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Opisanie przeszśosci Bierunia nie bedzie peśne, jezeli nie dośa czy sie dziejo w waznego
ogniwa: zakśadu przemysśowego istnieja cego na terenie miasta juz  od 1871 roku, a nosza cego
obecnie nazwe: Zakśady Tworzyw Sztucznych ” Ergł . Zakśad ten nie tylko daje zatrudnienie
wielu mieszkancom Bierunia i okolicy, lecz ro wniez  w sposo b widoczny wpśywa na rozwo j
tej miejscowosci. Kro tkie opisanie jego przeszśosci i dnia dzisiejszego wydaje sie
uzasadnione i potrzebne.

Fabryka w Bieruniu Starym powstaśa 117 lat temu. Do dzis zachowaś sie dokument
wydany przez Urza d do Spraw Wewnetrznych Kro lewskiego Rza du Pruskiego w Opolu.

Sporza dzono go w jezyku niemieckim dnia 1 lipca 1871 roku. Na mocy odpowiednic h
ustaw obowia zuja cych w tym czasie, zezwolono grupie kupc o w-przemysśowco w
Guttmannowi i Spo śce z Bytomia, na wybudowanie w granicach po l miejskich miasta Bierun
Stary, wytwo rni dynamitu pod nazwa  ” Schlesische Sprengstoff-Fabrik (Sla ska Wytwo rnia
Materiaśo w Wybuchowych)ł .

Miedzy rzeczkami Gostynia  i Mleczna , otoczona lasami, moczarami i stawami staśa sie
trudno dostepna dla oso b niepowośanych. O takim wyborze miejsca zadecydowaśy wzgledy
bezpieczenstwa. Z innych bowiem ćro deś wynika, ze juz  przed rokiem 1870 podobna
wytwo rnia dynamitu usytuowana byśa w okolicach Bytomia. Tam byśo gśo wne skupisko
kopaln wegla kamiennego. Zwazywszy, ze Alfred Nobel, szwedzki inzynier-chemik wynalazś
dynamit w 1863 roku, jego wynalazek szybko znalazś wielu nabywco w.

Obecnie zakśad zajmuje teren znacznie wiekszy. W jego otoczeniu brak jest rozlegśych
laso w, nie ma tez  moczaro w ani stawo w. Nowi wśasciciele terenu szybko wzniesli potrzebne
budynki i zaopatrzyli je w niezbedne urza dzenia. Juz  w tym samym roku wyprodukowano
pierwsze partie dynamitu. Budynki, tak produkcyjne, jak i pomocnicze, to szopy zbite z
kanto wek i desek. Niekto re z nich dla bezpieczenstwa otoczono waśami ziemnymi.

Produkcja nitrogliceryny, najniebezpieczniejszego p o śfabrykatu do wyrobu dynamitu,
odbywaśa sie w kadziach drewnianych. Skśadniki śa czono, mieszaja c je drewnianymi
śopatkami. Duz a  ilosc wody potrzebnej do chśodzenia podczas procesu produkcji
nitrogliceryny, czerpano przy pomocy recznych pomp z pobliskiej rzeczki Mlecznej, kt o rej
wody w owym czasie byśy jeszcze idealnie czyste. Gdy wody zanieczysciśa powstaśa w
Czuśowie papiernia, wywiercono na terenie fabryki, a p o ćniej i poza jej terenem, studnie
gśebinowe. Z chwila  wybudowania w 1926 roku wiezy cisnien, problem wody zostaś
rozwia zany.

Do formowania naboi z masy dynamitowej, powstaśej przez pośa czenie nitrogliceryny z
ma czka  drzewna  i innymi skśadnikami, sśuzyśy ” urza dzeniał  przypominaja ce maszynki do
rozdrabniania miesa. Naboje dynamitowe o odpowiedniej srednicy i dśugosci pakowano w
papier i ukśadano do skrzyn. Po zamknieciu skrzyni, dynamit gotowy byś do wysyśki.

Z braku oswietlenia pracowano po 12 godzin na dobe z dwugodzinna  przerwa  na posiśki.
Z nastaniem mrozo w przerywano produkcje. Aby zapewnic caśoroczna  cia gśosc pracy w
kopalniach, w porze letniej produkowano dynamity na zapas. Z niewiadomych przyczyn w
1873 roku, przejmuje fabryke (pod ta  sama  nazwa ) p. Erlich, kto ry ustanawia zarza dce w
osobie p. Henzego.

