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Witaj 
szko³o!

Pierwszy dzwonek za 
nami - wyj¹tkowo 4 a nie 
1 wrzeœnia. Dla jednych 
to powrót w stare mury 
szko³y - dla innych do-
piero pocz¹tek szkolnych 
obowi¹zków. We wszyst-
kich szko³ach naszego 
miasta odby³y siê uroczy-
ste akademie poprzedzo-
ne Msz¹ Œwiêt¹ w intencji 
uczniów. Powitano pierw-
szaków, przedstawiono ra-
mowy program naucza-
nia i nowych nauczycie-
li. Szczegó³ow¹, boga-
to ilustrowan¹ relacjê z 
pierwszych dni w naszych 
szko³ach przedstawimy w 
nastêpnym numerze. 

Zapraszamy 

Od myszy do cesa-
rza, ka¿dy ¿yje z go-
spodarza - t¹ star¹ 

prawd¹ ks. dziekan Jó-
zef Przyby³a w dowcip-
ny sposób wyrazi³ uzna-
nie dla rolniczego trudu 
po Mszy œw. Do¿ynkowej, 
któr¹ mogliœmy prze¿yæ 
3 wrzeœnia w koœciele pw. 
Œw. Bart³omieja Aposto³a.

Z udzia³em duchowieñstwa 
naszego dekanatu 
nabo¿eñstwo w intencji rol-
ników odprawi³ nasz zna-
mienity Bierunianin - J.E. Ks. 
Stanis³aw Kardyna³ Nagy. 
Dostojnego goœcia w imie-
niu mieszkañców powita³ 
burmistrz Ludwik Jagoda a 
przewodnicz¹cy Rady Miasta 
Jan Wieczorek wrêczy³ bu-
kiet kwiatów obchodz¹cemu 
urodziny ksiêdzu probosz-
czowi Walerianowi Ogier-

manowi. Swoj¹ do¿ynkow¹ 
homiliê ks. Kardyna³ osnu³ 
wokó³ zdania: „Bóg jest na-
czelnym gospodarzem zie-
mi, który nas dopuœci³ do 
gospodarowania na tym 
œwiecie.” Us³yszeliœmy wie-
le przejmuj¹cych s³ów na te-
mat postêpuj¹cej degrada-
cji ziemi, rabunkowej eksplo-
atacji jej zasobów i dzia³añ 
niezgodnych z ³adem Bo¿ym 
Kardyna³ Nagy wskaza³ nam 
jednoczeœnie, i¿ ziemia jest 

kolejnym dowodem na to, ¿e 
Bóg jest dobry.

Po Mszy, w czasie której 
rolnicy przynieœli tegoroczne 
plony do o³tarza, odby³o siê 
uroczyste ods³oniêcie gra-
nitowych tablic bêd¹cych 
darem mieszkañców, 
upamiêtniaj¹cym przyjêcie 
chrztu i wst¹pienie w poczet 
papieskiego Senatu ksiêcia 
koœcio³a - J.E. Ks. 
Stanis³awa Kardyna³a 
Nagy. Pamiêtaj¹c, ¿e 
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SPORT

Kolejne mecze rozegrano w niedzielê 3 wrzeœnia. 
W obserwowanym przez nas spotkaniu KS Bijaso-
wice podejmowa³ dru¿ynê z Barañca. Chocia¿ lepsi 

na boisku tym razem byli zawodnicy z Bijasowic ostatecz-
nie mecz zakoñczy³ siê wynikiem 2:2. Niestety, gospodarze 
strzelili w tym meczu a¿ 3 gole. 

F.H. „Agatka” i K.S. Bijasowice dziêkuj¹ wszystkim 
firmom i instytucjom za wsparcie finansowe zakupu 

nowych strojów dla dru¿yny pi³karskiej. Dziêkujemy: 
Starostwu Powiatu Bieruñsko-Lêdziñskiego, 
Bieruñskiemu Przedsiêbiorstwu Robót Komunal-
nych, firmie „Gramitex” - p. Wójcik Wies³aw, firmie 
„Row-Bud” - p. Czypionka Andrzej, Panu Janowi Ly-
sko, firmie przewozowej - p. Budny Ryszard. Szcze-
gólne podziêkowania dla pana A. Czypionki za pomoc 
w utrzymaniu i pielêgnacji boiska. 

Trwaj¹ rozgrywki ligi bieruñskiej 

Dru¿yna K.S Bijasowice: Artur Œcierski, Ryszard Nowak, Pawe³ Kostyra, Marcin Mendlewski, £ukasz Bajor, Micha³ Klima, 
Dariusz Durok, Piotr Dzida, Krzysztof Lamik, Krzysztof Rozmus, Adam Rusin, Zbigniew Mendlewski, Pawe³ Bizacki, Dawid 
Ryszka, Gerhard G¹siorczyk, Patryk Bojda, Wojciech Orawiec. Opiekunowie: Bo¿ena i Jan Bartusz.

Dru¿yna Barañca: Wojciech Mas³owski, Marek Tabu³a, Piotr Broncel, Henryk Latocha, Sebastian Œliwiñski, Tobiasz Ba-
ron, Marek Grabowski, Tomasz Lisiecki.
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Rolnicze problemy

Szanowni Rolnicy, dziêkuj¹c 
Wam za tak liczne przybycie, 
cieszê siê, ¿e widzê wœród Was 

przedstawicieli wszystkich dzielnic na-
szego Miasta, s¹ wœród Was i ci za-
wodowo czynni, jak i seniorzy, którzy 
przekazali swe gospodarstwa w god-

ne rêce swych dzieci.
Cieszê siê - doda³ burmistrz - z licz-

nego udzia³u przedstawicieli komite-
tu do¿ynkowego, osób odpowiedzial-
nych za przygotowanie naszych nie-
dzielnych dziêkczynnych uroczystoœci. 
Wœród goœci goszcz¹cych na dzi-
siejszej Sesji mamy przedstawicieli 
najwy¿szych w³adz, jest prezes ARiMR 
z Czêstochowy, jest pose³ na Sejm 
Alojzy Lysko, jest radny Sejmiku Wo-
jewództwa Œl¹skiego dyrektor Józef 
Berger. Honorowy obywatel Bieru-

nia prof. Werner Rynski., radni mia-
sta Bieruñ S¹ z nami starostowie te-
gorocznych do¿ynek pani Stanis³awa 
Krzak i pan Janusz Wyderka.

Szanowni Pañstwo - Bieruñ, mimo 
¿e jest gmin¹ przemys³owo-rolnicz¹, 
posiada ponad 2.400 ha u¿ytków rol-
nych. Bieruñ to miasto, na terenie 
którego zlokalizowanych jest ponad 

250 gospodarstw, w tym kilkanaœcie 
du¿ych, równie¿ takich, które u¿ytkuje 
ponad 60 ha gruntów. Wprawdzie 
w Bieruniu czêœciej mo¿na spotkaæ 
pas¹ce siê konie ni¿ byd³o, wynika 
to z faktu, ¿e rolnictwo to w g³ównej 
mierze oparte jest o produkcjê trzody, 
czyli rolnictwo bazuj¹ce na produkcji 
miêsa. Ma to swoje nastêpstwa w pro-
dukcji rolnej, bo ta jest nastawiona na 
produkcjê pasz, a wiêc zbó¿, kukury-
dzy, czy ziemniaków. Zbo¿a stanowi¹ 
oko³o 70 % w strukturze zasiewów. 

Wprawdzie w produkcji wieprzowiny 
sytuacja rynkowa jest najlepsza, ale 
co trzeba pamiêtaæ, ci¹gle niestabilna. 
Produkcja mleka, drobiu, czy warzyw 
nie cieszy siê wiêkszym uznaniem, co 
nale¿y traktowaæ jako powa¿ny pro-
blem naszego rolniczego rynku. 

Szanowni Pañstwo, korzystaj¹c z 
okazji, chcia³em przybli¿yæ równie¿ 
dokonania najwiêkszych na Œl¹sku, 
a ciesz¹cych siê bardzo dobrymi wy-
nikami ekonomicznymi. nowe zak³ady 
Mleczarskie, tym samym chcia³bym 
Was rolników zachêciæ do rozwa¿enia 
mo¿liwoœci zmiany profilu produkcji 
maj¹cej zbyt na lokalnym rynku - mle-
ka.

Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska, 
która w przysz³ym roku obchodziæ 
bêdzie jubileusz 50 lecia istnienia, jest 
zak³adem powsta³ym z inicjatywy miej-
scowych bieruñskich i okolicznych rol-

ników. Zak³ad ten jak pamiêtamy, 
przez lata by³ dostarczycielem mleka 
dla tyskiej aglomeracji. Wystarcza³o 
wtedy do zaspokojenia popytu 40.000 
litrów dziennego skupu. Dziœ OSM 
przerabia 100.000 litrów mleka dzien-
nie. Jest zak³adem zatrudniaj¹cym 80 
pracowników. Niestety tylko 12 % su-
rowca OSM skupuje na terenie powia-
tu bieruñsko-lêdziñskiego - pozosta³y 
sprowadza z województw 
oœciennych.

Uroczysta Sesja Rady Miasta1

Uhonorowanie rolniczego trudu, przyznanie tytu³ów honoro-
wych „Zas³u¿ony dla miasta Bierunia” i podsumowanie kon-
kursów na najpiêkniejszy balkon, podwórko i posesjê - tak w 
telegraficznym skrócie, mo¿na by scharakteryzowaæ program 
Uroczystej Sesji Rady Miasta, która odby³a siê 31 sierpnia 
w Kinoteatrze Jutrzenka

4
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Równie¿ nasz bieruñski „Da-
none” jest gigantem w przetwór-
stwie mleka, dzienna produk-

cja to 400.000 litrów mleka, zak³ad za-
trudnia 500 pracowników, a jego wy-
roby (actimele) trafiaj¹ na rynki ca³ej 
Europy (oprócz pó³wyspu Iberyjskie-
go). Dla mnie, osoby odpowiedzialnej 
za dochody naszego Miasta niezmier-
nie istotne jest, ¿e obydwa zak³ady, 
jako jedne z niewielu, p³ac¹ podatek 
dochodowy, czyli podatek od zysku. 
Popatrzcie, drodzy Pañstwo, Zak³ady 
te najwiêksze w naszym wojewódz-
twie, stale w rankingach zak³adów 
przetwórczych, plasuj¹ce siê w pierw-
szej 10-tce zak³adów, p³ac¹c za suro-
wiec (mleko) ponad 0,22 grosze po-
nad œredni¹ krajow¹, s¹ zmuszone 
do sprowadzania surowca z odleg³ych 
zak¹tków kraju. Jest to sytuacja nie-
normalna, wymagaj¹ca z Waszej 
strony, drodzy rolnicy, g³êbszej ana-
lizy. Mamy odbiorców na miejscowe 
produkty, których póki co nie produ-
kujemy. Œwiadczy to o ogromnych 
mo¿liwoœciach i rezerwach tkwi¹cych 
w naszym rolnictwie. Mamy zbyt na 
mleko od 17.000 krów. To trzeba 
wykorzystaæ.

