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O przypadającym w tym roku jubi-
leuszu 80 lecia KS „Unia” Bieruń 
Stary piszemy od dłuższego czasu, 
publikując najlepsze karty z historii 
klubu oraz relacje z imprez spor-
towych rozgrywanych z tej okazji. 
Głównym akcentem obchodów 
były uroczystości które odbyły się 
17 września: mecz piłki nożnej 
z odwiecznym rywalem MKS 
Lędziny, Msza Św. w kościele 
p.w. Św. Bartłomieja i uroczystość 
w Domu Zbornym ZTS ERG - 
Bieruń.
Uroczystość ta zgromadziła 
wielu znamienitych gości za-
wodników i działaczy w różnym 
okresie związanych z klubem. 
Obecni byli również: wicewojew-
oda śląski - Andrzej Waliszewski, 
wiceprzewodniczący Sejmiku Wo- 4

Kolejną kampanię wrześniową, przeżyliśmy w tym roku 
i znów, ruszyliśmy z szabelką na czołgi. Tym razem, 
mamy drobnych kupców i handlowców walczących z 
powstającymi marketami. Wystarczy spojrzeć na powyższe 
zdjęcie, by się przekonać, że walka ta jest przegrana. Tym 
bardziej, że powstającym sklepom wielkoprzemysłowym, 
życzliwie kibicują mieszkańcy. Czy mają rację?  

Supermarkety

J u b i l e u s z  U n i i

Za a nawet przeciw
W związku z planowaną budową  marketów na terenie 
Bierunia Nowego, 27 września  odbyło się w Urzędzie 
Miasta - spotkanie. Wzięli w nim udział: radni, grupa 
mieszkańców,  zainteresowani przedstawiciele  kupców 
i handlowców, członkowie stowarzyszeń: Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Bieruńskiej “Porąbek” i Stowarzyszenia 
Gospodarczo-Ekologicznego “Nasz Region”. Gospodarzem 
spotkania był burmistrz Ludwik Jagoda 

Burmistrz Jagoda dopo wia-
dając na pismo kupców 
i przedsiębiorców, które 
wpłynęło do urzędu jako 
protest przeciwko budowie 
marketów, wyjaśnił, że 
samorząd gminny nie jest 
władny zakazać takiej bu-
dowy.  Przypomniał, że pro-
cedura prawna, dotycząca 
z a g o s p o d a r o w a n i a 
przestrzennego, sięga 1999 

roku, kiedy to,  o planie i 
przeznaczeniu konkretnych 
terenów decydowali radni, 
a nie burmistrz. Omówił 
cały, trwający ponad rok 
proces, z podjęciem uchwał, 
z ogłoszeniami, terminami 
na konsultacje społeczne, a 
także ustawę o swobodzie 
działalności gospodarczej, 
gdzie każdy prowadzący 
taką działalność musi być 2
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traktowany na równych 
prawach.

Ludwik Jagoda przypomniał, że   
każdy urząd działa w obrębie 
prawa. Stąd, jeżeli nabywca 
gruntu, projektuje inwestycję 
zgodną z planem zagospo-
darowania przestrzennego, gmi-
na wydaje warunki zabudowy, 
a starosta wydaje zgodę, bo 
nie może jej nie wydać. W ten 
sposób powstaje supermarket 
“Plus” przy  ulicy Warszawsk-
iej. Drugi sporny  sklep wielko-
powierzchniowy najprawdopo-
dobniej LIDL ma powstać w 
okolicach ulicy Węglowej, 
między szkoła a  kościołem  św. 
Barbary. Tam również, została 
dokonana zmiana planu za-
gospodarowania miejscowego  
a według nowych przepisów, 
już tylko starosta decyduje o 
pozwoleniu na budowę, zgodną 
z tym planem.
Jako klient wypowiadał się  
Stefan Pluta oceniając, że na 
zakupach zwykłych produk-
tów dla domu w markecie 
oszczędza średnio 20, 30 
złotych. Podkreślił, że cena 
jest dla niego bardzo ważna, a 
jako emeryt uważa, że kwestie 
finansowe decydują o miejscu 
wykonywania zakupów u co 
najmniej 80procent klientów sk-
lepów. Dlatego wybór i bliskie 
położenie marketów są dla 
mieszkańców bardzo ważne.
Radny powiatowy - Nor-
bert Jaromin zastanawiał 
się, jaka liczba sklepów 
satysfakcjonowałaby wszyst-
kich. Wspomniał, że najlepsza 
byłaby równowaga, jaką mają 
społeczeństwa na wyższym 
szczeblu gospodarki. Jego 
zdaniem  ważna jest jakaś mini-
malna ingerencja, aby nie trzeba 
było zamykać istniejących 
sklepów, by ludzie nie tracili 
miejsc pracy. Pytał burmistrza, 
czy przy projektowaniu planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego wystarczająco dopilnow-
ano interesów mieszkańców? 
Czy nie za bardzo puszczono 
wszystko na tzw. wolny rynek? 
Ocenił, że zabrakło społecznych 
konsultacji i polityka gminy jest 
za mało perspektywiczna.
W odpowiedzi burmistrz  Jago-
da  przypomniał, że to właśnie  
między innymi radny Jaromin 

przyłożył rękę  do zatwierdzania 
tych planów. 

W imieniu  mieszkańców, głos 
zabrał radny Andrzej Bibrzy-
cki , który odczytał apel, pod-
pisany przez blisko 200 z nich. 
Mówił, że przy zwiększonych 
wydatkach na leki, benzynę 
i inne opłaty, społeczeństwu 
bardzo zależy na obniżce cen. 
Monopol kilkunastu miejs-
cowych kupców utrzymuje 
wysokie ceny, a w interesie 
mieszkańców jest zmiana w 
sferze handlu i ułatwienie za-
kupów, po które teraz trzeba 

daleko jeździć. Zachęcał, by 
władze samorządowe oprócz 
protestu kupców uwzględniły 
także interes mieszkańców, 
dla których miejscowy market 
będzie korzystnym ułatwieniem, 
bo będzie bliżej i taniej.
Bogusława Tuszyńska, 
prowadząca pawilon hand-
lowy przestrzegała, że od lat 
obserwuje podobną sytuację w 
wielu miejscach. Po otwarciu 
w pobliżu marketu, najbliższe 
sklepy upadają, a zatrudnienie 
się zmniejsza. W jej placówce 
w Oświęcimiu po powstaniu 

marketu zatrudnienie  spadło z 
8 do 5 pracowników. Podobnie 
dzieje się w sąsiedztwie mar-
ketów, które z tego względu 
trudno zaliczyć do dobrych 
inwestycji. Z siecią nie sposób 
dyskutować, czy negocjować. 
Oni dostają towary po prefer-
encyjnych cenach, niższych niż 
mali kupcy.
Stąd trudno z nimi konkurować 
i dlatego małe sklepy upadają, 
a to oznacza brak perspektyw, 
choćby dla dzieci, którym grozi 
bezrobocie.
Mieszkanka  Ścierń - Dorota 
Łosoń oceniła, że bardzo 
lubi najbliższy, mały sklepik 
spożywczy, w którym  się zao-
patruje. Jednak ponieważ jest on 
otwarty tylko do godz. 16, bywa 

to dla niej bardzo uciążliwe. Ma 
troje małych dzieci i  w razie 
potrzeby musi je wszystkie 
pakować do samochodu, żeby 
jechać gdzieś dalej. Choćby, 
po brakującą kostkę masła. 
Ponieważ mieszkała wcześniej 
w Lędzinach, ocenia, że tam 
przy budowie pawilonu Alberta 
nikt nie protestował. Wszyscy 
ocenili ten sklep jako ułatwienie 
codziennego życia i zakupów o 
późniejszej porze. Jej zdaniem, 
wszyscy w Ścierniach, są za 
tym, żeby nowy market powstał 
jak najprędzej.
Radny Bogdan Hutek podniósł 
kwestie miejsc pracy oraz 
wpływów z  podatków. Ocenił, 
że wątpliwą korzyścią będą 
miejsca pracy w markecie, 
jeżeli pracę stracą drobni kupcy.  
Podobnie podatki, płacone przez 
małych przedsiębiorców są 
pewne, a od marketów odwrot-
nie. Skrytykował burmistrza 

