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Nowe nazwy ulic? Głosujcie na 
Czempasa 

Głos mają 
mieszkańcy    str. 4-5 str. 13str. 6

Pamiętajmy 
o Appeltce

Zapraszamy wszystkich 
chętnych na uroczyste 
odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej poświęco-
nej Agnieszce Appelt – 
nieodżałowanej lekarki, 
harcerki, radnej....
Uroczystość odbędzie 
się 23 listopada o go-
dzinie 14.30 przed bu-
dynkiem przychodni 
przy ulicy Chemików 

Przyjęty przez Radę 
Miejską nowy re-
gulamin przyzna-

wania stypendiów róż-
ni się od poprzedniego. 
Poza doprecyzowaniem 
i uściśleniem niektórych zapi-
sów przyjęte zostały ostrzej-
sze kryteria. Dotyczą one 
zarówno ocen jak i docho-
du na członka w rodzinie. O 
przyznanie stypendiów wy-
stąpiło ostatecznie 56 stu-
dentów. W grupie tej 49 to 
osoby na studiach dzien-
nych, a pozostałe na zaocz-
nych. W wyniku weryfikacji 
wniosków ustalone wymo-
gi spełniło 30 osób, którym 
Burmistrz przyznał stypen-
dia, różnicując ich wysokość 
w zależności od dochodu na 
członka w rodzinie od 150 
– 400 zł. 

Oto lista osób, którym zosta-
ły przyznane stypendia: 
♦ Po 150 zł miesięcznie 
otrzymają: 1. Ewelina Kup-
czyk, 2. Barbara Jagoda, 
3. Agnieszka Jagoda, 4. Bar-
bara Klenczar, 5. Łukasz 
Klenczar, 6. Ewa Guznar, 
7. Faustyna Szyja, 8. Moni-
ka Zając, 9. Anna Sporysz, 
10. Anna Stencel. 
♦ Po 200 zł miesięcznie otrzy-
mają: 11. Monika Kocurek, 
12. Grzegorz Czakański, 13. 
Justyna Czakańska, 14. Ju-
styna Matyjasik, 15. Krzysz-
tof Pala, 16. Katarzyna Kucz. 
♦ Po 300 zł miesięcznie otrzy-
mają: 17. Anna Kulska, 
18. Barbara Kulska,19. Ju-
styna Miłkowska. 
♦ Po 400 zł miesięcznie 
otrzymają: 20. Monika Fijoł, 
21. Agnieszka Wieczorek, 

22. Weronika Tuszyńska, 
23. Agnieszka Cichoń, 24. Ju-
styna Leszczyńska, 25. Bar-
bara Trela, 26. Beata Trela, 
27. Bartłomiej Gardas, 28.Ka-
rolina Sajdok, 29. Kamil Noras, 
30. Wioletta Minojć-Włodar-
czyk.

Niektóre osoby otrzymają 
stypendium w kwocie wyż-
szej niż wynosi dochód w 
ich rodzinie. Będzie to więc 
duża pomoc. W grupie osób, 
którym przyznano stypendia 
jest kilka rodzeństw. Bieruń-
scy studenci, którzy otrzymają 
stypendia, studiują na kilkuna-
stu wyższych uczelniach. Naj-
większą grupę stanowią stu-
denci Uniwersytetu Śląskie-
go, Politechniki Śląskiej Aka-
demii Ekonomicznej w Kato-
wicach i Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.

Stypendia przyznane

APEL
Zwracam się z prośbą 

do wszystkich mieszkań-
ców o liczny udział w kon-
sultacjach, które zostaną 
przeprowadzone w związ-
ku z realizacją uchwały 
Rady Miejskiej dotyczącej 
podjęcia działań w spra-
wie dokonania zmiany 
granic administracyjnych 
pomiędzy gminą Tychy i 
Bieruń w obrębie fabryki 
FIAT AUTO POLAND S.A.

Działania te mają na celu 
przywrócenie Bieruniowi 
historycznych terenów, w 
tym znacznej części zakła-
du produkcyjnego fabryki. 
Wymóg konsultacji wynika 
z przepisów regulujących 
te problemy.

O formie i terminie 
oraz przygotowaniach 
będą mieszkańcy in-
formowani w kolejnych 
numerach Rodni.

Przewodniczący RM
Jan Wieczorek
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POŻEGNANIE

Nigdy nie dowiemy się co sprawiło, że Grzegorz 
Szczygieł – człowiek tak rozważny i doświadczo-
ny kierowca, mimo słabej widoczności na drodze, 

z powodu porannej mgły, zdecydował się wyprzedzić ja-
dący przed nim samochód nauki jazdy. Okazało się, że po-
wrót czerwonym polonezem combi, o godz. 9.40 ulicą Tu-
ryńską w stronę Bierunia Nowego, był dla Niego i Jego Naj-
bliższych tragiczny w skutkach. 

W samochodzie były także jego żona i dwie córki: 
15-i 20-letnia, kiedy samochód osobowy zderzył się czo-
łowo z jadącą z przeciwka ciężarówką cysternową. Mał-
żeństwo i młodsza córka zginęli na miejscu, starsza córka 
w stanie krytycznym walczy o życie w tyskim szpitalu.

Tragiczna decyzja

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa wypełniony po 
brzegi, tłumy ludzi wokół świątyni, kilka autobusów, dziesiątki 
samochodów, zakorkowana Warszawska od Kościoła do ul. 

Soleckiej – tak w telegraficznym skrócie można by przedstawić po-
grzeb tragicznie zmarłych Anny, Grzegorza i Dorotki Szczygieł.

I może na tym należałoby poprzestać gdyż brakuje, brakuje 
słów. Nawet tak doświadczonym mówcom jak: ksiądz dziekan Jó-

zef Przybyła, ksiądz proboszcz Jan Dąbek czy duchownym z Li-
ceum Salezjańskiego – w ten dzień łamał się głos. Podobnie jak Ka-
rolowi Trzońskiemu który wygłosił pożegnalną mowę nad grobami 
na cmentarzu. Wśród nie zliczonych tłumów żałobników nie brakło 
również przedstawicieli władz samorządowych naszej gminy, którzy 
przybyli by uczestniczyć w ostatniej drodze tragicznie zmarłych. 

Niech aniołowie 
zawiodą was do raju!

Wspomnienie 
Grzegorz Szczygieł urodzony w Chorzowie. Ponad ćwierć 

wieku temu ożenił się i osiadł na stałe w Bieruniu. Środowisko 
nowobieruńskie wybrał na miejsce dalszego etapu swojego życia.

Z wykształcenia rolnik, przedsiębiorca – prowadził firmę 
rodzinną a jednocześnie był oddanym społecznikiem 

– zawsze chętnym do niesienia pomocy innym ludziom. 
Prawdziwy miłośnik ziemi gdzie żył i pracował. Znany 
wszystkim w Bieruniu – w szkole, w parafii, w gminie.

Grzegorz Szczygieł pełnił odpowiedzialne funkcje w wielu 
organizacjach i stowarzyszeniach jako niestrudzony 

rzecznik spraw w które głęboko wierzył. Godny zaufania, 
zaangażowany do końca w to co robił.

W niedzielę – 6 listopada zginął w wypadku samochodowym. 
Odszedł zabierając ze sobą żonę i najmłodsze dziecko.

Będzie nam go wszystkim brakować – jego energii, pomysłów 
i inicjatyw, jego wiedzy i orientacji w sprawach bieruńskich 
i regionu, jego prostego i rzeczowego rozumowania, ciepła i 

oparcia w trudnych sytuacjach. 
10 listopada towarzyszyliśmy mu w jego ostatniej drodze.

Żegnaj Przyjacielu.
Rodzinie zmarłych, przyjaciołom, znajomym i wszystkim 
których ta tragedia dotknęła w imieniu Stowarzyszenia 

Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” składam wyrazy 
najserdeczniejszego współczucia. 

