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Dożynkowy autobus będzie 
kursował 11 września od go-
dziny 13.00 do 22.00 na trasie 
Bieruń Nowy Pętla - Bieruń 
Stary Dworzec Autobusowy. 
Zparaszamy.

W związku z Dożynkami  10 
września  od godziny 19.00 do 
godziny 23.00 następnego dnia, 
parking przy Szkole Podstawo-
wej nr 3  będzie zamknięty.
Ponadto, 11 września w godz. 
11.00-23.00 zamknięty będzie 
również ruch drogowy na ulicy 
Węglowej.

Uwaga 

Na boisku KS „Piast” w niedzielę 28 
sierpnia odbył się turniej piłki nożnej 
oldbojów o Puchar Prezesa. W roz-
grywkach wzięły udział cztery zespoły: 
OLD BOYS WOŁÓW, DINOZAURY 
BOJSZOWY, KS „PIAST” i „UNIA” 
BIERUŃ STARY.
Pierwszy mecz rozegrały między sobą 
drużyny z Bierunia Nowego i Bierunia 
Starego, w wyniku którego KS „PIAST” 
zwyciężył 1:0 z „UNIĄ” Bieruń Stary. 
W kolejnym meczu bojszowskie Dino-
zaury pokonały Old Boyów z Wołowa. 
Zawodnicy z Bierunia Starego pechowo 
przegrali z Wołowem zajmując ostatnie 
miejsce w turnieju.
Znakomicie natomiast spisywali się  
weterani z „Piasta” którzy pokonali 
w finale tryumfujących zazwyczaj 
bojszowian 1:0.  

Puchar 
dla Piasta
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ROZMAITOŚCI

Szanowni Czytelnicy, trzy-
dziesta piąta sesja Rady Po-
wiatu odbyła się w dniu 25 
sierpnia i poświęcona była 
głównie  utworzeniu Po-
wiatowego Urzędu Pracy z 
siedzibą w Lędzinach i filią 
w Bieruniu oraz zmianom w 
budżecie powiatu.
Powołanie Urzędu Pracy w 
naszym powiecie wydaje się 
być sprawą bardzo ważną 
zwłaszcza dla osób pozosta-
jących bez pracy. Planowano 
powołanie nowego urzędu 
już od pierwszego stycz-
na 2006r. Jednak podczas 
dyskusji radni postanowili 
odłożyć swoją decyzję na 
następne posiedzenie rady. 
Powodów było kilka.
 Do najważniejszych z nich 
należały: 
* brak szczegółowego wyli-
czenia kosztów funkcjono-
wania urzędu,
* brak porozumienia z Pre-
zydentem miasta Tychy w 
sprawie przekazania ma-
jątku oraz partycypacji w 
kosztach utrzymania urzędu 
w 2006r,
* brak danych dotyczących 
ilości zatrudnionych osób w 
urzędzie,
* brak koncepcji organizacji 
nowotworzonego urzędu

Utworzenie własnego urzę-
du pracy na terenie powiatu 
może również doprowadzić 
do próby ograniczenia do-
stępu bezrobotnych z na-
szego powiatu do tyskiego 
rynku pracy oraz  do bogatej 
oferty którym dysponuje 
Powiatowy Urząd Pracy w 
Tychach.

*  *  *
Radni dyskutowali również 
nad zmianami do budżetu 
powiatu. Najwięcej emocji  
można było zaobserwować 
podczas dyskusji dotyczą-
cej inwestycji na drogach. 
Pomimo zwiększenia limitu 
wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne o 
kwotę 667 715,72zł, za-
kres remontu na drogach 
powiatowych jest niewy-
starczający. W bieżącym 
roku powinien  poprawić się 
stan  dróg: Murckowskiej,  
Krakowskiej, Gaikowej 
oraz Szenwalda. Planuje 
się natomiast pozyskanie 
w przyszłym roku środków 
unijnych na drogi: Jagiełły, 
Bijasowicka, Krupnicza, Lę-
dzińska, Skromna, Bojszow-
ska,  Prosta, Wolska.
Czy uda się pozyskać i wy-
datkować kwotę kilku milio-
nów złotych w 2006r -czas 
pokaże.

Bernard Pustelnik

Wiecie, że w powiecie...

Liceum Ogólnokształcące 
w Bieruniu rozpoczyna 
intensywną współpracę ze 
szkołą czeską w Vsetinie. 
W tym roku szkolnym 
2005/2006 zaplanowane są 
dwa spotkania młodzieży 
obu szkół mające na celu 
prace nad projektem w ję-
zyku niemieckim:  “ Ludzie 
i kultury “ 
Dr Diethelm Blecking  
z Uniwersytetu we Fre-

iburgu  wspierać będzie 
naukowo to polsko 
-czeskie przedsięwzięcie. 
Mimo różnic języko-
wych celem projektu jest 
kształcenie umiejętności 
porozumiewania się 
w języku niemieckim 
i promowania współpracy 
między uczniami partner-
skich szkół.
Liceum nawiąże  też kon-
takty ze szkołą w Austrii 

- partnerską szkołą Cze-
chów.
W przyszłości planowane 
są wspólne wyjazdy w 
Alpy do Domu Spotkań 
Młodzieży finansowane 
przez Austriacki  Instytut 
Wspierania Partnerstwa 
Szkół w Wiedniu. Projekt 
koordynuje mgr Ewa Ly-
sko nauczycielka języka 
niemieckiego w Liceum w  
Bieruniu.

Masarykowo Gymnazium w 
Vsetinie nową partnerską 
szkołą Liceum

W dniu 24 sierpnia 2005 
r., na zaproszenie Dyrek-
tora Generalnej Dyrekcji 
Dróg i Autostrad oddział 
w Katowicach, odbyło się 
spotkanie, którego głównym 
tematem były sprawy roz-
wiązania uciążliwości od ul. 
Warszawskiej. 
Z ramienia Gminy udział 
wzięli Burmistrz Miasta 
Ludwik Jagoda i Zastępca 
burmistrza Jan Podleśny. 
Stowarzyszenie Mieszkańców 
Osiedli Nr I i II przy ulicach 
Granitowej, Warszawskiej 
i Węglowej reprezentowali 
pani prezes Halina Gałka, 
Zbigniew Jęczała oraz radny 
Andrzej Bibrzycki. General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad reprezentowali 
Zastępca Dyrektora Henryk 
Pienta oraz siedmiu Naczel-
ników Wydziałów. Dyrektor 
Pienta poinformował o dzia-
łaniach podjętych przez Ge-
neralną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad oddział 
w Katowicach, Katowicach 
tym o wystąpieniu z wnio-

skiem do centrali w Warsza-
wie o zabezpieczenie w 2006 
r. 20 mln. zł na remont i mo-
dernizację drogi krajowej 
44 (ul. Warszawska) od 
granic miasta z Tychami do 
Wisły. Czy i w jakiej wysoko-
ści zostaną przyznane środki, 
będzie wiadomo w listopadzie 
br. Ponadto, przedstawicie-
le mieszkańców poruszyli 
sprawę budowy obwodnicy 
Bierunia oraz drogi szybkie-
go ruchu S1, przebiegającej 
przez Bieruń. Powyższa 
obwodnica, według planów, 
będzie łączyła się w S1. Po-
dejmowanie decyzji, jest na 
innym, wyższym szczeblu, 
dlatego nie uzyskano wią-
żących informacji. Podczas 
tego spotkania, Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad zobowiązała się 
do przywrócenia do używal-
ności przejścia podziemnego 
pod ul. Warszawską (okolice 
ronda) oraz przywrócenia 
do należytego stanu istnie-
jących znaków informacyj-
nych (objazdy). 

Jest szansa dla Warszawskiej

Uwaga Czytelnicy! Rodnia przytyła!  Tylko raz!
Już 20 września, ukaże się kolejne, podwójne wydanie 
Rodni. Tym razem, nasza gazeta będzie miała 32 strony. 
Znajdą się w niej m.in.:
Obszerne, ilustrowane relacje z obchodów Dni Bierunia
Pełne zdjęć sprawozdanie z rozpoczęcia Nowego Roku Szkol-
nego i... wiele innych ciekawych (mamy nadzieję ) artykułów.

Zapraszamy do lektury!
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WOKÓŁ NAS

Sprawdź cukier za darmo!
Dyrekcja Zakładu Opieki Zdrowotnej informuje, że od 19 do 30 września 
w ramach programu wczesnego wykrywania cukrzycy odbędzie się bez-
płatne

BADANIE POZIOMU CUKRUW SUROWICY KRWI.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się w/w okresie do 
laboratorium mieszczącym się w przychodni w Bieruniu Nowym przy 
ul. Granitowej 22 w godzinach 7.00-10.00. Program przewiduje w drugim 
etapie specjalistyczne badania diagnostyczne i konsultacje lekarza diabe-
tologa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 216 21 07.

Przedłużenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Złóż wniosek
na wymianę kotła

Urząd Miejski w Bieruniu informuje, że w 2006 r. 
zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW, kończy się 
realizacja „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w 
Gminie Bieruń”. Z uwagi jednak na duże zainteresowanie 
mieszkańców Programem, Urząd zamierza przedłużyć 
realizację Programu co najmniej do 2007 r.
W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszyst-
kich zainteresowanych wymianą kotła o pilne złożenie 
wniosku w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w pokoju 
nr 25. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Miasta 
Bieruń pokój nr 22, Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Go-
spodarczych pokój nr 45 oraz na stronie internetowej 
www.um.bierun.pl. Na podstawie złożonych wniosków 
i uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu, Gmina określi za-
potrzebowanie i złoży wniosek o przedłużenie Programu 
w WFOŚiGW. 

Rodnia: Pani dyrektor, rozpoczęli-
śmy właśnie kolejny nowy rok szkol-
ny. Co się zmieniło w szkołach przez 
wakacje?