W Starostwie Powiatowym rozpatrywany jest wniosek o udzie-
lenie pozwolenia na budowę sklepu wielko-powierzchniowego 
przy ul. Węglowej w rejonie ronda.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej “Porąbek” 
zgłosiło zastrzeżenia co do zasadności budowy takiego obiek-
tu w tym miejscu i skierowało je do Starosty Bieruńsko-Lę-
dzińskiego Piotra Czarnynogi.
Po pierwsze ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi.
Istniejący układ komunikacyjny Bierunia Nowego w tym miej-
scu jest znacznie przeciążony i niebezpieczny ze względu na 
skrzyżowanie (rondo) na drodze krajowej nr 44  oraz liczne, 
niezbędne przejścia dla pieszych. Budowa tak dużego obiektu 
stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo w postaci nadmiernego 
ruchu samochodów (w tym ciężkich dostawczych) jak i znaczą-
cej ilości samochodów osobowych - klientów supermarketu.Za-
grożenie wynika z faktu  usytuowania w sąsiedztwie dojścia do 
szkoły podstawowej i kościoła parafialnego, oraz traktu pieszo-
jezdnego międzyul. Kościelną i ul. Węglową jako fragmentu 
ścieżki rowerowej.
Po drugie ze względu na ograniczenie użyteczności istniejących 
obiektów tj. szkoły  i obiektu sakralnego.
Zdaniem “Porąbka” zostanie znacznie zakłócona ich funkcja 
przez sąsiedztwo tak dużego obiektu handlowego. Wystąpi za-
grożenie w realizacji celów szkoły - edukacyjnych i wychowaw-
czych, oraz utrudnienie realizacji potrzeb ku w i użytkowników 
istniejących obiektów.
W szczególności dotyczy to uczniów szkoły, korzystających 
miedzy innymi  z boiska szkolnego.
Czy zgłoszone zastrzeżenia będą skuteczne, wobec wcześniej-
szych uzgodnień i decyzji gminy - dowiemy się w niedługim 
czasie.

1
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za to, że tę porażkę przyp-
isuje wyłącznie radnym.
Pytał też o uwzględnienie 
kwestii dojazdu ciężkiego 
transportu z dostawami 
do marketu, które mogą 
uszkodzić istniejące drogi.
Grzegorz  Szczygieł 
wyliczył straty po wejściu 
marketu na teren gminy. 
Przestrzegł, że markety 
skorzystają z ulg dla bezro-
botnych, a podatku docho-
dowego nie zapłacą wcale, 
bo firma jest zarejestrowa-
na gdzie indziej.  Podobnie 
będzie z podatkiem VAT 
i od pracy, bo markety 
zatrudniają pracowników  
na pół etatu i za minimalne 
stawki.
Dyskutowano też o tradycji 
kupieckiej, której mar-
kety są - zdaniem naszych 
kupców - zaprzeczeniem. 
Jedna z przedstawicielek 
kupców przestrzegała 
przed nowym stylem życia i 
spędzaniem wolnego czasu 
w marketach. Mówiła też 
o solidnym szkoleniu uc-
zniów w małych sklepach, 
co w dużych zupełnie 
się nie liczy, bo  tam - jej 
zdaniem - brak solidnego 

podejścia do przygotow-
ania zawodowego.
Jeden z dyskutantów uważa, 
że po upadku małych sk-
lepów,  markety nie będą 
miały konkurencji. Wówc-
zas to one, będą dyktowały 
i windowały ceny. 
Jedna z pań akcentowała 
znaczny spadek małego 
handlu, który jest siłą roz-
woju lokalnego, statysty-
cznie w Europie obejmuje 
nawet do 40procent rynku, 
a u nas poniżej 20proc. 
Ogólnie narzekano 
na brak przepisów, 
umożliwiających zab-
lokowanie takich inwesty-
cji. Krytykowano polską 
wersję wolnego rynku, 
który nie chroni własnych 
towarów, inwestycji, 
produkcji, itp. Dyskutow-
ano, czy dla ochrony 
własnych interesów nie 
należy powołać związku 
lub stowarzyszenia. 
Zdaniem kupców sklepy 
wielkopowierzchniowe 
nie są w Bieruniu potrze-
bne, a wręcz szkodliwe. 
Wnioskowano o bardzo 
dokładne projektowanie 
dalszych planów zagospo-
darowania przestrzen-
nego, aby zablokować 
ewentualną budowę dal-
szych marketów. 
Podkreślano też 
potrzebę uświadamiania 
społeczeństwu, jak szkodli-
we są działania zachodnich 
sieci, które początkowo 
sprzedają po kosztach, 
żeby zdobyć monopol, a 
w konsekwencji zniszczyć 
lokalny rynek handlu i 
małej produkcji.

WYDARZENIA

W odpowiedzi na apel części 
właścicieli  sklepów  w  Bie-
runiu o  nie wydawanie po-
zwolenia na budowę  marketów 
chcielibyśmy wyrazić swoje 
zdanie.
Uważamy, że markety podnio-
słyby rangę miasta. W miastach 
sąsiednich widzimy prężną 
sieć handlową  składającą się 
z prywatnych małych sklepów 
oraz z sieci marketów i hiper-
marketów. Budowa marketów 
wymusza u wszystkich han-
dlujących polepszenie poziomu 
usług i obniżkę cen. Biorąc pod 
uwagę, że w Bieruniu jest coraz 
więcej emerytów oraz duże 
grono ludzi bezrobotnych spo-
łeczeństwu zależy na poprawie 
usług i obniżce cen.
Przy zwiększonych wydatkach 
na lekarstwa, ochronę zdrowia, 
każda złotówka zaoszczędzona 
w domowym budżecie jest 
bardzo cenna . Zdajemy sobie 
sprawę, że część handlowców 
będzie zmuszona obniżyć ceny, 
ale dlaczego mamy być skazani 
na monopol kilkunastu han-
dlowców,  którzy chcą narzucić 
nam wysokie ceny ? Dlaczego, 
jeżeli chcemy udać się na za-
kupy po większy asortyment 
towaru, to musimy jechać do 
Tychów lub Oświęcimia ? 

Dlaczego, przy coraz droższej 
benzynie, nie możemy tych 
zakupów zrobić w Bieruniu?  
Patrząc na sąsiednie miasta, 
w których powstały markety i 
hipermarkety, możemy stwier-
dzić, że nie upadły tam ani 
małe sklepy ani targowiska. W 
małych sklepach poprawił się 
wystrój i kultura obsługi.
Mamy nadzieję, że władze 
miasta nie wystraszą się pro-
testu kupców ( którym zależy 
aby sprzedać jak najdrożej 
) ale będą wydawały zezwo-
lenia na budowę, marketów 
zgodnie z przepisami oraz 
planami zagospodarowania 
przestrzennego uchwalony-
mi przez Radnych. Przede 
wszystkim, zgodnie z intere-
sami większości mieszkańców. 
Niech Bieruń nie stanie się wio-
ską leżącą pomiędzy Oświęci-
miem a Tychami. Bezrobotni,  
którzy wałęsają się bez pracy, 
niech znajdą zatrudnienie w no-
wych placówkach handlowych 
i usługowych.
Poprzez monopol właścicieli 
części sklepów, nie zatrzymuj-
my rozwoju miasta, z którego 
coraz częściej młodzież ucieka 
nie widząc możliwości zatrud-
nienia .

 popierająca budowę  marketów  

W dniu 27.09.2005r,. w ciągu niecałych 4 godzin, mieszkańcy zebrali pod 
petycją popierającą budowę marketów ( sklepów do 2000 m2 ) 199 podpi-
sów . W związku  tym, że nie mogłem odbierać już więcej list z podpisami 
( pilny wyjazd do banku ), nie wiem w sumie ile jeszcze zebrano podpisów. 
Z informacji od pani Gałkowej wiem, że  mieszkańcy proszą o informację 
czy mają jeszcze zbierać podpisy w celu poparcia petycji i planów budowy 
marketów w Bieruniu. 
Jeżeli jest tak duże poparcie społeczne, to może by panowie radni Bogdan 
Hutek i Krzysztof Mańka zweryfikowali swoje poglądy jakie umieścili w 
artykule  “ Eldorado dla marketów” w gazecie RODNIA z dnia 20.wrze-
śnia 2005r.? 
Tym bardziej, że bardzo dużo mieszkańców naszego osiedla, widziało ich 
jak sami robili zakupy w sąsiednich miastach w hipermarketach. Radni 
powinni dbać o dobro większości mieszkańców i nie dopuszczać do mono-
polistycznych praktyk małej grupy społecznej.
Trudno się jednak dziwić, że radni Hutek i Mańka, nie potrafią wczuć się w 
sytuację emerytów, rencistów i bezrobotnych, gdyż sami - pobierają wyso-
kie pensje na kopalni i stać ich na zakup droższych towarów oraz wyjazdy 
do hipermarketów w sąsiednich miastach . Ich protesty dziwią mnie, tym 
bardziej, że to właśnie oni przegłosowali w poprzedniej kadencji uchwały 
pozwalające na budowę marketów na terenie Bierunia .

