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Już przed godziną jedenastą przy
kościele pod wezwaniem Św. Bar−
bary gromadziło się sporo osób −
zjeżdżali mieszkańcy Bierunia i
okolicznych miejscowości oraz
przedstawiciele gminnych władz.
Formowano poczty sztandarowe,
stosownie do okoliczności upinano
dożynkowe kłosy. Uroczystą mszę

dożynkową w asyście księży parafii
bieruńskich odprawił ksiądz dzie−
kan Józef Przybyła.

W kościele wystąpił chór „Harmo−
nia“ oraz orkiestra dęta KWK
„Piast“, która po mszy przemaszero−
wała pod kopalnię.

Po przerwie obiadowej, o godz.
14−tej na ulicy św. Jadwigi spotkały

się korowody z Bijasowic, Czarnu−
chowic, Bierunia Nowego, Ścierń,
Jajost i Bierunia Starego. Dożynko−
wymi wozami były najczęściej przy−
czepy dołączone do traktorów, ale
fantazyjne dekoracje często skutecz−
nie zasłaniały całe pojazdy. Powie−
wając firankami i zielonymi gałązka−
mi, dożynkowa kawalkada dotarła do
estrady przed Szkołą Podstawową nr 3
w Bieruniu Nowym. Przejazd koro−
wodu oglądało już kilkuset zgroma−
dzonych tu widzów, których przez
całe popołudnie stale przybywało.

Nasi czytelnicy o słabszym zdro−
wiu mogli się już przekonać

osobiście ci którym zdrowie dopisu−
je dowiadują się od nas: otóż przy ul.
Granitowej 22 w Bieruniu Nowym
działa przepiękna przychodnia le−

karska. Ktoś kto przez ostatni rok
nie był w przychodni mocno się
zdziwi oglądając co można zrobić w
starych murach. 

Dożynkowe Święto

Przychodnia jak nowa

Uroczystości święta plonów odbyły się w niedzielę, 
9 września. Było chłodno, wietrznie, ale i wyjątkowo sło−
necznie. Dzięki temu zarówno przedpołudniowe ceremo−
nie, jak i popołudniowe parady, pokazy i występy na przy−
szkolnej estradzie należały do szczególnie udanych. W im−
prezie uczestniczyło kilkuset mieszkańców gminy.Premier Jerzy Buzek, w obecności wojewody Wilibalda Winklera na bie−

ruńskim rynku 8 września br. podpisał rozporządzenie Rady Ministrów o
zmianie nazwy powiatu tyskiego ziemskiego na bieruńsko − lędziński, które
wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku. Dla władz samorządowych po−
wiatu uroczystość ta przybrała rangę historycznego wydarzenia. 

Już nie tyski

Uroczysta 
Sesja

Jak już informowaliśmy − w po−
przednim numerze na wieży naszego
ratusza zamocowano zegar. Ma śred−
nicę 72 cm i jest bardzo dokładny gdyż
jest sterowany drogą radiową. Nawet
gdy ]w przypadku braku prądu − zegar
stanie, to po włączeniu zasilania auto−
matycznie dostroi się do aktualnego
czasu.

Czy zegar
ma grać?

Wygraj album o Bieruniu

Ciąg dalszy na str. 3
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L.p DZIELNICA DZIEŃ GODZ. MIEJSCE 
1. Czarnuchowice 5.11.2001 r. 1700 Filia Szkoły Podstawowej Nr 3 

w Czarnuchowicach 
2. Bijasowice 7.11.2001 r. 1700 Filia Szkoły Podstawowej Nr 3 

w Bijasowicach 
3. Bieruń Nowy dla mieszkańców  

osiedli 
9.11.2001 r. 1700 Szkoła Podstawowa Nr 3 

4. Bieruń Nowy dla mieszkańców 
starej części miejscowości 

12.11.2001 r. 1700 Świetlica środowiskowa 
ul. Remizowa 19 

5. Bieruń Stary dla mieszkańców 
osiedla ZTS ERG 

14.11.2001 r. 1700 Dom Kultury 
ul. Chemików 45 

6. Ściernie 16.11.2001 r. 1700 Filia Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Ścierniach 

7. Bieruń Stary 19.11.2001 r. 1700 Kinoteatr „Jutrzenka” 
ul. Spiżowa 4 

8. Jajosty 21.11.2001 r. 1700 Świetlica środowiskowa 
ul. Bojszowska 214 

Zaprasza 
mieszkańców 

do udziału w spotkaniach radnych, członków zarządu
oraz pracowników urzędu miasta 

z mieszkańcami, podczas których
będą omawiane istotne sprawy dotyczące problemów miasta

Terminy i miejsca spotkań podajemy w tabeli poniżej.

Z A P R O S Z E N I E
Z A R Z Ą D   M I A S T A

Organizowanie uroczystych sesji
na stałe wpisano w kalendarz obrad
Rady. Towarzyszy im dbałość o for−
mę i oprawę. Tegoroczna sesja odby−
ła się w domu zbornym ZTS ERG.

Ciąg dalszy na str. 6
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Dokończenie ze str. 1
Oficjalne uroczystości rozpoczęły się

o godzinie 15.00 odprawą wojska, poli−
cji i straży pożarnej. Orkiestra górnicza
zagrała hymn narodowy, zaś strażacy
wciągnęli uroczyście flagę państwową
na drabinie wozu bojowego, a żołnierze
oddali honorową salwę z armaty. Pre−
mier przyjechał z dużym opóźnieniem i
w strugach deszczu podpisał uroczyście
rozporządzenie. Organizatorzy imprezy,
dzięki takiemu zbiegowi okoliczności
uniknęli zakłócenia porządku przez
przeciwników politycznych, niezadowo−
lonych z obecnej polityki rządu. 

Przypomnijmy, że w momencie po−
wołania powiatu tyskiego, dość szybko
została rozpatrzona prośba skierowana
do rządu o przeniesieniu siedziby władz
z Tychów do Bierunia, którą zaakcepto−
wał 9 marca 1999 roku ówczesny wice−
premier Janusz Tomaszewski.

— Jest to pierwszy przypadek w na−
szym kraju po wprowadzeniu reformy ad−
ministracyjnej zmiany siedziby i nazwy
powiatu. Nikomu się to się przed wami
nie udało. Bieruń i Lędziny bardzo się ko−
chają. Ważnymi miejscami w powiecie są
Bojszowy, Chełm Śląski i Imielin. Cieszę
się ogromnie z tego, że mogłem tu u was
nieraz bywać. Mój szwagier wiele lat te−
mu pracował w kopalni „Piast“. Była to
jego pierwsza praca i nie wiedział wtedy,
że pracuje w największej kopalni w Euro−
pie – powiedział premier Jerzy Buzek
podczas spotkania z mieszkańcami i wła−
dzami samorządowymi. 

Kończąc swoją wizytę, premier z
przedstawicielami bieruńskich władz
miasta i powiatu złożył kwiaty pod po−
mnikiem powstańców śląskich.

Profesor Wilibald Winkler, wojewo−
da śląski:

— Jest to wielki sukces ludzi, którzy
nie pogodzili się z faktem, iż ktoś z dnia
na dzień uczynił ich dzielnicą Tychy.
Odrodzenie społeczności lokalnych,
szczególnie tutaj doprowadziło do tego
symbolicznego aktu. W rzeczywistości
niewiele się zmieni, ale swój cel osiągnę−
li i to się dla nich liczy. Po dziewięciu
miesiącach mego urzędowania, kiedy
miałem możliwość odwiedzić małe gmi−
ny oraz powiaty naszego województwa,
widzę jak wiele zrobiono, ile zostało ini−
cjatywy wyzwolonej w tych „małych oj−
czyznach“, mimo problemów finanso−
wych, z jakimi boryka się państwo. 

Już nie tyski

Szanowni Bierunianie, u schyłku
2001 r. pragnę podzielić się z Wa−
mi pewnymi spostrzeżeniami i re−

fleksami minionych miesięcy. A przy−
znać należy, że bieżący rok z pewnością
zapisze się znaczącymi dokonaniami,
które zmieniają oblicze miasta.
W kwietniu, o czym pisano już na ła−
mach Rodni miała miejsce uroczysta se−
sja Rady Miejskiej podczas, której doko−
nano podsumowania dorobku pierwsze−
go 10−lecia istnienia samorządnego Bie−
runia. Wydane z tej okazji: folder i al−
bum okazały się bardzo trafnymi wy−
dawnictwami, które wzbudziły zarówno
uznanie wielu gości, jak również stały
się porządanymi przez licznych miesz−
kańców Bierunia. Od ponad dwóch mie−
sięcy mieszkańcy Bierunia z dużym za−
interesowaniem i ciekawością śledzą
wznoszące się mury znacznej inwestycji
na obszarze Ścierń. Myślę, że już wszy−
scy wiedzą o powstającym tam Centrum
Inicjatyw Gospodarczych. To zadanie
miasto realizuje dzięki pozyskaniu
znacznych funduszy z Phare i chociaż

koszty jego są duże oczekujemy, że
efekt ten w znacznej mierze przyczyni
się do wzrostu atrakcyjności Bierunia
dla nowych potencjalnych inwestorów.

Wszyscy przejeżdżający przez nasze
miasto od wielu już miesięcy korzystają
z dobrze funkcjonującego ronda, które
wpłynęło na większą płynność ruchu
przez Bieruń Nowy zwłaszcza w godzi−
nach dużego nasilenia ruchu. Dokładny
obserwator z pewnością zauważy, że ca−
łe rondo zagospodarowano, właściwie
wkomponowaną roślinnością. Dążąc do
poprawy wyglądu osiedla od ronda
w kierunku skrzyżowania ul. Warszaw−
skiej z Wawelską wysadzono dziesiątki
drzew, które w przyszłości fragment uli−
cy Warszawskiej miały uczynić zielo−
nym spacerowym deptakiem dla miesz−
kańców. Niestety te oczekiwania władz
miasta nie znalazły należytego wsparcia
w części naszych mieszkańców, którzy
z wielkim uporem i systematycznością
w kolejnych tygodniach niszczą to co
miało być piękne i wszystkim dobrze
służyć. Tak będzie dotąd, dopóki obok

przejawów wandalizmu i niszczenia bę−
dziemy przechodzić obojętnie. Pragnę
również wspomnieć, że w sierpniu na−
stąpiło przekazanie społeczności części
starobieruńskiej oczekiwanej inwestycji
w postaci oczyszczalni ścieków.
A w tym samym temacie w części nowo−
bieruńskiej trwa kolejny etap budowy
sieci kanalizacyjnej. Te inwestycje acz−
kolwiek bardzo potrzebne są mało wi−
docznymi, ale za to b. kosztownymi.
Wszyscy jednak zdajemy sobie w pełni
sprawę jak bardzo wpływają m.in. na
wzrost atrakcyjności gminy. W oczeki−
waniu na początek roku szkolnego do−
konano znaczących prac remontowych
w SP−1 i SP−3. Jednak największym za−
daniem inwestycyjnym w zakresie
oświaty było oddanie do użytku nowo−
czesnego obiektu Gimnazjum Nr 2.
Otwarcie szkoły z udziałem licznych go−
ści spotkało się z b. pochlebnymi słowa−
mi uznania przedstawicieli władz oświa−
towych, samorządowych i państwowych
wobec prowadzonej w tym temacie poli−
tyki oświatowej.

