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Wreszcie mamy d³u-
go wyczekiwan¹, 
w³asn¹ Komendê 

Powiatow¹ Policji. Po 

trwa j¹cych pó³tora roku 
formalnoœciach i niespe³na 
dwuletniej budowie poste-
runek w Œcierniach zosta³ 
oddany do u¿ytku. Tydzieñ 
temu, 29 wrzeœnia, na 
miesi¹c przed planowanym 
zakoñczeniem budowy, 
odby³o siê uroczyste otwar-
cie i poœwiêcenie placów-
ki, które po³¹czone zosta³y 
ze œlubowaniem 250 poli-
cjantów s³u¿by kandydac-
kiej. Blisko 3 tysi¹ce osób 
mog³o obejrzeæ estetyczne 
i funkcjonalne pomieszcze-
nia, w których od niedzie-
li czuwa siê nad naszym 
bezpieczeñstwem.

Jest to jedna z naj no-
woczeœniejszych komend 
w kraju. Sk³adaj¹ siê na ni¹ 
dwa budynki: administra-

cyjno biurowy i zaplecze 
techniczne. Ten pierwszy, 
trzypiêtrowy o powierzchni 
licz¹cej prawie dwa tysi¹ce 

metrów kwadratowych i 
kubaturze 5975 m3 mieœci 
miêdzy innymi sale odpraw, 
szatnie, laboratoria, maga-
zyny, sanitariaty, ³¹cznoœæ i 
kot³owniê obs³uguj¹c¹ ca³¹ 
komendê wraz z zapleczem 
technicznym. W pobli¿u 
wejœcia znajduje siê „nie-
bieski pokój”, wyposa¿ony 
w przytulanki, zas³onki i 
wygodne kanapy. To tu-
taj, jeœli zajdzie taka po-
trzeba, skrzywdzone dzie-
ci bêd¹ mog³y opowiadaæ 
o okropnoœciach, jakie 
ich spotka³y. W budynku 
g³ównym znajduj¹ siê te¿ 
sale do przes³uchañ dla po-
dejrzanych o pope³nienie 
przestêpstw, ju¿ bez wy-
godnych kanap i fira-
nek, dwie cele a tak¿e 

Przypomnijmy, ¿e w 
minionych wyborach 
do parlamentu Józe-

fowi Bergerowi zabrak³o 
24 g³osów. Mimo to, ci¹gle 
powtarza jak jest wdziêczny 
swoim wyborcom za uzy-
skane poparcie siêgaj¹ce 
kilku tysiêcy g³osów.

Wówczas wszyscy 
¿a ³o waliœmy, ¿e Bieruniowi 
po raz kolejny nie uda³o siê 
wprowadziæ swojego pos³a 
do parlamentu. Bo chocia¿ 
jest to stanowisko polityczne, 
to patrz¹c na interesy naszej 
bieruñskiej spo³ecznoœci nale¿y 
stwier dziæ, ¿e nie za le¿nie 

od sympatii i pogl¹dów 
politycznych - warto mieæ 
swojego krajana w Sejmie. 

Kiedy wygas³ mandat An-
drzeja Soœnierza, z koñcem 
wrzeœnia Józef Berger obj¹³ 
jego mandat. Z³o¿y³ odpo-
wiednie oœwiadczenie pra-
cownikom kancelarii Sej-

mu wraz ze wszystkimi 
obowi¹zuj¹cymi dokumenta-
mi ³¹cznie z oœwiadczeniem 
ma j¹t kowym. 

Teraz, jest pos³em elektem 
a na najbli¿szym posiedzeniu 
Sejmu - 10 paŸdziernika z³o¿y 
œlubowanie i zasi¹dzie w 
³awach poselskich.
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Bierunianin - Józef Berger z Platformy Obywatel-
skiej, zosta³ niedawno pos³em na Sejm po tym, 
jak Andrzej Soœnierz, staj¹c siê szefem NFZ, z³o¿y³ 
swój mandat. W czasie wrzeœniowej sesji Rady Mia-
sta, radni z przewodnicz¹cym Rady Janem Wieczor-
kiem i burmistrzem Ludwikiem Jagod¹, z³o¿yli na 
rêce pos³a ¿yczenia i bukiet kwiatów.  

Mamy bieruñskiego 
pos³a!!!

Komenda ju¿ pracuje
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Podczas kolejnego spotkania cz³onków Bieruñsko Lêdziñskiej Izby 
Przemys³owo Handlowej - burmistrz Ludwik Jagoda og³osi³ za-
miar startowania w zbli¿aj¹cych siê wyborach samorz¹dowych, 

rozpoczynaj¹c w ten sposób swoj¹ kampaniê wyborcz¹.
- Bieruñ stoi na firmach powiedzia³ burmistrz do przedsiêbiorców. 

Dziêki waszej aktywnoœci mieszkañcy maj¹ pracê a gmina wp³ywy z 
podatków, które przeznaczamy na rzecz wspólnego dobra.

- Zgodnie z pañskim has³em wyborczym - powiedzia³ prezes Izby 
Grzegorz Nowak zwracaj¹c siê do brumistrza - jesteœmy dumni z 
Bierunia. Nadal chcemy byæ. S¹dzê, ¿e g³osuj¹c na pana, za czte-
ry lata bêdziemy mieæ kolejne powody do dumy. Wtórowa³ mu Je-
rzy Olek - prezes ZTS „ERG” S.A - mówi¹c: Bieruñ dobrze wykorzy-
stuje swoje piêæ minut. W ostatnim czasie zrobi³ epokowy skok. Jest 
to zas³uga dobrego gospodarza - a Ludwik nim jest - i dlatego nale¿y 
go wspieraæ.

W czasie spotkania psycholog Katarzyna Jaworska radzi³a 
przedsiêbiorcom - Jak sobie radziæ ze stresem? Natomiast dr 
Ryszard Lenc wyg³osi³ prelekcjê: „Jak suktecznie rozmawiaæ z 
klientem?

WYDARZENIA

Kariera naszego pos³a jest niemal mo-
delowa. Zaczyna³ od obowi¹zków miej-
skiego radnego a przez 3 kadencje by³ 
wiceprzewodnicz¹cym rady. PóŸniej, jako 
radny wojewódzki reprezentowa³ interesy 
gminy i powiatu w Sejmiku Wojewódzkim. 
To dobra szko³a demokracji - mówi Józef 
Berger i dodaje - pracowa³em w dwóch 
komisjach: oœwiaty, zdrowia i kultury oraz 
w bud¿etowej. To daje znajomoœæ realiów 
finansowych i uczy aby nie podejmowaæ 
zbyt ryzykownych decyzji. 

Z dniem 10 paŸdziernika Józef Berger 
zawiesi swoje obowi¹zki dyrektora liceum 
ogólnokszta³c¹cego, przechodz¹c na urlop 
bezp³atny. Nied³ugo Starosta powierzy 
obowi¹zki dyrektora liceum komuœ innemu. 
W ten sposób koñczy siê pewna epoka w 
historii naszego liceum. 

Józef Berger stanie siê jak gdyby eta-
towym pracownikiem Sejmu. Jak nam 
powiedzia³, jako pracownik oœwiaty od 
35 lat, najbardziej chcia³by siê zaj¹æ kwe-
stiami edukacji. Chcia³by takich zmian 
strukturalnych, aby z³agodziæ proble-
my m³odzie¿y w okresie nauki w gim-
nazjach. Jego zdaniem szko³a pod-
stawowa mog³a by trwaæ szeœæ lat (od 
zerówki do pi¹tej klasy) gimnazjum 
trzy lata ³¹cz¹c obecn¹ szóst¹ klasê 
i dwie pierwsze klasy gimnazjum. Wtedy 
licea mog³y by trwaæ cztery lata skupiaj¹c 
m³odzie¿ o obecnej trzeciej klasy gim-
nazjum i obecnych licealistów. W sumie 
czas nauki ogó³em pozosta³by niezmie-
niony. Obecnie szko³a œrednia, trwaj¹ca 
faktycznie 2,5 roku, jest zdaniem pos³a 
zdecydowanie za krótkim okresem, aby 
dobrze przygotowaæ m³odzie¿ do matu-
ry. Warto by³oby wyd³u¿yæ ten okres w 
jednej szkole, zaj¹æ siê te¿ reform¹ pro-
gramow¹, rozwa¿aj¹c, czy wszystkie za-

kresy obowi¹zuj¹cych przedmiotów s¹ 
rzeczywiœcie niezbêdne. M³odzie¿y nale¿y 
pomóc, aby zmniejszyæ stresy, zwi¹zane z 
tym okresem edukacji.

Pose³ chcia³by siê zaj¹æ tak¿e sprawami 
naszego województwa, ale wiele zale¿y od 
tego, w jakich komisjach bêdzie pracowa³.

Wszyscy mo¿emy obserwowaæ to co 
dzieje siê na krajowej scenie politycznej. 
Waœnie i spory, groŸba wczeœniejszych wy-
borów. Jak wiadomo, teraz mamy dwóch 
pos³ów z naszego powiatu: Alojzego Ly-
sko z PiS-u oraz Józefa Bergera z PO.

Jednak czym innym jest ³awa po-
selska i g³osowania w Sejmie, czêsto 
podporz¹dkowane dyscyplinie partyj-
nej, a czym innym dzia³ania na rzecz 
tej spo³ecznoœci lokalnej, gdzie spo-
ro dobrego mog¹ zdzia³aæ ludzie 
z ró¿nych opcji politycznych. 

