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Burmistrz Bierunia oraz Radni dziękują za udział w wyborach 
i oddane głosy. (skład nowej Rady Miejskiej str. 16)

Ledwo skończyły się wybo-
ry samorządowe a już wkrótce 
czekają nas następne.

8 lutego 2015 roku odbędą 
się Wybory uzupełniające do 
Senatu.

1 marca 2015 roku zostaną 
przeprowadzone wybory uzu-
pełniające do Rady Miejskiej 
w Bieruniu w okręgu wybor-
czym nr 2.

Konieczność przeprowadze-
nia wyborów wynika z prawa 
wyborczego a decyzje o termi-
nach zapadały poza Bieruniem 
na szczeblu władz centralnych 
i wojewódzkich.

Jak czytamy w Zarządzeniu 
Wojewody Śląskiego: W związ-
ku z wygaśnięciem mandatu 
radnego Pana Krystiana An-
drzeja Grzesicy przeprowadzo-
ne zostaną wybory uzupełnia-
jące do Rady Miejskiej w Bieru-
niu w okręgu wyborczym nr 2. 
W okręgu, tym wybierany bę-
dzie 1 radny. Wybory przepro-

wadzone zostaną w dniu 1 mar-
ca 2015 r. Czynności wybor-
cze realizowane będą zgodnie 
z Kalendarzem wyborczym.

Natomiast Wybory uzupeł-
niające do Senatu odbędą się 
8 lutego 2015 r. Postanowienie 
w tej sprawie podpisał Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej 
1 grudnia 2014 r. Wybory uzu-
pełniające przeprowadzone zo-
staną w związku z wygaśnię-
ciem mandatu senator Elżbiety 
Bieńkowskiej wybranej na ko-
misarza Unii Europejskiej.

Wybory odbędą się w woje-
wództwie śląskim, w okręgu wy-
borczym nr 75 obejmującym ob-
szar powiatu: bieruńsko-lędziń-
skiego oraz miast na prawach 
powiatu: Mysłowice, Tychy, 
z siedzibą Okręgowej Komisji 
Wyborczej w Katowicach. Mar-
szałek Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej wygasił mandat senator 
Elżbiety Bieńkowskiej postano-
wieniem z 10 listopada 2014 r.

Wkrótce kolejne wybory 
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Sześć osób dostało się do 
Rady z Komitetu Wybor-
czego Bernarda Pustel-

nika, który przegrał wybory na 
burmistrza i zakończył pracę 
w bieruńskim ratuszu. Czas po-
każe, czy tak liczna grupa wy-
kreuje nowego lidera ze swe-
go grona i pozostanie opozy-
cją wobec zwycięskiej drużyny  
Krystiana Grzesicy czy też, na-
wiąże współpracę z nowym 
burmistrzem? 

Na początku kadencji układ 
sił w piętnastoosobowej bieruń-
skiej Radzie wygląda następu-
jąco: 6 osób zdobyło mandaty 
z ugrupowania Bernarda Pu-
stelnika, 5 z komitetu Krystia-
na Grzesicy, 3 z drużyny Po-
rąbka a 1 reprezentuje komitet 
Razem dla Bierunia. Wybory na 
radnego wygrał w swoim okrę-
gu Krystian Grzesica, który tak-
że zwyciężył w wyborach na 
burmistrza. W związku z tym, 
wybory radnego w jego okręgu 
trzeba będzie powtórzyć a do 
tego czasu, Rada Miejska bę-
dzie pracować w 14 osobowym 
składzie. 

W czasie poniedziałkowej 
Sesji radni złożyli ślubowanie 
po czym, nowa Rada Miejska 
wybrała przewodniczącego. Je-
dynym kandydatem był Adam 
Rozmus ze Stowarzyszenia Mi-
łośników Ziemi Bieruńskiej „Po-
rąbek”, który uzyskał 14 głosów 
i został wybrany nowym prze-
wodniczącym. Adam Rozmus 
jest doświadczonym samorzą-
dowcem, który w poprzedniej 
kadencji pełnił funkcję wice-
przewodniczącego Rady. Po-
chodzi z Bierunia Nowego – 
Czarnuchowic, co jest bardzo 
ważne w sytuacji, gdy burmi-
strzem jest mieszkaniec Bieru-
nia Starego. Nie bez znaczenia 
prawdopodobnie jest również 
fakt, że „Porabek” to trzy dodat-
kowe głosy, które mogą wes-
przeć radnych z ugrupowania 
Krystiana Grzesicy.

Dobry początek został zro-
biony, teraz czas na pracę.

Nowe otwarcie
W poniedziałek 1 grudnia na pierwszej Sesji spotkali się bieruńscy 
radni. Z poprzedniej Rady na nową kadencję wybrano czworo radnych: 
Barbarę Panek-Bryła, Marcina Nygę, Natalię Grosman oraz Adama 
Rozmusa. Dwoje radnych: Krystyna Wróbel i Sylwester Ficek powróciło 
do Rady po przerwie, natomiast osiem osób to radni, którzy swój 
mandat sprawować będą po raz pierwszy. Są w tej grupie: Ryszard 
Budny, Dariusz Czapiewski, Stanisław Jurecki, Henryk Mazgaj (ojciec), 
Michał Mazgaj (syn), Jarosław Mokry, Maria Sitko i Piotr Świerkosz.



3GRUDZIEŃ 2014 r. · Rodnia

wybory

Tekst ślubowania wypo-
wiedziany przez burmi-
strza Krystiana Grzesicę: 

„Obejmując urząd burmistrza 
gminy Bieruń, uroczyście ślu-
buję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla do-
bra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy Bieruń. 
Tak mi dopomóż Bóg.”  

W czasie uroczystej Se-
sji Rady Miejskiej, którą pro-
wadził przewodniczący RM 
Adam Rozmus, burmistrz Kry-
stian Grzesica powiedział, że 
chciałby aby – tak jak to mówił 
podczas swojej kampanii wy-
borczej – z dnia na dzień, z ty-
godnia na tydzień, Bieruń sta-
wał się naprawdę jednym mia-
stem.

– Jeszcze kilka lat temu na-
wet nie marzyłem, że zostanę 
burmistrzem Bierunia. Chciał-
bym podziękować wszystkim 
mieszkańcom, za to, że tak 

zmobilizowali się i wzięli udział 
w drugiej turze wyborów. Fre-
kwencja wyborcza świadczy 
o tym, że mieszkańcom zależy 
na zmianach – powiedział bur-
mistrz Grzesica. Podziękował 
też Radzie Miejskiej poprzed-
niej kadencji oraz ustępujące-
mu burmistrzowi za to, że spo-
ro rzeczy zostało zrobionych. 
Przypomniał jednocześnie, że 
wiele inwestycji jak: budowa 
Przedszkola czy remont ba-
senu zostało zainicjowanych 
przez samorządowców jeszcze 
wcześniejszej kadencji.

Wśród składających gratu-
lacje burmistrzowi Krystiano-
wi Grzesicy byli między inny-
mi: dziekan ksiądz proboszcz 
Janusz Kwapiszewski, lide-
rzy bieruńskiej samorządno-
ści: Jan Wieczorek – wielo-
letni przewodniczący Rady 
Miejskiej, wieloletni burmistrz 
Ludwik Jagoda, poseł na Sejm 
RP V kadencji Józef Berger 

Burmistrz Krystian Grzesica  
przejął klucz do bram miasta

W czwartek 4 grudnia w Kinoteatrze „Jutrzenka” nastąpiło 
przekazanie urzędu burmistrza miasta. Krystian Grzesica 
złożył ślubowanie i odebrał z rąk ustępującego burmistrza 
Bernarda Pustelnika symboliczny klucz do miasta.
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Szanowno Redakcjo!
Jednakowóż dożyłech tyj niedzieli 12 października, kiedy to naresz-

cie upamiętniono tych boroków ze Ślonska zesłanych na ta nieludzko 
rusko ziemia. Ciesza sie bo som na tym pomniku dwaj z mojij rodziny. 
Ale napiszcie ze sprawiedliwości, że Rusy nikogo z nich niy znali, ino 
nasi sami, czynsto sąsiedzi pokozali na nich z zymsty. Byłech łobejrzeć 
koło Walyncinka tyn pomnik i jest w fajnym miejscu położony. Zapoli-
łech światło i naliczyłech tych Sybirokow 76 i tak myślołech, że przeca 
kaś koło 40 wrociło?

I czymu tym, co tam zostali niy dano krzyżyka łobok nazwiska? Prze-
ca łoni ni majom grobu na Ślonsku! Ale już chyba niy dożyja tyj chwi-
li, by upamiyntnić tych naszych dziadkow zabitych w I wojnie i ojcow, 
ujków uśmierconych i zaginionych w II wojnie w Wehrmachcie i gidze 
indzij.