Dokonano wo wczas dalszych zmian, kto re wywieraśy posredni wpśyw na produkcje
dynamitu. Do nich nalezy zaliczyc zainstalowanie w 1876 roku kotśa parowego. Od tej chwili
mozna juz  byśo doprowadzic pare do pomieszczen produkcyjnych i tym samym kontynuowac
produkcje przez caśy rok. Powaznym problemem dla rozwoju fabryki byśy srodki transportu.
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Najblizsza stacja kolejowa Nowy Bierun byśa oddalona od wytwo rni
o 9 km. Fatalne drogi dojazdowe, trudnosci uzyskania w odpowiednim czasie prywatnych
furmanek do przewozu surowco w sprawiśy, ze postanowiono wybudowac na terenie fabryki
drewniana  stajnie na szesc koni oraz remize strazacka .
Wśadze nakazaśy jednak budowle murowana . W odwośaniu wśasciciel podaje, ze budynki
drewniane podczas wybuchu ulegaja  mniejszej dewastacji anizeli budynki murowane. W
pismie z dnia 8.10.1877 roku jest wzmianka o wybuchu w 1870 roku w bytomskiej wytw o rni
dynamitu.

Wedśug pierwszych sygnaśo w w ćro dśach, wybuchy w Bieruniu nasta piśy w latach 1872
i 1875. Ostatecznie zdośano przekonac wśadze i w dniu 30.10.1877 roku uzyskano
zezwolenie na budowle drewniana , kto ra  niezwśocznie wykonano. Problem transportu zostaś
wiec rozwia zany az  do 1918 r. Dynamity dostarczano odbiorcom na miejsce specjalnie
przygotowanym do tego celu wozem konnym. Gdy trasa prowadziśa przez ulice miasta lub
osiedla, wo ć konwojowany byś przez jada cego na koniu zandarma. Dzwonia c ostrzegaś on
mieszkanco w, nakazuja c zejscie z drogi, bo przewozi sie materiaś niebezpieczny. Ten sposo b
przewozu dynamitu utrzymaś sie az  do 1921 roku, kiedy to wo z konny zasta piono
samochodem.

W roku 1879 wśascicielem fabryki zostaś p. Koetz, kto ry posiadaś juz  w Mikośowie zakśad
budowy kotśo w parowych oraz drugi ’  generatoro w pra dotwo rczych. Z jego to firmy
pochodziś kocioś parowy zainstalowany w fabryce w 1876 roku. Mimo trudnosci z
oswietleniem fabryki nie zdecydowaś sie on jeszcze na zainstalowanie oswietlenia
elektrycznego.

W tym czasie kierownikami fabryki byli p. Mueller oraz p. Kro likowski, kto ry w 1884
roku w wieku 62 lat zgina ś podczas wybuchu i jest pochowany na tutejszym cmentarzu.
W okresie 21 lat, gdy wśascicielem fabryki byś p. Koetz, produkcja dynamito w nie ulegśa
zadnym wiekszym zmianom. Powazne zmiany nasta piśy po przejeciu fabryki przez znanego
przemysśowca von Gieschego. W 1900 roku fabryka zmieniśa nazweAltberuner Sprengstoff-
Fabrik Georg von GiescheŁs Erben et Co, (Starobierunska Fabryka Materiaśo w
Wybuchowych Spadkobierco w Jerzego von Giesche i Spo śki).
W okresie gdy fabryka nalezaśa do Spo śki Gieschego dyrektorami byli: dr Alfred Mikośajczak
(1900’ 1914), PaweśKuntz (1914’ 1916) oraz Wilhelm Klimt (1916’ 1919).

Z fotografii jaka zachowaśa sie wynika, ze w 1908 roku zaśoga, śa cznie z administracja
i dozorem liczyśa 42 osoby.
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Na zdjeciu brak jest pracowniko w zatrudnionych na II zmianie. –a cznie zatrudnienie nie
przekraczaśo 60 oso b. W roku 1917 pracowaśo juz  w fabryce ponad 100 oso b. Von Giesche,
wśasciciel wielu go rnosla skich kopaln i hut, chca c zaspokoic potrzeby wśasnych kopaln,
stopniowo zwiekszaś produkcje dynamito w. W Bieruniu zacza ś wiec od przebudowy
budynko w. Drewniane zastepuje murowanymi. Modernizuje transport, buduj a c bocznice
kolejowa  śa cza ca  Nowy Bierun z fabryka . W roku 1918 przestaje przewozic surowce
transportem konnym. Transport wewna trzzakśadowy, do tej pory reczny, zastepuje kolejka
wa skotorowa . Wprowadza nowe technologie do produkcji nitrogliceryny.

Jeden z patento w na jej produkcje uzyskaś w 1904 roku dr Mikośajczak, zarza dca
bierunskiej fabryki.