Wrzesień to tradycyjnie już miesiąc
uroczyście obchodzonych Dni Bierunia,
na które składają się liczne festyny, wy−
stawy i koncerty cieszące się coraz
większym zainteresowaniem mieszkań−
ców i licznych gości. Od lat głównym
akcentem tych obchodów są Dożynki −
święto dziękczynienia za plony, które
w br. miało miejsce wokół SP−3. Mimo
nie najlepszej pogody na uroczystości te
przybyło wielu mieszkańców, ludzi rol−
niczego trudu i tych, którzy swoją obec−
nością oddali hołd pracującym na roli.

W dniu 28 września miało miejsce
wydarzenie, które szczególnie pozosta−
nie w pamięci. Wydarzeniem tym było
uroczyste otwarcie zmodernizowanej
przychodni przy ul. Granitowej. Wielki
zakres prac jakie w niej dokonano kosz−
tem ponad 2,5 mln zł uczynił z tego
obiektu zakład opieki zdrowotnej, z któ−
rego wszyscy możemy być dumni.

Ambicja i determinacja władz zmie−
rzała, aby prace remontowe, które trwa−
ły w czasie normalnego funkcjonowa−
nia przychodni okazały się jak najmniej
uciążliwe dla personelu i pacjentów
oraz aby czas ich trwania maksymalnie
skrócić.

Te oczekiwania zrozumiał i w pełni
spełnił główny wykonawca prac bieruń−
ski „Carbud“ firma, która w przeszłości
już dała się poznać jako rzetelny i solid−
ny wykonawca. Z tej szczególnej okazji

słowa uznania kieruję w imieniu władz
do całego personelu w/w placówki za
pracę przez wiele miesięcy w warun−
kach dalekich od normalności. Na po−
chwałę i podziw zasługuje również wy−
rozumiałość wszystkich pacjentów, któ−
rzy w okresie trwania remontu ze stoic−
kim spokojem przyjmowali wszelkie
uciążliwości z jakimi się spotkali.

Obiekt ten z pewnością będzie b. do−
brze służył mieszkańcom Bierunia i są−
siednich gmin, udostępniając im szeroki
zakres pomocy lekarskiej. Jest to godne
podkreślenia zwłaszcza w czasach gdy
tyle narzekań na służbę zdrowia.
Wszystkie te dokonania pozwalają wła−
dzom miasta iść z podniesioną głową na
coroczne spotkania z mieszkańcami.
Chociaż w pełni zdajemy sobie sprawę,
że do zrobienia w Bieruniu jest jeszcze
b. wiele zarówno przez tą Radę i Zarząd
Miasta jak i naszych następców.
W ostatnich słowach gorąco apeluję do
wszystkich mieszkańców naszego mia−
sta szanujmy to, co jest naszą wspólną
własnością, wspólnym dobrem, reaguj−
my na wszelkie przejawy wandalizmu.
Niech nam zawsze przyświeca świado−
mość, że to co wokół nas zrobiono jest
z naszych publicznych pieniędzy.

Z życzeniami i pozdrowieniami 
dla wszystkich mieszkańców.

Przewodniczący Rady Miasta
RYSZARD PISKOREK

Refleksje przed spotkaniami z mieszkańcami

Z życia naszego miasta 

W ustawie konsekwentnie naka−
zywane było i jest ograniczenie do−
stępności do alkoholi i zakaz jego
sprzedaży nieletnim. Mimo, iż za−
kaz obowiązuje „od zawsze“,
a w samej ustawie od 19 lat proble−
mem było i jest jego egzekwowanie. 

Dla sprzedawców mylący może
być wygląd klienta, który sugeruje,
że posiada więcej niż 18 lat. Aby
rozwiać wątpliwości co do ustale−
nia wieku osoby zwracającej się
o sprzedaż alkoholu, ustawodawca
dokonując w bieżącym roku zmia−
ny w ustawie wprowadził zapis, że
w przypadku wątpliwości co do
pełnoletności nabywcy, sprzedają−
cy lub podający napoje alkoholowe
uprawniony jest do żądania okaza−
nia dokumentu stwierdzającego
wiek nabywcy.

Sprzedaż napojów alkoholowych
odbywa się w oparciu o wydane na
czas oznaczony zezwolenia. Usta−
wa przewiduje cofnięcie zezwole−
nia w przypadku:
1/ nieprzestrzegania zasad obrotu na−

pojami alkoholowymi, a w szcze−
gólności sprzedaży alkoholu oso−
bom nieletnim i nietrzeźwym,

2/ powtarzającego się w miejscu
sprzedaży lub najbliższej okolicy,
zakłócania porządku publicznego
w związku ze sprzedażą napojów al−
koholowych przez daną placówkę,

3/ wprowadzenia do sprzedaży na−
pojów alkoholowych pochodzą−
cych z nielegalnych źródeł,

4/ nieprzestrzegania warunków
określonych w zezwoleniu,

5/ przedstawienia fałszywych da−
nych w oświadczeniu o wielko−
ści obrotu stanowiącym bazę do
ustalenia wielkości opłaty za
sprzedaż napojów alkoholo−
wych,

6/ popełnienia przestępstwa w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej

przez osobę odpowiedzialną za
działalność przedsiębiorcy po−
siadającego zezwolenie.

7/ orzeczenia wobec przedsiębior−
cy będącego osobą fizyczną albo
wobec osoby odpowiedzialnej za
działalność przedsiębiorcy, po−
siadającego zezwolenie zakazu
prowadzenia działalności gospo−
darczej, objętej zezwoleniem.

W dniu 10 lipca br. podczas nor−
malnych czynności funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Lędzinach
dokonali kilku kontroli przestrzega−
nia ustawy o wychowaniu w trzeź−
wości i przeciwdziałaniu alkoholi−
zmowi, w tym w Barze Gwarek
przy ul. Łysinowej. W wyniku po−
wyższych działań stwierdzili, że
w lokalu tym naruszono przepisy
przytoczonej ustawy. 

W związku z powyższym fak−
tem skierowano na ręce Burmi−
strza wystąpienie, informujące go
o zaistniałym zdarzeniu czyli
ujawnieniu, że w Barze Gwarek
sprzedawany jest alkohol osobom
nieletnim. W wystąpieniu wniesio−
no o rozpatrzenie możliwości cof−
nięcia zezwolenia na sprzedaż al−
koholu w tym lokalu. Opierając
się na wymaganej przez ustawę
opinii Gminnej Komisji Rozwią−
zywania Problemów Alkoholo−
wych oraz opinii Zarządu Miasta
i Komisji Bezpieczeństwa Pu−
blicznego, Burmistrz wydał decy−
zję o cofnięciu zezwolenia. Uczy−
nił to poprzedzając wydanie decy−
zji przeprowadzeniem rozprawy
administracyjnej.

Zaistniałe zdarzenie spowodowa−
ło wszczęcie dwóch postępowań:

— przez policję postępowania
przygotowawczego karnego,

— przez Burmistrza postępowa−
nia administracyjnego, które zosta−
ło zakończone wydaniem decyzji,

o której mowa wyżej, a podlegają−
cej procedurze odwoławczej.

Od decyzji Burmistrza przysługi−
wało odwołanie do Samorządowe−
go Kolegium Odwoławczego w Ka−
towicach za pośrednictwem Urzę−
du, w terminie 14 dni od dnia dorę−
czania decyzji.

Z uprawnienia tego skorzystał za−
interesowany udzielając pełnomoc−
nictwa do reprezentowania swoich
interesów Kancelarii Radców Praw−
nych TEMIDA S.C., która w jego
imieniu złożyła odwołanie.

W numerze sierpniowym „Rodni“
podana została przez redakcję infor−
macja o opisanym wyżej zdarzeniu
oraz okolicznościach towarzyszą−
cych wydaniu decyzji o cofnięciu
zezwolenia. W wypowiedzi Burmi−
strza znalazły się również słowa, że
od wydanej decyzji zainteresowane−
mu przysługuje odwołanie. 

W dniu 30.08. br. wpłynęło do
Redaktora Naczelnego „Rodni“ pi−
smo Kancelarii Radców Prawnych
TEMIDA S.C., w którym opierając
się na udzielonym pełnomocni
ctwie, zwróciła się aby zgodnie
z art. 31 pkt 1 prawa prasowego, na
pierwszej stronie gazety równo−
rzędną czcionką opublikowano
sprostowanie o treści, którą przyto−
czono w przesłanym piśmie.
Stwierdził, że podana w „Rodni“
informacja jest nieprecyzyjna. Po−
nadto pouczył o niektórych przepi−
sach prawa prasowego oraz proce−
durze karnej, którą objęto sprawę.
Zarówno w zredagowanym sprosto−
waniu jak i późniejszych końco−
wych wywodach pisma, pełnomoc−
nik twierdził, że podczas prowadzo−
nych przez dzielnicowych działań,
ujawniono sprzedaż alkoholu jednej
osobie nieletniej. 

Przyjęty sposób postępowania
ma na celu wskazanie, że zdarzenie,
o którym mowa wyżej miało cha−
rakter epizodyczny i nie powinno
się do niego stosować sankcji prze−
widzianych w ustawie.

Z przekazanych przez podinspek−
tora Waldemara Krakusa p. o. 
Komendanta Komisariatu Policji

w Lędzinach informacji wynika, że
postępowanie przygotowawcze do−
tyczy sprzedaży napojów alkoholo−
wych 3 osobom nieletnim. Różni
się więc od informacji, które podaje
Kancelaria, i o opublikowanie któ−
rych wnosi.

Ustawa o wychowaniu w trzeź−
wości i przeciwdziałaniu alkoholi−
zmowi przewiduje sankcje za jej
naruszenie. Przedsiębiorca, które−
mu cofnięto zezwolenia, może wy−
stąpić z wnioskiem o ponowne
wydanie zezwolenie nie wcześniej
niż po upływie 3 lat od dnia wyda−
nia decyzji o jego cofnięciu. Prze−
pisy karne zawarte w ustawie sta−
nowią, że kto sprzedaje lub podaje
napoje alkoholowe w przypad−
kach, kiedy jest to zabronione, al−
bo bez wymaganego zezwolenia
lub wbrew jego warunkom, podle−
ga grzywnie. 

Tej samej karze podlega kierow−
nik zakładu handlowego lub gastro−
nomicznego, który nie dopełnia
obowiązku nadzoru i przez to do−
puszcza do popełnienia w tym za−
kładzie przestępstwa. 

W informacji zamieszczonej
w Rodni poinformowano o tym, że
w postępowaniu administracyjnym
istnieje procedura odwoławcza. Za−
wiera ją m.in. wypowiedź Burmi−
strza. Polemizowanie w powyższej
sprawie jest więc bezprzedmioto−
we. Brak jest też podstaw powoły−
wania się na prawo prasowe oraz
udostępnienie łam gazety na przed−
stawienie stanowiska Kancelarii.
Wydając decyzję Burmistrz stał na
stanowisku obrońcy prawa. Uczynił
to spełniając wszystkie wymogi.
Faktem jest to, że decyzja nie jest
prawomocna. Jak zakończą się oba
postępowania rozstrzygną odpo−
wiednio Sąd oraz Samorządowe
Kolegium Odwoławcze. Brak jest
więc przesłanek, aby podawane by−
ło sprostowanie, skoro różni się ono
od podstaw wszczęcia obu postępo−
wań. Stanowisko to strona zaintere−
sowana może przedstawić przed
w/w organami.