Trza ppowiedzieć prowda młodymu pokoleniu, jako by łona niy była. 
I ciesza się że niektorzy łobrocili szakiety i godają prowda i działają 

jak trza. Także pozdrowiom farorza ze Starego Bieronia i dziynkuja mu 
za łodwaga i takie fajne miejsce na smyntorzu. Łoni tego wortają, bo 
fest w tyj Rusyji wycierpieli.

Ludwik (Miano do redakcji)
Od redakcji: pisownia oryginalna.
Zachęcamy państwa do kontaktów i komentowania na łamach 
naszej gazety bieżących wydarzeń i wyrażania własnych opinii. 
Prosimy o dostarczenie listów na adres 43-150 Bieruń ulica Spi-
żowa 4 lub mailem: rodnia@gazeta.pl

oraz prezes BLiPH w Bieruniu 
Grzegorz Nowak.

Z kolei ustępujący burmistrz, 
podziękował wszystkim współ-
pracownikom oraz samorzą-
dowcom i kolejny raz przypo-
mniał wysokie notowania Bie-
runia w licznych konkursach 
i rankingach. Życzę aby nowe 
władze Bierunia za cztery lata 
mogły się poszczycić podobny-
mi osiągnięciami – dodał Ber-
nard Pustelnik. 

Na sam koniec uroczystej 
części głos zabrała także mał-
żonka burmistrza Katarzy-
na Grzesica. Z okazji adwen-
tu oraz zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia wręczyła 
Radnym betlejemską gwiazdę.

Podczas sesji rady miejskiej 
podjęto także uchwały o wy-
borze zastępcy przewodniczą-
cego rady, którą została rad-
na Barbara Panek-Bryła oraz 
przewodniczących i zastępców 
komisji stałych i ich składów. 
Przewodniczącymi poszcze-
gólnych komisji zostali: Komi-
sji Gospodarki Miejskiej – Mar-
cin Nyga, Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej – Krystyna Wróbel, 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Ładu Pu-
blicznego – Dariusz Czapiew-
ski, Komisji Finansów, Rozwo-
ju i Promocji – Jarosław Mokry 
oraz Komisji Rewizyjnej – Syl-
wester Ficek.
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– Panie burmistrzu, za pa-
nem długa i zwycięska kam-
pania. Jak pan ocenia jej 
przebieg a zwłaszcza drugą 
turę?

– Burmistrz Krystian Grze-
sica: Niechętnie wracam do 
czasu wyborów i kampanii wy-
borczej. By nie wdawać się 
w oceny powiedzmy tak: była 
ona bardzo intensywna, dzię-
ki czemu zmobilizowała miesz-
kańców naszego miasta. Wła-
śnie ta mobilizacja jest pozy-
tywną stroną wyborów. Wiele 
osób zdecydowało się zaan-
gażować, wziąć udział w wy-
borach i wybrać tych, którzy 
będą w Bieruniu podejmować 
decyzje przez najbliższe czte-
ry lata. Chciałbym podziękować 
wszystkim Mieszkańcom Bieru-
nia, którzy wzięli udział w wy-
borach i zostawić już wybory za 
sobą. Teraz wyciągam rękę do 
współpracy do wszystkich, dla 
których najważniejsze jest do-
bro Bierunia.

– W poprzedniej kadencji był 
pan radnym i uczestniczył 
w podejmowaniu decyzji. 
Jednak urząd burmistrza to 
nieco inna perspektywa. Czy 
zamierza pan przygotować 
coś takiego jak bilans otwar-
cia aby mógł się pan zorien-
tować w jakim miejscu jest 
nasze miasto?

–  Jest to rzecz, którą chciał-
bym zrobić ale zastanawiam 
się nad formą. Zlecenie przygo-
towania bilansu otwarcia profe-
sjonalnej firmy audytorskiej po-
ciąga za sobą duże koszty i 
wymaga sporo czasu. Z pew-
nością niezbędne jest określe-
nie, które tematy zostały zanie-
chane i do czego należałoby 
wrócić.

– Wybory to również kon-
kurs programów wybor-
czych. Bierunianie głosując 
na pana uznali, że pański 

program, pana spojrzenie na 
miasto, jest bardziej atrak-
cyjne. Co z tego programu 
chciałby pan zrealizować 
w pierwszej kolejności? 

– Przede wszystkim chciał-
bym realizować a właściwie już 
realizuję, moje główne hasło 

wyborcze, mianowicie: „Jeden 
Bieruń”. Świadczy o tym cho-
ciażby decyzja o zaproponowa-
niu a później powołaniu na sta-
nowisko zastępcy burmistrza, 
mieszkańca Bierunia Nowego 
– Sebastiana Macioła. Kolejne 
pilne sprawy, to kwestie zwią-
zane z czystością miasta, inwe-
stycjami. Myślę o Bieruniu jako 
o jednym organizmie i staram 

się tak działać, aby w każdym 
okręgu wyborczym było coś re-
alizowane. Tak aby mieszka-
niec żadnej części Bierunia nie 
czuł się zapomniany czy gorzej 
traktowany.

– Najbardziej widoczne są in-
westycje kubaturowe. W Bie-
runiu Nowym ma powstać 
przedszkole. Czy ta inwesty-
cja będzie kontynuowana?

– Jak najbardziej TAK. Za-
mierzam kontynuować to, co 
rozpoczęto w poprzedniej ka-
dencji. Uważam, że tak powinno 
się działać. Cztery lata to dużo 
ale jednocześnie mało. Nie da 
się wszystkiego zamknąć w cy-
klu czteroletnim, aby wszystko 
zaplanować, zrealizować i roz-
liczyć. Dlatego trzeba z sza-
cunkiem podchodzić do dzia-
łań poprzedników i patrzeć na 
ciągłość miasta. Obok przed-
szkola w Bieruniu Nowym, waż-
nym tematem jest próba zdoby-
cia środków na remont basenu 
przy Szkole Podstawowej nr 3. 
Natomiast w Bieruniu Starym, 
w projekcie budżetu jest wpi-
sana budowa remizy Ochotni-
czej Straży Pożarnej do czego 
także niezbędne są środki ze-
wnętrzne. Ważnym tematem 
w tej części miasta jest również 
gruntowny remont Domu Kultu-
ry Gama. To bardzo kosztowna 
inwestycja i jej realizację rów-
nież uzależniam od pozyskania 
środków zewnętrznych.

– Na styczniowej sesji Rady 
Miejskiej, radni będą zatwier-
dzać budżet zaproponowany 
przez poprzedniego Burmi-
strza. Czy należy się spo-
dziewać poważnych zmian?

– To kompetencja Rady. 
Nowi radni mają do stycznia 
czas, by poznać sytuację finan-
sową gminy i ustalić co jest dla 
nich priorytetem. Wszystko za-
leżeć będzie od planowanych 
dochodów na przyszły rok. Wi-

dzimy wszyscy, że sytuacja po-
ważnego płatnika czyli branży 
górniczej jest delikatnie mówiąc 
nienajłatwiejsza. Sytuacja po 
stronie dochodowej zdecyduje 
co uda nam się zrealizować.

– Jak pan widzi współpracę 
z Radą Miejską? Pana po-
przednik był bardzo mocno 
skonfliktowany z radnymi…

– Może właśnie dlatego, że 
w poprzedniej kadencji byłem 
radnym, nie wyobrażam sobie 
obecnej kadencji bez współ-
pracy. Jestem przekonany, że 
obecny skład Rady Miejskiej 
daje nadzieję na dobrą współ-
pracę. Już pierwsze sesje 
wskazują, że można prowadzić 
z radnymi sensowne, rzeczowe 
rozmowy. Będę chciał się wsłu-
chiwać w głosy Rady i w miarę 
możliwości je realizować. Je-
stem otwarty na współpracę ze 
wszystkimi radnym, niezależnie 
od tego z jakiego komitetu wy-
borczego weszli do Rady Miej-
skiej. Najważniejszym kryte-
rium jest kwestia dobrej pracy 
na rzecz Bierunia.

– Do tej pory Bieruń sporo 
tracił przez to, że był skon-
fliktowany z powiatem. Jak 
będzie teraz?

– Jestem człowiekiem zgody, 
współpracy i kompromisu. Bie-
ruń nie może być samotną wy-
spą. Istniejemy w otoczeniu sa-
morządów i jeżeli chcemy się 
rozwijać, musimy współpraco-
wać z samorządami naszego 
powiatu ale również Tychów 
i Oświęcimia.

Współpraca z samorządow-
cami gmin, powiatu i wojewódz-
twa będzie wszystkim służyć. 
Wiele zadań takich jak cho-
ciażby komunikacja czy lecze-
nie szpitalne wymaga takiego 
współdziałania.