Drodzy Rolnicy - kontynuowa³ bur-
mistrz - oceniaj¹c Wasz¹ pracê, 
chcia³bym Wam z g³êbi serca 
podziêkowaæ, ¿e ten najwiêkszy skarb 
Waszego rolniczego trudu, za chleb z 
tegorocznych zbiorów, z wdziêcznoœci¹ 
i szacunkiem chylê g³owê przed tymi, 
którzy t¹ ziemiê uprawiaj¹.

Dzisiejszy, a szczególnie nie-
dzielne nasze œwiêtowanie wieñczy 
Wasz ca³oroczny trud. Za Wa-
sze poœwiêcenie, wytrwa³oœæ i 
przywi¹zanie do ojcowizny, bardzo 
serdecznie Wam dziêkujê. ¯yczê 
Wam z ca³ego serca, by Wasza praca 
przynosi³a obfite plony, by by³a godnie 
wynagradzana.

Szanowni Rolnicy, zarówno dzi-
siejsza Sesja, jak i niedzielne 
œwiêtowanie, s¹ ho³dem w uhonoro-
waniem tych wszystkich pracuj¹cych 
na roli i utrzymuj¹cych siê z pracy 
w przemyœle oko³orolniczym.

Przeka¿cie s³owa uznania Wa-
szym przyjacio³om i znajomym, któ-
rych praca zwi¹zana jest z rolnic-
twem, zarówno tym aktywnym za-
wodowo, jak i seniorom, utwierdŸcie 
ich w przekonaniu, ¿e to co dotych-
czas dla rolnictwa ze strony Urzêdu 
œwiadczymy (Spó³ka Wodna, wapno, 
badanie gleb, utrzymanie dróg po-
lnych), bêdzie nadal kontynuowane. 
Wierzymy, ¿e dziêki Waszej pracy, na 

sto³ach bieruñskich rodzin ¿ywnoœci 
nie zabraknie.

Dzielnice naszego Miasta, jak: Czar-
nuchowice, Œciernie, Bijasowice, bêd¹ 
przez d³ugie lata s³u¿yæ jako baza su-
rowcowa gospodarki ¿ywnoœciowej.

Wy jesteœcie w pierwszym sze-
regu tych, którzy dbaj¹ o ochronê 
œrodowiska naturalnego i kszta³towanie 
naszego krajobrazu. 

Pamiêtaj¹c o trudach tego roku, 
najpierw d³uga i ostra zima, po-
nad miesiêczne opóŸnienia prac 
w polu, póŸniej d³ugotrwa³a susza 
dziesi¹tkuj¹ca Wasze plony, w Bie-
runiu a¿ 14 rolników ubiega³o siê o 
ocenê i kompensatê szkód spowo-
dowanych przez warunki pogodo-
we, problemy na jakie trafiali hodow-
cy drobiu (ptasia grypa) przyczyni³y 
siê do ogromnych problemów i strat w 
niektórych gospodarstwach.

Burmistrz przedstawi³ przy okazji wy-
niki ostatniego rankingu gmin w ska-
li ogólnopolskiej. Zosta³ on przygoto-
wany i przedstawiony przez pismo 
„Wspólnota”, miesiêcznik poœwiêcony 
samorz¹dom gminnym. Gmin jest w 
kraju oko³o 3 tysiêcy. W kategorii miast 
wojewódzkich z dochodem 3 tysi¹ce z³ 
na mieszkañca w skali roku Katowice 
znalaz³y siê na wysokim, trzecim miej-
scu. Wœród miast na prawach powia-
tu z naszego województwa najwy¿ej, 
na 9 miejscu by³y Gliwice, z docho-
dem 2.900z³. Ma³e miasta do 20 tys. 
mieszkañców zosta³y tak ocenione, ¿e 
Bieruñ, jako jedyne miasto ze Œl¹ska 
uplasowa³ siê na 14 pozycji wœród naj-
lepszych 20 gmin. Wiêcej na ten temat 
piszemy w innym miejscu Rodni

Zas³u¿eni dla miasta

Uroczysta Sesja, to równie¿ czas 
uhonorowania i wyró¿nienia, 
zak³adów pracy, instytucji i 

osób szczególnie zaanga¿owanych 
w rozwój w naszej Bieruñskiej Zie-
mi. To Sesja, w trakcie której oprócz 
najwy¿szego naszego lokalne-
go wyró¿nienia, jakim jest tytu³ 
„Zas³u¿onego dla Bierunia”, a który to 
tytu³ otrzyma ZTS „ERG”, KWK „Piast” 
i Klub Sportowy „Unia” Bieruñ. 

Radni: Przemys³aw Major, 
Jan Knopek i Jan Wieczorek - 
przewodnicz¹cy Rady przedstawili 
laudacje nagrodzonych. 

Kandydaturê Kopalni Wêgla Ka-
miennego „Piast” zaproponowa³o 
Stowarzyszenie Mieszkañców Osiedli. 
Stowarzyszenie przypomina, ¿e kopal-
nia od trzydziestu lat jest sta³ym ele-

mentem krajobrazu Bierunia. Jej po-
wstanie wp³ynê³o na szybki wzrost 
ludnoœci miasta, zw³aszcza w czêœci 
nowobieruñskiej do ponad stu tysiêcy 
mieszkañców. Na przestrzeni mi-
nionych lat „ Piast” stworzy³ dla se-
tek rodzin miejsca pracy i mieszka-
nia z pewnoœci¹ lepsze ni¿ w innych 
regionach Polski. To w³aœnie kopal-
ni zawdziêczamy powstanie du¿ego 
osiedla mieszkaniowego przy ulicy 
Granitowej a potem przy Warszaw-
skiej-Wêglowej.

Od pocz¹tku istnienia kopalni po-
datki wnoszone przez ten zak³ad s¹ 
najwiêksz¹ pozycj¹ dochodow¹ w co-
rocznym bud¿ecie miasta. W latach 
najwiêkszej wêglowej koniunktury, 
u schy³ku PRL, „Piast” zatrudnia³ pra-
wie 11 tysiêcy osób wydobywa³ 8 
milionów ton rocznie. Rozpoczêty 
w 1998 roku proces restrukturyza-
cji ca³ej bran¿y sprawi³, ¿e liczba 
pracuj¹cych zaczê³a szybko maleæ, aby 
obecnie ustabilizowaæ siê na poziomie 
7 tysiêcy osób. Mimo to od kilku lat ko-
palnia ka¿dego roku dostarcza gospo-
darce kraju 6 milionów ton wêgla. 

Stowarzyszenie Mieszkañców Osie-
dli, które wnioskuje o to szczególne 
wyró¿nienie w roku Jubileuszu trzy-
dziestolecia istnienia zak³adu uwa¿a, 
¿e rola KWK „Piast” w rozwoju mia-
sta jest nie do przecenienia, chocia¿ 
w swej wieloletniej historii kopalnia 
³¹czy³a przyby³ych tu z ró¿nych stron 
Polski nie tylko w chwilach dobrych, 
ale tak¿e tych najbardziej dramatycz-
nych, jakimi z pewnoœci¹ by³y drama-
tyczne dni z grudnia 1981 roku, kiedy 
to znaczna czêœæ za³ogi protestowa³a 
na g³êbokoœci 650 metrów pod ziemi¹, 
aby zaprotestowaæ przeciw decyzjom 
o wprowadzenie stanu wojennego.

 Drugim nagrodzonym tytu³em 
„Zas³u¿ony dla Miasta Bieru-
nia” s¹ Zak³ady Tworzyw Sztucz-
nych „Erg-Bieruñ” S.A., które ju¿ 
od 135 lat dzia³aj¹ na rynku. Przez 
ten ca³y okres daj¹ zatrudnie-
nie mieszkañcom gminy i powia-
tu bieruñsko-lêdziñskiego. Bierunia-
nie stanowi¹ ponad po³owê obecnej, 
blisko 650 osobowej za³ogi, a pra-
wie trzy czwarte to mieszkañcy po-
wiatu bieruñsko-lêdziñskiego. War-
to zaznaczyæ, ¿e z dzia³alnoœci¹ 
Zak³adów zwi¹zane s¹ równie¿ inne 
firmy funkcjonuj¹ce na terenie mia-
sta, na przyk³ad „Serwis-Erg”, „Mo-
tex”, „Hostel”, bêd¹ce miejscem 
pracy wielu osób z naszego po-
wiatu. Dziêki porozumieniu zawar-
temu z Urzêdem Pracy firma sta-
ra siê przeciwdzia³aæ bezrobociu 
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zatrudniaj¹c na sta¿e absolwenc-
kie osoby z powiatu bieruñsko-
lêdziñskiego i wielu z tych sta¿ystów 
znajduje póŸniej zatrudnienie w ZTS 
„Erg-Bieruñ” S.A. 

Oprócz swej dzia³alnoœci sta-
tutowej zak³ady staraj¹ siê ak-
tywnie uczestniczyæ w ¿yciu re-
gionalnej i lokalnej spo³ecznoœci. 
Jako firma o d³ugoletniej trady-
cji, poprzez przynale¿noœæ do 
Bieruñskiej Fundacji Inicjatyw Go-
spodarczych oraz Bieruñsko-
LêdziñskiejIzby Przemys³owo-Handlo-
wej dzieli siê swoim ponadwiekowy-
mi doœwiadczeniami rynkowymi z in-
nymi podmiotami. Wspiera Stowarzy-
szenie In¿ynierów i Techników Górnic-
twa przy KWK „Piast” i Stowarzyszenie 
Gospodarczo-Ekologiczne „Nasz Re-
gion” w Bieruniu. Firma jest identyfiko-
wana nie tylko poprzez 
prowadzenie swojej 
dzia³alnoœci produkcyj-
nej, ale równie¿ dziêki 
pomocy przy organi-
zowaniu ró¿norodnych 
imprez regionalnych 
o charakterze kultu-
ralnym i sportowym. 
Jest sta³ym sponso-
rem Klubu Sportowe-
go „Unia” w Bieruniu, 
sponsorowa³a te¿ Lu-
dowy Klub JeŸdziecki 
„Solec” w Bieru-
niu a tak¿e Bieruñski 
Oœrodek Kultury. „Erg” 
pomaga te¿ przy or-
ganizowaniu wielu ak-
cji charytatywnych i in-
nych przedsiêwziêæ 
o charakterze spo-
³ecznym. Zak³ady 
w s p ó ³ u c z e s t n i c z ¹ 
przy organizowaniu 
„Dni Bierunia” lokalnych do¿ynek i 
wspó³pracuj¹ ze Stowarzyszeniem 
Mi³oœników 600-letniego Bierunia.