REDAKCJA

Prawo i wstrzemięźliwość
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi weszła w życie w 1982 roku. Poczynając
od tytułu, a kończąc na restrykcyjnych rozwiązaniach, po−
kładano w niej nadzieję na rozwiązanie wielu problemów
towarzyszących zjawisku choroby alkoholowej.
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Tylko dziesięć dni, trwała w Ju−
trzence wystawa rysunku
Anieli Kuenne — a mimo to,

zainteresowała wielu mieszkańców
naszego miasta. Myślę, że z wielu po−
wodów. Raz bo bieruńskie środowi−
sko plastyczne jest dość silne. Po wtó−
re, Kuenne jest artystką znaną z wielu
wystaw w Europie. A po trzecie, choć
nie ostatnie — Aniela Kuenne jest
jedną z nas. Bierunianka jakich wiele
a równocześnie ta, której się udało. 

Wprawdzie urodzona w Hornburgu
w dolnej Saksonii dzieciństwo i mło−
dość spędziła jednak w Bieruniu. Tu
zdobywała naukę w Liceum Ogólno−
kształcącym. Potem: były studia na
ASP, praca w legendarnym już piśmie
„Poglądy”, okres współpracy z pisma−
mi literackimi w Polsce, Niemczech
i Luksemburgu i wreszcie — wygrana
w konkursie na stanowisko profesora
w Wyższej Uczelni Ekonomii, Tech−
niki i Projektowania w niemieckiej
Trewirze. Jak zdolna musi być dziew−
czyna z Polski by zdystansować w ry−
walizacji o profesurę na uczelni
w Niemczech plastyków niemieckich? 

Oczywiście, przygotowana z piety−
zmem wystawa w Jutrzence, nie mo−
gła oddać całego charakteru twórczo−
ści Kuenne ani nawet nie pretendowa−
ła do miana przeglądu jej twórczości.

Ot, była przyczynkiem. Zbiorem kil−
ku rysunków które autorka przywio−
zła ze sobą. Ale i tu widać było jej
kunszt, technikę i fascynację symboli−
stami: Witkacym, Wyspiańskim,
Malczewskim. 

W dniu otwarcia autorkę i jej twór−
czość przybliżył nam dr Józef Musioł
prezes warszawskiego Towarzystwa
Przyjaciół Śląska. Na otwarciu było
wiele bieruńskich znakomitości a sa−
ma wystawa cieszyła się sporym zain−
teresowaniem. 

Nam udało się przez chwilę poroz−
mawiać z Anielą Kuenne i tak jak
wielu innych mamy nadzieję, że
w czasie kolejnych — nie tak znów
rzadkich — wizyt w Bieruniu, autor−
ka przywiezie na następną wystawę
swoje dalsze prace. 

Wystawa prac Anieli Kuenne wy−
warła duże wrażenie na dyrektorze
Domu Kultury w Tychach pani Tere−
sie Wodzickiej która w dniach 23.10
–23.11.2001 r. organizuje wystawę
prac naszej autorki u siebie.

Bieruński konsul honorowy w Niemczech

Fascynacje 
Anieli 
Kuenne

Dokończenie ze str. 1

Wszystkich przybyłych powitał pro−
wadzący, Jerzy Kuczera, aktor Teatru
Śląskiego w Katowicach. Wymienił za−
równo rolników z rodzinami, tegorocz−
nych starostów, którymi byli: Urszula
Kolny i Józef Małek, gospodarza doży−
nek, burmistrza Ludwika Jagodę z mał−
żonką Łucją, przewodniczącego Rady
Miejskiej Ryszarda Piskorka, radnych
z rodzinami, proboszczów i wikarych
bieruńskich parafii, a także zaproszo−
nych gości: starostę powiatu bieruńsko−l−
ędzińskiego Piotra Czarnynogę, prze−
wodniczącego Rady Powiatowej 
Władysława Trzcińskiego, przedstawi−
cieli sąsiednich gmin oraz pracowników
Urzędu Miejskiego w Bieruniu i podle−
głych mu jednostek.

Oficjalnego otwarcia uroczystości do−
konał przewodniczący Rady Miasta, 
Ryszard Piskorek:

— Już po raz dziesiąty w usamodziel−
nionym Bieruniu obchodzimy święto pra−
cy ludzi roli. Tradycyjne dożynki są hoł−
dem i wyrazem szacunku dla tych, którzy
pracując żywią społeczeństwo. Miniony
rok był rokiem trudnym. Pamiętamy dłu−
gą suszę i przymrozki. W 2001 roku wio−
sna sprzyjała rolnikom. Jednak dni i go−
dziny potrafią zniweczyć pracę trwającą
miesiącami. W rolniczym zawodzie kryje
się wielkie ryzyko. Dziękuję wszystkim,
przekazując wyrazy szacunku dla rolni−
ków, gdyż na co dzień wszyscy jesteśmy
odbiorcami waszej produkcji. Życzę, aby
trudny czas reform znalazł korzystny dla
was finał, żeby Europa, do której zmierza−
my, znalazła i dla was właściwe miejsce.
Oby to, co wyrośnie na polach, matka na−
tura pozwoliła zebrać, a plony były obfite
− Szczęść Boże!

Wspominano też historię, czyli 1927
rok, kiedy to uroczyście obchodzono ogól−
nokrajowe dożynki po raz pierwszy po
123 latach bez Polski na mapie. Tradycje,
język, wiara i kultura pozwoliły Polakom
przetrwać najgorsze, a zwyczaj obchodze−
nia święta plonów trwa do dzisiaj.

Przedstawiono tegorocznych staro−
stów. Urszula Kolny z mężem Euge−
niuszem stanowią przykład efektywnej,
harmonijnej, rodzinnej pracy, prowadząc
27−hektarowe gospodarstwo w Bijasowi−
cach. 12 lat temu pani Urszula pojechała
na wycieczkę (choć trudno było o miej−
sca), tam właśnie poznała swojego męża.
W 11 lat po ślubie mają 3 synów i 3 cór−
ki. Specjalizują się w produkcji mleka,
ale uprawiają też zboża, buraki cukrowe
oraz kukurydzę. Józef Małek z Czarnu−
chowic po zmarłym tragicznie (w wy−
padku na kopalni) bracie objął 10−hekta−
rowe gospodarstwo. Z żoną Barbarą po−
znali się na weselu Państwa Łukaszków.
Mają 9−letnią córkę oraz 4−letniego syna.
Prowadzą tucz trzody chlewnej; Pan Jó−
zef łączy pracę zawodową z uprawą roli
i hodowlą.

Pięknie wypieczony, okrągły bochen
chleba, starostowie wręczyli gospoda−
rzowi, czyli burmistrzowi. Ludwik 
Jagoda ucałował dożynkowy symbol i
podziękował, mówiąc między innymi:

— Z wielką pokorą przyjmuję ten
chleb, będę się starał, by trafił przede
wszystkim do potrzebujących. To nie

przypadek, że święto rolników obcho−
dzimy na górniczym osiedlu. Obiecuję,
że tym symbolicznym owocem plonów
będą obdzieleni wszyscy. Liczę, że
wspólnymi siłami tego dokonamy.

Zgodnie z tradycją, gospodarz podzie−
lił się chlebem z publicznością. Zgodnie
twierdzono, że smakowity wypiek powi−
nien świadczyć o dobrych zbiorach, mi−
mo niesprzyjających w tym roku warun−
ków pogodowych.

Część artystyczną rozpoczął występ
zespołu Nowobierunianki, kierowane−
go przez Krystynę Zmarlińską. Grupa
ta od 10 lat występuje zarówno na Ślą−
sku, w różnych regionach Polski, a na−
wet w partnerskim mieście, Morawsky
Beroun. W repertuarze przeważały
przyśpiewki śląskie, śpiewano też o
weselu w bieruńskim kościele. Pro−
gram muzyczny zaprezentowała mło−
dzież z gimnazjum nr 1 (pod kierun−
kiem Rafała Borkowego) oraz naj−
młodsi uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 3. Były to m.in. pokazy tańca współ−
czesnego z parasolkami, bębnami i
szarfami, które przygotowano pod
opieką Iwony Rogalskiej i Jadwigi

Majdy. Wystąpił też zespół Ściernia−
neczki, prowadzony przez Krystynę
Czajowską i Bernarda Lichotę. Śpie−
wano ludowe pieśni o pieczeniu chleba
i zielonym gaiku.

Wielką atrakcją było ogłoszenie wyni−
ków dwóch konkursów: na korowody i
korony, czyli wieńce dożynkowe. Juro−
rzy stanęli przed naprawdę trudnym za−
daniem, gdyż wszystkie wystawione
przy estradzie wieńce były niezwykle
atrakcyjne i kunsztownie wykonane, a
prezentowane wcześniej korowody peł−
ne fantazji i kolorów. Konkursowa ko−
misja obradowała w składzie: Józef
Zmieskol (Bijasowice), Piotr Sapek
(Jajosty), Agata Kała (Bieruń Nowy),
Małgorzata Gawlica (Bieruń Stary),
Renata Figiel (Ściernie), Franciszek
Zawisz (Czarnuchowice). Do podziału
było 5 tysięcy zł, w obydwu konkuren−
cjach zwyciężyły Jajosty. Inne wyniki to:

Konkurs koron:
1 miejsce (420 zł) − Jajosty
2 miejsce (400 zł) − Bieruń Stary
2 miejsce (400 zł) − Bijasowice
3 miejsce − nie przyznano
4 miejsce (360 zł) − Bieruń Nowy
5 miejsce (330 zł) − Ściernie
6 miejsce (290 zł) − Czarnuchowice
Konkurs korowodów:
1 miejsce (580 zł) − Jajosty
2 miejsce (540 zł) − Bieruń Stary
3 miejsce (480 zł) − Bijasowice
4 miejsce (440 zł) − Czarnuchowice
5 miejsce (380 zł) − Bieruń Nowy
5 miejsce (380 zł) − Ściernie
6 miejsce − nie przyznano.
Do drugiej części koncertu zaproszo−

no wybitnych artystów estrady polskiej;
poprowadził ją znany aktor, Maciej Da−
mięcki. Z powszechnie znanymi przebo−
jami wystąpił zespół Partita, śpiewała też
Lidia Stanisławska. Mocny wiatr po−
wodował, że piosenkarka cieszyła się, iż

prócz mocnego głosu dysponuje też so−
lidną posturą i żaden wiatr jej nie zwieje.
Słuchano takich piosenek, jak „Już nie
ma dzikich plaż“, czy „Tańczmy póki
trwa ten bal“. Gorącą owacją powitano
Hankę Bielicką, która przedstawiła się
jako „Podlotek z odzysku, podlatujący
pod 90−tkę“; mówiła też o sobie: „idę
wolno, gadam szybko, bo starość musi
się wyszumieć“ − to wszystko z werwą i
humorem, a do tego trzymając stale ka−
pelusz na głowie, bo inaczej by sfrunął. I
tak dowcipy mieszały się z dobrze zna−
nymi utworami, a sprytni na zapleczu
sceny czekali na sprzyjający moment, by
zdobyć jak najwięcej autografów. Pani
Hanka mimo wieku była jak zwykle peł−
na życia, tryskała energią i w ocenie wi−
dzów była gwiazdą koncertu.