Józef Berger pytany o kontakty 
z pos³em Lysko odpowiada, ¿e znaj¹ siê od 
lat. £¹czy ich wspólna praca na rzecz lokal-
nej spo³ecznoœci. Uwa¿a go za starszego 
kolegê i mentora w sprawach parlamen-
tarnych. Bardzo ceni jego doœwiadczenie, 
poniewa¿ wielokrotnie korzysta³ z jego rad. 
Pose³ Lysko odwzajemnia te opinie a w 
liœcie gratulacyjnym pisze:

„(..)Wyra¿am ogromn¹ radoœæ, ¿e nasza 
ziemia rodzinna, któr¹ z mi³oœci piêknie na-
zywamy Rodni¹, powierzy³a Panu ten za-
szczytny ale i odpowiedzialny obowi¹zek, 
reprezentowania jej spraw w polskim par-
lamencie. Teraz bêdzie nas dwóch, a „co 
dwóch to nie jeden”. Liczê na wspó³pracê, 
przede wszystkim w sprawach Górnego 
Œl¹ska. ¯yczê mocnego wejœcia na trybunê 
sejmow¹, odwagi w podejmowaniu decyzji 
oraz skutecznych dzia³añ poselskich.(..)”

„(...) Radoœæ z faktu tak wspania³ego 
fina³u Pana spo³ecznego, wieloletnie-

go dzia³ania(...)” - wyrazi³ równie¿ bur-
mistrz Ludwik Jagoda. A starosta Piotr 
Czarnynoga pisze miêdzy innymi: „(...) 
Jesteœmy przekonani, ¿e tak jak dotych-
czas sprawy naszego regionu i jego 
mieszkañców, pozostan¹ najbli¿sze 
Pañskim spo³ecznikowskim i poselskim 
zainteresowaniom.(..)”. 

Za naszym poœrednictwem pose³ 
Józef Berger serdecznie dziêkuje: 
wszystkim, którzy oddali na nie-
go g³os w wyborach parlamentar-
nych, wszystkim z³o¿yli mu osobiœcie 
lub telefonicznie gratulacje w zwi¹zku 
z objêciem mandatu poselskiego. Obie-
cuje te¿, ¿e tak jak dotychczas bêdzie 
dzia³a³ na rzecz spo³ecznoœci Bierunia, 
powiatu i województwa œl¹skiego.
Postara siê - tak jak czyni³ to dotychczas 

- dzieliæ swoimi refleksjami na ³amach Rod-
ni poniewa¿ kontakt z wyborcami jest dla 
niego spraw¹ niezmiernie istotn¹. Dodaje 
jednak, ¿e wa¿ne jest, by byæ efektywnym 
w dzia³aniu, a nie tylko g³oœnym i popular-
nym medialnie cz³owiekiem.

W imieniu redakcji i czytelników Rodni 
¿yczymy mu wszystkiego najlepszego i 
wielu sukcesów na nie³atwej parlamen-
tarnej drodze.  

Zbigniew Piksa

Mamy bieruñskiego pos³a!!!1

Spotkanie przedsiębiorców
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si³ownia, w której policjanci bêd¹ mogli dbaæ o swoj¹ 
kondycjê. W holu znajduje siê poczekalnia dla interesan-
tów wraz z zapleczem sanitarnym. 

Budynek jest w pe³ni przystosowany dla potrzeb osób 
niepe³nosprawnych i wyposa¿ony we wszystkie instalacje 
u¿ytkowe. Poza podstawowymi, takimi jak woda kanalizacja i 
ogrzewanie mamy tu te¿ klimatyzacjê, instalacjê elektryczn¹ 
z oœwietleniem awaryjnym oraz 
niskonapiêciow¹ umo¿liwiaj¹c¹ na 
przyk³ad wykrywanie po¿aru, funk-
cjonowanie telewizji przemys³owej, 
okablowanie logiczne i alarm.

Zaplecze techniczne sk³ada siê 
z jednego wolnostoj¹cego boksu 
gara¿owego dla trzech samocho-
dów oraz pozosta³ych pomieszczeñ 
zblokowanych w trzech partero-
wych segmentach. S¹ tam kolejne 
gara¿e - dwa boksy na szeœæ sa-
mochodów, gara¿ dla motocykli, pomieszczenia z agrega-
tem pr¹dotwórczym, rêczna myjnia, warsztat gdzie konser-

wowane i naprawiane 
bêd¹ policyjne pojaz-
dy oraz kojce dla czte-
rech psów policyjnych 
s¹siaduj¹ce z ogrodzo-
nym wybiegiem. 

Na terenie komen-
dy znajdzie siê te¿ par-
king na 54 pojazdy o po-

wierzchni 674 m2, oraz dojazdy, place i chodniki o powierzchni 
1986 m2. a tak¿e zbiornik bezodp³ywowy na nieczystoœci p³ynne 
o pojemnoœci 50 m3. 

Koszt tej budowy wyniós³ blisko szeœæ milionów z³otych 
(5 753 243, 85), z czego wiêkszoœæ, bo prawie cztery mi-
liony, pochodzi z naszej gminnej kasy. Pracowaæ tu bêdzie 
120 osób, w tym 103 policjantów. Znajd¹ siê tu m.in. funk-
cjonariusze obs³uguj¹cy ten teren z komisariatów w Imieli-
nie, Lêdzinach i tyskiej komendy, a tak¿e ci, którzy tu miesz-
kaj¹ lecz zatrudnieni byli w Bielsku. Piêædziesiêciu z nich 
pracowaæ bêdzie w systemie zmianowym, a na najliczniej-
szej zmianie pracowaæ bêdzie oko³o dwudziestu osób.

W uroczystoœci otwarcia nowej Komendy Policji 
w Bieruniu oraz œlubowaniu nowego rocznika po-
licjantów udzia³ wziêli miêdzy innymi: przedstawi-
ciele w³adz samorz¹dowych sponsoruj¹cych 
budowê z burmistrzem Bierunia Ludwikiem Ja-

god¹ i starost¹ powiatu bieruñsko- lêdziñskiego Piotrem 
Czarnynog¹ na czele, Œl. Komendant Wojewódzki Policji w 
Katowicach inspektor 
Marek Karolczyk.

 Aktu poœwiêcenia 
dokonali ksi¹dz Ma-
rek Płaza - Kapelan 
Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Kato-
wicach oraz Ksi¹dz. 
Walerian Ogierman 
- Proboszcz Parafii 
œw. Bart³omieja w Bie-
runiu.

WYDARZENIA

1 Komenda ju¿ pracuje

Koszt budowy: ponad 7 mln z³ 
w tym: 

Miasto Bieruñ ok. 3,8 mln z³, 
Powiat Bieruñsko-Lêdziñski 2 mln z³, 

Gmina Bojszowy 0,5 mln z³,
Gmina Che³m Œl¹ski 0,1 mln z³. 

KWP Katowice 0,7 mln z³
Wyposa¿enie - 190.000 zł - Zaopatrzenie
50.000 zł Transport, 533.000 z³ - ³¹cznoœæ

- Ten budynek stanowi po-
wód do zazdroœci innych 

œl¹skich policjantów, którzy 
mog¹ tylko pomarzyæ 

o pracy w takich warun-
kach - przyzna³ inspek-

tor Marek Karolczyk, szef 
œl¹skiej policji.

Dziêkujê burmistrzo-
wi Bierunia i radnym tego 

miasta oraz wszystkim 
samorz¹dowcom  powia-
tu za wsparcie tej naszej 

inicjatywy - stwierdzi³ pod-
czas otwarcia starosta 

Piotr Czarnynoga.

- Jestem przekonany, 
¿e oddawany do u¿ytku 

budynek komendy bêdzie 
s³u¿y³ policjantom a 

policja bêdzie s³u¿y³a 
mieszkañcom Bierunia i 
ca³ego powiatu dzia³aj¹c 

na rzecz poprawy naszego 
bezpieczeñstwa - mówi³ -
burmistrz Ludwik Jagoda
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WYWIAD

: Czy jest pan dumny z Bie-
runia? Czy przeciętny mieszkaniec 
Bierunia może być dumny ze swo-
jego miasta?

- Burmistrz Ludwik Jagoda: Od-
powiem tak, w 2006 roku przeprowa-
dziłem podwójną analizę oczekiwań 
mieszkańców. Wraz z podatkami wy-
słaliśmy ponad 5 tysięcy ankiet z proś-
bą o przedstawienie własnej oceny 
władzy samorządowej. Z ponad 500 
ankiet, które wróciły do Urzędu wyni-
kało, że oceny w zasadzie są dobre 
(pisała o tym także Rodnia). Negatyw-
nych było zaledwie kilka. Drugą anali-
zę oczekiwań i ocen mieszkańców, w 
sierpniu tego roku, przeprowadziła ze-
wnętrzna firma. Także w tym wypad-
ku, w ocenach mieszkańców Bieruń i 
jego władze wypadają pozytywnie. Na 
przykład od kilku lat nie mamy proble-
mów ze służbą zdrowia czy szkolnic-
twem. To oznacza, że w obu tych dzie-
dzinach stworzyliśmy warunki, zado-
walające mieszkańców. 

Nasi przyjaciele, mieszkańcy, którzy 
kiedyś wyjechali stąd do Niemiec a te-
raz tu przyjeżdżają, twierdzą, że nasze 
miasto jest teraz bardziej czyste niż 
miasta niemieckie, w których mieszka-
ją. Wielu z sentymentem wraca swoich 
korzeni, są zadowoleni ze zmian, jakie 
tu zachodzą. 

: A drogi? A bezpieczeństwo?

- Ludwik Jagoda: Oczywiście, nig-
dy nie jest tak by wszystko było zała-
twione od razu.

