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O tym, ¿e zacz¹³ siê 
nowy rok szkol-
ny, nie trzeba niko-

go przekonywaæ. Wiedz¹ to 
nawet ci, którzy ju¿ dawno 

skoñczyli szko³ê i nie posia-
daj¹ ani dzieci ani wnuków w 
wieku szkolnym. 

n „Nawet budowanie 
œwi¹tyñ nie zwalnia 

m³odych ludzi od nauki” - 
tymi s³owami Talmudu dy-
rektor Józef Berger zainau-
gurowa³ kolejny rok szkol-
ny w liceum bieruñskim. 
O tym, ¿e m³odzie¿ tej szko³y 
siê uczy, nie trzeba niko-
go przekonywaæ, œwiadcz¹ 
o tym ich wyniki z egzami-
nów maturalnych, jak i wy-
soka frekwencja i to tak¿e 
na zajêciach organizowa-
nych podczas wakacji. Na 
uroczystoœci bowiem zapre-
zentowano efekt tych prac. 
W tym roku czterech peda-
gogów liceum poszerzy³o 

grono nauczycieli dyplomo-
wanych, podnosz¹c tym sa-
mym kwalifikacje zawodo-
we. Byli to: mgr Bo¿ena 
Boduch-Gorczyca, mgr 
Zofia Goerst, mgr Ewa 
Lysko i mgr Aleksandra 
Stachoñ, dwóch uzyska³o 
stopieñ nauczyciela mia-
nowanego, zaœ trzech kon-
traktowego. Bardzo dobr¹ 
informacj¹ dla uczniów 
okaza³y siê równie¿ wyko-
nane i planowane prace 
remontowe. W waka-
cje unowoczeœniono 
pracowniê che-

Cena bez zmianNie będzie wody
str. 9

Dziś 24 strony!

11

23

W sobotê o godzi-
nie 17:00 odby³a 
siê Msza Œw. w 

Koœciele p.w. Œw. Walentego, 
odprawiona przez ksiêdza 
proboszcza starobieruñskiej 
parafii - Waleriana Ogier-
mana. Natomiast w niedzielê 
o 13:30 odby³a siê czêœæ 
oficjalna, któr¹ rozpoczê³a 
zbiórka jednostek z poczta-
mi sztandarowymi. Oprócz 

gospodarzy - druhów z OSP 
Bieruñ Stary, stawi³y siê na 
niej zaprzyjaŸnione jednost-
ki z: Œwierczyñca, Bojszów 
Nowych, Bojszów Starych, 
Lêdzin, Imielina, Che³mu 

Œl¹skiego, Miêdzyrzecza oraz 
bratnie jednostki z Bierunia 
Nowego i Czarnuchowic. 
Obecny by³ Marek 
Tr¹bski - wiceprezes 
Zarz¹du G³ównego 

Ju¿ zabrzmia³ dzwonek...

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Bieruniu Starym 
9 i 10 wrzeœnia obchodzi³a swoje 110 urodzi-
ny. Jednostka jest najstarsz¹ w okolicy, dlate-
go te¿ jubileuszowe obchody mia³y szczegól-
nie uroczysty charakter. 

Urodziny Rycerzy Floriana
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WYDARZENIA

Z kolejn¹ wizyt¹, goœci³ w naszym 
mieœcie, lider Niemiecko-Polskiego 
Stowarzyszenia Partnerskiego 
Gundelfingen - profesor Werner Rynski.

Jak zwykle, profesor odwiedzi³ bieruñskie szko³y, 
ratusz, starostwo, parafiê œw. Bart³omieja, 
MOPS i kilka prywatnych rodzin. G³ównym 

celem wizyty by³o spotkanie w Jutrzence, 
w œrodê 6 wrzeœnia z udzia³em cz³onków 
i sympatyków Stowarzyszenia. 

Otwieraj¹c to spotkanie profesor Rynski 
powiedzia³: kilka lat stara³em siê o to, aby od 
nazwy naszego miasta partnerskiego mog³a 
powstaæ w Gundelfingen „Ulica Bieruñska” 
lub „Plac Bieruñski”. Jednak przez d³ugi 
czas brakowa³o odpowiedniego miejsca. 13 
maja tego roku mogliœmy otworzyæ w Gun-
delfingen „Plac Bieruñski” i zasadziæ drzew-
ko partnerstwa. Na to uroczyste wydarze-
nie przyby³ z Monachium konsul Republiki 
Polskiej Piotr Radosz oraz delegacja w³adz 
i mieszkañców Bierunia z przewodnicz¹cym 
Rady Miasta Janem Wieczorkiem i bur-
mistrzem Ludwikiem Jagod¹ na czele. 
Uroczystoœci towarzyszy³a zorganizowa-
na w ratuszu Gundelfingen wystawa obra-
zów bieruñskiej malarki a zarazem dyrekto-
ra BOK - Zofii £abuœ. Rodnia informowa³a o 
tym na bie¿¹co a teraz, mogliœmy w Jutrzence obejrzeæ 60 mi-
nutowy film z tych wydarzeñ. Film ten, nakrêci³o 2 absolwentów 
gimnazjum im. Alberta - Schweitzera z Gundelfingen. 

Warto w tym miejscu przytoczyæ, spisany z filmu - frag-
ment wypowiedzi burmistrza Bentlera, który powiedzia³: 

otwarcie nowych miejsc w naszej gminie nale¿y 
do rzadkoœci. Naszym celem by³o od samego 
pocz¹tku stworzenie miejsc, które mog³yby nosiæ 
nazwê trzech naszych miast partnerskich: Bieru-
nia w Polsce, Meung - sur - Loire we Francji oraz 
Scheibenbergu w Saksonii. I to siê powiod³o. 
W dniu dzisiejszym œwiêtujemy otwarcie „Pla-
cu Bieruñskiego”. Nadaj¹c w³aœnie tê nazwê na 
trwale umacniamy nasze d³ugoletnie partnerstwo 
miêdzy obydwiema gminami. 
Nazwa Bieruñ bêdzie wiêc trwa³¹ czêœci¹ w 
Gundelfingen, a nasz¹ przyjaŸñ bêdzie sygnali-
zowa³ kamieñ z motywami partnerskimi i drzew-
ko, które zasadzimy.
Kamieñ ten zosta³ wykonany przez rzeŸbiarza z 
Gundelfingen Wolfganga Jackoba.
Pan Jackob umieœci³ na tym kamieniu ró¿ne mo-

tywy z Bierunia, takie jak ratusz i koœció³ w Bieruniu Starym.

Po filmie odby³o siê w „Jutrzence” zebranie cz³onków ze 
sprawozdaniem z Gundelfingen, i tradycyjne wspólne 
spêdzenie czasu przy lampce wina z Gundelfingen.

Film w Jutrzence

Bieruñski plac w Niemczech

Podczas tegorocznej akcji „Sprz¹tanie Œwiata” w ca³ej 
Polsce wolontariusze przez 3 dni sprz¹tali skwery, 
parki, lasy, a tak¿e pobo-

cza dróg i ulice. U nas w akcji tej 
- jak  co roku - uczestniczy³y dzie-
ci z Przedszkola nr 1 w Bieruniu. 
Ograniczy³y siê jednak do miej-
sca im najbli¿szego, czyli przed-
szkolnego podwórka oraz placu 
zabaw. Wyposa¿one w foliowe 
rêkawiczki oraz worki na œmieci  
penetrowa³y ka¿dy zak¹tek w po-
szukiwaniu wszystkiego, co po-
winno znaleŸæ siê w œmietniku.
Na szczêœcie na naszym po-
dwórku œmieci nie by³o za wie-
le! Nagrod¹ za udzia³ w akcji by³o 
spotkanie dzieci z Boles³awem 
Gromnickim, który wraz z 

zespo³em przedstawi³ program muzyczny pt.: „Chichotek”. 
Spotkanie zosta³o sfinansowane przez Radê Rodziców. 
Ale nie tylko najm³odsi wziêli udzia³ w tej fajnej i potrzebnej 
akcji. Wiêcej na temat: kto i co sprz¹ta³ w Bieruniu, przeczy-
tacie w nastêpnej Rodni.           El¿bieta Wo³dziñska

Ca³y œwiat sprz¹ta Ziemiê
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KOMUNIKATY

Homer się budzi?
Z inicjatywy Lecha Gawina 24 sierpnia odbyło się ze-

branie założycielskie w sprawie powołania do życia 
nowej organizacji pod nazwą „Stowarzyszenie na 

rzecz Osiedla Homera”. Zebrani: Pan Gawin, Eugeniusz 
Janosz oraz Kazimierz Dziadkiewicz, po przedyskuto-
waniu idei stowarzyszenia uchwalili jednogłośnie jego re-
gulamin. Celem stowarzyszenia jest ułatwianie codzienne-
go życia mieszkańców osiedla Homera, budowanie poro-
zumienia pomiędzy mieszkańcami a administracją i właści-
cielem osiedla poprzez współpracę z władzami samorzą-
du i współorganizację imprez rekreacyjno-rozrywkowych 
dla mieszkańców. Na pierwszą, czteroletnią kadencję wy-
brano3-osobowy zarząd działający pod kierownictwem Le-
cha Gawina jako Pełnomocnika Komitetu Założycielskiego. 
Wniosek o rejestrację stowarzyszenia wysłano do Starosty 
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Piotra Czarnynogi. 
Tymczasową siedzibą Stowarzyszenia jest adres: 
ul. Oświęcimska 400/12, 43-150 Bieruń.

Uwaga komitety 
wyborcze!

Pierwsze pismo, jakie stowarzyszenie wystosowa-
ło do burmistrza Ludwika Jagody tego samego dnia, 
zawiera postulat zbudowania ścieżki rowerowej, łą-
czącej Bieruń Stary i Nowy. Zawiera też opis uciąż-
liwości, związanych z przeciążeniem ruchu kołowe-
go na ul. Warszawskiej, co sprawia, że dla rowerzy-
stów oddzielna ścieżka staje się niezbędna dla bez-
pieczeństwa rowerzystów. Należy wszakże nadmie-
nić, że nie jest to jedyna inicjatywa w tej sprawie. 
Z podobnym wnioskiem występowali już radni i członko-
wie innych stowarzyszeń działających w naszym mieście. 
Powstanie ścieżki jest ujęte w planach działań inwestycyj-
nych a jej powstanie jest kwestią czasu.

Nie podejmujemy się oceny, czy nowe Stowarzyszenie 
powstało z autentycznej chęci działania czy też w związ-
ku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Jeste-
śmy pełni życzliwości, cieszymy się z każdej inicjatywy oby-
watelskiej mogącej służyć mieszkańcom i będziemy kibico-
wać nowej organizacji tak samo jak wszystkim  działającym 
w mieście stowarzyszeniom.

Rozpoczyna się samorządowa  kampania wyborcza. 
Piszemy na ten temat więcej w innym miejscu tego 
wydania Rodni. Znany jest już kalendarz wyborczy a 

dzięki temu wiadomo, że do czasu wyborów  oprócz bie-
żącego numeru ukażą się jeszcze trzy wydania Rodni. W 
czasie kampanii wyborczej - zgodnie ze swym harmono-
gramem, nasza gazeta  na pewno ukaże się jeszcze 5 paź-
dziernika, 20 października i 5 listopada. Nie wykluczamy - 
podobnie jak podczas poprzednich wyborów samorządo-
wych - specjalnego wydania Rodni Wyborczej krótko przed 
12 listopada.

Gorąco zachęcamy Państwa  do korzystania z naszych 
łamów i zaprezentowania się Czytelnikom - mieszkańcom 
Bierunia.   

Jesteśmy gotowi na wszelkie - dopuszczone przez prawo 
- formy współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi komi-
tetami i kandydatami. Umożliwiamy zarówno publikację go-
towych materiałów dostarczonych  do naszej redakcji jak i 
-  na życzenie - opracowanie artykułów spełniających ocze-
kiwania zamawiającego. Oczywiście uwzględniając przepi-
sy ordynacji wyborczej i prawa prasowego. Mamy również 
możliwość przygotowania i drukowania wszelkich materia-
łów wyborczych  po konkurencyjnych cenach. Poniżej za-
mieszczamy cennik ogłoszeń i zapraszamy do współpracy.

Szczegółowych informacji udzielamy 
telefonicznie: 601 48 54 48 

lub pocztą mailową  rodnia@gazeta.pl.

Uwaga Czytelnicy Rodni!

Wszystkie materiały wyborcze ukazujące się na łamach 
naszej gazety, będą  specjalnie oznakowane, aby   można 
by je było odróżnić od zwyczajnych artykułów, które w tym 
czasie będziemy zamieszczać i w których (czego nie moż-
na wykluczyć) również będą się pojawiać osoby kandydu-
jące w najbliższych wyborach samorządowych. 
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MIEJSKIE SPRAWY

Stażyści w Urzędzie
Praca w postaci umowy stażowej ab-

solwentów szkół wyższych w Urzędzie 
Miejskim jest już tradycją. Aktualnie z 
takiej formy nabywania doświadczenia 
zawodowego korzysta 8 absolwentów. 
Warunki lokalowe Urzędu nie pozwala-
ją na szersze stosowanie tej formy po-
mocy w starcie do kariery zawodowej. 
Wśród absolwentów,     którzy odbywali 
staż, co roku część z nich była zatrud-
niana po odbyciu stażu, tym razem już 
w ramach umowy o pracę.