Andrzej Bibrzycki

PETYCJA
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jewództwa Śląskiego - An-
toni Piechniczek, starosta Piotr 
Czarnynoga, wiceburmistrz 
Jan Podleśny, przewodniczący 
Rady Miejskiej długoletni pre-
zes Klubu - Jan Wieczorek, 
radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego - Józef Berger, prez-
es ZTS „Erg Bieruń” S.A - Jerzy 
Olek oraz prezes Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej- Rudolf 
Bugdoł.

Po uczczeniu minutą ciszy 
zmarłych członków klubu, 
odczytano fragmenty bogatej 
historii i dorobku KS „Unia” 
Bieruń Stary. Szczegól-
nie zasłużonych zawodników i 
działaczy uhonorowano odznac-
zeniami państwowymi i resor-
towymi. Wykaz odznaczonych 
publikujemy w innym mie-
jscu. Odczytano też liczne listy 

gratulacyjne jakie skierowano 
do dostojnego Jubilata między 
innymi od Prezydenta RP -
Aleksandra Kwaśniewskiego 
i Ambasadora RP w Szwajcarii 
- Janusza Niesyto.
Prezes KS „Unia” Bieruń Stary 
- Jan Rudzki ze szczególną 
wdzięcznością przyjął życzenia 
od prezesa bratniego klubu 
bieruńskiego KS „Piast” - 
Krzysztofa Palki. 

W kuluarach można było 
obejrzeć, żywo komentowaną 
wystawę fotograficzną, 
dokumentującą wydarzenia 
z dawnej i nieodległej his-
torii. Nikt nie zliczy, ile było 
przy okazji wspomnień, 
anegdot i „rozegranych” na 
nowo spotkań. Uroczystość 
zakończyła wieczorna biesiada 
śląska z zespołem „Bajery”

WOKÓŁ NAS

Za nami  na kolejny, piąty już koncert tegorocznej VI Jesieni 
Organowej w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim. Zespół Kam-
eralistów Miasta Mysłowice „PRO ARTE ET MUSICA”; 
Chór Mieszany “SURSUM CORDA” przy parafii Chrystusa 
Króla w Hołdunowie oraz zespół instrumentalny “Appassion-
ato” - zakończyli w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa,  bieruńską część koncertów. Do zakończenia całej 
imprezy, pozostały jeszcze cztery niedzielne koncerty, które 
odbywać się w kościołach ościennych miast. 
Podczas dotychczasowych spotkań wykonawcy przedstawili 
wysoki poziom artystyczny i niezwykle ciekawy repertuar. 
Dzięki ich indywidualnym, różnorodnym preferencjom es-
tetycznym mieliśmy sposobność usłyszeć dzieła mistrzów 
muzyki organowej w rozmaitych interpretacjach. 
Koncerty organowe znalazły swoje stałe, niczym niezastąpione 
miejsce w kalendarzu imprez kulturalnych naszego powiatu.  
Jesień Organowa ma już swoich stałych sympatyków. Op-
tymizm i nadzieję budzi to, że z roku na rok poszerza się 
grono słuchaczy - melomanów młodszej generacji. Festiwal 
stał się wizytówką i artystyczną promocją regionu, jedną z 
rozwijających się z dużym powodzeniem cyklicznych imprez 
muzycznych. Dziękuję wszystkim
-mówi starosta Piotr Czarnynoga -  którzy się do tego przy-
czynili, za ich przychylność i poparcie. Dodatkowym atutem 
tejże promocji są liczne płytowe wydania nagrań muzyki 
organowej, prezentujących nie tylko wirtuozowski kunszt 
wykonawców, ale także walory zabytkowych i współczesnych 
instrumentów.

Jesień Organowa 
jeszcze trwa.

Wykaz Odznaczeń
• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał wielo-
letni prezes klubu, zawodnik i wychowawca młodzieży, 
przewodniczący Rady Miasta - Jan Wieczorek. 

• Złoty Krzyż Zasługi: Jerzy Barcik, Henryk Bobla, Eugen-
iusz Jaromin, Henryk Latocha, Franciszek Mrzyk, Eugen-
iusz Pluta i Andrzej Wilk. Srebrny Krzyż Zasługi: Ryszard 
Miernik, Arlena Trecka i Maria Wróbel.

• Odznakę przyznaną przez Ministerstwo Edukacji i Sportu - 
„Za Zasługi dla Sportu”: Janusz Baron, Józef Berger, Piotr 
Czarnynoga, Adam Duczmal, Krzysztof Ficek, Ludwik 
Jagoda, Henryk Kulski, Jerzy Olek, Stanisław Piontek, 
Jan Rudzki i Eugeniusz Wróbel.

• Złotą Odznakę Honorową PZPN: Jerzy Barcik. 

• Srebrną Odznakę Honorową PZPN: Gerard Benski, Edmund 
Godzik, Zbigniew Kozik, Henryk Kryłut i Augustyn Łabuś. 

• Brązową Odznakę Honorową PZPN: Henryk Bobla, Henryk 
Gawlik, Wiesław Kedziora, Antoni Piekorz, Józef Piekorz, 
Zygmunt Pietrzak, Krystian Strzeżyk, Ryszard Strzeżyk, Zyg-
munt Śliwiński, Roman Taistra, Teodor Taistra i Andrzej Wilk

• Złotą Odznakę Honorową Śląskiego ZPN: Grzegorz Biza-
cki, Wiktor Fabian, Henryk Felder, Jerzy Koziorz, Eu-
geniusz Latusek, Tadeusz Moskwa, Janusz Stencel.

• Srebrną Odznakę Honorową Śląskiego ZPN: Henryk 
Bednorz, Roman Biolik, Grzegorz Broncel Piotr Gawlik, 
Wojciech Knapczyk, Marek Kściuczyk, Leonard Lysko, 
Zdzisław Mizerski, Alojzy Piekorz i Arlena Trecka. Brązową 
Odznakę 
• Honorową Śląskiego  ZPN: Bogdan Blank, Piotr Błażek, 
Krystian Grzesica, Jerzy Śliwiński i Bogdan Wilk. Złotą 

• Odznakę P Z Skata: Jerzy Barcik, Jerzy Goralczyk, 
Paweł Latocha, Marian Lach, Franciszek Mrzyk, Jan 
Rudzki, Tomasz Wróbel i Bogdan Zyga.

• Srebrną Odznakę P Z Skata:  Józef Ficek, Edward Jarnot, 
Jan Lubecki, Leon Malina, Czesław Piekorz, Gerard 
Przypaliński i Władysław Zalewa. 

• Brązową Odznakę PZBad: Hamerla Iwona, Adam Ja-
romin, Renata Rduch, Karol Rduch i Szymon Kostka.
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Z informacji przekazanych przez Pań-
stwową Komisję Wyborczą wynika, że w 
kraju uprawnionych do głosowania było 
30.338.381 osób. W Okręgu Wyborczym 
nr 31 - katowickim, do Sejmu, do którego 
włączony jest Bieruń uprawnionych było 
832.955 osób, a w Bieruniu uprawnionych 
było 15.519 osób.
W kraju podzielonym na 41 okręgów wy-
borczych do Sejmu wybierano 460 posłów, 
w tym 2 z okręgu katowickiego. O manda-

ty ubiegało się 11.287 osób, czyli 23 na sta-
tystyczny mandat. W katowickim okręgu o 
mandaty posłów ubiegało się 258 osób, 
z czego w dwóch przypadkach kandyda-
ci zostali skreśleni. Oznacza to, że o man-
daty ubiegało się nieco ponad 21 kandyda-
tów. W przeciwieństwie do poprzednich lat 
na 13 listach komitetów wyborczych znaj-
dowało się tylko trzech spadochroniarzy, 
czyli kandydatów mieszkających w in-
nych województwach. W poprzednich ka-

dencjach chętnych do uzyskania mandatu 
ze Śląska było znacznie więcej. Wybory w 
kraju przeprowadzono w 25.166 Obwodo-
wych Komisjach, z czego w naszym okrę-
gu pracowało 1.822 komisje  w składzie 
blisko 20.000 osób.
W Bieruniu od kilku lat pracuje 11 Obwo-
dowych Komisji. W wyborach parlamen-
tarnych o mandaty posłów ubiegało się 4 
kandydatów z Bierunia, którzy otrzymali 
odpowiednio: 

                    w mieście:     w Okręgu Wyborczym Nr 4 
Berger Józef - PO                              1 545 głosów       3 858 głosów
Piecha Ireneusz Stanisław - PPP                  22 głosy                       210 głosów
Spletsteser Mirosław – PPP              6 głosów                        34 głosów
Pluta Mirosław Józef – PPP                         9 głosów                              114 głosów
Wyborcy z Bierunia, podobnie jak w poprzednich wyborach, od-
dawali głosy na bardzo wielu kandydatów. W obecnych wyborach 
głosy otrzymało 215 osób. Duże rozproszenie głosów w głoso-
waniu w wyborach wielomandatowych oznacza roztrwonienie 

głosów, gdyż prawnie nic nie znaczą, za wyjątkiem odnotowania 
w statystyce, o ile nie wpływają  na uzyskanie mandatów. 
W Bieruniu w głosowaniu wzięło udział 6.436 osób, co stanowi 
41,47 %. 