Krystyna Czajowska: Dalej mamy w 
mieście tyle samo szkół: dwie szkoły 
podstawowe, dwa gimnazja i dwa przed-
szkola. A mówiąc poważnie, w poprzed-
nim roku szkolnym 2004/2005 do szkół 
podstawowych i gimnazjów uczęszczało  
2475 uczniów a  w  roku bieżącym   na-
ukę rozpoczęło 2302, czyli mamy 173 
uczniów mniej. Na szczęście, przybyło 
nam dzieci w przedszkolach, tak więc   
niż  demograficzny został w Bieruniu 
zahamowany. 
Otwierając dwa dodatkowe oddziały 
przedszkolne, jeden w Przedszkolu nr 1 
a drugi w Przedszkolu nr 2 , przyjęliśmy  
wszystkie dzieci z rodzin w których 
rodzice pracują zawodowo. Pozostałe 
dzieci 5 i 6 letnie, mogą korzystać z 
bezpłatnych  5 godzin zajęć prowadzo-
nych w filiach Szkoły Podstawowej nr 
3 w Bijasowicach i Ścierniach. Z nowo-
ści szkolnych, godne zauważenia jest 
otwarcie w tym roku, w Gimnazjum nr 
1  klasy sportowej  ukierunkowanej na  
siatkówkę dziewcząt. 
Umożliwiamy też naukę dzieciom i 
młodzieży niepełnosprawnej. Prawie  
30  uczniów dowozimy do szkół poza 
rejonem Bierunia, miedzy innymi do 
Tychów, Lędzin,  Katowic i Dąbrowy 

Górniczej. Pozostali uczą się w naszych 
szkołach, w klasach integracyjnych lub 
realizując indywidualne nauczanie.

Rodnia: Jak wygląda sprawa  re-
montów i inwestycji oświatowych, 
wiadomo przecież, że wakacje to 
gorący czas  w szkołach? 

Krystyna Czajowska: Tu również, dzię-
ki zaangażowaniu radnych i władz miej-
skich,  sporo się zmieniło. W Szkole 
Podstawowej nr 1 mieliśmy remont sal 
dydaktycznych na parterze i pierwszym  
piętrze. Wymienione zostały podłogi 
i drzwi, sale odmalowano, położono 
nowe wykładziny, odnowiono schody 
wejściowe do szkoły. W Szkole Podsta-
wowej nr 3 jest wymieniana instalacja 
centralnego ogrzewania, zakładane 
są nowe grzejniki. Remont ten ciągle 
trwa ale - jak zapewniają  wykonawcy 
-  nie będzie przeszkodą w zajęciach. 
W Gimnazjum nr 2, które jest nowe, 
odmalowano tylko jedną salę. Nato-
miast w Gimnazjum nr 1 dzieje się tak 
wiele- by wspomnieć chociażby o budo-
wie hali- że zabrakło by miejsca aby to 
wymienić w krótkim artykule. Zresztą 
czytelnicy Rodni, są w tej sprawie in-
formowani na bieżąco. Najnowsze wia-
domości to oddanie do użytku nowych  
boisk z nawierzchnią tartanową oraz 
wejścia do szkoły. W Przedszkolu nr 1 
wymieniono całą instalację centralnego 

ogrzewania i wszystkie okna. Natomiast 
w Przedszkolu 2A przy Gimnazjum nr 
1 wymieniono podłogi i położono nowe 
wykładziny.

Rodnia: Czy w nowym roku szkol-
nym są duże ruchy kadrowe wśród 
nauczycieli? Czy dzieci zastaną 
swoich znanych nauczycieli?

Krystyna Czajowska: Ruch kadrowy 
jest niewielki. Część nauczycieli po uzy-
skaniu uprawnień odchodzi na emerytury. 
Całkiem sporo mamy też   urlopów ma-
cierzyńskich,  więc na roczne zastępstwo  
przyjęliśmy kilka nowych osób. Nato-
miast jeżeli chodzi o stanowiska kierow-
nicze, to jak już Rodnia informowała,  w 
Szkole Podstawowej  nr 1 ,pod odejściu 
na emeryturę pani Marii Skwarlińskiej, 
jest nowy dyrektor - pani Anna Knopek 
oraz nowy zastępca pani  Urszula Stolorz. 
Kierownictwo pozostałych placówek 
oświatowych, pozostało takie jak w po-
przednich latach.

Rodnia: Dziękujemy za rozmowę. 
Korzystając z okazji  życzymy 
uczniom i nauczycielom samych 
sukcesów w nowym roku szkolnym. 
Informujemy też, że relację z inau-
guracji nowego roku zamieścimy 
w następnym numerze.

Po pierwszym dzwonku
z dyrektorem Ośrodka Edukacji - Krystyną Czajowską rozmawia Zbigniew Piksa 
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RELIGIA

10 sierpnia wyruszyliśmy na 
spotkanie z Ojcem Świętym Be-
nedyktem XVI. Zanim jednak 
dotarliśmy do Kolonii, czekali 
na nas jak się później okazało 
bardzo gościnni i życzliwi para-
fianie z Plettenbergu w Diecezji 
Essen.
Pierwsza część naszego pobytu 
w Niemczech to uczestnictwo 
w Dniach Spotkań. Głównym 
punktem tych dni był „Dzień 
społecznego zaangażowania” w 
czasie którego wspólnie z mło-
dzieżą z różnych stron świata 
pracowaliśmy społecznie. 

Zanim  dotarliśmy do Kolonii, 
zawitaliśmy do Neuss i Düs-
seldorfu, gdzie przewidziano 
dla nas noclegi oraz udział w 
otwarciu Dni Młodzieży i kate-
chezach. W czasie kolejnych dni 
uczestniczyliśmy w katechezach 
głoszonych przez Ks. Bp Wikto-
ra Skworca i Prymasa Polski 
kard. Józefa Glempa, koncer-
tach oraz spotkaniach.
Młodzież z całego świata, 
podobnie jak Trzej Królowie 
pielgrzymowała i modliła się 
do Chrystusa zgodnie z hasłem 
XX ŚDM „Przybyliśmy oddać 
Mu pokłon”. W ciągu sześciu 
dni każdy z pielgrzymów udał 
się do katedry kolońskiej, 
gdzie znajdują się relikwie 
Trzech Króli. Pielgrzymka do 
katedry była szczególną formą 
katechezy. Każda grupa, która 
przyjechała na ŚDM, miała 
wyznaczony dzień i godzinę 
rozpoczęcia pielgrzymki do 
katedry. Droga wiodąca wzdłuż 
nadbrzeża Renu w zależności od 
ilości osób po drodze trwała od 
dwóch do czterech godzin. Na 
kilkudziesięciu banderach, które 
pielgrzymi mijali idąc do kate-
dry, w sześciu językach, w tym 
po polsku, wypisano też pytania 
pozwalające głębiej wniknąć w 
istotę pielgrzymki.  Pielgrzymi 
mijali jeszcze plac Roncallego 

z mozaiką Jana Pawła II i zdję-
ciem Benedykta XVI, aby wejść 
do wnętrza katedry. Po odbyciu 
pielgrzymki każda grupa kie-
rowała się do hal targowych 
(Kölnmesse), gdzie ponad stu 
księży każdego dnia, od rana 
do późnego wieczora udzielało 
sakramentu pojednania we 
wszystkich językach. „Strefa 
Pojednania” była ogromną 
halą, w której na raz mogło się 
spowiadać kilkadziesiąt osób. 
Specjalnie przygoto-
wano krzesła i stoliki, 
tabliczki z językami, w 
jakich spowiada dany 
kapłan, kaplica przy-
gotowania do spowie-
dzi, gdzie stoi krzyż 
ŚDM i wędrująca z 
nim po świecie ikona 
Matki Bożej oraz ka-
plica dziękczynienia 
z Najświętszym Sa-
kramentem. Duchową 
opiekę nad młodzieżą 
zapewniały również 
tzw. centra duchowe 
rozlokowane w 20 
miejscach, prowadzo-
ne przez zgromadzenia 

zakonne i ruchy katolickie.
Tegorocznym XX Światowym 
Dniom Młodzieży patrono-
wali: duchowo Jan Paweł II 
- patrzący na nas z nieba oraz 
obecny na miejscu Benedykt 
XVI. Codziennie od godz. 21 
pod mozaiką Jana Pawła II na-
przeciwko kolońskiej katedry 
brzmiały słowa „Barki”. Każ-
dego dnia zbierało się tu coraz 
więcej Polaków, choć w morzu 
biało-czerwonych flag widać 
było również barwy innych 
narodowości. Tuż przed 21.30 
tysiące osób zgromadzonych 
pomiędzy katedrą a Dom Forum 
skandowało: „Kochamy Cie-
bie!” i „Dziękujemy”. Dokład-
nie o 21.37 następowała cisza 

i oczy wszystkich wędrowały 
na portret z Janem Pawłem II. 
Przez następną godzinę okrzyki 
„JP II Subito Santo” przeplatały 
się ze skandowaniem imienia 
nowego Papieża: „Benedicto” i 
okrzykami „Polska! Polska!”.
Jednym z elementów Świato-
wych Dni Młodzieży tradycyj-
nie był Festiwal Młodych, który 
odbywał się równolegle w Ko-
lonii, Bonn i Düsseldorfie. Jego 
propozycje obejmowały spekta-
kle taneczne, teatralne, koncerty 
muzyczne, ewangelizacyjne, 
wystawy, projekty spotkań 
modlitewnych, dyskusyjnych, 
projekcje filmów, itp. 

Po pełnych dniach przeżyć 
przyszedł czas abyśmy się udali 
na pola Marienfeld, gdzie miało 
odbyć się czuwanie z Ojcem 
Świętym oraz niedzielna Msza 
św. kończąca XX Światowe 
Dni Młodzieży. Po ponad 2 
godzinach marszu, w rzeszy 
młodzieży dotarliśmy na miej-
sce. Pierwszych wrażeń, kiedy 
każdy z nas ujrzał miejsce gdzie 
mamy spędzić najbliższe dwa-
dzieścia godzin nie da się opisać 
słowami. Marienfeld powoli się 
zapełniało, a my oczekiwaliśmy 
przybycia Papieża Benedyk-
ta XVI, który ok. godz. 20.  
Wspólnie z Ojcem Świętym 
rozpoczęliśmy czuwanie.
Po zakończeniu czuwania ok. 
godz. 23.00 większość z nas 

udała się na krótki sen w „hotelu 
wielogwiazdkowym” - tak na-
zwaliśmy Marienfeld, gdyż cze-
kała nas noc pod gołym niebem. 
Jedyną prośbą jaka wzbijała się 
w niebo były słowa: „aby w 
nocy nie padało”.