Za najpoważniejszą nie załatwioną 
sprawę mieszkańcy całkiem słusznie 
uważają drogi. Konkretnie DK 44 czy-
li ulice Warszawską i Turnyńską. Mógł-
bym powiedzieć: są drogi krajowe, 
wojewódzkie, powiatowe a ja jestem 
burmistrzem gminy. Ale przecież te 
wszystkie drogi są: bieruńskie i dlatego 
leżą mi mocna na sercu. Uczestniczy-

łem wspólnie z mieszkańcami w kilku 
protestach w sprawie stanu dróg kra-
jowych. A jednocześnie jako burmistrz 
zabiegałem o remont tych dróg. Teraz, 
do końca listopada DK 44 będzie ina-
czej wyglądać. Niestety musimy zno-
sić trudy remontu ale efekt będzie wi-
doczny już niebawem. Zresztą już te-
raz mam pisemne podziękowanie od 
mieszkańców za to, cośmy już zrobili. 

: A bezpieczeństwo? Prze-
cież poprawa bezpieczeństwa była 
jednym z głównych motywów po-
przedniej kampanii wyborczej. 
Zresztą, nie tylko pańskiej. 

- Ludwik Jagoda: W zadaniach 
własnych gminy są takie podstawo-
we zagadnienia, jak: edukacja, zdro-
wie, komunikacja i bezpieczeństwo 
publiczne. Musimy robić wszystko, 
aby mieszkańcy czuli się bezpiecz-
nie. Czasem trochę mi żal 4 milionów 
zł wydanych na budowę komendy po-
licji. Ile za to można by zrobić dróg i 
chodników... Ale zaraz uświadamiam 
sobie, że nie było wyjścia. Jak zapew-
nić bezpieczeństwo, kiedy policja była 
w Tychach czy Lędzinach? 

Od tygodnia mamy Powiatową Ko-
mendę Policji w Bieruniu. Ponad setka 
funkcjonariuszy będzie w naszym mie-
ście: część ruszy do patrolowania ulic 
inni tylko będą się przemieszczać przez 
Bieruń ale już to wystarczy aby poprawić 
stan bezpieczeństwa w naszym mieście. 

Poniesione przez nas koszty, obligu-
ją obie strony i policja będzie rozlicza-
na za działanie na rzecz bezpieczeń-
stwa, podobnie jak wszystkie komen-
dy policji w kraju.

: Trochę się pan tu chwali 
panie burmistrzu...

- Ludwik Jagoda: Nie chwalę tylko 
przedstawiam fakty. Zresztą, podob-
na jest ocena firm i instytucji zewnętrz-

nych, które nie mają żadnego interesu 
by promować akurat Bieruń. 

Nie tylko w mojej ocenie, ta kadencja 
dla miasta nie była kadencją zmarno-
waną. Dzięki prężnie rozwijającym się 
zakładom miasto jest coraz silniejsze 
ekonomicznie. Pisała o tym ogólno-
polska gazeta samorządowa „Wspól-
nota”, plasując Bieruń na 14 miejscu 
w kategorii miast do 20 tys. Mieszkań-
ców, w rankingu dochodów samorzą-
dowych w skali kraju.

Również w ocenie ekspertów wy-
najętych przez dziennik Rzeczpospo-
lita przez ostatnie dwa lata Bieruń był 
bardzo wysoko w rankingu polskich 
gmin. Na 2900 gmin w Polsce plaso-
wać się w pierwszej czy drugiej po-
łówce setki wszystkich miast, to coś 
znaczy.

To znaczy, że pieniędzy naszych 
podatników nie przejadamy, ale dba-
my o rozwój naszego miasta. Moż-
na też wspomnieć o szeregu in-
nych wyróżnień, jak „Gmina ekolo-
giczna” czy nagród z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska. 
Są to wszelkie zewnętrzne znamio-
na tego, że w Bieruniu dzieje się do-
brze. Na to by można nałożyć odczu-
cia mieszkańców, analizę publikato-
rów, choć jak to mówią: jeszcze się 
taki nie urodził, co by każdemu do-
godził. 

: Dziękuję za rozmowę. Na-
stępnym razem porozmawiamy o 
inwestycjach, budownictwie, miej-
scach pracy oraz rozwoju sportu i 
kultury. Myślę, że tematów nam ni 
braknie a mieszkańcom – czytelni-
kom Rodni należy się takie wszech-
stronne rozliczenie burmistrza. 

Ludwik Jagoda: Nie mam przed 
mieszkańcami żadnych tajemnic: co 
roku rozliczam się przed nimi pod-
czas spotkań środowiskowych, za-
wsze chętnie przyjmuję mieszkańców 
podczas dyżurów i właściwie przy każ-
dej nadarzającej się okazji jestem do 
dyspozycji obywateli Bierunia. Chęt-
nie też przyjmuję zaproszenie do roz-
mowy ze strony gazety Rodnia i udzie-
lę odpowiedzi na pańskie i czytelni-
ków pytania. 

Kadencja – próba bilansu
Dobiega końca kolejna kadencja Rady Miejskiej i burmistrza. Zbliża 
się czas rozliczeń. Zanim ostatecznej oceny działań władz samorządo-
wych  dokonają wyborcy spróbujmy „po dziennikarsku” rozliczyć bur-
mistrza Ludwika Jagodę z tego co zrobił w ciągu ostatnich czterech 
lat. Nie jest to zadanie łatwe, trudno cztery lata zmieścić w kilku sło-
wach. Dlatego też rozmowę z burmistrzem podzieliliśmy na dwie czę-
ści, zdając sobie sprawę, że i tak wszystkich tematów nie poruszymy. 
Dziś część pierwsza naszej rozmowy, za dwa tygodnie kolejna. 
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WYBORY

Zegar wyborczy odmierza rytmicz-
nie kolejne terminy czynnoœci wy-
borczych. W dniu 23 wrzeœnia, a 

œciœlej 25 wrzeœnia br. min¹³ termin 
do zawiadomienia Pañstwowej Ko-
misji lub Komisarza Wyborczego o 
utworzeniu komitetów wyborczych 
oraz o zamiarze zg³aszania kandyda-
tów na radnych. Termin koñcowy tej 
czynnoœci wpisany w kalendarzu na 
sobotê 23 wrzeœnia, jako dzieñ wol-
ny od pracy zgodnie z ordynacj¹ wy-
borcz¹ przesuniêto na poniedzia³ek 25 
wrzeœnia. Pañstwowa Komisja Wybor-
cza rejestrowa³a komitety zg³aszane 
przez partie polityczne, które 
bêd¹ rejestrowa³y listy kandyda-
tów w ca³ym kraju. Wojewódz-
ki Komisarz Wyborczy przyj-
mowa³ zg³oszenia, czyli reje-
strowa³ komitety wyborcze 
ubiegaj¹ce siê o manda-
ty radnych do rad gmin, 
powiatów oraz Sejmiku. 
W skali kraju wybiera-
ni bêd¹ radni do 2.826 
rad, a do obsadze-
nia bêdzie 46.790 manda-
tów. W naszym województwie wy-
branych bêdzie 3.268 radnych do 185 
rad ró¿nych szczebli. W terminie po-
danym na wstêpie zosta³y podane do 
publicznej wiadomoœci obwieszczenia 
Burmistrza o okrêgach wyborczych, 
ich granicach, numerach i liczbie rad-
nych wybieranych w okrêgu wybor-
czym oraz o siedzibie Miejskiej Komisji 
Wyborczej do wyborów do rad gminy 
rady, powiatu, sejmiku województwa 
oraz wyboru burmistrza. Na obszar 
Bierunia Wojewódzki Komisarz Wy-
borczy zarejestrowa³ 9 komitetów 
wyborczych. Dokonali tej czynnoœci 
pe³nomocnicy wszystkich znanych 
od lat w Bieruniu stowarzyszeñ takich 
jak: Mi³oœników 600 letniego Bierunia, 
który zarejestrowa³ dwa komitety. Je-
den pod szyldem znaku firmowego 
stowarzyszenia. Drugi zaœ jako komi-
tet mieszkañców. Pozosta³e stowarzy-
szenia: Mi³oœników Ziemi Bieruñskiej 
„Por¹bek”, Spo³eczno-Ekologiczne 
„Nasz Region”, „Mieszkañców Osiedli 
w Bieruniu” zarejestrowa³y po jednym 
komitecie. W Bieruniu zarejestrowa³y 
siê równie¿ nastêpuj¹ce komitety: 
„Maria B³a¿ek”, „Inicjatywa Spo³eczna 
dla Bierunia”, „Po sukces dla Ciebie i 
Twojego Miasta” oraz „S¹siedzi”. Do 
czasu publikacji artyku³u nie jest zna-
na liczba komitetów zarejestrowanych 
w Pañstwowej Komisji Wyborczej. 
Nale¿y jednak przyj¹æ, ¿e dokona³y 
tej czynnoœci wszystkie najwiêksze 
partie, czyli: PiS, PO, Samoobrona, 

PSL, SDPL, SLD, LPR i kilka innych, 
które nie potrafi¹ zdobyæ manda-
tów do parlamentu, lecz w wyborach 
samorz¹dowych mog¹ odnieœæ suk-
ces. Œmia³o mo¿na przyj¹æ, ¿e o man-
daty do Rady Miejskiej oraz Rady Po-
wiatu bêdzie rywalizowa³o kilkanaœcie 
komitetów. W pierwszej czêœci infor-
macji wyborczych podana zosta³a 
liczba mieszkañców przypadaj¹cych 
na mandat do Rady Miejskiej. Mier-
nikiem jest liczba mieszkañców w 
mieœcie na dzieñ 31 grudnia roku 
poprzedzaj¹cego rok wyborów. Na 
ka¿dy ze statystycznych mandatów 
do Rady Miejskiej w Bieruniu przy-

pada 1.327 mieszkañców. Do 
Rady Powiatu wybra-

nych bêdzie 17 
radnych, w 

tym 6 z 
Bierunia, czyli 
na mandat przypada 
3.317 mieszkañców. Na sta-
tystyczny mandat do Powiatu, w 
którym mieszka³o na dzieñ 31 grud-
nia 2005 roku 55.800 osób przypada 
3.228 mieszkañców.