Dziękuję za rozmowę
Zbigniew Piksa

Jestem człowiekiem zgody, współpracy 
i kompromisu

Rozmowa Rodni z Burmistrzem Bierunia Krystianem Grzesicą.

Chciałbym 
podziękować 
wszystkim 
Mieszkańcom 
Bierunia, którzy 
wzięli udział 
w wyborach 
i zostawić już 
wybory za 
sobą. Teraz 
wyciągam rękę 
do współpracy 
do wszystkich, 
dla których 
najważniejsze jest 
dobro Bierunia.
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W powiecie bez zmian 
– tak najkrócej można 
podsumować pierw-

szą Sesję Rady Powiatu Bie-
ruńsko-Lędzinskiego. W ponie-
działek 1 grudnia w starostwie 
odbyła się sesja inauguracyjna 
podczas której wybrano nowe 
władze powiatu.

Niby nowe bo w zasadzie 
dokonała się tylko jedna zmia-
na. Na stanowisku przewodni-
czącego Rady Powiatu Józefa 
Bergera zastąpiła Anna Kubica 
z Imielina reprezentująca Po-
wiatową Wspólnotę Samorzą-
dową. Wiceprzewodniczącym 
został lędzinianin Marek Spyra 
– również z PWS. 

Starostą nadal jest Bernard 
Bednorz z Bojszów, wicesta-
rostą Henryk Barcik z Lędzin 
a nieetatowym członkiem za-
rządu Łukasz Odelga z Bierunia 
(wszyscy reprezentują PWS).

O fotel starosty rywalizowa-
li Bernard Bednorz i Bernard 
Pustelnik. O poparcie dotych-
czasowego burmistrza Bierunia 
apelował Kazimierz Chajdas, 
argumentując, że inaczej po-
wiat stanie się bojszowsko-boj-
szowski, a nie bieruńsko-lędziń-

ski. W głosowaniu tajnym rad-
ni zdecydowali jednak poprzeć 
Bednorza (rekomendowanego 
przez Czesława Kłyka) i wybrali 
go na kolejną kadencję stosun-
kiem głosów 11 do 6.

– Mam nadzieję być lepszym 
starostą niż poprzednik – żar-

tował Bernard Bednorz, który 
funkcję starosty pełni już drugą 
kadencję.

Przypomnijmy, że z siedem-
nastu miejsc w Radzie Powia-
tu Bieruńsko-Lędzińskiego aż 
8 przypadło rządzącej tu od lat 
Powiatowej Wspólnocie Sa-
morządowej. Zabrakło jednego 
miejsca by rządzić samodziel-
nie a kilku legendarnych samo-

rządowych liderów jak: Ludwik 
Jagoda, Henryk Skupień czy 
Józef Berger tym razem nie zy-
skało poparcia wyborców. 

Pozostałe 9 miejsc po równo 
objęli radni: Polskiego Stron-
nictwa Ludowego (3 manda-
ty), Prawa i Sprawiedliwo-

ści (3 mandaty) oraz Forum 
5 Gmin (3 mandaty). 

W poprzedniej kadencji Po-
wiatowa Wspólnota Samorzą-
dowa miała wszystkie miejsca 
w trzyosobowym Zarządzie Po-
wiatu oraz stanowisko przewod-
niczącego i wiceprzewodniczą-
cego Rady Powiatu. Teraz jest 
podobnie. Powiatowa układan-
ka nie jest łatwa, gdyż trzeba 

pogodzić interesy ugrupowań 
a oraz poszczególnych gmin 
tworzących powiat. W radzie 
znalazło się też dwóch skonflik-
towanych Bernardów: Bednorz 
i Pustelnik. Pracę w Radzie Po-
wiatu rozpoczęła i zakończy-
ła radna Krystyna Wróbel z Lę-
dzin, która została burmistrzem 
swojego miasta. Jej miejsce 
w Radzie zajmie doświadczony 
samorządowiec Mariusz Żołna 
z Lędzin, reprezentujący opozy-
cyjne Forum 5 Gmin.

Dość słabo, jak na swoje 
możliwości, jest reprezentowa-
ny we władzach powiatu – Bie-
ruń. W poprzednich latach gród 
leżący w widłach Wisły i Mlecz-
nej miewał swojego starostę 
i przewodniczącego lub wice-
przewodniczącego Rady. Bie-
ruńscy radni będą musieli się 
wznieść ponad osobiste animo-
zje i razem walczyć o interesy 
swego miasta. Może obecność 
nowych radnych bieruńskich 
pań Zofii Łabuś i Agnieszki Wy-
derki-Dyjecińskiej, wpłynie ła-
godząco na skonfliktowanych 
bierunian i zwiększy ich pozy-
cję w powiecie było nie było 
BIERUŃSKO-Lędzińskim.

Kosmetyczne zmiany w powiecie

Karolina Targiel – uczen-
nica LO w Bieruniu, oraz 
Karolina Biela – uczenni-

ca PZS w Bieruniu, uzyskując 
ponadprzeciętne wyniki w na-
uce zostali stypendystami Pre-
zesa Rady Ministrów na rok 
szkolny 2014/2015. 

Karolina Targiel już w pierw-
szej klasie uzyskała średnią ocen 
5,38. Jest osobą pilną, sumien-
ną i bardzo rzetelną. Jej zaanga-
żowanie w naukę wynika między 
innymi z tego, że jest bardzo za-
dowolona wyboru szkoły i klasy. 
Przedmioty realizowane w za-
kresie rozszerzonym czyli ma-
tematyka, język angielski i geo-
grafia pozwalają rozwijać jej za-
interesowania. W ubiegłym roku 
Karolina była również finalist-
ką XXIII Regionalnego Konkur-
su Recytacji w Gwarze Śląskiej 
w Chorzowie. 

Karolina Biela w ubiegłym 
roku szkolnym uzyskała naj-
wyższą średnią ocen w szkole 
– 5,28! To prestiżowe wyróżnie-
nie i ogromne poczucie satys-
fakcji, że znalazłam się w gronie 
najlepszych uczniów w naszym 
województwie – mówi Karolina 
i dodaje, byłam szczęśliwa, że 
w uroczystości mógł mi towa-

rzyszyć mój tato, widziałam, że 
jest ze mnie bardzo dumny. Je-
śli chodzi o plany na przyszłość, 
chciałabym studiować prawo na 
Uniwersytecie Śląskim, właśnie 
tam, gdzie odbierałam nagrodę. 

Stypendium przyznaje Pre-
zes Rady Ministrów jednemu 
uczniowi szkoły dla młodzie-
ży, której ukończenie umożliwia 

uzyskanie świadectwa dojrza-
łości. Uczeń ten otrzymał pro-
mocję z wyróżnieniem, uzysku-
jąc przy tym najwyższą w danej 
szkole średnią ocen lub wyka-
zuje szczególne uzdolnienia 
w co najmniej jednej dziedzinie 
wiedzy. Za osiągnięcia w roku 
szkolnym 2013/2014 Prezes 
Rady Ministrów przyznał 3.786 
stypendiów, z czego w woje-
wództwie śląskim 442.

10 grudnia w Katowicach 
Poseł na Sejm RP Krystyna 
Szumilas oraz Śląski Kurator 
Oświaty Stanisław Faber wrę-
czyli uczniom dokumenty sty-
pendialne. Podczas uroczysto-
ści bieruńskim laureatom towa-
rzyszyli wicestarosta Henryk 
Barcik oraz dyrektorzy powia-
towych szkół ponadgimnazjal-
nych: Teresa Horst i Romuald 
Kubiciel.

Stypendyści premiera
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W wyjeździe uczestni-
czyli także uczniowie 
bieruńskiego Liceum 

im. Powstańców Śląskich wraz 
z opiekunem Agnieszką Wy-
derką-Dyjecińską. Na jarmarku 
młodzież (przy udziale Niemiec-
ko-Polskiego Stowarzyszenia 
Gundelfingen) prezentowała 
polskie wyroby m.in. miód i pol-
ską kiełbasę, które jak zawsze 
cieszyły się dużym zaintereso-
waniem. Wśród wielu różnych 

kramów odnaleźć można było 
stoiska z pozostałych miast, 
współpracujących z Gundelfin-
gen – Meung Sur Loire z Fran-
cji oraz Scheibenbergu.

Witając zgromadzonych 
mieszkańców, świąteczny jar-
mark po raz ostatni otworzył 
burmistrz Gundelfingen Re-
inhard Bentler, który po 32 la-
tach żegna się z funkcją bur-
mistrza. Po uroczystym rozpo-
częciu mieszkańcy udali się do 

ratusza, gdzie złożono sobie 
świąteczne życzenia z przed-
stawicielami Meung Sur Loire 
oraz Scheibenberga. W swoich 
przemówieniach reprezentanci 
wszystkich miast partnerskich 
podsumowali dotychczaso-
wą współpracę oraz pożegna-
li odchodzącego na emeryturę 
Rein harda Bentlera. Późnym 
popołudniem bierunianie mieli 
okazję zobaczyć wystawę szo-
pek bożonarodzeniowych oraz 
udali się na grób prof. Wernera 
Ryńskiego, honorowego oby-
watela naszego miasta.