Norbert Jaromin



2 RODNIA · 20 LISTOPAD 2005 r. 3RODNIA · 20 LISTOPAD 2005 r.

WYDARZENIA

W tym roku listopadową rocznicę 
obchodziliśmy w naszym mie-
ście w kilku etapach. Przed-

stawiciele władz miejskich oraz dele-
gacja Bieruńskiego Ośrodka Kultury 

złożyli kwiaty i za-
palili znicze na po-
mnikach w rynku 
i przy ulicy Wawel-
skiej oddając jak 

to ujął poeta – hołd 
wdzięczności. Na-
tomiast w Świetli-
cy Środowiskowej 
przy ulicy Remizo-
wej odbyła się oko-
licznościowa wie-
czornica przygoto-

wana przez uczniów Gimnazjum nr 1. 
Impreza miała charakter multimedialny, 
mogliśmy wysłuchać wierszy w nastro-
jowych dekoracjach, posłuchać patrio-

tycznych pieśni w wykonaniu  młodych 
chórzystów  a wszystko to było powią-
zane przeplatającymi się komputero-
wymi prezentacjami filmów, obrazów, 
faktów i dokumentów z naszej historii  
ze szczególnym uwzględnieniem traf-
nie dobranych cytatów wypowiedzi pa-
pieża Jana Pawła II.

Listopadowa wieczornica

Dzisiaj wielka jest rocznica -jedenasty listopada!
Tym co zmarli za Ojczyznę hołd wdzięczności Polska składa.

Święto Szkoły obchodzone przez 
nasze Liceum Ogólnokształcą-
ce połączono w tym roku z uro-

czystościami: Święta Patrona Szko-
ły – Powstańców Śląskich, z 25 rocz-
nicą Solidarności i obchodami Dnia 
Niepodległości. Uroczystości 5 listo-
pada rozpoczęto Mszą Świętą w ko-
ściele Św. Bartłomieja Apostoła. Na-
stępnie uczniowie i przedstawicie-
le Rady Pedagogicznej, złożyli kwiaty 
pod pomnikiem Powstańców Śląskich 
na  rynku. Tam też odbyło się uroczy-
ste ślubowanie pierwszoklasistów na 
sztandar szkoły, w obecności przed-
stawicieli  władz gminnych i powiato-
wych. Następnie, już w Liceum, odby-
ła się część artystyczna przygotowy-
wana przez panie Urszulę Tobiczyk 
i Bożenę Boduch-Gorczycę.

Podczas Święta Szkoły, bieruńskie 
Liceum podpisało Akt Współpracy z In-
stytutem Matematyki Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Efektem tej współ-

pracy są pozalekcyj-
ne, nieodpłatne za-
jęcia klasy akade-
mickiej (I d), prowa-
dzone przez prof. 
dr. hab. Andrze-
ja Sładka. Zajęcia 
odbywają się raz w 
miesiącu i porusza-
ją zagadnienia wy-
kraczające poza zakres nauczania. Na za-
jęciach uczniowie najpierw słuchają wy-
kładu profesora, następnie rozwiązują za-
dania związane z przedstawianym zagad-
nieniem. Profesor podaje również litera-
turę i zadania, które młodzież rozwiązu-
je już samodzielnie. 
Uczniowie dosta-
ją każdy wykład na 
dyskietce, by móc 
go w domu jeszcze 
raz przeanalizować. 
Możliwa jest dalsza 
współpraca zdolnej 
młodzieży z profe-
sorem, w ramach, 
której uczniowie 
mogliby uczest-
niczyć w spotka-
niach Koła Nauko-
wego Matematy-
ków Uniwersytetu 
Śląskiego.

Jak nas poin-
formował dyrek-

tor Józef Berger szkoła planuje pod-
pisanie Aktu Współpracy z Politechni-
ką Śląską, w zakresie fizyki i informa-
tyki, a kiedyś także podobne działania 
rozszerzyć na dziedziny humanistycz-
ne: historię i język polski.

Numery telefonów
Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że 

w związku ze zmianą siedziby na ul. Macierzyńskiego 
11 w Bieruniu nastąpiła zmiana połączeń telefonicznych. 
Interwencje należy zgłaszać na numer 216-47-19

Numery wewnętrzne Wydziału Gospodarki Komunalnej:
21 – Naczelnik i Zastępca Wydziału GK
22 – Inspektor d/s utrzymania cmentarza i domów przed-

pogrzebowych
23 – Inspektor d/s działalności gospodarczej
24 – FAX
25 – Inspektor d/s administracji dróg
26 – Inspektor d/s energetyki, Inspektor d/s utrzymania 

czystości i zieleni
27 – Inspektor d/s wodno-kanalizacyjnych
28 – Inspektor d/s komunikacji

Liceum z Uniwersytetem
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NASZE SPRAWY

Czarnuchowice 3.11.2005 r. 
Filia Sp nr 3

Prowadzącą spotkanie była radna Jolan-
ta Siemianowska.

W spotkaniu uczestniczyło około 35 osób, 
z czego głos zabrali m.in.: Eugeniusz Ja-
worski, Dariusz Doktor, Jan Linek, Piotr 
Sajdok, Grzegorz Szczygieł, Henryk Sku-
pień, Janusz Drozdek, Norbert Jaromin, 
Emil Ziebura.

W celu zapewnienia większej przejrzysto-
ści poruszone przez mieszkańców tema-
ty pogrupowano. W szeroko rozumianych 
sprawach komunalnych m.in.: wnioskowa-
no o zainstalowanie 4 lamp na ul. Tatarako-
wej, zapewnienie standardu odśnieżania na 
całej długości ul. Mielęckiego oraz wykasza-
nia rowów, remont chodnika przy papowni, 
wykonanie mijanki dla poprawy bezpieczeń-
stwa na ul. Dyrdy oraz mijanki na końcu ul. 
Mielęckiego. Proszono o remont ul. Równo-
ległej oraz remont odcinka drogi po stronie 
sąsiedniej gminy. 

Pytano o gospodarza gruntów, na których 
uprawiana była wiklina, informując że rozro-
sła się, tworząc siedlisko dla zwierząt, któ-
re wyskakują na drogę, proponując wycin-
kę pasa wzdłuż drogi. Mieszkańców intere-
sował efekt protestu na ul. Warszawskiej. Py-
tano o stan zatrudnienia w Urzędzie, w tym 
liczbę zatrudnionych emerytów, średnią wy-
nagrodzenia i sporo czasu poświęcono na 
krytykę służby zdrowia, w tym m.in. na do-

Głos mają mieszkańcy
Spotkania władz miasta z mieszkańcami mają swoją tradycję. W tym roku odbyły się po raz 15 
w dniach od 3.11. do 21.11.br., poczynając od Czarnuchowic. Tylko raz, w roku rozpoczynającym 
obecną IV kadencję Rady Miejskiej, odstąpiono od spotkań, uznając że wcześniejsze liczne kon-
takty w ramach kampanii wyborczej zapewniły pełny przepływ informacji.

maganie się opłat w przypadku wykonywa-
nia badań przez inną przychodnię niż prowa-
dząca pacjenta. 

Sugerowano aby gmina wywierała naci-
ski na wyeliminowanie w/w płatności i popra-
wę operatywności obsługi pacjentów, któ-
rzy mogą być sprawnie obsłużeni, gdy jest 
taka możliwość. Jako  narzędzie w wywiera-
niu presji przez gminę, wymieniono obiekty 
przychodni i sprzęt.

Mieszkańcy pytali również o kryteria przy-
działu stypendiów studentom, czy dopłaca 
gmina do pogotowia ratunkowego, o moż-
liwość udostępnienia siłowni w szkole dla 
młodzieży, transport dzieci do szkół itd.

Bijasowice – 7.11.2005 r. 
Filia SP nr 3

Rolę prowadzącego pełnił radny Krzysz-
tof Mańka.

W spotkaniu wzięło udział ok. 20 miesz-
kańców, w tym głos zabrali m.in. Barbara 
Wolska, Maria Kotas, Maria Lysko, Urszu-
la Podbioł.

W sprawach gospodarki komunalnej wnio-
skowano o kontynuację remontu ul. Lipco-
wej poprzez jej odwodnienie, wykonanie na-
kładki asfaltowej na odcinku dojazdu do kil-
ku posesji, budowę kanalizacji dla w/w ro-
dzin itd. Informowano o awariach sieci wo-
dociągowej na ul. Jagiełły, pytano o proce-
durę związaną z wycinką drzewa, u zbiegu   
ul. Lipcowej z Bijasowicką. Mieszkańcy zgła-

Przyjęto stosowany od lat spo-
sób prowadzenia spotkania, po-
legający na przekazaniu głosu 

Burmistrzowi, który informował o re-
alizacji tegorocznego budżetu, w tym 
najważniejszych źródłach dochodów 
oraz największych wydatkach. Dla zo-
brazowania specyfiki wydatków przy-
taczał niektóre pozycje w odniesieniu 
do statystycznego mieszkańca. Bur-
mistrz omawiał założenia do projektu 
budżetu na następny rok. Informował 
również o realizacji problemów zgło-
szonych przez mieszkańców w po-
przednim roku w danej miejscowości. 

