216-40-35
Faks: 

216-47-77

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Jan Podleśny 216-40-35

SEKRETARZ MIASTA
Jerzy Stok

216-40-35
w. 14

URZĄD MIASTA

Wydział Ładu Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami 216-43-22

Wydział Gospodarki Komunalnej 216-47-19

Wydział Inwestycji Miejskich 
i Remontów 216-45-02

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

216-40-85
w. 26

Referat Administracji 216-40-85

Wydział Spraw Obywatelskich 216-41-04

Wydział Finansowy 216-41-18

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

Ośrodek Edukacji 216-16-35

Bieruński Ośrodek Kultury 216-40-16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216-21-76

RADA MIASTA

Dyżury

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

216-40-35
w. 34

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

216-40-35
w. 34

STRAŻ MIEJSKA

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

POLICJA

Tel. dyżurny (nr bezpłatny) 997

Policja w Lędzinach 216-75-40

STRAŻ POŻARNA

Tel. alarmowy 998

Centrum Alarmowe OSP 986

POGOTOWIA

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Energetyczne 991

Pogotowie Gazowe 227-31-24

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 782-90-00

Zarząd Dróg Powiatowych 216-61-73

Wyniki czerwcowym wyborców 
do Parlamentu Europejskiego mają 
bezpośredni wpływ na zwołane na 
dzień 12 września br. przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
wyborcy uzupełniające do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród 
osób, które otrzymały z nasze-
go województwa mandat do Parla-
mentu Europejskiego znalazło się 
dwóch Senatorów: Genowefa Gra-
bowska z okręgu katowickiego i 
Adam Gierek z okręgu sosnowiec-
kiego. Funkcji w dwóch parlamen-
tach nie można godzić nie mówiąc 
już o tym, że jest to fizycznie nie-
możliwe. Znacznie większe praw-
dopodobieństwo skrócenia kaden-
cji Sejmu i przeprowadzenia wy-
borów przedterminowych odłożo-
no na termin późniejszy. Wracając 
do tematu należy przypomnieć, że 
w wyborach do Senatu kandydaci 
wybierani są imiennie. Bieruń włą-
czony jest do Okręgu Wyborcze-
go Nr 30 wraz z pozostałymi gmi-
nami powiatu, Chorzowem, Kato-
wicami, Mysłowicami, Piekarami 
Śląskimi, Ruda Śląska, Siemiano-
wicami Śląskimi, Świętochłowica-
mi i Tychami. Z Okręgu tego wy-
bieranych jest w wyborach “termi-
nowych” czyli po upływie kaden-
cji 3 senatorów, chyba że w przy-
padkach przewidzianych  w ordy-
nacji wyborczej poszczególne man-
daty wygasną wcześniej. Z wyja-
śnień Państwowej Komisji Wybor-
czej wynika, że wybory uzupełnia-
jące do Senatu mają charakter lokal-
ny i w związku z tym uczestniczyć 
z nich mogą jedynie wyborcy uję-
ci w rejestrach wyborców w gmi-
nach położonych na terenie okręgu, 
w którym zarządzono wybory uzu-
pełniające. Oznacza to, że do spisu 
wyborców nie mogą być dopisani 
wyborcy przebywający czasowo na 
obszarze gminy, ani też osoby nie 
ujęte w rejestrach wyborców w da-
nym okręgu wyborczym przebywa-
jące w dniu wyborów np. w szpita-
lach, zakładach karnych itd.
Przesłana interpretacja uzasadnia 
dopisywanie do spisu wyborców w 
dniu głosowania na podstawie za-
świadczenia o prawie do głosowa-
nia jedynie tych wyborców, którzy 
otrzymali zaświadczenie w gminie 

położonej na terenie danego okrę-
gu wyborczego oraz wyłączą dopi-
sywanie do spisów wyborców oby-
wateli polskich zamieszkałych za 
granicą.
W Bieruniu wybory przeprowa-
dzone będą w 11 Obwodowych 
Komisjach. Zarówno granice jak i 
siedziby komisji będą takie same 
jakie obowiązywały przy wybo-
rach do Parlamentu  Europejskie-
go. Wyborcy mogą oddać głos tyl-
ko na nazwisko jednego kandyda-
ta.. Mandat otrzyma ten kandy-
dat, który uzyska najwięcej głosów 
w Okręgu. W Okręgowej Komi-
sji Wyborczej w Katowicach swo-
ich kandydatów na senatora zareje-
strowało 9 komitetów wyborczych. 
Natomiast w okręgu sosnowieckim 
- 13 kandydatów.
Pełnomocnicy tych komitetów 
mieli prawo zgłosić swoich kan-
dydatów do pracyw Obwodowych 
Komisjach Wyborczych. W Bie-
runiu z tego prawa skorzystało
7 komitetów.
Komisje Wyborcze wybrane Za-
rządzeniem Burmistrza będą pra-
cowały w 8 osobowych składach. 
W każdej komisji będzie praco-
wała jedna osoba wskazana przez                    
Burmistrza. Lokale wyborcze będą 
otwarte dla wyborców w dniu 12 
września w godzinach od 6.00 
- 20.00.
O wynikach oraz innych ważnych 
decyzjach  dotyczących wyborów, 
powiadomimy wyborców w kolej-
nych numerach gazety.

Jerzy Stok

ROZMAITOŚCI

Wkrótce kolejne 
wybory

Miło nam poinformować, że w gru-
pie osób zabiegających o utworze-
nie Poczty przy ulicy Granitowej 
są również radni z Nowego Bie-
runia, wśród których są także ini-
cjatorzy całej akcji. Wśród naj-
bardziej zaangażowanych zna-
leźli się Andrzej Bibrzycki, Ry-
szard Piskorek, Władysła-
wa Dziędziel, Krystyna Wróbel 
i Bogdan Hutek

Radni 
zabiegają 
o pocztę 
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KOMUNIKATY

Numer 
obwodu

GRANICE OBWODU Siedziba Obwodowej 
Komisji 

1 Ulice: Adama, Domy Polne, Kamieniczna, Kusocińskiego, Latochy, Licealna, Łowiecka, Łysi-
nowa, 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, Soli-
darności, 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. Tro-
chy, 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, Kró-
lowej 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.

O B W I E S Z C Z E N I E  
BURMISTRZA MIASTA BIERUŃ z dnia 10.08.2004 r.

W sprawie: numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w Bieruniu do przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 września 2004 r. w Okręgu Wyborczym Nr 30
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 12 września 2004 r. od godz. 600 do 2000. 
Burmistrz Miasta  Bieruń Ludwik Jagoda
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Pełny remont z modernizacją 
przeszedł w tym roku pawilon 
handlowy Spółdzielni Usługo-
wo Handlowej „Jedność”. Pra-
ce rozpoczęto 11 maja a zakoń-
czenie zaplanowano na koniec 
sierpnia. Najważniejsze 
jednak, że mimo 
szerokiego za-
kresu prac, dzia-
łające tam pla-
cówki handlowe 
niemal prze cały 
okres remon-
tu były dostęp-
ne dla mieszkań-
ców. Wyjątkiem 
był sklep odzieżowy, nieczyn-
ny przez ok. 2 tygodnie. Wy-
konawcami były dwie firmy: 
PPHU „Konsil” w Lędzinach, 
który zajął się adaptacją istnie-
jących pomieszczeń na sklep 
budowlany oraz Zakład Ogól-
nobudowlany Jacek Wróblew-
ski, który wymienił wszyst-
kie okna i drzwi, a także zbu-
dował dwa nowe podjazdy dla 
osób niepełnosprawnych oraz 
odnowił zniszczoną elewację. 

Nowy, piaskowo-
zielony kolor budyn-
ku jest elementem 
określonego wize-
runku, ma przypomi-
nać barwy spółdziel-
cze. Podobnie  w 
krótkim czasie mają 
wyglądać inne spół-
dzielcze placówki. 

Z dzierżawionej części oprócz 
dotychczasowego „Rolnika” 
został wyodrębniony sklep bu-
dowlany, zaopatrujący w ma-
teriały budowla-

ne pierwszej potrzeby. Wartość 
kapitalnego remontu przekro-
czyła 100 tys. zł.
Miejmy nadzieję, że tak ład-
nie odnowiony budynek dłu-
go będzie cieszył wszystkich 
użytkowników - mówi prezes 
SUH „Jedność” Rozalia Wró-
bel. Chcielibyśmy, aby również 
otoczenie Rynku wyglądało ele-
gancko. Tak kompleksowy re-
mont zarząd planuje jeszcze w 
tym roku w Lędzinach.