Po krótkiej i dość wilgotnej 
nocy przyszła niedziela i ostatni 
dzień naszego pobytu. O godz. 
10.00 rozpoczęła się Msza św. 
kończąca XX Światowe Dni 
Młodzieży. W tej Mszy św. koń-
czącej spotkanie wzięło udział 
około 1 miliona osób, w tym 

blisko 50 tys. młodzieży pol-
skiej. Na zakończenie ŚDM w 
Kolonii Papież Benedykt XVI 
zaprosił wszystkich na następne 
spotkanie, które odbędzie się w 
2008 r. w Sydney w Australii. 
Pełni wrażeń, przeżyć wracali-
śmy do domu.

Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt. 2,2)
Po Kolonii - Sydney?

Kolonia w sierpniu stała się stolicą młodzieży całego 
świata. Działo się to za przyczyną XX Światowych 
Dni Młodzieży. Nie zabrakło tam także osób z Bierunia 
i okolic.

JAK TRZEJ KRÓLOWIE

DUCHOWY 
PATRONAT

HOTEL WIELOGWIAZDKOWY

W spotkaniach uczestniczyli 
bieruniacy: Adamus Dorota, 
Błażek Grzegorz, Błażek Klau-
dia, Błażek Robert, Jaroszewicz 
Natalia, Karkoszka Agnieszka, 
Karkoszka Anna, Major Prze-
mysław, Natonik Sandra, Parysz 
Monika, Parysz Ireneusz, Porwit 
Maciej, Porwit Maria, Stachoń 
Łukasz, Walaszczyk Łukasz oraz 
ks. Marek Wolnik. 
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państwowej Komisji  druk bę-
dzie w nakładzie 80 %.
Doświadczenie kilku poprzed-
nich kadencji wskazuje, że jest 
to nieosiągalny procent. Czasy 
kiedy frekwencja wyborcza 
była blisko 100 %, należą do 
odległej przeszłości. Na li-
stach kandydatów na posłów 
znajdują się nazwiska 4 kan-
dydatów - mieszkańców Bie-
runia. Trzech zarejestrowała 
Polska Partia Pracy i są nimi: 
Ireneusz Stanisław Piecha, 
Mirosław Spletsteser, Miro-
sław Józef Pluta. Czwartym 
jest Józef Berger, dyrektor 
Liceum   Ogólnokształcącego, 
doświadczony samorządowiec. 
W przeciwieństwie do pozo-
stałych kandydatów, to postać 
powszechnie znana w Bieruniu 
i sąsiednich gminach. Znajduje 
się on na liście Platformy Oby-
watelskiej, czyli ugrupowania, 
które posiada wysokie notowa-
nia w badaniach sondażowych. 
Oznacza to większe szanse od 
konkurentów, o ile kandydat 
otrzyma odpowiednio dużą 
liczbę głosów. W przeszłości 
mieszkańcy oddawali głosy na 
niemal wszystkich kandydatów. 
Spośród mieszkańców Bieru-
nia kandydujących na posłów 
najlepszy dotychczas wynik, w 
obecnych realiach ustrojowych, 
uzyskał Jan Wieczorek podczas 
wyborów II kadencji Sejmu. 

Oddano wówczas na niego 35 
% ważnych głosów. Na listach 
komitetów znajdują się  znane 
nazwiska mieszkańców sąsied-
nich gmin. Obecnie wybory, 
poza agresywną kampanią 
wyborczą, która towarzyszy 
każdym wyborom, będą ko-
jarzyły się z wykorzystaniem 
sprzętu komputerowego na 
niespotykaną dotychczas skalę. 
Z informacji Wojewódzkiego 
Biura Wyborczego wynika, że 
w Województwie Śląskim pro-
tokoły wyników wyborów, poza 
tradycyjną formą pisemną, będą 
przetworzone elektroniczne w 
97 % lokali wyborczych.
W Bieruniu komputery będą 
wykorzystane we wszystkich 
11 lokalach. Pod tym względem 
reszta kraju wyraźnie odbiega. 
W województwach wschodniej 
Polski przetworzenie protoko-
łów elektronicznie przeprowa-
dzi 30 - 40 % komisji. Jest to 
złożony proces, do realizacji 
którego zaangażowano m.in. in-
formatyków szkół. Sprawdzian 
łączności, przepustowość oraz 
test w skali całego kraju, zosta-
nie przeprowadzony 2 września.    
Jednym z celów wykorzystania 
komputerowego przetworzenia 
protokołów jest jak najszybsze 
uzyskanie wyników, co uatrak-
cyjni telewizyjny program 
wyborczy.

S.J.

Osobiste zaangażowanie się 
Burmistrza i jego wystąpienie 
do Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Tychach, 
przyniosły konkretny efekt. 
Wniosek   o umożliwienie 
grupie bieruńskich absolwen-
tów odbycia stażu, a mówiąc 
ściślej, podjęcia pracy na czas 
oznaczony i zdobycia doświad-
czenia zawodowego, złożony  
w grudniu ub. r. został zreali-
zowany. W lipcu PUP zawarł 
dwie umowy z absolwentami 
i zadeklarował, że z kolejny-
mi absolwentami uczyni to w 
następnym miesiącu. Po inter-
wencji Burmistrza w Urzędzie 
i jednostkach organizacyjnych 
gminy (Bieruńskim Ośrodku 
Kultury, Ośrodku Edukacji) 

aktualnie odbywa staż 13 osób, 
a kolejny imienny wniosek jest 
rozpatrywany. We wszystkich 
przypadkach są to mieszkańcy 
Bierunia spełniający wymogi 
Urzędu Pracy oraz posiadający 
ukończone studia (minimum 
licencjat) i wykształcenie ko-
respondujące z charakterem 
pracy Urzędu. Kontynuowa-
na jest tym samym polityka 
zwiększania szans zatrudnienia 
absolwentom rozpoczęta kilka 
lat temu. Dzięki stażowi w 
Urzędzie oraz innych jednost-
kach organizacyjnych, zmienia 
się statystyka dotycząca bez-
robocia wśród absolwentów, 
o czym szerzej w następnym 
numerze Rodni.

S.J.

Stażyści w urzędzie

O zbliżających się wyborach pi-
sze się i mówi sporo. Poświęcają 
mu dużo  uwagi zarówno stacje 
telewizyjne, radiowe oraz redak-
cje gazet bez względu na opcję 
polityczną. Mimo zapowiedzi 
wprowadzania wielu istotnych 
zmian do ordynacji wyborczych, 
łącznie ze zmianą systemu 
ustalania liczby mandatów nie 
wprowadzono ich, gdyż odbiór 
społeczny takiego pospiesznego 
działania wyraźnie wskazywał 
na cel. Wszystkim ubiegającym 
się  o mandaty przyświeca jeden 
cel - czyli sukces wyborczy 
w postaci zostania posłem lub 
senatorem. Drobne zmiany 
wprowadzone w ubiegłym i tym 
roku, nie doprowadziły do pełnej 
spójności w ordynacjach do sej-
mu i senatu oraz prezydenckiej. 
Przeprowadzenie tych wyborów 
w innych terminach, pozwala na 
uniknięcie kolizji prawnych.
Zgodnie z kalendarzem wy-
borczym Burmistrz w formie 
obwieszczenia poinformował 
mieszkańców o podziale miasta 
na obwody i granicach obwo-
dów. Informacja taka została 
podana do wiadomości na ta-
blicach ogłoszeń i w “Rodni”. 
Taki sam podział miasta będzie 
obowiązywał podczas wybo-
rów Prezydenta RP. Wybory 
w Bieruniu przeprowadzone 
zostaną w 11 Obwodowych 
Komisjach Wyborczych, 
których składy powołał Bur-
mistrz spośród członków zgło-
szonych przez pełnomocników 
komitetów wyborczych, które 
zarejestrowały kandydatów 
na posłów i senatorów. Spośród 
13 komitetów, uprawnionych do 
zgłoszenia członków do składów 
komisji z prawa tego skorzystało 
11, przy czym niektóre nie zgło-
siły pełnych kompletów. Korzy-
stając z uprawnień określonych  
w Ordynacji do składów OKW, 
Burmistrz wyznaczył po jednym 
pracowniku samorządowym. 
Wybrane komisje będą więc 
pracowały w niemal pełnych 
maksymalnych składach. W 
wyborach do parlamentu liczba 
ta wynosi 11 członków, w wybo-
rach prezydenckich 10.
Na pierwszym zwołanym przez 
Burmistrza posiedzeniu komisje 
wybiorą ze swych składów prze-

wodniczących i zastępców. W 
celu przeprowadzenia wyborów 
cały kraj został podzielony na 
okręgi. W naszym wojewódz-
twie są następujące okręgi: 
częstochowski, sosnowiecki, 
katowicki, gliwicki, rybnicki i 
bielski.
Bieruń, zgodnie z Obwiesz-
czeniem Państwowej Komisji 
Wyborczej, znalazł się w przy-
padku wyborów do Sejmu w 
31 Okręgu, a w przypadku 
wyborów do Senatu w 30 
Okręgu. W obu przypadkach 
jest to ten sam obszar części 
województwa, w skład które-
go wchodzą: Bieruń wraz z 
pozostałymi gminami Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego, Cho-
rzów, Katowice, Mysłowice, 
Piekary Śląskie, Ruda Śląska, 
Siemianowice, Świętochłowice 
i Tychy. W okręgu tym wybory 
będą przeprowadzone przez 542 
Obowodwe Komisje, w tym 11, 
które będą pracowały w Bieru-
niu. W okręgu tym wybranych 
będzie 12 posłów i 3 senatorów. 
Zgodnie z Ordynacją, komi-
tety wyborcze mogły zgłosić 
podwójną liczbę kandydatów 
do Sejmu odnoszoną do liczby 
przypadającej na okręg, czyli 
24. Z możliwości tej skorzystały 
tylko  największe partie. 
Na zarejestrowanych listach 
znajduje się 258 nazwisk. Jest 
to aktualny stan, który może 
ulec zmianie. Sytuacje takie 
miały miejsce w poprzednich 
wyborach, kiedy w niektórych 
okręgach, w tym w katowickim 
wystąpiły przypadki rezygna-
cji lub skreślenia całych list 
kandydatów i działo się to po 
wydrukowaniu kart do głoso-
wania. W przypadku wyborów 
do Sejmu dla zmieszczenia na 
karcie wszystkich nazwisk kan-
dydatów, będą one drukowane 
w formacie A2. O mandaty 
senatorów ubiega się 7 kandy-
datów, czyli konkurencja będzie 
niewielka. Karty do głosowania 
będą formatu A4. Definitywnie 
odstąpiono od drukowania kart 
do wyboru posłów w formie 
broszur, z powodu wyższego 
kosztu przypadków błędów 
drukarskich (niektóre puste 
strony oraz wypadania zszywek.   
W obu przypadkach decyzją 