Stypendia dla studentów

Uchwalony przez Radą Miejską 
w ubiegłym roku regulaminu 
udzielania stypendiów studen-

tom nie zawiera zakreślonego terminu 
obowiązywania. Oznacza to, że Rada 
wyraziła wolę, aby pomoc finansowa 
dla studentów miała charakter syste-
mowy. Dziwi więc duża liczba telefo-
nów, czy pytań o stypendia na następ-
ny rok akademicki. Wychodząc na-
przeciw studentom, którzy są zainte-
resowani, aby otrzymać pomoc przy-
pominamy jakie student musi spełnić 
kryteria:

1/ być mieszkańcem Bierunia,
2/ studiować na wyższej uczelni pro-

wadzonej w systemie dziennym, 
wieczorowym lub zaocznym,

3/ mieć nie więcej niż 25 lat,
4/ dochód na jednego członka w ro-

dzinie nie może być wyższy od 
80% kwoty minimalnego wynagro-
dzenia za pracę,

5/ fakt studiowania należy udokumen-
tować, przedstawiając zaświadcze-
nie uczelni potwierdzające wpis na 
dany rok i kierunek studiów,

6/  studenci ubiegający się o przyzna-
nie stypendium po raz pierwszy, po 
ukończeniu szkoły średniej win-
ni przedstawić świadectwo ukoń-
czenia szkoły z wynikiem średniej 
ocen 4,75 i wyższej,

7/ studenci kolejnych lat winni uzy-
skać średnią ocen 4,0 i wyższą za 
kolejny ostatni ukończony rok aka-
demicki,

8/ można uzyskać stypendium tylko z 
tytułu studiowania na jednym kie-
runku i jednej uczelni.

Obecnie kwota minimalnego wyna-
grodzenia za pracę wynosi 899,10 zł. 
Dochód na członka w rodzinie należy 
udokumentować zgodnie z wymoga-
mi regulaminu.

Rada zróżnicowała przyznawanie 
stypendium w zależności od dochodu 
na członka w rodzinie odpowiednio:
a/ 150 zł, gdy dochód na jednego 

członka w rodzinie nie jest wyższy 
niż 80% minimalnego wynagrodze-
nia za pracę,

b/ 200 zł, gdy dochód na jednego 
członka w rodzinie nie jest wyższy 
niż 70% minimalnego wynagrodze-
nia za pracę,

c/ 300 zł, gdy dochód na jednego 
członka w rodzinie nie jest wyższy 
niż 60% minimalnego wynagrodze-
nia na pracę,

d/ 400 zł, gdy dochód na jednego 
członka w rodzinie nie jest wyższy 
niż 50% minimalnego wynagrodze-
nia za pracę.

Podane progi oznaczają odpowied-
nio następujące kwoty dochodu:

a/ 719,22 zł
b/  629,37 zł
c/  539,46 zł
d/ 449,55 zł
Wnioski wraz z wymaganymi doku-

mentami określonymi w uchwale Rady 
można składać do 20 października. 
Przyznane stypendia będą wypłaco-
ne do 15 każdego miesiąca za mie-
siąc poprzedni, czyli z dołu, po zawar-
ciu w formie uroczystej umowy z Bur-
mistrzem.

Pełny tekst uchwały Rady dostęp-
ny jest w internecie na stronie Urzędu 
oraz w Biurze Rady Urzędu.

Konkurs 
na wolne 
stanowiska 
urzędnicze 

Po zmianach wprowadzonych do 
ustawy o pracownikach samorządo-
wych, obsadzanie wolnych stanowisk 
urzędniczych w zakresie zakreślonym 
w ustawie winno odbywać się w dro-
dze konkursu. Zasady i tryb oraz pełna 
procedura postępowania przy naborze 
na wakaty poprzez konkurs, mają na 
celu zapewnienie pełnej przejrzystości 
postępowania. W Urzędzie Miejskim 
sprawy te reguluje zarządzenie Burmi-
strza. W przypadku wakatów stosowa-
na informacja podawana jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej oraz na ta-
blicy informacyjnej w Urzędzie. Do tej 
pory dokonano obsady, stosując po-
daną wyżej procedurę jeden raz. Ko-
lejne konkursy przeprowadzone będą 
w najbliższym czasie.

Kronika kryminalna
PIJĄ...
16 sierpnia o godz.20.40 w Bieruniu   na 

chodniku przy ulicy Granitowej, leżał nie-
trzeźwy mężczyzna. W związku z zagro-
żeniem zdrowia leżącego, patrol SM osa-
dził go w Izbie Wytrzeźwień. Tydzień póź-
niej - 24 sierpnia o godz.14.10  nietrzeź-
wy mężczyzna leżał w przydrożnym rowie 
przy ul. Warszawskiej. Odwieziono go do 
domu i oddano pod opiekę rodziny. Tego 
samego dnia, jego kompan od kielisz-
ka, leżał nietrzeźwy na klatce schodowej 
bloku. W związku z zagrożeniem zdro-
wia, patrol SM odwiózł  go do Izby Wy-
trzeźwień w Tychach. Trzy dni później 27 
sierpnia o godz.14.00  kolejny delikwent 

leżał nietrzeźwy  na jezdni  ul. Warszaw-
skiej w okolicy ronda. Patrol SM po upew-
nieniu się że w/w  nie uległ wypadkowi, 
odwiózł  nietrzeźwego do Izby Wytrzeź-
wień. To jednak nie wszystko, 29 sierp-
nia przy  ul. Węglowej w klatce schodo-
wej jednego z bloków, leżał  następny nie-
trzeźwy mężczyzna  i znów  Patrol SM od-
wiózł  gościa do Izby Wytrzeźwień. Nie le-
piej jest we wrześniu: 6 - około godz.18.00 
na ul. Soleckiej, na drodze leżał  następ-
ny kandydat do  Izby Wytrzeźwień. Nato-
miast  w piątek 8.września o godz. 15.25, 
nietrzeźwy pacjent zaatakował załogę ka-
retki Pogotowia Ratunkowego. Patrol SM 
przejął nietrzeźwego i odwiózł do Izby Wy-
trzeźwień w Tychach. 

Brak słów!

... I BIJĄ.
17 sierpnia około godz.22.10 na ul. 

Oświęcimskiej grupa młodych ludzi 
dokonała pobicia mężczyzny. Poszko-
dowanego zabrała wezwana na miej-
sce Karetka Pogotowia Ratunkowego. 
Mimo natychmiastowej penetracji re-
jonu sprawcy zbiegli. Sprawę przeję-
ła Policja. Tydzień później, 24 sierpnia 
w biały dzień, o godz.13.10  na ul. Wa-
welskiej dokonano napaści na jadącą 
rowerem kobietę. Sprawca siłą ode-
brał pokrzywdzonej rower i torebkę a 
następnie oddalił się w kierunku My-
słowic. O zdarzeniu zgłoszono w Ko-
mendzie SM. Penetracja rejonu przez 
SM i Policję jak dotychczas nie przy-
niosła rezultatów.
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Co pewien czas podajemy na ła-
mach “Rodni” informacje na te-
mat poziomu bezrobocia, opie-

rając się na informacjach, które otrzy-
mujemy z Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Tychach. Na dzień 30 czerwca 
br. zarejestrowanych było w PUP 755 
mieszkańców z Bierunia, w tym 483 
kobiety. Od dłuższego czasu wyraźnie 
spada liczba zarejestrowanych bez-
robotnych. Do pozytywnych symp-
tomów należy zaliczyć zrównoważe-
nie się liczby nowych zarejestrowań 
w miesiącu sprawozdawczym z 
liczbą rejestrujących się po raz 
pierwszy lub kolejny. Oznacza to, 
że kolejne roczniki absolwentów 
różnych szkół są w bardzo du-
żym procencie wchłaniane przez 
rynek pracy. Wniosek taki moż-
na wyciągnąć porównując dane 
statystyczne w dłuższej perspek-
tywie czasowej dotyczące bezro-
botnych do 25 roku życia. Zauwa-
żalny jest też spadek liczby osób 
długotrwale bezrobotnych. Przez 
wiele lat wyraźny wpływ na liczbę bez-
robotnych miało pojawienie się w PUP 
młodych absolwentów szkół, którzy 
rejestrowali się  w czerwcu lub po wa-
kacjach. Tego zjawiska już nie obser-
wujemy. Stale bez pracy pozostaje kil-
kanaście osób niepełnosprawnych. 
Bezrobocie podawane jest również  w 
procencie jako stopa bezrobocia. W 
czerwcu stopa bezrobocia kształto-
wała się następująco 16,5 % w kraju, 
14,6 % w województwie śląskim, 9,6 
% powiat bieruńsko-lędziński. W kraju 
jest wiele województw, w których sto-
pa bezrobocia przekracza 25 %. Mówi 
się wówczas o bezrobociu struktural-
nym. W naszym województwie naj-

wyższa stopa bezrobocia powyżej 25 
% występuje w Bytomiu, Siemianowi-
cach Śląskich czy Świętochłowicach. 
Najniższa do 10 % występuje w Ka-
towicach i Bielsku-Białej. Stopa bez-
robocia obliczana jest przez Głów-
ny Urząd Statystyczny  w Warszawie. 
Dane przesyłane przez PUP nie zawie-
rają informacji o stanie bezrobocia wy-
stępującej w Bieruniu. Korzystając z 
danych Wydziału Spraw Obywatel-
skich Urzędu Miejskiego dotyczących 
liczby mieszkańców w wieku 18 do 60 

lat kobiet i 18 do 65 lat mężczyzn oraz 
informacji na stronie internetowej GUS 
można stwierdzić, że obecnie stopa 
bezrobocia w Bieruniu wynosi 5,5 %. 
Dla bardzo wielu gmin w kraju jest to 
nieosiągalne marzenie. Problem jed-
nak istnieje i trzeba dążyć aby zja-
wisko bezrobocia było ograniczane, 
gdyż kilkaset osób, często zobowią-
zanych do utrzymania rodzin pozo-
staje bez środków do życia. Bezrobo-
cie i sprawy rynku pracy były kilka razy 
przedmiotem obrad Rady Miejskiej. 

Podczas ubiegłorocznej sesji Rada 
uznała, że należy okresowo analizo-
wać strukturę bezrobocia, czyli w ja-
kich grupach zawodowych występu-

je największy problem w znalezieniu 
zatrudnienia. Realizując ustalenia se-
sji PUP w Tychach, okresowo przesyła 
dane dotyczące struktury bezrobocia, 
które w skali kraju gromadzi i przetwa-
rza Ministerstwo Gospodarki i Pracy. 
W tabelarycznym zestawieniu ujętych 
jest ponad  200 zawodów.

W Bieruniu najwięcej bezrobotnych 
od kilkunastu po kilkadziesiąt osób 
lub więcej odnotowano w przypadku: 
sprzedawców, ślusarzy, robotników 
gospodarczych, kierowców, szwaczek, 
krawców, kucharzy, techników ekono-
mistów, techników mechaników, pra-
cowników biurowych oraz osób bez 
zawodu. Od tej ostatniej grupy zaczy-

na się zestawienie. Z analizy ta-
beli wynika, że im wyższy poziom 
wykształcenia, tym łatwiej znaleźć 
pracę. Duża liczba ekonomistów 
świadczy o tym, że po ukończe-
niu szkoły średniej absolwentki, bo 
one dominują w tej grupie zawodo-
wej, zaniechały dalszej nauki. Wy-
raźny spadek w grupie sprzedaw-
ców można z kolei kojarzyć z za-
trudnieniem części osób w mar-
ketach, które wybudowano w mie-
ście. Problem bezrobocia oraz ryn-

ku pracy jest złożony. Składa się na nie-
go wiele elementów. Wszystkie należy 
brać pod uwagę, aby nie spłycać tema-
tu. Poprawa polegająca na zmniejsza-
niu się liczby bezrobotnych, po części 
związana jest z ożywieniem gospodar-
czym, pojawieniem się na rynku niżu 
demograficznego oraz emigracją za-
robkową. W Bieruniu sytuacja jest bu-
dująca, zwłaszcza że kładzie się duży 
nacisk na rozwój przedsiębiorczości 
oraz uruchomienie terenów specjal-
nej strefy ekonomicznej. Nowe miej-
sca pracy w funkcjonujących firmach 
lub firmach, które zainwestują  w stre-
fie, to również nowe miejsca pracy dla 
mieszkańców.

WOKÓŁ NAS

Zwrócą za olej!

Podania o zwrot podatku akcyzowego na 2006 rok bę-
dzie można składać do Burmistrza Bierunia w termi-
nie  do 30.09.2006 r.

Do podania należy dołączyć faktury VAT za zakup ole-
ju napędowego wystawione od 1.01.2006 r., które będą 
stanowić podstawę do wyliczenia kwoty zwrotu podatku. 

Roczny limit zwrotu wynosi 38,70 zł z 1 hektara użytków 
rolnych.
Zwrot podatku będzie następował w okresie od 1 listopada 
do 30 listopada 2006 roku.
Wnioski można pobrać w kasie Urzędu lub ze strony inter-
netowej Urzędu Miejskiego, adres: www.um.bierun.pl.

Mniej bezrobotnych

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bieruniu informuje rolników - produ-
centów rolnych, o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2006 roku.

W czerwcu stopa bezrobocia 
wynosiła:

16,5 % w kraju, 

14,6 % w województwie śląskim, 

9,6 % powiat bieruńsko-lędziński. 