  Trzecim nagrodzonym jest KS 
„Unia” Bieruń Stary. Za narodziny 
Klubu Sportowego „Unia” przyjêto 
umownie datê pierwszego me-
czu pi³karskiego rozegranego przez 
dru¿ynê z Bierunia w lipcu 1925 roku 
na tak zwanym Myloku - na „Jarko-
wym Polu”, niedaleko gospodarstwa 
B³a¿ków, na którym dopiero co sko-
szono ¿yto. Co prawda w pi³kê no¿n¹ 
grano w Bieruniu ju¿ wczeœniej, lecz w 
sposób niezorganizowany. By³y to po-
jedynki pomiêdzy Kopcem a Lignoz¹, 
Podugorami a Zakoœció³kiem czy Ryn-
kiem.

Przeciwnikami w pierwszym, oficjal-
nym meczu klubowym byli zawodnicy 
z Imielina, w którym klub sportowy po-
wsta³ kilka lat wczeœniej.

W swojej 80-letniej historii klub 
mia³ równie¿ wielu wybitnych za-
wodników. Warto przypomnieæ na-
zwiska tych najznakomitszych: 
pi³karza „Unii” Henryka Latochê, 
póŸniejszego zawodnika „Górni-
ka” Zabrze w z³otych latach tego 
zespo³u i „Rapidu” Wiedeñ, 8-krot-
nego reprezentanta Polski, który po-
wróci³ w rodzinne strony i dzisiaj jest 
trenerem Unii.

Klub mo¿e poszczyciæ siê wychowa-
niem szeregu innych znanych pi³karzy, 
którzy wystêpowali b¹dŸ wystêpuj¹ na 
ligowych boiskach: Eugeniusz Pluta 
w GKS-ie Katowice, Roman Piekorz 
- w Ba³tyku Gdynia, Stefan Czarnyno-

ga - w Górniku Radlin, Pawe³ (Horst) 
Pluta - w Górniku Lêdziny, Jerzy Ko-
ziorz - w GKS-ie Jastrzêbie, Ryszard 
Miernik - w GKS-ie Tychy), Zbigniew 
Kozik - w Grunwaldzie Halemba i Ura-
nii Koch³owice.

Najwiêksz¹ indywidualnoœci¹ w klu-
bie by³ niew¹tpliwie badmintonista 
Brunon Rduch, który ju¿ jako junior w 
1979 roku zdoby³ tytu³ Indywidualnego 
Mistrza Polski Seniorów, powtarzaj¹c 
wyczyn w roku 1981. By³ tak¿e zdo-
bywc¹ z³otego medalu w grze de-
blowej z Norbertem Wêgrzynem i 
srebrnego w grze mikstowej w parze 
z Iwon¹ Nabia³ek.

Pami¹tkowe plakiety dla 
wyró¿nionych tytu³em honorowym 
odebrali: dyrektor KWK „Piast” 

Lech Mielniczuk, prezes ZTS „Erg 
Bieruñ” S.A Jerzy Olek i wiceprezes 
KS „Unia” Arlena Trecka.

Nagrody w konkursach 

Wyró¿niono równie¿ miesz-
kañców - zwyciêzców w kon-
kursach na naj³adniejsz¹ 

posesjê, naj³adniejszy balkon i 
naj³adniejsze gospodarstwo rolne.

 Warto dodaæ - zaznaczy³ Grzegorz 
Plewniok - ¿e utrzymanie posesji, go-
spodarstwa rolnego czy nawet balko-
nu, by zawsze by³o piêknie, wymaga 
wiele czasu , ciê¿kiej pracy i jednak 
pieniêdzy. Wprawdzie iloœæ wydatko-
wanych pieniêdzy mo¿na ograniczyæ 
poprzez samodzielne rozmna¿anie 
roœlin, ale to z kolei wymaga wiedzy 

i poch³ania wiêcej cza-
su. Nasi laureaci w ka-
tegorii na naj³adniejszy 
balkon poœwiêcaj¹ 
przynajmniej 2 go-
dziny czasu dziennie. 
Kwiaty balkonowe wy-
magaj¹ codziennego 
podlewania, czasa-
mi nawet dwukrotne-
go, bardzo czêstego 
zasilania nawozami, a 
¿eby piêknie wygl¹da³y 
codziennie trze-
ba obrywaæ zesch³e 
liœcie i przekwit³e kwia-
ty. Podajê wyniki kon-
kursu. 

W kategorii na 
naj³adniejsza posesjê: 
I miejsce zdoby-
li Pañstwo Danuta 
i Ryszard Ko³oczek 
z Bierunia Nowego. 
II miejsce zdobyli eg-

zekwo: Pañstwo Irena i Adam Cyga-
nek z Solca w Bieruniu Nowym oraz 
Pañstwo Helena i Eugeniusz Ja-
worscy z Czarnuchowic. Natomiast III 
miejsce zdobyli Pañstwo Lubomira i 
Jerzy D¹browscy z Bierunia Nowego 

W kategorii na naj³adniejszy balkon 
I miejsce zdobyli Pañstwo Irena i Jan 
Malaga z Bierunia Starego , II miej-
sca nie przyznano a III miejsce zdoby-
li egzekwo Pañstwo Irela i Eryk Figiel 
z Bierunia Starego i Pañstwo Helena 
i Norbert Figiel z Bierunia Starego.

Z kolei w kategorii na naj³adniejsze 
gospodarstwo rolne I miejsce zdoby-
li Pañstwo Barbara i Józef Ma³ek z 
Czarnuchowic, II miejsca nie przyzna-
no a III miejsce zdobyli Pañstwo Ró¿a 
i Walenty Magiera z Bijasowic.
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Stworki maj¹ 
byæ po-

twierdzeniem 
bogatej trady-
cji i kultury lu-
dowych podañ 
regionalnych. 
Mówi siê na-
wet o mitologii 
naszego regio-
nu. Wynika z 
niej, ¿e utopce 
to duchy zrzu-
cone z nieba, 
zamieszkiwa³y 
tak zwany 
„¯abi Kraj”, któ-
ry rozci¹ga³ siê 
od Raciborza 
do Oœwiêcimia, 
jednak naj-
b a r d z i e j 
u p o d o b a ³ y 
sobie krainê 
zwan¹ „¯abi 

K¹t”, który terenem odpowiada Powiatowi Bieruñsko-

Lêdziñskiemu. Utopce mog³y przybieraæ ró¿ne postacie, 
od rzeczy, takich jak pi³ka czy wst¹¿ka, poprzez zwierz¹tka, 
a¿ do ludzi. Ich strój te¿ by³ niejednorodny i zale¿a³ ponoæ 
od ich nastroju czy psikusa, jaki mia³y w³aœnie uczyniæ gdy¿ 
by³y bardzo z³oœliwe. 

Pan Roman Nyga zapowiada napisanie szerszego 
artyku³u wyjaœniaj¹cego tajemnice i powody powstania na-
szych utopców

JOLANTA SOLARZ

Kolejne Utopce

Z dniem 28 sierpnia 2006 r. zosta³y wprowadzone zmiany 
obs³ugi mieszkañców województwa œl¹skiego w spra-

wach paszportowych. W zwi¹zku z tym, mieszkañcy Bieru-
nia bêd¹ sk³adaæ wnioski paszportowe w Terenowej Dele-
gaturze Paszportowej Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w 
Katowicach, ul. ¯wirki i Wigury 28. Odbioru gotowego do-
kumentu paszportowego bêdzie mo¿na dokonywaæ rów-
nie¿ w Terenowej Delegaturze.

Po paszport do KatowicBiblioteka Miejska dla swoich m³odych czytelni-
ków przygotowa³a konkurs p.h.: „Na straganie - 
rozmaitoœci ze œwiata Jana Brzechwy”. W czwartek 24 

sierpnia o godz. 13 rozpoczê³y siê zmagania w dwóch kate-
goriach wiekowych, kl.1-3 i kl. 4-6.Uczestnicy zabawy mu-
sieli wykazaæ siê znajomoœci¹ utworów, spostrzegawczoœci¹ 
i refleksem, a konkurencje by³y wymagaj¹ce: z puzzli 
nale¿a³o u³o¿yæ obrazek, na podstawie rekwizytów podaæ 
tytu³ wiersza, w teœcie sprawdzaj¹cym wybraæ prawid³ow¹ 
odpowiedŸ, w wyœcigu kaczek-dziwaczek pokazaæ swoj¹ 
zwinnoœæ. Starsze dzieci sprawdzi³y swoj¹ znajomoœæ tek-
stów Brzechwy dopasowuj¹c cytaty do tytu³ów wierszy, 
rozwi¹zuj¹c krzy¿ówkê. Sporo uœmiechu wywo³a³y kalam-
bury, które wymaga³y odrobiny wyobraŸni i sporo refleksu. 
Rywalizacja wœród ponad 20 uczestników by³a ostra, a za-
wodnicy bardzo zaanga¿owani. Dla najlepszych przygoto-
wano upominki i dyplomy. W grupie dzieci z kl. 1-3 nagro-
dzeni zostali: Martyna Kulska, Marek Przybylski, Dawid 
Kacprzyk, w grupie dzieci starszych: Ewelina Kocurek, 
Aleksandra Ostrowska, Sandra Jagoda. 

Zabawy z bibliotek¹

Fryzjerkê zatrudniê. 
Kontakt tel.0605 767 371

OGŁOSZENIE DROBNE

M³ody Utoplec na Bieruñskim Rynku, ma od niedawna dwóch kompanów. Zamieszkali z nim na 
sta³e: Kaczka, co wedle starych podañ lata³a po ³¹kach i kawê warzy³a oraz Stary Utoplec co 
siê na fajki zamienia³. Mowa oczywiœcie o figurach umieszczonych na historycznej studni. Pro-
jektantem stworków jest pan Roman Nyga, a wykonawc¹ Stanis³aw Hochu³. Prace wykonaw-
cze trwa³y pó³torej miesi¹ca i jak zapewnia Pan Nyga, by³y to prace bardzo ciê¿kie i mozolne. 
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31 sierpnia szeœciu nauczy-
cieli otrzyma³o z r¹k Burmi-
strza Miasta Bierunia Lu-

dwika Jagody, Akty Nadania Stop-
nia Nauczyciela Mianowanego. W gro-
nie tym znalaz³y siê nastêpuj¹ce oso-
by: El¿bieta Wo³dziñska - nauczyciel 
wychowania przedszkolnego z Przed-
szkola Nr 1,

Ewa Pitner-Wróblewska - nauczy-
ciel religii w Szkole Podstawowej Nr 1, 
Agnieszka Wyderka-Dyjeciñska - na-
uczyciel matematyki z Gimnazjum Nr 
1, Katarzyna Trochimiak - nauczyciel 
œwietlicy z Gimnazjum Nr 2, Ewa Bo-
ber - nauczyciel j. angielskiego z Gim-
nazjum Nr 2, Jolanta Jaromin-Suzdalcew - nauczyciel hi-
storii z Gimnazjum Nr 2.