Mieszkańcy tak jak w latach poprzed-
nich, mieli pełną swobodę poruszania 
różnych problemów zadając pytania, 
komentując stan istniejący itd. W tym 
zakresie swoboda dotyczyła również 
ilości wystąpień.

Prowadzący spotkania poszczegól-
ni radni z danych miejscowości pro-
sili aby mieszkańcy zabierający głos, 
przedstawili się z imienia i nazwiska 
i precyzowali miejsce tak, aby można 
było identyfikować i odnieść się do sy-
gnalizowanego problemu. Po zada-
nym lub zadanych pytaniach, względ-
nie zgłoszonych problemach, udzie-

lane były niezwłocznie odpowiedzi. 
Na większość odpowiadał Burmistrz. 
Poza nim odpowiedzi udzielali: Zastęp-
ca Burmistrza Jan Podleśny, Naczel-
nik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Jan Stocki, Naczelnik Wydziału Ładu 
Przestrzennego i Gospodarki Nieru-
chomościami Krystyna Trzońska, Kie-
rownik Referatu Ochrony Środowiska 
Grzegorz Plewniok, Dyrektor Ośrodka 
Edukacji Krystyna Czajowska, Dyrek-
tor SP nr 3 Maria Bąk itd.

Wszystkie spotkania po ich zakoń-
czeniu podsumowywał Przewodniczą-
cy Rady Jan Wieczorek.
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szali potrzebę zapewnienia klubu dla młodzie-
ży w Bijasowicach.

Informowano, że młodzież nie może wie-
czorami korzystać z boiska przy szkole na 
Kopani, gdyż wyłączane jest światło. Pytano 
o możliwość złagodzenia kryteriów przyzna-
wania stypendiów dla studentów, zwłaszcza 
w odniesieniu do ocen, nadając im charakter 
pomocy socjalnej.

Bieruń Nowy - 9.11.2005 r. 
– świetlica OSP 

(dla starej części miejscowości)

Prowadzącym spotkanie był radny Sła-
womir Wawrzyniak

W spotkaniu uczestniczyła ok. 70 mieszkań-
ców, w tym głos zabrali m.in.: Szczepan Ja-
romin, Helena Drzyzga, Marian Rygielski, 
Zenon Matlak, Dorota Żołneczko, Małgo-
rzata Mokry, Hildegarda Momot, Norbert 
Jaromin, Andrzej Lysko, Bronisław Lamik, 
Dorota Krzakowska.

W sprawach komunalnych m.in. sygnali-
zowano potrzebę czyszczenia rowów i ich 
pogłębienia, gdyż od 8 lat tego nie robio-
no, a powoduje to podmakanie posesji na                      
ul. Skowronków.

Zgłoszono zły stan chodnika na odcinku od 
papowni do Wisły, sugerując aby pieniądze 
na to zadania przesunięto z budowanej kład-
ki. Informowano o powstającym wysypisku 
śmieci w okolicach dworca PKP, prosząc o 
częstsze patrole Straży Miejskiej w tej okolicy, 
gdyż gromadzi się tam element patologiczny. 
Proponowano budowę chodnika na połącze-
niu ul. Wawelskiej z ul. Bohaterów Westerplat-
te wzdłuż ogrodzenia. Proszono o interwencję 
aby wyeliminowano praktykowane skracanie 
drogi przez TIRY z wykorzystaniem ulic o nie-
wielkich parametrach, w tym ul. Ofiar Oświę-
cimia, ul. Patriotów, czy  ul. Skowronków oraz 
o wyczyszczenie studzienek zasypanych pia-
skiem przy tej ulicy. Zgłoszono potrzebę kon-
tynuacji remontu budynku komunalnego przy 
ul. Wawelskiej, obejmując zakresem m.in. wy-
mianę okien i drzwi wejściowych. 

Proszono o spowodowanie aby autobus li-
nii 931 jechał dalej, czyli do Bierunia Nowe-
go oraz o skoordynowanie rozkładów jazdy 
linii 554 z linią 149 i umieszczenie rozkładu 
jazdy autobusu na linii do Gliwic. Pytano, 
kiedy zostanie wyeliminowana uciążliwość 
ruchu na ul. Wawelskiej. Wnioskowano o 
zainstalowanie oświetlenia na ul. Soleckiej 
i Sadowej. Zgłoszono dziury w nawierzch-
ni ul. Budzyńskiej oraz o szanse zabudowy 
szamba ekologicznego na tej ulicy. Pytano 
na jaki cel przeznaczane są opłaty za budo-
wę pomników na cmentarzu. Zgłoszono po-
trzebę powstania Domu Opieki Społecznej, 
z uwagi na wzrastającą liczbę osób chorych 
i samotnych.

Po krótkiej nocy rozpoczął się ko-
lejny etap. Tym razem, nowo wy-
brani kapitanowie mieli rozpocząć 

kompletowanie drużyn. Wszystko nadal 
dzieje się w okolicach Pucka. Najpierw 
trzeba było wyłowić beczki a później 
przetransportować je na brzeg. Wszyst-
kie 3 drużyny musiały przejść po moście 
linowym. Most linowy i przejście po nim, 
to nie lada sztuka. A pomyślmy sobie, że 
trzeba jeszcze przetransportować becz-
kę. Po ostrym finiszu wygrali Biali z Kon-
radem na czele. Siedząc na brzegu rze-
ki uważnie obserwowałem wszystkie 
trzy drużyny. Muszę przyznać, że chcia-
łem być w drużynie Niebieskich ewentu-
alnie Czerwonych. Ale los chciał inaczej 
– wybrali mnie Biali. 

Tuż po samym wyborze, nie byłem z 
niego zbytnio zadowolony. Jednak ko-
lejna konkurencja i wspólna praca z dru-
żyną, spowodowały, że zmieniłem swo-
je nastawienie i postanowiłem walczyć o 
Nepal wraz z Białymi. W ostatniej konku-
rencji dołączył do nas Przemek Lipiec-
ki, który otrzymał ksywę Pszczoła. Tak 
się złożyło, że w jednej drużynie znala-
zło się dwóch Przemków: Pszczoła – to 
ten od Pszczół i ja – zwany wśród znajo-
mych Maja. 

Po całym dniu rywalizacji zostaliśmy 
wyposażeni w odpowiedni sprzęt i uda-
liśmy się do naszego obozu. Tu, padli-
śmy ze zmęczenia. Jednak pełni emo-
cji i wrażeń nie mogliśmy zasnąć, wiec 
wskoczyliśmy do chłodnego Bałtyku 
aby ostudzić żar całego dnia.

I w taki to sposób znalazłem się w dru-
żynie Białych wśród Konrada, Ani, Danki 
i Przemka – Pszczoły.

Kolejne etapu naszej rywalizacji 
możesz śledzić: co każdą sobotę o 
godz. 12.25 na 1 programie TVP lub w 
czwartki o 23.45. Zajrzyj także na stro-
nę internetową: www.zdobywcy.com.pl 
gdzie zobaczysz więcej niż w telewi-
zji oraz możesz wziąć udział w konkur-
sach. Jeśli macie ochotę to nadsyłajcie 
Wasze opinie na temat programu, dru-
żyn, poszczególnych zdobywców. Cze-
kam też na Wasze pytania. Wszystkie 
komentarze wysyłajcie na adres Rodni 
bądź bezpośrednio do mnie na email: 
przemekmjr@poczta.fm.

Tego nie było 
w telewizji...

Przemek Major



6 RODNIA · 20 LISTOPAD 2005 r. 7RODNIA · 20 LISTOPAD 2005 r.

SESJA

W dniu 27.10.br. odbyła się se-
sja zwyczajna Rady Miejskiej. 
Posiadała ona dwa tematy 

wiodące. 

Pierwszy adresowany był 
do młodzieży i miał na celu 

przybliżenie Radzie oczekiwań 
tej grupy mieszkańców, 
wysłuchanie, przyjęcie 
propozycji opinii itd. 