5,5 % w Bieruniu  
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Klient, który wychodzi ze skle-
pu z elektroniką z najnowszym 
modelem komputera - w zasa-

dzie już niesie do domu przestarzały 
model. Tak szybko postępują zmiany 
w komputeryzacji. Złośliwcy mówią, 
że kiedy już wszystko będziemy mieli 
w komputerach, to one a nie my będą 
sprawować władzę nad światem. Zo-
stawmy jednak te katastroficzne wizje 
futurologom i korzystajmy z postępu 
techniki, chociażby w kontaktach z na-
szym - bieruńskim Urzędem Miejskim. 
Tak jak szybko postępuje rozwój tech-
niki - tak szybko następuje “rozwar-
stwienie informatyczne” wśród miesz-
kańców nie tylko Bierunia, ale chyba, 
nie bójmy się tego określenia - całe-
go świata. Ogromna większość ludzi 
“coś tam wie”. Nieliczni - głownie in-
formatycy i młodsze dzieciaki - są mi-
strzami świata komputerów. Na prze-
ciwnym biegunie jest równie nieliczna 
grupa, która komputer uważa za “takie 
tam pieroństwo”. Dlatego też, obsługa 
mieszkańców - twarzą w twarz, długo 
jeszcze nie zaginie. Wiele wody upły-
nie w Mlecznej zanim zupełnie prze-
staniemy przychodzić do urzędów. A 
może nie nastąpi to nigdy? Wszak, nic 
nie zastąpi rozmowy z żywym człowie-
kiem. Ci, którzy uważają inaczej, są w 
szczęśliwej sytuacji. Mogą wybierać: 
przyjść do Urzędu lub wysłać pismo 
drogą elektroniczną i w ten sam spo-
sób śledzić załatwianie własnej spra-
wy. Mogą wybierać, bo nasz urząd jest 
coraz bardziej elektroniczny. Ba, znaj-
duje się pod tym względem w czołów-
ce krajowej. 

Stanowiska pracy w Urzędzie Miej-
skim w Bieruniu wyposażane były w 
zestawy komputerowe stopniowo nie-
mal od początku, który był trudny ze 
względu na prowadzony od 1991 r. 
kapitalny remont ratusza oraz trwają-
cy równocześnie nabór kadry urzęd-
niczej. W pierwszej kolejności kompu-
tery otrzymały służby finansowe oraz 
Wydział Spraw Obywatelskich. Po kil-
kunastu latach jakie minęły z senty-
mentem wraca się do początków. Nie-
które decyzje związane ze zmianą ja-
kości pracy były wówczas pionierskie i 
bardzo odważne. Trudno użyć innego 
określenia na przekazane w koszach 
ówczesnym ośrodkom informatycz-
nym, porozrzucanym po całym kraju, 

do przetworzenia elektronicznego kar-
toteki osobowe mieszkańców, w celu 
utworzenia centralnej bazy danych. 
Komputeryzacja urzędów, w tym bie-
ruńskiego stale postępuje. Coraz wię-
cej stanowisk wyposażonych jest w 
sprzęt komputerowy, który ze wzglę-
du na bardzo szybki rozwój informaty-
ki jest co kilka lat wymieniany.

Na przyspieszenie tempa rozwoju 
miało bez wątpienia upowszechnie-
nie dostępu do internetu. Coraz więcej 
komputerów znajduje się w domach. 
To już nie tylko firmy, urzędy, czy pra-
cownie internetowe szkół, lecz wielu 
mieszkańców na co dzień, często ko-
rzysta z komputera i internetu. Życie 
oraz przepisy prawne pośrednio lub 
bezpośrednio, wymuszają zbliżenie 
mieszkańca do urzędu lub inaczej ko-
rzystanie z kontaktu elektronicznego, 
poprzez internet.

Komputer na co dzień stał się rów-
nież podstawowym narzędziem kon-
taktu pomiędzy urzędnikami oraz po-
między urzędami różnych szczebli, w 
tym w kontaktach z bankami. Coraz 
więcej informacji przesyłanych jest 
wyłącznie w formie elektronicznej. 

Mając na uwadze zachodzące duże 
zmiany, uznano za konieczne wdroże-
nie w Urzędzie Miejskim w Bieruniu 
elektronicznego obiegu dokumentów, 
zarówno w kontaktach z interesanta-
mi, jak i w celu załatwiania spraw we-
wnątrz Urzędu.

Po krótkim pilotażu w ubiegłym 
roku, na początku 2006 roku w Bieru-
niu wdrożono rozwiązania, którymi za-
interesowały się media oraz inne, czę-
sto duże urzędy.

Z prośbą o możliwość zapoznania 
się z elektronicznym obiegiem doku-
mentów na miejscu, czyli w Bieruniu, 
zwróciły się m.in. za pośrednictwem 
informatyków lub sekretarzy: Łódź, 
Lublin, czy Włocławek

Obecnie obowiązujące przepisy nie 
wymagają wprost stosowania elektro-
nicznego obiegu dokumentów, lecz 
wiele pośrednich rozwiązań, w prak-
tyce do takiej formy wprost dąży i ta-
kie rozwiązania preferuje. Co miesiąc 
do kancelarii Urzędu w Bieruniu wpły-
wa i wypływa z niej kilka tysięcy pism. 
Pod pojęciem pisma należy rozumieć 
zarówno jedną stronę, jak i setki czy 
nawet tysiące stron, dotyczących np.: 

dokumentacji technicznej obiektów 
budowlanych. Stale wzrastająca licz-
ba pism wymagała podjęcia działań 
aby w ślad za nią nie rosło proporcjo-
nalnie zatrudnienie tylko do ich reje-
stracji. Prace nad wdrożeniem elek-
tronicznego obiegu dokumentów pro-
wadził kilkuosobowy zespół powołany 
przez Burmistrza. Porządkowano wie-
le spraw wymagających m.in. ujedno-
licenia, wzorców procedur, czy ustale-
nia numeracji pism. Zanim dokonano 
wyboru firmy, której powierzono wdro-
żenie systemu i przeszkolenie pracow-
ników, dokonano niezbędnej moderni-
zacji sprzętu i doposażenia stanowisk 
pracy. Zespół powołany przez Burmi-
strza złożył wizyty w kilku urzędach, 
m.in. w Tychach, Katowicach, Piotr-
kowie Trybunalskim oraz zapoznał się 
z rozwiązaniami firm, które dokona-
ły prezentacji w Bieruniu. Firma, któ-
rą wybrano była siódmą, z którą pro-
wadzono rozmowy. Jednym z celów 
wdrożenie elektronicznego obiegu 
dokumentów było ograniczenie kore-
spondencji w formie tradycyjnej czyli 
papierowej. 

Całkowite wyeliminowanie kore-
spondencji papierowej raczej nigdy 
nie nastąpi. Chodziło również o umoż-
liwienie zarówno mieszkańcom, jak i 
petentom złożenia w formie elektro-
nicznej pism z możliwością śledzenia 
postępu ich realizacji. Zadbano przy 
tym, aby poprzez kod dostępu infor-
mację, taką mogła otrzymać drogą 
elektroniczną tylko osoba zaintereso-
wana. Wdrożony przez wybrany firmą 
system umożliwił m-in.:
u wprowadzenie jednego wspólne-

go, oczywiście elektronicznego re-
jestru korespondencji,

u elektroniczną prezentację doku-
mentów wchodzących i poprzez 
ich skanowanie szybki dostęp do 
nich osób zobowiązanych do ich 
realizacji,

u szybkie wyszukiwanie dokumentów 
oraz ich podgląd przez kierownic-
two, w tym kontrola realizacji,

u przejrzystość pracy,
u stosowanie jednolitych wzorców 

dokumentów wychodzących (dzię-
ki generatorowi wzorców),

u ujednolicenie i uporządkowanie 
stosowania rzeczowego wykazu 
akt, czyli prawidłowe poszufladko-
wanie i ponumerowanie korespon-
dencji, jej opisanie, gromadzenie 
oraz przechowywanie, aż do mo-
mentu wymaganego przez przepi-
sy o archiwizowaniu.

u powstanie jednego miejsca 
przechowywania danych,

KOMPUTERY

Elektroniczny Urząd...
...czyli: tak czy siak?

20
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MIEJSKIE SPRAWY

Urząd Miejski w Bieruniu zawiadamia, że od dnia 04 
września 2006r., uruchomiona została linia komu-
nikacyjna o symbolu „TP”, kursująca ze stanowi-

ska nr 1 na Placu Autobusowym w Bieruniu przy ul. Che-
mików, w kierunku wschodnich terenów przemysłowych 

w Tychach. Zadania przewozowe na nowej linii, wykonu-
je PKSiS-Oświęcim S.A. 

Dla wygody naszych Czytelników publikujemy poniżej 
rozkład jazdy tego autobusu.  

Km Lp. Dworce i przystanki 7000
F

7001
F

7002
F

7003
F

7004
F

7005
F

7006
F

0,0 1 Bieruń D.A 05:30 06:30 07:30 13:30 14:30 15:30 21:30
0,6 2 Bieruń Targowisko 05:31 06:31 07:31 13:31 14:31 15:31 21:31
1,1 3 Bieruń Łysinowa 5 05:31 06:31 07:31 13:31 14:31 15:31 21:31
1,5 4 Bieruń Łysinowa-Szynowa 05:31 06:31 07:31 13:31 14:31 15:31 21:31
1,9 5 Bieruń – Szynowa 19 05:32 06:32 07:32 13:32 14:32 15:32 21:32
2,4 6 Bieruń Transmlecz 05:32 06:32 07:32 13:32 14:32 15:32 21:32
2,7 7 Bieruń Świerczyniec 05:32 06:32 07:32 13:32 14:32 15:32 21:32
3,4 8 Tychy Oczyszczalnia 05:33 06:33 07:33 13:33 14:33 15:33 21:33
4,6 9 Tychy Pulwerit 05:34 06:34 07:34 13:34 14:34 15:34 21:34
5,0 10 Tychy Strefowa 05:35 06:35 07:35 13:35 14:35 15:35 21:35
6,0 11 Tychy Isuzu 05:37 06:37 07:37 13:37 14:37 15:37 21:37
6,4 12 Tychy Przemysłowa 05:38 06:38 07:38 13:38 14:38 15:38 21:38
6,8 13 Tychy Mera 05-39 06:39 07:39 13:39 14:39 15:39 21:39
7,3 14 Tychy Skała 05:40 06:40 07:40 13:40 14:40 15:40 21:40
7,6 15 Tychy Almi 05:41 06:41 07:41 13:41 14:41 15:41 21:41
8,2 16 Tychy Tesco 05:42 06:42 07:42 13:42 13:42 14:42 21:42
8,9 17 Tychy DELPI II 05:42 06:42 07:42 13:42 14:42 15:42 21:42

10,0 18 Tychy ADEX                   P 05:43 05:43 07:43 13:43 14:43 15:43 21:43

Nowa linia autobusowa

PKS i Spedycji Oświęcim SA, Linia: „TP”, Bieruń D.A – Tychy ADEX

Ponad 26 proc. uczniów 
œl¹skich szkó³ œrednich pali 
papierosy, po alkohol m³odzi 

ludzie siêgaj¹ po raz pierwszy 
najczêœciej w wieku 14 - 15 lat. 20,4 
proc. deklaruje uprawianie spor-
tu przez 5-7 dni w tygodniu, 33,2 
proc. uprawia sport 3-4 razy w ty-
godniu. 36,5 proc. ma do czynienia 
ze sportem najwy¿ej 1-2 razy w ty-
godniu, a blisko 10 proc. deklaruje, 
¿e nie uprawia ¿adnej aktywnoœci fi-
zycznej. 
Te wyniki nie napawaj¹ optymizmem, 
ale wuefiœci z bieruñskich szkó³ 
twierdz¹, ¿e nie jest tak Ÿle - nasza 
m³odzie¿ chêtnie uprawia sport, pod 
warunkiem, ¿e zajêcia s¹ prowadzone 
w atrakcyjny sposób.

BURMISTRZA MIASTA
          BIERUNIA

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
o przystąpieniu do sporządzenia zmian „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bierunia”

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 717 oraz 
z 2004r. nr 6, poz. 41) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w 
Bieruniu uchwały Nr II/3/2006 z dnia 23.02.2006r. o przystąpieniu do 
sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Bierunia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych 
zmian Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bie-
ruń, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej dotyczy.

Sport 
czy na³ogi?
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WYBORY

Jeszcze na początku lipca br. nic 
nie wskazywało, że może po-
wstać zawirowanie związane z 

przeprowadzeniem wyborów samo-
rządowych. Tradycyjnie zaczęto wię-
cej pisać o wyborach, kandydatach 
i zgłaszać różne propozycje zmian 
do ordynacji wyborczej. Były to jed-
nak normalne zabiegi, nie odbiegają-
ce od stosowanych w przeszłości. Po-
wrócił pomysł przeprowadzenia wy-
borów samorządowych wyłącznie w 
oparciu o podział gmin na okręgi jed-
nomandatowe. Zaczęto głośno zasta-
nawiać się nad powrotem do wyboru 
prezydentów, burmistrzów, czy wój-
tów przez rady. W domyśle chodziło o 
ograniczenie ich kompetencji. Odczu-
wają taką potrzebę gminy, gdzie wy-
stępuje ostry konflikt pomiędzy orga-
nem władzy, czyli radą i organem wy-
konawczym, czyli prezydentem, bur-
mistrzem, czy wójtem. Na rynku po-
jawił się komentarz do prawa wybor-
czego. Jego autorami są członkowie 
Państwowej Komisji Wyborczej, czyli 
osoby szczególnie kompetentne. Nie 
przeszkadza fakt, że już w momen-
cie wydania część przepisów ordy-
nacji uległa zmianie. Problem nie jest 
w końcu nowy i zawsze można zlecić 
drugie wydanie. Brak stabilności sys-
temu prawnego to w końcu cecha i 
wada systemu prawnego. Zmiany do 
ordynacji wyborczej wprowadzone zo-
stały przez koalicję rządzącą w dużym 
pośpiechu, tak aby możliwe było prze-
prowadzenie wyborów w listopadzie.