Wyszczególnienie
OKW 
Nr 1 
LO

OKW
Nr 2
LO

OKW
Nr 3
SP

Ścier-
nie

OKW
Nr 4
SP 1

OKW
Nr 5
SP 1

OKW
Nr 6
PZS

OKW
Nr 7
PZS

OKW
Nr 8
SP 3

OKW
Nr 9
SP 3

O K W 
Nr 10
G 1

OKW 
Nr 1 
G 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Liczba uprawnionych 
do głosowania

1.536 1.304 552 1.576 2.213 1.201 1.353 1.048 1.117 1.885 1.734

Liczba głosów 
ważnych

Senat 748 411 231 693 1.030 420 576 367 392 837 731

Sejm 713 402 221 646 1.005 413 536 349 379 807 707

Liczba głosów 
nieważnych

Senat 17 12 - 31 28 10 13 9 7 14 15

Sejm 35 8 10 47 25 7 40 18 13 28 23

Frekwencja % 4 8,7 31,5 41,9 44,0 46,5 35,0 42,6 35,0 35,1 44,4 42,2

Uprawnionych ogółem    -  15.519 osób

Frekwencja ogółem         -    6.436 osób
co stanowi                        -    41,47 %
Głosów nieważnych ogółem do Sejmu: 254 - 3,9 %
Głosów nieważnych ogółem do Senatu: 156 - 2,4 %

Wyniki wyborów parlamentarnych w Bieruniu

Frekwencja była więc nieco wyższa od 
średniej wojewódzkiej i krajowej. Od lat 
utrwalony jest zwyczaj dotyczący frekwen-
cji, który polega na tym, że z prawa wy-
borczego tradycyjnie najwięcej korzystają 
mieszkańcy starych skupisk. Na osiedlach 
frekwencja z drobnymi wyjątkami jest 
niższa. Pod względem korzystania z prawa 
wyborczego zupełnie odstają mieszkańcy 
osiedla Homera. Dzieje się tak bez względu 
na rodzaj wyborów. Warto zwrócić uwagę 
na liczbę 254 głosów nieważnych do Sejmu. 

Oznacza to, że blisko 4 % głosów zmarno-
wano. Mimo apelu w poprzednim numerze 
RODNI, o refleksję przez głosowaniem 
nadal trudno zrozumieć to zjawisko, bo 
nie jest nowością. Głosowanie na listę i 
kandydata to standard wyborów wielo-
mandatowych, a wzbogacanie go własną 
twórczością daje opisany wyżej efekt. 
Mimo informacji o wykreślonych kandy-
datach, wyborcy oddawali na nich głosy. 
Miało to miejsce w przypadku dwóch list 
– SLD i PPP. Oddane głosy na skreślonych 

kandydatów otrzymały listy. W Bieruniu są 
również kolekcjonerzy, czyli osoby, które z 
nadmiaru kandydatów lub braku godnych, 
aby na nie oddać głos, zabierają ze sobą 
karty. Kolekcjonerów na szczęście nie ma 
zbyt wiele. Mogliby oni np. wzbogacać swe 
zbiory po uprawomocnieniu się wyborów, 
kiedy wszystkie karty i inne dokumenty li-
kwidowane. Karta zdobyta w ten sposób nie 
posiadałaby pieczęci OKW. Wyniki wybo-
rów do Sejmu RP  w Bieruniu nie odbiegały 
od wyników w Okręgu.
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Nazwa Partii
Numer

listy
OKW
Nr 1
LO

OKW
Nr 2
LO

OKW
Nr 3
SP

Ściernie

OKW
Nr 4
SP 1

OKW
Nr 5
SP 1

OKW
Nr 6
PZS

OKW
Nr 7
PZS

OKW
Nr 8
SP 3 

OKW
Nr 9
SP 3

OKW
Nr 10
G 1

OKW
Nr  11

G 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ruch Patriotyczny 1 8 4 3 2 6 2 0 1 2 3 6

Polska Partia Pracy 2 16 13 4 13 18 9 9 2 5 3 5

Liga Polskich Rodzin 3 45 26 14 31 52 17 29 14 17 55 53

Demokraci PL 4 7 0 8 7 8 12 6 6 2 9 5

SDPL 5 17 12 3 7 8 28 12 18 17 33 23

Prawo i Sprawiedliwość 6 181 144 83 236 406 139 230 120 126 269 300

SLD 7 34 14 6 43 30 52 62 35 44 59 36

Platforma Obywatelska 8 352 115 85 256 424 116 117 111 123 313 216

Polska Partia Narodowa 9 1 5 1 1 3 1 4 2 1 1 2

Polskie Stronnictwo Ludowe 10 9 1 2 7 2 8 8 11 7 12 9

Platforma  Janusza Korwin-Mikke 12 4 9 0 13 15 9 5 6 1 5 12

Polska Konfederacja - Godność i Praca 14 36 55 20 27 32 24 46 21 32 44 49

Samoobrona RP 15 36 55 20 27 32 24 46 21 32 44 39

Lp. Komitety Wyborcze Numer 
listy

Liczba 
otrzymanych

głosów ogółem
%

1 2 3 4

1. Ruch Patriotyczny 1 37 0,60

2. Polska Partia Pracy 2 97 1,57

3. Liga Polskich Rodzin 3 353 5,71

4. Demokraci PL 4 68 1,10

5. Socjaldemokracja Polska 5 178 2,88

6. Prawo i Sprawiedliwość 6 2.234 36,16

7. SLD 7 415 6,72

8. Platforma Obywatelska 8 2.228 36,06

9. Polska Partia Narodowa 9 22 0,36

10. PSL 10 76 1,23

11. Platforma Janusza Korwin-Mikke 12 79 1,28

12. Polska Konfederacja – Godność i Praca 14 15 0,25

13. Samoobrona RP 15 376 6,09

Liczba oddanych głosów 6.178 100,00
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Komitety Wyborczy Numer 
listy Najwięcej głosów na liście Liczba 

głosów
1 2 3 4

Ruch Patriotyczny 1 Drynda Jerzy Walenty 17

Polska Partia Pracy 2 Piecha Ireneusz Stanisław* 22
Liga Polskich Rodzin 3 Sanak Waldemar 86
Demokraci PL 4 Piechniczek Antoni Krzysztof 42
Socjaldemokracja Polska 5 Celiński Andrzej Bohdan 67
Prawo i Sprawiedliwość 6 Lysko Alojzy Wiktor* 896
SLD 7 Zaborowski Zbyszek 135
Platforma Obywatelska 8 Berger Józef Franciszek* 1.545
Polska Partia Narodowa 9 Świtoń Kazimierz Antoni 11
PSL 10 Brzezińska Maria Joanna 32
Platforma Janusza Korwin-Mikke 12 Stawski Sławomir Michał 33
Polska Konfederacja – Godność i Praca 14 Słomka Adam Andrzej 5

Samoobrona RP 15 Wądrychowicz Lecz 89

* Osoby, które zajmowały dalsze miejsca na listach kandydatów.
W Okręgu największy procent głosów otrzymały następujące komitety:
PO - 34,38 %
PiS - 31,33 %
SLD - 10,51 %
Samoobrona - 5,18 %