Ponadto razem z wy¿ej wymienionymi osobami, z³o¿y³y 
uroczyste œlubowanie: Katarzyna Weso³owska - nauczy-
ciel wychowania fizycznego ze Szko³y Podstawowej Nr 1 

i  Magdalena Goraus - nauczysiel matematyki z Gimna-
zjum Nr 2.

¯yczymy im wielu sukcesów 
na drodze wychowywania m³odych ludzi.

Rosn¹ kwalifikacje nauczycieli

Listy do redakcji

Bez prądu - źle!
Nasza publikacja: z poprzedniego 

numeru  „Co z tym pr¹dem”  wywo³a³a 
lawinê maili i telefonów. Poni¿ej publi-
kujemy jeden z charakterystycznych li-
stów w tej sprawie. Mieszkañcy ocze-
kuj¹, ¿e w³adze miejskie nie popuszcz¹ 
i bêd¹ nadal naciskaæ Vattenfall, a¿ sy-
tuacja ulegnie zmianie. 

Zaczê³o siê pocz¹tkiem tego roku: 
pierwsze dwa miesi¹ce to by³ kosz-
mar... Szkoda s³ow. Pisa³em do Vatten-
fall ale odpowiedŸ przysz³a œmieszna, 
¿e w g³ównej mierze przerwy w dosta-
wie pr¹du by³y podyktowane zdarze-
niami awaryjnymi w sieciach œredniego 
napiêcia no i szczególnie uci¹¿liwymi wa-
runkami atmosferycznymi. Na szczêœcie 
- na koñcu by³y serdeczne przeprosiny.

Problemy z pr¹dem ci¹gn¹ siê do dziœ, 
chocia¿ - nie tak czêsto jak to by³o w zi-
mie. Nie bêdê siê rozpisywa³ jakie to jest 
uci¹¿liwe dla wszystkich mieszkañców 
a szczególnie tych, co prowadz¹ 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Bardzo czêsto 
s¹ wy³¹czania kilkugodzinne lub kilkuna-
sto minutowe no i czêste migotania. 

Wiem, ¿e informacje te zosta³y przeka-
zane do urzêdu, bo poszkodowanymi jest 
znaczna czeœæ ludzi w Bieruniu. No ale 
czy coœ siê da zrobiæ? Tego nikt nie wie...

Pozdrawiam. Damian Czysz

Wydzia³ Polityki Spo³ecznej Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w 
Katowicach przes³a³ proœbê Dyrektora Departamentu Pomocy i 
Integracji Spo³ecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej o 

udzielanie niezbêdnej pomocy osobom bêd¹cym Kawalerami Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari, zamieszka³ym na terenie gminy.

Urz¹d Miejski w Bieruniu nie dysponuje informacjami o mieszkañcach 
posiadaj¹cych tak wysokie odznaczenie. Prosimy o przekazanie informa-
cji o takich osobach ustnie, telefonicznie lub w inny sposób, co umo¿liwi 
nawi¹zanie kontaktu i podjêcie stosownych dzia³añ.

Szukamy odznaczonych

W sierpniowym nume-
rze fachowego pisma 
samorz¹du terytorialne-

go „Wspólnota”, zosta³y opubliko-
wane dane dotycz¹ce najbogat-
szych gmin i miast na prawach 
powiatów oraz miast wojewódz-
kich. W kategorii ma³ych miast 
Bieruñ znalaz³ siê na wysokim 14 
miejscu w kraju z dochodem na 
mieszkañca wynosz¹cym 3.249,65 
z³. Wœród 20 miast ujêtych w tabe-
li, na pierwszym miejscu znalaz³ siê 
Kalisz Pomorski z kwot¹ 10.764,89 
z³ na osobê. Miasto to po raz pierw-
szy znalaz³o siê na tej liœcie w 
2003 roku, zajmuj¹ce wówczas 
76 miejsce, by w roku nastêpnym 
awansowaæ na drugie. Bieruñ na 
podobnej liœcie znalaz³ siê w  roku 

2002, gdzie zaj¹³ 36 miejsce i w 
2004, gdzie zaj¹³ 39 miejsce. W tej 
kategorii Bieruñ jest jedyn¹ gmin¹ 
z naszego województwa. W rankin-
gu ma³ych miast o najni¿szych do-
chodach na liœcie tej znalaz³y siê z 
naszego województwa: Blachow-
nia, Kalety, Porêba, Radzionków i 
Kozieg³owy. 

Wœród gmin wiejskich o 
najwy¿szych dochodach znalaz³ siê 
Che³m Œl¹ski na 9 miejscu. Wy¿sze 
miejsca wœród gmin z naszego wo-
jewództwa, bo 5, zaj¹³ Œwierklaniec. 
Od kilku lat prowadzenia rankingu, 
stale w œcis³ej czo³ówce miast wo-
jewódzkich zajmuj¹ Katowice. Na 
16 stolic wojewódzkich, Katowice 
obecnie pod wzglêdem wysokoœci 
dochodów, zajmuj¹ 3 miejsce.

Tylko Bieruñ tak wysoko!
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22 sierpnia 2006 roku w Świetlicy Śro-
dowiskowej w Bieruniu  odbył się wie-

czór poezji promujący tomik wierszy 
ks. Dariusza Kuwaczki pt. “Idąc... ob-
rachunek z dni minionych”.

Poezja ks. Kuwaczki
Autor jest byłym wikariuszem para-
fii Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa.        W czasie jego pracy w Bieru-
niu opublikował swój debiutancki to-
mik “Mam podnosić, gdy sam leżę w 
błocie”. Drugi został wydany w Wiel-
kiej Brytanii, gdzie od 1997 roku pełni 
swoją posługę kapłańską. 
W czasie spotkania ks. Dariusz wraz z 
rodziną, przyjaciółmi, znajomymi i za-
proszonymi gośćmi mógł wysłuchać 
napisanych przez siebie wierszy, któ-
re recytowali uczniowie 
Gimnazjum nr 1 w Bieru-
niu. Dużą niespodzianką 
były  śpiewane przez ze-
spół “Gaudeamus” utwory 
do jego tekstów z muzyką 
skomponowaną przez p. 
Rafała Borkowego. W at-
mosferę wierszy wprowa-
dzała przygotowana przez 
p. Beatę Plewniok sceno-
grafia.
W drugiej części spotkania 
ks. Kuwaczka opowiedział 
o swojej pracy        w Anglii, 
opierając swoją opowieść 
na prezentowanych zdję-
ciach, spotkał się z przy-
byłymi, dokonywał wpisów 
do zakupionych tomików. 
Wszystko to odbywało się 
przy “słodko” zastawionym 
stole, który przygotowali 
jego przyjaciele “z dni mi-
nionych”.             
W imieniu ks. Dariusza 
dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się w 
przygotowanie wieczorku, 

szczególnie Bieruńskiemu Ośrodko-
wi Kultury. 

tekst: 
Katarzyna i Grzegorz Gretkowie  

    
foto: 

Katarzyna Frankowska 

Kiedy 
egzaminy?

 Centralna Komisja Egzaminacyj-
na wyznaczyła już termin egzaminów. 
Uczniowie szóstych klas będą zdawać 
egzamin 12 kwietnia, a na naukę do 
egzaminu gimnazjalnego - gimnazja-
liści mają 8 i półmiesiąca. Egzamin 
gimnazjalny wyznaczony jest na 24 
i 25 kwietnia. Będzie też dodatkowy 
termin dla szóstoklasisów, którzy z ja-
kichś przyczyn nie będą mogli zdawać 
w wyznaczonym terminie. Ta data to 5 
czerwca. Dodatkowy egzamin gimna-
zjalny: 5 i 6 czerwca.

Bociany odleciały
Przed odlotem do ciepłych 

krajów bociany zbierają się na 
sejmikach. W gromadzie ła-
twiej pokonać długą, ciężką, 
liczącą nawet 12 tys. km dro-
gę. Podczas sejmików młode 
bociany uczą się, jak znajdo-
wać kominy powietrzne, ćwi-
czą skrzydła. Na swoje sej-
miki ptaki wybierają otwarte 
przestrzenie, bez przeszkód 
w postaci drzew czy linii ener-
getycznych.  Z łąk w Bieruniu  
również odleciały bociany. Do 
zobaczenia za rok.

WOKÓŁ NAS
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Hańba!!!
Dla złodziei nie ma żadnych świę-

tości. Jak nas poinformował Marian 
Wala - komendant Straży Miejskiej 
28 sierpnia  partol SM 
ujawnił fakt dewastacji 
kapliczki stojącej przy 
ulic Oświęcimskiej  ( 
między Fiatem a John-
son Contrlos).  Złodzie-
je pozrywali z budyn-
ku rynny  i próbowa-
li zerwać metalowe po-
szycie dachu. O całym 
zdarzeniu poinformo-
wano Wydział Gospo-
darki Komunalnej oraz 
Komisariat Policji w Lę-
dzinach. Patrole Stra-
ży Miejskiej otrzymały 
polecenie objęcia stałą 

Chcesz zasiłek 
-złóż wniosek
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Bieruniu przypomina o ko-
nieczności składania nowych wnio-
sków na zasiłki rodzinne. 

Wnioski należy składać w siedzibie 
Miejskiego  Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Bieruniu przy ulicy Wawel-
skiej 35, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 15.30

Jubileusz BEST
Wrzesień to nie tylko czas nauki 

szkolnej. To także moment, w 
którym wielu rozpoczyna naukę ję-
zyków obcych. Jedną z bardziej zna-
nych w okolicy firm uczących “języ-
ków” - jest  firma Best. 3 września w 
siedzibie szkoły w Bieruniu  przy uli-
cy  Macieja,  z okazji 10 urodzin BEST 
Centrum Języków Obcych, odbył się 
okolicznościowy festyn. Bawiono się 
na nim całymi rodzinami. W progra-
mie były konkursy plastyczne dla dzie-
ci:  Konkurs na rysunek pt. “Jaki pre-
zent dałbym DeBeściakowi (maskotce 
BEST) na 10 urodziny?” , konkurs na 
wykonanie kartki urodzinowej na 10 
urodziny BEST oraz konkurs na ozdo-
bienie kapelusza urodzinowego.