MIEJSKIE SPRAWY

Remont 
pawilonu

Po opublikowaniu w nume-
rze sierpniowym Rodni zasad 
i kryteriów przyznawania sty-
pendiów studentom określo-
nych przez Radę Miejską w 
uchwale podjętej w ubiegłym  
roku oraz po ogłoszeniu pod-
czas mszy świętych informacji 
Starosty dotyczącej możliwo-
ści uzyskania stypendium przez 
mieszkańców gminy - uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych   i 
studentów ze środków unij-
nych do Urzędu zaczęli zgła-
szać się zainteresowani.
Na wstępie pragnę zwrócić 
uwagę, że są to dwa różne te-
maty i różne źródła finansowa-
nia. Wspólny jest tylko cel, któ-
rym jest pomoc finansowa mło-
dzieży.
Omówię obie ścieżki pomo-
cy, koncentrując się głównie 
na gminnej. We wrześniu ubie-
głego roku Rada Miejska pod-
jęła Uchwałę Nr VIII/2/2003 w 
sprawie zasad udzielania sty-
pendium dla studentów. W paź-
dzierniku tego samego roku 
Burmistrz wydał Zarządzenie 
Nr B/80/2003 w sprawie przy-
znawania stypendiów dla stu-
dentów, które jest aktem wy-
konawczym do przytoczonej 
wcześniej uchwały. Oba doku-
menty dostępne są na stronach 
internetowych Urzędu oraz w 
BIP. Osoby, które nie mają do-
stępu do internetu mogą zapo-
znać się z tekstami  w Biurze 
Rady w godzinach pracy. Do-
datkowych informacji udzie-
la również Sekretarz Miasta. 
Wiele osób, które zapoznały się 
z przytoczonymi przepisami 
nadal ma niedosyt. W związ-
ku z tym powtórzę niektóre in-
formacje przekazane w nume-
rze sierpniowym oraz wyja-
śnię najczęściej sygnalizowane 
problemy. Uchwała Rady Miej-
skiej ustaliła następujące zasa-
dy. Aby można było ubiegać się 
o stypendium, należy spełnić je 
wszystkie, oto one:
- należy być studentem wyż-
szej uczelni prowadzonej w 

systemie dziennym, wieczo-
rowym lub zaocznym. Nie ma 
znaczenia czy jest to uczelnia 
publiczna czy też niepublicz-
na. Ma to być wyższa szko-
ła, w której uzyska się co naj-
mniej licencjat. Nie należy my-
lić wyższych szkół ze szkołami 
tzw. studium policealnym lub 
podobnymi,
- nie można mieć ukończonych 
25 lat, czyli do daty urodzin 
można się ubiegać, jeżeli osoba 
zainteresowana urodziła się np. 
w listopadzie czy grudniu,
- stypendium mogą otrzymać 
mieszkańcy - studenci zamel-
dowani na pobyt stały w Bie-
runiu,
- o stypendium mogą ubiegać 
się osoby, które mają znaczące 
osiągnięcia w dziedzinie nauki, 
kultury, sportu. Osiągnięcia te 
są ogólnie znaczne i społecznie 
aprobowane, przez co mają po-
zytywny wpływ na mieszkań-
ców gminy Bieruń wzbogaca-
jąc przy tym jej tożsamość i do-
konania. Przytoczona dosłow-
nie treść jednego z kryteriów, 
stwarza wielu osobom zainte-
resowanym trudności interpre-
tacyjne. W Zarządzeniu Burmi-
strza, o którym mowa wyżej, 
określono co należy rozumieć 
jako osiągnięcia:
- ponadlokalne wysokie miej-
sca w olimpiadach lub kon-
kursach, osiągnięte w trakcie 
nauki,
- działalność charytatywna,
- otrzymane nagrody Burmi-
strza, Wojewody, Ministra Kul-
tury itd.
Kryterium to należy spełnić tak 
jak pozostałe. Potocznie nazy-
wam je „zasługi dla miasta”.
Fakt studiowania należy udo-
kumentować zaświadczeniem 
uczelni. Jeżeli wystąpią trud-
ności z otrzymaniem zaświad-
czenia we wrześniu, to na okres 
przejściowy dopuszczalne jest 
przedstawienie np. kserokopii 
strony pierwszej indeksu oraz 
zawierającej wpis o zaliczeniu 
roku lub semestru. Udokumen-

Garść dodatkowych 
informacji 
o stypendiach

tować należy wysokość docho-
du w rodzinie. Dochód ten nie 
może być wyższy niż 824 zł 
brutto. 
Aby nie było wątpliwości su-
mowane są dochody wszyst-
kich, którzy je osiągają w ro-
dzinie. Jeżeli student otrzy-
muje stypendium z uczelni, to 
również je ujawnia i uwzględ-
nia  w dochodzie rodziny. Dla 
osób pracujących, zaświadcze-
nie o wysokości dochodów wy-
stawiają pracodawcy. Emeryci 

i renciści przedstawiają odci-
nek renty z września  br. Kom-
plet dokumentów należy zło-
żyć w Biurze Rady nie później 
niż do 30.09 br. wraz   z wnio-
skiem, który można ściągnąć z 
internetu lub pobrać w Biurze 
Rady. Wszystkie wnioski zo-
staną zweryfikowane przez ko-
misję, która przedstawi Burmi-
strzowi propozycje. Z osobami, 
które otrzymają stypendium 
zawarta będzie umowa. 
Stypendium będzie przy- 11
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SPOŁECZEŃSTWO

Ustawa o świadczeniach ro-
dzinnych weszła w życie 1 
maja 2004r. Zanim w maju za-
częła ona obowiązywać, była 
już dwa razy nowelizowana. 
Nikt do końca nie wiedział jaki 
będzie jej ostateczny kształt. 
Niestety zdarzyło się tak, że 
najpierw wprowadzono usta-
wę o świadczeniach rodzin-
nych, a dopiero potem zaczę-
to wyjaśniać zawarte w niej 
niejasności. Ustawodawca nie 
doprecyzował przepisów usta-
wy, co spowodowało powsta-
nie wątpliwości w jej stosowa-
niu. Zbyt krótki okres od opu-
blikowania ustawy do wejścia 
jej w życie spowodował, że nie 
została wypracowana jednoli-
ta jej wykładnia. Spowodowa-
ło to powstanie szeregu wątpli-
wości, których ustawodawca 
nie usunął, a gminy miały obo-
wiązek dokonywania wypłaty 
świadczeń.
W związku z licznymi pytania-
mi z gazet lokalnych, dotyczą-
cymi zasadności przyznania, 
odmowy i wstrzymania wypła-

ty świadczeń rodzinnych, wy-
jaśniam jedną z niejasności za-
wartych w ustawie:
I. Zasiłek rodzinny wraz z do-
datkami przysługuje jeżeli do-
chód rodziny w przeliczeniu 
na osobę nie przekracza kwo-
ty 504zł, a w przypadku gdy 
członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub orze-
czeniem o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełno-
sprawności kwoty 583zł.
II. Zasiłek rodzinny wraz z do-
datkami przysługuje także gdy 
dochód rodziny przekracza 
w/w kwotę o kwotę niższą lub 
równą kwocie odpowiadającej 
najniższemu zasiłkowi rodzin-
nemu przysługującemu w okre-
sie, na który jest ustalony, jeże-
li przysługiwał w poprzednim 
okresie zasiłkowym.
Przykładem wyjaśnienia tej 
sytuacji może być osoba Pani 
Grażyny Kucz, która nie może 
się zgodzić z zaistniałymi 
zmianami.
W/w jest samotną matką, wy-
chowuje jedno dziecko, po-

biera rentę rodzinną. Ponad-
to Pani Kucz otrzymywała za-
siłek rodzinny w poprzednim 
okresie zasiłkowym. Z zebra-
nej dokumentacji, do otrzyma-
nia świadczeń rodzinnych wy-
nika, że średni miesięczny do-
chód rodziny Pani Kucz, w 
roku 2002r., wyniósł 535 zł na 
osobę.  
Uwzględniając w/w podstawę 
prawną oraz mając na uwadze 
dobro rodziny, do ustawowej 
kwoty 504 zł, na osobę, doda-
no 43 zł, tj. kwota najniższego 
zasiłku rodzinnego. W ten spo-
sób dochód rodziny Pani Kucz 
mieści się w kryterium ustawo-
wym. W związku z powyższym 
zasiłek rodzinny wraz z dodat-
kami został przyznany rodzi-
nie. Jednakże, pod koniec lipca 
bieżącego roku (po trzech mie-
siącach realizacji świadczeń) 
na stronie internetowej MPiPS 
ukazało się wyjaśnienie co do 
sposobu obliczania dochodu 
rodziny.
Kwotę najniższego zasiłku ro-
dzinnego dolicza się tylko je-
den raz, do średniego, mie-

sięcznego dochodu rodziny, 
bez względu na liczbę osób w 
rodzinie. 
Powstały w ten sposób cha-
os spowodował, że trzeba było 
ponownie zweryfikować złożo-
ne wnioski i w przypadku gdzie 
dochód uległ zmianie dokonać 
wstrzymania wypłaty świad-
czeń i zarządać, na podstawie 
art. 30 ust. 1 i ust. 6 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych, 
zwrotu wypłaconej sumy.
Po analizie wniosków przez 
pracowników MOPS okazało 
się, że kilku rodzinom, w tym 
również rodzinie Pani Graży-
ny Kucz, świadczenia rodzinne 
nie powinny zostać wypłacone. 
Jej łączny, miesięczny dochód 
1070 zł. przekracza ustawo-
wą dla jej rodziny, kwotę 1051 
zł. Od rodzin uzyskano pisem-
ną zgodę na zwrot pobranych 
świadczeń. W większości przy-
padków kwota świadczeń zo-
stała rozłożona na raty. W trud-
nych sytuacjach rodzinnych 
istnieje możliwość jej umo-
rzenia na uzasadniony wnio-
sek strony. 