Nie zabrakło smażonych kiełbasek,
słodyczy i napojów, obok estrady przy−
gotowano też regionalne ekspozycje
branżowe. Stoisko Miejskiej Biblioteki
Publicznej prezentowało i sprzedawało
wydawnictwa Bieruńskiego Ośrodka
Kultury oraz losy, z których każdy da−
wał szansę na wygraną. Największym
zainteresowaniem dzieci cieszyła się
wystawa Związków: Pszczelarskiego,
Łowieckiego i Wędkarskiego. Można
było podziwiać plaster miodu z żywymi
pszczołami, wypchane trofea upolowa−
nych zwierząt (przez członków koła
„Łabędź“) oraz zdobyte przez wędkarzy
puchary, a nawet ryby, pływające w
sztucznej sadzawce. Prezentowane
przez najlepszych rolników ekspozycje
wyhodowanych, dorodnych egzempla−
rzy takich warzyw, jak marchew, bura−
ki cukrowe, cukinie, kapusty, czy cebu−
le, dekorowane wiązankami kwiatów,
zachęcały do natychmiastowej degusta−
cji. Dzieci nie ukrywały takich zamia−
rów, a właściciele apetycznych wystaw
zapraszali do udziału w ich rozbiórce po
zakończeniu święta plonów. Udana za−
bawa, w której uczestniczyły setki osób
(od przedszkolaków po emerytów) trwa−
ła do wieczora.

JOLANTA RODOWSKA

Dożynkowe Święto

Małokończanie“ zwyciężyli
w tegorocznej VIII edycji
Przeglądu Zespołów Folklo−

rystycznych, Bieruń 2001. Jury w skła−
dzie: Stanisław Jarecki, dr Maria Lipok
− Bierwiaczonek, Otylia Czerny i Ma−
ciej Szczawiński, bezapelacyjnie uznała
ich za najlepszy zespół tego festiwalu.
Otrzymali oni puchar przewodniczącego
Rady Miejskiej, Ryszarda Piskorka. 

Na drugim miejscu uplasowały się
„Czarkowianki“, które dostały nagrodę
burmistrza Ludwika Jagody. „Rydułto−
wianie“ otrzymali trzecią nagrodę, dy−
rektora Bieruńskiego Ośrodka Kultury,
Ireny Grabowskiej. Oprócz tego, jury
przyznało pięć wyróżnień dla zespołów
folklorystycznych“. „Wolanie“ otrzy−
mali nagrodę Stowarzyszenia Miłośni−
ków 600−letniego Bierunia którego pre−
zesem jest Jan Wieczorek, „Bierunia−
nie“ wyróżnienie przewodniczącego Ra−
dy Powiatu, wręczone przez Władysła−
wa Trzcińskiego, zespół „Lędzinianie“
nagrodę ufundowaną przez dyrektora
Zakładów Tworzyw Sztucznych „ERG“
w Bieruniu. Jury przyznało dwa regula−
minowe wyróżnienia. Otrzymały je ze−
społy „Ściernianeczki“ (nagroda wrę−
czona przez Sławomira Wawrzyniaka,
przewodniczącego Komisji Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej) i „Swojanie“. Na za−
kończenie przeglądu wystąpił zespół
„Bojszowianie“, laureat ubiegłorocznej
edycji konkursu. Przegląd uświetnił
swoją obecnością premier Jerzy Buzek,
który podpisał historyczny akt o zmianie
nazwy powiatu na bieruńsko − lędziński.

Tegoroczne przesłuchiwania nie roz−
pieszczała pogoda. Co chwila padał
deszcz, jednak to nie przeszkodziło pra−
cy jury i występom zespołów. Wśród za−
proszonych gości znaleźli się także
przedstawiciele władz województwa,

z wojewodą Wilibaldem Winklerem
na czele, władz powiatu i miasta. Wśród
gości nie zabrakło radnych i mieszkań−
ców okolicznych gmin. Po raz kolejny
jury wyróżniło dwa zespoły z terenu na−
szego miasta. Świadczy to o wysokim
poziomie prezentowanego i stale posze−
rzanego programu artystycznego, które−
go zasadniczym celem  jest popularyza−
cja tradycji naszej ziemi. 

Imprezę zakończyła wspólna zabawa
na rynku. To wszystko pozwoliło prze−
zwyciężyć uciążliwości zafundowane
przez kapryśną aurę. Patronat medialny
nad imprezą sprawowało Polskie Radio
Katowice, a imprezę zorganizował Bie−
ruński Ośrodek Kultury. 

W dzisiejszych realiach organizacja
tak dużej imprezy wymaga udziału
sponsorów. Także dzięki ich pomocy
i uprzejmości mogliśmy uczestniczyć
w tym folklorystycznym święcie. 
Organizatorzy pragną im podziękować
za naszym pośrednictwem.

Premier na przeglądzie

1. „Danone” Bieruń
2. ZTS „Erg” Bieruń
3. Bank Śląski oddział Tychy
4. Bank Spółdzielczy Tychy
5. P. P. H. U. „Carbud” S. A. Bieruń
6. P. P. H. U. „Concret” S. A. Tychy
7. OSM Bieuruń
8. P. U. H. P. „Okruta” Tychy
9. „Grill Gas” Katowice

10. „Ekoterm” Bieruń
11. „Hustel −ERG” Sp. z o. o. 
12. NSW S. A. KWK „Piast” Bieruń
13. PKO B. P. oddział Tychy
14. Samorząd Województwa Śląska

Serdecznie dziękujemy ww spon−
sorom. Więcej o tych firmach które
udanie łączą działalność gospodarczą
z mecenatem kultury napiszemy
w następnym numerze. Na razie jesz−
cze raz — serdecznie dziękujemy. 

Sponsorzy Dni Bierunia 2001:



Pewne emocje w ostatnim czasie wzbu−
dziło umieszczenie na budynku Li−
ceum Ogólnokształcącego i nowowy−

budowanego budynku Gimnazjum symboli
miasta i logo liceum. Pytania dotyczą odwró−
cenia godła w herbie miasta (jeleń zwrócony
jest w odwrotna stronę niż na oficjalnym her−
bie miasta) oraz faktu, iż w logo liceum znaj−
duje się orzeł bez korony. Dlaczego tak się
stało?

Odwrócenie godła herbu Bierunia, podyk−
towane było prawidłami heraldycznymi. Pra−
widłową stroną w heraldyce, jest strona „w
prawo“, przy czym strony w heraldyce okre−
ślane są względem osoby stojącej za herbem.
Dawniej rycerz trzymający tarczę z wymalo−
wanym na niej godłem, określał strony
względem siebie (odwrotnie niż dla patrzące−
go na tarcze herbową).

Zasada ta uznana została w heraldyce za
istotną, tak iż wszystkie poprawnie skonstru−
owane herby (z nielicznymi wyjątkami) miały
godła zwrócone w heraldyczną stronę pra−
wą. Odwrócenie godła zwykle następowało
zaś wtedy, gdy chciano herb uszczerbić, tzn.,
wskazać że nie jest to podstawowy (a więc
ten właściwy znak) lecz jego pochodna. Czę−
sto w ten sposób oznaczano, np. nieprawe
pochodzenie potomstwa, które mogło się po−
sługiwać herbem uszczerbionym właśnie
w ten sposób.

Wydaje mi się, zatem że odwrócenie go−
dła w herbie Bierunia wynikało z pomyłki,
którą należy przy najbliższej okazji skory−
gować. Tym bardziej, że na wszystkich wia−

rygodnych wizerunkach pieczęci i znanych
wizerunkach herbu jeleń biegnie „w pra−
wo“. Tak też rysował herb Bierunia wybit−
ny heraldyk polski Marian Gumowski. Ma−
ło tego Bieruń należał do rzędu 104 miast
w II Rzeczypospolitej (na ponad 620), które
miało zatwierdzony herb przez Komisję He−
raldyczną działającą przy Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Ministerstwie Wy−
znań Religijnych i Oświecenia Publiczne−
go. Warto przypomnieć ten fakt, mający
miejsce 3 października 1936 roku. W tej za−
twierdzonej, a więc ponad wszelką wątpli−
wość poprawnej wersji herbu, jeleń biegł
„w prawo“, a więc odwrotnie niż widzimy
dzisiaj na oficjalnym herbie Bierunia. Man−
kamentów w obecnym herbie Bierunia jest
więcej, wskazywałem na nie niejednokrot−
nie. Zresztą również inny heraldyk, p. dr
Magdalena Kaganiec, w swoich publika−
cjach poświęconych herbowi Bierunia,
wskazywała na nie. Należy mieć nadzieję,
że władze miasta w najbliższym czasie,
dbając o dobry wizerunek miasta, uregulu−
ją również tę sprawę.

Kiedy p. Dyrektor Józef Berger zapropo−
nował umieszczenie herbu na budynku gim−
nazjum, postanowiono, choć trochę go po−
prawić, tym bardziej, że obecnie funkcjonu−
jący herb Bierunia nie ma, wymaganej pra−
wem, sankcji Komisji Heraldycznej przy
MSWiA. Uzyskanie takiej sankcji będzie się
z pewnością wiązało z koniecznością popra−
wienia wizerunku herbu.

Rodnia: Mamy zatem rozumieć, że ta−
kie odwrócenie godła na herbie Bierunia
umieszczonym na budynku gimnazjum to
tylko zapowiedź koniecznych zmian?

Romuald Kubiciel: Zdecydowanie tak.
Dokonana zmiana to tylko zapowiedź tych,
które trzeba przeprowadzić. Ostatecznie za−
malować tą nieszczęsną kępkę trawy będzie
o wiele łatwiej niż przemalować całego jele−
nia i łabędzia.

— A orzeł na budynku liceum?
— Mógłbym odpowiedzieć pytaniem na

pytanie: a dlaczego ten orzeł ma mieć koro−
nę? Przecież nie jest to orzeł znany z herbu
państwa polskiego. Kiedyś, zresztą, w 1998
roku przy okazji obchodów 50−lecia liceum,
kiedy opracowywano logo szkoły, już to by−
ło tłumaczone, m. in. na łamach „Rodni“. Ale
do rzeczy. Skoro są wątpliwości należy je
wyjaśnić. Muszę jednak przypomnieć co nie−
co z historii szkoły.

Przygotowując się do obchodów 50−lecia
istnienia liceum Dyrektor J. Berger zapropo−
nował aby przy tej okazji zmienić sztandar,
jako że treści starego zdezaktualizowały się.
Szukając właściwego symbolu, jaki mógłby
być umieszczony na nowym sztandarze,
uznaliśmy, że dotychczasowe standardowe
symbole „oświatowe“, takie jak: sowa,
otwarta książka, kaganek itp. nie oddają cha−
rakteru naszego liceum, ani nie są związane
z jego imieniem (Liceum nosi imię Powstań−
ców Śląskich). Znalazłem odpowiedni wzo−
rzec. Przyglądając się przedwojennym od−

znaczeniom powstańczym, na jednym z nich
− „Wielkiej Gwieździe Górnośląskiej“ znaj−
duje się pięknie stylizowany orzeł, nawiązu−
jący do tego, jakim na swoich sztandarach
posługiwali się powstańcy z okolic Pszczyny
i Rybnika. Wspólnie z plastykiem p. Bohda−
nem Tarajkowskim (zresztą absolwentem
naszego Liceum) uznaliśmy, iż po drobnej
stylizacji, orzeł ów będzie idealnym i niepo−
wtarzalnym symbolem naszej szkoły.