Coraz bliżej do wyborów 
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Brawo nauczyciele

Przebywająca w Polsce 
czteroosobowa delegacja 
z partnerskiego miasta - 
Gundelfingen, 24 sierpnia 
odwiedziła Urząd Miejski w 

Bieruniu. Tym razem naszy-
mi gośćmi byli członkowie 
stowarzyszenia Turnverein 
Gundelfingen, którego prze-
wodniczącym, a zarazem 

radnym Gundelfingen jest 
pan Bruno Zimmermann. 
Członkowie Zarządu Sekcji 
Sportowych z Gundelfingen 
przybyli na zaproszenie 
Dyrekcji Liceum Ogólno-
kształcącego. Na spotka-
niach ze Starostą Powiatu i 
Burmistrzem Miasta Ludwi-
kiem Jagodą dyskutowano 
na temat dotychczasowych 
osiągnięć i wspierania dal-
szej współpracy młodzieży. 
Goście byli bardzo ciekawi 
tego, co się dzieje w na-
szym mieście. Pytali m.in. 
o stopę bezrobocia, pracę 
KWK „Piast”, plan zago-
spodarowania przestrzenne-
go, nowe inwestycje, budżet 
miasta oraz codzienną pracę 
i życie w Bieruniu.

Przyznali, iż bardzo dużo 
się zmieniło w naszym mie-
ście od czasów ich ostatniej 
wizyty. Pan Zimmermann 
stwierdził, iż Bieruń to 
miasto świadome własnej 
wartości i dążące do okre-
ślonych celów. Wszyscy 
wyrazili opinię, że part-
nerstwo naszych miast jest 
bardzo korzystne. Każda 
ze stron zyskuje na tym 
przedsięwzięciu, możemy 
się uczyć od siebie nawza-
jem podglądać rozwiązania 
stosowane w partnerskim 
mieście oraz wzajemnie się 
wspomagać.
Korzyści z współpracy obu 
miast czerpie także mło-
dzież szkolna, w związku 
z wymianami, które prowa-
dzą oba miasta.  

Niemieccy przyjaciele

Im wyższe wasze kwalifika-
cje, tym większa szansa by 
dzieci i młodzież z Bierunia 
zdobywała coraz wyższe wy-
kształcenie, a w przyszłości, 
lepszą pracę - tymi słowami 
w bieruńskim magistracie, w 
przedostatni dzień wakacji, 
burmistrz Ludwik Jagoda 
powitał grupę nauczycieli.     

Przedstawiciele placówek 
oświatowych naszego miasta; 
od przedszkoli po gimnazja 
przybyli by z rąk burmistrza 
oraz dyrektora Ośrodka Edu-
kacji- Krystyny Czajow-
skiej odebrać potwierdzenie 
zdobytych kwalifikacji oraz 
kwiaty.   W roku szkolnym 
2004/2005, tytuł nauczycie-
la mianowanego zdobyli:

Szkoła Podstawowa nr 1: 
Irena Dobiczek - świetlica 
i Urszula Stolorz - język 
polski. Szkoła Podstawowa 
nr 3: Aleksandra Jastrzęb-
ska- przyroda.
Gimnazjum nr 1: Agnieszka 
Wyderka -Dyjecińska- ję-
zyk angielski, Edyta Za-
czek- matematyka, Dorota 
Wrzosek- świetlica, Bożena 

Mosler- język polski, Anna 
Grudzińska -Ciok - język 
polski, Anna Kasperczyk- 
religia, Grzegorz Gretka- 
język polski. Gimnazjum nr 
2: Joanna Gawor- geografia, 
Agnieszka Wadas - biologia, 
Tomasz Wesołowski- wy-
chowanie fizyczne, Alicja 
Bialik- język niemiecki i ks. 
Marek Wolnik- religia.
W grupie nauczycieli 
którzy uzyskali tytuł na-
uczyciela dyplomowanego 
znaleźli się: Przedszkole nr 
1: Maria Plewnia. Szkoła 
podstawowa nr 3: Irena Pan-
fil- język polski, Stanisława 
Krella - język polski, Miro-
sława Wilkosz- matematyka, 
Justyna Pociennik- wycho-
wanie fizyczne, Marzanna 
Pilarska- nauczanie zinte-
growane, Grażyna Długosz- 
przyroda. Gimnazjum nr 1: 
Łucja Harmata- historia, 
Grzegorz Kania- informa-
tyka, Renata Kopka- ma-
tematyka, Wiesława Putek 
- historia. Gimnazjum nr 2: 
Agnieszka Ścierska- bi-
blioteka oraz Anna Adamek 
- matematyka.

Goście zwiedzili odnowiony bieruński rynek.: pani Bożena Gorczy-
ca(LO), członkowie zarządu -Bernd Trotter, Redaktor “Badische 
Zeitung “ Rolf Mayer, Briggitt Trotter (zarząd ), przewodniczący 
TVG Bruno Zimmermann, Burmistrz Miasta Ludwik Jagoda oraz  
dyrektor LO Józef Berger.
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66 rocznica wybuchu drugiej 
wojny światowej, tym razem, 
przebiegała w całym kraju 
trochę w cieniu 25 lecia So-
lidarności. Ale przecież, pa-
miętamy o obu tych różnych, 
lecz jakże istotnych wyda-
rzeniach z naszej przeszłości. 
Bieruńscy kombatanci wraz 
z burmistrzem Ludwikiem 
Jagodą  - tym razem, składali 
wieńce i kwiaty w Chełmie.
Nie zabrakło też kwiatów 
i zniczy, pod pomnikiem 
bieruńskich bohaterów na 
Rynku oraz naszych cmen-
tarzach.

Krzemieniec - Juliusza Słowackiego, Kamieniec Podolski - puł-
kownika Wołodyjowskiego, Chocim - Chodkiewicza i Sobieskie-
go, Okopy św. Trójcy - Krasińskiego wreszcie galicyjski Lwów. 
Te słowa każdego Polaka wprawiają o szybsze bicie serca. Nic 

więc dziwnego, że sześciodniowa wycieczka: „Lwów i Podole”, z 
której niedawno wrócili nasi seniorzy, wypełniona była uśmiecha-
mi radości, łzami wzruszenia i westchnieniami pełnymi zadumy.  

Dla  Bieruniaków o wschodnich korzeniach, była do wyprawa do 
raju utraconego. Dla Ślązaków od pokoleń, konfrontacja literatury, 
historii i życia. Wyznawcy Mahometa, raz w życiu muszą być w 
Mekce, Polacy powinni...

Panią prezes Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Bieruniu 
- Marię Mazurkiewicz, już zagadują chętni na kolejny taki wyjazd.

„Rysowanie kredą w plenerze” to jeden z wielu konkursów, jakie minio-
nego lata, przygotował dla dzieci i młodzieży Bieruński Ośrodek Kultury. 
Warto jednak zauważyć, że  konkurs ten cieszy się sporą i stale rosnącą 
popularnością. W tym roku, podczas podsumowania które odbyło się 18 
sierpnia, tradycyjnie w Domu Kultury „GAMA” - przyznano następujące 

nagrody. Nagrodę publiczności otrzymała jedenastoletnia Anna Lysko. 
Natomiast wyróżnienia otrzymali: Jakub Paszek (l. 13), Zuzanna Nie-
miec (l. 8), Kamil Jurkiewicz (l. 14), Krzysztof Król (l. 10), Katarzyna 
Król (l. 11) i Łukasz  Francuz (l. 10). Przyznano też wyróżnienia za 
wakacyjny zestaw prac które otrzymały: Karolina Krzysztoforska (l. 9), 

Wakacyjne konkursy

Pamiętna rocznica

Seniorzy we Lwowie

Na zdjęciu: delegacja Bieruńskiego 
Ośrodka Kultury składa hołd pole-
głym Bieruniakom.