W 1917 roku zamiast oswietlenia naftowego wprowadza oswietlenie elektryczne. W hali
maszyn zainstalowano generator pr a du staśego, napedzany maszyna  parowa . Od tego czasu
energia elektryczna wystarczaśa do celo w produkcyjnych, pomocniczych i oswietlenia terenu
fabryki.

W roku 1919 fabryka przechodzi na wśasnosc spo śki berlinskiej i zmienia nazwe na:
Lignose Aktiengesellschaft (Lignoza Spo śka Akcyjna).
Dyrektorem byś kierownik z czaso w Gieschego p. Klimt. Od roku 1921, az  do objecia przez
spo śke polska , to jest do 1924 roku, fabryk a  kieruje baron von Freitag. Polscy akcjonariusze
utrzymali dotychczasowa  nazwe fabryki: Lignoza Spo śka Akcyjna. Jej dyrektorem zostaś
inz . Janusz Barcikowski. Stanowisko to piastowaś az  do 1938 roku. Po nim kierownictwo
fabryki obja ś inz . Stanisśaw Kosciukiewicz i kierowaś nia  do wybuchu II wojny swiatowej.

Ten, dzis juz  95-letni staruszek zyje jeszcze w Warszawie. Za ich kadencji fabryka (wraz z
Bieruniem) zostaśa zelektryfikowana. To wazne wydarzenie miaśo miejsce w 1924 roku.
W dalszym cia gu modernizowano technologie produkcji dynamitu. Gśo wne cele
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kierownictwa to: wysoki stopien bezpieczenstwa wytwarzania tych produkto w oraz ich
wysoka jakosc, kto ra uśatwiaśaby skuteczna  konkurencje z produktami importowanymi.

Jednak najwiekszym osia gnieciem polskiej Spo śki byśo rozpoczecie produkcji srodko w
zapalczych. Dla niewtajemniczonych nalezy sie kro tkie wyjasnienie. Dynamit bez srodka
inicjuja cego nie wybuchnie. Gdy sie go zapali, jedynie pśonie, wydzielaja c czarny dym.
Dopiero przez pobudzenie srodkiem inicjuja cym osia ga sie poz a dany cel. Tymi srodkami
pobudzaja cymi sa : lonty, spśonki oraz zapalniki.

W ” Maśej Encyklopedii Powszechnejł  czytamy: lonty to obecnie rodzaj rurki, zwykle
sporza dzonej z przedzy, wypeśnionej prochem do zapalania materiaśo w wybuchowych.

Lont go rniczy ma predkosc spalania 1 cm/sek. W latach 1924 i 1925 wybudowano w
Lignozie nowoczesny wydziaś lonto w go rniczych, specjalnych, zapalaja cych oraz
detonuja cych. Lont w formie sznuro w o ro znej dśugosci, pokrywano z zewna trz smośa ,
chronia ca  go przed wilgocia . Od tej pory fabryka byśa pierwszym i jedynym producentem
lonto w w Polsce. Jej produkcja caśkowicie pokrywaśa krajowe zapotrzebowanie. Z chwila
pojawienia sie zapalniko w elektrycznych, zapotrzebowanie na lonty systematycznie maleje.
W latach powojennych produkcje lonto w przekazano Zakśadom ” Ergł  w Ma kolnie.

Wedśug Encyklopedii spśonka to metalowa rurka napeśniona śatwo detonuja cym
materiaśem wybuchowym. Sśuzy do wywośywania eksplozji materiaśu wybuchowego w
otworze strzaśowym; jest bardzo czuśa na uderzenie i pśomien. Produkcje spśonek rozpoczeto
w 1925 roku. Warto wspomniec, ze spśonke wraz z dynamitem wynalazś w 1863 roku Alfred
Nobel. O jakosci i niezawodnosci spśonek decyduje przede wszystkim rodzaj śadunku
prochowego. W latach 1925’ 1938 technologie tych materiaśo w rozwijali two rczo dyrektor
Barcikowski oraz inz .-chemik Kieśczewski, a ich wynalazki byśy przedmiotem
zainteresowania wielu specjalisto w z zagranicy.

Zapalnik go rniczy to urza dzenie elektryczne sśuz a ce do wywośywania eksplozji spśonki.
W zaleznosci od sposobu zapalania masy zapśonowej rozro znia sie zapalnik zarowy (pra d
rozzarza drucik) lub zapalnik iskrowy (pra d wywośuje iskre) Zapalniki rozpoczeto
produkowac w 1927 roku. Byśy to zapalniki proste, kto re nalezaśo osobno uzbrajac w
spśonke.