Mieszkańcy Bierunia oprócz 
jarmarku w Gundelfingen zwie-
dzili także jarmark w sąsied-

nim Freiburgu oraz francuskim 
Strasbourgu, gdzie zobaczy-
li także Parlament Europejski. 
W drodze powrotnej odwiedzi-
li także historyczny Rothen-
burg – średniowieczne mia-
sto otoczone murem, w którym 
znajduje się Muzeum Bożego 
Narodzenia – największy na 
świecie, czynny przez cały rok 
sklep bożonarodzeniowy. Moż-
na w nim znaleźć wszystko, co 
związane jest z nastrojowymi 
świętami Bożego Narodzenia: 
przepięknie udekorowane cho-
inki, dziadki do orzechów, świe-
ce, odświętne obrusy i wiele 
więcej. 

Szlakiem jarmarków świątecznych

Tradycyjnie już w okresie przedświątecznym Urząd Miej-
ski w Bieruniu zorganizował wyjazd dla mieszkańców Bie-
runia do partnerskiego miasta Gundelfingen w Niemczech 
pn. „Szlakiem Jarmarków Świątecznych”. 

Wśród uczelni, na których studiują stypendyści znalazły 
się: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwer-
sytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika 

Śląska, Politechnika Częstochowska, Akademia Górniczo-Hutni-
cza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wyższa Szkoła Zarzą-
dzania Ochroną Pracy w Katowicach, Państwowa Wyższa Szko-
ła Zawodowa w Oświęcimiu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbro-
wie Górniczej.

Poniżej podajemy listę studentów, którym przyznano stypen-
dia: Adrian Magdalena, Bejster Marta, Bula Anna, Dziubany Jo-
anna, Gawlik Barbara, Habryka Jadwiga, Habryka Karol, Habry-
ka Magdalena, Jałocha Monika, Jankowska Katarzyna, Jaromin 
Marek, Kędzior Paulina, Krzykawska Aleksandra, Kulpa Oliwer, 
Magiera Aneta, Magiera Klaudia, Nita Mateusz, Nowak Dorota, 
Nowak Krzysztof, Nowak Ryszard, Piekarczyk Sebastian, Sosna 
Adam i Szczęsny Judyta.

Stypendia dla studentów 
Burmistrz Miasta Bierunia zawarł umowy stypendialne 
na rok akademicki 2014/2015 z najzdolniejszymi studen-
tami, mieszkającymi w naszym mieście.
W tym roku do Urzędu Miejskiego w Bieruniu wpłynęło 
26 wniosków o przyznanie stypendium, z których 23 roz-
patrzono pozytywnie przez specjalnie powołaną do tego 
komisję.  Oprócz wyników w nauce, brano także pod 
uwagę kryteria dochodowe określone w Uchwale Rady 
Miejskiej w Bieruniu nr VIII/15/2005 z dnia 28.07.2005 r. 

Nowe godziny pracy  
Urzędu Miejskiego

Informujemy mieszkańców Bierunia, że od 2 stycznia 2015 r. 
nastąpią zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Bieruniu:

 Poniedziałek 7.30 – 17.00

 Wtorek 7.30 – 15.30

 Środa 7.30 – 15.30

 Czwartek 7.30 – 15.30

 Piątek 7.30 – 14.00

W związku z powyższą zmianą Burmistrz Miasta Bierunia bę-
dzie przyjmował skargi i wnioski mieszkańców w poniedziałki 

w godzinach od 14.00 do 16.00.

O wszystkich zmianach będziemy na bieżąco informować na 
łamach Rodni i stronie internetowej miasta.
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W ramach progra-
mu, w Gimnazjum 
nr 1 im. K. Wierzgo-

nia oraz w Gimnazjum nr 2 im. 
św. Walentego w Bieru-
niu zorganizowano kon-
kursy plastyczno-fotogra-
ficzne,których celem były 
m.in. propagowanie idei 
ekologicznych, zwróce-
nie uwagi na zmniejsze-
nie niekorzystnego wpły-
wu człowieka na środowi-
sko, promowanie walorów 
przyrodniczych miasta 
Bieruń oraz motywowanie 
do aktywności plastycz-
no-fotograficznej. 

W czasie wernisażu zapre-
zentowano prace, które nagro-
dzono w konkursach. 

 Dodatkową atrakcją podczas 
wystawy był występ muzyczny 
uczniów obu gimnazjów przy-
gotowany przez nauczyciela 
muzyki – pana Marka Regułę.

Organizatorem konkursów 
plastyczno-fotograficznych re-
alizowanych w ramach tego 
programu było: Gimnazjum 

nr 1 im. K. Wierzgonia w Bie-
runiu oraz Gimnazjum nr 2 
im. św. Walentego w Bieruniu, 
a współrganizatorem – Urząd 
Miasta Bieruń. Nauczycielem 
odpowiedzialnym za realizację 
konkursu i przygotowanie wy-
stawy była nauczycielka plasty-
ki – pani Krystyna Bobak.

„Tęczowa Piosenka” – to 
Ogólnopolski Festiwal Dzieci 
i Młodzieży, zainicjowany przez 
Jana Wojdaka z zespołu „Wa-
wele”. Celem konkursu jest pro-
mowanie muzycznych talen-
tów, zachęcanie do śpiewania, 
rozwijanie wyobraźni i zdolno-
ści. W Bieruńskim Ośrodku Kul-
tury od lat odbywają się ślą-
skie eliminacje tego konkursu, 
profesjonalni jurorzy oceniają, 
udzielają porad oraz kwalifiku-
ją najlepszych do finału, który 
odbywa się w Krakowie. W tym 
roku eliminacje śląskie odbyły 
się 29 listopada. Jury w skła-
dzie Małgorzata Kaczmarek 
– członek Rady Programowej 
TVP Kielce, przewodnicząca, 
Jan Stępień – redaktor muzycz-
ny Polskie Radio Kraków, Pa-
weł Solarz – redaktor muzyczny 
Polskie Radio Kielce, Andrzej 
Minkacz – muzyk, kompozytor. 

Po przesłuchaniu solistów 
oraz zespołów jurorzy zakwali-
fikowali do Koncertu Finałowe-
go, który odbędzie się 20 grud-
nia w Nowohuckim Centrum 

Kultury w Krakowie następują-
cych uczestników: 

I kategoria (do 7 lat) – Izabela 
Janowicz (Kraków), Marianna 
Zarychta (Tychy), Borys Cha-
łupczak (Kraków) i Pola Solar-
czyk (Kraków).

II kategoria (8-10 lat) – Wikto-
ria Lach (Rydułtowy), Liliana Kli-
mek Kinga Woźnica (Rydułto-
wy), Aleksandra Brzuszkiewicz 
(Bielawa), Hanna Solarczyk 
(Kraków), Teresa Lipińska (Ry-
dułtowy), Zespół „TERE-Z-KI”.

III kategoria (12-13 lat) – Julia 
Bojur (Zawady), Patrycja Stęp-
niewska (Bieruń), Klaudia Ka-
mińska (Bieruń), Patrycja Soł-
tys (Piasek k. Pszczyny), Maja 
Kowalska (Żary), Sabina Bur-
tan (Rabka), Marlena Mazgaj 
(Rabka), Zuzanna Wietrzyk 
(Rabka). Karolina Szczurowska 
(Rabka).

IV kategoria (14-16 lat) Julia 
Latosińska (Kraków), Paulina 
Klisowska (Żary)

V kategoria (powyżej 17 lat) 
Magdalena Wydryńska (Raci-
bórz), Dorota Bryła (Pszczyna).

Śląskie eliminacje

Tęczowe Piosenki w Bieruniu

Miasto przyjazne środowisku

W poniedziałek 24 listopada w kinoteatrze „Jutrzenka” od-
było się uroczyste otwarcie pokonkursowej wystawy prac 
uczniów zrealizowanej w ramach programu KAWKA „Bie-
ruń – Miasto przyjazne środowisku”.
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Początek grudnia, to oczywiście Mikołaj. Jako 
pierwsi swoje paczki otrzymali już 5 grudnia nie-
pełnosprawni ze Stowarzyszenia „Radość Ży-

cia”. Zapełniona do ostatniego miejsca sala „Jutrzen-
ki” tego dnia emanowała radością i ciepłem. Bogaty 
program artystyczny zaprezentowali uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr1 z klasy integracyjnej 3b oraz chór 
szkolny. Nie zabrakło tradycyjnie zespołu „Bojszowia-
nie”. Składano sobie życzenia świąteczno-noworocz-
ne i połamano opłatkiem. Największy aplauz wywoła-
ło pojawienie się Mikołaja. Dostojny gość obdarował 
wszystkich pokaźnymi paczkami i chętnie pozował 
do zdjęć. Należy tu dodać, że organizatorem imprezy 
było Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „Radość Życia” skupiające podopiecznych z Bie-
runia i Bojszów. Gośćmi niepełnosprawnych byli mię-
dzy innymi burmistrz – Krystian Grzesica, zastępca 
przewodniczącego Rady Miejskiej – Barbara Panek-
-Bryła, starosta – Bernard Bednorz. Natomiast w so-
botę dwie takie same mikołajkowe imprezy odbyły się 
w świetlicy „Remiza” i kinoteatrze „Jutrzenka”.