Marta Kowalczyk (l. 6), Weronika Kulpa (l. 6) Sandra Jagoda (l. 11) i 
Karolina Myalska (l. 10)

Turniej tenisa stołowego zorganizowano w dwóch kategoriach wie-
kowych. W pierwszej adresowanej do uczniów szkół podstawowych 
tryumfował Mateusz Jankiewicz przed Tomaszem Czerwińskim, 
Pawłem Michna i Danielem Fabisiak. W kategorii szkół ponadpodsta-
wowych czołówka wygląda następująco 1 miejsce Mateusz Lubecki 
a kolejne: Krzysztof Witos, Rafał Moric i Krzysztof Latusek

Bieruński Ośrodek Kultury, Dom Kultury “GAMA”
zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zajęciach tańca to-
warzyskiego,na spotkanie organizacyjne w dn.13.09.05 (wtorek) 
o godz. 17.00 w DK  “Gama” ul. Chemików 45
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TAKIE GRZYBY

Orkiestra Kameralna 
Miasta Tychy “Aukso” 
powstała w lutym 1998 
roku dzięki wspólnej 
inicjatywie jednego 
z najwybitniejszych 
polskich kameralistów 
- Marka Mosia oraz uta-
lentowanej młodzieży 
Akademii Muzycznej 
im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach. Tworzą 
ją studenci Wydziału 
Instrumentalnego - en-
tuzjaści muzyki kame-
ralnej. 
Repertuar zespołu obej-
muje utwory klasyczne, 
romantyczne i współ-
czesne ze szczególnym 
uwzględnieniem muzy-
ki polskiej. 
Koncert inaugurujący 
działalność orkiestry 
odbył się w ramach ju-
bileuszowych - X Dni 
Muzyki Kompozytorów 
Krakowskich, z udzia-
łem solistów: Andrzeja 

Bauera i Janusza Olej-
niczaka. 
Nazwa zespołu po-
chodzi od łacińskiego 
słowa “aukso” (wzrost, 
wzrastanie, wzmaganie 
się, przyspieszanie).
Do sukcesów zespołu 
należy zaliczyć m.in. 
koncert w warszawskim 
Studio im. W. Luto-
sławskiego (maj 1999), 
koncert w Międzyzdro-
jach podczas Festiwalu 
Gwiazd (czerwiec 1999) 
oraz występ w presti-
żowej serii koncertów 
“Wielka kameralistyka 
XX wieku” w Teatrze 
Wielkim w Warszawie. 
W czerwcu 2002 roku 
orkiestra została za-
proszona przez Rudolfa 
Barszaja na wspólne 
koncerty w Szwajcarii, 
a w październiku wy-
stąpiła pod dyrekcją 
Leo Brouwera, wzbu-
dzając entuzjastyczne 
reakcje publiczności. 

Gwiazda z sąsiedztwa

Tegoroczne lato sprzyja grzybiarzom, ale mało jest takich szczę-
ściarzy - jak Józef Sorek ze Ścierni - który w sezonie, na Fludrze, 
zbiera kilka razy dziennie taaakie okazy. Gratulujemy. 
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Pod takim hasłem rok szkolny 2005/06 rozpoczęli uczniowie bie-
ruńskiego Liceum Ogólnokształcącego. Akcja wspierająca szko-
ły w Nigerii ma na celu zebranie środków finansowych na zakup 
zeszytów i innych przyborów szkolnych dla dzieci w Afryce. 
Uczniowie liceum ubrani w barwne stroje nigeryjskie zachęcali 
swoje koleżanki i kolegów do obejrzenia prezentacji i wystawy 

fotograficznej poświęconej szkole w Nigerii. W październiku 
podobną akcję przeprowadzi młodzież partnerskich szkół w Cze-
chach i Niemczech. Wspólnie zakupione przez uczniów środki, 
wraz z darami Zakładów Tworzyw Sztucznych ERG, przesłane 
zostaną do konkretnych dwóch szkół położonych niedaleko miej-
scowości Abeokuta.

Ewa Lysko

Bez rozgłosu, Agnieszka 
Appelt - nieżyjąca od wielu 
lat, legendarna bieruńska 
lekarka, doczekała pamiąt-

kowej tablicy, ufundowanej 
przez władze miasta a wyko-
nanej przez firmę Wiesława 
Wójcika - Granitex. Tablicę 

umieszczono w najbardziej 
chyba odpowiednim miejscu, 
obok wejścia do przychodni 
Medicor przy ulicy Chemi-

ków. Oby nasza pamięć o tej 
szlachetnej kobiecie - była 
równie trwała jak granit 
z którego wykonano płytę. 

Pamiętamy o naszej „Appeltce”

Szkoła pomaga szkole 
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MIEJSKIE SPRAWY

 W tym 16 osób zgłosiło do oceny swoje 
posesje, 4 osoby gospodarstwo rolne, 3 
osoby balkon i 1 osoba blok. Komisja w 
składzie: Urszula Graca, Izabella Mło-
cek, Anna Kulas i Aleksandra Wadas 
przyznała następujące miejsca:
•W kategorii najpiękniejsza pose-
sja, w której oceniano: czystość, ład 
i porządek, ciekawą i funkcjonalną 
architekturę, wkomponowanie posesji 
w otaczającą zieleń, oryginalność kom-
pozycji kwiatowych lub roślin - zwycię-
żyli państwo Maria i Jerzy Kasprzyk, 
drugie miejsce zajęła posesja państwa 
Krystyny i Henryka Gąszcz, a trzecie - 
Renaty i Achillesa Bizackich. Ponadto 
posesje pani: Heleny Jaworskiej, Ba-
ron Barbary, Wojtaszek Anny, pana 
Augustyna Stompora i pana Jerzego 

Dąbrowskiego otrzymały wyróżnienia.
•W kategorii najpiękniejsze gospo-
darstwo rolne, w której oceniano: funk-
cjonalność budynków gospodarczych, 
wkomponowanie zabudowań gospodar-
czych w otaczającą zieleń i krajobraz, 
ogródek przydomowy, uprawy rolnicze, 
hodowle zwierząt gospodarczych, utrzy-
manie ładu i porządku na gospodarstwie 
- zwyciężyły dwa gospodarstwa pań-
stwa Gabrieli i Franciszka Magierów 
i państwa Irelii i Eryka Figlów, wyróż-
nienie otrzymało gospodarstwo państwa 
Małgorzaty i Pawła Rogalskich.
•W kategorii najpiękniejszy bal-
kon, w której oceniano: kolorystykę 
okna, dopasowanie do architektury, 
ukwiecenie, w tym nowatorstwo upraw 
roślinnych, kompozycję kwiatową i ory-

ginalne elementy ozdobne - zwyciężył 
balkon państwa Ireny i Jana Malagów, 
drugie miejsce zajął balkon państwa 
Heleny i Norberta Figlów, a wyróżnie-
nie otrzymał balkon państwa Renaty i 
Mariusza Pikuła.
•W kategorii najpiękniejszy blok, 
w której oceniano: czystość wokół 
bloku, widoczną dbałość o elewację 
budynku, ławki, kompozycje kwiatowe, 
krzewy ozdobne, nowatorstwo upraw 
roślinnych, ciekawe elementy ozdobne, 
zaangażowanie mieszkańców w utrzy-
manie czystości i estetyki przyznane 
zostało tylko miejsce II, ponieważ tylko 
jeden blok został zgłoszony do konkur-
su. Miejsce to otrzymał blok przy ul. 
Granitowej 5-5e, zgłoszony przez pana 
Mariana Matusiaka.
Nagrody rzeczowe zostaną wręczone 
zwycięzcom na uroczystej sesji dożyn-
kowej 7 września br. Ponadto wszyscy, 
którzy zgłosili się do konkursu pojadą 
na wycieczkę. 

w 9 sierpnia o godz. 14.30 w Bieruniu 
Nowym chory umysłowy mężczyzna za-
atakował ostrym narzędziem domowników. 
Wezwano na miejsce Patrol SM, Policję oraz 
Pogotowie Ratunkowe.
Chorego obezwładniono, aby umożliwić le-
karzowi podanie leku uspokajającego.

w15 sierpnia o godz. 15.00 w Bieruniu Sta-
rym załoga Karetki Pogotowia Ratunkowego. 
wezwała patrol SM do pomocy z powodu 
agresywnego, nietrzeźwego pacjenta który 
leżał na drodze. Na wniosek lekarza osadzono 
w/w w Izbie Wytrzeźwień w Tychach.

w 17 sierpnia o godz. 16.50 w Czarnucho-
wicach nietrzeźwy mężczyzna zdemolował 
bramę wjazdową sąsiadom, rozbił butelkę 
o elewację domu a następnie pchnął właści-
cielkę posesji powodując lekkie obrażenia 
ciała. Sprawca oddalił się przed przybyciem 
patrolu. Sprawę przejęła Policja.

w 21 sierpnia o godz. 16.10 w Bieruniu 
Nowym w okolicy skrzyżowania ul. War-
szawskiej z Wawelską leżał nieprzytomny 
mężczyzna. Wezwano Karetkę pogotowia 
Ratunkowego. Lekarz stwierdził upojenie 
alkoholowe a delikwenta osadzono w Izbie 
Wytrzeźwień.

w 24 sierpnia w Jajostach, właściciel działki zasy-
pał rów odpływowy powodując zagrożenie zalania 
sąsiednich działek. Patrol SM poinformował spraw-
cę o grożących mu konsekwencjach czynu i nakazał 
udrożnienie rowu. Wobec zdecydowanej odmowy, 
w tej sprawie - zostanie sporządzony wniosek o 
ukaranie do Sądu Grodzkiego w Tychach. 

w 27 sierpnia o godz. 22.45 w Bieruniu 
Nowym w lokalu gastronomicznym awan-
turował się jeden z klientów, groził właści-
cielce. Sprawcę ujęto i osadzono w Izbie 
Wytrzeźwień.

w 27 sierpnia o godz. 23.35 w Bieruniu 
Nowym wezwano patrol SM do stojącego 
na środku jezdni samochodu osobowego. W 
środku pojazdu siedział nietrzeźwy mężczy-
zna, który w trakcie czynności służbowych 
usiłował rzucić się pod przejeżdżający 
samochód.  Mężczyznę osadzono w Izbie 
Wytrzeźwień w Tychach.

w 28 sierpnia o godz. 13.10 w Bieruniu 
Starym, patrol SM został powiadomiony o 
kradzieży portfela. Poszkodowany wskazał 
osobę która mogła dokonać czynu. Patrol 
po krótkim pościgu, ujął rawcę w momencie 
pozbywania się skradzionego przedmiotu. 
Dalsze czynności przejęła Policja.

Znamy już laureatów...