Znacznie trudniej bêdzie uzyskaæ 
mandat do Sejmiku Województwa 
Œl¹skiego. Przypominamy, ¿e Bieruñ 
wspólnie z pozosta³ymi gminami 
Powiatu Bieruñsko Lêdziñskiego, 
Powiatem Pszczyñskim, do które-
go nale¿¹ Gocza³kowice Zdrój, Ko-
biór, MiedŸna, Paw³owice, Pszczy-
na i Suszec oraz Mys³owicami, Ty-
chami wchodzi wraz z Katowicami 
do okrêgu katowickiego, z którego 
wybieranych bêdzie 7 radnych. W 
okrêgu tym ³¹cznie mieszkaj¹ 677.372 
osoby, czyli na statystyczny man-
dat przypada 96.767 mieszkañców. 
Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e uzyska-
nie mandatu do Sejmiku jest tak samo 
trudne, o ile nie trudniejsza od ubiega-
nia siê o mandat pos³a do Sejmu RP.

Mamy równie¿ za sob¹ drug¹ 
czynnoœæ zapisan¹ w kalendarzu wy-
borczym. W dniu 28 wrzeœnia Woje-
wódzki Komisarz Wyborczy powo³a³ 
terytorialne komisje wyborcze, w 
tym 7 osobow¹ Miejsk¹ Komisjê 
w Bieruniu. W sk³ad jej wchodz¹: 
El¿bieta Wo³dziñska, Sebastian Ja-

niszewski, Tadeusz Ryba, Krystyna 
Trzoñska, Bernadeta Kawa, Anna 
Pyka oraz Sylwia Orocz. Cz³onków 
do tej komisji zg³aszali pe³nomocnicy 
komitetów wyborczych. 

Do pracy w Miejskiej Komisji 
zg³oszono pocz¹tkowo mniejsz¹ 
liczbê od ustawowego 7 osobowe-
go minimum. W wyniku interwencji u 
pe³nomocników umo¿liwiono Komisa-
rzowi Wyborczemu powo³anie sk³adu 
minimalnego.

Trudno siê dziwiæ, ¿e nie by³o nadmia-
ru chêtnych. Praca, dos³ownie praca, 
dyspozycyjnoœæ i odpowiedzialnoœæ 
rozpoczyna siê dla tej Komisji od dnia 
ukonstytuowania, czyli od pierwsze-
go posiedzenia, które mia³o miejsce 
w dniu 2.10.br., a zakoñczy siê nie 
wczeœniej ni¿ 13 listopada. Wynagro-
dzenie za pracê w tej komisji jest bar-
dzo niewielkie, wrêcz symboliczne. 

Pierwsze posiedzenie Komisji 
zwo³a³ Burmistrz. Komisja 

dokona³a na nim wybo-
ru przewodnicz¹cego, 

jego zastêpcy w osobach 
Krystyny Trzoñskiej i Syl-

wii Orocz, ustali³a grafik 
dy¿urów oraz zapozna³a siê 

z kalendarzem wyborczym i 
wytycznymi Pañstwowej Ko-

misji Wyborczej. W dwóch ter-
minach 13 paŸdziernika, kiedy 

up³ywa termin rejestracji list 
radnych oraz 18 paŸdziernika, 

kiedy up³ywa termin rejestracji kan-
dydatów na burmistrza, Miejska Ko-
misja zakoñczy pracê o godz. 24.00.

Komisja wykonywaæ bêdzie wiele 
zadañ podanych w ordynacji wybor-
czej, w tym m.in. zarejestruje listy kan-
dydatów na radnych oraz kandydatów 
na burmistrza, dokona wyboru Obwo-
dowych Komisji Wyborczych, zapew-
ni im sprawn¹ pracê, zleci druk kart do 
g³osowania, ustali wyniki wyborów itd.

Pe³nomocnicy komitetów wybor-
czych, poczynaj¹c od 3.10.br. mogą 
zg³aszaæ kandydatów na radnych w 
okrêgach wyborczych. Komitet wy-
borczy mo¿e zg³osiæ w ka¿dym 
okrêgu wyborczym tylko jedn¹ listê 
kandydatów. Kandydat mo¿e byæ 
zg³oszony tylko jeden raz, w jednym, 
okrêgu wyborczym, na jednej liœcie. 
Kandydowaæ mo¿na tylko do jednej 
rady. Kandydatem na radnego mo¿e 
byæ obywatel polski maj¹cy prawo 
wybieraæ, który najpóŸniej w dniu wy-
borów koñczy 18 lat, stale zamieszku-
je na obszarze dzia³ania rady, do której 
kandyduje i jest wpisany do reje-
stru wyborców w gminie na ob-
szarze dzia³ania danej rady, nie 

ABC wyborów 
samorządowych

14
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W uzasadnieniu wnio-
sku, które opubli-
kowano w „Rodni” 

oraz na stronach interneto-
wych Urzêdu, zosta³ przy-
toczony przedmiot sporu. 
Wniosek dotyczy gruntów 
o pow. 123,0048 ha. S¹ to 
grunty których mimo wie-
loletnich starañ nie odzy-
skano od Tychów. Znajduje 
siê na nich czêœæ terenów 
fabryki Fiat Auto Poland. 
S.A., na których prowadzi 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 
poza Fiatem kilkanaœcie 
podmiotów, grunty zajête 
przez Górnoœl¹skie Przed-
siêbiorstwo Wodoci¹gów 
w Katowicach wielorodzin-
ny blok mieszkalny przy 
ul. Oœwiêcimskiej 345, 
znajduj¹cy siê poza ogro-
dzeniem fabryki, czêœæ ul. 
Oœwiêcimskiej oraz by³e 
zaplecze poinwestycyj-
ne Fabryki Samochodów 
Ma³olitra¿owych, po³o¿one 
poza ogrodzeniem fabryki 
wzd³u¿ drogi prowadz¹cej 
do s¹siedniej gminy Lê-
dziny, wyodrêbnione geo-
dezyjnie i sprzedanie in-
nym podmiotom.

Obecnie budowane s¹ na 
nim w du¿ym tempie hale 
produkcyjne. W wyniku 
prac geodezyjnych odtwo-
rzono przebieg granicy hi-
storycznej ze zdumiewaj¹c¹ 
dok³adnoœci¹. Nie przeszko-
dzi³o w tym scalenie czêœci 
gruntów na terenie fabryki, 
co spowodowa³o zmianê 
ich numeracji, powierzch-
ni dzia³ek oraz w³¹czenie 
ca³ego obszaru, czêœci 
obrêbu geodezyjnego 
Bieruñ Stary do obrêbu 
geodezyjnego Jaroszowi-
ce. Nie zmieniono jednak 
granic dzia³ek po dokona-
nej zmianie, czyli zachowa-
no poprzedni historyczny 
przebieg granicy.

Mo¿na odnieœæ wra¿enie, 
¿e nieudolnie zatarto œlady 
bieruñskie na terenie fabry-
ki. Komu przeszkadza³o, 
¿e czêœæ fabryki Fia-
ta znajdowa³a siê w 
obrêbie geodezyjnym sta-
robieruñskim? Na to pyta-
nie mogliby odpowiedzieæ 
autorzy pomys³u, tylko 

gdzie ich szukaæ. Pod-
czas gromadzenia doku-
mentacji niezbêdnej do 
przes³ania Wojewodzie 
wniosku okaza³o siê, ¿e w 
wyniku odtworzenia histo-
rycznych granic nie trze-
ba dzieliæ dzia³ek. By³oby 
to zbyt piêkne, lecz nieste-
ty rys historycznej grani-
cy powoduje, ¿e w trzech 
przypadkach biegnie ona 
przez hale, a to w oce-
nie wojewódzkiego nad-
zoru geodezyjnego jest 
sprzeczne z przepisami 
rozporz¹dzenia Rady Mi-

nistrów w sprawie sposo-
bu i trybu dokonywania 
podzia³u. Do przes³anego 
Wojewodzie wniosku do-
³¹czono wstêpny pro-
jekt podzia³u, w którym 
dokonano niewielkiego 
odstêpstwa od granic hi-
storycznych. Polega³o ono 
na poprowadzeniu granic 
w taki sposób, aby obiek-
ty budowlane znalaz³y siê 
w granicach jednej lub dru-
giej strony. Granice po-
prowadzono w taki spo-
sób aby bieg³y wzd³u¿ 
wewnêtrznych dróg Fa-
bryki lub po licach hal. Z 
pe³n¹ premedytacj¹ nowy 
przebieg granicy popro-
wadzony zosta³ w taki spo-

sób aby dyrekcja Fabry-
ki znalaz³a siê w Tychach. 
W ten sposób przyjêto, ¿e 
druga strona sporu zosta-
nie pozbawiona argumen-
tów. W g³oœnej kampanii 
medialnej prezydent Ty-
chów wmawia³ opinii pu-
blicznej, ¿e Bieruñ chce 
zabraæ Tychom Fabrykê 
i presti¿, co spowodu-
je zmianê adresu Fabryki 
i zwiêkszy koszty, a co w 
jego ocenie bêdzie bardzo 
szkodliwe. W nowym po-
dziale zrównowa¿ono ob-
szarowo powierzchniê. 