Specyfiką tego „powstańczego“ orła jest
to, iż jest on złoty ze srebrną przepaską na
skrzydłach (tzw. perisonium), a jego głowy
nie zdobi korona.

Nie zdecydowałem się jednak, aby dyspo−
nując orłem w takiej wersji barwnej, stwo−
rzyć herb szkoły. Powstańcy bowiem nakła−
dając na skrzydła złotego orła górnośląskiego
srebrne perisonium, złamali podstawową za−
sadę mówiącą, iż na herbie nie mogą stykać
się ( nawet nie powinny być jednocześnie
umieszczane) srebro (biel) i złoto (barwa żół−
ta). W gorącym czasie lat 1919 − 1921, kiedy
toczono boje o Śląsk, uczynili to wzorując się
na niepoprawnych XVIII−wiecznych przed−
stawieniach orłów górnośląskich, które mia−
ły owe srebrne perisonium, ale które były
wytworami plastyków różnego autoramentu
nie mających najczęściej pojęcia o zasadach
heraldycznych. Być może Powstańcy chcieli
w ten sposób nawiązać również do całości
Śląska. Godło Śląska − niemieckiej Provinz
Schlesien − wyobrażał bowiem czarnego orła
ze srebrnym perisonium na skrzydłach). Po−

wstańcy łącząc orła górnośląskiego (złotego)
z elementem orła dolnośląskiego (srebrne pe−
risonium) uważali, że nawiązują do jedności
Śląska i mimo, iż walczyli o przyłączenie do
Polski jego górnośląskiej części, to wskazy−
wali na niepodzielność całej śląskiej krainy.

Mając zatem takiego „nieheraldycznego“
orła powstańczego postanowiłem umieścić
go, nie na tarczy herbowej, ale w błękitnym
owalu. W ten sposób „nasz“ orzeł wzlatywał
z otwartej księgi. W ten sposób uszanowano
i zasady heraldyczne, i symbolikę oświato−
wą, i powstańcze tradycje szkoły, a co nie
mniej ważne, nawiązano do górnośląskiego
orła w jego heraldycznych barwach natural−
nych (w polu błękitnym, złoty orzeł).

Wprawna ręka p. Tarajkowskiego „wy−
czarowała“ − „Orła Powstańców z otwartej
księgi“ − jak pisano w 1998 roku, w jedynym
z artykułów, o nowym logo naszego Liceum.

Przyglądając się logo innych szkół muszę
przyznać, że symbol naszej szkoły jest niepo−
wtarzalny i spełnia wszelkie wymogi heral−
dyczne, co jest dodajmy od razu, rzadkością.
W każdym razie logo „bieruńskiego ogólnia−
ka“ na błękitnym owalu, wzlatujący ze złotej
księgi, złoty orzeł bez korony, bo taki był
orzeł powstańczy i taki też umieszczony zo−
stał na budynku liceum.

—  Myślę, że po takiej argumentacji
wszystkie wątpliwości mieszkańców Bie−
runia zostały rozwiązane.

— Mam również taką nadzieję
— Dziękuję za rozmowę.
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Rozmowa z
ROMUALDEM 
KUBICIELEM

Wwyniku podziału wojewódz−
twa śląskiego na okręgi wy−
borcze Bieruń znalazł się

w Okręgu Nr 30 w odniesieniu do Sena−
tu oraz w Okręgu Nr 31 w odniesieniu
do Sejmu. W obu przypadkach obszar,
z którego wybierano posłów i senatorów
był ten sam. Siedzibą Okręgu były Kato−
wice. Uprawnionych do głosowania
z tego terenu było 835.000 wyborców,
którzy wybierali 13 posłów i 3 senato−
rów. Pod względem obszaru Okręg Ka−
towicki był najmniejszy w wojewódz−
twie, natomiast pod względem liczby
uprawnionych do głosowania najlicz−
niejszy. Poza Bieruniem i gminami po−
wiatu tyskiego w skład okręgu wchodzi−
ły duże miasta: Katowice, Chorzów,
Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowi−
ce, Świętochłowice, Piekary Śląskie
i Tychy. W województwie śląskim
utworzono łącznie 5 Okręgów. Na sie−
dziby Okręgów wyznaczono: Często−
chowę, Gliwice, Sosnowiec, Katowice,
Rybnik i Bielsko−Białą.

W Bieruniu wybory parlamentarne po
raz pierwszy przeprowadzono w 11 Ob−
wodach. Siedzibami OKW były trady−
cyjnie szkoły. Łącznie w dniu wyborów
w składach komisji pracowało 90 osób.
Była to również rekordowa liczba.
Członków komisji proponowały komi−
tety wyborcze, które miały zarejestro−
wane listy kandydatów w Okręgu. Do
każdej komisji Burmistrz miał prawo
wyznaczyć po jednej osobie i z prawa
tego skorzystał. Osoby te nie mogły peł−

nić funkcji przewodniczącego ani za−
stępcy przewodniczącego Komisji.
Utrwalony w ten sposób wybór komisji,
których składy dokonywał Zarząd Mia−
sta spowodował, że zdecydowana więk−
szość członków komisji podejmowała
pracę przy przeprowadzeniu wyborów
po raz pierwszy. 

W Bieruniu frekwencja wyborcza
przedstawiała się zgodnie z zamieszczo−
ną u dołu tabelą.

Frekwencja w skali kraju wynosiła
46,29%. Najniższa jak widać z przed−
stawionego zestawienia była w OKW
Nr 2 czyli dla obszaru Osiedla Homera.
Są to już kolejne wybory, w których
mieszkańcy tego osiedla wykazują małe
zainteresowanie wyborami obojętnie do
jakiego organu.

W Bieruniu uprawnionych do głosowa−
nia było 14.840 wyborców, a w głosowaniu
wzięło udział 6891 osób, co dało 46,4%
uprawnionych. Mimo utrwalenia się tech−
niki głosowania na listy ze wskazaniem na
kandydata, w przypadku wyborów do Sej−
mu oraz na kandydatów w przypadku wy−
borów do Senatu nadal wielu wyborców
ma z tym problem. Łącznie w wyborach
do Sejmu oddano 316 głosów nieważ−
nych, co stanowiło 3% uprawnionych.
W wyborach do Senatu oddano 211 gło−
sów nieważnych co stanowi 2% upraw−
nionych do głosowania.

W dniu wyborów ostatecznie o uzy−
skanie mandatów poselskich przystąpio−
no 8 komitetów wyborczych. Dwa ko−
mitety tworzyły koalicje partii politycz−

nych (SLD i AWSP). Aby uzyskać man−
daty do Sejmu musiały przekroczyć
próg 8%. Dla pozostałych Komitetów
progiem było 5%.

Na dzień przed wyborami unieważ−
niona została lista Nr 12 – Konfederacja.
Na listach Komitetów ubiegających się
o mandaty, które pozostały na placu bo−
ju znalazło się 189 kandydatów, z czego
172 otrzymało głosy. Kandydaci trzech
list SLD, Samooobrony i Platformy
Obywatelskiej otrzymali w komplecie
głosy. W skali miasta najwięcej głosów
otrzymali Barbara Blida SLD – 1178
oraz Jerzy Buzek AWSP – 894.

Kandydaci pozostałych komitetów
zajmujący pierwsze miejsca na listach
otrzymali odpowiednio:
Zieliński Tadeusz – Unia Wolności

− 41 głosów
Czechowski Włodzimierz – Samo−

obrona RP − 161 głosów
Polaczek Jerzy – Prawo i Sprawiedli−

wość − 236 głosów
Dziurowicz Marian – PSL − 18 głosów
Mateja Piotr – Platforma Obywatelska

− 151 głosów
Podrzycki Daniel – Alternatywa − Ruch

społeczny − 30 głosów
Jak widać z danych statystycznych lide−

rzy dwóch pierwszych list jak i obie listy
zwyciężyła wyraźnie. Nie zawsze osoby
ujęte na pierwszych miejscach list otrzy−
mały od wyborców największą liczbę gło−
sów w ramach list. Większą liczbę od lide−
rów list otrzymały np. osoby znane w Bie−
runiu, a ujęte na dalszych miejscach: Ja−
goda Stanisław – Platforma Obywatelska
371 głosów, Drob Henryk 160 głosów,

z tej samej listy czy Lysko Alojzy
– Prawo i Sprawiedliwość 321 głosów.

Na listach Komitetów Wyborczych
znajdowało się kilku mieszkańców Bie−
runia. Otrzymali oni od wyborów odpo−
wiednio:
Jaromin Paweł – AWSP 105 głosów
Anioł Janusz – Alternatyw 9 głosów
Babiuch Andrzej – Alternatywa 9 głosów.

Wśród znanych w Bieruniu na listach
kandydatów znaleźli się również miesz−
kańcy sąsiednich gmin. Otrzymali oni
od wyborców:
Klimek Jan

− SLD
− 206 głosów

Stępień Marian
− SLD 
− 161 głosów

Bednorz Bernard
− UW 
− 160 głosów

Jeleń Jacek
− PSL
− 25 głosów
Mieszkańcy Bieru−

nia głosowali do Sej−
mu podobnie jak
większość wyborców
w kraju. Wyjątek sta−
nowiło głosowanie
na listę AWSP.
W pozostałych przy−
padkach wyborcy od−
dali głosy na listy,
które w skali kraju
otrzymały mandaty.

Wyborcy Bierunia
głosowali podobnie

jak większość wyborców okręgu. Naj−
więcej głosów przyznali osobom, które
otrzymały mandaty senatorów. Wyjątek
stanowił Wilibald Winkler, który
wprawdzie w Bieruniu zajął drugie
miejsce lecz w Okręgu uzyskał zbyt ma−
ło głosów, aby otrzymać mandat.

Wybory w Bieruniu przebiegały
sprawnie. Składała się na to praca wielu
osób. Próby zakłócenia powagi wybor−
ców szybko i skutecznie zneutralizowa−
ła Straż Miejska. Mieszkańcy mimo no−
wości polegającej na utworzeniu kolej−
nych lokali o ile mieli wolę wzięcia
udziału w wyborach, dotarli do nich
i głosowali.