Opozycja sprzeciwiała się, między 
innymi w blokowaniu list partyjnych i 
tworzeniu koalicyjnych komitetów wy-
borczych przez partie tylko w celu po-
prawy wyniku. Wprowadzone zmia-
ny do ordynacji stwarzają korzystniej-
szą sytuację przy podziale mandatów. 
Prezydent podpisał ustawę – zmia-
ny do ordynacji lecz została ona za-
skarżona do Trybunału Konstytucyjne-
go. Wybory odbędą się 12 listopa-
da. Data jest również kwestionowana, 
gdyż poprzedza ją święto państwowe, 
które wypada w ciszy wyborczej. Opo-
zycja obawia się wykorzystania peł-
nionych funkcji przez koalicję rządzą-
cą pod pretekstem obchodów święta 
narodowego. Niezwłocznie po podpi-
saniu zmian do ustawy, premier wy-
znaczył rozporządzeniem datę wybo-
rów. Opublikowany został kalendarz 
wyborczy. Swój bieg rozpoczyna 23 
września br. W tym dniu mijają m.in. 

terminy podania do publicznej wia-
domości obwieszczenia o okręgach 
wyborczych, ich granicach, nume-
rach i liczbie radnych wybieranych 
w okręgach oraz o wyznaczonej sie-
dzibie terytorialnej komisji wybor-
czej. To również końcowy termin za-
wiadomienia Komisarza Wyborcze-
go lub Państwowej Komisji Wybor-
czej o utworzeniu komitetu wybor-
czego oraz o zamiarze zgłoszenia 
kandydatów na radnych. 

Zarejestrowanie komitetu przez par-
tie polityczne, koalicje partii, stowarzy-
szenia, czy też grupę wyborców, po-
zwala na kolejne czynności wyborcze. 
Pełnomocnicy komitetów wyborczych 
mają prawo do zgłaszania członków do 
pracy w terytorialnej komisji wyborczej. 
Komisję tą powołuje Komisarz Wybor-
czy najpóźniej w 45 dniu przed dniem 
wyborów. W komisjach wyborczych 
dla ustalenia wyników na szczeblach 
powiatów, czy województw wchodzą z 
urzędu sędziowie, jako przewodniczą-
cy, a wskazuje ich prezes sądu okrę-
gowego. Terytorialna, czyli w przypad-
ku Bierunia – Miejska Komisja będzie 
pracowała w maksymalnie 9-cio oso-
bowym składzie. Obwodowe komi-
sje, których w naszym mieście będzie 
11, powoła Miejska Komisja Wyborcza 
spośród wyborców zgłoszonych przez 
pełnomocników komitetów najpóźniej 
w 21 dniu przed dniem wyborów. Mak-
symalnie komisje te również mogą li-
czyć po 9 członków, w tym z urzędu 
jako członek osoba wskazana przez 
burmistrza spośród pracowników sa-
morządowych gminy lub gminnych 
jednostek organizacyjnych. Zarówno 
w składzie komisji miejskiej, jak i ob-
wodowych, mogą pracować wyborcy 
stale zamieszkali na obszarze działania 
danej Rady. Każdy komitet wyborczy, a 
ściślej, jego pełnomocnik, może zgło-
sić do składu Komisji Miejskiej lub Ob-
wodowych Komisji po jednym kandy-
dacie. W przypadku zgłaszania przez 
pełnomocników liczby kandydatów 
przekraczającej dopuszczalny mak-
symalny skład, 
przeprowadzane 
będzie publiczne 
losowanie.

Miejską Komi-
sję Wyborczą, 
zgodnie z Ka-
lendarzem wy-
borczym powo-
ła do 28 wrze-

śnia komisarz wyborczy. Będzie ona 
rejestrowała kandydatów na radnych 
odrębnie dla każdego okręgu. Koń-
cowym terminem zgłaszania kan-
dydatów na radnych jest godzina 
24.00 13 października. Miejska Komi-
sja Wyborcza ustali również wyniki wy-
borów na burmistrza. Prawo zgłasza-
nia kandydatów przysługuje tym sa-
mym podmiotom, które są uprawnio-
ne do zgłaszania kandydatów na rad-
nych, z tym że prawo zgłoszenia ma 
komitet wyborczy, który zarejestrował 
listy kandydatów na radnych w co naj-
mniej połowie okręgów wyborczych w 
danej gminie. W każdym z tych okrę-
gów liczba zarejestrowanych przez 
ten komitet kandydatów na radnych 
nie może być mniejsza niż liczba rad-
nych wybieranych w tym okręgu. 

Kandydatów na burmistrza można 
zgłosić Miejskiej Komisji Wyborczej 
najpóźniej w 25 dniu przed dniem 
wyborów do godziny 24.00.

W wyborach do Rady Miejskiej miasto 
podzielone zostało na cztery okręgi. W 
wyborach do Rady Powiatu Bieruń jest 
okręgiem podobnie jak Lędziny.

W wyborach do Sejmiku Wojewódz-
twa, Bieruń jest częścią okręgu ka-
towickiego, w skład którego wcho-
dzą poza Katowicami, Mysłowice, Ty-
chy oraz powiaty bieruńsko-lędziński i 
pszczyński. Z okręgu tego wybranych 
będzie 7 radnych. Do Sejmiku łącznie 
wybranych będzie 48 radnych. 

W miarę zbliżania się terminu wy-
borów, o wszystkich istotnych spra-
wach będziemy informowali czytel-
ników Rodni. Osoby mające dostęp 
do internetu mogą zapoznać się ze 
wszystkimi dokumentami dotyczący-
mi wyborów na stronie Państwowej 
Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl. 
Ze strony tej można pobrać m.in. dru-
ki potrzebne do zgłoszenia komitetu 
wyborczego, wyznaczeniu kandyda-
tów na członków komisji itd. Druki te 
oraz akty prawne dotyczące wyborów 
samorządowych dostępne są również 
na stronie internetowej Urzędu.

ABC wyborów samorządowych

Doœwiadczony nauczyciel muzyki:
Udzielam prywatnych lekcji gry na akordeonie, pianinie, 
keyboardzie z mo¿liwoœci¹ dojazdu do domu ucznia. 
Informacje pod numerem telefonu:
(032) 216-12-44 po 18 lub 600-425-917

OGŁOSZENIE DROBNE
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HISTORIA

Gerard Miś

Dawne goœciñce i drogi

Najstarsz¹ drog¹ dzisiejsze-
go Bierunia Nowego, zwan¹ 
dawniej goœciñcem, jest obec-

na ulica Wawelska. Bieg³a ona z nie 
istniej¹cego od 1894 roku Por¹bka 
przez Kopciowice, Che³mek do Kra-
kowa, Dlatego dawniej nazywa³a siê 
Krakowska. O powstaniu drogi do-
wiadujemy siê z dokumentu bisku-
pa wroc³awskiego Baltazara Promni-
ca, pana na Pszczynie z dnia 5 listo-
pada 1558 roku, na mocy którego da-
ruje on Stanis³awowi Skiedziñskiemu 
w³aœcicielowi Kopciowic lasy Por¹bka 
i Chmieliska jako ekwiwalent za ze-
zwolenie na przeprowadzenie drogi 
publicznej przez grunty kopciowskie

Wczeœniej, w wiekach œrednich, 
droga do Che³mka prowadzi³a bez po-
œrednio od Zabrzega ku Kopciowicom 
po grobli okalaj¹cej doœæ du¿y staw. 
Pozosta³oœci¹ tej dawnej drogi jest 
dzisiejsza ulica Tyrny i Nabrze¿na w 
Czarnuchowicach.

Jednym z najstarszych szlaków han-
dlowych by³ trakt zabrzeski. Zaczy-
na³ siê w Oœwiêcimiu i osi¹gn¹wszy 
pod Zabrzegiem Wis³ê skrêca³ do Bi-
jasowic. Dalej bieg³ przez lasy Kobie-
li, Che³meczki, zabagnion¹ dolinê rze-
ki Mlecznej pod Bieruniem (Starym), 
przez Miko³ów, Gliwice do Odry. Po 
wojnie napoleoñskiej rz¹d pruski prze-
budowa³ szosê od strony Wroc³awia i 
Gliwic, a w roku 1824 doprowadzi³ j¹ 

do Zabrzega nowym, nie istniej¹cym 
dotychczas szlakiem. Jest to dzisiejsza 
ulica Warszawska.

Po wybudowaniu goœciñca krakow-
skiego, do po³owy XIX w” droga z Za-
brzega do Kopciowic wiod³a od dzi-
siejszej bramy wschodniej Fabryki 
Papy w kierunku pó³nocnym, ³¹cz¹c 
siê z nim w czêœci Bierunia Nowego 
zwanej Goœciñcem. Z chwil¹ zbudo-
wania w latach 1857 - 1859 linii kole-
jowej , droga ta zosta³a zablokowana 
i poprowadzona do dworca a po stro-
nie pó³nocnej wzd³u¿ torów do wiaduk-
tu w Zabrzegu. W tym czasie zbudo-
wano ulice dojazdowe do placu dwor-
cowego, które wybrukowano kostk¹. 
Zachowa³y one ówczesny wygl¹d do 
wspó³czesnych nam czasów. 

Równie star¹ jest poprzeczna ulicz-
ka ³¹cz¹c¹ ulicê Warszawsk¹ z Wa-
welsk¹ i dalej biegn¹ca do maj¹tku 
Solec Por¹bek.

Podobna, nie istniej¹ca ju¿ uliczka 
³¹czy te ulice od strony zachodniej. 
Dlatego siedziba urzêdu pocztowego, 
dawny gmach urzêdu celnego oraz 
budynek stoj¹cy obok, usytuowane s¹ 
ukoœnie do ulicy Wawelskiej, ale rów-
nolegle do tej dzisiaj nie istniej¹cej.

Najkrótsz¹ jest ulica Nied³uga 
wczeœniej zwana Krótk¹ znajduj¹ca 
siê w Zabrzegu „za kapliczk¹””

Wiekow¹ drog¹ jest ta prowadz¹ca 
w kierunku siedemsetletniego Cielê-
ciñca a dalej do Kopciowic i po 
odga³êzieniach do Œcierñ, Górek 
i Go³awca.

Do przedzielonego lini¹ kolejow¹ Za-
brzega i Czarnuchowic, drogê popro-
wadzono pod wiaduktem. Druga, dzi-
siaj nieczynna, ale dobrze zachowana, 
przebiega³a przez zabrzeski dwór. W 43 
numerze „Plesser Kreis-Blatt” z dnia 27 
paŸdziernika 1893r ukaza³o siê obwiesz-
czenie naczelnika gminy w Bieruniu No-
wym, Maxa Schulce, ¿e w zwi¹zku z 
„protestem dziedzica Georga Kottasa 
z Zabrzega pozbawia siê drogê jej pu-
blicznego charakteru i ustanawia jako 
prywatn¹, a „wszelkie bezprawne jej 
u¿ytkowanie bêdzie karalne”

Wszystkie pozosta³e ulice s¹ 
znacznie m³odsze, a wiêkszoœæ 
z nich powsta³a dopiero w okre-
sie miêdzywojennym lub w cza-
sach nam wspó³czesnych miêdzy 
innymi w 1928 roku po przepro-
wadzeniu czêœciowej parcelacji 
ziemi nale¿¹cej do dworu Solec- 
Por¹bek pod budowê domów ro-
dzinnych powsta³a, dzisiejsza uli-
ca Mieszka I.

Gerard Miœ.

Historyczny Bieruñ (6)

Brak wody przez 27 godzin!!! Prosimy przygotowaæ zapasy.

OG£OSZENIE
W zwi¹zku z budow¹ przez Urz¹d Miejski w Bieruniu drogi dojazdowej do specjalnej strefy ekonomicznej, za-
chodzi koniecznoœæ przebudowy ruroci¹gu magistralnego w rejonie skrzy¿owania ulic Turyñskiej i Chemików.
Maj¹c na uwadze powy¿sze uwarunkowania, Rejonowe Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Ty-

chach Spó³ka Akcyjna informuje mieszkañców Bierunia Nowego, ¿e 
od dnia 25.09.2006 r., od godziny 0.00 tj. pó³nocy, do godziny 3.00 w nocy dnia 26.09.2006r., 

nast¹pi 27 godzinna przerwa w dostawie wody. 
RPWiK Tychy S.A. prosi mieszkañców miasta o zgromadzenie odpowiedniej iloœci wody na ten okres czasu.

Przepraszamy Pañstwa za utrudnienia. Nie wynikaj¹ one jednak z dzia³alnoœci eksploatacyjnej naszego 
przedsiêbiorstwa, ale z procesu inwestycyjnego na terenie Miasta Bierunia.

Z powa¿aniem
Zarz¹d RPWiK Tychy S.A
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WOKÓŁ NAS

Celne oko burmistrza

Imienin skosił wszystko w rozegranym 16 września na 
Strzelnicy Sportowej KS „Piast” - IX Turnieju Strzeleckim 
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieruniu. 

Z naszych reprezentantów, najlepiej wypadli: burmistrz 
Ludwik Jagoda i Janusz Sałata zajmując w swych kate-
goriach drugie miejsce.

W zawodach brało udział 25 zawodników w dwóch kon-
kurencjach strzeleckich: KBKS z odległości 50 metrów i Pi-
stolet Sportowy z odległości 25 metrów. Zawodnicy mie-
li po trzynaście strzałów na konkurencję, z czego dziesięć 
najlepszych było punktowanych, tak więc maksymalnie 
można było zdobyć 100 pkt. 

W konkurencji KBKS klasyfikacja przedstawia się nastę-
pująco: I miejsce - Dariusz Saszewski (Imielin) - 90pkt, 
II miejsce - Ludwik Jagoda (Bieruń) - 79pkt i III miejsce 
- Roman Horst (Powiat) - 78pkt. 