Dla najmłodszych Bieruński Ośrodek Kultury zapro-
ponował „Wesołą Ferajnę Berniego”, która przedsta-
wiła historie stolarza z Rovanien. We wspólnej zaba-
wie uczestniczyło prawie 300 osób. Przy muzyce na 
żywo, bieruńska dziatwa tańczyła w wymyślnych plą-
sach i uczestniczyła w konkursach. Na zakończenie 
dzieciaki otrzymały tabliczkę czekolady. 

Mikołaje, Mikołaje…



9GRUDZIEŃ 2014 r. · Rodnia

kultura

Jak na zespół mocno zwią-
zany z kościołem przysta-
ło, uroczystość rozpoczę-

ła msza święta w kościele Naj-
świętszego Serca Jezusowego, 
w którym zespół śpiewa pod-
czas nabożeństw. Następnie, 
chórzyści i zaproszeni goście, 
przeszli do świetlicy przy Remi-
zowej – gdzie odbyła się dalsza 
część obchodów. 

Podczas uroczystości przy-
pomniano pełną sukcesów hi-
storię Jubilata, który w swojej 
świetności skupiał prawie 100 
osób. Dyrygentami Harmo-
nii byli: Władysław Smołucha, 
Gerard Miś (dwukrotnie) Józef 
Piwko, Andrzej Kojdecki i obec-
nie Małgorzata Kalinowska 
Przybylska. Członkami założy-
cielami wspomnianymi w kroni-
kach byli Bernard Henslom, Lu-
dwik Mrozek, Franciszek Bie-
la oraz Józef Mądry. Mimo, że 
tak naprawdę to chór powstał 
w kwietniu 1954 roku to jednak 
od lat przyjęło się, że kolejne ju-
bileusze zespół obchodzi w li-
stopadzie w rocznicę Św. Ce-
cyli patronki śpiewu – powie-

działa prezes chóru Jadwiga 
Piskorek.

W 2014 z okazji jubileuszu 
50-lecia Chór Harmonia zrze-
szony w Śląskim Zawiązku Chó-
rów i Orkiestr został uhonoro-
wany Złotą Odznaką z Laurem 
a rok później otrzymał sztandar 
ufundowany przez władze mia-
sta IV Kadencji, sponsorów i sa-
mych chórzystów. Wtedy też ze-
spół przyjął imię pierwszego dy-
rygenta – Władysława Smołuchy.

Również Jubileusz 60-lecia 
był okazją do wręczenia odzna-

czeń, dyplomów i wyróżnień. 
Prezes Śląskiego Związku Chó-
rów i Orkiestr Roman Warze-
cha udekorował Sztandar Chó-
ru „Harmonia” Złotą Odznaką 
z Wieńcem Laurowym. Takie 
samo wyróżnienie otrzymał Ber-
nard Klisz. Złote Odznaki Hono-
rowe Śląskiego Związku Chó-
rów i Orkiestr otrzymali: Maria 
Bazan, Alicja Bielska, 
Helena Chrószcz, Ka-
rol Czypionka, Wła-
dysława Mastaj, Re-
nata Paruzel, Zofia 
Łabuś i Urszula Stę-
chły. Przyznano rów-
nież odznaki srebrne, 
pamiątkowe dyplomy 
i statuetki. 

Srebrne odznaki otrzyma-
li: Elżbieta Dragon, Irena Glos, 
Maria Staszek, Stanisław Wró-
bel, Krystyna Zmarzlińska, Mi-
rosław Przewoźnik, Anna Wil-
czek i Celina Duży.

Uroczystość zakończył kon-
cert najsłynniejszych arii ope-
retkowych. 

60 lat Chóru „Harmonia”

Święto śpiewu
Pieśni i piosenki, wypełniły sobotni wieczór 22 listopada. 
W ten sposób 60 lecie swego istnienia, obchodził w świe-
tlicy przy ul. Remizowej nowobieruński chór „Harmonia”.

Betlejemskie Światło Po-
koju to skautowa i har-
cerska akcja przekazy-

wania przed Świętami Boże-
go Narodzenia symbolicznego 
ognia, zapalonego w Grocie 
Narodzenia Chrystusa w Betle-
jem. Jest ono symbolem ciepła, 
miłości, pokoju, nadziei i trady-
cyjnie stawiane jest na wigilij-
nym stole.

W tym roku Światełko dotarło 
do Polski w niedzielę, 14 grud-

nia. Harcerki i harcerze Związ-
ku Harcerstwa Polskiego otrzy-
mali je od swoich przyjaciół ze 
Słowacji. Tym pięknym gestem 
rozpoczęła się jego wędrów-
ka, która potrwa do 24 grud-
nia. Światełko otrzymał już tak-
że prezydent RP Bronisław Ko-
morowski.

Informujemy, że wszystkie 
chętne osoby, pragnące za-
brać Światełko Betlejemskie 

do domu będą miały taką moż-
liwość, bowiem od wczoraj aż 
do Wigilii Bożego Narodzenia, 
lampion z ogniem betlejem-

skim będzie wystawiony na ba-
laskach, przed ołtarzem w ko-
ściele pw. św. Bartłomieja

Betlejemskie Światło Pokoju
We wtorek 16 grudnia, z samego rana do Urzędu Miej-
skiego w Bieruniu zawitali bieruńscy harcerze, którzy od-
wiedzili burmistrza i przekazali na jego ręce Betlejemskie 
Światło Pokoju.
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Romuald Kubiciel powiedział: Liceum 
Ogólnokształcące w Bieruniu to nie tyl-
ko szkoła, w której przygotowuje się 

uczniów do odniesienia sukcesu na egzaminie 
maturalnym, ale również miejsce gdzie młodzi 
ludzie mają szansę rozwijać swoje pasje. 

Jedna z wokalistek Agata Stolorz tak opo-
wiada o powstaniu płyty: Nagrania do świą-
tecznej płyty naszego liceum były cudowną 
przygodą. Przekonana jestem, że przy wi-
gilijnym stole w naszych rodzinach popły-
ną nuty kolęd wykonane przez nas. Jej ko-
leżanka Magdalena Sikora wykonująca trzy 
utwory z tej płyty dodaje: Pierwszy raz bra-
łam udział w nagrywaniu płyty, ale mam na-
dzieje, że taka okazja jeszcze się powtórzy. 
Nie byłam do końca z siebie zadowolona, 
ale po wysłuchaniu gotowej płyty stwier-

dziłam, że wyszło całkiem 
dobrze. Mam nadzieje, 
że słuchaczom także się 
spodoba.

Produkcją płyty zajęli 
się nauczycielka Dagma-
ra Kupczyk, także autor-
ka tekstów na płycie i Ra-
fał Borkowy, znany muzyk, 
aranżer, kompozytor. Pły-
ta została nagrana w stu-
diu ART Music i wyda-
na przez Liceum, jako materiał promocyj-
ny. Można ją było dostać między innymi na 
Jarmarku świątecznym, który w bieruńskim 
LO zorganizowano we wtorek 16 grudnia. 

W Bieruniu przed świętami ukazała się 
kolejna płyta. Tym razem, wydana przez 

Bieruński Ośrodek Kultury i Szkołę Pod-
stawową nr 3. Wykonawcami albumu 
„Gore gwiazda Jezusowi” jest dziecięco – 
młodzieżowy zespół „Ziemia Bieruńska”. 
Wkrótce napiszemy więcej na ten temat.

Licealiści nagrali płytę 

„Niech magia Świąt otuli nas”- pod takim tytułem nasze Liceum 
Ogólnokształcące wydało pierwszą profesjonalną płytę z kolę-
dami i pastorałkami. Wykonawcami wszystkich utworów są uta-
lentowani uczniowie i absolwenci: Aneta Czyrwik, Klaudia Drob-
ny, Magdalena Sikora, Agata Stolorz i Łukasz Kostka (uczestnik 
X Faktora). Na płycie znalazło się 14 piosenek, wśród których 
znaleźć można tradycyjne kolędy, pastorałki, ale i utwory autor-
skie, powstałe na potrzeby płyty.