Były też konkur-
sy sprawnościowe 
dla dzieci oraz pełna 
emocji “Gra w słowa” 
- układanie jak naj-
większej ilości wyra-
zów ze zwrotu Uro-
dziny BEST (w trzech 
językach - polskim, 
angielskim, niemiec-
kim).Kulminacyjnym 
punktem dnia było 
dzielenie urodzino-
wego tortu. Jubila-
towi życzymy kolej-
nych udanych rocz-
nic i podnoszenia ję-
zykowych umiejętno-
ści bierunian.

kontrolą wspomnianego obiektu. Zło-
dzieje już dawno zapomnieli o siód-
mym przykazaniu. Kradną co popad-
nie! Najczęściej kable energetyczne, 
włazy do studzienek kanalizacyjnych, 
znaki drogowe, szyny. Teraz, bez bo-

jaźni - chcą łupić Dom Pana. Słyszało 
się, że są nawet tacy co okradają ko-
ścioły, ale żeby u nas?

WOKÓŁ NAS
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Stroili koronę

Tradycyjnie, przed dożynkami 
w  rolniczych  miejscowościach 

naszego miasta szykowane są do-
żynkowe korony, które później bio-
rą udział w konkursie. W tegorocz-
nej pracy przy powstawaniu koro-
ny w Ścierniach,  szczególnie zaan-
gażowane były panie: Grażyna Nagi, 
Agnieszka Nagi, Zdzisława Kornaś, 
Renata Figiel, Teresa Duży, Janina 
Piłka, Krystyna Janota, Helena Ja-
nota, Zofia Wróbel, Marzena Figiel, 
Elżbieta Janota, Agnieszka Michulik, 
Gertruda Dutka, Monika Myszor, Mo-
nika Duży.Mieszkańcy Ścierń dzię-
kują gospodarzom - państwu Nagim 
- za udostępnienie miejsca i za go-
ścinność podczas plecenia korony.

Seniorzy na 
wycieczce

Nasi seniorzy z Polskiego Związ-
ku Emerytów Rencistów i Inwalidów, 
niedawno wrócili z kolejnej wyciecz-
ki. Tym razem byli w Kazimierzu Dol-
nym i Puławach. Jeszcze teraz są 
pod wrażeniem kazimierzowskich 
kamienic:  Celejowskiej i pod  św. Mi-
kołajem i Krzysztofem. Przeżywają 
modlitwę z kościoła św. Anny i czu-
ją smak kogutków z miejscowej pie-
karni. Zamek w Janowcu, spływ Wi-
słą czy zwiedzanie Puław - potrafią 
urzec każdego. 

Nowy folder o Bieruniu

Burmistrz Ludwik Jagoda pisze 
we wstępie: Poprzez niniej-
sze wydawnictwo, pragniemy 

Państwa zaprosić do naszego mia-
sta, które jest warte bliższego po-
znania oraz pokazać potencjał, któ-
ry drzemie w tym przeuroczym za-
kątku śląskiej ziemi i jego miesz-
kańcach.Folder wydany przez firmę 
Tekst  ma nowoczesną  szatę gra-
ficzną a jego  nakład  wynosi 1000 
egzemplarzy. Urząd nie poniósł z 
tego tytułu żadnych kosztów, gdyż 
wydawcy udało się pozyskać sporo 
ogłoszeniodawców wśród miejsco-
wych przedsiębiorców. W wydaw-

nictwie tym,   oprócz ogólnych informa-
cji na temat naszego miasta, jest  wiele 
ciekawych informacji na temat  szkolnic-
twa, ochrony środowiska, planowanych 
inwestycji i tych które są już realizowa-
ne, ośrodków kultury, zabytków, walo-
rów przyrodniczych, itd. Wymienione in-
formacje poparte są ciekawymi fotogra-
fiami. Folder w czytelny sposób odda-
je charakter i specyfikę miasta i stano-
wi dobry materiał promocyjny.Tego typu 
wydawnictw powinno być jak najwięcej. 
Z jednej strony poszerzają one wiedze 
mieszkańców o własnym mieście, z dru-
giej są poszukiwane przez odwiedzają-
cych nas coraz częściej turystów. 

KULTURA
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Po po³udniu, o godzinie 15 na Rynek wjecha³y barw-
ne korowody. Tak zaczê³y siê obrzêdy do¿ynkowe. Spo-
rym poczuciem humoru wykaza³ siê burmistrz Jago-
da i wspólnie z ma³¿onk¹ £ucj¹ dali siê wci¹gn¹æ do 
zabawy w wyci¹ganie rzepki (a w³aœciwie dyni). Ko-
rowody poprzedzi³a bryczka wioz¹ca starostów: 
pani¹ Stanis³awê Krzak i pana Janusza Wyderkê. 
W tym czasie, konferansjer powita³ rolników z rodzina-
mi oraz goœci. Byli wœród nich miêdzy innymi: gospodarz 
do¿ynek - burmistrz Ludwik Jagoda z ¿on¹ £ucj¹, delega-
cje miast partnerskich, z Czech starosta Radomir Nohel i 
wicestarostka Vera Matouszkowa, przedstawiciele Ukrainy 
z - przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Ostroga panem Do-
browolskim, profesor Werner Ryñski z Gundelfingen - ho-
norowy obywatel miasta Bieruñ. Obecny by³ radny sejmi-

Od chleba do D¿emu

Kardynałów pochodz¹cych ze Œl¹ska mo¿na policzyæ na pal-
cach jednej rêki, jesteœmy dumni, ¿e w tym gronie znalaz³ siê 
najwybitniejszy mieszkaniec Bierunia. Burmistrz zwróci³ uwagê, 
¿e te tablice s¹ te¿ symbolem jednoœci naszego miasta: bo-

wiem autorem projektu 
jest artysta z Bierunia Sta-
rego - Roman Nyga a au-
torem tablic rzemieœlnik 
artysta z Bierunia No-
wego Wies³aw Wójcik 

w³aœciciel firmy Granitex. 
Ucieszony i zak³opotany 
tym wyró¿nieniem skrom-
ny jak zwykle ks. Kardy-
na³ Nagy powiedzia³ tyl-
ko, ¿e wyniesienie do ta-
kiej godnoœci zawdziêcza 
Bogu, Papie¿owi Janowi 
Paw³owi II i Bieruniowi. 

1 Do¿ynki w koœciele

KULTURA
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ku œl¹skiego Józef Berger, starosta powiatu bieruñsko-
lêdziñskiego - Piotr Czarnynoga, zastêpca burmistrza Jan 
Podleœny, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Jan Wieczorek 
oraz radni z rodzinami.

Podczas obrzêdu do¿ynkowego w wykonaniu zespo³u 
folklorystycznego Bierunianki, starostowie do¿ynek 
uroczyœcie przekazali burmistrzowi bochen chleba z tego-
rocznych zbiorów. Burmistrz obieca³ do³o¿yæ starañ aby ni-
komu w naszym mieœcie chleba nie zabrak³o i ruszy³ tam, 
gdzie by³o najwiêcej ludzi, by poczêstowaæ ju¿ pierwszymi 
kromkami chleba. W folklorystycznym nastroju utrzyma³y 
nas wystêpy Nowobierunianek i Œciernianeczek. Wszystkie 
trzy zespo³y dzia³aj¹ w Bieruñskim Oœrodku Kultury. Bieru-
niankami kieruje pani Magdalena Miernik, Nowobierunian-
kami - Ma³gorzata Berkop a Œciernianeczkami - Krystyna 
Czajowska. 

W bloku imprez przygotowanym przez dzieci i 
m³odzie¿ mogliœmy obejrzeæ: 

program „Podwodny œwiat” w wykonaniu przedszkola-
ków z Przedszkola nr 1 pod opiek¹ pañ Ewy Paj¹k i Ka-
tarzyny Baraniewicz oraz program taneczny „Dance” 

w wykonaniu artystów ze Szko³y Pod-
stawowej nr 1 których przygotowa³y 
panie: Pinkowicz oraz Górka. Kolejn¹ 
grupê uczniów ze Szko³y Podstawo-
wej nr 1 przygotowa³a pani Agata Pa-
rysz-Urbaœ. Wyst¹pi³ solista Juliusz 
Lorenc z utworem zespo³u Myslowitz 
„Scenariusz”, po nim duet Weronika 
Urbaœ i Marta Bañka z piosenk¹ „Lo-
oka” Suzan Vega. Blok programowy 
SP1 zakoñczy³ zespó³ „Œwietliki” przy-
gotowany przez pani¹ Danutê Nygê.

Prezentacjê twórczoœci uczniów, 
zakoñczy³o Gimnazjum nr 2: grupa ta-
neczna „Stars” przygotowana przez 
pani¹ Zuzannê Bizack¹ oraz duet wo-
kalny Weronika Kupka i Ewelina Lisz-
ka przygotowany przez pani¹ Agatê 
Parysz-Urbaœ. Tê czêœæ zakoñczy 
wystêp Joanny Frank ze „Œl¹skimi 

opowieœciami” przygotowanej przez pani¹ 
Bo¿enê Tyblewsk¹. 

Kogo zmêczy³y emocje sceniczne, móg³ 
odwiedziæ stoiska wokó³ Rynku gdzie 
prezentowa³y siê bieruñskie ko³a hobbystów, 
ko³a: ³owieckie, pszczelarskie, wêdkarskie 
czy go³êbiarzy. Móg³ te¿ podziwiaæ wystawê 
p³odów rolnych.

Kiedy og³aszano wyniki konkursu ko-
ron emocje siêgnê³y zenitu. Ostatecznie 
1 miejsce w tym konkursie zajê³y Jajosty, 
2 miejsce - Œciernie, 3 miejsce - Czarnucho-
wice, 4 miejsce - Bieruñ Nowy, 5 miejsce - 
Bieruñ Stary a 6 miejsce -Bijasowice. Z ko-
lei w konkursie korowodów kolejnoœæ by³ 
nastêpuj¹ca: 1miejsce - Jajosty, 2 miejsce 
- Œciernie i 3 miejsce - Bieruñ Stary. Z tym 
werdyktem nie zgadza siê pani Irella Figiel, 
która wyrazi³a swój jednoznaczny sprzeciw. 

Atmosferê nieco ostudzi³ rewelacyjny ze-
spó³ z Niemiec - balet mêski dzia³aj¹cy przy 
zwi¹zku Zawodowym Górników w Herne, 
dzielnicy Horsthausen. Zwi¹zki Zawodo-

KULTURA



12 RODNIA · 5 WRZESIEŃ 2006 r. 13RODNIA · 5 WRZESIEŃ 2006 r.

KULTURA

wycieczkê dla górników i ich rodzin w piêkne okoli-
ce „Munsterlandu”. Aby uprzyjemniæ pobyt uczestnikom 
Zarz¹d wpad³ na pomys³ zorganizowania baletu mêskiego, 
ale w strojach kobiecych. W przerwach pomiêdzy 
roztañczonym kabaretem, wyst¹pi³a grupa tañca nowocze-
snego „Hoorey” dzia³aj¹ca w Bieruñskim Oœrodku Kultury 
pod kierownictwem Aleksandry Parysz.