...po raz kolejny używamy tego tytułu ale 
chcemy na bieżąco odnotowywać zmiany 

jakie zachodzą w tym miejscu. Dlatego też, prezentujemy kolejny etap prac 
przy Pomniku Powstańców Śląskich oraz  remontowaną kamieniczkę przy 
ulicy Rynek 4. Warto tu zaznaczyć, że coraz więcej budynków zyskuje no-
woczesne elewacje a kiedy jeszcze zmieni się gmach starego magistratu  ry-
nek będzie najładniejszym miejscem w mieście. 

Rynek 
pięknieje...

Z interwencją do naszej redakcji zwróciła się pani Grażyna 
Kucz, która czuje się pokrzywdzona działaniami MOPS-u, 
który najpierw jej przyznał, a później odebrał zasiłek rodzinny 
wraz z dodatkami na dziecko. Przy zmianie przepisów w maju 
(wcześniej zasiłek na dziecko był przyznany przez ZUS), pani 
Kucz dostarczyła do MOPS-u wszystkie wymagane dokumen-
ty. Początkowo decyzja nie zapadła, ale 5 maja przyznano jej 
zasiłek rodzinny w wysokości 42,50 zł z dodatkiem z tytułu sa-
motnego wychowywania dziecka w wysokości 170zł od maja 
do sierpnia przyszłego roku oraz jednorazowy zasiłek na zakup 
książek szkolnych w wysokości 90zł. Kwoty te, łącznie z zale-
głymi świadczeniami od 7 czerwca miały być przekazane na jej 
konto bankowe. Pani Kucz cieszyła się, bo w jej trudnej sytu-
acji kwota 200zł miesięcznie stanowiła znaczny zastrzyk w do-
mowym budżecie. Początkiem sierpnia została jednak wezwa-

na do MOPS-u, gdzie tłumaczono jej, że przyznane świadcze-
nia wg obowiązujących przepisów jej się nie należą. Zdaniem 
Grażyny Kucz, podyktowano jej oświadczenie z deklaracją 
zwrotu pobranych zasiłków w wysokości 639zł, rozłożonej na 
raty po 200zł miesięcznie podkreślając, że jeżeli tego nie pod-
pisze, narazi się na interwencję komornika. Renta pani Kucz 
niewiele przekracza tysiąc zł miesięcznie, stąd może w jej sytu-
acji trudno pogodzić się ze zmieniającymi się przepisami, któ-
re działają na jej niekorzyść. W decyzji MOPS-u z 4 sierpnia 
można przeczytać, że zasiłek jej nie przysługuje, ponieważ jej 
dochód przekracza minimum (504zł na osobę) o 62zł miesięcz-
nie, stąd kwota 639zł okazała się zasiłkiem przyznanym niena-
leżnie. Pani Kucz podejrzewała urzędników o złą wolę,  dlate-
go o dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie redakcja poprosiła 
kierownictwo MOPS-u. Publikujemy je poniżej.

Zasiłek - pomoc czy kłopot?
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SYLWETKI

Jak co roku latem, w Ścierniach spotykają się znawczynie sztu-
ki tworzenia ze zboża najpiękniejszych, tradycyjnie zdobionych, 
dożynkowych koron. Regularne spotkania w Kole Gospodyń od-
bywają się w każdą środę o godz. 18, do szkolnej świetlicy przy-
chodzą panie, które akurat mają trochę czasu. Zwykle dojeżdża tu 
pani, która udziela porad przy różnych robótkach ręcznych, jak 
świąteczne stroiki, itp.. 
Kiedy zbliża się pora dożynek, atmosfera robi się gorąca, bo 
samo zbieranie zboża trwa kilka dni. Na dwie korony (bo jed-
ną dla kościoła robi się co 4 lata) potrzeba nawet pół morgi 
zboża, a niezbędne jest wszystkie 5 gatunków. Do tego używa 
się dużej ilości suchych kwiatów, które zapewniają trwałość, 
a nawet owoców i warzyw. Wszystko po to, by artystyczne 
dzieło w każdym calu symbolizowało bogactwo wszelkiego 
typu plonów. Trudno komukolwiek przypisywać autorstwo 
projektu, ponieważ tradycja strojenia dożynkowej korony w 
Ścierniach przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.
Panie podkreślają też współautorstwo mężów, spawających 
najpierw metalową konstrukcję, która musi wytrzymać ol-
brzymi ciężar korony, mierzącej nieraz nawet 2 metry wyso-
kości. W zeszłym roku ścierniańska korona w tutejszym kon-
kursie zdobyła drugie miejsce, za to w wojewódzkich dożyn-
kach w Gilowicach pierwsze, co do dziś wszyscy wspomina-
ją z olbrzymią satysfakcją. 
W tym roku na konkurs przeznaczono dwumetrową, a do ko-
ścioła robi się nieco mniejszą, o wysokości 160 cm. O wiel-

kim zainteresowaniu tą twórczością świadczy wizyta zastęp-
cy burmistrza, Jana Podleśnego, a także udział radnego Jana 
Hadryana Dobry humor dopisywał podczas kilkudniowej pra-
cy wielu osób, bowiem nad koroną pracowały panie: Zdzisława 
Kornaś, Maria Sitko, Helena Janota z wnuczką Elżbietą, Tere-
sa Duży, Gertruda Dutka, Agnieszka Nagi, Grażyna Nagi (na 
zdjęciu) oraz: Elżbieta Gawełczyk, Renata Figiel z córką Ma-
rzeną, Cecylia Moskwa, Helena Polko, Joanna Piłka, Gabrie-
la Grzesica i Teresa Myszor z córką Moniką.

Zbożowe dzieła

Realizując przyjęte kierun-
ki działań mające na celu 
zwiększenie możliwo-
ści uzyskania pracy przez 
absolwentów bieruńskich 
szkół kolejny rok w Urzę-
dzie Miejskim pracują absol-
wenci w ramach umów stażo-
wych zawartych przez Burmi-
strza z Powiatowym Urzędem 
Pracy. Aktualnie z takiej formy 
korzysta 8 osób.
W większości są to osoby, któ-
re ukończyły studia na kierun-
kach korespondujących z pracą 

Stażyści w 
Urzędzie

w Urzędzie i posiadają tytuł li-
cencjata lub magistra, względ-
nie studiują. Wszyscy są miesz-
kańcami Bierunia. W gronie 
tym dominują panie. Środki na 
wynagrodzenia w całości pokry-
wa Urząd Pracy. Niektórzy ab-
solwenci poprzednich lat zna-
leźli zatrudnienie w Urzędzie.
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KULTURA

Bijasowice
Patrycja Gąsiorczyk - mistrzem równoważni, 
Damian Śpiewak -najlepszy w tenisie stołowym, 
Karol Antecki - mistrzem w rzucie piłką lekarską, 
Patryk Wróbel zwycięzcą w żonglerce piłką noż-
ną, Ola Hermyt tryumfatorką toru sprawnościowe-
go. Marcin Świerad, Ola Hermyt, Izabela Śmi-
łowska - laureatami kolejnych konkurencji. Takie 
sukcesy chcielibyśmy mieć na Olimpiadzie w Ate-
nach. Pierwszy krok już za nami - a jest nim zwy-
cięstwo w poszczególnych zawodach zorganizowa-
nych na Festynie Rodzinnym w 

Bijasowicach. 
Zmagania sportowe festynu 
przygotowanego 7 sierpnia  przez Bieruń-
ski Ośrodek Kultury, zorganizowali nauczyciele - tre-
nerzy Irena Iskra i Dariusz Szulc. Kto nie wystraszył się krót-
kotrwałego acz ulewnego deszczu -ten już przy pięknej pogo-

dzie mógł miło spędzić czas na boisku 
przy szkole. W kolejnych konkur-

sach Marcin Świerad i Da-
mian Rogalski okazali 

się „chłopakami z 
klasą” a Robert 
Piekraczyk i 

Piotr Przyby-
ła zwyciężyli w 

oko l i cznośc io -
wym quizie. Dzieci 

z uśmiechem oglą-
dały przygody „Kota 

w butach” w insceni-
zacji Teatru „Małgo” z 

Częstochowy a dorośli tańczyli na par-
kiecie (przepraszam na asfalcie) w takt 
muzyki zespołu „Karat”.