WOŚP BIERUŃ 2015 – PROGRAM IMPREZ
PIĄTEK 09.01

PUB „GWAREK”:
16.30 – WOŚPOWY Turniej Piłkarzyków Stołowych 
19.00 – Koncert dla WOŚP – zespół „EASY” oraz bieruńscy 
wokaliści: Klaudia Drobny, Anna Roter, Daniel Tecław

PUB „MOJITO”:
19.00 – DYSKOTEKA WOŚP (DJ ALDAR)

SOBOTA 10.01

RESTAURACJA „STYLOWA”:
19.00 – Bal Charytatywny na rzecz WOŚP

PUB „PIWNICA”:
18.00 – WOŚPOWE KARAOKE (DJ ALDAR)

NIEDZIELA 11.01

1 BIERUŃSKI BIEG „UTOPCA” DLA WOŚP:
10.00 – 15.00 – Sportowy Pikinik Rodzinny na hali sportowej (m. in. 
animacje, gry i zabawy dla dzieci, prezentacja lokalnych klubów spor-
towych, lokalnych kulinariów i wyrobów cukierniczych, lokalne ręko-
dzieła, bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne oraz masaż leczniczy)
10.10 – 10.45 – Rozgrzewka oraz start z bieruńskiego rynku
14.00 – 15.00 – Ogłoszenie wyników, dekoracja i wręczenie nagród, 
licytacje oraz inne atrakcje

PRZEDSZKOLE NR 1 W BIERUNIU:
12.30 – Gry i zabawy dla najmłodzszych

FINAŁ WOŚP BIERUŃ 2015 – KINOTEATR „JUTRZENKA”: 
17.00 – Koncert zespołu META MENARDI
19.00 – Światełko do nieba na bieruńskim rynku
19.30 – Koncert zespołu PLAGIAT 199
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Dla osób, które nie biorą 
udziału w biegu, zorganizo-
wano imprezę towarzyszącą 
– Sportowy Piknik Rodzinny, 
który zlokalizowany będzie na 
hali sportowej przy gimnazjum 
nr 2 przy ul. Licealnej 17a. Bę-
dzie można odebrać tam pakie-
ty startowe, przebrać się, a po 
biegu także wziąć prysznic oraz 
zjeść coś ciepłego. 

Dla najmłodszych oraz osób 
towarzyszących organizatorzy 
przewidzieli wiele atrakcji.

ANIMACJE, GRY I ZABA-
WY, w tym malowanie twarzy 
przed i w czasie biegu. Wszy-
scy zainteresowani będą mogli 
odbyć bezpłatne konsultacje fi-
zjoterapeutyczne.

WYROBY CUKIERNICZE – 
Na pikniku swoje wyroby za-
prezentują Bieruńskie Babecz-
ki, Joanna Landa, Beata Naj-
da specjalizujące się w torach 
domowych i ciastach oraz Koło 
Pszczelarskie Bieruń. Bistro 
„Karlik” jako jeden ze sponso-
rów, wszystkich uczestników 
biegu poczęstuje bograczem 

oraz gorącą herbatą. Pozosta-
łe osoby także będą miały moż-
liwość posmakować oraz zaku-
pić lokalne wyroby.

ZAJĘCIA SPORTOWE – Po 
skosztowaniu lokalnych sma-
kołyków, kalorie będziemy mo-
gli spalić ćwicząc m.in. z bad-
mintonistami z UKS Bieruń, 
zawodnikami z Klubu Sporto-
wego Walki Bushido oraz Big 
Budo Polska, tancerzami ze 
Szkoły Tańca z Bierunia, To-
warzystwem Turystyki Aktyw-
nej, Klubem Sportowym Unia 
Bieruń Stary. Oprócz ćwiczeń 
z naszymi sportowcami, od-
będą się także liczne pokazy, 
podczas których będzie moż-
na porozmawiać i zapisać się 
na zajęcia.

LOKALNE RĘKODZIE-
ŁA ORAZ WYROBY AR-
TYSTYCZNE zaprezentują 
je m. n. Paulina Rduch, Nata-
lia Ostrowska oraz podopiecz-
ni świetlicy „Nadzieja” i „Iskier-
ka”. Na stoskach znajdziemy 
przepiękne sutasze, drewniane 
ozdoby oraz wiele więcej.

SPORTOWY PIKNIK RODZINNY! 
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Szlachetna Paczka jest 
projektem pomocy bez-
pośredniej, w którym dar-

czyńcy przygotowują paczki dla 
rodzin w potrzebie. Adresy tych 
rodzin są pozyskiwane przez 
wolontariuszy, którzy działają lo-
kalnie. W tym roku Szlachetna 
Paczka jest organizowana czter-
nasty raz . Pierwsza edycja od-
była się w 2000 roku, kiedy gru-
pa studentów duszpasterstwa 
akademickiego prowadzonego 

przez ks. Jacka Stryczka (dziś 
prezesa Stowarzyszenia WIO-
SNA) obdarowała 30 ubogich 
rodzin.

Dzisiaj projekt Szlachetnej 
Paczki ma charakter ogólnopol-
ski i jak żadna inna akcja chary-

tatywna w Polsce łączy działania 
setek tysięcy osób. Tylko w 2013 
roku Paczka połączyła 617 tysię-
cy Polaków, a wartość społecz-
na projektu przekroczyła 300 
mln złotych! Wśród tych, którzy 
pomagają w tym roku jest rów-
nież Papież Franciszek.

Akcja trwa również w na-
szym mieście i jak powiedział Li-
der Rejonu Bieruń Piotr Szaflic: 
W tym roku dzięki darczyńcom 
obdarowaliśmy 40 rodzin. War-

tość paczek w naszym rejonie 
wyniosła 96.800 zł.

W przygotowanie paczek za-
angażowanych było 1869 osób. 
Nasza drużyna liczyła 19 wo-
lontariuszy i 5 osób które po-

magały podczas finału – doda-
je Szaflic.

Z całego serca chciałbym 
podziękować wszystkim któ-
rzy przyczynili się do tego aby 
tegoroczna edycja Szlachetnej 
Paczki była wyjątkowa. Szcze-
rze dziękuję Darczyńcom, któ-
rzy włożyli wiele serca i cza-
su na przygotowanie paczek. 
Dziękuję Dyrektor SP 1 w Bie-
runiu pani mgr Annie Knopek 
za udostępnienie sali na ma-
gazyn i finał, Państwu Jolan-
cie i Ryszardowi Budny, Panu 
Sylwestrowi Syneczek oraz 
Panu Andrzejowi Czypionka 
za zakup koszulek dla wolon-
tariuszy, firmie Jaromin za po-

siłek dla wolontariuszy pod-
czas finału, Panu Grzegorzowi 
Klekot za udostępnienie inter-
netu na czas trwania finału. 
Również chcę podziękować 
Kawiarni Caffe Domino za go-
rące napoje podczas happe-
ningu na Bieruńskim Rynku 
oraz fotografowi pani Grażynie 
Gąsior za uwiecznienie nasze-
go finału. Bardzo dziękuję mo-
jej Drużynie SuperW oraz oso-
bą które były obecne podczas 
finału w magazynie i nam po-
magały.

Bardzo dziękuję  
i do zobaczenia za rok.

Lider Rejonu Bieruń  
Piotr Szaflic

nasze sprawy

Nasza Szlachetna Paczka 

Podczas rozgrywanych 
w sobotę 8 listopada 
w Złotoryi IX Mistrzostwa 

Polskich Siłaczy w Wyciskaniu 
Sztangi mieszkaniec Bierunia – 
Dawid Marian zdobył tytuł Mię-
dzynarodowego Mistrza Polski 
w kategorii wagowej do 125 ki-
logramów masy ciała. Bieru-
nianin w pierwszej próbie wyci-
snął 230 kg, w drugiej 240 kg, 
a w trzeciej 245 kg! Pan Dawid 
zajął również drugie miejsce 
w kategorii na wyciskanie 200 
kg na ilość powtórzeń (dwu-
stukilową sztangę podniósł 7 
razy), przegrywając z Mistrzem 
Świata Laszlo Meszarosem 
z Węgier, który w tej kategorii 
był niekwestionowanym zwy-
cięzcą, podnosząc sztangę 15 
razy. 

Zawody odbyły się w Sali Wi-
dowiskowej Ośrodka Kultury 
i Rekreacji w Złotoryi, a przy-
byli na nie uczestnicy nie tylko 
z Polski, ale również z Węgier 
i Białorusi (łącznie około 125 
zawodników). W środowisku 
Bench Press ta impreza okre-
ślana jest mianem jednej z naj-
bardziej prestiżowych w kraju.