Problematyka młodzieży była przed-
miotem obrad Rady kilka miesięcy 
temu. Rada zajmowała się wówczas 
szeroko rozumianymi problemami tzw. 
młodzieży trudnej. Mimo, że nie zdefi-
niowano w jakim przedziale wiekowym 
można mówić o 
młodzieży, przyję-
to, że są to osoby 
w wieku gimnazjal-
nym szkoły śred-
niej i nieco star-
sze, dalej uczące 
się lub studiujące. 
Grupa ta stano-
wi kilkanaście pro-
cent społeczeń-
stwa miasta. Dwa 
lata temu podję-
to próbę wspólne-
go kontaktu władz 
miasta z młodzie-
żą podczas, trady-
cyjnych spotkań 
z mieszkańcami. 
Próba ta nie powiodła się, gdyż za-
proszenie adresowano do kilku tysięcy 
osób, a na spotkaniach pojawiło się kil-
ka osób, w tym niektóre w innych cha-
rakterze, mówiąc potocznie, służbowo 
jako przedstawiciele prasy. Tym razem 
zaproszenie do wzięcia udziału w sesji 
Rady przesłano do młodzieży poprzez 
największe stowarzyszenia funkcjonu-
jące w mieście oraz gimnazja i szkoły 
średnie. W efekcie w sesji wzięło udział 
kilkanaście osób reprezentujących róż-
ne środowiska młodzieży. 

Przedstawiciele młodzieży poru-
szyli różne problemy, w tym między 
innymi:
a/ zgłosili brak parku i ścieżek space-

rowych z ławkami,
b/ sygnalizowali brak boisk na ul. Gra-

nitowej i Węglowej,
c/ brak bramek na boisku trawia-

stym,

d/ brak Domu Kultury w Bieruniu No-
wym i perspektywy jego budowy,

e/ stworzenie warunków do funkcjo-
nowania bractwa rycerskiego, sku-
piającego młodzież oraz udzielanie 
wsparcia finansowego tej organiza-
cji,

f/ potrzebę budowy skate parku,
g/ potrzebę poprawy bezpieczeństwa 

w mieście, w tym na drogach,
h/ możliwość rozszerzenia wielokie-

runkowej działalności adresowa-
nej do młodzieży, poprzez rozbu-
dowę świetlicy środowiskowej ist-
niejącej przy ul. Remizowej, co jest 
tańszym pomysłem od budowy no-
wego obiektu,

i/ zapewnienie miejsc pracy dla 
mieszkańców, zgodnie z posiada-
nym wykształceniem i ogranicze-

nie lokalnego rynku pracy dla osób 
spoza Bierunia,

j/ wnioskowano o zapewnienie ko-
munikacji pomiędzy Bieruniem 
i Tychami po 22.30, tak aby można 
było zwrócić np. z kina czy teatru.

Pojawiły się sugestie zwiększenia 
przepływu informacji adresowanej do 
młodzieży oraz zaproszenie do współ-
pracy i pomocy przy organizowaniu 
Świątecznej Orkiestry.

Drugim tematem wiodącym 
była sprawa regulacji stanu 

prawnego, ulic, nazewnictwa 
i działań zmierzających do 
poprawy bezpieczeństwa.

Rada podjęła dyskusję opierając 
się na propozycjach, które większo-

ścią głosów zaakceptowała Komisja 
Gospodarki Miejskiej. Oto propozy-
cje zmian:

Nadanie nazw n/w odcinkom dróg:
1/ łącznik ulicy Macieja i Kopcowej – 

ul. Macieja,
2/ łącznik ul. Kościelnej i Węglowej – 

ul. Św. Barbary,
3/ boczna ul. Bojszowskiej – do wieży ci-

śnień – ul.Edmunda Bojanowskiego,
4/ boczna ul. Bojszowskiej – na wy-

sokości klasztoru  za „Spektrą” – 
ul. Św. Jana,

5/ boczna ul. Bojszowskiej – do kład-
ki nad torami kolejowymi – ul. Szla-
ku Solnego,

6/ boczna ul. Bojszowskiej – od bud. 
153 do 145 – ul. Brzozowa,

7/ boczna ul. Bijasowickiej – od skrzy-
żowania  z ul. Krupniczą do ul. Pe-
ryferyjnej – ul. Peryferyjna,

8/ tzw. ul. Lokalna – w granicach ad-
ministracyjnych gminy Bieruń, na 
odcinku od ul. Świerczynieckiej 

do granicy miasta 
– ul. Lokalna,
9/ łącznik ul. Bija-
sowickiej i Lipco-
wej (przy dawnym  
Klubie Rolnika) – 
ul. Klubowa,
10/ droga od ul. 
Warszawskiej do 
ogródków dział-
kowych – ul. Dział-
kowców,

Zmianę nazw 
n/w odcinkom dróg:
11/ ul. Borowino-
wej – na odcinku 
od ulicy Krakow-
skiej do nasypu to-
rów kolejowych; 

oczekuje się propozycji nowej nazwy 
od mieszkańców,

12/ od ul. Szynowej w kierunku ul. 
Domy Polne – utrzymać nazwę 
„Szynowa”, natomiast odcinek ul. 
Szynowej od bud. nr 15 do 24 zali-
czyć do ulicy Świerczynieckiej,

13/ przywrócić ul. Oświęcimskiej na-
zwę „Mikołowska” na odcinku od 
Rynku do granicy miasta Tychy,

14/ przywrócić ul. Turystycznej nazwę 
„Pszczyńska”,

15/ ul. Zarzyna – na odcinku od ul. 
Warszawskiej do nr 36 – ul. Jakuba 
Kostyry,

16/ bocznej ul. Marcina, biegnącej 
wzdłuż posesji o nr 72 a, 82, 84, 86, 
86a, 88 – zaliczyć do ul. Pilnikowej.

Biorąc pod uwagę proponowa-
ną zmianę, polegającą na powrocie 
do poprzedniej nazwy dla części ul. 
Oświęcimskiej, na odcinku od Rynku 

Radni obradowali
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do granicy miasta Tychy, zajdzie rów-
nież potrzeba dokonania zmian na-
zwy ulicy dla budynków ul. Oświęcim-
ska 400 i 400a. Są to budynki na osie-
dlu Homera.

W dotychczasowej działalności 
Rady Miejskiej w obecnych realiach 
ustrojowych temat zmiany nazw ulic 
lub nadania nazw był podejmowany 
dwa razy.

W obu przypadkach było to porząd-
kowanie, poprawa bezpieczeństwa 
i usprawnienie dotarcia do adresatów, 
zwłaszcza gdy ulica ma wiele odcin-
ków bocznych. Podobny charakter ma 
obecna inicjatywa Rady.

Zmiany nazw ulic bez względu na 
motywację zawsze są procesem zło-
żonym. Pociągają za sobą m.in. zmia-
na dowodów osobistych, kart magne-
tycznych, które zastąpiły legitymacje 
ubezpieczeniowe, postawienia no-
wych tablic informacyjnych, umiesz-
czenia nowych numerów na domach, 
weryfikacji danych w GUS, zmian pie-
częci w przypadku prowa-
dzenia działalności gospo-
darczej itd.

Bez wątpienia jest to wie-
le czynności, w tym rów-
nież pociągających wydat-
ki. Poza tym konieczne jest 
powiadomienie kilkunastu 
lub więcej różnych insty-
tucji od policji, pogotowia, 
straży pożarnej poczyna-
jąc Rada uznała, że propo-
zycja zmian nazw jest adre-
sowana do wielu mieszkań-
ców, więc przed podjęciem 
uchwały w tej sprawie po-
stanowiła przeprowadzić 
konsultacje z zaintereso-
wanymi mieszkańcami. Za-
sady i tryb zostaną określone w od-
rębnej uchwale, o czym mieszkańcy 
zostaną powiadomieni. Procedura 
w tej sprawie powoduje, że konsul-
tacje odbędą się na początku przy-
szłego roku.

W dalszej części sesji Rada 
podjęła następujące uchwały:

– w sprawie nabycia nieruchomo-
ści na rzecz gminy Bieruń. 

Rada postanowiła nabyć kilka dzia-
łek będących własnością lub pozo-
stających w użytkowaniu wieczystym 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. 
Grunty te położone są w sąsiedz-
twie byłej oczyszczalni ścieków OSM 
w Bieruniu Nowym i wraz z wcześniej 
nabytymi przez gminę, będą stanowi-

ły atrakcyjny grunt pod inwestycje lub 
budownictwo mieszkaniowe,
– w sprawie uchwalenia wieloletnie-

go planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urzą-
dzeń kanalizacyjnych na terenie 
Gminy Bieruń na lata 2006 – 2009.