R o d z i n n e  z a b a w y
Baraniec

Według podobnego schematu, mógł 
odbyć się Festyn Rodzinny 
na boisku przy ulicy 
Kopańskiej. 
N i e s t e t y , 
tym razem, 
14 sierpnia - 
pogoda moc-
no utrudni-
ła organiza-
torom zada-
nie. Padają-

cy raz mocniej, raz słabiej  - ale niemal bez przerwy, 
deszcz, wymusił modyfikacje w programie. Nie było 
szans by wystawić bajkę dla najmłodszych ale arty-
ści Teatru „Małgo” oraz nauczyciele wychowania 
fizycznego Karolina Berger i Dariusz Szulc dwo-
ili się i troili aby dzieciom zorganizować gry, za-
bawy i konkursy „pomiędzy kroplami deszczu”. 
Patryk i Dawid Neugebauer, Robert i Rafał 
Liszka, Klaudia Kocurek, Paulina Lysko, Jan 
Berger i Karol Habryka chętnie brali udział 
w kolejnych zmaganiach zdobywając ufundo-
wane przez BOK nagrody. Muzycy z zespołu 
„Fart” jako prawdziwi profesjonaliści zaczę-
li grać mimo ulewnego deszczu a z każdą nutą 
pogoda robiła się coraz lepsza. Wieczorem do 
ich muzyki tańczyło z sześćdzie-
siąt par.
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KULTURA

Następcy naszych najlepszych tenisistów stołowych: Grubby i 
Kucharskiego - rosną w Bieruniu.
Można tak sądzić z faktu, że  aż 32 uczestników,  wzięło udział 
w Wakacyjnym Turnieju Tenisa Stołowego
zorganizowanym 13 sierpnia w DK „GAMA”. Turnieje roz-
grywane były  systemem: „każdy z każdym”. Walka była nie-
zwykle zacięta i walczono niemal o każdą piłkę. Zwycięzcy 
otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Bieruński Ośrodek Kultury.
W kategorii - młodzież  do 13 lat: tryumfował Grzegorz Mig-
dał zajmując pierwsze miejsce przed Łukaszem Pustelnikiem 
- miejsce drugie, Marcinem Niesyto- miejsce trzecie i Ma-
teuszem Jankiewiczem, który wywalczył miejsce czwarte. 

Jedną z wielu imprez, przygotowanych przez Bieruński Ośrodek 
Kultury w DK „Gama” - był konkurs plastyczny: „Gdzie chciał-
bym spędzić wakacje?”
W konkursie który odbył się 5 sierpnia, swe plastyczne wizje na 
asfalcie, prezentowało 16 młodych uczestników. Ich prace dys-
kretnie nadzorowała, fachowych porad udzielała i oceniała re-
zultaty - nauczycielka plastyki i  opiekun grupy plastycznej dzia-
łającej w „Gamie” Danuta Kasprzyk - Kurdziel. 
Wśród autorów najlepszych prac znaleźli się: zdobywcy pierw-
szego miejsca Weronika Pietrowska (l.16) i Kamil Jurkiewicz 
(l.13). Drugie miejsce przypadło Ani Zagórskiej i Paulince Bo-
bak ( obie lat 9). Natomiast miejsce  trzecie zajęły: Ewelina Bo-
bak (l.10) i Nicola Hauk (lat 4). Wyróżnienie otrzymała Jo-
asia Stencel (lat 8) a nagrodę publiczności za dodatkowy temat 
„Strach” - Jakub Paszek (l.12).

 Gratulujemy

Mistrzowie 
ping ponga

Kredą 
na asfalcie

W kategoria: młodzież  powy-
żej 13 lat końcowa klasyfika-
cja przedstawia się następują-
co: pierwsze miejsce Mateusz 

Lubecki, drugie - Rafał Mo-
ric, miejsce trzecie Krzysztof 
Witos i miejsce czwarte Artur 
Milczanowski
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MIEJSKIE SPRAWY

W dniach 23 - 28 sierpnia 
odbędzie się II Ogólnopolski 
Plener Rzeźby Monumen-
talnej w Drewnie „Bieruń 
2004”
Głównym organizatorem jest 
Ireneusz Wierzba, górnik, 
mieszkaniec osiedla mieszka-

niowego przy KWK Piast w 
Nowym  Bieruniu. Ten ceniony 
rzeźbiarz amator, wielokrotnie  
nagradzany w różnych konkur-
sach i przeglądach, zaprosił kil-
kunastu kolegów po dłucie. Są 
wśród nich uznani twórcy pro-
wadzący własne pracownie, jak i 
amatorzy. Wszyscy rzeźbić będą 
w drewnianych klocach mini-
mum 2,5-metrowej długości. 
Miejscem pleneru będzie skwer 
przed byłym kopalnianym Do-

mem Kultury Karlik, w pobliżu 
bloku, w którym mieszka Irene-
usz  Wierzba. Pierwszy plener 
odbył się przed rokiem. Uczest-
niczyło w nim tuzin twórców. 
Impreza zdobyła szereg pozy-
tywnych recenzji, była wyda-
rzeniem artystycznym, towarzy-

skim i 
środo-
wisko-
w y m . 
R z e ź -
biarze 
wyko-
nywa-
li pra-
ce przy 
użyciu 
pił, sie-
kier i 
dłut na 
oczach 
p r z e -
c h o d -

niów, mieszkańców blokowi-
ska. Wielu z obserwatorów 
czynnie włączało się w to przed-
sięwzięcie, pomagając artystom 
lub próbując samemu coś wy-
konać. Na koniec rzeźby stanę-
ły wśród bloków. Najciekawsze 
prace zostały nagrodzone. Jedna 
z nich ozdabia obecnie otocze-
nie budynku starostwa. Patronat 
nad imprezą roztoczył Staro-
sta Bieruńsko-Lędziński Piotr 
Czarnynoga. 

Będą rzeźbić

Decyzją Burmistrza powie-
rzono Sekretarzowi Miasta - 
w ramach dodatkowych obo-
wiązków - pełnienie funkcji 
rzecznika prasowego. Celem 
tej decyzji, która znajdzie 
swe odzwierciedlenie w we-
wnętrznych uregulowaniach 
- Regulaminie Organizacyj-
nym Urzędu - było uspraw-
nienie współpracy pomiędzy 

dziennikarzami a komórka-
mi organizacyjnymi Urzędu. 
W Bieruniu dotychczas nie 
sformalizowano współpra-
cy z przedstawicielami me-
diów, jednak, wzorem  urzę-
dów w innych miastach  oraz 
wielu instytucji, zadecydo-
wano się  wyznaczyć osobę 
do kontaktów z prasą i inny-
mi mediami.

Sekretarz - rzecznikiem

Doblo! 
Wiejemy!

Śledząc dane statystyczne dotyczące poziomu bezrobocia w 
naszym mieście przesyłane miesięcznie przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Tychach można stwierdzić, że od kilku miesię-
cy można obserwować zauważalny spadek liczby osób zareje-
strowanych w PUP. Z przesłanych danych wynika, że na dzień 
31 lipca 2004 r. w Bieruniu było zarejestrowanych 1.016 bez-
robotnych w tym 587 kobiet.
Nadal więc przekroczona jest psychologiczna cyfra 1.000 osób. 
Mówiąc o stabilizacji należy mieć na uwadze fakt pojawienia 
się na rynku pracy w czerwcu absolwentów szkół. Ci, którzy 
nie podejmują  dalszej nauki szybko rejestrują się w Urzędzie 
Pracy. Tym razem absolwenci nie wpłynęli na wzrost liczby 
bezrobotnych zarejestrowanych.

Ustabilizowało się

Festyn w Bojszowach Nowych
4 września o godzinie 16.00, w starej szkole na Świerczyńcu 
odbędzie się festyn na który zapraszamy  w imieniu organiza-
torów. 