Podany wyżej podział spowodował, że PO 
otrzymało 6 mandatów, PiS – 5, a SLD – 1. Dla 
osiągnięcia mandatu kandydatowi z Bieru-
nia Józefowi Bergerowi zabrakło 24 głosy. 
Listy kandydatów na posłów zestawiane są w 
ten sposób, że pierwsze miejsca przeznaczane 
są dla liderów. W ocenie osób ustalających li-
sty wysokie miejsce na niej ma znaczenie.
Z reguły liderzy zbierają najwięcej głosów na 
listach lecz nie jest to reguła. Zdarzają się przy-
padki, że osoby z dalszych miejsc w obwodach 
uzyskują więcej głosów od liderów lub wręcz 
w okręgu, zdobywają mandaty. Przedstawiona 
tabela potwierdza takie przykłady.
Liderzy list w skali okręgu zdobywają z reguły 
najwięcej głosów. Wyborcy głosują więc na 

nazwiska. Rozmiary karty do głosowania nie 
sprawiają im problemu.
Po przeprowadzonych wyborach są zwycięzcy 
i przegrani. Do zwycięzców z najbliższej oko-
licy bez wątpienia należy Alojzy Lysko, który 
bez wieszania plakatów w Bieruniu, zdobył bli-
sko 900 głosów. do przegranych należą miesz-
kańcy Bierunia i młodzież, bo tak należy trak-
tować wynik jaki osiągnął Józef Berger. Uzy-
skanie 25 % wszystkich ważnych głosów w 
mieście, to jednak mało. Bieruń posiadał wy-
jątkową szansę na posiadanie posła. Kandy-
dat był osobą znaną, doświadczoną, zasłużo-
ną dla miasta, o dużym dorobku zawodowym 
i wyliczalnych sukcesach w działalności samo-
rządu terytorialnego. Znalazł się na liście Plat-

formy Obywatelskiej, czyli ugrupowania, któ-
re przed wyborami posiadało wysokie notowa-
nia, a po wyborach okazało się, że zwycięży-
ło w Okręgu Katowickim. Lepszych warun-
ków przed startem nie można było oczekiwać. 
Mieszkańcy potrafili jednak znaleźć nazwiska 
ponad 200 innych kandydatów na wszystkich 
listach i na nich oddać głosy. Przegrały również 
Tychy i Mysłowice. Miasta te mimo zdecydo-
wanie większej liczby mieszkańców również 
nie wprowadziły do parlamentu posła.
Zdecydowanie mniej emocji wzbudziły wybo-
ry do Senatu. W kraju o jeden mandat ubiega-
ło się statystycznie 6 kandydatów, podczas gdy 
w naszym okręgu nieco ponad dwóch. Tutaj 
również głosowano na znane nazwiska.

Lp. Nazwisko i imię
OKW
Nr 1
LO

OKW
Nr 2
LO

OKW
Nr 3
SP

Ściernie

OKW
Nr 4
SP 1

OKW
Nr 5
SP 1

OKW
Nr 6
PZS

OKW
Nr 7
PZS

OKW
Nr 8
SP 3

OKW
Nr 9
SP 3

OKW
Nr 10
G 1

OKW
Nr 11
G 1

Razem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Blida Barbara 119 64 40 118 164 121 120 79 91 164 140 1.220
2. Bochenek Krystyna 391 172 107 331 474 178 216 188 164 428 334 2.983
3. Korfanty Bronisław Jan 303 174 115 290 431 183 267 163 183 374 376 2.859
4. Kosiba Wojciech Ryszard 79 51 31 76 67 61 66 64 46 71 65 677
5. Kutz Kazimierz Julian 218 93 74 174 272 103 122 103 106 206 222 1.693
6. Nowakowski Piotr Tomasz 155 101 60 149 206 76 107 63 61 166 157 1.301
7. Szpyrka Grzegorz Adam 221 91 74 144 294 101 136 85 96 209 222 1.676

 Za przegranego należy uznać Grzegorza Szpyr-
kę, który zawiesił chyba najwięcej plakatów ze 
wszystkich kandydatów i miał poparcie dwóch 
największych ugrupowań PO i PiS. Więcej gło-
sów od niego uzyskało w Bieruniu trzech kan-
dydatów. Te same osoby uzyskały mandaty w 
naszym okręgu. Postać Bronisława Korfantego 
przed wyborami nie była szerzej znaną, a tym 
bardziej jego sukcesy dla społeczności lokal-

nej. Grzegorza Szpyrkę natomiast utożsamia-
no z uratowaniem Stadionu Śląskiego i par-
ku  WPKiW w Chorzowie. Wyborcy kierowa-
li się jednak własnymi przekonaniami. Pozosta-
łe dwie osoby, czyli Krystyna Bochenek i Kazi-
mierz Kutz, to osoby powszechnie znane.
Biorąc pod uwagę fakt imiennego głosowania 
na kandydatów, trudno pojąć dlaczego odda-

no w mieście 156 głosów nieważnych, co sta-
nowi 2,4 %.
W dniu 9 października odbędą się wybory Pre-
zydenta RP. Zachęcając wyborców do korzy-
stania z przysługującego im prawa, prosimy o 
refleksję i zastanowienie przed wyborem, aby 
komentując wyniki nie dziwiła nas liczba gło-
sów nieważnych. 

S.J.
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Bieruński Ośrodek Kultury
zaprasza w październiku

Kino–Teatr „Jutrzenka”, Bieruń
ul. Spiżowa 4
 - 3.10. godz. 17.00 - Wernisaż wystawy „Praca roku 2004”
 - 14-16.10. - Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych
 - 18.10. godz. 11.00 - „John Lenon – mit i rzeczywistość” 

Spotkanie z red. Maciejem Szcza-
wińskim

 - 19.10. godz. 15.00 - Dzień seniora dla PZERiI
 - 28.10. godz. 19.00 - Koncert akordeonowy – łódzki duet 

akordeonowy. Wstęp wolny.

Świetlica Środowiskowa, Bieruń Nowy
ul. Remizowa 19
 - 4.10. godz. 14.00 - Spotkanie klubowe PZERiI
 - 18 i 19.10. godz. 14.00 - Spotkanie okolicznościowe – „Dzień 

Seniora” dla PZERiI
 - 29.10. godz. 19.00 - Babski Comber

Dom Kultury „Gama”, Bieruń
ul. Chemików 45
 - 4.10. godz. 9.30 - Pasowanie na przedszkolaka – P1
 - 12.10. godz. 8.00-18.00 - Kiermasz odzieżowy
 - 24.10. godz. 8.00-12.00 - Cykl koncertów akordeonowych dla 

SP1 i LO
 - 25.10. godz. 9.00-12.00 - Cykl koncertów akordeonowych dla 

SP2 i G1

Biblioteka nr 1 Dom Kultury „Gama”
ul. Chemików 45
 - 10.10. godz. 11.00 - Spotkanie autorskie z Grzegorzem 

Kasdepke

Biblioteka nr 2, Bieruń Nowy
ul. Jagiełły
 - 10.10. godz. 13.00 - Spotkanie autorskie z Grzegorzem 

Kasdepke (spotkanie odbędzie się w 
SP nr 3 w Bieruniu) 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast”, Urząd Miasta Bieruń, Sta-
rostowo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Bieruński Ośrodek 
Kultury, Federacja Twórców Filmów Niezależnych z siedzibą 
w Warszawie oraz Zespół Realizatorów Wideo KWK „Piast” są 
organizatorami VII Festiwalu Filmów Amatorskich „BIERUŃ 
2005” im. Leona Wojtali, który odbędzie się w dniach 14-16 
października br. w Kino-Teatrze „Jutrzenka” w Bieruniu.

Program festiwalu:

14 październik – piątek
 10.00-13.00 - Pierwszy blok filmowy (Kino-Teatr Jutrzen-

ka – Bieruń Stary)
 16.00 - Uroczyste otwarcie festiwalu (Kino-Teatr 

Jutrzenka – Bieruń Stary)
 17.00-19.00 - Drugi blok filmowy (Kino-Teatr Jutrzenka 

– Bieruń Stary)

15 październik – sobota
 10.00-13.00 - Trzeci blok filmowy (Kino-Teatr Jutrzenka 

– Bieruń Stary)
 15.00-17.00 - Jawne obrady Jury (stołówka przy KWK 

„Piast”)

16 październik – niedziela
 11.00 - Ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie 

festiwalu (Kino-Teatr Jutrzenka – Bieruń Stary)

Jury w składzie: Jerzy Trunkwalter, Jerzy Łuczak, Laszlo Po-
lgar, Lidia Duda przyzna następujące nagrody:
 - GRAND PRIX „Bieruń 2005”.
 - I nagroda „Bieruń 2005”.
 - II nagroda „Bieruń 2005”.
 - III nagroda „Bieruń 2005”.
 - 3 wyróżnienia.
 - Nagroda Specjalna „Bieruń-EKO 2005” burmistrza  Miasta 

Bieruń.
 - Nagroda Specjalna Starosty Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Wartościowanie prac, z różnych dyscyplin 
plastycznych jest - co możemy wyczytać 
w okolicznościowym folderze - zadaniem 
karkołomnym. Z tym większym zain-
teresowaniem możemy więc podziwiać 
coroczny werdykt jury i konfrontować go 
z własnym smakiem artystycznym. W tym 
roku, Grand Prix przyznano Tomaszowi 
Tobolewskiemu za rysunek zatytułowany 

„Konflikt”. To praca o niezwykłej ekspresji,  
uderzająca swobodą z jaką młody autor  inter-

pretuje kształty postaci 
ludzkich, dokonując ich 
syntezy. 
Z werdyktem jury, 
można się zgadzać lub 
nie, gdyż w sztuce nic 
nie jest przesądzone raz 
na zawsze. Warto jednak, 
wyrobić sobie własne 
zdanie. Aby to uczynić, 
wystarczy odwiedzić 
Jutrzenkę gdyż wystawa 
której wernisaż odbył 
się 3 października, 
czynna będzie do końca 
miesiąca. Zapraszamy 
na Spiżową.