Dawid Marian ma 25 lat, od 
urodzenia mieszka w Bieruniu 
i obecnie pracuje w Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej. Na co 
dzień trenuje w hali sportowej 
G2 oraz w klubie sportowym 
Skarpa Bytom. Jak podkreśla, 
tylko osoby zdeterminowane 
oraz wytrwałe psychicznie na-
dają się do uprawiania dyscypli-
ny sportowej jaką jest wyciska-
nie sztangi. By być w dobrej for-

mie nasz sportowiec regularnie 
trenuje – trzy razy w tygodniu 
od siedmiu lat. Jego trening jest 
typowo siłowy – duże ciężary 
na mniejszą ilość powtórzeń. 

Jak twierdzi tytuł Mistrza Pol-
ski w kategorii do 125 kg, to ko-
lejny etap w jego karierze a ko-
lejnym sprawdzianem będą dla 
niego Mistrzostwa Europy. 

Bierunianin Mistrzem Polski 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Naro-
dzenia, życzę Państwu samych pięknych chwil 
w rodzinnym gronie. Uśmiechu, spokoju, odpo-
czynku od codziennych obowiązków. 

Pragnę także serdecznie podziękować wszyst-
kim wyborcom za ogromny kredyt zaufania, 
możliwość pełnienia funkcji Radnej Powiato-
wej. Będę godnie pełnić nowe obowiązki i nie 
rozczaruję Państwa. Dziękuję 

Zofia Łabuś
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„Podróż w kosmos” takie ha-
sło przyświecało w tym roku fi-
nałowi Tygodnia Matematycz-
no-Przyrodniczo-Artystyczne-
go, który odbył się 4 grudnia 
w Gimnazjum nr 2 w Bieruniu.

Tradycyjnie już towarzyszyły 
mu zmagania drużyn uczniów 
z klas trzecich, którym dopingo-
wała cała młodzież gimnazjum. 

Uczestnicy musieli się do finału 
solidnie przygotować już wcze-
śniej, gdyż czekały ich nie lada 
wyzwania. Musieli np. przygo-
tować pojazd przypominający 
statek kosmiczny, który musiał 
być mobilny, przekazać sobie 
informację międzygalaktycz-
ną przy pomocy mimiki, gestu 
lub wykonanego przez uczest-

nika rysunku. Uczniowie popi-
sywali się umiejętnościami ar-
tystycznymi, wykonując pracę 
plastycznej w technice kolażu 
wykonanego z wyciętych wcze-
śniej kolorowych figur geome-
trycznych. Nie odbyło się też 
bez sprawdzenia umiejętności 
sportowych w przestrzeni ko-
smicznej i mimo nieważkości 
drużyny musiały sobie pora-
dzić z odbijaniem piłeczki ping-
pongowej, stojąc na jednej no-
dze na półpiłce. Ta konkurencja 

okazała się dosyć trudna. Nie-
ważkość przysporzyła szcze-
gólnie dziewczynom nie lada 
problemów. Na koniec chętni 
zostali porwani do kosmicznej, 
międzyplanetarnej dyskoteki, 
na której wszyscy mogli oddać 
się szalonym kosmicznym ryt-
mom.

Na szczególną radość zasłu-
żyła drużyna z klasy IIIa w skła-
dzie Janusz Bednorz i Krzysztof 
Grzesica, która zwyciężyła w fi-
nale „Podróży w kosmos”.

W sobotę 13 grudnia 
bieruńska pływal-
nia pękała w szwach 

a wszystko za sprawą zorga-
nizowanych przez Bieruński 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Za-
wodów Mikołajkowych w Pły-
waniu. Wszystko zaczęło się 
o godzinie, 9. kiedy to wystar-
towali najmłodsi zawodnicy – 
przedszkolaki. Na starcie zja-
wiło się ponad 50 zawodników, 
którzy byli mocno dopingowani 
przez swoich rodziców. Wszy-
scy ukończyli zawody (sami 
bądź z niewielką pomocą ra-
townika, rodzica) a do prze-
płynięcia mieli 12,5 m z prze-
szkodami, czyli nie lada wy-
czyn dla takich maluchów. Po 
dopłynięciu do mety każdy za-
wodnik został udekorowany 
pamiątkowym medalem. Rów-
nie liczna jak nie liczniejsza 
była grupa pierwszoklasistów. 
Tu już zawody nabrały inne-
go wyglądu a mianowicie każ-
dy musiał przepłynąć 25 m i na-
grodzona medalami została 

tylko pierwsza 3 w każdej kate-
gorii i konkurencji (styl grzbie-
towy i dowolny). Od klasy trze-
ciej do szóstej doszła jeszcze 
jedna konkurencja – styl kla-
syczny. Zawodnicy prezento-
wali bardzo wyrównany poziom 

a o wygranej decydowały mi-
limetry. Trenerzy dopingując 
swoich zawodników czasem 
po 25m byli bardziej zmęczeni 
niż sami zawodnicy, ale radość 
z wygranej swojego zawodni-

ka nagradzała wszystkie trudy. 
Po szkołach podstawowych do 
zmagań przystąpili gimnazjali-
ści, którzy do przepłynięcia mieli 
100 m stylem dowolnym. Na ko-
niec w szranki stanęli panowie 
w kat. Open, dystans do poko-

nania 100 m stylem zmiennym, 
oraz 50 m stylem dowolnym.
W zawodach wzięło udział 
około 200 dzieci szkół bieruń-
skich. Poza medalami dla naj-
lepszych każdy zawodnik otrzy-

mał od BOSiR-u słodki upomi-
nek. Bieruński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji pragnie podzięko-
wać wszystkim, którzy przyczy-
nili się do zorganizowania tak 
udanej imprezy. Podziękowa-
nia kierujemy w stronę uczniów 
Gimnazjum nr 2 w Bieruniu, 
Ratownikom, Trenerom oraz 
wszystkim Rodzicom. Medale 
wręczali Burmistrz, Przewod-
niczący Rady Miasta, dyrektor 
BOSiR-u oraz trenerzy. 

XII Mikołajkowe Zawody w Pływaniu

Podróż w kosmos
„Przed nami kosmos. Ja i ty po jednej stronie…”, 
czyli o kosmicznych potyczkach w Gimnazjum nr 2 
im. św. alentego w Bieruniu.

Grzesica, która zwyciężyła w fi-

14
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W piątek 21 listopada 
uczniowie Gimnazjum 
nr 1 im. K. Wierz-

gonia z inicjatywy Samorzą-
du Uczniowskiego włączyli się 
w obchody Dnia Życzliwości 
i Pozdrowień. Pomysł święta 
narodził się w Stanach Zjed-
noczonych, a jego celem jest 
zwrócenie uwagi na fakt, że 
życzliwość jest podstawą bu-
dowania relacji międzyludzkich. 
Czasami takie z pozoru błahe 
gesty jak: uśmiech, uprzejme 
przywitanie się czy dobre sło-
wo, wywołują pozytywne emo-

cje i sprawiają, że postrzegamy 
otaczający nas świat zupełnie 
inaczej.

W związku z tym już po raz 
drugi w naszej szkole odbył się 
plebiscyt polegający na wyło-
nieniu wyróżniających się pod 
względem życzliwości i uprzej-
mości gimnazjalistów. I tak, 
głosami nauczycieli, wybrano 
„Dziewczynę z klasą”, którą zo-
stała Julia Kołodziej i „Gościa 
z kulturką”, którym okazał się 
Jacek Rodkiewicz (oboje z kla-
sy 3a). 

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Podróż w kosmos

Po zakończeniu konkuren-
cji finałowych, rozdano nagro-
dy zdobyte w licznych konkur-
sach lub przedsięwzięciach, 
które obywały się w ciągu ty-
godnia. A były to: kosmiczny 
konkurs chemiczny, „Symetria 
w galaktyce” – konkurs mate-
matyczny, rebusy i zagadki fi-
zyczne, konkurs plastyczny „La-
birynt wyobraźni”, warsztaty 
plastyczno-profilaktyczne „Wy-
strzel raka w kosmos” oraz ko-
smiczny mecz między uczniami 
i nauczycielami, który wzbudził 
wiele emocji. Uczniowie pływa-

li też z kosmiczną prędkością, 
oraz wzbijali się na wyżyny w lo-
cie za lotką badmintonową. Mo-
gli także pokazać swoje talenty 
ciastkarskie wykonując mate-
matyczne wypieki, sprzedawa-
ne później na przerwach, z któ-
rych dochód został przeznaczo-
ny na cele charytatywne.

Wszystkim zaangażowani 
i wykazujący się wiedzą zostali 
nagrodzeni przez organizatorów 
poszczególnych konkursów.

Ale cennych odkryć nie trze-
ba szukać aż w kosmosie, ale 
przede wszystkim w głowach 

i pracowitości uczniów i ich 
opiekunów, czego rezultatem 
są wysokie miejsca zdobyte na 
rożnego rodzaju konkursach.