Niebawem takie okrzyki usłyszymy wśród miejscowych opry-
chów. Bowiem - jak już informowaliśmy - Straż Miejska otrzy-
ma  na dniach niebieski samochód Fiat Doblo Cargo 1,9 JTD, 
który zastąpi sfatygowanego Poloneza. Samochód kosztował 
będzie 53 tys. złotych. Jak nas poinformował Komendant Stra-
ży Miejskiej - Marian Wala - polonez ma już  9lat i przejecha-
nych ponad 160 tys. km jest więc praktycznie wyeksploatowa-
ny. Nowy samochód będzie miał między innymi uprzywilejo-
wane światła oraz będzie specjalnie oznakowany.
Ponieważ kiedy powstawał ten artykuł, funkcjonariusze dopie-
ro czekali na Fiata Doblo a kiedy czytacie ten tekst auto już jest  
- opisujemy Doblo na podstawie własnych doświadczeń i da-
nych producenta. Może on się w szczegółach różnić od mode-
lu który otrzyma Straż Miejska. 
Dostawczy Fiat ze 100-konnym turbodieslem jest samochodem 
zadziwiająco szybkim i sprawnym. Powinien przypaść do gustu 
funkcjonariuszom Straży Miejskiej. Ładowność  pięciomiejsco-
wego vana z homologacją ciężarową wynosi 735 kg. 
Z samochodami jest trochę jak z kobietami, pierwsze wrażenie 
może decydować o ocenie. Silnik 1,9 JTD znakomicie radzi so-
bie z Doblo. Zawieszenie przystosowane do ładowności mak-
symalnie 735 kg jest twarde, dzięki czemu Doblo stabilnie pro-
wadzi się na zakrętach. Układ kierowniczy też został dostoso-
wany do charakteru auta. Od oporu do oporu dzielą kierowni-
cę niewiele ponad dwa obroty. To bardzo pomaga przy manew-
rowaniu na parkingu, czy przy podjeżdżaniu pod rampę. Przy 
okazji Fiat precyzyjnie zmienia kierunek ruchu przy większych 
prędkościach. Poręcznie, wysoko umieszczona dźwignia zmia-
ny biegów nie przeszkadza w obsłudze wentylacji i ogrzewa-
nia. 
Marka Fiat dobrze wyczuła koniunkturę na auto które powin-
no być proste i tanie. I taki jest Fiat Doblo. Silnik pracuje przy-
zwoicie i autko żwawo pomyka do przodu, ale mógłby być bar-
dziej elastyczny. Dzięki dość długiej liście opcji można Doblo 
dostosować do potrzeb konkretnej firmy. 
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Wymiana okien nad głównym 
wejściem do szkoły, wymia-
na grzejników i sieci wodnej, 
doprowadzenie ciepłej wody 
do łazienek, częściowy remont 
kotłowni oraz ocieplenie małej 
sali gimnastycznej styropianem 
- to tylko niektóre roboty reali-
zowane podczas wakacji w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. 
Powstańców Śląskich. Roboty 
wewnętrzne już ukończono, na-

tomiast te na zewnątrz budynku, 
potrwają do 10 września. 
Prace - jak nas poinformował 
dyrektor szkoły Józef Berger 
- wykonują dwie firmy: „Rob-
stan” z Oświęcimia oraz „No-
woczesne Systemy Grzewcze  
- Andrzej Kobiałka” wyłonione 
drogą przetargów. Niestety do 
przetargu na wymianę sieci cie-
płowniczej nie zgłosiła się żad-
na firma z naszego miasta.

Partnerstwo i przyjazne kon-
takty między mieszkańcami 
Bierunia i Morawskiego Bero-
una maja już pewną tradycję. 
Tegoroczne wakacje, spędzane 
przez grupę Bierunian w Cze-
chach dowodzą, że oprócz ofi-
cjalnych spotkań, mieszkań-
cy miast partnerskich mogą li-
czyć na sympatię i gościnność 
podczas urlopu, spędzanego u 
sąsiadów. 

Na dwudniową wizytę do 
Czech wybrali się: Jadwiga 
Szorek, Dorota Krupa, Ja-
dwiga Hrynyszyn, Rajmund 
Krupa, Jan Drozdek, Rena-
ta Drozdek, Bartłomiej Droz-
dek, Ryszard Hrynyszyn, 
Helmut Pogander i Jan Szo-
rek. Polacy gościli u Slavki 
i Zdenka Matouszków, a w 
zwiedzaniu towarzyszyła im 
tamtejsza wicestarościna, Vera 
Matouszekova.

Zwiedzili między innymi: Dvor-
ce, Moravsky Beroun, Olomo-
uc,. W Dvorcach trafili na histo-
ryczny pomnik króla Jana Sobie-
skiego, który przejeżdżał tamtę-
dy z wojskiem, więc dla uwiecz-

nienia tej pamiątki, zrobili sobie 
przy nim zbiorowe zdjęcie. 
Olomouc - Ołomuniec od cza-
sów średniowiecza był to waż-
ny ośrodek polityczny Moraw, 
gdzie sprowadzano niemiec-
kich kolonistów. W XV w. wła-
śnie tutaj węgierski król Ma-
ciej Korwin  ogłosił się kró-
lem Czech i zawarł pokój z Ja-
giellonami. Miasto było waż-
nym ośrodkiem luteranizmu ze 

słynną akademią jezuicką oraz 
twierdzą, która odegrała znacz-
ną rolę podczas licznych wo-
jen. Zachowały się zabytki ar-
chitektury gotyckiej, liczne ko-
ścioły i kaplice, ratusz z zega-
rem z XV w. oraz barokowy 
pałac biskupi z XVIII w. Nasi 
podróżnicy wrócili zachwyce-
ni zwłaszcza piękną starówką i 
płynącą tamtędy rzeką Moravą. 
Chwalą też tamtejszą gastrono-
mię i dobrą informację dla tu-

rystów, bo dzięki małym map-
kom samodzielne zwiedzanie 
staje się zupełnie proste. Może 
więc na urlop lub chociażby 
weekend warto się wybrać nie-
zbyt daleko, bo do sąsiadów?

PROPOZYCJE

Kontrola finansowa

Wakacyjny remont w LO

U przyjaciół
W Moravskim Berounie

Inspektor Wojewódzkiego Od-
działu Rewizji Finansowo Księ-
gowej Wydziału Finansów i Bu-
dżetu  - Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, przeprowadził ruty-
nową kontrolę finansową Urzę-
du Miejskiego w Bieruniu. Kon-
trola trwała od 20 do 29 lipca. 
Jej przedmiotem była: „Ocena 
kompletności i prawidłowości 
egzekwowania, ewidencjono-
wania  oraz terminowości od-
prowadzania na rachunek Wo-
jewody Śląskiego dochodów 

stanowiących dochody budżetu 
państwa w roku 2003”.
Stwierdzono jedynie dwa uchy-
bienia. Jedno na kwotę 0,68zł z 
tytułu odsetek za zwłokę. Nato-
miast drugie dotyczyło opóźnie-
nia w przesyłaniu sprawozdań. 
Zamiast wysyłać jedno sprawoz-
danie 12 a drugie 15 każdego 
miesiąca po zakończeniu kwar-
tału, pracownik urzędu zawo-
ził obydwa do województwa 15 
każdego miesiąca po zakończe-
niu kwartału.

Dwa uchybienia 

znane na rok akademicki 
czyli od października do 
czerwca następnego roku. 

Zaliczanie semestru zimowe-
go należy udokumentować. Bę-
dzie to warunek wypłaty ko-
lejnych stypendiów. Wszelkie 
przypadki celowego wprowa-
dzania w błąd co do faktu stu-
diowania, względnie wymaga-
nego maksymalnego dochodu 
na członka rodziny, będą bez-
względnie egzekwowane. Na-
zwiska osób, które otrzymają 
stypendium, zostaną opubliko-
wane w Rodni. 
Na koniec kilka słów o wyso-
kości stypendium. Kwota zale-
żeć będzie od wielkości środ-
ków przeznaczonych w budże-
cie gminy i ilości osób, które 
spełnią kryteria.  W ubiegłym 
roku akademickim wysokość 
stypendiów zróżnicowano i tak, 
gdy dochód  w rodzinie wyno-
sił do 500 zł na osobę, przyzna-
wano 300 zł, a osobom którym 
dochód  w rodzinie wynosił do 
800 zł, przyznawano 250 zł. 