Zmieniona ustawa o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków nakłada na 
przedsiębiorstwa świadczące w/w 
usługi aby przedstawiały gminom do 
zatwierdzenia wieloletnie plany. W za-
łącznikach do uchwały ujęto dane do-
tyczące ulic rodzaju sieci, jej długości 
oraz planowanych nakładów. Co roku 
w Bieruniu modernizacją objętych bę-
dzie od kilku do kilkunastu ulic, a na-
kłady poniesione na realizację tych za-
dań pochłoną kwotę 1.989.300 zł. Nie-
zależnie od tego Rejonowe Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Tychach będzie dokonywało legali-
zacji i zabudowy wodomierzy zarówno 
w zakładach pracy, jak i u indywidual-

nych odbiorców. Nakłady te w latach 
2006 - 2008 wyniosą 393.568 zł.
– w sprawie wznowienia działań 

mających na celu spowodowanie 
zmiany granic administracyjnych 
pomiędzy gminą Bieruń i gminą 
Tychy.

Rada postanowiła wznowić działania 
mające na celu spowodowanie zmia-
ny granic pomiędzy Bieruniem i Ty-
chami w obrębie fabryki FIAT AUTO 
POLAND S.A. w celu przywrócenia hi-
storycznego przebiegu.

Ustalona w 1991 roku granica pomię-
dzy Bieruniem i Tychami uwzględniała 
wyłącznie interes drugiej strony. Po wy-
budowaniu w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku Fabryki Samochodów 
Małolitrażowych i utracie w 1975 roku 
podmiotowości prawnej przez Bieruń, 
Tychy kojarzono z samochodami i pi-

wem, dużym obszarem powodującym 
zaliczenie tego miasta do ścisłej czo-
łówki największych miast w kraju, liczbą 
mieszkańców zbliżającą się do 200.000 
i dużym potencjałem gospodarczym 
(największe kopalnie węgla kamienne-
go w Europie „Piast”, „Ziemowit”, ZTS 
ERG, obecny DANONE i wiele innych. 
Wyodrębnienie z obszaru Tychów ozna-
czające przywrócenie samodzielno-
ści Bieruniowi, Lędzinom, Bojszowom, 
Kobiórowi, i Wyrom spowodowało, że 
wielkie obszarowo miasto sprowadzo-
no do rzeczywistej miejskiej struktury 
z peryferiami. Umożliwiły one ulokowa-
nie tam np. wysypiska odpadów komu-
nalnych, czy oczyszczalni ścieków. W 
ślad za samodzielnością innych gmin 
Tychy utraciły poza ok. 50 tys. miesz-
kańców potencjał gospodarczy. Warun-
kiem zgody na samodzielność Bieru-
nia było pozostawienie w Tychach czę-
ści produkcyjnej Fiata. Tor prób fabry-
ki przyznano Bieruniowi. Względy po-
lityczne zadecydowały o takiej sytuacji. 

Pozostałe cztery gminy, któ-
re w 1991 roku odzyskały sa-
modzielność, nie musiały sta-
wać przed wyborem. Powsta-
ła wówczas sytuacja dopro-
wadziła do paradoksu. Gra-
nica pomiędzy Tychami, któ-
rym przyznano poza częścią 
produkcyjną, byłym zaple-
czem poprodukcyjnym fabry-
ki. Osiedlem Homera, również 
ul. Oświęcimską, biegnie ok. 
400 m od siedziby władz Bie-
runia. Rada Miejska podjęła 
w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku kilka prób 
odzyskania historycznych 
ziem. W praktyce starania te 
miały spowodować zwró-

cenie Bieruniowi ok. 120 ha gruntów, 
w tym 3/4 części gruntów produkcyj-
nych Fiata. Próbowano podczas per-
traktacji z Tychami kompromisu polega-
jącego na odzyskaniu wszystkich grun-
tów poza częścią produkcyjną, czy też 
osiedla Homera wraz z zapleczem poin-
westycyjnym. Oznaczało to odzyskanie 
ok. 40, czy ok. 20 ha. Ostatecznie Tychy 
akceptowały tylko minimum. Bierunio-
wi przyznano osiedle Homera oraz nie-
wielki skrawek gruntów w sąsiedztwie 
ul. Mlecznej, łącznie to ok. 10 ha. Pod-
jęta przez Radę Miejską uchwała ozna-
cza początek procedury. Będzie ją opi-
niowała Rada Powiatu, Rada Miasta Ty-
chy i Wojewoda. O dalszych krokach 
będziemy informowali mieszkańców na 
łamach RODNI, w tym o terminie i trybie 
konsultacji.

Sekretarz Miasta Jerzy Stok
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Złote Gody w Jutrzence

Kazimiera i Kazimierz Chajkaluk

M
iłą tradycją w naszym mieście, jest 
uroczystość uhonorowania małżon-
ków, którzy wspólnie przeżyli 50 lat. 
W czwartek 17 listopada w Jutrzen-
ce, spotkało się 20 par z 84 któ-

re pół wieku temu, zawarły związek małżeński. Bur-
mistrz Ludwik Jagoda, w imieniu Prezydenta RP – 
wręczył każdemu z małżonków okolicznościowy me-
dal. Oczywiście, nie zabrakło kwiatów i upominków 
wręczanych zarówno przez burmistrza, przewod-
niczącego Rady Miasta – Jana Wieczorka oraz na-
czelnika Wydziału Spraw Obywatelskich – Agniesz-
kę Adamczyk, jak i przedstawicieli zakładów pracy w 

których Dostojni Jubilaci kiedyś pracowali. Był słodki 
poczęstunek, obiad jubliacki i występy młodzieżowe-
go kabaretu działającego od września w Domu Kul-
tury „Gama” pod kierunkiem Danuty Nyga. Wystąpiła 
też grupa tańca towarzyskiego oraz dzieci uczące się 
śpiewu i gry na instrumentach w Gamie pod kierun-
kiem Jolanty Grześlak.   

Wszystkim dostojnym parom o tak wspaniałym stażu 
małżeńskim, gratulujemy i składamy najserdeczniejsze 
życzenia: by otoczeni szacunkiem, w zdrowiu i radości 
mogli dzielić się z nami swym doświadczeniem. Do ży-
czeń dołączamy pamiątkowe fotografie.

Magorzata i Bernard Chromy

Anna i Marceli Czarnynoga Maria i Franciszek Dudek

Aniela i Alojzy Fijoł Augustyna i Reinhold Grzesica
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Złote Gody w Jutrzence

Anastazja i Franciszek Kocurek Maria i Józef Konieczny

Rozalia i Edmund Kuchta Marta i Bernard Kucz

Anna i Stefan Lip Cecylia i Czesław Loranc

Elżbieta i Teofil Losoń (mąż nieobecny) Marta i Rudolf Mijalski
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KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY
ZAPRASZA 

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4

22 listopada godz. 10.00 – 10.45 – Spektakl teatralny 
pt. „Szczęśliwy Książę” wg Oskara Wilde dla SP1

29 listopada godz. 15.00 – Spotkanie andrzejkowe dla KGW 

30 listopada godz. 19.00 – Spotkanie okolicznościowe –
uroczystość św. Cecylii dla chóru „Polonia”

1 grudnia godz. 19.00 – Wernisaż wystawy plastycznej Le-
cha Kołodziejczyka

4 grudnia  godz. 17.00 – Spotkanie z Mikołajem dla dzieci

w programie przedstawienie pt. „Bajkowa podróż po świe-
cie muzyki i czarów”

5 grudnia godz. 15.00 – Spotkanie okolicznościowe z oka-
zji „Dnia Górnika”

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45

22 listopada godz. 18.00 – Pokazy Tańca Towarzyskiego 
grup tanecznych działających w BOK

23 listopada godz. 16.00 – 19.30 – Dyskoteka Andrzejko-
wa dla G2

30 listopada godz. 16.00 – 19.30 – Dyskoteka Andrzejko-
wa dla SP1 

Świetlica Środowiskowa, Bieruń ul. Remizowa 19

22 listopada godz. 17.30 – Spotkanie okolicznościowe 
chóru „Harmonia”z okazji święta Św. Cecylii 

24 listopada godz. 17.00 – Spotkanie andrzejkowe 
– KGW Bieruń Nowy

26 listopada – Biesiada –ZZG KWK „Piast”

4 grudnia godz. 14.30 – Spotkanie z Mikołajem dla dzieci 
w programie przedstawienie pt. „Bajkowa podróż po świe-
cie muzyki i czarów”

Biblioteka Nr 1 Dom Kultury „Gama” ul. Chemi-
ków 45

27 listopada godz. 16.20 – Wyjazd do teatru muzycznego 
w Gliwicach na spektakl pt „42 nd street – 42 ulica”

30 listopada godz. 16.00 – Andrzejki w bibliotece
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MAGAZYN SZKOLNY

20 października uczniowie naszej szkoły w ramach 
Szkolnego Programu Profilaktycznego uczestniczyli 

w spektaklu teatralnym profilaktyczno – edukacyjnym. Kla-
sy 1 - 3 oglądały spektakl pt.: „Białoksiężnik” a klasy 4 – 6 
pt.: „Samuraj Pi”. Bogata oprawa muzyczna, przygotowa-
na przez profesjonalnych muzyków, kolorowe stroje i sce-
nografia, wciągała młodego widza w akcję przedstawienia. 
Poprzez sztukę dzieci uczyły się jak szanować innych lu-
dzi a przez to i siebie, dowiedziały się także jakie zagroże-
nia i niebezpieczeństwa można napotkać w życiu i jak je 
ominąć.