W strzelaniu z pistoletu sportowego: I miejsce - An-
drzej Malorny (Imielin) - 84pkt, II miejsce - Janusz Sała-
ta (Bieruń) - 83pkt i III miejsce - Krzysztof Szluzy (Imie-
lin) - 82pkt

W klasyfikacji drużynowej (KBKS+PS): I miejsce - Imie-
lin - 472pkt, II miejsce (Bieruń) - 426pkt i III miejsce 
(Bojszowy) - 403pkt
Zawody prowadziła Aleksandra Malczyk

Kurs tani - miejsc mało
Dzwońcie do CIG-u

W ramach programu „GMINA BLIŻEJ EUROPY” 
3WAY Dynamiczne Centrum Językowe oraz Szko-
ły Językowe SITA organizuje kursy językowe pro-

wadzone metoda SITA. Celem jest zorganizowanie dofinan-
sowanych szkoleń językowych dla około jedenastu tysięcy 
mieszkańców w trzech województwach: śląskim, wielko-
polskim i kujawsko-pomorskim. Uczestnicy kursu będą 
mogli poznać lub udoskonalić znajomość języka angiel-
skiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego lub fran-
cuskiego na czteromiesięcznym kursie językowym SITA za 
kwotę zaledwie 296 zł. Kursy tego typu bez dofinansowa-
nia kosztują w granicach 699-899 zł! W kwocie 296zł każ-
dy uczestnik otrzymuje ponadto zestaw materiałów do od-
słuchu w domu oraz podręcznik. Celem projektu jest umoż-
liwienie mieszkańcom Gmin w całym kraju skorzystania z 
dofinansowanych szkoleń językowych. W roku 2006 pozy-
skane środki finansowe pozwalają na zorganizowanie szko-
leń językowych dla dużej grupy mieszkańców trzech woje-
wództw Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolskiego oraz Ślą-
skiego. W przyszłym roku zamierzamy objąć akcją pozo-
stałe województwa w Polsce. Szkoły Językowe SITA, 3WAY 

Dynamiczne Centrum Językowe oraz Akademia Nauki, wy-
chodząc naprzeciw ww. zapotrzebowaniu opracowały pro-
jekt, który ma za zadanie niskimi kosztami podnieść kom-
petencje i umiejętności językowe dorosłych i młodzieży. 
Propozycja ta skierowana jest zarówno do osób dorosłych 
jak i młodzieży od lat 15. Realizacja projektu to nie tylko or-
ganizacja wysokiej jakości nowoczesnych szkoleń języko-
wych, ale również wejście ze szkoleniami do mieszkańców 
Gmin, eliminując drogie i męczące dojazdy do większych 
miast. Z przeprowadzonych badań wynika, iż mimo boga-
tej oferty szkoleniowej, jaką proponują szkoły językowe, 
nadal widoczne jest duże zapotrzebowanie na przystęp-
ną cenowo, szybką i skuteczną naukę języków obcych w 
mniejszych miastach i wsiach, która ma podwyższyć pozy-
cję mieszkańców na rynku pracy. 

Szkolenia rozpoczną się już w październiku. Niestety 
ilość miejsc jest ograniczona. - Osoby zainteresowane 
prosimy o jak najszybszy kontakt. 

W naszym mieście szkolenia odbywać się będą 
w budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych 

przy ul. Turystycznej1.
Zgłoszenia przyjmowane są 

w Gminnym Centrum Informacji w Bieruniu 
ul. Turystyczna 1 pok. 43 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00. 

Nasze remanenty:

Folklor....

W poprzednim numerze zamieściliśmy tekst: „Ob-
licza folkloru”, będący relacją z XII Regionalne-
go Przeglądu Zespołów Folklorystycznych. Dziś, 

zamieszczamy pełną listę laureatów tego interesującego 
przeglądu. 
u Nagrodę - Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej - 

otrzymali Bojszowianie
u Nagroda Burmistrza miasta Bieruń przypadła - Radosto-

wiankom 
u Nagrodę Bieruńskiego Ośrodka Kultury otrzymali - Ma-

łokończanie
u Stowarzyszenie Miłośników 600 Letniego Bierunia uho-

norowało - Bierunianki
u Stowarzyszenie Gospodarczo-Ekologiczne Nasz Re-

gion nagrodziło - Jankowiczanki

u Wyróżnienie otrzymali Mizerowianie 
Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy.

.... i konkursy

Gwoli uzupełnienia, zamieszczamy też wyniki konkur-
sów korowodów i koron dożynkowych przeprowa-
dzonych podczas tegorocznych uroczystości do-

żynkowych. 
W konkursach udział wzięły korowody i korony z po-

szczególnych miejscowości Miasta Bieruń. Korowody i ko-
rony oceniało Jury składzie: Jan Hadryan - przewodniczą-
cy, Róża Kremza, Maria Kotas, Barbara Małek, Piotr Sa-
pek i Zofia Kula.

Trzy pierwsze miejsca zajęły korony z: Jajost, Ścierni i 
Czarnuchowic. Trzy równorzędne drugie miejsca, otrzyma-
ły korony z: Bierunia Nowego, Bijasowic i Bierunia Starego. 
W konkursie korowodów, trzy pierwsze miejsca zajęły: Ja-
josty , Ściernie i Bieruń Stary. 

Wyróżnionym gratulujemy 
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rej dyrektor szko³y, mgr Anna Knopek z³o¿y³a wszyst-
kim nauczycielom i uczniom ¿yczenia sukcesów w pracy 
i nauce, a rodzicom dobrej wspó³pracy ze szko³¹. 
Szczególnie serdecznie zostali powitani ucznio-

12

MAGAZYN SZKOLNY

Ju¿ zabrzmia³ dzwonek...
miczn¹, która nie odbiega teraz od standardów europej-
skich, zaœ w najbli¿szych tygodniach zostan¹ wykona-
ne ¿aluzje zewnêtrzne na œcianie wschodniej co nie tylko 
wzmocni bezpieczeñstwo, ale i udoskonali komfort nauki w 
nas³onecznionych salach. 

Jak wiêc widaæ, dla m³odzie¿y naszego liceum stwarzane s¹ co 
roku, coraz lepsze warunki do nauki. Nie pozostaje im nic innego, 
jak ruszyæ do pracy. 

n W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 - rok szkolny roz-
pocz¹³ siê tradycyjnie uroczyst¹ akademi¹, w trakcie któ-

12

1
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MAGAZYN SZKOLNY

wie klas pierwszych, którzy 4 paŸdziernika prze¿yj¹ 
swoje wielkie œwiêto, pasowanie na ucznia szko³y. 

W tym roku szkolnym do naszej szko³y bêdzie 
uczêszcza³o 695 uczniów, w tym 102 dzieci, które 
rozpoczê³y naukê w klasie pierwszej. W szkole funkcjonuje 
klasa sportowa (6b) o profilu p³ywackim, oraz klasy integra-
cyjne (1a, 5f, 6f). Nad w³aœciwym rozwojem i kszta³ceniem 
dzieci pracowaæ bêdzie 56 nauczycieli z czego 25 dyplo-
mowanych, 24 mianowanych, 6 kontraktowych 1 sta¿ysta. 
W ostatnim czasie awans zawodowy w naszej szkole uzy-
skali: na stopieñ nauczyciela kontraktowego: p. Sonia No-
wak, na stopieñ na-
uczyciela mianowa-
nego: p. Ewa Pit-
ner-Wróblewska, na 
stopieñ nauczycie-
la dyplomowanego: 
p. Janina Bachul, 
p. Antoni Berger, 
p. Dorota Dwora-
kowska, p. Kata-
rzyna Estkowska, 
p. Klementyna Fi-
cek, p. Elena Gory-
woda, p. Zofia Gu-
znar, p. Irena Ko-
wal, p. Urszula Ksol, 
p. Ma³gorzata £opuszyñska, p. Beata Maœlanka, p. Joan-
na Owsiejko, p. Agata Parysz-Urbaœ, p. Barbara Ryszka, 
p. Nina Stachowicz, p. Maria Wykrêt. Wszystkim serdecz-
nie gratulujemy.

n Równie¿ uczniowie SZKO³Y PODSTAWOWEJ NR 3, 
przywitali nowy rok szkolny uroczyst¹ akademi¹, któr¹ 

przygotowa³y panie Barbara Grabarczuk, Wanda Tatar 
i Jadwiga Majda. W tym roku po raz pierwszy przekroczy³o 
próg szko³y 80 pierwszoklasistów którzy bêd¹ siê uczyæ w trzech 
oddzia³ach klas pierwszych. Aby os³odziæ im pierwsze szkol-
ne dni rodzice przynieœli dla swoich pociech ogromne rogi 
obfitoœci pe³ne ³akoci. Po odœpiewaniu hymnu ucznio-
wie i nauczyciele chwil¹ ciszy uczcili pamiêæ Patryka, któ-
ry po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie, odszed³ od nas 26 sierp-
nia. Nastêpnie Pani dyrektor poinformowa³a zebranych o 
pracach remontowych prowadzonych na terenie sal gim-
nastycznych. Zwróci³a uwagê na zachowanie szczegól-
nej ostro¿noœci i zasad 
bezpieczeñstwa w szko-
le i poza ni¹. 

Na zakoñczenie pani 
Maria B¹k z³o¿y³a 
wszystkim uczniom i na-
uczycielom ¿yczenia 
sukcesów w pracy i na-
uce a rodzicom owocnej 
wspó³pracy ze szko³¹. 
Uczniowie naszej szko³y 
maj¹ bardzo nowocze-
sne warunki do naucz-
ki bowiem od czwartego 
wrzeœnia w szkole uru-
chomiono Internetowe 
Centrum Informacji Mul-
timedialnej, które jest 
czêœci¹ projektu MEN 
wspó³ f inansowanego 
przez Uniê Europejsk¹. 

Centrum jest wyposa¿one w cztery komputery oraz wielo-
funkcyjne urz¹dzenie sieciowe (skaner, drukarka i kopiar-
ka). 

Uczniowie mog¹ korzystaæ z Internetu oraz bogatej ofer-
ty programów multimedialnych pod opiek¹ przeszkolonych 
pracowników biblioteki w godzinach od 8.00 do 17.00. 

nW GIMNAJZUM NR 1 dla pierwszaków pierwszy 
dzień nowego roku szkolnego miał szczególny cha-

rakter. Powitał ich dyrektor szkoły Grzegorz Bizacki a na-
stępnie złożyli oni uroczyste ślubowanie gimnazjalisty i po 
raz pierwszy mieli okazję poznać swoich kolegów i na-

uczycieli. Następnie 
wszyscy uczniowie 
spotkali się z wycho-
wawcami w klasach. 
W tym roku szkol-
nym w Gimnazjum 
nr 1 rozpoczęło na-
ukę 136 uczniów w 
klasach pierwszych 
(1a – 28 uczniów, 1b 
– 27, 1c – 28, 1d – 25 
i w 1e – 28). W su-
mie w naszej szkole 
jest 17 klas liczących 
łącznie 185 dziew-
cząt i 226 chłopców. 

W skład kadry nauczycielskiej wchodzi 8 nauczycieli kon-
traktowych, 11 mianowanych i 18 dyplomowanych.

n Po raz kolejny zabrzmia³ dzwonek wzywaj¹cy 
uczniów do nauki. W GIMNAZJUM NR 2 w Bieruniu 

w szkolnych ³awach zasiad³o 482 uczniów, ucz¹cych siê 
w 18 oddzia³ach. Jak co roku, na akademii inauguruj¹cej, 
gimnazjaliœci zostali serdecznie powitani po przerwie wa-
kacyjnej przez Dyrekcjê szko³y i swoich nauczycieli.

Uroczystoœæ rozpoczêcia roku szkolnego by³a niezwykle 
wa¿na, zw³aszcza dla 162 pierwszoklasistów. Musieli oni, 
zgodnie z tradycj¹ szko³y, z³o¿yæ œlubowanie, w którym 
zapewniali m.in. o tym, ¿e bêd¹ sumiennie wykonywaæ 
obowi¹zki ucznia.

W nowym roku zmieni³o siê nieco Grono Pedagogicz-
ne Gimnazjum nr 2. Zatrudniono nowych nauczycie-
li: jêzyka angielskiego, historii, religii, biologii i mate-
matyki. Ju¿ na wstêpie nowego roku szkolnego Gimna-

zjum mo¿e poszczyciæ 
siê osi¹gniêciami - 
tym razem kadry pe-
dagogicznej. Otó¿ a¿ 
dziewiêciu nauczycie-
li awansowa³o: dwóch 
uzyska³o stopieñ na-
uczyciela dyplomowa-
nego, piêciu- mianowa-
nie, dwóch zosta³o na-
uczycielami kontrakto-
wymi.

To dopiero pocz¹tek. 
Przed nami 10 miesiêcy 
wytê¿onej pracy i miejmy 
nadziejê wielu sukcesów 
dydaktyczno-wychowaw-
czych, o których z praw-
dziw¹ przyjemnoœci¹ po-
informujemy Czytelników 
Rodni.

11
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KULTURA

„Po prostu ... jesteœmy pod ogromnym 
wra¿eniem”, „Znakomite prze¿ycie”, 
„Doskona³e prace”, „Brawo Zosiu, brawo 
artyœci” - to tylko parê wpisów z ksiêgi 
pami¹tkowej, która towarzyszy wystawie 
bieruñskiej grupy plastycznej Kropa. 

Helena Nidecka, Mi-
cha³ Bainka, Alek-
sandra Kwiatkow-

ska, Krystyna Boroñ, Zbi-
gniew Parysz, Ewa Myal-
ska-D³ugoñ, Beata Kozio³ 
i Piotr Bajura rok temu, 
w któr¹œ kolejn¹ œrodê 
przyszli do Jutrzenki. Od-
powiedzieli w ten spo-
sób na zaproszenie, któ-
re Zofia £abuœ - dyrektor-
ka Bieruñskiego Oœrodka 
Kultury a zarazem znana 
malarka - wystosowa³a do 
wszystkich zainteresowa-
nych malarstwem. 