Organizator imprezy- Bieruñski Oœrodek Kultury pozy-
ska³ do wspó³pracy takich sponsorów jak: Fabryka Da-
none, Zak³ady Tworzyw Sztucznych „Erg”, Okrêgowa 
Spó³dzielnia Mleczarska Bieruñ, Przedsiêbiorstwo Carbud, 
Bank Spó³dzielczy, Spó³dzielnia Us³ugowo- Handlowa „ 
Jednoœæ” czy Firma Johnson Controls.

Dziêki temu, mieliœmy na do¿ynkach a¿ dwie gwiaz-
dy muzczne. Jako 
pierwsi wyst¹pili 
„Wawele” czo³owa 
grup¹ popowa lat 
70-tych. £agod-
ny g³os lidera Jan 
Wojdaka i roman-
tyczne teksty, by³y 
wtedy znakiem 
rozpoznawczym 
zespo³u. 

Teraz, ich 
najwiêksze przebo-
je: Nie szkoda ró¿, 
Mi³oœæ jak pochod-
nia czy Bia³y lata-
wiec - brzmi¹ bar-
dziej rockowo a 
zespó³ zyskuje no-
wych wielbicieli. Do¿ynkowy wieczór zakoñczy³ wystêp tyskiej formacji 

D¯EM. Mówi siê o nich „polscy Rolling Stonesi”... I fak-
tycznie - coœ w tym jest. Choæby ze wzglêdu na Ÿród³a mu-
zyki, ¿onglowanie stylami, konsekwencjê. Ze wzglêdu na 
sta¿, pod wzglêdem którego coraz mniej maj¹ równych. 
No i ze wzglêdu na skomplikowane nie wolne od drama-
tów dzieje. Ten opis pochodz¹cy z oficjalnych materia³ów 
zespo³u, jest najlepsz¹ charakterystyk¹ tego, co mogliœmy 
obejrzeæ i pos³uchaæ na bieruñskim rynku. Bas Otrêby i 
g³os Maæka Balcara bêd¹ na d³ugo w pamiêci uczestników 
do¿ynkowego koncertu.
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Powiat Bieruńsko-Lędziński,
Miasto Bieruń - Bieruński Ośrodek Kultury, Miasto 
Lędziny, Miasto Imielin, Gmina Bojszowy, Gmina 

Chełm Śląski

zapraszają na

VII  FESTIWAL 
JESIEŃ ORGANOWA

W POWIECIE BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKIM

10.09. – 29.10.2006 r.

Inauguracja festiwalu 10 września o godz. 18.00
w kościele Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Ślą-

skim

Dyrekcja artystyczna, prowadzenie koncertów: Ro-
man Jochymczyk

Konsultacja: prof. Julian Gembalski

Przygotowanie instrumentów: Henryk Jan Botor

Festiwal jest jedną z najważniejszych imprez kultural-
nych w regionie. Popularyzuje walory zabytkowych i 
współczesnych instrumentów organowych w kościo-
łach powiatu bieruńsko-lędzińskiego (zabytkowy pozy-
tyw w kościele św. Walentego w Bieruniu, barokowe or-
gany w kościele św. Klemensa w Lędzinach, organy w 
kościele św. Anny w Lędzinach – według znawców jed-
ne z najlepszych w Archidiecezji Katowickiej, nowe or-
gany w kościele św. Barbary w Bieruniu i inne). Uczest-
nikom stwarza okazję do obcowania z wielkimi dzieła-
mi muzycznymi, wysłuchania znakomitych, wirtuozow-
skich wykonań. Dyrektorem artystycznym i prowadzą-
cym festiwal jest muzyk Roman Jochymczyk. Konsul-
tację artystyczną objął prof. Julian Gembalski z Akade-
mii Muzycznej w Katowicach – niekwestionowany au-
torytet w dziedzinie muzyki organowej, również wyko-
nawca na festiwalowych wieczorach, autor wielu na-
grań płytowych i publikacji o instrumentach organo-
wych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
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Szanowni Czytelnicy,
czterdziesta siódma  sesja Rady Powiatu 

odby³a siê w dniu 31 sierpnia 2006r w Cen-
trum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu. 
Poœwiêcona by³a g³ównie sprawom wykona-
nia bud¿etu powiatu za pierwsze pó³rocze 
2006r.

Rada powiatu uchwali³a bud¿et na rok 
2006 w grudniu 2005r ustalaj¹c docho-
dy w wysokoœci 18 524 076 z³, a wydat-
ki w wysokoœci 21 431 204z³.W pierwszym 
pó³roczu 2006r planowane dochody wzros³y 
o kwotê 1 932 431 z³, a wydatki o kwotê 2 714 
841 z³.

Wydatki bud¿etowe s¹ zrealizowane w 
wysokoœci 9 243 779 z³, co stanowi 38,28% 
planu, a dochody w wysokoœci 11 029 960, 
co stanowi 53,92% planu. Jedn¹ z przyczyn 
nie wykonania  wydatków maj¹tkowych po-
wiatu  s¹ prace prowadzone na drogach po-
wiatowych. P³atnoœci nast¹pi¹ dopiero po 
ich ukoñczeniu tj. w miesi¹cu paŸdzierniku 
i listopadzie. Warto przypomnieæ, i¿ powiat 
remontuje w Bieruniu ci¹g ulic Jagie³³y, Bi-
jasowicka, Krupnicza, czêœæ ulicy Che-
mików oraz czêœæ ulicy Krakowskiej. W 
pozosta³ych gminach trwaj¹ remonty ulic: 
w Lêdzinach ul. Lêdziñska i ul. Szenwal-
da; w Imielinie ul. Zachêty; w Bojszowach 
ul. Ruchu Oporu, ul. Prosta. Rada powia-
tu przeznaczy³a na remont dróg powiato-
wych z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska kwotê 5 208 745z³. Gminy ak-
tywnie uczestnicz¹ w remoncie dróg po-
wiatowych przeznaczaj¹c pieni¹dze na bu-
dowy hodników przy remontowanych dro-
gach powiatowych. Zgodnie z podpisa-
nymi umowami z wykonawcami , wszyst-
kie roboty na drogach powiatowych win-
ny zakoñczyæ siê najpóŸniej w listopadzie 
2006r.Radni podjêli równie¿ uchwa³ê o 
zaci¹gniêciu kredytu d³ugoterminowego ze 
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Wsi Polskiej w Banku Ochrony Œrodowiska 
w wysokoœci 300tys. z³. Na remont drogi po-
wiatowej S4137, ulic W.Jagie³³y, Bijasowic-
kiej i Krupniczej. Sp³ata kredytu nast¹pi w 
latach 2066do 2007.

Rada Powiatu na proœbê  Miasta Mys³owice 
przejê³a zadania kszta³cenia uczniów w za-
kresie teoretycznych przedmiotów zawo-
dowych klas wielozawodowych ze szkó³ 
dla których organem prowadz¹cym jest 
miasto Mys³owice. Kszta³cenie uczniów 
pochodz¹cych z Mys³owic bêdzie odbywa³o 
siê w Powiatowym Zespole Szkó³ w Bieruniu

Bernard Pustelnik

Wiecie, 
że w powiecie...

Mi³o nam siê 
pochwaliæ, ¿e re-

dakcja Rodni otrzyma³a 
kartkê z pozdrowieniami 
z obozu i kolonii zucho-
wej w Suchedniowie. Zu-
chy z Gromad: „Ogniki” i 
„Wielcy Podró¿nicy” oraz 
harcerze z 40 HDS „Pa-

rasol” z Bierunia, wypoczywaj¹c 
w Górach Œwiêtokrzyskich 
pamiêtali o naszej redakcji. Ser-
decznie dziêkujemy. Napiszcie 
jak by³o? Mo¿e macie zdjêcia? 
Chêtnie opublikujemy.

Druhowie, dziêkujemy

Ta ¿mudna praca, przynosi 
efekty a g³os mieszkañców 
Bierunia s³yszany jest w 

sejmie i odpowiednich minister-
stwach. Wprawdzie na efekty 
trzeba poczekaæ ale to dziêki 
staraniom Stowarzyszenia 
Mieszkañców Osiedli, o naszych 
problemach z t¹ drog¹ wiedz¹ 
tacy dostojnicy pañstwowi jak: 
Marsza³ek Sejmu Rzeczpospo-
litej Polskiej - Marek Jurek, 
Minister Transportu i Budow-
nictwa J. Polaczek, Pose³ na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
- dr Tomasz G³ogowski, An-
ton K Jaszczak - Minister Bu-
downictwa, Wojciech Olejniczak 
Przewodnicz¹cy Klubu Parla-
mentarnego SLD, Pose³ na Sejm 
RP Zbyszek Zaborowski.

Symptomatyczna niech bêdzie 
jedna z wielu odpowiedzi: „W 
odpowiedzi na petycjê Stowa-
rzyszenia Mieszkañców Osie-
dli I i II przy ulicach: Granito-
wej, Warszawskiej i Wêglowej w 
Bieruniu, informujê, ¿e z uwag¹ 

zapozna³em siê z Pañstwa pe-
tycj¹. Wyra¿am przekona-
nie ¿e sprawa jest bardzo pil-
na i nale¿y j¹ niezw³ocznie 
rozwi¹zaæ. Dzia³aj¹c w ramach 
kompetencji Pos³a RP, pragnê 
zapoznaæ siê bli¿ej z charakte-
rem i mo¿liwoœciami szybkiego 
za³atwienia problemu. Dlatego 
te¿ proszê o bli¿sze informacje 
dotycz¹ce mo¿liwoœci dzia³ania 
w przedmiotowej sprawie. Moc-
no pomocnymi wydaj¹ mi siê in-
formacje takie jak: jaka jest kon-
cepcja zmiany zabudowy, po-
prowadzenia trasy oraz przewi-
dywany koszt przeprowadzenia 
niezbêdnych robót.

Tego typu odpowiedzi jest 
wiêcej. ¯yczymy wiêc cz³onkom 
Stowarzyszenia - wytrwa³oœci i ra-
zem z nimi mamy nadziejê, ¿e o 
ulicy Warszawskiej oraz projekto-
wanej obwodnicy jest tak g³oœno, 
¿e sprawa znajdzie korzystne dla 
mieszkañców zakoñczenie. 

Jolanta Solarz

Niestrudzeni
Stowarzyszenie Mieszkañców Osiedli I i II przy uli-
cach: Granitowej, Warszawskiej i Wêglowej w Bieru-
niu, nie ustaje w staraniach o poprawê sytuacji w re-
jonie ulicy Warszawskiej. Przewodnicz¹ca Stowa-
rzyszenia pani Halina Ga³ka, trzyma rêkê na pulsie, 
zasypuj¹c w³adze pañstwowe kolejnymi pismami i pe-
tycjami.