Jezeli chodzi o budowe zapalnika, to skśadaś sie on z dwo ch przewodo w zelaznych
ocynkowanych wzgl. miedzianych o srednicy 0,6 mm. Przewo d izolowano papierem
kablowym a nastepnie smośowano. Taki przewo d zwiniety w motek z przylutowana  gśo wka ,
wsuniety w tulejke papierowa  a po ćniej metalowa , nosiś nazwe zespośu zapalczego.

Do 1939 roku produkowano 4 rodzaje zapalnik o w prostych (zarowych) oraz 2 rodzaje
zapalniko w szparowych (iskrowych). Tulejki metalowe produkowano na tak zwanych
cia garkach. W ramach rezerw produkcyjnych wytwarzano na tych urz a dzeniach śuski, a
zaopatrzone nastepnie w spśonke, stanowiśy element do amunicji sportowej. Wytwarzano
ro wniez , w ramach kooperacji, elementy do amunicji mysliwskiej na srut.

Z masy bakelitowej wyrabiano pudeśka na tyton z nazwa  fabryki, kto re traktowano jako
egzemplarze reklamowe.
Na zamo wienie kolejnictwa, do dnia dzisiejszego fabryka produkuje pe tardy kolejowe. Jest to
metalowe pudeśko napeśnione odpowiednim materiaśem wybuchowym. W razie
niebezpieczenstwa, petardy takie kśadzie sie na szyny kolejowe i wo wczas przejezdzaja cy
pocia g wywośuje wybuchy, kto re sygnalizuja  niebezpieczenstwo, gdy inne dostepne
urza dzenia sygnalizacyjne zawiodśy.
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W omawianych latach zbudowano wiele nowych hal produkcyjnych i pomocniczych.
Wykonane z okien samolotu zdjecie pokazuje wygla d fabryki z 1928 roku. W zasadzie
wygla d ten nie zmieniś sie az  do konca drugiej wojny swiatowej. Wraz z rozbudowa Lignozy
zwiekszaśo sie tez  zatrudnienie. W 1930 roku zaśoga liczyśa 400 pracowniko w a w 1939 roku
wynosiśa juz  800 oso b.

Do chwili wybuchu drugiej wojny swiatowej, asortyment produkcji nie ulegś zasadniczym
zmianom. Zaleznie od zamo wien, zmieniaśa sie jedynie jego wielkosc.

Kilka lat przed druga  wojna  swiatowa  wśadze rozpocześy budowe Centralnego Osrodka
Przemysśowego. Lignoza przysta piśa ro wniez  do tej akcji, buduja c fabryke w Pustkowie kośo
Debicy. Od 1937 roku warsztaty mechaniczne w Bieruniu pracowaśy na peśnych obrotach,
przygotowuja c potrzebne oprzyrza dowania do produkcji śusek i spśonek. Wielu fachowco w
oddelegowano do prac montazowych.
W marcu 1939 roku Lignoza w Pustkowie zacześa produkcje srodko w strzaśowych dla
go rnictwa. Po wkroczeniu wojsk niemieckich zatrudniony tam na stanowisku kierownika biur
p. Ro zanski, kto ry przez wiele lat byś pracownikiem bierunskiej Lignozy zostaś wraz z
innymi zakśadnikami rozstrzelany w odwet za zaginiecie zośnierza niemieckiego na terenie
Pustkowa. Ro wniez  pracownik tut. Lignozy tow. Klemens Szewczyk, osaczony przez
hitlerowco w bronia c sie w jednym z domo w przy Rynku w Bieruniu, oddaś swoje mśode
zycie za sprawe wolnosci. Na pamia tke wmurowano tam tablice pamia tkowa .

Podczas okupacji fabryka zno w wraca pod zarza d spo śki berlinskiej i przyjmuje nazwe:
Lignose Aktiengesellschaft (Lignoza Spo śka Akcyjna). W tym czasie jej dyrektorem byś
Walter Lukowczyk. Asortyment produkcji nie ulegś zasadniczym zmianom. Wprowadzono
jedynie do produkcji nowy typ zapalnika, tak zwany ” Eschbachł . Nasta piśa ro wniez  zmiana
konstrukcji zapalnika: dotychczasowy zesp o ś zapalczy (przewo d z gśo wka ) pośa czono ze
spśonka . W ten sposo b wyeliminowano operacje śa czenia tych elemento w przed
przysta pieniem do odstrzaśu w kopalni. Kooperowano ro wniez  z fabrykami pracuja cymi
bezposrednio na potrzeby niemieckiego przemysśu zbrojeniowego.

Tutaj napeśniano tez  pśynem zapalaja cym specjalne butelki, kto re miaśy stanowic orez
przeciw czośgom.