W obu przypadkach były to   
kwoty netto stypendiów.
W ubiegłym roku akademic-
kim stypendium otrzymało 
18 osób. Do dnia 20 sierpnia 
wnioski w Biurze Rady złożyło 
16 osób. Zainteresowanych jest 
znacznie więcej. Pragnę zwró-
cić uwagę aby dotrzymano ter-
minu. Z tego powodu w ubie-
głym roku nie otrzymało sty-
pendium kilka osób spełniają-
cych kryteria. 
Kilka zdań należy teraz po-
święcić działaniom Starosty. Ze 
środków unijnych mogą otrzy-
mać stypendia zarówno studen-
ci jak i uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych.  Starosta wi-
nien opracować wniosek, opie-
rając się na danych co do skali 
problemu w powiecie i złożyć 
go Marszałkowi Sejmiku, który 
będzie dysponentem środków. 
Zachęcam do złożenia wnio-
sku skoro istnieje możliwość 
uzyskania stypendium z dru-
giego źródła.

S.J.

5
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No i trzeci obrazek. Bolesny. 
Pod koniec 1939 roku dotar-
ła do nas wiadomość, że za-
kład salezjański w Lądzie 
został zamieniony przed 

gestapo na więzienie dla księży z diece-
zji włocławskiej, poznańskiej i gnieźnień-
skiej, że jest tam również internowany bi-
skup Michał Kozal. Wkrótce potem do-
wiedzieliśmy się, że ks. Franciszek, jako 
dyrektor tego zakładu został oskarżony 
przez Niemców za niedopilnowanie kar-
ności i posłuszeństwa internowanych tam 
kapłanów, że gdzieś był wywożony na 
przesłuchania i bity w celu wymuszenia 
takich a nie innych zeznań.
Bardzo nas te wieści niepokoiły. Trudno 
było nam uwierzyć, by Niemcy mogli tak 
postępować z osobami duchownymi.
Czasem ciotki Jadwiga, Marta, Agnieszka 
i Anna schodziły się w niedzielę do mamy 
i zastanawiały się, jak bratu pomóc.
- Niywiela mu pomogymy! Za daleko, 
żeby tam jechać. Kaj sie ruszyć? Nikogo 
tam niy znomy.
- Nasz Franek może se ino som pomoc. Ino 
som! Ojca mioł na pierwszej wojnie, brat 
Paweł na tej wojnie stracił życie. Niech jim 
to powiy! Może mu to co pomoże?
- Nic niy pomoże! Jak jo go znom, takie 
coś nigdy niy wyjdzie mu z gymby. Franek 
zawdy był stanowczy i teroz tyż bydzie stoł 
przy swoim...
Przysłuchiwałem się tej rozmowie. Mama 
z ciotkami jednak nic nie uradziły. Długo 
nie było żadnej wieści o księdzu Francisz-
ku. Dopiero jakoś pod koniec 1941 roku 
przyszło pismo od niego samego z obozu 
koncentracyjnego w Dachau.

Pamiętam, że to były ciężkie chwile dla na-
szej rodziny. Nocami stale się ktoś do nas 
dobijał i prosił o nocleg, o kawałek chle-
ba. Nigdy do końca nie byliśmy pewni, czy 
to konspiratorzy w słusznej sprawie czy 
prawdziwi uciekinierzy z lagru, czy jacyś 
prowokatorzy. Za dnia natomiast stale by-
liśmy obserwowani przez supoków.
Przeżywaliśmy trudne chwile i dlatego nie 
mieliśmy czasu rozpaczać nad losem wujka.

W pierwszych dniach czerwca 1942 roku - 
musiało to być przed 10, bo właśnie w tym 
dniu ciotka Anna z Bojszów zdecydowa-
ła się przygarnąć znalezionego na polach 
uciekiniera z Auschwitz-Birkenau Augu-
sta Kowalczyka - bloklajter dał nam znać, 
że na gminie w Nowych Bojszowach cze-
ka na odebranie przesyłka. Do gminy było 
około trzech kilometrów, więc matka po-
słała mnie - szesnastolatka.
- Tu mi pokwitować - burknął burgemajster 
Bulla - zegarek, cywilne łachy i akt zgonu, 
Franz Mischka geb. 5.XII.1898 Tannen-
dorf - gest. 30.V.1942 KL Dachau...

Przeżyłem szok. W duchu zakląłem a po-
tem jak szalony biegłem z gminy do domu 
i co krok powtarzałem: - Zabili ujka! Zabi-
li księdza!
To było w poniedziałek. Tego samego dnia 
wieczorem siostry Miśkowe cichaczem 
znów się spotkały na świerczyńskiej ojco-
wiźnie. Najstarsza Anna - pamiętam - po-
wiedziała wtedy:
- Trudno, taki widać są rządy nieba. Mu-

szymy sie z tym pogodzić. Niy on piyrw-
szy, co zginął i niy ostatni? 
 I w najbliższą środę po tym spotkaniu, do-
wiedziawszy się, że na bojszowskich po-
lach na ratunek oczekuje obozowy zbieg, z 
premedytacją i stanowczo zdecydowała: 
- Zabiliście jedno życie, to uratujemy drugie...”

T r a g i c z n e  l a t a  w o j n y

Świerczyniec na początku XX wieku był 
małą wsią, o bardzo rozproszonej zabu-
dowie. Kilkadziesiąt domów rozsianych 
było wśród lasów na długości około 7 km 
- od rzeki Korzyniec na południu do rze-

HISTORIA

MĘCZĘNNIK ZE 
ŚWIERCZYŃCA (II)

dokończenie z poprzedniego numeru

Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze, w gronie kandydatów na ołtarze znajduje się zamordowany w hitlerowskim 

obozie koncentracyjnym w Dachau sługa Boży - salezjanin ks. Franciszek Miśka rodem z Górnego Śląska. Dziś publikuje-

my część drugą (ostatnią) artykułu Alojzego Lysko poświęconego tej zasłużonej Postaci. 
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HISTORIA

ki Gostyń na północy. Domostwo Miśków 
znajdowało się bliżej Gostyni. Najbliższy-
mi naszymi sąsiadami byli: Bratkowie, 
Chrószczowie, Jasińscy, Szojdowie i Lo-
ski. Z wszystkimi Miśkowie żyli w zgodzie 
i wzajemnym poważaniu. Pomagali sobie, 
odwiedzali się, z okazji wesel zapraszali na 
gościny, przy świniobiciach przynosili tro-
chę specjałów masarskich. “Przoli se” - jak 
się mówi po śląsku. Pierwsze podziały za-
rysowały się w okresie powstań śląskich, 
a tragiczne żniwo przyniosła druga wojna 
światowa. Świerczyniec położony wśród 
głębokiego lasu pszczyńskiego, z dala od 
uczęszczanych dróg był dobrą kryjówką 
dla działaczy konspiracyjnych, dezerterów 
z Wehrmachtu i uciekinierów z pobliskie-
go obozu KL Auschwitz-Birkenau. Rodzi-
na Miśków od dziesiątków lat znana z pa-
triotycznego nastawienia, była azylem dla 
tych zbiegów. Jedni prosili o nocleg, inni 
o cywilną lub ciepłą odzież, o trochę chle-
ba. U nas ukrywali się np. powstańcy ślą-
scy Jakub i Paweł Kostyrowie z Bierunia, 
Nawrocki z Imielina.

Opracowano na podstawie relacji 
Teofila Biolika (ur. 1926)

 ze Świerczyńca

Z opowiadań mojej matki
Ks. Franciszek Miśka był 

bratem mojej matki, Agnieszki. Na drugi 
dzień po prymicjach, 28 lipca 1927 roku 
w bieruńskim kościele św. Bartłomieja 
udzielił jej ślubu z Wojciechem Mańdą. 
To było niecodzienne wydarzenie w oko-
licy: w niedzielę na Miśkowicach prymi-
cje, a w poniedziałek u Mańdów - szum-
ne wesele. Piękne zwieńczenie przyjaźni 
dwóch rodów. 
Mańdowie mieszkali na Świerczyńcu  i od 
lat żyli z Miśkami w bliskości. Często się 
odwiedzali. Większość kontaktów związa-
na była z działalnością niepodległościową, 
patriotyczną. Paweł Miśka z moim ojcem 
Wojciechem w młodości prowadzili  bi-
bliotekę polską, uczyli chłopców popraw-
nie czytać i pisać po polsku, śpiewali pie-
śni, uczyli historii. W 1914 roku obaj zo-
stali zmobilizowani na wojnę. Paweł padł 
we Francji, a ojciec, zatruty gazami bojo-
wymi wrócił jako inwalida.