Oznacza to, ¿e w Ty-
chach pozostawiono dy-
rekcjê Fabryki, w³¹czaj¹c 
jednoczeœnie inny obszar, 
który nigdy nie nale¿a³ do 
Bierunia. Wnioskowana 
nowa granica to oddanie 
Bieruniowi 123,0048 ha. 
S³u¿by Wojewody uzna³y, 
¿e wniosek musi byæ opar-
ty o jeden wariant prze-
biegu granicy. Sugerowa-
no równie¿, ¿e konsulta-
cje z mieszkañcami prze-
prowadzono w oparciu 
o historyczny przebieg. 
Kontroluj¹cy wniosek zwró-
cili uwagê, ¿e niektóre doku-
menty do niego do³¹czone 
podpisali urzêdnicy tyscy 
z upowa¿nienia prezyden-

ta, a winien to uczyniæ on i 
nazwaæ je zaœwiadczeniem, 
bo taki wymóg okreœlony 
jest w rozporz¹dzeniu re-
guluj¹cym procedurê po-
stêpowania przy dokony-
waniu zmiany granic. Trze-
cim wreszcie powodem 
zwrócenia wniosku by³ brak 
uchwa³y Rady Miasta Ty-
chy podsumowuj¹cej wy-
niki konsultacji przeprowa-
dzonych w tym mieœcie. Do 
wniosku Bierunia do³¹czono 
uchwa³ê Rady Miasta Tychy 
podjêt¹ w styczniu, któr¹ 
zakwestionowa³ Wojewo-
da, zarzucaj¹c ¿e uchwa³a 
zosta³a podjêta bez prze-
prowadzenia konsultacji. 
W lutym br. Rada Miasta Ty-
chy podjê³a dwie uchwa³y. 
W pierwszej przyjê³a pro-
cedurê dotycz¹c¹ konsul-
tacji, a w drugiej ustali³a 
sk³ad komisji, której po-
wierzono ustalenie wyni-
ków konsultacji. W celu 
zachêcenia mieszkañców 
do udzia³u, w³adze tyskie 
nag³oœni³y medialnie temat i 
potraktowa³y go na weso³o. 
Podjê³y proœbê wmówie-
nia opinii publicznej, w tym 
w³asnym mieszkañcom, 
¿e Fiat by³ zawsze w Ty-
chach. To nic innego jak 
tworzenie historii opartej 
o k³amstwa. Na stronach 
internetowych Bierunia 
opublikowano akty praw-
ne, które œwiadcz¹ o tym, 
¿e tak nigdy nie by³o. Na 
potrzeby budowy ówcze-
snej Fabryki Samochodów 
Ma³olitra¿owych zabrano 
Bieruniowi w 1972 roku 
320 ha gruntów, a na za-
wsze straci³y niezale¿noœæ 
spo³ecznoœci Urbanowic i 
Jaroszowic, bo to w³aœnie 
na tych terenach budowa-
no fabrykê. Smutne w to-
czonym sporze by³o to, ¿e 
strona tyska przekroczy³a 
granice przyzwoitoœci. 
Nie wystarczy³o tr¹bienie 
i parada kilkudziesiêciu 
ró¿nych pojazdów oraz ko-
szulki i plakietki. 

TERENY WOKÓŁ FIATA

CI¥G DALSZY 
NAST¥PI

W dniu 5 maja br. na rêce Burmistrza Ludwika Ja-
gody wp³ynê³o pismo z Biura Dyrektora Generalnego 
Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego, którym zwrócono 
siê z proœb¹ o uzupe³nienie wniosku Rady Miejskiej w 
Bieruniu o dokonanie zmiany granic administracyjnych 
pomiêdzy gminami Bieruñ i Tychy. Wniosek wraz z do-
kumentacj¹ przes³ano w dniu 31 marca Wojewodzie do 
zaopiniowania. Przez ponad miesi¹c analizowano prze-
kazan¹ dokumentacjê, nie nadaj¹c jej w ogóle biegu do 
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Stwier-
dzono natomiast, ¿e za³¹czone do wniosku dokumenty 
zawieraj¹ braki i nieœcis³oœci, nie pozwalaj¹ce na zaopi-
niowanie wniosku  i nadaniu mu dalszego biegu, tj. prze-
kazanie Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Administracji 
w celu prowadzenia postêpowania poprzedzaj¹cego 
wydanie przez Radê Ministrów rozporz¹dzenia w spra-
wie projektowanej zmiany.

Dokończenie 
w następnym 

numerze
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czystoœci miasta, i w³¹czy³y 
siê do akcji, organizuj¹c 
imprezê pod tytu³em „Weso³e 
pocz¹tki - mi³ego pocz¹tki”. A 
wziêli w niej udzia³: Stowarzy-
szenie Mieszkañców Osiedli 
I i II przy ulicach Granitowej, 
Warszawskiej i Wêglowej w 

Bieruniu, Sto-
w a r z y s z e -
nie Mi³oœników 
600letniego Bie-
runia, Stowarzy-
szenie Big Budo 
Polska, Ludowy 
Klub JeŸdziecki 
Solec, Pol-
ski Zwi¹zek 
Wêdkarski Ko³o 
Bieruñ Stary, 
Polski Zwi¹zek 

Hodowców Go³êbi Poczto-
wych Oddzia³ Bieruñ Stary, 
Polski Zwi¹zek Hodowców 
Go³êbi Pocztowych Oddzia³ 
Bieruñ Nowy, Polski Zwi¹zek 
Emerytów i Rencistów oraz 
Stowarzyszenie Gospodar-
czo-Ekologiczne Nasz Re-
gion - Organizator imprezy. 
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ 
tak¿e Burmistrz Miasta Bieru-
nia Ludwik Jagoda. Stowa-
rzyszenia wczeœniej wybra³y 
miejsca, które wed³ug nich 
potrzebowa³y oczyszcze-
nia, a w okolicach godzi-
my 18:00 na ty³ach Szko³y 
Podstawowej w Œcierniach 
rozpoczê³a siê seria kon-
kurencji: rzut beretem z an-
tenk¹ na odleg³oœæ, strzela-
nie z procy do celu, rzucanie 
lotkami do tarczy, „str¹canie 
szczura” i „wieszanie 
gwoŸdzi”. Konkurencje da³y 
okazjê do dobrej zabawy i 
integracji stowarzyszeñ. Dla 
zwyciêzców przygotowane 

by³y trofea w postaci pucha-
rów (tradycyjnych i trochê 
mniej). G³ówn¹ nagrodê zdo-
by³ Ludowy Klub JeŸdziecki 
„Solec”, a by³a ni¹ prze-
chodnia statuetka z niespo-
dziank¹ w œrodku. 

Przewiduje siê powtórze-

nie imprezy w przysz³ym 
roku i stworzenie z niej 
przedsiêwziêcia o charakte-
rze cyklicznym. Nie mo¿na 
pomin¹æ du¿ego wspar-
cia w organizacji akcji, ja-
kiego udzieli³ Urz¹d Miejski 
w Bieruniu oraz Bieruñski 
Oœrodek Kultury.

SPRZĄTAMY ŚWIAT

Tradycyjnie już nasza 
szkoła wzięła udział 
w akcji Sprzątanie 

Świata. Świadomi potrzeby 
dbania o roślinność, środo-
wisko, potrzeby segregacji 
i zbierania śmieci, ucznio-
wie naszej szkoły pod opie-
ką nauczycieli wzięli udział 
w piątkowej akcji. W przed-
dzień akcji na lekcjach wy-
chowawczych poruszano 
problematykę ekologii i po-
trzebę dbania o najbliższe 
środowisko. Sprzątaliśmy 
najbliższe okolice szkoły 
oraz okolice Łysiny. Każdy 
uczeń otrzymał od organi-
zatora akcji niezbędne rę-
kawiczki, uczniowie wypo-
sażeni zostali również w 
worki na śmieci. Dzięki ta-
kim akcjom nasza okoli-
ca staje się nie tylko czy-
ściejsza i przyjemniejsza, 
budzi się również świa-
domość ekologiczna mło-
dych ludzi.

WOKÓŁ NAS

W dniach 15 - 17 
wrzeœnia mia³o 
miejsce Sprz¹tanie 

Œwiata. W tych dniach wie-
lu ludzi mia³y jeden cel - 
oczyœciæ zaniedbane tereny 
miast i wsi w których miesz-
kaj¹, gdy¿ jak wiadomo, 
Matka Ziemia sama sobie 
nie poradzi z tonami œmieci, 
które niestety w³aœnie ludzie 
jej zafundowali. 

Tak¿e i w Bieruniu wielu 
ludzi postanowi³o sprz¹taæ, 
czego efektem by³o 
kilkadziesi¹t zebranych wor-

ków œmieci. Do sprz¹tania 
w³¹czy³y siê tradycyjnie 
bieruñskie szko³y: Szko³a 
Podstawowa Nr 1, Gimna-
zjum Nr 1 i Nr 2, Przedszko-
le Nr 1 i Nr 2 oraz Powiato-

wy Zespó³ Szkó³. Uczniowie 
otrzymali worki na œmieci 
oraz rêkawiczki, sprz¹tali 
naturalnie pod bacznym 
okiem nauczy-
cieli. Nie tyl-
ko czystoœæ, ale 
tak¿e budowa-
nie œwiadomoœci 
e k o l o g i c z n e j , 
to g³ówny cel 
przedsiêwziêcia. 
Treœci ekolo-
giczne rozpo-
w s z e c h n i a m y 
tak¿e podczas 

godzin wychowawczych, 
przeprowadzaj¹c na ten te-
mat lekcje. 

Stowarzyszenia dzia-
³aj¹ce w Bieruniu tak¿e nie 
by³y obojêtne na problem 

Piêkniejszy Bieruñ 

Operator - Bieruñska Fundacja Inicjatyw Gospodar-
czych zwraca siê z proœb¹ do mieszkañców Bierunia, 
którzy uczestnicz¹ w Programie w 2006 r., a do chwi-
li obecnej nie maj¹ zawartej umowy na modernizacjê 
kot³owni, aby najpóŸniej do dnia 12.10.2006 r. zg³osi³y 
siê do Fundacji w celu zawarcia umowy.