Prawie wszystko o wynikach wyborów
parlamentarnych w Bieruniu

Wybory w Bieruniu

Lp. Nazwisko i imię OKW 
−1 

OKW 
−2 

OKW 
−3 

OKW 
−4 

OKW 
−5 

OKW 
−6 

0KW 
−7 

OKW 
−8 

OKW 
−9 

OKW 
−10 

OKW 
−11 

R−m 
głosów Miejsce 

1. BOGACKI 
JERZY 

370 44 325 207 51 114 94 119 194 232 60 1.810 5 

2. DOKTOROWICZ 
KRYSTYNA 

215 104 180 175 237 273 227 210 114 171 41 1.947 3 

3. GRABOWSKA 
GENOWEFA 

207 109 196 174 233 255 206 202 124 159 51 1.916 4 

4. KUTZ KAZIMIERZ 
JULIAN 

486 66 415 299 130 161 185 218 227 339 80 2.606 1 

5. PODSIADŁO 
JERZY 

180 79 135 141 185 206 178 173 111 138 25 1.551 6 

6. 
SZPYRKA 
GRZEGORZ 
ADAM 

300 34 190 179 73 82 56 109 136 172 32 1.363 7 

7. 
ŚWITOŃ 
KAZIMIERZ 
ANTONI 

142 33 133 90 57 71 70 76 69 150 26 917 8 

8. 
WINKLER 
WILIBALD 
EMANUEL 

524 35 416 276 110 128 115 168 229 321 70 2.392 2 

9. ŻELAZNY 
ZBIGNIEW 

78 25 58 48 27 58 41 41 48 63 16 503 9 

WYNIKI WYBORÓW DO SENATU  RP

OKW SLD AWS UW 

SAMO
− 

0BRO
NA 

PiS PSL PO 
ALTE
RNA 

TYWA 

1 233 273 63 79 161 33 224 13 

2 92 13 5 50 15 10 4 23 

3 220 236 39 74 143 23 177 15 

4 207 150 22 41 116 16 108 9 

5 273 52 14 28 59 18 51 7 

6 314 49 23 44 75 12 57 7 

7 261 42 30 38 61 10 77 5 

8 231 56 33 50 69 21 98 6 

9 156 113 34 37 73 30 125 2 

10 222 158 50 66 90 20 144 3 

11 50 32 5 35 25 9 31 4 

R−m 2.259 1.174 318 542 887 202 1.096 94 

%  
waż. 

głosów 

 
33,0 

 
17,0 

 
5,0 

 
8,0 

 
13,0 

 
3,0 

 
16,0 

 
2,0 

miejsc 1 2 6 5 4 7 3 8 

WYNIKI  WYBORÓW  DO  SEJMU

Nr OKW i siedziba 

 
OKW

1 
LO 

OKW 
2 

LO 

OKW 
3 

SP1 

OKW 
4 

SP1 

OKW 
5 

ZSZ 

OKW 
6 

ZSZ 

OKW
7 

SP3 

OKW
8 

SP3 

OKW
9 

G1 

OKW10 

G1 

OKW11 
Ściernie 
Filia SP

3 

Liczba 
wybor− 
ców  

upraw− 
nionych  
do gło− 
sowania 

2229 784 2067 1355 1189 1286 1342 1354 1137 1629 468 

wydano 
kart 1108 217 982 708 521 613 546 590 610 789 207 

wzięło 
udział % 
upraw− 
nionych 

50 28 48 53 44 48 41 44 54 49 45 

głosów 
nieważ− 

nych 
29 5 55 39 19 31 22 26 39 34 16 

FREKWENCJA WYBORCZA W BIERUNIU:

Dlaczego jeleń biegnie na rynek
a orzeł jest bez korony ?

??

?
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Dokończenie ze str. 1

Jak nas poinformowała pani
Krystyna Janota nadzorująca z ramie−
nia Wydziału Inwestycji Miejskich i Re−
montów Urzędu Miasta Bieruń przebieg
prac: wykonano kompleksową moderni−
zację obiektu. Wymieniono tynki, po−
sadzki, glazurę ścienną i podłogową,
stolarkę okienną i drzwiową, wykonano
nowe ścianki działowe (stare wyburzo−
no), wymieniono parapety. Ponadto wy−
mieniono instalację wodno−kanalizacy−
jną, co, elektryczną oraz wentylację me−
chaniczną. Wszystkie pomieszczenia
przystosowano do nowych potrzeb i pro−
gramu. Powstały nowe poradnie: dla
dzieci zdrowych i chorych oraz poradnia
dermatologiczna. Przebudowano hydro−
terapię, w której zamontowano nową
wannę do masaży wodnych. Wykonano
termorenowację budynku (ściany ze−
wnętrzne oraz stropodach), nową elewa−
cję, nowe krycie dachu, odbudowano
kominy ponad dachem, wymieniono
rynny i rury spustowe. 

Wykonano utwardzenie placów wo−
kół Przychodni, wykonano nowe chod−
niki. Ponadto obiekt przystosowano dla
osób niepełnosprawnych, w tym doko−
nano wymiany windy osobowej (koszt
ok. 100.000 zł).

Trzeba przyznać, że to interesujący
zakres robót zważywszy, że przez cały
czas trwania przebudowy przychodnia
normalnie pracowała.

Wybranym w drodze przetargu wy−
konawcą była bieruńska firma: Przed−
siębiorstwo Produkcyjno −Handlowo−
−Usługowe „CARBUD“ S.A. która
znana jest z wielu udanych inwestycji
a ostatnio zaczyna się specjalizować
w remontach i przebudowach obiek−
tów służby zdrowia. Wartość robót
wyniosła około 2.600.000 zł i mimo,
że termin zakończenia prac ustalono
na dzień – 31.01.2003 r. faktyczny
termin zakończenia robót –
31.07.2001 r. Tempo rzeczywiście
imponujące. 

— Było to w ciągu 7−letniej historii
naszej firmy drugie zadanie pod wzglę−
dem wartości przerobu – mówi prezes
Carbudu – Janusz Burkat. Skrócenie
terminu robót wynika głównie ze zmiany
sposobu finansowania, po prostu gmina
zdecydowała się wydać więcej pieniędzy
w krótszym czasie.

Gospodarzem przychodni jest działa−
jący od stycznia 2001 roku NS ZOZ
Multimed. 

Firma ta świadczy usługi z zakresu
lecznictwa ambulatoryjnego w ramach
kontraktu ze Śląską Regionalną Kasą
Chorych oraz z zakresu Medycyny Pracy.

— W naszym Zakładzie funkcjonuje
poradnia dla dorosłych i dla dzieci oraz
wiele poradni specjalistycznych również
z zakresu stomatologii. Dysponujemy
także szerokim zapleczem diagnostycz−
nym, pozwalającym na szybką i skutecz−
ną diagnostykę. Zakład rehabilitacji ofe−
ruje szeroki asortyment zabiegów leczni−
czych i profilaktyczno−rekreacyjnych.
W trosce o dobro pacjenta staramy się,

aby nasze usługi medyczne były na jak
najwyższym poziomie − mówi doktor 
Darisusz Klimek prezes spółki Multimed.

Oczywiście, najlepiej jest być zdro−
wym ale jeśli już się leczyć − to w takich
warunkach jak przy Granitowej. Pod−
kreślali to wszyscy którzy 28 września
uczestniczyli w uroczystości inaugura−
cji nowej przychodni. Obok lekarzy
i budowalnych obecni byli: burmistrz
Ludwik Jagoda, przewodniczący Rady
Miasta Ryszard Piskorek, starosta po−
wiatu bieruńsko – lędzińskiego – Piotr
Czarnynoga. 

Przy okazji otwarcia przychodni
znów odżyły problemy jak gmina ma
gospodarować swoim majątkiem
w służbie zdrowia. W jaki sposób i na ja−
kich zasadach udostępniać nowoczesne
obiekty służby zdrowia będące własno−
ścią gminy poszczególnym spółkom
medycznym. Ścierają się koncepcje, po−
jawiają różne pomysły. Najważniejsze
aby znaleźć rozwiązanie służące dobru
pacjenta. 

Przychodnia jak nowa

Jeszcze nie opadły emocje zwią−
zane z otwarciem nowej placów−
ki oświatowej oraz inauguracją

roku szkolnego, a w Gimnazjum nr 2
dało się odczuć atmosferę napięcia
i oczekiwania. Miała ona związek
z przeprowadzonymi w dniu 14 wrze−
śnia wyborami do Samorządu
Uczniowskiego. Pod czujnym okiem
opiekunek Zuzanny Bizackiej
i Eweliny Faroń, wybrano tych, któ−
rzy z ramienia uczniowskiego będą
rządzić szkołą: przewodniczącą 
– Judytę Rduch, zastępcę – Barbarę
Wybraniec, skarbnika – Katarzynę
Karwat. Podczas wyborów powołano
również sekcje, m.in. naukową, po−
rządkową, plastyczną, których zada−
nie polegać będzie na usprawnieniu
życia szkoły.

Nieprzerwalnie trwa również wy−
posażanie i zagospodarowywanie kla−
sopracowni.

—Niezwykle ważne jest, aby nasi
wychowankowie czuli się w szkole do−
brze. Dlatego zarówno ja, jak i pozo−
stali nauczyciele, cieszymy się ogrom−
nie widząc zaangażowanie i pasję,
z jaką włączają się w życie szkoły —
mówi dyrektor Gimnazjum nr 2, 
Grażyna Kubica.

Rzeczywiście, szkoła zmienia się
z dnia na dzień. Przybywa kwiatów,
klasy nabierają wyrazu, stając się miej−
scem, w którym uczniowie chętnie
spędzają czas. Niestety, zauważono
już początki wandalizmu, któremu za−
równo dyrekcja jak i całe grono na−
uczycieli stanowczo się sprzeciwia.
Gimnazjaliści zostali zapoznani z Ko−
deksem, czyli tym, co Gimnazjalista
czynić winien, a czego robić nie powi−
nien. Uczniowie znają swe prawa oraz

obowiązki. Wiedzą, jakich nagród się
spodziewać oraz jakie czekają ich kon−
sekwencje w razie złamania regulami−
nu. Proste i jasno określone wymaga−
nia ułatwią w sposób znaczny pracę
w szkole. Wszystkim bowiem zależy
na tym, aby nasza gimnazjalna mło−
dzież świeciła przykładem nie tylko na
terenie szkoły, ale również poza nią.

Szkoła stara się również sprostać
rosnącym wymaganiom młodych lu−
dzi, oferując bogaty wachlarz zajęć
pozalekcyjnych. Wystarczy tu wy−
mienić zajęcia związane z wykłada−
nymi przedmiotami, m.in. koło: infor−
matyczne, fizyczne, biologiczne, geo−
graficzne, historyczne, matematyczne
itd. oraz zajęcia wychodzące ponad
obowiązujący program nauczania: 
recytatorsko – teatralne, redakcyjne,
ekologiczne, czy związane z rozwija−
niem różnego rodzaju zainteresowań
sportowych. Prężnie działa także
szkolna gazetka „Robal“. Na jej ła−
mach przeczytać można o wszystkim,
co dzieje się w szkole, co nurtuje mło−
dych ludzi. Do pisania swych opinii
i komentarzy zachęcamy nie tylko
uczniów, ale również rodziców.

W przeciągu miesiąca istnienia od−
notowaliśmy już pierwsze sukcesy na
arenie sportowej. Uczniowie pod
opieką Zuzanny Bizackiej i Toma−
sza Wesołowskiego zajęli 4 miejsce
w Ulicznym Biegu Powiatowym dla
Gimnazjalistów o Puchar Starosty 
Powiatu Tyskiego.

O tych wszystkich nowościach oraz
o wielu innych sprawach rodzice na−
szych gimnazjalistów mogli dowie−
dzieć się podczas zebrania, które mia−
ło miejsce 8 października.

KATARZYNA ĆWIĘKAŁA

Co słychać 
w Gimnazjum nr 2?

W święcie wzięła również udział
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu.
Jej uczniowie odnieśli sukces. W kate−
gorii latawców przestrzennych. 

III miejsce zajął: Andrzej Gawlik, 
V miejsce zajął: Robert Rosowski,

w kategorii latawców płaskich V miejsce
zajęła Weronika Rosowska. 

Szkołę reprezentowali także: Michali−
na Sosna, Wojtek Kasperczyk, Tomek
Kasperczyk i Wojtek Godziek. 