Szkoła może poszczycić się 
trzema uczniami, którzy prze-
szli do drugiego etapu konkur-
sów przedmiotowych: Mag-
dalena Zdyb z kl. 2c z wiedzy 
o społeczeństwie, Patryk Hu-
dzikowski z kl. 3d z języka nie-
mieckiego oraz Paweł Kulski 
z kl. 3b z matematyki. Dodać 
należy, że w tym roku polece-
nia do wykonania były napraw-

dę bardzo trudne. Tym większe 
należą się gratulacje.

Wysokie drugie miejsce 
w XXIII Turnieju Recytatorskie-
go w Miedźnej zajęli ex-aeguo 
Sara Kozieł z 3b przygotowana 
przez panią Bożenę Nir-Nowak 
oraz Bartłomiej Blacha z 1a pod 
kierunkiem pani Katarzyny Ćwi-
kały. 

Wiele konkursów pozosta-
je jeszcze nierozstrzygniętych, 
o sukcesach czytelnicy zostaną 
poinformowani w kolejnym nu-
merze „Rodni”.

13

W środę 10 grudnia  w Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Lędzinach odbył się Powiatowy 
Konkurs Muzyki Ludowej w ramach ob-

chodów Roku Oskara Kolberga. W konkursie brały 
udział zespoły taneczno-wokalne ze szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych z Bierunia i Lędzin. Zespół 
„Gryfnioki” ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami In-
tegracyjnymi nr 1 zaprezentował wiązankę wokalno 
– taneczną utworów ludowych. Na początku wyko-
nał „Trojaka”, a następnie „Piekło dziewczę, piekło 
placki” oraz „Poszło dziewczę po ziele”. Uczniowie 
zajęli I miejsce w kategorii klas IV-VI szkół podsta-
wowych. Występ wzbudził aplauz a piękne, ludo-
we stroje robiły wrażenie na zebranej publiczności. 
Zespół do konkursu przygotowały p. Agata Parysz-
-Urbaś i p. Ewa Górka.

Gryfnioki najlepsze
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rozrywka  

Historia Świąt

Myślę, że warto przypomnieć, 
że Boże Narodzenie zaczęto ob-
chodzić dopiero w IV w. i nie od 
razu przypadło ono na 24.XII. 
Z tą datą wiąże się kult perskie-
go boga słońca Mitry (najbar-
dziej rozpowszechniona religia 
w III i IV w.). Tego dnia obcho-
dzono urodziny Mitry, zapala-
no światła, śpiewano, odbywały 
się procesje. W uroczystościach 
tych uczestniczyli również chrze-
ścijanie, którzy ze słońcem utoż-
samiali Chrystusa i nazywali Go 
„Słońcem Sprawiedliwości”. 

Związany z tym świętem opła-
tek znany był już za panowania 
Karola Wielkiego, cesarza rzym-
skiego. Do nas dotarł dopiero 
w XV w. Słowo opłatek powsta-
ło prawdopodobnie od słowa 
łac. oblata (ofiara) i przypomina 
zamierzchłe już czasy kiedy to 
przed nabożeństwem składano 
chleb, aby służył do konsekracji, 
a także do wspomożenia wier-
nych. 

Innym symbolem grudnio-
wych świąt jest choinka. Zwy-

czaj strojenia – jodły czy świer-
ka – przyjął się niemal wszędzie 
w chrześcijańskim świecie. sto-
sunkowo niedawno, w XIX w. 
Zapewne wywodzi on się z po-
gańskiego zwyczaju Rauhnach-
te (25.XII-6.I), w którym szcze-
gólnie bano się złych duchów. 
Dla obrony przed nimi zawie-
szano w domach zielone gałąz-
ki i zapalano świece. W chrze-
ścijaństwie drzewko bożona-
rodzeniowe jest symbolem 
prawdziwego drzewa życia. 
Światła symbolizują narodze-
nie w Betlejem – „Światło Świa-
tła”, jabłka wieszane na drzew-
ku nawiązują do rajskiego jabł-
ka poznania, ale symbolizują tez 
możliwość powrotu do raju.

Świąteczne 
wspomnienia

Pan Barnard Kusz z Bierunia 
Nowego opowiada o tradycjach 
świątecznych w jego rodzinie.

„Za mojej młodości, na Miko-
łaja, obdarowywaliśmy się ciast-
kami upieczonymi przez mamę 

lub wujka Andrzeja (uczonego 
piekarza). Żartowaliśmy wtedy: 
„hm, czerwone niebo, Mikołaj 
pierniki piecze”. Na Dzieciątko, 
z kolei, podarki były już konkret-
ne, praktyczne.

Wierzyłem w św. Mikołaja. 
Sam raz nawet byłem za nie-
go przebrany rozdając prezenty 
w Szkole.

W Adwencie wieszamy pod 
lampą wieniec z czterema świe-
cami, które zapalamy kolejno 
na każdy tydzień tego okre-
su. Wprowadziły ten zwyczaj 
nasze dzieci, tak więc nie jest 
to zbyt długa tradycja. Za mo-
ich czasów wstawaliśmy w Ad-
wencie o 6.00 rano i wszyscy 
szliśmy na Roraty. Oczywiście 
z lampionami. Ta tradycja ma 
już bardzo dużo lat, wspomina-
ła ją też moja mama ze swojej 
młodości. Pamiętam, że śniegu 
było dosyć sporo, choć to prze-
cież jeszcze nie zima. Trzeba 
go było odgarniać z drogi, a na-
wet z torów. Jeździł u nas taki 
konny „sznyjflug” (drewniany 
pług ciągnięty przez dwie pary 
koni), który pomagał w odśnie-
żaniu.

W Wigilię czekało się na 
pierwszą gwiazdkę. Ale do sto-
łu siadaliśmy dopiero jak się 
ściemniło, 17.00-17.30. Na sto-
le biały obrus, pod nim symbo-
licznie sianko. My odświętnie 
ubrani...Obowiązkowo musiało 
być zgaszone światło. Paliły się 
świece.

Na stole stały wszystkie po-
trawy, tak, żeby nikt nie musiał 
odchodzić od wigilijnej wiecze-
rzy. Było tam też masło, kawałek 
twarogu, pieniądze. Talerze, po 
jednym dla każdego z domowni-
ków. Każdy dostał łyżkę i często-
wał się czym chciał. Oczywiście 
był też talerz dla przybysza, ale 
jak dotychczas nie pojawił się 
żaden wędrowiec (nawet rodzi-
ce nie pamiętają).

O 24.00, wiadomo, Pasterka. 
W oczekiwaniu na nią albo śpie-
waliśmy kolędy albo „czuwali-
śmy drzemiąc”.

25.XII to też dzień świąteczny. 
Nie gotowaliśmy nic specjalnie, 
bo przecież były jeszcze potra-
wy z dnia, a właściwie wieczoru 
poprzedniego... Choć przyznaję 
było jeszcze mięso, kotlety, zupa 
z makaronem. 

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach do Rady 
Miejskiej w Bieruniu i oddali na mnie swój głos.
Gratuluję Panu Jarosławowi Mokry wygranej i życzę owocnej 
pracy dla naszego okręgu.

Konrad Mateja

Serdecznie dziękuję za udział 
w wyborach i głosy oddane na moją 

kandydaturę do Rady Miejskiej 
Bierunia. Zapewniam, że nie 

zawiodę Państwa zaufania
Adam Rozmus

Komitet Wyborczy Powiatowa Wspólnota Samorządowa 
Dziękuje wszystkim Mieszkańcom Bierunia za głosy oddane 

na naszych kandydatów w wyborach do Rady Powiatu.
Dzięki Państwa poparciu radni:  

Agnieszka Wyderka-Dyjecińska oraz Łukasz Odelga
będą reprezentować Bieruń w Radzie Powiatu

PODZIĘKOWANIAKRZYŻÓWKA

Na odpowiedzi czekamy do 10 stycznia. Prosimy o nadsy³anie ich  
na adres: Bieruñski Oœrodek Kultury Redakcja Rodni,  

43-150 Bieruñ, ul. Spi¿owa 4, lub mailem: rodnia@gazeta.pl.
Wsród autorów nades³anych prawidlowych odpowiedzi rozlosujemy 

nagrody ksi¹¿kowe ufunduwane przez BOK.



Wybraliśmy!

KWW Krystiana Grzesicy

Burmistrz Krystian Grzesica Barbara Panek-Bryła 

Natalia Grosman

Maria Sitko

Stanisław Jurecki

Sylwester Ficek 

Henryk Mazgaj

Adam Rozmus

 Marcin Nyga

Ryszard Budny

Piotr Świerkosz

Krystyna Wróbel

Dariusz Czapiewski 

Michał Mazgaj

Jarosław Mokry

KWW Bernarda Pustelnika

Porąbek Razem dla Bierunia