Bieruñska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, przy-
pomina wszystkim zakwalifikowanym do „Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieœcie Bieruñ” w 2006 r., 
¿e wszystkie inwestycje zwi¹zane z Programem powin-
ny byæ ukoñczone do dnia 30.11.2006 r.

Telefon kontaktowy (032) 324 - 25 - 08. 
Adres: 43-155 Bieruñ ul. Turystyczna 1

Bernard Pustelnik

Uwaga Mieszkañcy! 
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Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
Poniedziałki: Godz. 16.00 – „TUPTUSIE” - zajęcia taneczne dla naj-
młodszych prowadzone przez p. Aleksandrę Parysz, Godz. 17.00 
-  „HOORAY”- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży prowadzone 
przez p. Aleksandrę Parysz
Wtorki: Godz. 14.30 – Zajęcia TEATRALNE dla dzieci i młodzieży 
prowadzone przez p. Katarzynę Lenart, Godz. 16.30 – Zajęcia BRE-
AK DANCE dla młodzieży, Godz. 19.00 – AEROBIK dla dorosłych
Środy: Godz. 16.00 – Chór „POLONIA” prowadzony przez p. Janu-
sza Muszyńskiego, Godz. 18.00 – „KROPA” - zajęcia plastyczne dla 
dorosłych, Czwartki: Godz. 16.00 – „BIERUNIANKI” – próby zespo-
łu folklorystycznego prowadzone przez p. Magdalenę Miernik, Godz. 
18.30 – Zajęcia FOTOGRAFICZNE, Piątki: Godz. 15.30 - „EPIDE-
MIA” – zajęcia teatralne prowadzone przez p. Michała Sabata

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
Poniedziałki: Godz. 15.30 – Zajęcia TEATRALNE prowadzone przez 
p. Wiesławę Putek, Godz. 17.15 - „NOWOBIERUNIANKI” - zespół 
prowadzony przez p. Józefa Wadasa, Wtorki: Godz. 16.30 – Zajęcia 
TANECZNE dla dzieci prowadzone przez p. Iwonę Rogalską, Godz. 
19.00 – „GAUDEAMUS” - próby zespołu wokalnego prowadzo-
ne przez p. Rafała Borkowego, Środy: Godz. 15.00 – Kółko TURY-
STYCZNE dla dzieci do lat 10, Godz. 16.00 – Kółko TURYSTYCZNE 
dla dzieci powyżej lat 10 prowadzone przez p. Elżbietą Kurzyłem
Godz. 17.00 – „HARMONIA” - próby chóru prowadzone przez p. An-
drzeja Kojdeckiego, Czwartki: Godz. 15.00 – KURS TAŃCA TOWA-
RZYSKIEGO dla dzieci prowadzony przez p. Urszulę Wolak, spotka-
nie organizacyjne 12.10 br. 

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
ZAJĘCIA TANECZNE prowadzone przez p. Urszulę Wolak
Kurs Tańca Towarzyskiego I stopnia, zajęcia 10 godz./mieś. 
Odpłatność 30zł/m-c, wtorki godz.19.00-20.00 i czwartki 
godz.18.00 - 19.30
Kurs Tańca Towarzyskiego II stopnia, zajęcia 10 godz./mieś. 
Odpłatność 30zł/m-c, wtorki godz.20.00 - 21.00 i czwartki  
godz.19.30 -21.00
Klub Tańca Towarzyskiego „Junior”, zajęcia 6 godz./mieś. 
Odpłatność 10zł /m-c, wtorki godz. 16.30 - 17.15 - grupa 
młodsza, godz. 17.15 - 18.00 - grupa starsza
ZESPOŁY MUZYCZNE
„WD 40” - MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ MUZYCZNY - piątki 
godz.18.00 – 21.00
„WSZYSTKO JASNE” – MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ MUZYCZ-
NY - poniedziałki godz.16 - 19
SEKCJA GITAROWA prowadzona przez p. Jolantę Grześlak 
- czwartki godz. 17.00-18.00
„SAXBANDFOLK” instrumentalny zespół muzyczny wykorzy-
stujący w swoich aranżacjach instrumenty dęte piątki godz. 
18.30 – 21.30 - zespół prowadzi Krzysztof Myalski
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
klawiszowych i gitarze w godz. 12.00 -20.00, zajęcia 8 x 1/2 
godz. /mieś. Odpłatność  60zł./m-c, zajęcia prowadzi p. Jo-
lanta Grześlak
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
poniedziałki: -  godz.17.00 - 19.00
czwartki:  - godz. 16.00 - 18.00  zajęcia prowadzi p. Krysty-
na Bobak
ZAJĘCIA TEATRALNE GRUPY „FANTOM”
wtorki godz. 16.00-18.00, zajęcia prowadzą : p. Bożena Nir-
Nowak i p. Joanna Lorenc.
ZAJĘCIA TEATRALNE grupy kabaretowej dla młodzieży
poniedziałki godz. 16.00-18.00, zajęcia prowadzi p Danu-
ta Nyga

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
zaprasza w PAŹDZIERNIKU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
7 października godz. 19.00 - Teatr Piosenki Francuskiej - 
koncert – Brel raz jeszcze 
13 października godz. 11.00 - Spotkanie okolicznościowe 
dla Ośrodka Edukacji
18 października godz. 15.00 - Spotkanie okolicznościowe 
PZERiI z okazji Dnia Seniora
23 października godz. 10.00 - Konferencja – Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
12 października godz. 10.00 - Spotkanie Zespołu Charyta-
tywnego
17 października godz. 14.00 - Spotkanie okolicznościowe 
dla PZERiI z okazji Dnia Seniora

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
8 października godz. 8.00 – 20.00 - Turniej SKAT – Liga 
Okręgowa
16 października godz. 8.00 – 16.00 - Kiermasz odzieżowy 
„Megatex”
10 października godz. 10.00 – 13.00 - Cykl przedstawień te-
atralnych dla SP1
28 października godz. 8.00 – 20.00 - SKAT – III Liga

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Chemików 45
14 października - Wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu 
na Koncert Operetkowo - Musicalowy

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
zaprasza na zajęcia stałe
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Spektakl „Barbara-Brel” to 
po³¹czenie dwóch recitali 
„Barbara i jej pieœni” pre-

zentowanego przez Jadwigê 
Kowalik, oraz recital „Brel raz 
jeszcze” prezentowanego przez 
Janusza Zbiegie³a. Oba recita-
le to mini-pere³ki krakowskich 
artystów. To przywo³anie i zde-
rzenie twórczoœci dwojga wiel-
kich indywidualnoœci znad Se-
kwany : Barbary i Brela. Na 
spektakl sk³adaj¹ siê najbar-
dziej znane piosenki Barbary i 
Brela œpiewane po francusku.

Fascynacja twórczoœci¹ Bar-
bary, zmar³ej w 1997 piosen-
karki, która przebojami „Lot 
nocny”, „Umrzeæ aby umrzeæ”, 
„Gottingen”, „Marienbad” czy 
„Czarny orze³” wywalczy³a so-
bie miejsce na paryskich estra-
dach, zaw³adnê³a Jadwig¹ Ko-
walik w Pary¿u. Artystka stwo-
rzy spektakl pe³en namiêtnoœci 
¿ycia. Ubrana na czarno, dra-
matycznie œpiewaj¹ca po 
francusku, Jadwiga Kowalik 
wygl¹da jakby ¿ywcem prze-
niesiona z piwnic egzysten-
cjalistów czy kawiarni Mont-
martru. Wystêp krakowskie-
go aktora Janusza Zbiegie³a 
to coœ wiêcej ni¿ recital. To te-
atr, którego si³a polega na ze-
spoleniu œpiewanej po francu-
sku piosenki i komentuj¹cego 

ka¿dy z przebojów Brela („Ma-
tylda”, „Piosenka Jacky’ego”, 
„Bur¿uje”, „Moje dzieciñstwo”, 
Starzy kochankowie”, „Nie 
opuszczaj mnie”, „Staruszko-
wie”, „Przyjdê”, „Amsterdam”) 
tekstu - wyznania, z³o¿onego 
z fragmentów listów do ¿ony. 
„Wróæ, ¿ebym znowu móg³ 
zacz¹æ ciê kochaæ”, „Ty twardo 
trzymasz siê rzeczywistoœci, ja 
ni¹ ¿onglujê. Ja nie mam ra-
cji, ty nie masz racji. To absurd 
¿ycia”, „Moje ¿ycie jest zapa-
kowane i obwi¹zane sznur-
kiem, a przecie¿ nawet siê 
nie zaczê³o” - te cytaty - doku-
ment tragicznego splotu ¿ycia 
i twórczoœci - wypowiada aktor 
po polsku.

Listy i piosenki zawieraj¹ w 
sobie pe³ne dramatu ¿ycie arty-
sty: przyp³ywy i odp³ywy uczuæ, 
lêk o niepewn¹ przysz³oœæ fi-
nansow¹, ból egzystencjalny, 
wreszcie postawê w obliczu 
zbli¿aj¹cej siê œmierci - „Kie-
dy o tym myœlê, wype³nia mnie 
œmiech i lekkoœæ, wolny unoszê 
siê w powietrzu”. Ekspresja wy-
powiedzi, nienaganny francuski 
Zbiegie³a (paryskiego stypen-
dysty), ciekawa barwa g³osu, 
sk³adaj¹ siê na naprawdê dobry 
spektakl. Widaæ tu rêkê Krysty-
ny Jandy, która by³a jego opie-
kunem artystycznym.