S¹ w ró¿nym wieku, wykonuj¹ ró¿ne zawody lub nawet 
jeszcze siê ucz¹, w wiêkszoœci siê nie znali. Po³¹czy³a ich 
mi³oœæ do farb, p³ócien, pêdzli i sztalug. Zaczynali od mar-
twej natury, potem malowali owoce, póŸniej przyszed³ czas 
na ikony, pejza¿e... Powoli stawali siê grup¹ plastyczn¹ 
a cotygodniowe dwugodzinne spotkania przeci¹ga³y siê 
coraz bardziej i bardziej. Dziœ s¹ grup¹ przyjació³. Cza-
sem przychodz¹ wypiæ herbatê. Czasem trochê pogadaæ. 
Ale generalnie, to - malowaæ, malowaæ, malowaæ. Efek-
ty ich prac mo¿emy ogl¹daæ na wystawie, któr¹ otwar-
to 15 wrzeœnia w Kino-Teatrze „Jutrzenka”. O tym, ¿e war-
to j¹ obejrzeæ œwiadcz¹ entuzjastyczne opinie przytoczo-
ne wy¿ej, jak i ca³kiem spory t³umek na wernisa¿u. Wa¿ne 
obowi¹zki sprawi³y, ¿e panowie - twórcy wystawianych prac 
nie mogli byæ obecni w ten pi¹tek na otwarciu wystawy. 
Na szczêœcie, panie - autorki prac przyby³y w komplecie. 
A publicznoœæ? No có¿, spiera³a siê czy lepszy jest wido-
czek z Tarascon, „stado gêsi, któraœ z ikon, piêkne kwiaty, 
akty czy mo¿e jeszcze coœ innego.

Mocna Kropa
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KULTURA

Uczniowski Klub Sportowy 
„Maraton - korzeniowski.pl” w Bieruniu

og³asza nabór do grupy chodu sportowego dzieci szkó³ 
podstawowych (rocznik 94 i 95) 

oraz m³odzie¿ szkó³ gimnazjalnych.

Kontakt organizacyjny dla chêtnych 
w ka¿dy wtorek i czwartek o godzinie 16.00 

w Gimnazjum nr 1 w Bieruniu - ul. Warszawska 294,

tel. kontaktowy: (032) 216 - 21 - 38,

e-mail: uksmaratonbierun@interia.pl,

strona internetowa klubu: www.uksmaraton.bierun.pl

Klub od 2003 roku wspó³pracuje z czterokrotnym mistrzem 
olimpijskim w chodzie sportowym Robertem Korzeniowskim, 

co pozwala na stworzenie optymalnych i profesjonalnych 
warunków szkolenia.

Zajęcia prowadzi pani Agnieszka 
Wyderka-Dyjecińska
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KULTURA

Kiedy w 2000 roku organizowa-
liœmy pierwszy festiwal nie 
przypuszczaliœmy, ¿e nasza ini-

cjatywa spotka siê z takim zaintereso-
waniem i serdecznym przyjêciem. Cie-
szymy siê ogromnie, ¿e impreza ta na 
sta³e wesz³a do kalendarza kulturalne-
go, inspirowa³a inne przedsiêwziêcia 
(na przyk³ad nagrania p³ytowe oraz licz-
ne publikacje fachowe i popularne), ¿e 
sta³a siê wyczekiwanym i cenionym wy-
darzeniem muzycznym i artystycznym, 
zaliczanym do najciekawszych w regio-
nie. Wydarzeniem, w którym chêtnie 
uczestnicz¹ nie tylko wykonawcy, ale 
tak¿e coraz liczniejsza publicznoœæ.

Za to zainteresowanie, ¿yczliwoœæ 
i poparcie wszystkim ogromnie 
dziêkujê. Szczególnie ksiêdzu kanoni-
kowi Józefowi Przybyle - dziekanowi 
bieruñskiemu, proboszczom i ksiê¿om 
wszystkich parafii, w których odby³y i 
odbêd¹ siê nasze festiwalowe koncer-
ty, profesorowi Julianowi Gembalskie-
mu - artystycznemu opiekunowi festiwa-
lu, zw³aszcza zaœ mieszkañcom powia-
tu bieruñsko-lêdziñskiego i wszystkim 
mi³oœnikom muzyki organowej.

Po raz kolejny bardzo serdecznie 
zapraszam do odwiedzenia naszych 
œwi¹tyñ i wspólnego prze¿ywania muzy-
ki wielkich mistrzów podczas koncertów 
tegorocznej VII Jesieni Organowej.

Piotr Czarnynoga
Starosta bieruñsko-lêdziñski

Od redakcji: Serdecznie zapraszamy 
do wziêcia udzia³u we wszystkich koncer-
tach a szczególnie w tych odbywaj¹cych 
siê w bieruñskich œwi¹tyniach. 

ZAPROSZENIE

Program festiwalu
Koncert I Inauguracja Festiwalu
10 września, niedziela • godz. 18.00 Kościół Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim

Koncert II
17 września, niedziela • godz. 17.00 Kościół św. Barbary w Bieruniu

Koncert III
24 września, niedziela • godz. 15.30 Kościół Chrystusa Króla w Lędzinach-Hołdunowie

Koncert IV
1 października, niedziela • godz. 16.30 Kościół p.w. Św. Klemensa w Lędzinach

Koncert V
8 października, niedziela • godz. 18.00 Kościół Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie

Koncert VI
15 października, niedziela • godz. 16.00 Kościół św. Anny w Lędzinach

Koncert VII
22 października, niedziela • godz. 18.00 Kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
w Bojszowach

Koncert VIII Zakończenie Festiwalu
29 października, niedziela • godz. 18.00 Kościół św. Bartłomieja w Bieruniu

Nawet synowie Bacha - zwykli o 
swym genialnym ojcu mówiæ: „ta 
stara peruka”. O tym, ¿e muzyka 

„tej starej peruki” jest ci¹gle genialna i po 
stuleciach niezmiennie œwie¿a, mogliœmy 
siê przekonaæ w niedzielê 17 wrzeœnia w 
Bieruniu , w czasie koncertu w koœciele 
pw. Œw. Barbary.

Dobrze pond 200 osób s³ucha³o w sku-
pieniu mistrzowskich popisów organo-
wych Petra Èecha w czasie drugiego w 
ogóle - a pierwszego w naszym mieœcie - 
koncertu w ramach Jesieni Organowej.

Petr Èech (ur. 1979) jest absolwentem 
Konserwatorium w Pradze, w klasie forte-
pianu prof. Marty Toaderovej i klasie or-
ganów prof. Jana Hory. W latach 1999-
2004 studiowa³ w Akademii Muzycz-
nej w Pradze (w klasie prof. Jana Hory), 
nastêpnie (w latach 2001-2004) odby³ 
studia podyplomowe w Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst w Stut-
tgarcie, w klasie prof. Jona Laukvika. 
Obecnie odbywa studia doktoranckie. 

Jest laureatem licznych krajowych i 
miêdzynarodowych konkursów organo-
wych. Petr Èech wystêpowa³ z koncer-
tami w wielu krajach europejskich, do-
kona³ nagrañ p³ytowych z muzyk¹ XX 
wieku m.in. dla wytwórni Vixen i Gallo 
(utwory Aloisa Haby, Petra Ebena, O.A. 
Ticheho). Obok gry solowej uprawia 
kameralistykê, wystêpuj¹c jako organi-
sta i pianista z siostr¹ Alen¹ (skrzypce) w 
kraju i za granic¹.

Utwory Johanna Sebastiana Bacha 
oraz Wolfganga Amadeusa Mozarta, 
znakomicie brzmia³y. Nic dziwnego uto-
wy mistrzów, w mistrzowskim wykonaniu 
na wspania³ym instrumencie.

Organy w bieruñskim koœciele pod 
wezwaniem Œw. Barbary zosta³y zbudo-

wane przez znan¹ wielkopolsk¹ firmê 
Bronis³awa, Marka i W³adys³awa Cep-
ka z Popowa ko³o Wronek. 

Decyzjê o budowie nowych orga-
nów w Bieruniu podjêto na posie-
dzeniu Rady Miejskiej w marcu 1997 
r. i ju¿ w listopadzie tego¿ roku pod-
pisano stosown¹ umowê pomiêdzy 
Zarz¹dem Miasta a w/w firm¹. Fakt 
ten by³ i jest do tej pory ewenemen-
tem w skali ogólnopolskiej, bowiem 
bardzo rzadko zdarza siê, aby inicja-
torem, a zarazem fundatorem tego 
rodzaju przedsiêwziêcia by³y w³adze 
samorz¹dowe.

Opracowanie za³o¿eñ projektowych i 
brzmieniowych (dyspozycja g³osów) po-
wierzono prof. Julianowi Gembalskie-
mu. Prace warsztatowe i monta¿owe 
trwa³y ponad dwa lata, by osi¹gn¹æ swój 
fina³ z koñcem roku 1999. Uroczystego 
poœwiecenia nowego instrumentu do-
kona³ Ks. Arcybiskup Damian Zimoñ 23 
stycznia 2000 roku.

Nowe organy pod wzglêdem tech-
nicznym i estetycznym nawi¹zuj¹ do 
najlepszych, sprawdzonych tradycji 
barokowych. 

Œwie¿oœæ starej peruki
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W tej edycji Lazurnego, wziêli 
udzia³ przedstawiciele kilkuna-
stu pañstw - 

m.in.: Izraela, Nie-
miec, Hiszpanii oraz 
Chin. By³y to niezwy-
kle spektakularne 
dwa tygodnie, pod-
czas których m³odzi 
ludzie z ca³ego 
œwiata poznawali siê 
nawzajem i próbo-
wali ³amaæ b³êdne, 
krzywdz¹ce stereo-
typy dotycz¹ce ich 
nacji a nagromadzo-
ne przez d³ugie lata. 
Format wydarzenia 
jakim jest obóz La-
zurny zas³uguje na 
uwagê - szlachetna 
idea braterskoœci i 
wspó³pracy pozwala 
nam - m³odzie¿y XXI wieku budowaæ 
lepsze jutro. W trakcie podró¿y 
mieliœmy okazjê za-
poznaæ siê z oso-
bliwoœciami stolicy 
Rosji - podziwiaæ ma-
jestatyczny Kreml, 
zach³ysn¹æ siê nie-
powtarzaln¹ atmo-
sfer¹ Arbatu oraz 
podró¿owaæ prze-
piêknym moskiew-
skim metrem. Nie 
oby³o siê oczywiœcie 
bez licznych perype-
tii, na ogó³ jednak, 
byliœmy mile przyj-
mowani przez Ro-
sjan, którzy okaza-
li nam ¿yczliwoœæ i 
byli bardzo pomoc-
ni w trakcie wielo-
godzinnej podró¿y. 
Gdy dotarliœmy 
na teren obozu 

dysponuj¹cego niez³¹ baz¹ rekre-
acyjno-wypoczynkow¹, zostaliœmy 

podzieleni na internacjonalne grupy 
i zakwaterowani w pokojach. Mia³em 

przyjemnoœæ mieszkaæ z Niemcem i 
Bia³orusinem, którzy okazali siê nie-
zwykle sympatyczni. Ale Lazurny to 
nie tylko grupy dyskusyjne, prezen-
tacje wybranych pañstw i ³amanie 
stereotypów - to równie¿ dobra zaba-
wa, któr¹ zapewniaj¹ m.in codzien-
ne dyskoteki, ogniska, p³ywalnia czy 
rozgrywki sportowe. W bogatym pro-
gramie animacji i zajêæ prowadzo-
nych przez szalonych teamersów 
ka¿dy znajdzie coœ dla siebie. Ta-
kie wyjazdy umo¿liwiaj¹ nawi¹zanie 
kontaktów z rówieœnikami z innych 
pañstw, czêstokroæ stanowi¹ one 
wstêp do prawdziwych przyjaŸni, 
które s¹ kontynuowane latami - je-
stem tego przyk³adem, gdy¿ uda³o 
mi siê spotkaæ z moimi rosyjski-

mi przyjació³mi 
podczas ich wizy-
ty w Polsce. Chwi-
le spêdzone w La-
zurnym, na d³ugo 
pozostan¹ w mej 
pamiêci, uwa¿am 
i¿ wspó³praca naro-
dów w ramach tego 
obozu jest bardzo 
wartoœciowa a re-
zultaty tego i po-
dobnych projek-
tów znajduj¹ od-
z w i e r c i e d l e n i e 
w œwiadomoœci 
w s p ó ³ c z e s n y c h 
spo³eczeñstw. 

Korzystaj¹c z 
okazji chcia³bym 
podziêkowaæ Dy-

rekcji Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
im. Powstañców Œl¹skich w Bieru-

niu za umo¿liwienie 
mi uczestnictwa w 
projekcie Lazurny 
2006 a pani profe-
sor Joannie Tla³ce 
(nauczyciel j. rosyj-
skiego w tej szkole) 
za zaszczepienie 
we mnie mi³oœci do 
jêzyka, historii i kul-
tury Rosji.