Praca roku w BOK-u

Filmowy Festiwal

Od kilku lat, dzięki staraniom Bieruńskiego 
Ośrodka Kultury, mamy okazję obcować 
ze sztuką wysokiej próby. Konkurs „Praca 
roku” zachęca członków Związku Polskich 
Artystów Plastyków do corocznej konfron-
tacji swych dokonań a my, na miejscu 
- w Jutrzence, możemy oglądać efekt tych 
plastycznych zmagań. 
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W sobotę 1 października odbył się II etap konkursu z języka an-
gielskiego. Miał on miejsce w Hotelu Tychy. Byliśmy tam najlic-
zniej reprezentowaną szkołą gimnazjalną, ponieważ do II etapu 
zakwalifikowało się z Gimnazjum nr 2 aż 15 uczestników. Uczniowie 
walczą o całoroczny darmowy kurs języka angielskiego w szkole 
językowej BEST. Wszyscy z niecierpliwością oczekują na wyniki. 
Do kolejnych etapów konkursu uczniowie zostali przygotowani przez 
Ewę Bober i Katarzynę Wilk, którym już gratulujemy osiągnięć ich 
uczniów.
Dużym sukcesem po raz kolejny mogą się poszczycić nasi sportowcy 
przygotowywani pod kierunkiem Zuzanny Bizackiej i Tomasza 
Wesołowskiego. 28 września w Lędzinach odbyły się zawody 
powiatowe w sztafetowych biegach przełajowych. Reprezentacja 
naszej szkoły w kategorii chłopców zajęła I miejsce, a w kategorii 
dziewcząt II. Przed nimi kolejne zawody, tym razem o wejście 
do finału wojewódzkiego. W skład zwycięskich drużyn weszli: P. 
Czerwińska, M. Stachura, K. Uba, K. Kołociak, K. Jurek, K. 
Wenda, K. Jakimiec, K. Konieczny, D. Szukalski, D. Kopczyński, 
R. Wróbel, Sz. Ścierski, B. Przyłucki, P. Laby. Serdecznie gratulu-
jemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.

(K.C.)

• Dopiero, co zabrzmiał pierwszy w tym roku szkolnym dz-
wonek, a już 11 września uczniowie SP3 mogli zaprezentować 
swoje umiejętności wokalne i taneczne w dożynkowym programie 
artystycznym. Z dziećmi pracowały: mgr Justyna Pociennik, mgr 
Mariola Paterek, mgr Iwona Rogalska, mgr Jadwiga Majda.

•  W piątek 22 września, jak co roku, uczniowie starszych klas 
SP3 wzięli udział w akcji Sprzątania Świata. Uprzątnięto teren 
wokół szkoły i boiska. Nad sprawną organizacją czuwały opiekun-
ki Koła Ekologicznego mgr Grażyna Długosz, mgr Mirosława 
Wilkosz, mgr Renata Mateja wraz z wychowawcami.

• Dobrą formę pokazała młodzież SP3 28 września 
w Powiatowych Zawodach w Biegach Przełajowych w Lędzinach, 
gdzie chłopcy zajęli czwarte a dziewczyny piąte miejsce.
W dniach 17-21 października Samorząd Uczniowski i Koło Maj-
sterkowicza przy SP3 w Bieruniu organizuje akcję charytatywną 
„Galeria z serduchem” 

• Serdecznie wszystkich zapraszamy w piątek 21 października 
w godzinach 16.00-19.00 na forum naszej szkoły. W programie: 
koncert zespołu Gaudeamus, sprzedaż rękodzieła, aukcja. 
Całkowity dochód z akcji przeznaczony jest na dalsze leczenie 
naszego ucznia Patryka. Przyłącz się i Ty!

(E.Sz.)

Wszystkim, którzy w niedawnych
wyborach parlamentarnych

oddali na mnie swój głos 
oraz

Tym, którzy pracowali przy mojej kampanii wyborczej,

z całego serca serdecznie dziękuję.
Józef Berger

2
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Nasi goście przyjechali do Bierunia 26 
września. Tuż po przybyciu zwiedzili pra-
cownie szkolne oraz wystawę fotograficz-
ną Fotoklubu “Pozytyw”. Następnie odby-
ło się wspólne spotkanie delegacji z Gel-
senkirchen i rady pedagogicznej bieruńskiej 
szkoły, na którym pan dyrektor Gimnazjum 
nr 1 Grzegorz Bizacki oficjalnie przedstawił 
gości i zaprezentował pokaz multimedialny 
na temat historii i tradycji szkoły oraz pre-
zentację o klubie FC Schalke 04. Następ-
nie zabrała głos pani dyrektor Hellen Du-
lisch i przybliżyła wszystkim swoje mia-
sto i Leibniz-Gymnasium. Gelsenkirchen 
jest miastem o tradycjach górniczych, cze-
go dowodem jest kopalnia węgla kamienne-
go (nieczynna od kilku lat) i wiele pogór-
niczych budynków. Ciekawostką jest rów-
nież to, iż w Gelsenkirchen można napotkać 
wielu mieszkańców pochodzenia polskiego 
(a w szczególności śląskiego), którzy wy-
jechali tam na początku XX wieku do pra-
cy w kopalni. Budynek Leibniz-Gymna-
sium w Gelsenkirchen posiada bardzo bo-
gatą ponad 100-letnią historię. Wręcz z roku 
na rok dobudowywano nowe sale lekcyjne 
i hale sportowe. Obecnie do tegoż gimna-
zjum uczęszcza ponad 1000 uczniów, a wy-
kłada w nim 80 nauczycieli. Na koniec spo-
tkania w Gimnazjum nr 1 goście odpowia-
dali na pytania stawiane przez bieruńskich 
nauczycieli na temat systemu edukacji w 
Niemczech. Po spotkaniu delegaci udali się 
do Bierunia Starego, gdzie zwiedzili Ko-
ściół św. Walentego.
Na drugi dzień pani dyrektor Ellen Dulisch, 
pan Werner Mosel, pan dyrektor Grzegorz 
Bizacki, pani Izabela Koziorz - nauczyciel 
języka niemieckiego oraz pan Krzysztof 
Burzan - członek zarządu firmy DBT Pol-
ska Sp. z o.o. zwiedzili stare miasto i za-
mek książęcy we Pszczynie oraz Państwo-
we Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświę-
cimiu, a następnie złożyli wizytę w firmie 
DBT Polska Sp. z o.o.
Ostatni dzień pobytu delegacja spędziła 
w Bieruniu. Najpierw pani dyrektor Hel-
len Dulisch, pan Werner Mosel, pan dy-

rektor Grzegorz Bizacki, pani wice dyrek-
tor Stanisława Słocińska, pani Izabela Ko-
ziorz, pani Agnieszka Dyjecińska-Wol-
ny oraz pani Agnieszka Wyderka-Dyjeciń-
ska wzięli udział w spotkaniu na świetlicy 
szkolnej w Gimnazjum nr 1. Podczas zebra-
nia przedstawiono i szczegółowo porówna-
no gimnazjum w Gelsenkirchen i Bieruniu 
oraz ustalono wspólną współpracę na przy-
szłe lata. Przez następne miesiące gimnazja-
liści i nauczyciele będą utrzymywać kontakt 
poprzez pocztę elektroniczną, a już w mar-
cu w przyszłym roku piętnastoosobowa gru-
pa uczniów z Gimnazjum nr 1, szczególnie 
wyróżniających się pod względem nauki i 
znajomości języków obcych, wyjedzie na 
tygodniowy pobyt do Niemiec. We wrze-
śniu 2006 uczniowie z Leibniz-Gymnasium 
przyjadą z rewizytą do Bierunia. 
Następnie goście udali się na salę gimna-
styczną, na której czekały ich pokazy ar-
tystyczne oraz konferencja z Samorządem 
Szkolnym Gimnazjum nr 1. Podczas wy-
stępów wszystkich urzekł słowiczy śpiew 
Gimnazjalnego Zespołu Instrumentalno 
- Wokalnego pod batutą pana Marka Reguły 
- nauczyciela muzyki. Bardzo liczny zespół, 
składający się z dziewcząt i chłopców nasze-
go gimnazjum, w rytm akompaniamentu pia-
nina, klarnetu i akordeonu wyśpiewał go-
ściom pieśni i przyśpiewki regionu śląskie-
go. Następnie wystąpiła grupa taneczna, któ-
ra wspaniale zatańczyła trojaka oraz remix 
utworów tanecznych. Na koniec wystąpiły 
cheerleader’ki w gimnastycznym układzie z 
pomponami, przygotowane przez panią Ka-
tarzynę Ślezionę - nauczyciela wychowania 
fizycznego. Wszystkie zespoły otaczała pięk-
na scenografia Bierunia specjalnie przygo-
towana na tą okazję przez kółko plastyczne 
pod czujnym okiem pani Danuty Kurdziel-
Kasprzyk - nauczyciela plastyki. Po wystę-
pach podczas konferencji przedstawiciele sa-
morządów klasowych zadawali bardzo wni-