Powiatowy Turniej Gier i Zabaw

Dnia 3 listopada nauczycielki wychowania fizycznego 
zorganizowały w naszej szkole Turniej Gier i Zabaw. 

Uczestnikami byli zawodnicy z II, III, IV i V klas. Nasza szko-
ła rywalizowała ze Szkołą Podstawową nr 3 i zajęła I-sze 
miejsce. Awansowaliśmy do rozgrywek na szczeblu rejonu. 
Na poszczególnych poziomach klas, dzieci rywalizowały ze 
sobą w różnych konkurencjach. Wyścigi polegały na po-
konaniu różnych torów przeszkód. Były min. podskoki na 
skakance, skoki zawrotne przez ławeczkę, sztafety, prze-
wroty, rzuty woreczkami do celu. Konkurencje były dopa-
sowane do każdego poziomu klasowego. W trakcie turnie-
ju sportowcy otrzymywali mały poczęstunek (drożdżówki 
i napoje), ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Bieru-
niu. Dzieci do zawodów przygotowały panie: mgr Ewa Gór-
ka i mgr Katarzyna Wesołowska.

Oto reprezentanci naszej szkoły, którzy dzielnie wal-
czyli ze swoimi rywalami:

Klasy II: 1. Inga Wadas 2b, 2. Aleksandra Janecka 2b, 
3. Aneta Dynowska 2d, 4. Natalia Chożewska 2c, 5. We-
ronika Podraze 2b, 6. Karolina Piekorz 2b, 7. Mateusz 
Kacprzak, 8. Konrad Nowak 2a, 9. Paweł Porwit 2c, 
10. Przemysław Wawroczy 2c, 11. Łukasz Nowak 2d.

Klasy III: 1. Magdalena Moroń 3d, 2. Martyna Moroń 3d, 
3. Klaudia Tomala 3d, 4. Joanna Stencel 3d, 5. Klaudia 
Miśtalska 3b, 6. Przemysław Wieczorek 3b, 7. Krystian 
Wilisowski 3b, 8. Jakub Łasicki 3d, 9. Krystian Świercz 
3c, 10. Krystian Duda 3d.

Klasy IV: 1. Monika Kątny 4d, 2. Sylwia Przyborowska 
4d, 3. Jadwiga Habryka 4a, 4. Kornelia Idziak 4a, 5. Zo-
fia Różok 4c, 6. Sebastian Popieliński 4a, 7. Mirosław 

Biegiem po zwycięstwo 

Uczniowie naszej szkoły  wraz z opiekunami: Mariolą Pa-
terek, Justyną Pociennik i Andrzejem Balonem wzięli 

udział  w XII Biegu Hubertusa, organizowanym przez Koło 
Łowieckie „Cyranka”. Dzieci brały udział w biegu na dystan-
sie 1000 m. Po biegu został zorganizowany konkurs spraw-
nościowy, w którym Paulina Budka, Jarek Kotula i Seba-
stian Rzepa zajęli I miejsce.

Pomagamy zwierzętom 

Koło Ekologiczne pod opieką Pani Mirosławy Wilkosz 
i Renaty Mateja w ramach akcji „Pomóż zwierzę-

tom przed zimą”, prowadzonej dla Koła Łowieckiego „Ła-
będź” zebrało około 500 kg żołędzi. Najwięcej żołędzi ze-
brały klasy I b, i VId. Najbardziej aktywni uczniowie to: Bar-
tosz Jarnot z klasy I b – 40 kg oraz Piotr Lichota z klasy 
VI d – 70 kg

W bibliotece

25 października już  po raz drugi w SP-3 obchodzo-
ny był Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych. 

W tym dniu Panie bibliotekarki – Anna Chojowska i Moni-
ka Mysiak przygotowały wiele niespodzianek dla uczniów: 
zakładki do książek, plakaty. Młodsze dzieci wzięły udział 
w spotkaniu w czytelni, gdzie doskonale się bawiły roz-
wiązując liczne quizy i zagadki związane z przeczytanymi 
książkami. Miejmy nadzieję, że takie akcje zachęcą dzieci 
do częstszego korzystania z bogatego księgozbioru jakim 
dysponuje nasza biblioteka. 

Akcja za akcją

7 listopada została ostatecznie zakończona i podsumowa-
na akcja „Galeria z serduchem”, która miała wspomóc 

dalsze leczenie naszego ucznia. Zebraną kwotę w wysoko-
ści 5450,00-zł. organizatorzy wpłacili na konto Patryka.

Bula 4d, 8. Jarosław Michna 4d, 9. Maurycy Koćwin 4c, 
10. Tomasz Kowalski 4a. 

Klasy V: 1. Patrycja Kula 5e, 2. Natalia Strzop 5e, 
3. Ewelina Majkut 5f, 4. Katarzyna Król 5f, 5. Joanna 
Jarczyk 5f, 6. Paweł Szczepanik 5d, 7. Dawid Kowal 5b, 
8. Marcin Wenda 5b, 9. Jakub Bobla 5b, 10. Tomasz Ra-
chwał 5b.

Dyrekcja SP-3 składa serdeczne podziękowania 
wszystkim rodzicom i uczniom za liczny udział w akcji 
„Tesco dla szkół”. 

Dzięki Waszemu zaangażowaniu szkoła zajęła III miej-
sce i w nagrodę otrzymała sprzęt sportowy  o wartości 
2000,00- zł



12 RODNIA · 20 LISTOPAD 2005 r. 13RODNIA · 20 LISTOPAD 2005 r.

MAGAZYN SZKOLNY

Rozpoczęło się od słów wiersza 
Marii Konopnickiej „Kubek”, spe-
cjalnie odnalezionego i wyrecy-

towanego 
na tą oka-
zję przez 
Sonię Sie-
m i a n o w -
ską, jedną 
z uczen-
nic Gim-
n a z j u m 
nr 1. Sło-
wa te wy-
rażały tę-
sknotę za 
wspóln ie 
spędzany-
mi chwi-
lami, samot-
ność. Głębo-
ko poruszy-
ły wszystkich 
i uświadomi-
ły, jak ważną 
rzeczą w ży-
ciu każdego 
człowieka jest 
rodzina, cie-
pło ogniska 
domowego. 

W y s t a w ę 
przygotował, 
na czele z panią Agnieszką Wyderka-
Dyjecińską, Fotoklub „Pozytyw” działa-
jący przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu. 
Można było zobaczyć na niej zdjęcia 

nagrodzonych w konkursie szkolnym 
pt.: „Moja bieruńska rodzina” przepro-
wadzonym w zeszłym roku szkolnym 

oraz liczne 
archiwal-
ne fotogra-
fie rodzin 
członków 
Fotoklubu. 
Ciekawym 
dopełnie-
niem te-
matu wy-
stawy była 
ekspozy-
cja starych 
a lbumów 
r o d z i n -
nych peł-

nych magicz-
nych zdjęć 
z minionych 
dwóch stu-
leci.

S w o j ą 
obecnością 
uroczystość 
u ś w i e t n i -
li: dyrektor 
Bieruńskie-
go Ośrod-
ka Kultu-
ry pani Zo-

fia Łabuś, dyrektor Gimnazjum nr 1 
pan Grzegorz Bizacki, wice dyrek-
tor pani Stanisława Słocińska, kie-
rownik Świetlicy Środowiskowej pani 

Urszula Stęchły, radna Miasta Bieruń 
pani Władysława Dziędziel, wiele bie-
ruńskich nauczycieli. Spotkać moż-
na było również przedstawicieli pra-
sy, fotografowane rodziny oraz licz-
nych absolwentów Gimnazjum nr 1. 
Po obejrzeniu przez wszystkich wy-
stawy miał miejsce pyszny poczę-
stunek, specjalnie przygotowany na 
tę okazję przez uczniów z Fotoklubu 
i ich rodziny.