Dawid £asut
laureat XXXVI 

Olimpiady 
Jêzyka 

Rosyjskiego,
absolwent 

bieruñskiego 
liceum

SPOŁECZEŃSTWO

LAZURNY bez stereotypów
Ka¿dy z nas posiada jak¹œ pasje, zainteresowanie, które mo-
tywuje go do poszerzania horyzontów i pracy nad sob¹, 
w moim przypadku s¹ to - jêzyk rosyjski i dalekie podró¿e. 
W trakcie tegorocznych wakacji uda³o mi siê po³¹czyæ obie 
pasje - mia³em przyjemnoœæ po raz drugi wzi¹æ udzia³ 
w miêdzynarodowym obozie Lazurny odbywaj¹cym siê 
w Ni¿nym Novgorodzie Rosja). Projekt ten jest realizowany 
rokrocznie w ramach programu „Budujemy mosty” i wspiera-
ny przez liczne organizacje miêdzynarodowe. 
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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. 
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BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

działając na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., informu-
je, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bieru-
niu zostały wywieszono na okres 21 dni wykazy, w któ-
rych opisano nieruchomości z przeznaczeniem do:

• sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu 
ustnego-licytacji tj.:

- działka nr 637/29 o powierzchni 1029 m2,
- działka nr 638/29 o powierzchni 918 m2 ,
- działka nr 639/29 o powierzchni 919 m2,
- działka nr 640/29 o powierzchni 920 m2,
- działka nr 641/29 o powierzchni 921 m2,
- działka nr 642/29 i 643/29 o łącznej powierzchni 

1009 m2.
Działki położone są w Bieruniu przy ul. Bijasowickiej.

• sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu 
ustnego-licytacji tj.:

- działka nr 261/27 o powierzchni 800 m2,
- działka nr 262/27 o powierzchni 798 m2 ,
- działka nr 263/27 o powierzchni 952 m2,
- działka nr 264/27 o powierzchni 741 m2.

Działki położone są w Bieruniu przy ul. Bijasowickiej 
i Lipcowej.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

inż. Ludwik Jagoda

PROMOCJA
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Ju¿ po raz trze-
ci, na Jezio-
rze Paprocañ-

skim odby³a siê 
Sztafeta Kajako-
wa, której organi-
zatorem by³ MO-
SiR tychy oraz 
WOPR Tychy, a 
pomys³odawc¹ im-
prezy by³ dzien-
nikarz Dzienni-
ka Zachodnie-
go Zbigniew 
Marsza³ek.

Po raz pierwszy 
w sztafecie wziêli 
udzia³ cz³onkowie 
Bieruñskiej Dru¿yny WOPR w sk³a-
dzie: Tomasz Solecki, Rafa³ Maj-
cherczyk, Justyna Zieliñska, Ma-
teusz Nowak, Gabriel Kulski, Artur 
Kowalczyk.

Ratownicy z Bierunia p³ywali 
noc¹ co by³o bardzo ciekawym 
doœwiadczeniem. 

- P³ywanie noc¹ jest niesamowi-
tym prze¿yciem, gdy¿ p³ynie siê w 
zupe³nych ciemnoœciach, a trasê 
sztafety wyznaczaj¹ boje, na któ-
rych zapalone s¹ pochodnie. W 
egipskich ciemnoœciach, które p 
anowa³y na jeziorze Paprocañskim 
widzieliœmy tylko zbli¿aj¹ce siê ja-

sne punkty i czubek kajaka. - po-
wiedzia³ nam Tomasz Solecki (re-
ferent ds. Sportu i Rekreacji, kie-
rownik Dru¿yny WOPR Bieruñ).

By³a to pod ka¿dym wzglêdem re-
kordowa sztafeta, gdy¿ wziê³o w niej 
udzia³ 130 osób, 82 sztafety. £¹czny 
dystans, który pokonali uczestni-
cy sztafety to 205km/h, a œrednia 
prêdkoœæ wynios³a 8,5km/h.

Najlepszy czas jednego okr¹¿enia 
wyniós³ 11,56s i ustanowili go kaja-
karze MOSM Tychy. Bardzo dobrze 
w ca³ej stawce uczestników wypa-
dli Tomasz Solecki i Rafa³ Maj-
cherczyk, którzy ze czasem 13,05s 
uzyskali trzeci rezultat.

Delegacja szachistów Klubu Sportowego „UNIA” 
Bieruñ w sk³adzie: Andrzej i Krzysztof Wilk, Kazi-
mierz Dobrzañski, Kazimierz Stryjski, Tadeusz Ku-

bicki i Marek Czypionka - 9 wrzeœnia bra³a udzia³ w turnie-
ju szachowym o puchar Starosty partnerskiego Miasta Mo-
ravskiego Berouna w Czechach. W turnieju bra³o udzia³ 59 
szachistów z terenu ca³ych Czech oraz Polski (Bieruñ, Wa-
dowice).
Zawody zosta³y przeprowadzone systemem szwajcarskim 
na dystansie 9 rund z tempem gry 2 x 15 minut.
Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ mieszkaniec Bieru-
nia Krzysztof Wilk (7,5 pkt) - 6 zwyciêstw , 3 remisy.

Co roku w Urzêdzie lub jednostkach 
organizacyjnych gminy, kilku pra-
cowników spoœród kadry urzêdniczej 
koñczy studia, uzyskuj¹c licencjat lub 
tytu³ magistra, wzglêdnie magistra 
in¿yniera. Coraz czêstsze s¹ równie¿ 
przypadki nabywania dodatkowych 
uprawnieñ zawodowych, wzglêdnie 
koñczenie studiów podyplomowych. 
Obecnie 47,5 % pracowników Urzêdu 
(³¹cznie z pracownikami Stra¿y Miej-
skiej) ma ukoñczone wy¿sze studia.

Urzêdnicy siê 
kszta³c¹

Kajakiem 24h dooko³a wyspy

Trzecie miejsce w trzeciej sztafecie

Kolejny sukces 
Krzysztofa

SPORT
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u tworzenie jednego systemu kopii 
bezpieczeństwa,

u wdrożenie jednolitej organizacji 
gromadzenia dokumentów (teczki, 
sprawy podteczki, pisma),

u zachowanie jednolitej spójności nu-
meracji pism,

u uściślenie nadzoru nad rozpo-
wszechnianiem informacji,

u pracę grupową nad jednym doku-
mentem, czyli otrzymanie drogą 
elektroniczną tekstu pisma i zała-
twianie sprawy bez czasochłonne-
go kierowania całego tekstu,

u udostępnienie stanu spraw on-line, 
przez 24 godziny, czyli uzyskanie 
informacji w czasie rzeczywistym 
o postępie przy załatwianiu sprawy 

oraz informacji jaka komórka orga-
nizacyjna ją załatwia.

u prosty sposób zarządzania i admi-
nistracji,

u szeroki wybór raportów i zestawień, 
pozwalających na dokonywanie 
analiz, ocenę obłożenia pracą itd.,

u dużą elastyczność na zmiany w tym 
co istotne to, że administrator nie 
musi być informatykiem.

Funkcjonujący w Bieruniu elektronicz-
ny system obiegu dokumentów zwrócił 
uwagę mediów. W Urzędzie złożyło wi-
zyty kilka ekip zarówno telewizji publicz-
nej, jak i komercyjnej oraz redaktorzy 
wielu gazet o zasięgu krajowym, m.in. 
“Gazeta Wyborcza”, czy “Rzeczpospoli-
ta”. Warto zwrócić uwagę na fakt, że tym 

samym tematem zainteresowali się rów-
nież redaktorzy czasopism fachowych, 
takich jak “Wspólnota”, czy “Administra-
cja Samorządowa”. Stosowany w Bie-
runiu system ma kilka cech specyficz-
nych, wyróżniających go wśród innych 
już funkcjonujących. 

Elektroniczny urząd to etap procesu, 
który docelowo winien zakończyć się 
uzyskaniem certyfikatu zarządzania ja-
kością ISO-9001.2000.

Być może zbiegnie się on z odda-
niem społeczności miasta zmoderni-
zowanego Urzędu.

Fani elektroniki i komputeryzacji, 
którzy przeczytali ten tekst - powin-
ni być zachwyceni. Pozostałych czy-
telników, którzy dobrnęli do końca 
tej lektury, chciałbym uspokoić: bez 
obaw wszystkie sprawy można też 
załatwić w naszym Urzędzie meto-
dą tradycyjną, tak jak dotychczas: 
przyjść - pogadać - przynieść pismo. 
Po prostu: mamy wybór tak czy siak. 

KOMPUTERY
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Elektroniczny Urząd...
...czyli: tak czy siak?
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Jednym z pierwszych stra¿aków 
by³ Jakob Wierciñski, urodzony 
w 1845r. W 1911r. decyzj¹ staro-

sty pszczyñskiego, bieruñskiej stra¿y 
nadano obowi¹zki i status ochotni-
czej stra¿y po¿arnej. Rok póŸniej prze-
budowano remizê i odnowiono sprzêt 
przeciwpo¿arowy, który zamawiano 
w fabryce w Paczkowie. Najstarszy-
mi komendantami byli panowie Spyra, 
D³ugosz, Michalik, i Max August. 

 W 1911 roku bieruñsk¹ stra¿ tworzy³o 
ogó³em 24 stra¿aków ochotników oraz 
240 ludzi nale¿¹cych do przymusowej 
stra¿y po¿arnej. W latach tych aktywny-
mi cz³onkami bieruñskiej jednostki byli: 
ogniomistrz Grzegorz Suchy, zastêpca 
Emanuel Spyra, gospodarz Walenty 
Goy Jan Simon ,Jan Kocurek, Klemens 
Nega, Jan Siedlaczek, Lorenz Gawlik, 
Franciszek B³aszczyk, Jan Lubecki, Ja-
kub Seweryn, Jan Chromy, Józef Ja-
goda, Franciszek Wilczek, Józef Drobik 
Józef Pawe³czyk, August Hycz, Pawe³ 
Wiœniowski, Pawe³ Laby, Józef Kubica, 
August Latocha, Franciszek Wróbel i 
Józef Sajdok.

Przyk³adow¹ akcj¹ z tamtych cza-
sów niech bêdzie akcja z 22 sierpnia 
1911 roku. Tego dnia, o godz. 15.15 
zaalarmowano stra¿ w Bieruniu Sta-
rym o po¿arze w dominium (dworze) 
ko³o Browaru w Tychach. Do akcji wyru-
szy³ ogniomistrz i 5 stra¿aków. Na miej-
scu okaza³o siê, ¿e p³onê³a stara stajnia i 
dom mieszkalny robotników browarnia-
nych. Akcja gaœnicza trwa³a do 21.00 a 
zaprzêgu konnego u¿yczyli rolnicy Win-
cent Gawlik i Walenty Seweryn.

W 1917 roku wiêkszoœæ stra¿aków 
walczy³a na frontach wojny œwiatowej 
i nie mia³ kto gasiæ po¿arów. Kilka lat 
póŸniej w1925 roku -jak pisz¹ kroniki - 
w sk³ad zarz¹du wchodzili: prezes Rafa³ 
Krupa - burmistrz Starego Bierunia, wi-
ceprezes Antoni Skrzypiec, sekretarz 
Jan Gopek, skarbnik Marcin Kjiopek, 
naczelnik Ludwik Michalik, zastêpca 
Franciszek Gawlik oraz stra¿acy: Jan 
Hycz, Jan Chromy, Mateusz Kostyra, 
Jan Suchanek, Jan Nyga, Teodor Fi-

gul, Teodor Czempas, Jan Noras, Win-
centy Dudko, Karol Pocz¹tek, Jan La-
tocha, Franciszek Noras i Franciszek 
Krawczyk.

W 1931 roku nasi stra¿acy brali udzia³ 
w czterech powa¿niejszych akcjach 
po¿arniczych. 18 czerwca tego roku o 
godz. 8.00 zapali³a siê stodo³a nale¿¹ca 

do Marcina Knopka, sp³onê³y wów-
czas zgromadzone wewn¹trz s³oma i 
siano. Z kolei 8 sierpnia o godz. 10.45 
w skutek nieostro¿nego obchodze-
nia siê z ogniem, sp³on¹³ dom miesz-
kalny Walentego Cichego. Kilka dni 
póŸniej 17 sierpnia o godz. 17.30 pod-
czas gwa³townej burzy w skutek ude-
rzenia pioruna zapali³y siê dwie stodo³y 
i sp³onê³y zapasy œwie¿o zebranego 
zbo¿a oraz siana.

Wa¿nym dokumentem w historii OSP, 
by³ zatwierdzony uchwa³¹ Rady Miej-
skiej 4 sierpnia 1934 roku statut miej-
scowy dotycz¹cy obowi¹zku uregulo-

wania czynnej pomocy przy po¿arach 
w mieœcie Bieruñ Stary. Stworzono go 
na mocy ordynacji dla gmin miejskich z 
1853 r. i odnoœnej ustawy z roku 1904. 
Dotychczas obowi¹zywa³y wci¹¿ statuty 
i regulacje dotycz¹ce OSP pochodz¹ce 
jeszcze z 1906r zaœ nowy statut mia³ 
zast¹piæ obowi¹zuj¹cy dokument z 
roku 1908. Zgodnie z nowymi przepi-
sami, do czynnej pomocy, zobowi¹zani 
byli wszyscy miejscowi i zdolni do pracy 
mê¿czyŸni w wieku od 18-50 lat.

W 1939 roku powiêkszono stra¿ 
po¿arn¹ o oddzia³ obrony przeciw-
lotniczej (OPL). Wybuch drugiej woj-
ny œwiatowej, tylko przejœciowo zaha-
mowa³ dzia³anie OSP w mieœcie, gdy¿ 
niezale¿nie od ustroju i przynale¿noœci 
pañstwowej, po¿ary musia³y byæ ga-
szone. 