Nie ulega wątpliwości, że impreza
udała się wyjątkowo. Najlepszym do−

wodem niech będą zadowoleni
uczestnicy, którzy nie mieli możli−
wość zaprezentowania swoich prac.
Szkoła Podstawowa nr 1 wyszła na−
przeciw zainteresowaniom uczniów
i od tego roku szkolnego rozpoczęło
swą działalność kółko modelarskie,
którego zajęcia odbywają się w po−
niedziałki od 15.00 do 17.00.
Wszystkich zainteresowanych
uczniów serdecznie zapraszamy. 

URSZULA STOLORZRSZU

Zmieniają się powoli stosunki
własnościowe w naszej gminie.
Sytuacja w tym zakresie zaczy−

na się normalizować. Po przejęciu przez
gminę osiedla Homera, teraz jesteśmy
świadkami praktycznej realizacji posta−
nowień Rady Miasta a konkretnie
uchwały 13/14/99 z grudnia 1999 roku
o przejęciu majątku ERG−u.

Dwa lata trwało porządkowanie
spraw majątkowych poprzedniego wła−
ściciela aż w końcu stało się możliwe
podpisanie aktu notarialnego. Mocą te−
go dokumentu gmina przejęła majątek
który tworzą: 162 mieszkania czyli 39
procent tego co miał w dyspozycji
ERG, obiekt przychodni zdrowia, dom
kultury z kasynem, boisko z budynkiem
klubowym oraz starą oczyszczalnię
ścieków z terenem na którym wybudo−
wano nową oczyszczalnię ścieków.

Do zarządzania nowoprzejętymi
mieszkaniami, gmina powołuje refe−
rat. Jego siedzibą będzie budynek przy
ulicy Chemików a konkretnie dawne
pomieszczenia policji. Chodzi o to aby
mieszkańcy mieli stosunkowo blisko
i na miejscu mogli załatwiać wszystkie
sprawy. Także ludzie zajmujący się
„mieszkaniówką“  nie zmienią się, bę−
dą to pracownicy ERG−u którzy znają
ludzi i problemy. 

IV kwartał tego roku będzie okre−
sem przejściowym, przeznaczonym
na regulowanie spraw formalnych
i tworzenie nowych struktur. W tym
czasie będą między innymi zawierane
umowy na dostawę mediów: ciepła,

wody, energii elektrycznej. Także
właściciele pozostałych 252 miesz−
kań, którzy wcześniej wykupili je od
ERG−u, będą musieli wybrać struktu−
ry umożliwiające bieżące zarządzanie
ich mieszkaniami. Proponowanym
rozwiązaniem są wspólnoty mieszka−
niowe do których gmina wejdzie jako
przedstawiciel.

Na razie machina ruszyła. Życie
z pewnością przyniesie wiele pro−
blemów i wiele spraw które trzeba
będzie rozstrzygnąć. Będziemy do
nich wracać w naszych publika−
cjach. Łamy Rodni są otwarte i chęt−
nie służymy informacją potrzebną
mieszkańcom. (Z.P)

Jedyną z nich była kwestia ruchu sa−
mochodowego na ulicy Bogusławskie−
go. Kopalnia zgodnie z ubiegłoroczny−
mi obietnicami, wykonała dojazd do
kopalni z miejscem do parkowania dla
samochodów oczekujących na załadu−
nek węgla. Tym razem, tak częsty w la−
tach poprzednich zator na ulicy Bogu−
sławskiego, spowodowany był − zda−
niem kopalni − blokadą nowego dojaz−
du, przez pracowników Przedsiębior−
stwa Montażu Urządzeń Górniczych
którym NSW S.A nie zapłaciła za wy−
konane roboty na rzecz kopalni Piast.
Wobec tej blokady, kierowcy którzy
przyjechali po węgiel, skierowali się na
„stary szlak“ czyli na ulicę Bogusław−
skiego. Na szczęście, sprawę udało się
zażegnać i na ulicę Bogusławskiego
wkrótce powróci spokój. Ponadto, ko−
palnia wyznaczyła specjalne osoby re−
gulujące ruchem i utrzymujące płyn−
ność ruchu. Wkrótce − jak zapewnili
przedstawiciele kopalni − sytuacja zo−
stanie rozwiązana, gdyż w związku
z uruchomieniem drugiej wagi, nastąpi
zamiana organizacji sprzedaży. 

Kolejna uciążliwa sprawa, to wjazd
na kopalnię bramą nr 3. Po licznych in−
terwencjach, na wniosek gminy, kopal−
nia zdecydowała się wyremontować
wjazd w celu udrożnienia komunikacji
w tym rejonie. Na razie sprawa posuwa

się dość wolno, gdyż remont wjazdu
odbywa się przy jednocześnie trwają−
cym ruchu samochodowym. 

W czasie spotkania komisji wspól−
nej ustalono ponadto, że kopalnia bę−
dzie odtwarzała, udrażniała i konser−
wowała rowy między innymi przy uli−
cy Skowronków w Czarnuchowicach,
Według zapewnień kopalni – likwida−
cji ulegną także zalewiska przy Kra−
kowskiej, Chemików, Kopcowej i Wi−
ta a wały na rzeczce Mlecznej ulegną
wzmocnieniu.

Odtworzeniem rowów przy ulicy
Równoległej zajmie się, za pieniądze
gminy – Bieruńska Spółka Wodna
a ulicy Dyrdy wykonawca wyłoniony
drogą przetargu. 

Poprawie ulegnie też jakość wody
w zbiorniku retencyjnym w Bojszo−
wach dzięki zastosowaniu nowego me−
chanizmu oczyszczania wód doło−
wych. Dzięki temu nawet ta niewielka
procentowo zawiesina promieniotwór−
cza pozostanie na dole kopalni.

Przedstawiciele kopalni obiecali
podczas spotkania, że wnioski o od−
szkodowanie za szkody w plonach
z tytułu szkód górniczych w rejonie
Scierni, po dokonanej już wycenie
strat przez biegłego, do końca tego ro−
ku zostaną załatwione pomyślnie dla
rolników. 

Kolejne wspólne spotkanie 
przedstawicieli kopalni i gminy

Wiele spraw załatwiono
Na ostatnim odbywającym się cyklicznie posiedzeniu

komisji wspólnej gminy i kopalni Piast − jak nas poinfor−
mował zastępca burmistrza Jan Podleśny − omówiono sze−
reg spraw nurtujących mieszkańców naszego miasta. Nie
wszystkie zdołamy wymienić w tym artykule, wspomnij−
my więc o tych najdotkliwszych dla mieszkańców. 

Z ERG-u do gminy

Jedynka na Święcie Latawca
22 września odbyło się II Powiatowe Święto Latawca.
Startowało w nim 42 uczniów ze szkół podstawowych 

i gimnazjum naszego powiatu bieruńsko − lędzińskiego.



PP AA Ź DD ZZ II EE RR NN II KK66

WW ii ee śś cc ii  zz  RR aa tt uu ss zz aa
Zaproszenie przyjęło liczne grono re−

prezentujące rolników oraz sponsorzy
imprez dożynkowych, wywodzący się z
największych podmiotów gospodar−
czych gminy, w tym m.in. OSM, DA−
NONE, KWK „Piast“, ZTS „ERG“,
CONCRET, SPECTRA, banków, radni
powiatowi naczelnicy i kierownicy ko−
mórek organizacyjnych Urzędu, dyrek−
torzy i kierownicy jednostek organiza−
cyjnych gminy itd.

Zebranym krótki referat przedstawi−
ła reprezentujące Wojewódzki Ośro−
dek Doradztwa Rolniczego Pani Doro−
ta Radziszewska. Referat poświęcony
był gospodarce zbożowej w Unii Euro−
pejskiej.

Zabierając głos, Przewodniczący 
Rady Ryszard Piskorek przytoczył dane
statystyczne dotyczące rolnictwa w kraju
oraz odniósł się do lokalnego potencjału.
Podziękował rolnikom za trud i mozolną
pracę, którą czasami niweczy natura.

Burmistrz Ludwik Jagoda dokonał
charakterystyki uwarunkowań, które to−
warzyszą produkcji rolnej. Zwrócił uwa−
gę na aspekty ekonomiczne, w tym opła−
calność produkcji i problemy ze zbytem.
Zasugerował, że rozwiązanie tkwi
w utworzeniu zrzeszenia rolników, która
ma większą siłę przebicia na rynku. Bur−
mistrz oraz Przewodniczący Rady wrę−
czyli nagrody rzeczowe zwycięzcom
konkursu w poszczególnych katego−
riach, oto oni:
1. W kategorii 
na najładniejszą posesję:
I miejsce zdobyli Państwo 

Gabriela i Jerzy Gwóźdź z ul.
Skalnej 2, uzyskując 60 pkt, oraz
Państwo Maria i Jerzy Kasprzyk
z ul. Warszawskiej, uzyskując 60
pkt,

II miejsce zdobyła Pani Barbara Le−
nart z ul. Skowronków 39, uzysku−
jąc 55 pkt, oraz Pani 
Elżbieta Sikorska z ul. Romera 7,
uzyskując 55 pkt,

III miejsce zdobyła Pani Barbara Ba−
ron z ul. Barańcowej 8a, uzyskując
50 pkt, oraz Pani Halina Figiel
z ul. Marcina 38, uzyskując 50 pkt.

Poza tym wyróżnienia uzyskali:
Renata Bizacka z ul. Zarzyna 42, Moni−
ka Pytel z ul. Wiślanej 15, 
Helena Figiel z ul. Łowieckiej 14

2. W kategorii na najładniejsze 
gospodarstwo rolne:
I miejsce zdobyli Państwo Irela

i Eryk Figiel z ul. Kamienicznej 12,
uzyskując 60 pkt,

II miejsce zdobyła Pani Ewa Magiera z ul.
Porąbek 32, uzyskując 50 pkt,

III miejsce zdobyła pani Maria Kamiń−
ska z ul. Porąbek 34, uzyskując 40 pkt.

3. W kategorii 
na najładniejszy blok:
II miejsce zdobyli Państwo Grażyna

i Henryk Matusiak z ul. 
Warszawskiej 246/6

4. W kategorii 
na najładniejszy balkon:
I miejsce zdobyli Państwo Lidia i Zyg−

munt Domagała z ul. Bohaterów
Westerplatte 19 uzyskując 30 pkt,

II miejsce zdobył Pan Jan Dziadosz
z ul. Chemików 49a/3, uzyskując 20
pkt, oraz Pani Danuta Ciosek z ul.
Granitowej 27/5, uzyskując 20 pkt.

Ładna posesja, balkon, blok czy go−
spodarstwo rolne, to przykłady do naśla−
dowania. Dbając o ich wygląd, dba się
również o wizytówkę miasta. Konkurs
organizowany jest co roku i mimo, że
było już wiele edycji nadal przybywa
ładnych miejsc. Upiększa się w ten spo−
sób miasto. Zwycięzcy otrzymali nagro−
dy w postaci ciekawych roślin ozdob−
nych, donic itd. Rośliny jeszcze bardziej
urozmaicą bogaty wystrój i zmobilizują
do powiększania upraw.

Podczas sesji Burmistrz oraz Prze−
wodniczący Rady przekazali insygnia,
na które składał się dyplom i odznaka
„Zasłużonemu mieszkańcowi Janowi
Wieczorkowi“. Zanim to uczynili,
uczczono chwilę ciszy pamięć zmarłego
w dr Konrada Bajury. Przedstawiając
rys sylwetki zasłużonego wiceprzewod−
niczący Rady Józef Berger nie potrafił
ukryć wzruszenia.