KULTURA

Spektakl 
„Barbara-Brel”

Do 12 paŸdziernika, 
mo¿na w Jutrzence 
ogl¹daæ prace najwy-

bitniejszych artystów regionu 
œl¹skiego, nagrodzone w ra-
mach dorocznego konkursu: 
„Praca roku 2005”. Otwieraj¹c 
wystawê burmistrz Ludwik Ja-
goda powiedzia³: dziêki Zo-

fia £abuœ dyrektorowi BOK,  
mieszkañcy Bierunia maj¹ 
niespotykan¹ gdzie indziej 
szansê, ogl¹dania najlepszych 
prac plastycznych na miejscu.

Faktycznie, ju¿ kolejny rok 
wystawa ogl¹dana i komen-
towana w najlepszych ga-
leriach naszego wojewódz-

twa - trafia równie¿ do 
Bierunia.     

„Pancernik” - rysu-
nek Paw³a Warcho³a 
niepowstrzymanie wali 
do przodu i zdobywa 
Grand Prix - pisze Hen-
ryk Bzdok we wstêpie 
do katalogu tej wysta-
wy. PodejdŸcie do tego 
rysunku, obejrzyjcie go 
jak miedzioryt z bliska, 
popatrzcie na mistern¹ 
siatkê utworzon¹ z 
tysiêcy dotkniêæ piór-
kiem, bezb³êdnych, 
precyzyjnych...

Ale to nie jedy-
ny obraz nagrodzo-
ny i zaprezentowany 
na tej wystawie. Kto 
chce poznaæ kolejne i 
wyrobiæ sobie w³asne 
zdanie, ma  jeszcze 
trochê czasu. 

Zapraszamy 

Praca roku w Jutrzence
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LOKALIA

16 wrzeœnia 2001 roku odby³ siê „I Festyn Borowi-
nowy”. Inicjatorem imprezy by³ pan Jan Droz-
dek, jednak jak sam podkreœla, w organiza-

cji pomogli mu s¹siedzi. Warte uwagi jest to, ¿e organi-
zatorzy stworzyli œwietn¹ zabawê na w³asn¹ rêkê, bez po-
mocy w³adz i lokalnych instytucji. Impreza mia³a na celu 
integracjê mieszkañców ulicy Borowinowej, zw³aszcza 
¿e w ostatnim czasie pojawili siê nowi mieszkañcy. Na 
uczestników czeka³o wiele atrakcji, takich jak: przejazd 
bryczk¹, zabytkowym samochodem, konkursy dla dzie-
ci, mecze pi³karskie dzieci kontra doroœli, a dla ka¿dego 
g³odnego znalaz³o siê jedzenie z kuchni polowej. Festyn 
uœwietni³ zespó³ folklorystyczny „Œciernianeczki”. W impre-

zie uczestniczy³o ok. 120 osób, œwietnie siê bawi¹cych do 
póŸnych godzin nocnych.

Niemal 50 osób przyby³o 21 wrzeœnia do Jutrzenki  aby 
podyskutowaæ o problemach osiedla Homera. Organi-
zatorem spotkania by³o Stowarzyszenie Mieszkañców 

Osiedla Homera a konkretnie prezes Lech Gawin.
Spor¹ czêœæ zebrania zabra³o ustalanie jak to mo¿liwe 

aby g³ówny licznik wody wykazywa³ w bloku zu¿ycie wody 
od 30-50 proc wy¿sze, ni¿ suma liczników zamontowanych 
w poszczególnych mieszkaniach. Dlaczego mieszkañcy 
bloku przy Oœwiêcimskiej p³ac¹ rycza³t za pr¹d, chocia¿ 
maj¹ liczniki w mieszkaniach? Dlaczego podczas prze-
rwy remontowej nie ma przez dwa tygodnie ciep³ej wody 
mimo, ¿e na Fiacie ciep³a woda jest bez przerwy? Dlaczego 
sprz¹taczki dbaj¹ tylko o partery budynków? Dlaczego zli-
kwidowano plac zabaw dla dzieci? 

Podobnych „dlaczego?” by³o wiêcej ale nie by³o chêtnych 
do udzielenia odpowiedzi. Osiedle ci¹gle nie ma gospoda-

rza, czêœæ spraw s¹ w³adne rozwi¹zaæ same wspólnoty ale to 
nie wszystko. Obecny na spotkaniu burmistrz Ludwik Jago-
da przypomnia³, ¿e dopóki osiedle nie jest w³asnoœci¹ gminy, 
w³adze samorz¹dowe nie mog¹ nic zmieniæ. Wyrazi³ jednak 
nadziejê, ¿e wkrótce to siê zmieni, gdy¿ trwaj¹ rozmowy w 
sprawie przejêcia osiedla. Pojawia siê wiêc kolejna szansa...

Wprawdzie niedawno mieliœmy 
miejskie do¿ynki, ale rolni-
cza miejscowoœæ Œciernie 

zdecydowa³a, ¿e warto przed³u¿yæ 
nieco czas wspólnego œwiêtowania. 

Pierwszy Festyn Borowinowy

Spotkanie mieszkañców

Do¿ynki w Œcierniach

W  niedzielê 24 wrzeœnia, w koœciele p.w. œw. Bart³omieja 
Aposto³a - odby³a siê Msza Œwiêta za rolników a po po³udniu, 
na terenie wokó³ szko³y w Œcierniach, zorganizowano sympa-
tyczny festyn. Spora w tym zas³uga radnego Jana Hadryana, 
którego wspomog³y: BOK, Hostel i niezawodne Œciernianeczki. 
Przygotowano coœ dla cia³a i coœ dla ducha, dla dzieci, 
m³odzie¿y i doros³ych. Nic wiêc dziwnego, ¿e bawiono siê do 
póŸnego wieczora.
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Uwaga komitety 
wyborcze!
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. 

Kolejn¹ z cyklu imprez przygotowanych z okazji Dni 
Bierunia, by³ rozegrany 1 paŸdziernika, w zajeŸdzie 
„Jajosty” - drugi ju¿ Turniej Skata.

Zawody odby³y siê w mi³ej i sportowej atmosferze a 
wœród kibiców obecny by³ burmistrz Ludwik Jagoda. 
Po klasyfikacji koñcowej nagrodzonych zosta³o 24 za-
wodników na 46 startuj¹cych. Lista laureatów przedsta-
wia siê nastêpuj¹co: Gerard Przypaliñski (2475p.), Jan 
Wojtala(2433p.), Ryszard Lubecki (2313p.), Stefan 
Wójcik (2170p.), Alojzy Jasiñski (2142p.), Jan Lubec-
ki (2090p.), Ryszard Kulisz (2088p.), Czes³aw Piekorz 
(2082p.), Jan Osoba (2068p.), Stefan Ficek (2020p.) 
Edward Jarnot (1856p.), Bernard Stachura (1852p.).

Turniej sêdziowa³ i prowadzi³ - Franciszek Mrzyk a nagrody 
wrêczali: radny miasta Jan Knopek oraz Eugeniusz Wróbel.

Sekcja Skata K.S. Unia dziêkuje sponsorom wœród któ-
rych znaleŸli siê: K.S. Unia Bieruñ, Urz¹d Miejski w Bieru-

Przypaliñskiemu sz³a karta niu, Starostwo Powiatowe w Bieruniu, Firma Hostel (Ber-
nadeta Cichocka -prezes), Eugeniusz Wróbel, Jan Knopek 
oraz - ma³¿eñstwo Szczygie³: gospodarze obiektu i funda-
torzy poczêstunku.
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by³ karany za przestêpstwo umyœlne 
œcigany z oskar¿enia publicznego, 
skazany prawomocnym wyrokiem 
s¹du oraz nie wydano wobec niego 
prawomocnego wyroku warunkowo 
umarzaj¹cego postêpowanie karne 
w sprawie pope³nienia przestêpstwa 
umyœlnego, œciganego z oskar¿enia 
publicznego. Ordynacja do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików przewidu-
je surowsze kryteria stawiane kan-
dydatom od okreœlonych w ordyna-
cji do Sejmu i Senatu RP, w odnie-
sieniu do karalnoœci. W Sejmie zasia-
daj¹ pos³owie z wyrokami w zawie-
szeniu. Nowoœci¹ ordynacji jest prawo 
do kandydowania na radnych obywa-
teli Unii Europejskiej. Warunkiem jest 
jednak równie¿ brak karalnoœci, pra-
womocnego wyroku umarzaj¹cego 
postêpowanie karne oraz aby kandy-
dat nie zosta³ pozbawiony praw wy-
borczych w kraju cz³onkowskim Unii 

Europejskiej, którego jest obywate-
lem. Przypadki takie wyst¹pi¹ w na-
szym województwie, w Bieruniu ich 
nie bêdzie.

Zg³oszenie ka¿dej listy winno 
byæ poparte podpisem wyborców. 
Do Rady Miejskiej w gminie do 20 
tys. mieszkañców, czyli takiej jak 
Bieruñ, komitet winien do³¹czyæ 25 
podpisów wyborców na ka¿d¹ listê. 
Do Rady Powiatu nale¿y zebraæ 
nie mniej ni¿ 200 podpisów wy-
borców, a do Sejmiku Wojewódz-
twa nie mniej ni¿ 300 podpisów. 
Czynnoœci rejestracyjne oraz podpi-
sy nale¿y przedstawiæ Miejskiej Komi-
sji Wyborczej na drukach ustalonych 
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹. 
Miejska Komisja rejestruje oczywiœcie 
listy kandydatów na radnych do Rady 
Miejskiej. Kandydatów na radnych 
Powiatu bêdzie rejestrowa³a Komisja 
pracuj¹ca w Starostwie.

Poparcia danej liœcie mog¹ udzielaæ 
wyborcy stale zamieszkali na obsza-
rze dzia³ania tej rady, do której lista 
jest zg³oszona (ordynacja nie wymaga 
zamieszkiwania na obszarze okrêgu, 
w którym lista jest zg³oszona. 