Straż Miejska informuje 

We wtorek 30 sierpnia, rozstrzygnięto konkursy na „Najpiękniejszą 
posesję, gospodarstwo rolne, balkon i blok”. W konkursie wzięło 
udział 25 osób.
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WAKACJE

To właśnie tam 2.07 br. Rozpoczę-
ła się nasza obozowa przygoda. 
Na obóz wybraliśmy się razem 
z naszymi zuszkami (gromady 
z Bierunia i Tychów: „Ogniki”, 
„Wielcy Podróżnicy”, „Mali 
Odkrywcy”, „Tyskie Chochliki”) 
oraz z innymi drużynami Hufca 
Ziemi Tyskiej (17 DSH „Wataha”, 
6 TDW „Rysie”, 77 TDH „Ad 
Astra”, 33 TDH „Cichociemni”).
Kiedy nadeszła wiekopomna 
chwila (tzn. moment wyjazdu) 
wszyscy zebraliśmy się we wcze-
śniej umówionych miejscach. 
Większość twarzy była znana 
jednak pojawiły się też nowe 
buźki. I jak to zwykle przy ta-
kich wyjazdach bywa zaczęły się 
żarliwe dyskusję („... patrz na nią, 
o!!! A ten chłopak ciekawe skąd 
jest???...”). W takiej atmosferze 
minęła nam droga do Stanicy 
Hufca Radomsko „Biały Brzeg”. 
To właśnie tam w trudach i pocie 
czoła rozbiliśmy nasze namiociki, 
by móc spędzić w nich trzy tygo-
dnie.
Pierwsze trzy dni spędziliśmy 
wspólnie z młotkami, linkami, 
gwoździami i różnymi innymi 
narzędziami. Wszystko to po to 
by po zmaganiach z pionierką, (w 
której duże zasługi mieli Piotrek 
i Jarek Kuczek. móc wyruszyć 
w tajemnicze i dalekie podróże. 
Wszystko to za sprawą tego, iż 
od momentu przybycia na obóz 
zamieniliśmy się w przybyszów 
z różnych krain (zuchy stały się 
Egipcjanami, Słowianami... a har-
cerze Wikingami i Indianami.)
I tym sposobem po trzydnio-
wych zmaganiach budowlanych 
stanęliśmy przed kolejnym 
problemem: Co będziemy 
robić przez pozostałe 17 dni 
obozu? W tym miejscu do 
akcji wkroczyła kadra nasze-
go obozu. I trzeba przyznać, 
że i w tym razem nikt nie narze-
kał na nudę. Oczywiście jako 
obozowicze byliśmy bardzo wy-
magający, więc kadra nie miała 
prostego zadania. Pomimo tego 

obóz dostarczył nam wielu ma-
teriałów na miłe wspomnienia. 
Każdego ranka budził nas 
ukochany przez wszystkich 
obozowiczów dźwięk sygna-
łówki i gwizdka oboźnego (dh. 
Sebastiana Lacha). Stałym 

elementem każdego dnia stała 
się również zaprawa poranna, 
która ku naszemu zaskoczeniu 
okazała się aerobikiem (pomy-
słowość kadry nie zna granic :)). 
Oczywiście jak przystało na obóz 
harcerski ulokowany w “pusz-
czy” codziennie obcowaliśmy 
z przyrodą. W leśne zakątki zapusz-
czaliśmy się prawie codziennie 
(w czasie gier terenowych, zwia-
dów, wycieczek). Jednak, kiedy 
tylko warunki pogodowe stawały 
się dogodne uciekaliśmy do 
miejsca, w którym zażywaliśmy 
ochłody. Chodzi oczywiście o 
rzekę Pilicę, która płynęła niedale-
ko  naszego obozowiska. Jednak, 
czym był by obóz bez wieczo-
rów przy ognisku. Dlatego też 
przeżyliśmy niejedno prawdziwe 
harcerskie ognisko, na którym 
zawsze świetnie bawiliśmy się 

przy dźwiękach gitary. Kiedy 
pogoda nie sprzyjała kąpieli i 
watrze (a zdarzały się takie dni, 
kiedy to uzbrojeni w palta i urocze 
gumowce musieliśmy ratować 
nasz dobytek przed ulewą) zajęcia 
przenosiliśmy do świetlicy. 
Kadra naszego obozu z komen-
dancką parą na czele (dh. Bogusia 
Miernik i dh. Marian Miernik) 
starała się urozmaicać nam obo-
zowe życie. Mieliśmy okazje 
wypróbować swoje umiejętności 
w wielu dziedzinach. Dużej dawki 
adrenaliny dostarczyły nam mo-
sty linowe oraz przeprawa przez 

rzekę. Niektórych z nas, zajęcia 
te kosztowały nie lada odwagi i 
wysiłku. Zorganizowaliśmy so-
bie również własne regaty, ale... 
w wersji miniaturowej (tzn. w 
zawodach udział brały żaglówki 
własnoręcznie wystrugane przez 
nas w korze drzew). Program 
przewidywał także wycieczkę na 
Święty Krzyż. W czasie jej trwa-
nia przy odrobinie wyobraźni mo-
gliśmy przenieść się do dawnych 
czasów. Wszystko to za sprawą 
scenerii zamku i starego klasztoru, 
które odwiedzaliśmy. Jednym z 
celów naszych wypadów stała się 
również stadnina koni, w której 
każdy mógł spróbować swoich 
sił w siodle oraz zaznajomić 
się z życiem koni. Zwierzęta te 
przydałyby się najstarszej części 
obozowiczów. Mogli się oni na 
własnej skórze przekonać, ja-

kim dobrodziejstwem są środki 
komunikacji. Wszystko to za 
sprawą dwudniowej wędrówki. 
Celem wędrowców stała się góra 
o wdzięcznej nazwie “ Fajna Ryb-
ka”. Po tym punkcie programu 
prócz miłych wspomnień zostały 
nam również otarcia i odciski na 
nogach, ale... warto było. 
Obóz w Białym Brzegu pozo-
stawił wiele miłych wspomnień 
i znajomości. Poznaliśmy inne 
środowiska harcerskie i wspólnie 
z nimi przeżywaliśmy trzytygo-
dniową harcerską przygodę. Nie-
stety wszystko, co dobre kiedyś 

się kończy i wedle tej zasady 
nasz czas na obozie także musiał 
dobiec końca. Jednak nie ma, co 
się smucić, bo przecież wakacje 
mamy co roku.. Dlatego już 
myślimy nad tym gdzie mogli-
byśmy rozbić namioty w czasie 
Harcerskiej Akcji Letniej 2006.

Fajna rybka

HUFIEC ZIEMI TYSKIEJ
40 HARCERSKA DRUŻYNA 

SPADOCHRONOWA
im. Batalionu “PARASOL”
Gimnazjum nr 2 w Bieruniu  

ul. Licealna 17a

ZWIĄZEK HARCERSTWA 
POLSKIEGO

Po zeszłorocznych doświadczeniach z Bieszczad grupa 
młodych ludzi z Bierunia postanowiła i w te wakacje 
zakosztować odrobinki przygody. Mowa oczywiście 
o harcerzach z 40 HDS im. Batalionu Parasol. 
W tym roku jako miejsce swoich podbojów obraliśmy 
Góry Świętokrzyskie. 
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WYBORY

Trzy skojarzenia jakie wiążą 
się z postacią Józefa Bergera 
to: dyrektor szkoły, samo-
rządowiec, Zasłużony dla 
miasta Bierunia. Spróbujmy 
rozszyfrować, co kryje się za 
tymi pojęciami?

 Rodnia: Zacznijmy pro-
wokacyjnie, dyrektor je-
dynego w małym mieście 
liceum, skazany jest na 
sukces. Wiadomo, wszyscy 
ważni - kończyli tę szkołę, 
więc z definicji, jest to 
szkoła najlepsza...  

Józef Berger: W naszym 
wypadku to krzywdząca i 
nieprawdziwa opina. Sporo 
wybitnych bierunian kończyło 
inne szkoły. Po drugie, w oko-
licy: w Tychach, Oświęcimiu, 
Katowicach, Pszczynie - nie 
brak dobrych szkół. Kiedy 
dwadzieścia lat temu, w 1985 
roku rozpoczynałem kierowa-
nie naszym liceum,     
mieliśmy 243 uczniów. Dziś 
jest ich 700, co pokazuje na  
rozwój naszej szkoły.
Od początku wprowadziłem 
zasadnicze zmiany. Uporząd-
kowałem sprawy kadrowe a 
co najważniejsze, przystąpi-
łem do reorganizacji szkoły i 
poprawienia bazy materialnej. 
Wyposażenie szkoły i zmiana 
jej oblicza, powodowały ro-
snące zainteresowanie naszym 
liceum.
Od lat jesteśmy dumni ze 
swej szkoły. W tym roku 251 
abiturientów zdawało ma-
turę. Zdało 99,2% uczniów. 
Absolwenci naszego liceum, 
z bardzo dobrymi wynikami 
maturalnymi mieli otwarte 

drzwi na prestiżowe kierunki 
na państwowych uczelniach. 
Dostali się na medycynę, na 
AGH, na Uniwersytet Ja-
gielloński, na Politechnikę 
Śląską, Wojskową Akademię 
Techniczną w Warszawie i nie 
tylko. Maturzysta z naszego 
liceum uzyskał najwyższy 
wynik w województwie 
śląskim z fizyki. Ogólnie, 
maturzyści uzyskali o 20% 
więcej punktów na poziomie 
podstawowym i rozszerzo-
nym niż wynosi średnia w 
województwie. Co 10 matu-
rzysta miał najwyższy wynik 
z matematyki. Co trzeci z 
języka angielskiego, niemiec-
kiego i co drugi z rosyjskiego, 
uzyskał wynik w najwyższym 
przedziale punktów a co szó-
sty, miał najwyższe wyniki z 
języka polskiego.
Taka jest prawda. Bez ku-
moterstwa i sentymentów. 
Taką ocenę naszym uczniom 
a pośrednio i nauczycielom, 
wystawili egzaminatorzy ze-
wnętrzni który oceniali ano-
nimowe prace. Zwyczajnie, 
nie wiedzieli skąd pochodzą 
oceniane prace i  nie mieli, 
żadnego interesu aby fawory-
zować naszą szkołę.  

Rodnia: Proszę nie mówić 
o walce o przywrócenie 
samodzielności Bierunia. 

To już znamy. Przez trzy 
kadencje był pan wice-
przewodniczącym Rady 
Miasta. Teraz jest pan w 
Sejmiku Województwa Ślą-
skiego. Co z tego mamy, w 
Bieruniu czy w powiecie?