SPOŁECZEŃSTWO
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Uk³adano o nim programy te-
lewizyjne i radiowe. Na jego 
pami¹tkê umieszczono tablice 

w Imperial War Museum w Londynie i 
w ogrodzie zoologicznym w Edynbur-
gu. Ale najwiêkszy zbiór pami¹tek po 
nim znajduje siê w Muzeum im. gen. 
Sikorskiego w Londynie, wœród innych 
pami¹tek, poœwiêconych Polskim 
Si³om Zbrojnym na Zachodzie. ¯ycie 
„Wojtka” bowiem sta³o siê cz¹stka hi-
storii i s³awy polskiego orê¿a.

„Wojtek”, brunatny 
niedŸwiedŸ, wierny towa-
rzysz polskich ¿o³nierzy, 
urodzi³ siê w, wysokich 
i dzikich górach Iranu. 
Matkê straci³ gdy mia³ 
oko³o trzech miesiêcy. 
Ma³ego niedŸwiedziego 
sierotkê sprzedano grup-
ce polskich ¿o³nierzy, 
odpoczywaj¹cych na 
postoju w górach.

By³a to wiosna roku 
1942. Tysi¹ce polskich 
¿o³nierzy, zwolnionych 
z sowieckich wiêzieñ i 
„³agrów”, wêdrowa³y do 
Iraku, Palestyny i Egip-
tu, ¿eby po³¹czyæ siê z 
wojskami sojuszniczymi 
i walczyæ ze wspólnym 
wrogiem.

NiedŸwiadek by³ bardzo maleñki 
i wygl¹da³ jak miêkka futrzana mufka. 
By³ g³odny, ale nie umia³ jeszcze jeœæ 
chleba, ani miêsa, wiêc ¿o³nierze dali 
mu w butelce trochê rozcieñczonego 
ciep³¹ wod¹ skondensowanego mle-
ka. Miœ wypi³ i nie wypuszczaj¹c 
opró¿nionej butelki z ³ap, przytuli³ siê 
do ¿o³nierzy i zasn¹³.

Po przyjeŸdzie do Palestyny przyjêty 
zosta³ do 22. Kompanii Zaopatrywa-
nia Artylerii 2. Korpusu i otrzyma³ imiê 
„Wojtek”.

Z karmieniem „Wojtka”, kiedy pod-
rós³, nie by³o k³opotu. Jad³ wszyst-
ko to, co jedli ¿o³nierze, a szczegól-
nie lubi³ soki owocowe, kompoty z pu-
szek i miód. Zasmakowa³ te¿ w piwie i 
winie, które nieraz wykrada³ z kasyna. 
Pi³ wprost z butelki. Po wypiciu siada³ 
na tylnych ³apach i zagl¹da³ do œrodka 
to jednym, to drugim okiem, czy cho-
cia¿ kropla smacznego p³ynu nie 
pozosta³a. Polubi³ równie¿ papierosy, 
których jednak nie pali³, a zjada³.

Najulubieñsz¹ rozrywk¹ „Wojt-
ka” by³a k¹piel, a ³aŸnia polowa 
obok kuchni, miejscem w którym 
najchêtniej przebywa³. K¹pa³ siê ra-
zem z ¿o³nierzami pod natryskami. 
Pewnego ranka, o œwicie, zauwa¿y³, 
¿e drzwi do ³aŸni s¹ uchylone. Pragn¹c 
siê wyk¹paæ z radosnym rykniêciem 
wskoczy³ do œrodka. Odpowiedzia³ mu 
przeraŸliwy krzyk. Nadbiegli wartowni-
cy i znaleŸli przera¿onego Araba, który 
klêcz¹c b³aga³ ich, ¿eby go nie odda-
wali na po¿arcie niedŸwiedziowi. 

„Wojtek” rós³ szybko i wkrótce sta³ 
siê ogromnym, silnym niedŸwiedziem. 

Oprócz k¹pieli, ulubion¹ jego roz-
rywk¹ by³o borykanie siê z ¿o³nierzami. 
Oni grzmocili go piêœciami po bokach 
i po kosmatej piersi, on zaœ stara³ siê 
schwytaæ któregoœ z nich. Kiedy mu 
siê to uda³o, przewraca³ sw¹ ofiarê na 
plecy, przyciska³ mocarnymi ³apami i 
zaraz potem zaczyna³ j¹ lizaæ swym 
szorstkim jêzykiem.

Do wielkich przyjemnoœci „Wojtka” 
nale¿a³a te¿ jazda samochodem. Kie-
dy jeszcze by³ bardzo ma³y, jeŸdzi³ w 
szoferce. Kiedy podrós³, stawa³ na tyl-
nych ³apach w otwartej szoferce.

We W³oszech jeŸdzi³ najczêœciej na 
wielkim dŸwigu, wykonuj¹c w cza-
sie jazdy ró¿ne akrobatyczne sztuki. 
Wywo³ywa³ tym wielk¹ sensacjê i po-
wodowa³ czêsto zatory na drogach, 
gdy¿ kierowcy przeje¿d¿aj¹cych woj-
skowych samochodów zatrzymywali 
siê, aby lepiej popatrzeæ na to dziwo.

Na wiosnê 1944 roku 2. Polski Kor-
pus otrzyma³ zadanie prze³amania 
niemieckich linii obronnych w rejo-
nie Monte Cassino. Po dwóch krwa-

wych szturmach, klasz-
tor-twierdza, której nie 
mog³y zdobyæ inne woj-
ska alianckie, pad³a 
i na szczycie zawis³a 
zwyciêska polska flaga.

Po bitwie oficjaln¹ od-
znak¹ 22. Kompanii sta³a 
siê podobizna „Wojtka”, 
trzymaj¹cego pocisk ar-
matni. Umieszczano j¹ 
na wozach, na propor-
czykach i na ¿o³nierskich 
mundurach. Polscy 
¿o³nierze marzyli o tym, 
¿e po wojnie, wraz z ,, 
Wojtkiem”, wróc¹ do Oj-
czyzny. Sta³o siê jednak 
inaczej. Wielu z nich nie 
mia³o dok¹d wracaæ. Po 
demobilizacji rozjecha-

li siê po ca³ym œwiecie. „Wojtek” zna-
laz³ opiekê w szkockim ogrodzie zoo-
logicznym w Edynburgu. Sta³ siê tam 
s³awny, wszyscy go lubili, szczególnie 
dzieci. Kiedy po 22 latach niedŸwiedzie 
¿ycie, pe³ne przygód, dobieg³o koñca, 
wiadomoœæ o tym poda³o ze smutkiem 
wiele gazet i radiostacji. Nawet po 
œmierci ten niezwyk³y niedŸwiedŸ nie 
przesta³ byæ s³awnym. Pisano o jego 
¿yciu w ksi¹¿kach i pismach...

Jolanta Marondel - Kotlarz

Przedruk Wyd. Instytutu i Muzeum im. gen. Sikor-
skiego (Londyn 1986 r.).

W czasie tej wielkiej bitwy „Wojtek”, wraz ze swy-
mi ¿o³nierzami, znajdowa³ siê zwykle na jednym z 
wysuniêtych stanowisk artyleryjskich, dok¹d jego 
kompania dowozi³a amunicjê. Pocz¹tkowo ba³ siê 
huku rozrywaj¹cych siê pocisków, potem, kiedy 
siê ju¿ do tego przyzwyczai³, doszed³ pewnie do 
wniosku, ¿e on równie¿ powinien przyczyniæ siê 
do zwyciêstwa. Dla zabawy pomaga³ ¿o³nierzom 
roz³adowywaæ ciê¿kie pociski artyleryjskie i 
skrzynki z amunicj¹. Pracowa³ d³ugo, co pewien 
czas odpoczywaj¹c.

67 lat temu wybuch³a II Wojna Œwiatowa. Atak niemieckie-
go pancernika „Schleswig-Holstein” na polsk¹ sk³adnicê woj-
skow¹ na Westerplatte 1 wrzeœnia 1939 roku o godzinie 4.45 
uznaje siê za pocz¹tek II wojny œwiatowej. Oddzia³y polskie 
pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego bohater-
sko broni³y placówki przed atakami wroga z morza, l¹du i po-
wietrza - do 7 wrzeœnia 1939 r. Znamy te fakty z historii. Wie-
my te¿, ¿e wojna to nic mi³ego. Niemniej jednak w  kolejn¹ 
rocznicê wrzeœnia pos³uchajmy opowieœci  pana Teofila Jaro-
mina z Bierunia  o niezwyk³ym ¿o³nierzu.

NIEDŹWIEDŹ - ¯O£NIERZ
HISTORIA
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...w szczêœciu, zdrowiu i radoœci œwieci coraz jaœniej. 
25 lipca tego roku, pani Anna Liszka obchodzi³a okr¹g³¹ 
rocznicê 90 lat swoich urodzin. Z tej okazji, jak nakazuje 
tradycja, jubilatkê odwiedzili przedstawiciele w³adz miej-
skich w sk³adzie: zastêpca burmistrza Jan Podleœny, 
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Wieczorek oraz 
naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich Agniesz-
ka Adamczyk. Nie zabrak³o oczywiœcie bukietu kwia-
tów, kosza koktajlowego oraz ¿yczeñ uwiecznionych na 
pami¹tkowej karcie. 

Pani Anna w wieku 9 lat straci³a rodziców. Wychowywa³a 
j¹ jej siostra Waleska. Pani Anna zawodowo nie pracowa³a, 
co nie znaczy, ¿e nie mia³a wielu zajêæ. Zajmowa³a siê utrzy-
maniem domowego ogniska, wychowuj¹c pi¹tkê dzieci. Do 
dzisiaj uwielbia teatr i ksi¹¿ki, zw³aszcza historyczne. Oto-
czona rodzin¹ w swoim domu (nale¿y wspomnieæ ¿e pani 

Anna doczeka³a siê 8 wnuków i 5 prawnuków) jest wci¹¿ 
pogodna i radosna. Szanowna jubilatko, tak trzymaæ!

Rodnia, choæ ze spóŸnieniem do³¹cza siê do tych 
pe³nych serdecznoœci ¿yczeñ. 

Niech Jej gwiazdka 
pomyœlnoœci...

15 lat w skrócie

Polityka społeczna gminy Bieruń ukierunkowana jest 
na: stałe podnoszenie poziomu wykształcenia oraz 

rozwoju intelektualnego mieszkańców jest realizowany 
poprzez: pełną dostępność do przedszkoli i szkół podsta-
wowych oraz gimnazjów, dokształcanie się mieszkańców, 
ułatwienia komunikacyjne dla uczniów i studentów, pomoc 
stypendialną i inne a także pomoc osobom najbardziej po-
trzebującym.

Dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i 
rodzin oraz umożliwienia mieszkańcom zamieszkiwania w 
warunkach odpowiadających godności człowieka, powo-
łany został Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieru-
niu, który rozpoczął swoją działalność 2.stycznia 1992 roku. 
Swoim zasięgiem obejmował gminę Bieruń i Bojszowy.