” Od Lignozy do dzisiejszego Erguł

Tomasz Rogalski 8

Dzien 27 styczen 1945 roku, to historyczna data wyzwolenia Bierunia Starego i okolicy.
Dzieki zaskakuja cemu manewrowi Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego, okupant nie zdośaś
zniszczyc Lignozy i juz  9 lutego rozpoczeto produkcje dotychczasowych wyrobo w. Jezeli
go rnicy zdośali zaraz po wyzwoleniu sla ska dac pierwsze tony wegla dla zniszczonego kraju,
byśo to ro wniez  zasśuga  pracowniko w Lignozy.

W wyniku przemian polityczno-spośecznych jakie zaszśy w Polsce, fabryka zostaśa
upanstwowiona i przyjeśa nazwe: Wytwo rnia Chemiczna Nr 1.

W 1960 roku zmieniono jej nazwe na Zakśady Chemiczne ” Ergł  a od 1972 roku ’  na
Zakśady Tworzyw Sztucznych ” Ergł .

W tym miejscu warto podac nazwiska czternastu dyrektoro w naczelnych, kto rzy kierowali
Zakśadami w latach 1945’ 1988:
mgr inz . Stanisśaw Kosciukiewicz (II 1945’ VI 1945), dr Wiktor Zaśachowski (VI 1945’
XII 1947), mgr inz . Bronisśaw Zielinski (I 1948’  XI 1949), mgr inz . Stefan Strug (IX
1949’ V 1950), Paweś Kotyla (V 1950 ’ I 1953), Wacśaw Masadyni (I 1953’ XI 1955),
Marian Kasprzycki (XII 1955’ IV 1958), mgr inz . Franciszek Peszor (IV 1958’ II 1964),
mgr inz . Zbigniew Gruszka (II 1964’ VI 1967), inz . Zdzisśaw Kondrat (VI 1967’  XI 1972),
Wiesśaw Wro blewski (XI 1972’ IX 1981), mgr inz . Jerzy Wanat (IX 1981’ XII 1981), mgr
inz . Adam Graczynski (III 1982’ XI 1985). Od marca 1986 roku dyrektorem jest mgr inz .
Jan Janik.

Po wojnie przemysś w szybkim tempie zaczyna sie rozwijac. Rosnie zapotrzebowanie na
wegiel, jedyny w kraju surowiec energetyczny. Budowa nowych kopaln zmusza Zakśady do
zwiekszenia produkcji. Dotychczasowe pomieszczenia oraz przestarzaśe urza dzenia
produkcyjne nie sa  w stanie podośac zapotrzebowaniu go rnictwa (...). Jednak wprowadzenie
nowoczesnych technologii produkcji umo z liwiśo zaspokojenie jego potrzeb. Rozpoczeto
ro wniez  produkcje eksportowa  wielu wyrobo w (...).
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W tym miejscu warto przypomniec kilka nazwisk racjonalizatoro w i wynalazco w
udoskonalaja cych maszyny i urza dzenia do ich produkcji: mistrzowie: Andrzej Buchacz,
Paweś Gogolin, Paweś Laby, Franciszek Waluga, Paweś Godzik, Antoni Patalong, Jan
Olczek, Franciszek Synowiec, Wiktor Wolnik; slusarze: Wiktor Skiba, Jan Czarnynoga oraz
wielu innych.

Duze zasśugi posiada mgr inz . Franciszek Peszor ’  dyrektor w latach 1958’ 1964.
Dzieki nim maszyny i urza dzenia produkcyjne stawaśy sie wydajniejsze, a co najwazniejsze
’  bezpieczniejsze. (...).
Kazda zmiana technologii i urza dzen ma wpśyw nie tylko na wydajnosc, ucia z liwosc pracy,
lecz przede wszystkim na bezpieczenstwo. W tym miejscu oddajmy hośd tym wszystkim,
kto rzy na przestrzeni 117 lat stracili swoje zycie na posterunku pracy.

Gdy na rynkach swiatowych pojawiaja  sie wyroby z tworzyw sztucznych, zakśad nie
pozostaje w tyle. Zdawano sobie sprawe, ze produkuja c wyśa cznie dotychczasowe wyroby
fabryka nie ma perspektyw rozwoju (...).

Rok 1962 uznac nalezy za pocza tek przetwo rstwa tworzyw sztucznych w bierunskich
zakśadach. Zaczeto remontowac nieczynne budynki w Bieruniu i Mikośowie, dostosowuja c je
do wymogo w nowej produkcji. Po sprowadzeniu nowych maszyn i urz a dzen zaczeto
systematycznie wdrazac produkcje ro znych wyrobo w z tworzyw sztucznych.

W roku 1962 rozpoczeto produkcje wezy cienkosciennych dla przemysśu kosmetycznego.
Od 1963 roku wytwarza sie pśyty i kra zki ” Estralł  dla przemysśu galanteryjnego (przewaznie
do produkcji guziko w).