Prawo zg³oszenia kandydatów na 
burmistrza maj¹ te komitety wybor-
cze, które zarejestruj¹ kandydatów 
na radnych w co najmniej po³owie 
okrêtów wyborczych, a liczba zare-
jestrowanych kandydatów jest równa 
liczbie wybieranych w tym okrêgu rad-
nych. Komitety, które spe³ni¹ te wymo-
gi, nie musz¹ do³¹czyæ podpisów wy-
borczych popieraj¹cych. Kandydatom 
na burmistrza musi byæ osob¹, które 
ma prawo wybieralnoœci i najpóŸniej w 
dniu g³osowania koñczy 25 lat. Kandy-
dat nie mo¿e byæ osob¹ karan¹, po-
dobnie jak kandydat na radnego. Oby-
watele Unii Europejskiej nie bêd¹cy 
obywatelem polskim nie maj¹ prawa 
wybieralnoœci na burmistrza. 

Kolejne informacje dotycz¹ce wybo-
rów samorz¹dowych zostan¹ przeka-
zane w nastêpnym numerem „Rodni”.

ABC wyborów samorządowych
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Od 25 wrzeœnia uczniowie bieruñskiego Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego z pani¹ Zofi¹ Goerst 
na czele, goœcili 20 przyjació³ i 2 opiekunów 

z gimnazjum w Gundelfingen - Miasta Partnerskiego z Nie-
miec. Co wa¿ne jest to ju¿ 10 wymiana w ramach nasze-
go partnerstwa, które zosta³o podpisane w 1997 roku. Z tej 
okazji m³odzie¿ z Gundelfingen przywioz³a okolicznoœciowe 
znaczki z po³¹czonymi flagami naszych pañstw. 

Dla goœci przygotowano napiêty program, aby ka¿da chwi-
la w naszym kraju zosta³a dobrze wykorzystana, zarówno na 
poznanie naszej kultury, zabytków, ciekawych miejsc, jak i na 
wspania³¹ zabawê. I tak we wtorek odby³o siê spotkanie nie-
mieckiej m³odzie¿y z Zastêpc¹ Burmistrza Bierunia Janem 

Podleœnym oraz Przewodnicz¹cym Rady Miasta Janem Wie-
czorkiem, na którym w luŸnej atmosferze omawiano zagadnie-
nia zwi¹zane z polsk¹ inwestycjami, edukacj¹, obyczajami itp. 
Popo³udniu odby³o siê spotkanie w liceum wraz z rodzicami, 
na którym graj¹c i œpiewaj¹c piosenki poznawano siê nawza-
jem. W œrodê niemiecka m³odzie¿ mia³a okazjê zwiedziæ Kra-
ków oraz Kopalnie Soli w Wieliczce. W czwartek zaœ zaplano-
wano wyjazd do Pszczyny i zwiedzanie Zamku, a w pi¹tek prze-
widziano mecz siatkówki pomiêdzy gimnazjalistami z Gundel-
fingen a licealistami z Bierunia, oraz wyjazd do Muzeum Au-
schwitz w Oœwiêcimiu. Ka¿dy z tych dni to tak¿e obserwacja 
i uczestnictwo w zajêciach lekcyjnych m³odzie¿y niemieckiej 
w liceum. Sobota i niedziela to czas przebywania z rodzinami 
goszcz¹cymi gimnazjalistów. Poniedzia³ek by³ ostatnim dniem 
wymiany, w którym m³odzie¿ zwiedzi³a koœció³ Œw. Walentego. 
Przed samym wyjazdem odby³ siê po¿egnalny grill. 

Licealna wymiana
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Tradycyjnie we wrzeœniu z okazji „DNI BIERUNIA”, Sek-
cja Tenisa Ziemnego przy Klubie Sportowym „PIAST” 
- organizuje Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego dla 

amatorów w grze pojedynczej. Tegoroczny turniej odby³ siê 
w sobotê 30 wrzeœnia. G³ówn¹ nagrod¹ by³ puchar ufundo-
wany przez burmistrza miasta Bierunia Ludwika Jagodê. 

Tegoroczny turniej cieszy³ siê bardzo du¿ym zainte-
resowaniem tenisistów amatorów. Wœród uczestników, 
których by³o a¿ 18, oprócz miejscowych tenisistów byli 
tak¿e mi³oœnicy ¿ó³tej pi³eczki z Tychów, Oœwiêcimia i 
Miêdzyrzecza. Turniej rozegrano w systemie pucharo-
wym, przy rozstawieniu najlepszych 4 zawodników z 
zesz³orocznego turnieju. Rundê wstêpn¹ musieli rozegraæ 
najm³odsi uczestnicy turnieju Kinga Czardybon i £ukasz 
Dudek, który zwyciê¿y³ w tiebreaku i zakwalifikowa³ siê 
do turnieju g³ównego. Po szeœciu godzinach zmagañ 
wy³oniono pary pó³fina³owe: pierwsza to Maciej Machnik 
i Wojciech S³apiñski, druga Jerzy S³ociñski i Zdzis³aw 
Gruba. Pierwszy pó³fina³ wygra³ M.Machnik 6:4 6:2, dru-
gi pó³fina³ wygra³ J.S³ociñski 4:6, 6:4, 7:5. Po krótkiej prze-
rwie rozegrano fina³ turnieju. Zwyciêzc¹ okaza³ siê 19-sto 
letni Maciej Machnik zwyciê¿aj¹c 7:5 6:2. W pojedynku o 
III miejsce lepszym okaza³ siê Zdzis³aw Gruba pokonuj¹c 
rywala 6:3 6:2. Zatem ostateczne wyniki Turnieju o Puchar 
Burmistrza miasta Bierunia: I miejsce Maciej Machnik, II 
miejsce Jerzy S³ociñski, III miejsce Zdzis³aw Gruba i IV 
miejsce Wojciech S³apiñski.

Burmistrz Ludwik Jagoda, wrêczy³ zwyciêzcom okaza³e 
puchary, dyplomy i nagrody oraz pogratulowa³ sportowej 
walki, znakomitej kondycji i dobrej organizacji turnieju. 

W ci¹gu ca³ego turnieju organizatorom i zawodnikom 
dopisywa³a piêkna s³oneczna pogoda. Nale¿y w tym miej-
scu dodaæ, ¿e turniej rozgrywano na dwóch kortach, które 
staraniem UM Bieruñ i Kierownika Sekcji Tenisa Ziemnego 
zosta³y w miesi¹cu lipcu wyposa¿one w nowe profesjonal-
ne ogrodzenie.

Jerzy S³ociñski

Maciej Machnik 
zdobywa puchar 
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Dziêkujemy!!! 
Zarząd KS „UNIA” BIERUŃ STARY serdecznie 
dziękuje  lek. med. Barbarze Malordy-Kryczko 
i jej mężowi,  za przeprowadzenie bezpłatnnie 

badań lekarskich naszym zawodnikom  w 
Przychodni „ESKULAP” w Bieruniu Nowym.

Prezes KS „UNIA” Jan Rudzki 
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wit, Silesia, Weso³a i Piast. 
Jeœli komuœ ma³o by³o tej 
przeró¿nej muzyki, móg³ 
potañczyæ z zespo³em „3 i 
pó³”, obejrzeæ pokaz baniek 
mydlanych, laserów, kwia-
tów, instrumentów muzycz-
nych lub wzi¹æ udzia³ we 
wspólnym malowaniu.

Organizatorami tej impre-
zy byli: Powiat Bieruñsko 
- Lêdziñski, Urz¹d Miej-
ski w Bieruniu i Bieruñski 
Oœrodek Kultury. 

W ostatnich latach orkiestry dête odesz³y od ste-
reotypu, wzbogacaj¹c klasyczny repertuar no-
woczesnymi utworami i aran¿acjami, co czêœæ 

publicznoœci przyjê³a z entuzjazmem i co przysporzy³o im 
wielu nowych sympatyków. 

Kalendarz wystêpów 
wzbogacaj¹ konkursy i 
przegl¹dy orkiestr. Stano-
wi¹ one najbardziej syste-
matyczn¹ formê prezenta-
cji ich dorobku artystyczne-
go, przyczyniaj¹ siê do pod-
noszenia poziomu wyko-
nawczego i upowszechnia-
nia wartoœciowego repertu-
aru, promuj¹ amatorski ruch 
muzyczny - ruch bêd¹cy 
wielk¹, spo³eczn¹ szko³¹ 
umuzykalniania, a zarazem 
wspó³¿ycia spo³ecznego i 
kole¿eñskiego.

Tym szczytnym celom, ale 
przede wszystkim dobrej rozrywce, s³u¿y tak¿e organizo-
wany w naszym mieœcie po raz drugi, przez Zarz¹d Po-
wiatu - Przegl¹d Orkiestr Dêtych w Powiecie Bieruñsko-
Lêdziñskim.

W ubieg³ym roku impreza ta spotka³a siê z tak 
ciep³ym przyjêciem mieszkañców Bierunia i powia-

tu, ¿e postanowiliœmy j¹ 
powtórzyæ, a w nastêpnych 
latach j¹ kontynuowaæ i 
rozwijaæ - powiedzia³ staro-
sta Piotr Czarnynoga. 

Do wspólnej zabawy i 
weso³ego spêdzenia czasu w 
gronie rodziny, przyjació³ i zna-
jomych zaprosi³ w niedzielê 
24 wrzeœnia - burmistrz Lu-
dwik Jagoda. Spó³dzielnia 
„Jednoœæ” czêstowa³a pysz-
nymi: bieruñskimi ciastka-
mi... A my mogliœmy s³uchaæ i 
podziwiaæ orkiestrê stra¿ack¹ 
z Woli, orkiestry górnicze z 
kopalñ: Brzeszcze, Ziemo-

Jest w orkiestrach...