kliwe pytania w języku niemieckim i angiel-
skim. Często dotyczyły one systemu eduka-
cji, praw i obowiązków gimnazjalisty oraz 
przebiegu lekcji w tamtejszej szkole. Goście 
udzielali bardzo wyczerpujących odpowie-
dzi. Gdy konferencja dobiegła końca, kon-
feransjerki - Agnieszka Pajkusz - Przewod-
nicząca Samorządu Szkolnego oraz Jessi-
ca Paruzel wręczyły gościom upominki wy-
konane przez gimnazjalistów i panią Dorotę 
Wrzosek - opiekuna świetlicy. Na koniec za-
brała głos pani dyrektor E.Dulisch. Nie kryła 
wzruszenia i wielokrotnie powtórzyła, iż nie 
może się doczekać współpracy, która niewąt-
pliwie będzie bardzo owocna.
Zachwyceni gimnazjalnymi młodymi talen-
tami, serdeczną atmosferą i wspaniałym oto-
czeniem szkoły delegaci udali się na spotka-
nie z władzami miasta Bierunia w Urzędzie 
Miejskim, które było ostatnim punktem po-
bytu w Polsce.
Na koniec trzeba dodać, iż wizyta przedsta-
wicieli z Leibniz-Gymnasium była plonem 
spotkania z panem prezydentem Gerhar-
dem Rehbergiem, które odbyło się na wio-
snę w Gimnazjum nr 1 dzięki staraniom dy-
rekcji szkoły i pana Krzysztofa Burzana z za-
rządu firmy DBT Polska Sp. z o.o. Pan prezy-
dent niemieckiego klubu FC Schalke 04, za-
chwycony bieruńską młodzieżą, wypromo-
wał Gimnazjum nr 1 w swoim mieście, a w 
szczególności w Leibniz-Gymnasium. W li-
ście wystosowanym do dyrekcji, grona na-
uczycielskiego i uczniów Gimnazjum nr 1 
we wrześniu 2005 pan G.Rehberg podkre-
ślił, iż ma nadzieję, że szkoły te nawiążą ry-
chłą współpracę. 

Tekst i foto: AWD

Dyrekcja Gimnazjum nr 1
składa serdeczne podziękowania

panu Krzysztofowi Burzanowi 
i firmie DBT Polska Sp. z o.o.

za ogromną pomoc w organizacji 
tego spotkania

Na nowy rok szkolny - nowa współpraca

W ostatnich dniach września w Gimna-
zjum nr 1 gościła dwuosobowa delega-
cja z Leibniz-Gymnasium w Gelsenkir-
chen w Niemczech - miasta XVIII Mi-
strzostw Świata w piłce nożnej w roku 
2006. Panią dyrektor Ellen Dulisch i 
nauczyciela języka angielskiego i wy-
chowania fizycznego pana Wernera 
Mosel przyjęliśmy pokazując piękno i 
kulturę naszego regionu. 



12 RODNIA · 5 PAŹDZIERNIK 2005 r. 13RODNIA · 5 PAŹDZIERNIK 2005 r.

ROZMAITOŚCI

Bieruń, ul. Warszawska 201, tel. 326 95 30
Tychy, ul. Wyszyńskiego 37, tel. 780 54 45, 0501 252 874

•OKNA
• ŻALUZJE
• SIATKI ANTYINSEKTOWE
• OKNA DACHOWE „FAKRO”
• DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
• DRZWI I WITRYNY PCV,ALUMINIUM
• ROLETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

ENERGO-HANDEX
Bieruń Stary, ul. Oświęcimska 458

tel. /fax 216 42 05kom. 0501 424 814
e-mail: handex@poczta.onet.pl

26 września odbyła się w 
Szkole Podstawowej1 trady-
cyjna uroczystość pasowa-
nia 99 pierwszoklasistów, 
którzy zostali przyjęci w 
szeregi uczniów. Wszystkie 
pierwsze klasy wraz z wy-
chowawcami przygotowały 
na tę uroczystość program 
artystyczny, który został za-
prezentowany rodzicom. W 
czasie uroczystości, dzieci 

składały przyrzeczenie, że 
będą się pilnie uczyć, kul-
turalnie zachowywać oraz 
szanować rodziców, na-
uczycieli, osoby starsze i 
kolegów. Poprzez pasowanie 
uczniowie przyjęli zarówno 
przywileje, jak i obowiązki 
uczniowskie. Niełatwo jed-
nak zostać uczniem, bowiem 
kandydaci musieli przejść 
próby: zręczności, mądrości 

i humoru. Wszyscy wyszli z 
nich z zwycięsko, wykazując 
się dużymi umiejętnościami, 
na dowód czego otrzymali 
okolicznościowe dyplomy.

Od redakcji: Zgodnie z na-
szą tradycją rozpoczynamy 
druk zdjęć uczniów którzy 
rozpoczęli naukę w naszych 
szkołach podstawowych. 
Ponieważ klas pierwszych 

w naszych  dwóch szkołach 
podstawowych jest sporo ( 
a przecież są jeszcze pla-
cówki filialne w Bijasowi-
cach, Czarnuchowicach 
i Ścierniach), publikacja 
wszystkich zdjęć zajmie  
kilka kolejnych numerów 
Rodni. Dzisiaj rozpoczy-
namy druk zdjęć dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 1. 
Zapraszamy na stronę 16.

Pasowanie pierwszoklasistów
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SPORT

W sobotę 1 października młodzi zawod-
nicy z Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go “Maraton” w Bieruniu Nowym prze-
bywali w Krakowie na ogólnopolskim 
mityngu lekkoatletycznym. Pojechali  
na zaproszenie Roberta Korzeniowskie-
go, aby już po raz trzeci wziąć udział w 
mityngu Uczniowskich Klubów Sporto-
wych, działających pod patronatem Mi-
strza Olimpiad. 

Kiedy komentuje się przyczyny braku suk-
cesów sportowych Polaków, na pierwszy 
plan wybija się niezmiennie brak odpo-
wiednich programów promujących kultu-
rę i fizyczną wśród dzieci i młodzieży. Ro-
bert Korzeniowski od dłuższego czasu reali-
zuje taki program, który od trzech lat, dzię-
ki finansowemu wsparciu ze strony krakow-
skiej firmy CAN-PACK SA, zyskał nowy, 
istotny walor. Uczniowskie Kluby Sporto-
we, w których młodzi adepci lekkoatlety-
ki przez cały rok trenują i uczestniczą w lo-
kalnych zawodach mając jako wzór do na-
śladowania i zarazem jako opiekuna Rober-
ta Korzeniowskiego, dzięki sponsoringowi 
krakowskiej Firmy wzbogaciły się o ogól-
nopolskie mityngi. Poprzednie dwa organi-
zowane były w grudniu 2003 i 2004 roku w 
hali Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w 
Spale, jednak organizatorzy uznali, że lepiej 
będzie, jeśli zawody będą odbywać się na 
świeżym powietrzu. Koszty organizacji mi-
tyngów, podobnie jak nagrody dla zwycięz-
ców funduje CAN-PACK.
Oprócz edukacji sportowej, zawodnicy 
UKS i uczniowie szkół, którym patronuje 
Robert Korzeniowski, uczestniczą w pro-
gramie, którego celem jest rozwijanie ich 
wrażliwości ekologicznej. To z kolei jest 
inicjatywa CAN-PACK, firmy, która troskę 
o czyste środowisko naturalne uważa za jed-

ną ze swoich zasad. Tu także wprowadzono 
element współzawodnictwa: przez cały rok 
młodzież oddaje do punktów skupu metalo-
we puszki po napojach i dokumentuje uzy-
skane wyniki. Przed mityngiem sprawozda-
nia przesyłane są do organizatorów, którzy 
przygotowują ranking. Zwycięskie szkoły 
nagradzane są sprzętem sportowym fundo-
wanym przez CAN-PACK.