W 1968 roku zainicjowano produkcje wezy termokurczliwych dla przemysśu
elektromaszynowego. Zaczeto ro wniez  produkowac wezyk na korki do zespośo w zapalczych.
Od 1968 roku rozpoczeto na szeroka  skale produkcje wyrobo w z tworzyw sztucznych
systemem wtryskowym. Dla wyjasnienia podam, ze do tej produkcji potrzebne s a  maszyny,
zwane wtryskarkami w kto rych pod cisnieniem i w podwyzszonej temperaturze wtśaczany
jest pśynny surowiec do odpowiedniej formy stalowej.

Po okreslonym czasie otrzymuje sie gotowy wyro b o ksztaście zastosowanej formy. W
latach 1968 � 1969 uruchomiono produkcje pierscieni uszczelniaja cych, chronia cych śozyska
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toczne w transporterach tasmowych przed zniszczeniem, co znacznie zwieksza ich
zywotnosc.W lipcu 1971 roku, a wiec w setna  rocznice zaśozenia Zakśadu, Zjednoczenie
Tworzyw Sztucznych ” Ergł  z siedziba  w Gliwicach, przekazuje Bieruniowi Zakśad
zamiejscowy w –aziskach Go rnych, dotychczas podlegaj a cy Zakśadom Tworzyw Sztucznych
” Ergł  w Krywaśdzie. Zakśad w –aziskach byś juz  wczesniej nastawiony na produkcje
tworzyw. Aby uruchomic produkcje na duz a  skale, w szybkim tempie wzniesiono tam nowe
hale produkcyjne, sprowadzono wiele nowoczesnych wtryskarek o ro znej mocy wtrysku
i rozpoczeto produkcje ro znorodnych wyrobo w. W ramach kooperacji produkuje sie detale do
lodo wek, samochodo w, akumulatoro w do lamp go rniczych itp. Skrzynie przegrodowe
znalazśy zastosowanie w przemysle spirytusowym, piwowarskim, wo d mineralnych oraz w
produkcji Coca-Coli i Pepsi-Coli.

Wiadomym jest, jak ucia z liwy byś transport produkto w rozlewanych do butelek a
nastepnie skśadowanych w ciezkich transporterach drewnianych wzglednie drucianych.
Skrzynie przegrodowe wyeliminowaśy wiele zmartwien, ucia z liwosci i strat. Nastepnymi wy-
robami, kto re znalazśy szerokie zastosowanie, sa  ro znej wielkosci i ksztaśto w wanny, miski,
wiadra, wanienki, pojemniki do owoc o w, warzyw, miesa, pieczywa itp.

W roku 1965 rozpoczeto produkcje heśmo w ochronnych. Ich produkcja polegaśa wo wczas
na prasowaniu na gora co maty szklanej śa czonej z zywica . Byśa to praca bardzo ucia z liwa.

Od czasu nabycia wtryskarek, rozpoczeto produkcje tych heśmo w systemem wtryskowym.
Technologia produkcji heśmo w (a raczej ich skorup), jest taka sama jak transporter o w lub
wanien. O ksztaście decyduje jedynie forma.
Nastepnie do wnetrza skorupy heśmu wmontowuje sie specjalny wkśad oraz przytwierdza sie
pasek. W 1971 roku rozpoczeto produkcje folii do torebkowania mleka pśynnego.

W roku 1975, na skutek zmiany maszyn do torebkowania mleka przez przemysś
mleczarski, ulegśa pewnej zmianie produkcja tejze folii.

W roku 1972 Zakśady ” Ergł  w Bieruniu, jako pierwsze w krajach socjalistycznych,
rozpocześy produkcje folii szerokiej. Wytwarza sie ja  w czterech rodzajach: bezbarwna , w
odcieniu z o śtym, niebieskim oraz czarnym. Gdy na rynku ukazaśy sie rolki folii szerokiej,
popyt na nia  wzrastaś z kazdym dniem. Kupowali i kupuja  ja  masowo ogrodnicy, rolnicy a
nawet indywidualni posiadacze ogro dko w przydomowych wzglednie dziaśkowicze. Z folii
szerokiej buduje sie tunele zastepuja ce w ogrodnictwie szklarnie. Gdy sie je ogrzewa sśuz a
ogrodnictwu prawie przez caśy rok. Sa  tanie oraz śatwe do zbudowania. Rolnicy uzywaja
folie czarna  do budowy siloso w oraz pokrywaja  nia  stogi z sianem wzglednie sśoma .

Na skutek stale rosna cego zapotrzebowania na folie szeroka  w kraju i za granica , Zakśady
zainstalowaśy juz  cztery cia gi produkcyjne tejze folii. Wieza kazdego z budynko w musi
posiadac wysokosc ponad 25 m.