W czasie II wojny œwiatowej funkcjê 
komendanta pe³ni³ pan Gutman, 1945r. 
by³ nim Józef Klimza. W latach tych 
do stra¿y po¿arnej zosta³y powo³ane 
nastêpuj¹ce osoby: ogniomistrz Ludwik 
Michalik, Jan Noras , Franciszek Noras, 
Jan Rygu³a, Jan Nega, August Nyga, 
Jan Ficek, Ludwik Chachu³a, Pawe³ 
Stachoñ, Jan Hycz, Wincenty Dudka, 
Pawe³ Mikosz, Alfons Panek. Zastêpc¹ 
ogniomistrza zosta³ Jan Rygu³a. Jed-
nym z pamiêtnych po¿arów z czasów 
II wojny œwiatowej by³ ten z 1942 roku 
który wybuch³ w stra¿nicy na ul. Piasko-
wej. Prawdopodobnie ogieñ zaprószy³y 
bawi¹ce siê dzieci. W po¿aru sp³onê³a 
drewniana wie¿a i czêœæ dachu budyn-
ku murowanego. 

W styczniu 1945 roku Armia Czerwo-
na zarekwirowa³a motopompê wraz z 
wozem konnym na rzecz budowanego 
lotniska polowego w Bojszowach - Je-
dlinie. Niestety, po przejœciu frontu, ani 
po wojnie nie uda³o siê ju¿ tego sprzêtu 
odzyskaæ.

W tym samym roku komendan-
tem zosta³ wybrany Józef Klim-
za a zastêpc¹ Kazimierz Knopek. W 
1949r. remizê przeniesiono na ulice 
Miko³owsk¹ (obecnie Oœwiêcimska). 
W czasie wojny dom ten przebudowa-

Ze Szpricszopy do Remizy
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Bierunia Starego jest najstarsz¹ jednostk¹ po¿arnicz¹ na tere-
nie powiatu bieruñsko-lêdziñskiego. Œwiadczy o tym  statut OSP z dat¹ za³o¿enia 16 marca 
1896roku, przechowywany w archiwach w Pszczynie. Powo³anie stra¿y po¿arnej w Bieruniu 
w tym czasie by³o skutkiem po¿arów, które dwukrotnie, w latach 1677 i 1845, zniszczy³y miej-
skie zabudowania. W 1871r. w Opolu powsta³a „Ustawa dla gaszenia ognia w mieœcie Bieruñ”, 
póŸniej wybudowano remizê, oddan¹ do u¿ytku w 1873r. By³a drewniana, mieœci³a siê przy ul. 
Piaskowej; mieszkañcy nazwali j¹ Szpricszopa. 
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no z bo¿nicy ¿ydowskiej na boksy dla 
Niemieckiej Komunikacji Autobuso-
wej. Krótko po wojnie bieruñska stra¿ 
by³a wyposa¿ona w sikawkê rêczn¹ 
i wóz konny z motopomp¹. W 1952r. 
stra¿acy otrzymali starego mercede-
sa po¿arniczego, którego sami remon-
towali. W 1949r Urz¹d Miasta Bieruñ 
kupi³ dla nich skrzyniowego Stara 20 
a w 1965 roku Stara25. W roku 1965 
w sk³ad zarz¹du wchodzili: Prezes Ka-
zimierz Knopek Naczelnik Jan Gibas 
Z-ca naczelnika Jerzy Mantaj Skarb-
nik Teresa Ga³¹zowska Sekretarz Kle-
mens Wato³a.

W dokumentach, wœród opisów 
najpowa¿niejszych akcji zachowa³ siê 
po¿ar 12 stodó³ w Che³mie Œl¹skim w 
1967r., które sp³onê³y w ci¹gu 2 tygodni. 
W nastêpnym roku bieruñscy stra¿acy 
gasili wielki po¿ar Rafinerii Ropy Nafto-
wej w Czechowicach-Dziedzicach, bra-
li te¿ udzia³ w gaszeniu lasów w Koszto-
wach, Orzeszu i Imielinie. W 1972r. wy-
buch³ po¿ar zabytkowego drewnianego 
koœcio³a œw. Walentego; w jego gasze-
niu wziê³y te¿ udzia³ stra¿e z s¹siednich 
miejscowoœci. 

W akcji ratowania Walencinka udzia³ 
wziêli miêdzy innymi: Jan Gibas, Jan 
Stanek, Wiktor Kocurek, Roman Gibas, 
Czes³aw Bednorz, Janusz Baron, Wi-
told Wato³a, Józef Kuczek, Jerzy Plu-
ta, Jan Ficek, Walenty Seweryn i Fran-
ciszek Madeja.

W 1973roku zorganizowano zawo-
dy po¿arnicze, w których sekcje OSP 
Bieruñ Stary zajê³y I i II miejsce. Pierw-
szy remont stra¿nicy przeprowadzono 
w 1973r., a kolejny, w 1981r., trwa 4 lata. 
W 1975r. zosta³ wybrany nowy zarz¹d 
w sk³ad którego weszli: prezes Kazi-
mierz Knopek, naczelnik Jerzy Mantaj, 
zastêpca Franiszek Tomiczek, skarbnik 
Teresa Ga³¹zowska.

W czasie rozpoczêcia budowy FSM 
Tychy w naszej stra¿nicy stacjonowa³a 
Zak³adowa Zawodowa Stra¿ Po¿arna. 
Mimo trudnych warunków, w³aœnie 
wtedy powstaj¹ ¯eñska M³odzie¿owa 
Dru¿yna Po¿arnicza w sk³adzie: Maria 
Pomiet³o, Urszula Stachura, Halina Sta-
chura, Lidia Machura, Gabriela £osoñ, 
Maria Landa, Danuta Nyga, Dorota Ko-
koszka, Halina Miczk i Jadwiga Kobiór.

Dziêki staraniom Jerzego Manta-
ja, pe³ni¹cego funkcjê komendanta 
do 1991r., remiza stra¿acka staje siê 
popularnym oœrodkiem kulturalnym, 
wyposa¿onym w telewizor, radioadapter 
i sprzêt sportowo-turystyczny. W drugiej 
po³owie lat 80. bieruñscy stra¿acy bior¹ 
udzia³ w zawodach miejskich, a póŸniej 
rejonowych. W 1989r. zu¿yty sprzêt 
uzupe³niono samochodem Star Jelcz.

W roku 1990 zosta³ wybrany 
nowy zarz¹d w sk³ad którego weszli 
nastêpuj¹cy druhowie: prezes Ber-
nard Pieszek, naczelnik Grzegorz Ja-
nik, z-ca Franciszek Tomiczek, sekre-
tarz Miros³aw Kocurek, skarbnik Wiolet-
ta Tomiczek.

W tym te¿ roku, sekcja OSP Bieruñ zaj-
muje II miejsce w zawodach na szcze-
blu miasta Tychy i IV miejsce w zawo-
dach rejonowych. W czynie spo³ecznym 
stra¿acy po³o¿yli asfalt przed stra¿nic¹, 
posadzili tez drzewa i wymalowali obiekt 
oraz wybudowali pomieszczenia gospo-
darcze. Za udzia³ w gaszeniu olkuskich 
lasów bieruñska OSP otrzyma³a list po-
chwalny. 

Po przywróceniu Bieruniowi praw 
miejskich w 1991r. stra¿akom przy-

znano 30mln ówczesnych z³ na za-
kup sprzêtu. Kupiono drabinê alu-
miniow¹, mundury, buty, he³my, to-
porki i zatrzaœniki, a rok póŸniej 
motopompê i nowy samochód. 
Powo³ano te¿ Zarz¹d Miejski Zwi¹zku 
OSP Bieruñ-Lêdziny. Najwiêksze ga-
szone w 1991r. po¿ary mia³y miejsce 
w Libi¹¿u, Olkuszu, i KuŸni Racibor-
skiej. Najd³u¿sz¹ akcj¹, trwaj¹c¹ 21 
dni, by³ po¿ar lasu w rejonie £ysiny 
i budynków Agrohansy w Bieruniu 
w 1992r.Spowodowa³ on du¿e stra-
ty lasu, bo pali³ siê torf; w wyniku 
d³ugotrwa³ej pracy zniszczy³a siê mo-
topompa. Now¹ zakupi³ Urz¹d Miej-
ski. Za udzia³ w gaszeniu Rud Raci-
borskich medale otrzymali: Grzegorz 
Janik i Bernard Pieszek. W kwiet-
niu 1993r. stra¿acy organizuj¹ tur-
niej wiedzy po¿arniczej dla uczniów 

LO i szkó³ podstawowych Bierunia i 
Lêdzin. Do fina³u miejskiego turnie-
ju zakwalifikowa³ siê cz³onek OSP 
Bieruñ Stary Wojciech Gancerzo-
wicz, zdobywaj¹c II miejsce.

W dniu 12 czerwca 1994r. jednost-
ka OSP Bieruñ Stary otrzyma³a sztan-
dar, ufundowany przez w³adze miej-
skie, a tak¿e Z³oty Znak Zwi¹zku OSP 
za ponad 100-letni¹ dzia³alnoœæ w 
ochronie przeciwpo¿arowej, dla do-
bra spo³eczeñstwa i Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Lata 1994-97 to okres wal-
ki z po¿arami, udzia³ w akcjach powo-
dziowych oraz uczestnictwo w zawo-
dach sportowych. W 1996r. stra¿acy 
bior¹ udzia³ w akcji przeciwpowodzio-
wej w Czarnuchowicach, Bojszowach i 
Jedlinie, w nastêpnym roku ponownie 
w akcji przeciwpowodziowej w Czar-
nuchowicach, po przerwaniu wa³u na 
Przemszy, za co dziêkuje im prezes 
ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak i ko-
mendant Wojewódzki PSP w Katowi-
cach. 

W 1998 r. zostaje powo³any tym-
czasowy Zarz¹d Powiatowy ZOSP 
RP w sk³ad którego weszli druho-
wie: Naczelnik OSP Pieszek Ber-
nard V-ce Prezes Zarz¹du Powiato-
wego oraz Cz³onek Zarz¹du Powia-
towego Prezes OSP Kuczek Piotr 
.W 1999r. jednostkê w³¹czono do 
Krajowego Systemu Ratowniczo- 
Gaœniczego; zorganizowano tez 
po raz pierwszy uchwa³¹ zarz¹du 
powiatowego Dzieñ Stra¿aka., w 
którym przyznawano nagrody i 
wyró¿nienia, co sta³o siê tradycj¹ w 
latach nastêpnych. 

Sprzêt zostaje wzbogacony w ³ódŸ 
motorow¹, agregat pr¹dotwórczy, 
radiostacje, dzia³ko pianowe i nowy 
samochód. W 2000roku stra¿acy 
gasz¹ trzy du¿e po¿ary zabudowañ 
w Imielinie, Lêdzinach i Bieruniu, 
gasz¹ samochód na bieruñskim ryn-
ku oraz wyci¹gaj¹ topielca z Prze-
mszy. Grzegorz Pieszek zajmuje II 
miejsce w organizowanym po raz 
pierwszy Powiatowym Turnieju Wie-
dzy Po¿arniczej i Ekologicznej. W 
2001r. jednostka bieruñska otrzy-
muje nowy samochód ratowniczo-
gaœniczy Lublin, ufundowany przez 
gminê, a ze œrodków, uzyskanych z 
zarz¹du w Katowicach kupuje sprzêt 
ratownictwa drogowego, hydraulicz-
ny, aparaty powietrzne i motopompê 
p³ywaj¹c¹. Stra¿acy zostaj¹ prze-
szkoleni w zakresie ratownictwa dro-
gowego i technicznego. Jesieni¹ 
2001r. gasz¹ po¿ar budynku gospo-
darczego w Tychach-Jaroszowcu, 
wy³awiaj¹ topielca z Przemszy.
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Urodziny Rycerzy Floriana1

Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, W³adze Miasta Bierunia re-
prezentowa³ przewodnicz¹cy Rady Miasta Jan Wieczorek z 
grup¹ radnych oraz burmistrz Ludwik Jagoda z zastêpc¹ Ja-

nem Podleœnym. Wœród goœci stra¿aków obecni byli równie¿ 
pose³ na Sejm RP Alojzy Lysko, radny Sejmiku Wojewódz-
twa Œl¹skiego Józef Berger, starosta Powiatu Bieruñsko-
Lêdziñskiego Piotr Czarnynoga i komendant PSP w Tychach 
st. bryg. Kazimierz Utrata. 

Po uroczystym raporcie i wci¹gniêciu flagi pañstwowej de-
legacje z³o¿y³y kwiat pod pomnikiem a Micha³ Kuczek od-
czyta³ rys historyczny jednostki OSP Bieruñ. Nastêpnie dru-
howie otrzymali medale i odznaki:
MEDALE ZA ZAS£UGI DLA PO¯ARNICTWA OTRZYMALI:
Z³ote odznaki: Ludwik Jagoda, Piotr Kuczek, Miros³aw 
Ja³owy, Piotr Waniek.

Srebrne odznaki: Jerzy Olek, Janusz Sa³ata, Grzegorz 
Pieszek, B³a¿ej Tomera.
Br¹zowa odznaka: Janusz Kuczek
Wzorowy Stra¿ak: Agnieszka Strzop, Tomasz Matuszew-
ski, Kamil Górdek, Dawid Fabian, Piotr Pawe³ Kuczek.

Czêœæ oficjaln¹ zakoñczy³o odœpiewanie hymnu 
stra¿ackiego, specjalnie przygotowane na tê uroczystoœæ 
przez cz³onków chóru Polonia pod dyrekcj¹ Janusza 
Muszyñskiego. 

Zwieñczeniem œwiêta by³ stra¿acki poczêstunek oraz festyn 
przygotowany przez Bieruñski Oœrodek Kultury na którym 
uczestników bawi³y zespo³y: „Bierunianki”, „Bieruñskie Ba-
jery”, „Folk Band” oraz grupa taneczna „Hoorey”.