Mamy nadzieję, że wystawa każde-
mu dostarczyła wrażeń i nakłoniła do 
refleksji nad bardzo ważnymi i wiecz-

nie aktualnymi pytaniami: Po co jest 
rodzina? Co jej zawdzięczam? Co by 
było gdyby mi jej zabrakło?
Tekst: Sonia Siemianowska (Fotoklub)

Foto: Marek Burzan (Fotoklub)

Czymże jest rodzina?

Autorzy wystawy:
Beata Maurer, Radosław Woj-

nar, Sonia Siemianowska, Beata 
Sznepka, Tomasz Piecuch, Kry-
stian Pawełczyk

Dodatkowo zobaczyć można 
było zdjęcia rodzin:

Magdaleny Firlejczyk, Mar-
ka Burzana, Roksany Chuchacz, 
Małgorzaty Karakuszki, Klaudii 
Ganobis, Doroty Pilor, Alicji Gór-
kiewicz, Bartka Sajdoka, Hanny 
Wieczorek, Katarzyny Frankow-
skiej, Krzysztofa Lamika, Kata-
rzyny Sajdok, Zofii Krzak, Wiolety 
Kaźmierskiej, Wiolety Żelechow-
skiej, Eweliny Księżarczyk, Izabe-
li Księżarczyk

Wszystkim Rodzinom biorącym 
udział w wystawie za tak ogrom-
ny wkład, cierpliwość i pomoc 
w realizacji serdecznie dziękuje 
Gimnazjum nr 1 i Fotoklub „Po-
zytyw”.

3 listopada w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej 
w Bieruniu Nowym miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy 
fotograficznej pt.: „Moja bieruńska rodzina”.

Od kilku już lat uczniowie Gim-
nazjum nr 2 w Bieruniu biorą 
udział w konkursach recytator-

skich, odnosząc w nich liczne sukce-
sy nie tylko w powiecie, ale również w 
województwie czy nawet w kraju. 

Pod koniec października odbył się 
XIV Międzygminny Turniej Recytator-
ski Miedźna 2005. Nasi uczniowie mie-

li szansę zaprezentować się w czterech 
grupach, wybrali: konkurs główny, gwa-
rowy i konkurs „wywiedzione ze sło-
wa”. Ich umiejętności recytatorskie zo-
stały wysoko ocenione przez jury. I tak, 
w konkursie głównym I miejsce zajęła 
Dominika Podemska, która zachwyciła 
słuchaczy interpretacją utworu Wisła-
wy Szymborskiej „Pierwsza fotografia 

Hitlera” oraz prozy M. Olech. Do kon-
kursu uczennica została przygotowa 
na przez panią Katarzynę Ćwiękałę. Z 
kolei Łukasz Drobik zdobył wyróżnienie 
w kategorii „wywiedzione ze słowa” za 
prezentacje fragmentu prozy W. Kuczo-
ka „Gnój”. Uczeń do konkursu przygo-
towywał się pod kierunkiem pani Joan-
ny Lorenc. Gratulujemy! 

Sukcesy w Miedźnej
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SYLWETKA

Niezapomnianym 
wzruszeniem

O tym, czym jest naprawdę przeko-
nałem się dopiero wtedy, gdy rad-

ny Jan Knopek publicznie uzasadniał 
decyzję rady Miasta – uważne wsłu-
chiwanie się przez kilka minut w treść 
laudacji stawało się w pewnym mo-
mencie czymś porażająco krępują-
cym. Nawet jeśli przywołane fakty były 
prawdziwe, to jednak o wielu z nich 
wiedziało niewielu – nie czułem po-
trzeby nadawania im rozgłosu. Stało 
się – przetrzymałem! Niestety najgor-
sze dopiero miało nadejść – z serca 
płynące i przejmująco szczere gratu-
lacje - jakże mi bliskiego od już prawie 
czterdziestu lat! – Józefa Bergera roz-
miękczyły moje oczy! Rozkleiłem się – 
całe szczęście, że tylko na krótko.

Oficjalnym 
poświadczeniem 

że jestem ... „dumą 
Bierunia”

Rozpocznę ten passus nieskrom-
nie: Ależ to nic innego, jak ho-

norowa spłata długu tej osobie, któ-
ra przy każdej nadarzającej się okazji 

szczyciła się tym, że jest z Bierunia, 
z małego miasta na Górnym Śląsku! 
I – znów nieskromnie – dopowiem: 
Tak, miał rację starosta Piotr Czar-
nynoga przyrównując mnie do „am-
basadora spraw bieruńskich i Bieru-
nia”. To w roku 1987 rozpoczęła się 
moja aktywna przynależność do bie-
ruńskiej wspólnoty, jako efekt odpo-
wiedzi na pytanie: co sensownego 
i wartościowego mogę zrobić dla mo-
jej małej ojczyzny. Czy coś z moich 
umiejętności, wiedzy, kontaktów, zna-
jomości może się mojemu Bierunio-
wi przydać? Zdaniem nominujące-
go mnie Stowarzyszenia Miłośników 
600-letniego Bierunia i Rady Miejskiej 
zrobiłem i pozostawiłem po sobie coś 
wartościowego. 

Potwierdzeniem, że 
chodzenie pod prąd 

bywa pożyteczne

Zagrożeniem dla wielu wspólnot jest 
uwiąd, zaduch, ciepłota. „Idąc pod 

prąd służyłem wspólnocie. Budziłem 
ją, drażniłem będąc odrębnym” – pi-
sał Sokrates. Ja też ją drażniłem swo-
im indywidualizmem, byciem sobą, 
niezależnością, a w ślad za tym utrzy-
mywaniem dystansu do spraw, do 
osób, do stadności, do instytucji, do 
pseudoautorytetów, koniunkturalnej 
poprawności i do tego co się mówi 

i nakazuje. Bo „być za blisko” bywa 
niebezpieczne. Ernst Juenger pisał 
o „świetlistym i swobodnym dystansie 
między ludźmi”. O dziwo, ta stwarza-
jąca wielum problemy odrębność była 
szanowana i akceptowana. A ja prze-
cież też popełniałem liczne błędy. Jak 
dobrze, że bywałem przegłosowany!!! 
Bo rację mieli moi oponenci.

Uświadomieniem sobie, 
że indywidualista nie jest 

osamotniony

Bywa samotny, ale niekoniecznie 
osamotniony. Bo pierwszy stan 

jest zawsze świadomym wyborem, ale 
na drugi skazują nas inni. Zdrowy roz-
sądek i przyzwoitość bywają wystar-
czającą płaszczyzną do porozumie-
nia się inaczej myślących i czujących, 
lecz złączonych wspólną ideą służenia 
wspólnocie. Działając we wspólnocie 
dla innych człowiek wzmacnia same-
go siebie. „Jednostka jest dla wspól-
noty, a wspólnota jest dzięki wspólno-
cie” – trafnie napisał kiedyś ks. Franci-
szek Blachnicki.

Utwierdzeniem się 
w przekonaniu, że 

życzliwych jest wielu

Za każdym sukcesem jednostki za-
wsze jeszcze ktoś stoi: najbliższa 

rodzina, dobrze znani sobie współpra-
cownicy, grono kolegów i przyjaciół. 
Słowem – życzliwi. Mój tytuł „Zasłużo-
nego” jest efektem nie tylko ich starań, 
lecz również potwierdzeniem faktu, iż 
we właściwym czasie znalazłem się 
w gronie właściwych osób. Ten tytuł 
jest efektem współpracy wielu. 

Czym jest dla mnie tytuł 
„Zasłużonego Dla Miasta Bierunia”?

Katowicka redakcja Gazety Wyborczej oraz Telewizja Polska Oddział 
Katowice ogłosiły konkurs „Cegła z Gazety”. Kapituła złożona z wy-
bitnych osobistości wybrała 10 osób najbardziej zasłużonych dla pie-
lęgnowania tożsamości regionalnej w minionym roku. Tylko dziesięć 
osób z kilku milionów mieszkających w województwie śląskim.