Inny poszukiwany wyro b to tasma opakowaniowa ’  zwana bednarka . Zastosowano ja  w
miejsce tasmy stalowej. Sśuzy do opinania skrzyn i innych opakowan, dla wzmocnienia
przesyśki. Z kolei tasma ” Ampagł , to cienka tasma o szerokosci 5,5 mm przeznaczona do
maszynowego wia zania paczek z gazetami lub podobnymi przesyśkami.

W styczniu 1985 roku ” Ergł  w Bieruniu przeja ś nastepny zakśad, z siedziba  w Czeladzi.
Doszśa wiec dodatkowa produkcja rur wentylacyjnych o ro znej srednicy, bardzo elastycznych
podczas zginania.

Nastepny wyro b to rury zwykśe. Produkowane w ro znych srednicach i dśugosciach,
uzywane sa  do ukśadania przewodo w telekomunikacyjnych pod ziemia . Szczego lnie
poszukiwane sa  jednak ” czeladzkie oknał .



Ro znowymiarowe okna budowlane z tworzywa sztucznego zastepuja  skutecznie
dotychczas stosowane okna drewniane. Zaopatrzone w szyby dwuwarstwowe, szczelnie
zabudowane w ramy okienne, stanowi a  dobry izolator przed zimnem. Sa  one ro wniez  trwale,
nie trzeba ich malowac, a co najwazniejsze ’  nie ulegaja  odksztaścaniu. Dlatego ich
produkcja, cia gle nie jest w stanie pokryc ogromnego zapotrzebowania na nie.
Od wrzesnia 1987 roku Zakśad w Bieruniu produkuje folie termo-izolacyjna . Skśada sie ona z
dwo ch, wzglednie trzech, warstw cienkiej folii o szerokosci 1,5 m. Role izolatora peśni
warstwa folii uformowana w ksztaście okra gśych ba belko w wypeśnionych powietrzem.

Maja  one srednice 10 - 30 mm. Grubosc folii, w zaleznosci od srednicy ba belko w, waha
sie od 4do 10 mm. Folia ta stosowana jest jako opakowanie towaro w śatwo tśucza cych sie a
ponadto jako maty do przykrywania powierzchni tuneli foliowych wzglednie szklarni.
Oszczednosc energii cieplnej przy jej zastosowaniu wynosi do 30 0/o. Na tempo rozwoju Za-
kśadu maja  wpśyw jego wyniki ekonomiczne. Oto z  w 1971 roku, a wiec w setna  rocznice
powstania zakśadu, dokonano analizy wyniko w produkcyjnych do 1938 roku i stwierdzono,
ze zatrudnienie z 800 oso b wzrosśo do 2400, a wiec trzykrotnie. Natomiast wartosc produkcji
wg cen poro wnywalnych wzrosśa czternastokrotnie.

Takiego samego poro wnania dokonano za 1987 rok w stosunku do roku 1971 i otrzymano
nastepuja ce wyniki: zatrudnienie utrzymuje sie prawie na tym samym poziomie (nieco mniej
niz  2400 oso b), natomiast wartosc produkcji liczona ro wniez  wedśug cen poro wnywalnych
wzrosśa trzykrotnie.

Jest podobno powiedzenie: pokaz  mi swoje urza dzenia socjalne a powiem ci jaka  masz
zaśoge. Powiedzenie to zawiera w sobie cza stke prawdy. Pracownik, wiedza c ze wymaga sie
od niego nie tylko rzetelnej pracy, lecz stwarza mu r o wniez  godziwe warunki socjalne,
inaczej podchodzi do swoich obowi a zko w. Wie, ze nie jest przedmiotem lecz podmiotem
swojej pracy.

Z urza dzeniem socjalnym pracownik kojarzy w pierwszym rzedzie dom zborny,
posiadaja cy niezbedne urza dzenia do mycia, przebierania sie, zjedzenia posiśku itp. Pierwszy
taki dom zbudowano w 1930 r., gdy zaśoga liczyśa juz  400 pracowniko w. W latach
piecdziesia tych zbudowano nowy dom zborny. Ten nowy, opr o cz podstawowych urza dzen
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dla budowli tego typu, wyposazono w kuchnie, jadalnie, pralnie oraz maśa  wytwo rnie wody
sodowej. Lecz i on po paru latach okazaś sie za ciasny. Zaczeto wiec budowac wydziaśowe
domy zborne mieszcza ce sie w poblizu zabudowan produkcyjnych danego wydziaśu.