Rodzice po ślubie objęli u Mańdów 120-
morgowe gospodarstwo. Ojciec praco-
wał w polu i społecznie działał w Związku 
Powstańców Śląskich, matka prowadziła 
dom i wychowywała nas, pięcioro: Jan (ur. 
1928), Jadwiga (1930), Agnieszka (1933), 
Maria (1935 - 1998) i Teresa (1940).
Podczas wojny nasz dom był schronie-
niem dla wielu konspiratorów. W latach 
1940 - 1944 w głębokiej tajemnicy ukry-
wał się u nas ścigany przez gestapo Józef 
Palica - prawnik, oficer Wojska Polskie-
go. Za jego to sprawą dom u Mańdów był 
głównym miejscem spotkań członków or-
ganizacji podziemnej (dziennie przewija-
ło się tu 6-8 członków ruchu oporu, lub 
osób szukających pomocy). W 1940 roku 
moi rodzice w tej organizacji złożyli przy-
sięgę. (...) Oprócz komendanta Palicy w 
domu ukrywali się w różnym czasie: in-
żynier Żelechowski, ks. Paweł Macierzyń-
ski, lekarz Szulc z Nowego Bierunia, Fijoł 
z Jajost, Gierak z Tychów, Goj z Urbano-
wic, Strzeżyk z Nikiszowca, Szmajducho-
wie i Krzysztolikowie z Miedźnej i wie-
lu innych.
W dniu 17 stycznia 1944 roku wieczorem 
pod nasz dom podjechały trzy samochody 
z gestapowcami. Dom został otoczony.(...) 
Ojca wraz z wszystkimi ukrywającymi się 
mężczyznami wywieziono tej nocy do Au-
schwitz, do bunkra bloku 11. Nazajutrz 18 
stycznia została aresztowana matka. Całą 
dobę więziono ją w ciasnej, pełnej szczu-
rów piwnicy, gdzieś w Bieruniu Starym, 
następnie wywieziono ją do Auschwitz i 
osadzono w bloku 11. Była wielokrotnie 
przesłuchiwana i bita. Przez siedem mie-
sięcy oczekiwała wyroku.
Dzięki powiązaniom pewnych osób z nie-
mieckimi osobistościami po siedmiu mie-
siącach śledztwa, matka została warunko-
wo zwolniona, niby do prac żniwnych. Nie 
otrzymała jednak żadnego zaświadczenia o 
pobycie w obozie, zaś esesmani byli wy-
raźnie zdziwieni, że dostali nakaz jej zwol-
nienia. Po jej powrocie  nasz dom był da-
lej pod stała obserwacją policji i co jakiś 
czas był sprawdzany przez żandarmerię z 
Katowic.
Losy ojca, Wojciecha Mańdy nie były zna-
ne. Z zachowanych dokumentów obozo-
wych wynika, że w KL Auschwitz prze-
bywał przeszło pół roku jako więzień nr 
188549. (...) W sierpniu 1944 roku został 
przetransportowany do obozu w Gross-Ro-
sen jako więzień nr 14876 a w styczniu 
1945 roku przewieziono go do Flossenbur-
gu z numerem 80068, gdzie prawdopodob-
nie zmarł albo zginął podczas przechodze-
nia frontu.
Po wojnie w wolnej już Polsce żyliśmy w 
wielkiej biedzie. Gospodarstwo było zruj-
nowane. Nadzieja na powrót ojca gasła z 
roku na rok. Matka, (...) wywodząc się z 

rodu Miśków, miała w sobie coś heroicz-
nego. Nawet w najtrudniejszych chwi-
lach potrafiła zachować równowagę du-
chową, była nieugięta w swoich przekona-
niach. A wiarę miała jak kamień. Wierzyła, 
że z lagru wydostała ją Matka Boska Czę-
stochowska. Od tego czasu każdego roku 
udawała się z pielgrzymką do Częstocho-
wy. Zmarła 25 sierpnia 1984 roku w wigi-
lię Panienki Częstochowskiej, co w ostat-
nich chwilach życia sprawiło jej ogrom-
ną radość.
Za życia dużo opowiadała nam o swoim 
bracie salezjaninie, ks. Franciszku, z któ-
rego była dumna.
 “Kiedyś nasi tata poszli do krawca, aby 
uszyć swoim synom galoty.
- Pawłowi uszyj jedne, a Frankowi, tymu 
sowizdrzołowi zaroz dwoje! - powiedział 
krawcowi. - Ale, wiysz, sowizdrzoł za-
wdy lepszy!
Innym razem kilkunastoletni Franek-sowi-
zdrzał miał powiedzieć: 
- Tato, ida do klasztoru...
 - A cóż żeś tak postanowił? - pytają go 
tata.
- Niy chca znać piniyndzy! W zakonie 
byda mioł z nimi świynty spokój...
Ale tego spokoju nie miał, bo jak matka 
opowiadała, kiedy był dyrektorem Zakła-
du Salezjańskiego w Jaciążku, to sam kwe-
stował po okolicznych miejscowościach na 
rozbudowę szkoły.
Na podstawie opowiadań  matki oraz za-
obserwowanych u niej i ciotek Miśkowych 
cech osobowości, potrafię sobie odmalo-
wać sylwetkę księdza Franciszka. Myślę, 
że zewnętrznie był człowiekiem pogod-
nym, wesołym, nie przejmującym się zbyt-
nio trudnościami, jakie niosło życie. We-
wnętrznie jednak był  zdyscyplinowany, 
odpowiedzialny, poważnie traktujący sie-
bie i osoby przekazane jego opiece. Musiał 
też być, jak każdy Ślązak pracowity i wy-
trwały w dążeniu do celu, uczciwy, umiał 
zjednywać sobie ludzi, którzy w jego obec-
ności dobrze się czuli i chętnie z nim pra-
cowali. 

Opracowano na podstawie relacji 
Agnieszki Michalik (ur.1933

z d. Mańda) z Bierunia.
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OGŁOSZENIA

Prosimy o przysłanie kartek z rozwiazaniami na adres Bieruń-
skiego Ośrodka Kultury do 27 sierpnia
Wśród autorów poprawnych odpowiedzi, rozlosujemy na-
grodę – bon o wartości 50 zł do zrealizowania w placówkach 
SUH „JEDNOŚĆ”. 

88

Komputerowe
badanie wzroku

Anna Bogucka - Lysko
Lekarz okulista

Optyk 
ul. Krakowska 2

Tel. 216 55 03

1.  Źle żyje z psem
2.  Nadmorski ptak
3.  „Boisko” do gry w tenisa
4.  Prezenty
5.  Nie liczą go szczęśliwi
6.  Śpi w niej marynarz
7.  Solenizantka 29.08
8.  Letni przysmak
9.  Rósł mu nos, gdy kłamał

10.  W tym roku w Atenach
11.  Postna ryba
12.  Leci do światła
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SPORT

Wśród miejskich ofert wa-
kacyjnych atrakcji dla dzieci 
i młodzieży dużą popularno-
ścią cieszyła się letnia szko-
ła walki Big Budo. Grupa po-
nad 50 dziewcząt i chłopców 
korzystała z zajęć, prowadzo-
nych przez Bożenę i Wiesła-
wa Bigosów, mistrzów dale-
kowschodniej sztuki walki. 
Szkolenia, z których, dzię-
ki dotacji Urzędu Miasta i 
Ośrodka Edukacji w Bieru-
niu, młodzież korzystała bez-
płatnie, odbywały się 4 razy 
w tygodniu. W Szkole Pod-
stawowej Nr1 na boisku ćwi-
czono typowe dla tego sportu 
techniki samoobrony, a także 
korzystano z basenu. Opano-
wanie najważniejszego przy-
rządu, jakim jest dwumetrowy 
kij wymagało sporej zręczno-
ści, i choć nie wszyscy uczest-
nicy zajęć mogą już mówić o 
olimpijskich perspektywach, 

grono młodych sportowców, 
uprawiających ten rodzaj sa-
moobrony, zapewne znacznie 
się powiększyło.
Promocją tak pożyteczne-
go sportu od lat w Bieruniu 
zajmują się państwo Bigoso-
wie, założyciele International 
Budo Federation, organizato-
rzy wielu międzynarodowych 
spotkań. W wiosennych Mi-
strzostwach w Formach Sztu-
ki Walki startowało ponad 
170 zawodników z Polski, 
Czech, Ukrainy i Niemiec. 
Podczas ostatnich mistrzostw 
świata dwa złote medale zdo-
była Bożena Bigos, ocenio-
na jako najlepsza zawodnicz-
ka turnieju, a Wiesław Bigos 
osiągnął mistrzowski stopień 
- 8dan. Po laury w młodszych 
kategoriach tej samej wido-
wiskowej sztuki walki sięga-
ją też ich dzieci -Angelika i 
Mateusz.