Wprawdzie nas to nie dziwi ale tym milej nam donieść, że w tym gro-
nie znalazł się JAN CZEMPAS, nie tak dawno uhonorowany tytułem „Za-
służony dla miasta Bierunia”.

Gratulujemy wyróżnienia a ponieważ Plebiscyt z Wyborczej jeszcze 
trwa, zachęcamy naszych czytelników do wycinania kuponów z Gazety 
Wyborczej i do głosowania na.... naszego krajana – Jana Czempasa. 

Przy okazji, publikujemy poniżej refleksje którymi podzielił się z nami 
dr Jan Czempas w chwilę po otrzymaniu tytułu „Zasłużony dla miasta 
Bierunia”. Tekst – z winy redakcji – jest nieco spóźniony za co Czytelni-
ków i Laureata serdecznie przepraszamy. Trudno jednak, o lepszą oka-
zję do publikacji refleksji na zadany przez nas temat: Czym jest dla 
mnie tytuł „Zasłużonego dla miasta Bierunia”?

Przeczytajmy odpowiedź Jana Czempasa i pamiętajmy o oddaniu gło-
su w Plebiscycie Wyborczej. Są nagrody – podobno nawet telewizor! 

Jan Czempas



14 RODNIA · 20 LISTOPAD 2005 r. 15RODNIA · 20 LISTOPAD 2005 r.

MIEJSKIE SPRAWY

Wydawca: BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY; ISSN 1233-4987
Redaktor naczelny: Zbigniew Piksa; Adres redakcji: ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń, tel. 216-40-16;

rodnia@gazeta.pl; Nakład: 1100 egzemplarzy; Realizacja: Agencja Reklamowa Borgis
Poglądy wyrażane na łamach Rodni są opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają punkt widzenia redakcji.

Za treść ogłoszeń, redakcja nie odpowiada. Niezamówionych materiałaów redakcja nie zwraca. Zastrzega też 
sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów.

Ponieważ miejsce tego zdarze-
nia było blisko syreny Ochotni-
czej Straży Pożarnej – właści-

ciele domu włączyli alarm. Komunikat 
z rozbitego wyłącznika na remizie przy-
chodzi na komórkę Stąd też wiado-
mo, że alarm włączono siedem minut 
po drugiej w nocy. Za półtorej minu-
ty jako pierwszy zjawił się na miejscu 
Jerzy Lenard. Nie spał wtedy, dlatego 
słysząc syrenę włożył tylko buty i wy-
biegł do pożaru. Wezwano kierowcę i 
wóz. Po kilku minutach rozpoczęto ak-
cję, średnim samochodem przyjechała 
też pierwsza jednostka z Tychów. 

Nie wszyscy wiedzą ale wydajność 
pompy gaśniczej wynosi 3 tysiące 200 
litrów na minutę. Dlatego 5 ton wody 
wystarcza na nie więcej, niż 2, 3 mi-
nuty akcji gaszenia – wyjaśnia pre-
zes OSP Bieruń Nowy Bronisław La-
mik. Tego, dnia z powodu awarii wo-
dociągowej, w hydrantach było słabe 
ciśnienie, dlatego też strażacy mie-
li przejściowe kłopoty z wodą, za-
nim dojechały kolejne jednostki stra-
ży. Wkrótce przybył też ciężki samo-
chód z wodą, akcja została rozszerzo-
na na kilka wozów z rotacyjnym tanko-
waniem. W sumie, jak oceniają straża-

cy, nie było większych problemów, ale 
intensywność ognia była bardzo duża. 
Zagrożenie stanowiła też ciasna, in-
tensywna zabudowa, ale strażacy re-
alnie oceniali możliwość rozprzestrze-
nienia się ognia. U najbliższego sąsia-
da spaliło się tylko jedno pomieszcze-
nie (dach, rynny, okna) dzięki temu, 
że strażacy stworzyli osłonę z ogro-
du. Walka z opanowaniem ognia trwa-
ła godzinę ale do rana, strażacy pro-
wadzili prace dogaszania. Był to w 
statystyce Bierunia największy po-
żar w tym roku, wyglądający bar-
dzo poważnie. Zdaniem strażaków 
wybuchł z pewnością na terenie ga-
rażu, a jego przyczyny badają spe-
cjaliści. 

Krążą różne plotki na temat cza-
su przybycia strażaków. Na szczę-
ście druhowie mają to dobrze udo-
kumentowane. Od momentu alarmu 
można wyliczyć każdą minutę. Trud-
no tylko orzec, o ile wcześniej, za-
nim wszczęto alarm, wybuchł sam 
pożar.

Pożar przy remizie 
W nocy z soboty na niedzielę – 6 listopada, wybuchł pożar na 
ul. Remizowej u pana Jarnota. Spłonęły zabudowania gospo-
darcze, garaż, klatka schodowa, całe wyposażenie domu. Ak-
cja gaśnicza trwała do rana. 

Bieruń, dnia 14.11.2005r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów położonych w re-

jonie ul. Bijasowickiej i ul. Lipcowej w Bieruniu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej 
w Bieruniu nr III/3/2005 z dnia 24.02.2005r. zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejo-
nie ul. Bijasowickiej ul. Lipcowej w Bieruniu wraz z prognozą od-
działywania na środowisko, w dniach od 22 listopada 2005r. do 
20 grudnia 2005r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. 
Rynek 14, 43-150 Bieruń, pokój nr 15, w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2005r. w świe-
tlicy środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu o godz. 1600.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bieru-
nia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2006r.

Burmistrz Miasta Bierunia

Bieruń, dnia 14.11.2005r.
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów położonych po-

między ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad po-
tokiem Bijasowickim, ul. J. Budzyńskiej z włączeniem rejo-

nu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w Bieruniu.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu nr 
III/2/2005 z dnia 24.02.2005r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wa-
welską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim, ul. J. Budzyńskiej 
z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w Bieruniu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.11.2005r. 
do 20.12.2005r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, pokój nr 15 w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 grudnia 2005r. w świetlicy 
środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu o godz. 1600.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bieru-
nia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2006r. 

Burmistrz Miasta Bierunia
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ROZMAITOŚCI

W grupach rozgrywano mecze każdy z każdym 2 x po 15 minut.
Królewscy – Powolne ślimaki 1 : 1 Czerwone diabły – Orły Bierunia  3 : 1
Królewscy – Złotka 6 : 0 Czerwone diabły – Nadzieje Unii 4 : 3
Złotka – Powolne ślimak 5 : 1 Nadzieje Unii – Orły Bierunia       1 : 2
W meczu o trzecie miejsce grały drużyny które zdobyły drugie miejsca w grupach.
Powolne ślimaki – Orły Bierunia 1 – 1   (karne  4 – 3)
W meczu o pierwsze miejsce grały drużyny które zdobyły pierwsze miejsca w grupach.
Królewscy – Czerwone diabły            1-1   (karne  2 – 3)
Wyniki końcowe:
1. Czerwone diabły, 2. Królewscy, 3. Powolne ślimaki, 4. Orły Bierunia, 5. Nadzie-
je Unii, 6. Złotka
Do wyróżniających zawodników należeli Moroń Artur, Michalec Mariusz, Opach Da-
mian oraz Fabisiak Daniel. Najlepszym piłkarzem został wybrany Gondzik Martin.
Najlepszym bramkarzem został wybrany Kostyra Bartosz, królem strzelców został  
Nagi Dawid zdobywca Pięciu bramek.

Czerwone diabły 

11 listopada został zorganizowany Turniej trampkarzy 
młodszy z okazji 80 lecia klubu sportowego Unia. Do 
turnieju zgłosiło się pięć drużyn chłopców urodzonych 

w latach 1993 i młodszych oraz jedna drużyna dziewcząt .Druży-
ny zostały podzielone na dwie grupy po trzy drużyny tj. W każdej 
drużynie mogło grać trzech zawodników trenujących w klubie.

 Grupa A Grupa B
 M    P   Bramki M   P    Bramki
1. Królewscy 3       4         7 - 1 1. Czerwone diabły 3      6           7 - 4
2. Powolne ślimaki 3       4         6 - 2 2. Orły Bierunia 3      3           3 - 4
3. Złotka (dziewczyny) 3       0        11 - 1 3. Nadzieje Unii 3      0           4 - 6



Złote Gody w Jutrzence

Łucja i Paweł Stareczek (mąż nieobecny) Weronika i Franciszek Staś

Maria i Alojzy Szczotka Maria i Leonard Szudok

Anna i Edward Szyszka Anna i Jerzy Zawadzki