Sprawa posiśko w w miejscu pracy to sprawa wazna. W pierwszych latach istnienia
zakśadu pracowano po 12 godzin na dobe z dwoma po śgodzinnymi przerwami na sniadanie
i podwieczorek oraz godzinna  przerwa  na obiad, kto ry przynosili pracownikom na miejsce
pracy domownicy. Starsi pamietaja czasy po drugiej wojnie swiatowej, gdy trudnosci
aprowizacyjne zmuszaśy zakśad do wydawania gora cych posiśko w, kto re gotowaśa p. Aniela
Kostyra. Stośo wka zakśadowa wydaje bezpśatnie 350 obiado w profilaktycznych dla
pracowniko w zatrudnionych na stanowiskach specjalnych. Gotuje ro wniez  obiady po cenach
wsadu a w porze zimowej ’  zupy profilaktyczne. Wydaje mleko robotnikom, w porze
sniadaniowej dowozi na stanowiska pracy kawe z mlekiem, a w dni upalne ’  wode sodowa .

Kazdy pracownik otrzymuje odpowiednia  odziez  ochronna  i robocza . Pranie odziezy
odbywa sie na miejscu.
Do urza dzen bytowych zalicza sie przede wszystkim mieszkanie. Pierwsze osiem budynko w
wzniesiono w latach 1921’ 1934. Zamieszkaśo w nich 100 oso b. Obecnie, osiedle liczy 28
budynko w z przeszśo 400 mieszkaniami w kto rych zyje przeszśo 1350 oso b. W hotelu oraz
mieszkaniach rotacyjnych przebywa 100 oso b.

Na gruntach zakśadowych pracownicy wybudowali 86 domko w jednorodzinnych
zamieszkaśych przez prawie 400 oso b. Ogo śem na osiedlu zyje prawie 2000 oso b, co stanowi
okośo jednej czwartej populacji Bierunia Starego.

Przychodnia Przyzakśadowa prowadzi osiem poradni specjalistycznych. Zatrudnia 9
lekarzy ro znych specjalnosci, 10 pielegniarek, 2 pośozne oraz 2 techniko w-farmaceuto w w
punkcie aptecznym. Kierownikiem Przychodni jest juz  od osiemnastu lat lekarz specjalista
medycyny przemysśowej, dr Konrad Bajura.

Dwa pawilony sklepowe uśatwiaja  mieszkancom osiedla zakup niezbednych artykuśo w
zywnosciowych i miesno-wedliniarskich. Wypoczynkowi po pracy sśuz a  takie oto placo wki:
Zakśadowy Dom Kultury z sala  widowiskowa  na 420 miejsc, pomieszczeniami dla zespośo w
i ko śek zainteresowan, biblioteka  i kawiarnia , stadion sportowy, wraz z pawilonem, dwa
boiska do piśki noznej, boisko do siatko wki i koszyko wki oraz urza dzenia do lekkoatletyki.

Urlop mozna spedzic w domu wczasowym w Rabce, albo, w ramach wymiany z innymi
zakśadami, w innych miejscowosciach.

W pierwszych latach istnienia dzisiejszego ” Erguł , z powodu dosc czestych wybucho w,
ludnosc miejscowa odnosiśa sie niechetnie, a nawet dosc wrogo, do jego usytuowania. Utarśo
sie wo wczas powiedzenie: ” Czy i ty robisz w tym piekleł?

Mijaśy jednak lata, ludnosc powoli przyzwyczajaśa sie do obecnosci tego ” piekśał  na
bierunskiej ziemi. Mozna byśo bowiem otrzymac prace na miejscu, co w owych latach miaśo
ogromne znaczenie. Wielu mezczyzn wedrowaśo przeciez  za praca  w okolice Katowic, gdzie
istniaśo i powstawaśo najwiecej kopaln i hut. Powiedzenie ” robia przy hutachł , znaczyśo:
pracuje w Szopienicach czy Roćdzieniu. Starsi pamietaja  jak ich ojcowie, z prowiantem w
plecaku, wybierali sie na caśy tydzien do pracy. Byli i tacy, kto rzy codziennie po pracy
wracali do domu ’  12 godzin pracy, a potem jeszcze 20 kilometro w drogi. Dzieki
rozwijaja cemu sie stale zakśadowi, wielu mieszkanco w znalazśo zatrudnienie w dawnej
” Lignozieł , a dzis w ” Erguł . Wielu, tutaj tez , otrzymaśo mieszkania. Ponadto, warte jest
podkreslenia, ze silnie zrosniety z najblizszym srodowiskiem ” Ergł , nigdy nie szczedziś
znacznych srodko w finansowych na polepszenie warunko w mieszkaniowych Bieruniako w.
A takich szczodrych zakśado w nie jest zbyt wiele.