Sportowe wakacje

Zaprasza na zajęcia Samoobrony
dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Bierunia

Zajęcia rozpoczynają się w miesiącu - SIERPIEŃ
P R O G R A M :  

Poniedziałek, Środa i Piątek 
Od godz. 10 00 - 11 00 - techniki sammobrony

Od godz. 11 00 - 12 00 - basen
Boisko przy SP nr 1 w Bieruniu

Zapisy przed każdym treningiem
Zajęcia są BEZPŁATNE

Zajęcia prowadzi: Wiesław BIGOS, 8Dan

Organizatorzy:
Urząd Miasta Bieruń

Ośrodek Edukacji Bieruń
Ośrodek Szkolenia BIG BOSS

Ośrodek Szkolenia

Big Boss

Podczas słonecz-
nego weekendu 
w połowie sierp-
nia na plaży nad 
zbiornikiem Ły-
sina  po raz dru-
gi spotkali się naj-
mocniejsi. Do za-
wodów siłaczy 
zgłosiło się kilku-
nastu ochotników 
z Bierunia, Oświęcimia i Goczałkowic, 
za to widzów zgromadziło się tam znacz-
nie więcej - jedni dopingowali do wysił-
ku, inni doceniali 
mierzone w centy-
metrach wymiary 
bicepsów i klatek 
piersiowych. Każ-
da konkurencja 
była podziwiana i 
oklaskiwana, wi-
dowiskowe było 
zarówno przecią-
ganie łódki z 2-

osobową załogą, jak i 
toczenie gigantycznej 
opony, która waży-
ła ponad 100kg. Cię-
żarami do noszenia 
bywały worki z pia-
skiem, dźwigane 
na wyznaczonym 
dystansie na czas, 
a także wypełnio-
ne piaskiem kani-

stry. Mimo dopingu, nie wszyscy siła-
cze radzili sobie ze stukilogramowy-
mi ciężarami, czasami mimo włożone-

go wysiłku kon-
dycja nie dopi-
sywała. Z pozo-
ru łatwa konku-
rencja, polega-
jąca na jak naj-
dłuższym utrzymaniu 
20-kg sztangi w wy-
ciągniętych rękach, 
szybko ujawniała 
brak wytrzymałości 

kolejnych zawodników - poddawali się na-
wet ci, którzy na ringu byliby zaliczani do 
najcięższej wagi. Wielu uczestników, jak i 
kibiców, dochodziło do wniosku, że trze-
ba trochę częściej trenować, ale z dobrej 
zabawy wszyscy byli bardzo zadowoleni. 

Bezkonkurencyjny okazał się ubiegłorocz-
ny zwycięzca (tegoroczny mistrz w 3 ka-
tegoriach), Janusz Pyras, drugi był Piotr 
Przywara, trzecie zdobyli: Tomasz Bed-
narczyk i Mirosław Wojnar.

Sprawdzian siły na Łysinie
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Do tragicznego w skutkach wypadku do-
szło w wyniku brawury trójki młodych 
pływaków na terenie Łysiny, poza obsza-
rem kąpieliska wyznaczonego i chronio-
nego przez ratowników. 25 lipca, wcze-
snym popołudniem, młodzi ludzie (w tym 
2 braci z Łazisk), postanowili przepłynąć 
jezioro tam i z powrotem. Wybrali miej-
sce z dala od ratowników w nieco skry-
tej zatoczce. Niestety, przeliczyli się z si-
łami, bo w drodze powrotnej jeden z nich 
osłabł. Dwójka pozostałych próbowała 
mu pomóc, ale także byli wyczerpani, z 
trudem sami dopłynęli do brzegu. Nieste-
ty, dopiero wówczas zaczęli wzywać po-
mocy, z którą pośpieszyli ratownicy z po-
bliskiego kąpieliska.
- Z mojego doświadczenia wynika, że nie 
było żadnych szans na uratowanie życia - 
wspomina jeden z ratowników. - Wypadek 
zdarzył się o godz. 15 w miejscu, gdzie ką-
piel jest zakazana, to niewątpliwie trage-
dia, ale na taką odległość nie jesteśmy w 
stanie pilnować każdej głowy na wodzie. 
My składamy przysięgę i ruszamy na ra-
tunek w każdej sytuacji. Ale on zginął naj-
prawdopodobniej zanim mieliśmy szansę 
do niego dotrzeć. Oni wszyscy byli bardzo 
zmęczeni, zostawili go na środku jeziora, 
płynęli wpław do brzegu, co trwało kilka 
minut. Pewnie byli też zszokowani. Dotar-
cie i szukanie zajęło nam kilkanaście mi-
nut, a o 15.30 lekarz pogotowia stwierdził 
zgon; to był 20letni chłopak, to naprawdę 
straszna tragedia.
Ratownicy wspominają też, że paradok-
salnym koszmarem w tej sytuacji było to, 
że kiedy ciało leżało jeszcze na brzegu, 
dokładnie w miejscu tragedii, czyli niedo-
zwolonym, już kąpali się następni „śmiał-

kowie”. Wśród plażowiczów nie brako-
wało też ciekawskich, którzy aby przyj-
rzeć się tragedii z bliska, przepływali za-
tokę hurtem, i na czym się dało. Krótko 
na brzegu stały kwiaty i palący się znicz, 
wtedy amatorzy pływackich wyczynów 
jakoś omijali to miejsce, ale ten ślad szyb-
ko ktoś uprzątnął. 
Drugi, podobny przypadek, nie miał tak 
dramatycznego finału, skończyło się na 
strachu. W śro-
dę, 11 sierpnia o 
16.40 ratownicy 
dostali sygnał, 
że pływak „po-
szedł” pod wodę. 
Dzięki błyska-
wicznej akcji i 
podjęciu sztucz-
nego oddychania 
topielca udało 
się uratować. 
Do uratowania 
życia kąpiącemu 
się  poza obsza-
rem kąpieliska 
wyznaczonym 
i chronionym 
przez ratowni-
ków przyczy-
nili się ratownicy: Paweł Duława, To-
masz Solecki, Michał Skóra i Mateusz 
Nowak (na naszym zdjęciu brak Toma-
sza Soleckiego). Akcja była prowadzona 
zgodnie z regułami sztuki ratowniczej: je-
den z ratowników wezwał kąpiących się 
do opuszczenia wody,  pozostali nurkowa-
li na głębokości ponad 2,5 metra poszu-
kując będącego już pod wodą nieszczę-
śnika, potem odholowali go na brzeg, po-

dawali tlen aż do uzyskania oddechu, we-
zwali karetkę. Pogotowie przybyło po kil-
ku minutach wówczas jednak młody chło-
pak był w pełni świadomy i potrafił po-
wiedzieć jak się nazywa. 
Z relacji ratowników wynika, że choć nikt 
z kąpiących nie czuł się na siłach, aby po-
śpieszyć z pomocą tonącemu, na brze-
gu gapiów, a jednocześnie komentatorów 
akcji ratunkowej nie brakowało; tworzy-

li niemal ścisły kordon, przez który lekarz 
pogotowia musiał się przeciskać.
Wypadki te świadczą nie tylko o nadmia-
rze młodzieńczej brawury podczas wypo-
czynku nad wodą, co bywa tragiczne w 
skutkach, ale i o braku wyobraźni i umie-
jętności zachowania się w sytuacjach kry-
zysowych nawet u dorosłych świadków 
wypadku. Wprawdzie lato się powoli koń-
czy ale zachowajmy ostrożność 

WOKÓŁ NAS

U progu sezonu piłkarskiego 
na życzenie kibiców prezentu-
jemy zdjęcie Zawodników KS 
„Unia” w Bieruniu Starym: 
Kamil Uniejewski, Grze-
gorz Wilk, Paweł Duda, Da-
riusz Latusek, Łukasz Gep-
fert, Sebastian Laby, Szy-
mon Bobla, Robert Pietrzak, 
Dariusz Czapiewski, Michał 
Oślislok, Łukasz Przymik, 
Piotr Kołodziejczyk, Marcin 
Kuśmierz, Richard Shittu, 
Remigiusz Rok.

Razem z zawodnikami są 
przedstawiciele zarządu klu-
bu: Jan Rudzki- prezes, Jerzy 
Barcik, Eugeniusz Wróbel, 
Jerzy Olek, Leonard Lysko 
(kierownik), Grzegorz Bron-
cel (trener).
Zarządowi i zawodnikom ży-
czymy sportowych sukcesów 
ku uciesze wiernych kibiców.

Od redakcji: fotografię zawod-
ników KS Piast zamieścimy w 
następnym numerze

Jeden zginął, innego odratowano. 

Tragiczna brawura  na Łysinie  

S k a r b  k i b i c a