Józef Berger: Trzy lata temu,  
Stowarzyszenie Miłośników 
600 letniego Bierunia zapro-
ponowało mi, aby wystarto-
wał w wyborach do Sejmiku 
Województwa Śląskiego, z 
listy Wspólnoty Samorządo-
wej. Wówczas trudniej było 
dostać się do Sejmiku Śląskie-
go, niż do parlamentu. Wielu 
życzliwych mi ludzi, nie było 
przekonanych, czy dobrze ro-
bię startując w tych wyborach. 
Jednak, mimo tych obaw, 
zdobyłem ponad 5000 głosów. 
Poparcie naszej społeczności, 
wystarczyło abym uzyskał 
miejsce w Sejmiku.
Od początku starałem się 
doprowadzić do rozwiąza-
nia problemów które bolały 
mieszkańców naszego regio-
nu. Dzięki współpracy z wła-
dzami Bierunia i innych gmin, 
udało się połączyć  gminne 
i wojewódzkie środki finan-
sowe. Doprowadziło to do 
powstania nowych chodników 
przy drogach wojewódzkich, 
rozbudowy  sieci kanalizacyj-
nej i budowy hali sportowej w 
Bieruniu Nowym. Teraz, po-
magam w staraniach o środki 
na przebudowę skrzyżowania 
ulicy Chemików z Turyńską.
Nie było łatwo uzyskać środki 
na modernizację przebiegają-
cych przez nasz powiat dróg 
wojewódzkich nr 934 i 931. 
Ale udało się. Te  dwie new-
ralgiczne dla nas drogi, do 
przyszłego  roku będą w cało-
ści wyremontowane. Pozyska-
łem też środki na dokończenie 
remontu na oddziale pediatrii, 
wymianę sterylizatorów, 
nowy rentgen i wiele innych 

potrzebnych urządzeń  dla 
Szpitala Wojewódzkiego w 
Tychach. Również dzięki mej 
pracy w Sejmiku i Radzie Pro-
gramowej Zamku, udało się 
wygospodarować pieniądze 
na remont  pokrycia dachowe-
go Zamku Pszczyńskiego oraz 
umożliwić wejście do progra-
mu europejskiego, z którego  
pszczyńska placówka, będzie  
mogła otrzymać około 12 mi-
lionów zł.

Rodnia: Ktoś to docenia?
Józef Berger: Na polu zawo-
dowym zostałem uhonorowa-
ny Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej a dwa lata 
temu - Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. To 
dowód uznania  za moją pracę 
wychowawczą, nauczycielską, 
dyrektorską. 
Jednak dla mnie, najważniej-
szym wyróżnieniem jakie 
otrzymałem w życiu jest tytuł 
“Zasłużonego dla miasta Bie-
runia”. Najtrudniej go dostać, 
bo człowiek musi  pokazać 
się z jak najlepszej strony, w 
środowisku w którym żyje i 
pracuje. Tu nie można uda-
wać kogoś kim się nie jest. 
Zaskoczyło mnie kiedy mi to 
zaproponowano i  ucieszyłem 
się, gdy nikt ze społeczności 
bieruńskiej, nie sprzeciwił się 
mojej kandydaturze.
Urodziłem się w Lędzinach, 
ale od ukończenia szkoły pod-
stawowej moje losy związały 
się z Bieruniem. Tu chodziłem 
do liceum. Tu,  1972 roku oże-
niłem się z Bierunianką, moją 
żoną Krystyną. To miasto jest 
najbliższe mojemu sercu.
Cieszę się, że w tym roku 
wybitni Bierunianie, pan Jan 
Czempas i pan Eugeniusz 
Jaromin otrzymują to wyróż-
nienie.

W drodze do
parlamentu

SAMORZĄD

SZKOŁA
ZASŁUŻONY DLA MIASTA 

BIERUNIA
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ROZMAITOŚCI

 W pierwszym przypadku zakwestionował 
zapis zawarty zasadach udzielania 
stypendium mówiący, że przyznawane jest 
studentom zameldowanym na pobyt stały 
w Bieruniu. Zapis taki zawierał poprzedni 
regulamin i mimo dwukrotnej kontroli 
Wydziału Prawnego Wojewody, nie był 
kwestionowany.

W ocenie kontroli, umożliwienie uzy-
skania stypendium tylko mieszkańcom 
Bierunia zameldowanym na pobyt stały, 
jest sprzeczne z ustawą o samorządzie 
gminnym, która  w art. 7 stanowi, że za-
spokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
należy do zadań własnych gminy, a art. 1 
ust. 1 tej ustawy stanowi, że mieszkańcy 
gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę 
samorządową. Ustawodawca mówiąc o za-
mieszkaniu nie dopowiedział nic na temat 
zameldowania na pobyt stały. Kontrolujący 
posiłkowo przytoczyli dla poparcia swych 
wywodów art. 25 kodeksu cywilnego, który 
stanowi, że miejscem zamieszkania osoby 
fizycznej jest miejscowość, w której osoba 
ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Za 
mieszkańca danej gminy, a tym samym za 
członka wspólnoty samorządowej, uzna-
wać należy więc osobę, która przebywa w 
danej gminie z zamiarem stałego pobytu, 
a nie osobę, która jest w gminie zameldo-
wana na pobyt stały.
Nadzór prawny Wojewody wymienił 
przepisy mówiące o zadaniach własnych 
gminy, które w ustawie o samorządzie 
gminnym podane są w sposób przykła-
dowy, o czym świadczy zapis “w szcze-
gólności”. W powołanym przez nadzór 
prawny przepisie nie wymieniono pomocy 
uczniom czy studentom w postaci wpłaty 
stypendiów. Zapisy takie znalazły   się  w 

innym miejscu, a ściślej w art. 18 ust. 2 
ustawy mówiącym o wyłącznej właściwo-
ści   rady gminy.
To czy pomoc w postaci wypłaty stypen-
diów będzie wpłacana zależy od możliwo-
ści finansowych gminy, gdyż zadanie to 
nie jest obowiązkowe. Drugim punktem 
zakwestionowanym w regulaminie jest 
punkt 2 rozdziału określającego kryteria 
ustalania dochodów. Zapisano w nim, że 
w przypadku, gdy jedno z rodziców, bądź 
opiekunów prawnych jest osobą bezro-
botną, należy przedstawić zaświadczenie 
z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestro-
waniu oraz o nie pobieraniu zasiłku dla bez-
robotnych za poprzedni rok. Nadzór prawny 
uznał, że zapis taki nie może zostać uznany 
za prawidłowy, gdyż z literalnego brzmienia 
tego przepisu wynika, że prawa do stypen-
dium pozbawieni są studenci, których rodzi-
ce bądź opiekunowie prawni są bezrobotni 
lecz pobierali zasiłek dla bezrobotnych za 
poprzedni rok, albo też są bezrobotni lecz nie 
są zarejestrowani  w Powiatowym Urzędzie 
Pracy. W dalszych wywodach nadzór prawny 
dopatrzył się sprzeczności z celami przyzna-
wania stypendium, gdyż w jego ocenie także i 
w przypadku, gdy rodzic lub opiekun prawny 
jest osobą bezrobotną, lecz nie zarejestrowa-
ną w Powiatowym Urzędzie Pracy ubiegają-
cy się o stypendium może spełniać określone  
w regulaminie kryterium dochodowe. Nadzór 
prawny uznał również, że kwestionowany 
zapis sprzeczny jest także z art. 32 Konstytu-
cji., który stanowi, że wszyscy są równi wo-
bec prawa i wszyscy mają prawo do równego 
traktowania przez władze publiczne. 
W dalszych wywodach podniesiono, że 
konstytucyjna zasada równości wobec 
prawa  w tym przypadku oznacza, że nie 

można różnicować sytuacji osób, których 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
określonej w uchwale wysokości tylko ze 
względu na fakt, czy rodzice lub opiekuno-
wie prawni, w przypadku gdy są osobami 
bezrobotnymi pobierają, bądź nie pobierają 
zasiłki dla bezrobotnych lub też ze wzglę-
du na to, czy są lub nie są zarejestrowani 
w urzędzie pracy.
Przytoczone wyżej argumenty nadzoru 
prawnego wojewody świadczą o głę-
bokim gmatwaniu logicznych zapisów 
regulaminu.
Istota zapisów regulaminu  w tym zakre-
sie sprowadzała się do uściślenia udoku-
mentowanych dochodów na członka w 
rodzinie.
W dniu 30 września Wojewoda Śląski 
rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził 
nieważność obu zapisów regulaminu, 
używając tych samych argumentów 
przytoczonych wyżej wzbogaconych o 
orzecznictwo Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego. Stwierdzenie nieważności  
otwiera ścieżkę odwoławczą polegającą 
na złożeniu skargi do Wojewódzkiego 
Sącu Administracyjnego w Gliwicach 
za pośrednictwem Wojewody Śląskiego 
w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
rozstrzygnięcia. Z formy tej Rada Miej-
ska nie skorzysta, gdyż spór przed sądem 
może trwać długo, a nie dotyczy istoty 
tematu. Opisana sytuacja oznacza, że 
regulamin będzie obowiązywał bez uchy-
lonych zapisów, czyli o stypendium mogą 
się również zwrócić studenci zameldowa-
ni w Bieruniu na pobyt czasowy.
Zainteresowani studenci nie będą musieli 
przedstawiać zaświadczeń z Urzędu Pracy.  
Wzór wniosku oraz zarządzenie wykonaw-
cze Burmistrza do uchwały Rady Miejskiej 
zostaną opracowane do połowy września 
i udostępnione w Biurze Rady oraz po-
przez internet.

S.J.