Połączenie tych dwóch szczytnych idei: 
czystej rywalizacji sportowej najmłodszych 
lekkoatletów i troski o czyste środowisko 
znajduje swój obraz w nazwie mityngu: 
CAN-PACK CUP “Czysta gra 2005”.

Program sportowy zawodów obejmuje oczy-
wiście chód (dystans zróżnicowany w zależ-
ności od wieku i płci), biegi płaskie na 60 i 600 
m, bieg na 60 m przez płotki, skok w dal, skok 
wzwyż oraz pchnięcie kulą.
Reprezentujący na mityngu Województwo 
Śląskie Uczniowski Klub Sportowy “Mara-
ton” jest klubem jednosekcyjnym o profilu 
lekkoatletycznym i działa przy gimnazjum 
nr 1 w Bieruniu Nowym. Powstał w listopa-
dzie 1999 roku, a do stowarzyszenia Korze-
niowski.pl przystąpił w styczniu 2003. UKS 
obecnie zrzesza ponad 20 zawodników, w 
większości ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz z 
Gimnazjum nr 1 w Bieruniu. Sztandarowymi 
dyscyplinami są biegi oraz chód sportowy.
Katarzyna Śleziona, trenerka Klubu, na 
przyszłe gwiazdy sportu typuje Annę Ślo-
sarczyk oraz Dawida Tomalę - oboje są 
chodziarzami.
Koronnym dystansem Ani Ślosarczyk, 
uczennicy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu 
jest chód na 3 kilometry. Na tym dystansie 
znajduje się w czołówce krajowej w katego-
rii młodziczek. Udowodniła to 17 września 
br. w Krakowie zdobywając 2 miejsce 
podczas VIII Międzynarodowego Mityngu 

w Chodzie Sportowym “Na Rynek Marsz 
z AIG”. W roku 2004 była zwycięzczynią 
w tej konkurencji. Jej koleżanka, Ola Sa-
łata, była w tym roku piąta. W kategorii 
chłopców tegoroczny mityng na 6 miejscu 
ukończył Wojtek Woźniok.
Junior młodszy Dawid Tomala (Gimna-
zjum w Bojszowach) odnosi sukcesy na 
polu międzynarodowym. W tym roku pod-
czas zawodów na Łotwie zdobył brązowy 
medal. 
Do jego największych osiągnięć należy 
także zdobycie 3 miejsca w chodzie na 
dystansie 5 km w Mistrzostwach Polski 
Młodzików w Świeciu.
W tym roku  klub z Bierunia był organizato-
rem dwóch imprez sportowych: III Cross-u 
o “Puchar Burmistrza” miasta Bierunia w 
biegach przełajowych dla młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i zrzeszonych 
w klubach oraz III Mityngu w chodzie sporto-
wym o “Puchar Starosty” Powiatu Bieruńsko 
- Lędzińskiego. 
“Maraton” poprawił  znacząco swój wynik 
w konkursie CAN-PACKU “Czysta Gra”. 
Zawodnicy i sympatycy klubu uzbierali przez 
miniony rok 850 kilogramów puszek,
w porównaniu z niecałymi 200 w roku ubie-
głym. Ten oszałamiający wynik gwarantuje 
im  miejsce w czołówce w proekologicznej 
rywalizacji.
Krakowski mityng, podobnie jak poprzednie, 
był wielkim świętem dla młodych sportow-
ców. Oprócz emocji związanych z rywa-
lizacją z kolegami z całej Polski mieli też 
okazję spotkać się z żywą legendą, Robertem 
Korzeniowskim i innymi wspaniałymi spor-
towcami, których - jak co roku  - zaprosi on 
na te zawody w charakterze gości. Swoją 
obecność zapowiedziały też zawodniczki 
wicemistrza Polski w koszykówce kobiet 
“Wisły CAN-PACK”.

CAN PAC CUP “CZYSTA GRA" 2005
Bieruniacy reprezentują województwo Śląskie"

Celem imprezy jest wyłonie-
nie Mistrza Bierunia w sza-
chowej grze błyskawicznej 
oraz nawiązanie międzyna-
rodowych kontaktów szacho-
wo-sportowych. Warunkiem   
uczestnictwa, jest zgłoszenie 
się na sali gry do godz. 9.30 w 
dniu turnieju oraz  wpłacenie 

wpisowego w wysokości - 20 
zł. Studenci, emeryci, renci-
ści, mieszkańcy Bierunia  i 
zawodnicy KS “Unia”  płacą 
10 zł natomiast uczniowie 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych startują  bezpłatnie. 
System  rozgrywek: grupowy- 
eliminacje  (w zależności od 

ilości uczestników) oraz finał 
A, B, C (w grupach 12 osobo-
wych) na podstawie wyników 
eliminacji. Obowiązują prze-
pisy Kodeksu Szachowego, 
grający białymi zapewnia 
sprzęt  szachowy a w/w tur-
niej wchodzi w cykl  X Grand 
Prix Bierunia.
Informacji dodatkowych 
udzielają: Referat Sportu i 
Rekreacji U.M. 216-40-85 
wew. 27 oraz kierownik sekcji 
szachowej KS “UNIA” Bieruń 
Andrzej Wilk 216-22-92.  
Za zdobycie pierwszego miej-
sca przewidziana jest  nagro-

da  rzeczowa wartości ok. 150 
PLN. Pozostałe nagrody zo-
staną podane po IV  rundzie.
Dotychczasowi zwycięzcy 
turnieju: 1999 - Krzysztof 
Wilk - KS “UNIA” Bieruń 
Stary, 2000 - Adam Wilk KS 
“UNIA”, 2001 - Adam Wilk 
KS “UNIA”, 2002 - Krzysz-
tof  Wilk KS “UNIA”, 2003 
- Łukasz Duda KSz Piekary, 
2004 r Krzysztof  Wilk KS 
“UNIA”. 

Organizatorzy: Urząd Miasta 
Bieruń i K.S. “Unia” zapra-
szają.

Zagrasz partyjkę?
29 października w pawilonie sportowym K.S. “Unia” Bieruń 
Stary przy ul. Chemików 40, odbędą się VII Otwarte  Mistrzo-
stwa Bierunia w  szachach ( gra błyskawiczna p - 5) rozgrywa-
ne z okazji Dni Bierunia 2005 i 80-lecia istnienia Klubu.
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W dniu 25 września 2005 roku, z okazji 
Jubileuszu 80-lecia KS “UNIA” Bieruń, 
odbył się turniej Skata. Pierwsze miejsce
i 2546 pkt. zdobył  Krzysztof Laby, ko-
lejne miejsca zajęli:  Krzysztof Graboń 
(2512),  Stefan Ficek (2271),  Krzysztof 
Nyderek (2133),  Zygmunt Śleziona 
(2066),  Franciszek Mrzyk (2044).
Zawody odbyły się w miłej i serdecznej 
atmosferze.
Turniej sponsorowali: KS “UNIA” i Sta-
rostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Bie-
runiu.

Lotki w ruch
Popularyzacja badmintona, integra-
cja środowiska dzieci i młodzieży 
oraz wyłonienie najlepszych za-
wodników - to cele XII Otwartych 
Mistrzostw Bierunia w Badmintonie 
połączonych w tym roku z obchoda-
mi jubileuszu 80-lecia Klubu
Organizatorem mistrzostw są: Starostwo 
Powiatowe,  Urząd Miasta Bieruń, KS 
“Unia” Bieruń. Rozgrywki odbędą się 
16 października na hali sportowej przy 
Gimnazjum nr 2, ul. Licealna 17.
Zawody rozgrywane będą w następują-
cych kategoriach wiekowych:  chłopcy i 
dziewczęta do 15 lat, mężczyźni do 35 lat, 
kobiety open oraz oldboje  powyżej 35 

Rodzaj gier: system : grupowo-pucha-
rowy, gra pojedyncza oraz gra podwój-
na  /deble/ oprócz kategorii do 15 lat. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 11 
października. Warunkiem udziału jest: 
ważne badania lekarskie oraz zgoda ro-
dziców dotyczy (osób niepełnoletnich) 
Lotki turniejowe: Zgodnie z regulami-
nem PZBad - we własnym zakresie. Jak 
zapewniają organizatorzy, zdobywcy 
I-VI miejsca otrzymają  dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe  firm Kason , Victor. 

Dodatkowych informacji udziela 
KS “UNIA” Bieruń Stary - AR-
LENA TRECKA tel. 0663102574, 
do pracy  216-05-61

Krzysztof Laby 
zwycięzcą turnieju!

XII  Mistrzostwa Bierunia
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