Rodzaj świadczenia, jego forma i rozmiar przyznawane 
są na podstawie kryterium dochodowego i powinny być 
odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie 
pomocy.

Ośrodek realizuje zadania zawarte głównie w ustawie: 
o pomocy społecznej, o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi, świadczeniach rodzinnych, 
zaliczce alimentacyjnej oraz wielu innych aktów wyko-
nawczych. Zestawienie świadczeń zamieszczono w tabe-
li nr 2.

Do ważnych wydarzeń w działalności MOPS-u można 
zaliczyć: 
u powołanie w 1995 r. w strukturach MOPS Stowarzysze-

nia „Radość Życia”, które usamodzielniło się w 2002 
roku,

(1991 – 2006) Polityka społeczna

u aktywną pomoc powodzianom w 1997 roku,
u powołanie do istnienia świetlic socjoterapeutycznych: 

w 1998 roku w Bieruniu Nowym i w 2000 roku w Bieru-
niu Starym

u powstanie w 2004 roku Gminnego Centrum Profilaktyki 
Uzależnień przy MOPS. 

W latach 1995 – 2005 gmina wypłaciła dodatki mieszka-
niowe na łączną kwotę 2.850 mln zł.

 WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ W OKRESIE 
1992 – 2005

przedstawia poniższa tabela 

Tabela nr 2

Rok Liczba rodzin Pomoc finansowa
w złotych

1992 530 328.397,-
1993 439 312.429,-
1994 497 440.243,-
1995 475 522.761,-
1996 481 877.589,-
1997 493 1.562.434,-
1998 586 1.459.468,-
1999 630 1.440.030,-
2000 649 1.611.739,-
2001 679 1.781.208,-
2002 813 2.305.257,-
2003 939 2.246.502,-
2004 805 2.708.178,-
2005 704 3.751.987,-
RAZEM 8.710 21.348.122,-
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ROZMAITOŚCI

ŚLĄSKIE POŚREDNICTWO 
FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWE

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

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

szybka decyzja kredytowa, niskie raty na 8 lat.
  

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

BURMISTRZ MIASTA
BIERUŃ

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUŃ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego  terenu położonego pomiędzy linią 
kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską i ul. Bohaterów 
Westerplatte

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Bieruniu uchwały Nr II/7/2006 z 
dnia 23 lutego 2006r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
pomiędzy linią kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską i ul. 
Bohaterów Westerplatte.
Szczegółowo z granicami terenu objętego planem zagospodarowa-
nia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w godzi-
nach pracy urzędu.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie 
Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14 w terminie 21 dni od daty ukaza-
nia się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej dotyczy.   

Burmistrz Miasta Bieruń
inż. Ludwik Jagoda
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ROZMAITOŚCI

BURMISTRZ MIASTA
BIERUŃ

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUŃ

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego  terenów położonych w rejo-
nie ul. Kościelnej, Warszawskiej i Węglowej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miej-
ską w Bieruniu uchwały Nr XI/15/2005 z dnia 24 listopada 2005r. o 
przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. 
Kościelnej, Warszawskiej i Węglowej.

Szczegółowo z granicami terenu objętego planem zagospodarowa-
nia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w godzi-
nach pracy urzędu.Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wy-
żej wymienionego planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy 
składać w Urzędzie Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14 w terminie 21 
dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powi-
nien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.   

Burmistrz Miasta Bieruń
inż. Ludwik Jagoda

BURMISTRZ MIASTA
BIERUŃ

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUŃ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego  terenu położonego pomiędzy ulica-
mi Kopcową, Słowackiego, Licealną, rzeką Mleczną, ul. Wyloto-
wą oraz Potokiem Stawowym

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miej-
ską w Bieruniu uchwały Nr II/4/2006 z dnia 23 lutego 2006r. o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Kopco-
wą, Słowackiego, Licealną, rzeką Mleczną, ul. Wylotową oraz Po-
tokiem Stawowym.
.
Szczegółowo z granicami terenu objętego planem zagospodarowa-
nia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w godzi-
nach pracy urzędu.Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy skła-
dać w Urzędzie Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14 w terminie 21 dni 
od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.   

Burmistrz Miasta Bieruń
inż. Ludwik Jagoda

BURMISTRZ MIASTA
BIERUŃ

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUŃ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. War-
szawskiej, Węglowe i ul. Mieszka 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miej-
ską w Bieruniu uchwały Nr II/6/2006 z dnia 23 lutego 2006r. o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Warszawskiej, Wę-
glowej i ul. Mieszka I.

Szczegółowo z granicami terenu objętego planem zagospodarowa-
nia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w godzi-
nach pracy urzędu.Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy skła-
dać w Urzędzie Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14 w terminie 21 dni 
od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.   

Burmistrz Miasta Bieruń
inż. Ludwik Jagoda

BURMISTRZ MIASTA
BIERUŃ

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUŃ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. WIta 
i ul. Chemików

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miej-
ską w Bieruniu uchwały Nr II/5/2006 z dnia 23 lutego 2006r. o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Wita i ul. Chemi-
ków.

Szczegółowo z granicami terenu objętego planem zagospodarowa-
nia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w godzi-
nach pracy urzędu.Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy skła-
dać w Urzędzie Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14 w terminie 21 dni 
od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.   

Burmistrz Miasta Bieruń
inż. Ludwik Jagoda
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Ze s p o ³ ó w 
amatorskich - 
o ró¿nym po-

ziomie wykonaw-
czym - jest bez liku, 
doœæ wspomnieæ, 
¿e w naszym 
mieœcie mamy 
pielêgnuj¹c œl¹skie 
tradycje: Bierunian-
ki, Nowobierunian-
ki i Œciernianeczki. 

W ramach 
trwaj¹cych w³aœnie 
„Dni Bierunia” 
ca³e popo³udnie 2 
wrzeœnia wype³ni³y 

wystêpy zespo³ów ludowych z okolicz-
nych miejscowoœci. Tego dnia, na sta-
dionie przy Klubie Sportowym „Unia” 
w Bieruniu Starym od godziny 14. roz-
pocz¹³ siê XII Regionalny Przegl¹d 
Zespo³ów Folklorystycznych. W im-
prezie przygotowanej przez Bieruñski 
Oœrodek Kultury uczestniczy³o 17 
zespo³ów z naszego regionu. W prze-
rwie konkursu po godz. 16 wyst¹pi³ 
czeski zespó³ „Slezanki”. Poziom 

prezentowanych 
pieœni, tañców i 
scenek by³ bardzo 
wyrównany. Jed-
nak publicznoœæ 
n a j g ³ o œ n i e j 
oklaskiwa³a te 
zespo³y, w któ-
rych wystêpowa³y 
dzieci. Dlatego te¿ 
m.in. najwiêksze, 
zas³u¿one brawa 
uzyska³ zespó³ Boj-
szowianie, który 
ostatecznie zdoby³ 
pierwsze miejsce. Z 
naszych zespo³ów 
w y r ó ¿ n i e n i e 

otrzyma³y: Bierunianki.
Interesuj¹c¹ propozycjê sce-

niczn¹ mia³y Œciernianeczki, 
które przygotowa³y 
niew¹tpliwie ciekawy spek-
takl o deptaniu gliny. Nieste-
ty efekt by³ o tyle niefortun-
ny, ¿e kiedy wykonawcy poru-
szali siê po scenie, dŸwiêk by³ 
s³abo s³yszalny.

 U innych zespo³ów - miêdzy 
innymi Nowobierunianek po-
dziwiano dŸwiêczne g³osy 
w tradycyjnych pieœniach 
obrzêdowych, jak i wspania³e, 
oryginalne stroje ludowe, 
mieni¹ce siê wszystkimi ko-
lorami.

Oblicza folkloru
Po okresie, kiedy do wartoœci ludowych nie przywi¹zywano 
wagi, obecnie mo¿na mówiæ o renesansie i rozkwicie folkloru. 
Najlepszym dowodem wielkiej wartoœci i atrakcyjnoœci œl¹skiej 
muzyki, tañców i gwary, jest odnosz¹cy od 50 lat niezmienne 
sukcesy (w kraju i na œwiecie), Zespó³ Pieœni i Tañca Œl¹sk.



Wartoœci folkloru, jako twórczoœci ludowej 
w dziedzinie literatury, muzyki, tañca, sztuki 
oraz zwyczajów i obrzêdów, doceniono ju¿ w 
po³owie XIX wieku w Anglii. W Polsce do znaw-
ców tej dziedziny nauki zalicza siê Oskara Kol-
berga, który zebra³ i opracowa³ ok. 10 tysiêcy 
pieœni ludowych. Natomiast na Œl¹sku do spe-
cjalistów folkloru zalicza siê miêdzy innymi 
J. Bystronia i J. Ligêzê.

Na bieruñskim przegl¹dzie jurorzy, w sk³adzie 
Anna Jarz¹bek, Jadwiga Masny pod prze-

wodnictwem Macieja Szczawiñskiego, 
ocenili poziom wystêpów jako bar-
dzo wysoki i pe³en bogactwa regio-
nalnych treœci, zw³aszcza muzycz-
nych, wartych przekazywania kolej-
nym pokoleniom. Podkreœlali to rów-
nie¿ w swoich wyst¹pieniach burmistrz 
Ludwik Jagoda i przewodnicz¹cy 
Rady Miasta Jan Wieczorek, którzy 
wrêczali nagrody zwyciêzcom. Prze-
granych tego dnia nie by³o, bowiem 
ka¿dy zespó³ otrzyma³ pami¹tkowy dy-
plom i p³askorzeŸbê w drewnie ufun-

dowan¹ przez BOK. Ten folklorystyczny wie-
czór zakoñczy³ wystêp zespo³u kabaretowo 
biesiadnego z Siemianowic „Weso³y masorz 
i przyjaciele” oraz koncert nowej bieruñskiej 
formacji muzycznej : „Folk Band” dzia³aj¹cej 
od niedawna przy Bieruñskim Oœrodku Kul-
tury. Jest to kolejne przedsiêwziêcie muzycz-
ne Krzysztofa Myalskiego na co dzieñ lide-
ra grupy „Bieruñskie Bayery”. Tym razem pan 
Krzysztof graj¹cy na saksofonie pozyska³ do 
wspó³pracy: akordeonistê Adriana Wieczor-
ka, graj¹cego na tubie Grzeogrza Bohma 
oraz m³od¹ utalentowan¹ flecistkê Nataliê Jar-
czyk. Jeœli do tego dodamy dwóch saksofoni-

stów: Marcina Habrykê i W³adys³awa Ordeckie-
go mamy naprawdê interesuj¹ce brzmienie. Cze-
kamy na kolejne wystêpy.