DROBNE KOREKTY  W REGULAMINIE UDZIELANIA 
STYPENDIUM DLA STUDENTÓW
Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego będący 
komórką podległą Wojewodzie, wszczął postępowanie nadzorcze 
w sprawie stwierdzenia nieważności dwóch punktów regulaminu udzielania 
stypendium dla studentów mieszkańców Bierunia.
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SPORT

Chłopcy i dziewczyny z tamtych lat

 Nowy klub przybrał nazwę 
Robotniczy Klub Sportowy “LI-
GNOZA” od swojego nowego 
patrona tj. fabryki dynamitu 
i lontów. Rozgrywki wznowio-
no w 1946 roku. Nowe zasady 
organizacji życia sportowego w 
Polsce Ludowej stworzyły przed 
klubami i młodzieżą niespoty-
kane dotąd możliwości. Koła 
sportowe i kluby organizowane 
są przy zakładach pracy a opie-
kę nad działalnością sportową 
przejmują Rady Zakładowe. 
Przy Związkach Zawodowych 
Chemików powstaje zrzeszenie 
sportowe “UNIA”, do którego 
włączony zostaje na nowy bie-
ruński Klub. Włączenie do zrze-
szenia powoduje zmianę nazwy 
klubu, która jest nazwą aktualną 
do dnia dzisiejszego. Opieka 
zakładu pracy nad sportem w 
Bieruniu daje konkretne efekty w 
postaci budowy w latach 1954/56 
w miejsce polnego boiska, sta-
dionu, który rozbudowywany, 
upiększany i modernizowany stał 
się jednym z najładniejszych tego 
typu obiektów na Śląsku. Stadion 
posiada dwa boiska do gry w 
piłkę nożną, boisko asfaltowe do 
gry w piłkę ręczną i koszykówki, 
posiadał bieżnię 400 metrową 
oraz rzutnie i skocznie ale z 
braku chętnych do uprawiania 
lekkoatletyki zlikwidowano te 
obiekty w 2000 roku poszerza-
jąc zarazem główne boisko do 
wymiarów 105 x 68 metrów. 
Wokół głównej płyty boiska na 
amfiteatralnych trybunach może 
pomieścić się ok. 6 tys. kibiców. 
W 2005 roku zamontowano 200 
nowoczesnych krzesełek plasti-
kowych, które w znacznej mierze 
upiększyły obraz całego obiektu. 
W latach 90 ubiegłego wieku 
zamontowano jeszcze scenę do 
imprez kulturalno-rozrywko-
wych, którą przeniesiono w 1995 
w pobliże boiska asfaltowego, 
gdzie corocznie odbywają   się 
majowe imprezy z okazji święta 

zakładowego. Stadion posiada 
pawilon sportowy wybudowany 
w latach 1993/94 wyposażony 
w cztery szatnie wraz z natry-
skami i zapleczem sanitarnym, 
magazyny sprzętu, świetlicę, 
pokój trenerów, pokój sędziow-
ski, biura klubu, pomieszczenie 
gospodarza, pomieszczenia go-
spodarcze, kawiarnię, taras oraz 
galerię widokową. Nieopodal 
budynku klubowego mieszczą 
się jeszcze cztery pomieszczenia 
na sprzęt do pielęgnacji obiektu. 
Poprzedni pawilon sportowy 
również murowany powstał dzię-
ki zapałowi Stanisława Młocka i 
Tadeusza Kostyry, którzy byli in-
spiratorami i budowniczymi tego 
obiektu. Obiekt ten został oddany 
do użytku w 1964  a w 1968 
dobudowano salkę dydaktyczną, 
gdzie większość prac wykonał 
Jerzy Sekuła. Posiadał dwie szat-
nie, magazyn sprzętu,  salkę dy-
daktyczną i salkę posiedzeń i był 
ogrzewany, gdyż posiadał własną 
kotłownię a jeszcze wcześniej 
na tym miejscu był drewniany 
barak w którym była wspólna 
szatnia i magazyn, woda była zaś 
na zewnątrz i tylko zimna. Ten 
drewniany barak służył Klubowi 
do 1964 roku. 

 Stworzenie nowych warunków 
uprawiania sportu sprzyja po-
wstaniu przy Klubie nowych 
sekcji i tak od  roku 1950 działa 
przy Klubie sekcja siatkówki mę-
skiej i żeńskiej. Do najbardziej 
oddanych zawodniczek należą: 
Helena i Stefania Baruś, Stefania 
Lubecka, Janina Banot, Jadwiga 
Pawełczyk, Józefa Jabłonka, 
Janina Labus, Halina Belak, 
Maria i Bolesława Tarnogórskie, 
Bolesława Pniok, Eryka Hudzi-
kowska, Anna Hoder.
Drużynę męską reprezentowali: 
Rajmund Labus, Paweł Labus, 
Zygmunt Grabowski, Wiesław 
Wróblewski, Zygmunt Gopek, 

Józef Bocheński, Adolf Zaprzał-
ka i Alojzy Kapica. Powstaje 
również sekcja motorowa, której 
inspiratorem i kierownikiem jest 
były piłkarz Paweł Gogolin. 
Powstaje sekcja tenisa stołowego 
prowadzona przez wiele lat przez 
Adolfa Zaprzałkę i Romana Ma-
churę. Przez długi okres czasu 
o sekcji tenisa stołowego było 
cicho. Na przełomie lat pięćdzie-
siątych i sześćdziesiątych tenisi-
ści stołowi awansując do klasy 
“A” stali się czołowym zespołem 
z dużymi szansami na awans, 
ale Okręgowy Związek Tenisa 
Stołowego z siedzibą w Bielsku-
Białej dopatrzył się uchybień w 
postaci sprzętu a konkretnie po-
włoki rakiet stosowanych przez 
zawodników Unii. Najlepszym 
zawodnikiem tej sekcji był Ro-
man Machura a grali jeszcze 
Henryk Machura, Adolf Zaprzał-
ka, Zygmunt Grabowski oraz    
Janina Pluta, Wanda Hoder i Mila 
Stolarska.
 Prężnie działa również sekcja 
podnoszenia ciężarów, w której 
prym wiodą Stanisław Dziarma-
ga, Stanisław Lysko, Mieczysław 
Szyszka, Marian Mendrela, 
Waldemar Jagoda, Jan Myalski 
oraz młodsi: Jan Gretka, Florian 
Kulka, Roman Michalczyk, 
Henryk Kubica, Walenty Stencel, 
Walenty Kocurek. Największym 
sukcesem mógł się poszczycić 
Stanisław Lysko reprezentując 
zespół warszawskiej Legii pod-
czas odbywania służby wojsko-
wej był trzeci w Mistrzostwach 
Polski w podnoszeniu ciężarów 
w wadze półciężkiej w 1965 
roku.
W 1977 roku z inicjatywy śp. 
Henryka Okuniewskiego Kie-
rownika Warsztatów Remonto-
wych ZTS “ERG”,  jednocześnie 
instruktora piłki ręcznej, pomocy 
Mariana Lacha i Jerzego Barcika 
powstaje sekcja piłki ręcznej opar-
ta na bazie uczniów miejscowego 
LO. Przez dwa sezony zespół 
juniorów naszego Klubu stanowił 
silny team i zajmował czołowe 
lokaty na Śląsku zdobywając w 
1978 Wicemistrzostwo Śląska 
Juniorów. Na bazie juniorów 
zgłoszono do rozgrywek zespół 

seniorów, który występował w 
klasie “B” jednak z braku dopły-
wu nowych zawodników sekcję 
rozwiązano po rundzie jesiennej 
w 1978 roku. 

Nie próżnują również zwolennicy 
piłki nożnej a drużyna seniorów 
stanowi silny zespół w skali 
powiatu. Na wyróżnienie wtedy 
zasługują tacy zawodnicy jak: Jan 
Różok, Paweł Kucz, Józef Solar-
czyk, Wilhelm Mika, Jan Bobla, 
Konrad Kocurek, Franciszek 
Tomala, Otto Lubecki, Stefan Fi-
cek, Jan Przypaliński, Paweł Gra-
bowski, Franciszek Staś, Ewald 
Baruś, bracia Konrad, Leon i 
Henryk Czarnynogowie, oraz 
pozyskani dla Klubu z Janowa za-
wodnicy Rudolf Odelga i Alojzy 
Teda. W roku 1955 Klub posiada 
5  drużyn piłkarskich: seniorów w 
klasie “B” i “C”, dwie drużyny 
juniorów i jedną trampkarzy. Do 
życia w tym okresie powołana zo-
staje sekcja szachów. Po trudnych 
zmaganiach na szczeblu powiato-
wym piłkarska drużyna zdobywa 
w 1956 roku po raz pierwszy w 
historii klubu awans do klasy 
“A”. Do czołowych zawodników 
w tym okresie należą: Ewald Ba-
ruś, Gerard Bencki, Alojzy Kup-
ka, Jan Wieczorek, Paweł Landa, 
Jan i Jerzy Fickowie, Franciszek 
Latusek, Paweł Gondzik, Stefan 
Klimza, Wiktor Bratek, Teodor 
Taistra, Alojzy Teda, Wilhelm 
Kupa, Augustyn Niesyto, Ryszard 
Czempas i Witold Strzeżyk. 
W 1957 roku drużyna w Pucha-
rze Sportu rozgrywa mecz z I-
ligową “POLONIĄ” Bydgoszcz 
znajdując się w zestawieniach 
Totalizatora Sportowego. Bieru-
nianie mecz ten rozegrali w Byd-
goszczy, ponieważ w tym czasie 
przebywali na obozie sportowym 
w Ciechocinku skąd o wiele było 
bliżej do Bydgoszczy niźli do 
Bierunia. Mecz co prawda został 
przegrany w stosunku 0 - 3 lecz 
wierni kibice stawiali na Unię i 
mówili wtedy, że za parę złotych 
nie sprzedadzą swojej drużyny i 
typowali jako zwycięzców swo-
ich zawodników. 

JERZY BARCIK

Historia Klubu Sportowego “Unia” Bieruń Stary (cz.2) 

Kiedy ucichły działania wojenne, kiedy życie zaczęło wracać 
do normy, ponownie wrócił czas na organizowanie życia 
sportowego w Bieruniu. Trudu tego podjęli się Tadeusz 
Kostyra i Kazimierz Knopek. Trzonem powstającego zespołu 
byli zawodnicy z okresu przedwojennego.

NOWE SEKCJE

NIE SPRZEDALI DRUŻYNY
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•OKNA
• ŻALUZJE

• SIATKI ANTYINSEKTOWE

• OKNA DACHOWE „FAKRO”

• DRZWI ANTYWŁAMANIOWE

• DRZWI I WITRYNY PCV,ALUMINIUM

• ROLETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

ENERGO-HANDEX
Bieruń Stary, ul. Oświęcimska 458

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

e-mail: handex@poczta.onet.pl