Dziękując za wyróżnienie, Jan Wie−
czorek przytoczył niektóre problemy,
które towarzyszyły jego działalności.

Uroczysta Sesja

Nastała jesień. Jej pierwsze dni były
smutne, deszczowe, dobrze, że cho−

ciaż prognozy na dalszy okres są opty−
mistyczne. Bo jesień to czas emerytów,
zbliżają się obchody DNI SENIORA,
a Klub Seniora przy Zarządzie Oddziału
Rejonowego PZERiI − po przerwie wa−
kacyjnej, związanej po części z remon−
tem budynku, zaprasza serdecznie
wszystkich członków Związku na dys−
kusje, wspomnienia, pogaduszki...

Skończył się okres letni, czas wycie−
czek i spotkań plenerowych, których
w tym roku, począwszy od kwietnia do
września, było w Kole Nr 1 łącznie 10.
Przed nami jeszcze wyjazd w dniu 13
października do Turzy Śl. i Chałupek,
którym to wyjazdem, jak każdego roku
u Matki Bożej Fatimskiej kończymy
swoje „podróżowanie“. Nie tylko Koło
Nr 1, ale wszystkie nasze Koła przez ca−
łe lato organizowały wyjazdy turystycz−
no−krajoznawcze, cieszące się dużym
powodzeniem wśród członków. Były
także wyjazdy pielgrzymkowo−kraj−
oznawcze dwu i trzydniowe np. do Li−
chenia i po Ziemi Świętokrzyskiej.

Po raz pierwszy emeryci zwiedzali
piękną Ziemię Świętokrzyską, bogatą
w zabytki. Na trasie wycieczki wstąpili−
śmy do Jędrzejowa by zwiedzić Pań−
stwowe Muzeum im. Przypkowskich ze
słynną kolekcją zegarów. Wstąpiliśmy
także do „Raju“. Jest to jaskinia położo−
na ok. 10 km od Kielc, w miejscowości
Dobrzączka−Chęciny, w chronionym re−
zerwacie przyrody. Nazwana „Rajem“ ze

względu na swe niepowtarzalne piękno,
kryje wielkie bogactwo form krasowych,
a ilość ich, jak tłumaczył przewodnik −
jest ewenementem w świecie. Występują
tu m.in. stalagmity o różnych kształtach,
stalaktyty w różnych stadiach rozwoju,
perły jaskiniowe, będące wielką rzadko−
ścią w świecie. Widzieliśmy tu znalezio−
ne w namulisku narzędzia pracy człowie−
ka neandertalskiego, zamieszkującego
jaskinię 50 tyś.lat temu, a także szczątki
zwierząt z tamtego okresu. O wycieczce
tej można pisać wiele, bo zwiedzaliśmy
wiele pięknych miejsc, również słynnego
„Bartka“ − dąb znany ze swych rozmia−
rów i wieku (w Zagnańsku) Odwiedzili−
śmy Matkę Bożą Bolesną w Kałkowie−
−Godowie i byliśmy na Św. Krzyżu.

Aktualnie Związek przygotowuje się
do obchodów DNI SENIORA, które
również w tym roku odbędą się w paź−
dzierniku i tak:

15 i 16 października świętować będą
członkowie Koła Nr 2 w świetlicy śro−
dowiskowej przy ul. Remizowej, Koło
Nr 1 w dniach 17 i 18 października
w „Jutrzence“ ul. Spiżowa. W następ−
nych dniach koła w Ścierniach i w Kop−
ciowicach.

Wszystkich członków na spotkania te
serdecznie zapraszamy.

Zapisy w dniach i godzinach urzędo−
wania Zarządu. M.M.

P O L S K I Z W I Ą Z E K  E M E R Y T Ó W  I R E N C I S T Ó W

Poprzerwie wakacyjnej pierw−
sza zwyczajna sesja odbyła
się w dniu 25 września br.

Dominującą część posiedzenia poświę−
cono gospodarce przestrzennej i doty−
czącej gospodarki nieruchomościami
o czym szerzej w dalszej części spra−
wozdania. Ze względu na specyfikę pro−
blematyki, a zwłaszcza wymogu ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym po−
informowania zainteresowanych miesz−
kańców o terminie posiedzenia, na miej−
sce obrad wyznaczono świetlicę środo−
wiskową w Jajostach. Pod względem
liczby podjętych uchwał padł rekord.
Rada podjęła 32 uchwały czyniąc to
w sposób sprawny przy dogłębnym roz−
poznaniu wnoszonych problemów.
W celu zaprezentowania w sposób
przejrzysty istoty obrad odstąpiono od
dotychczasowej formy komentowania
poszczególnych uchwał.

W okresie od 7 maja 2001r. do
8 czerwca 2001r. Zarząd Miasta Bieruń
udostępnił do wglądu 3 projekty miej−
scowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Zostały one sporządzo−
ne dla terenów położonych przy ul. Rę−
dzinnej oraz ul. Bojszowskiej, Gołyso−
wej i Kolejowej a także przy ul. Marcina
i Łysinowej. Ten ostatni poddany był
konsultacji społecznej już po raz drugi.
Zainteresowani mieszkańcy mieli oka−
zję wypowiedzieć się na ten temat skła−
dając protesty i zarzuty. Protest wyraża
dezaprobatę dla udostępnionego projek−
tu i może złożyć go każdy. Zarzut nato−
miast zgłasza osoba, której interes praw−
ny został naruszony poprzez ustalenia
przyjęte w projekcie planu. W większo−
ści zakwestionowano zasadność prowa−
dzenia układu komunikacyjnego. Po raz
pierwszy zawnioskowano także o ogra−
niczenie działalności gospodarczej to−
warzyszącej zabudowie mieszkaniowej.
Rozpatrzeniem złożonych uwag zajął się
Zarząd Miasta. Zaś zaroponowane do
odrzucenia protesty i zarzuty były przed−
miotem obrad Sesji Rady Miasta w dniu
25 września. Zostali na nią zaproszeni
wszyscy zainteresowani mieszkańcy.
I tak:
1. wyłożenie projektu "Miejscowego

planu zagospodarowania przestrzen−
nego terenów położonych przy ul. Rę−
dzinnej" zakończyło się złożeniem 14
zarzutów − wszystkie dotyczyły pro−
jektowanych bądź istniejących dróg
dojazdowych. Zarząd Miasta rozpa−
trując wniesione zarzuty wziął pod
uwagę przede wszystkim fakt, że uru−
chomienie nowych terenów budowla−
nych wymaga zapewnienia bezpiecz−
nego ich użytkowania, a więc łatwego
dostępu zarówno w sytuacjach ekstre−
malnych (dojazd samochodów spe−
cjalnych), jak i na co dzień − dowóz
materiałów budowlanych czy możli−
wości wywozu odpadów. Ponadto za−
projektowany układ winien w przy−
szłości umożliwić zabudowę kolej−
nych wolnych terenów.
Niemniej przychylając się do zarzu−
tów, Zarząd Miasta postanowił zrezy−
gnować z części tego układu pozosta−
wiając go do rozstrzygnięcia na etapie
podziałów geodezyjnych poszczegól−
nych nieruchomości. Jednak utrzyma−
nie głównych ciągów komunikacyj−
nych wymagało odrzucenia trzech
z nich. Rada Miasta, kierując się ko−
niecznością zapewnienia prawidłowe−
go funkcjonowania obszaru − spraw−
nej i bezpiecznej obsługi komunika−
cyjnej nowych terenów mieszkanio−
wych, podzieliła stanowisko Zarządu.

2. Najwięcej uwag w formie protestów
i zarzutów zgłoszono do projektu
"Miejscowego planu zagospodarowa−
nia przestrzennego terenów położo−
nych przy ul. Bojszowskiej, Gołyso−
wej i Kolejowej". Szczególnie kon−
fliktową okazała się założona − zgod−
nie z opinią Zarządu Powiatu Tyskie−
go − szerokość ul. Bojszowskiej. Za−
rząd Powiatu jako administrator pole−
cił wprowadzenie − na podstawie obo−
wiązujących przepisów − szerokości

linii rozgraniczających tę ulicę na po−
ziomie 12 m. Wymagałoby to uszczu−
plenia przylegających nieruchomości
− aktualnie szerokość ul. Bojszow−
skiej wynosi ok. 10 m. Zamiar ten
spotkał się ze zbiorowym zarzutem
mieszkańców ul. Bojszowskiej,
w którym podkreślano, że nie do
przyjęcia jest dalsze zbliżenie ewen−
tualnie modernizowanej drogi do ist−
niejącej zabudowy. Zarząd Miasta po−
dzielił pogląd mieszkańców i zwrócił
się do zarządcy drogi o ponowne roz−
patrzenie wcześniejszej propozycji
utrzymania 10 m szerokości ulicy.
Bardzo kontrowersyjny okazał się
także nowo zaprojektowany odcinek
drogi łączącej ul. Gołysową i Boj−
szowską. Parametry ul. Gołysowej
należą do minimalnych. Dwustronnie
obudowana, długa i wąska ulica nie
zapewnia bezpieczeństwa zamieszku−
jącym tam właścicielom posesji.
Z protestem spotkał się także awaryj−
ny łącznik obu ulic w części północ−
nej. Wydzielony geodezyjnie i wyku−
piony przez Gminę w 1995r. miał
usprawnić ruch i zapewnić bezpie−
czeństwo publiczne umożliwiając po−
jazdom specjalnym łatwy dostęp do
ul. Gołysowej.
Ze zbiorowym protestem mieszkań−
ców spotkała się także działalność
usługowo−rzemieślnicza funkcjonują−
ca w tym rejonie od kilkunastu lat.
Rezygnacja jednego z przedsiębior−
ców z prowadzenia dalszej produkcji
umożliwiła Zarządowi Miasta
uwzględnienie części protestu. Wo−
bec trudnej sytuacji istniejącej na ryn−
ku pracy, Zarząd nie znalazł jednak
podstaw do całkowitego ograniczenia
bądź zablokowania rozwoju przedsię−
biorczości. Rada Miasta pogląd ten
podzieliła odrzucając zbiorowy pro−
test.

3. powtórne wyłożenie projektu "Miej−
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych
przy ul. Marcina i Łysinowej" zakoń−
czyło się 4 zarzutami kwestionujący−
mi ustalenia przyjęte w projekcie.
Dwa z nich wyjaśniono i uwzględnio−
no, dwa podlegały odrzuceniu.
Pierwszy dotyczył lokalizacji na
działce stacji transformatorowej zaj−
mującej teren o powierzchni 5x5m, co
stanowi zaledwie 0,96% powierzchni
ogólnej działki. Dostawa energii elek−
trycznej do odbiorców w rejonie ni−
niejszego planu wymaga rozbudowy
zasilania średniego i niskiego napię−
cia o nowe stacje transformatarowo−
−rozdzielcze oraz linie zasilające. Bu−
dowa spornej stacji jest więc niezbęd−
na dla prawidłowego funkcjonowania
systemu zasilania terenu.
Zarzut drugi wyrażał sprzeciw doty−

czący pominięcia w projekcie dojazdu
do jednej z posesji. Wnoszący zarzut
wskazał sąsiednie nieruchomości jako
właściwe do prowadzenia drogi dojaz−
dowej. Nie uzyskał jednak zgody ich
właścicieli na takie rozwiązanie. Wobec
wielu krytycznych uwag zgłoszonych
do zaprojektowanego w pierwszej wersji
planu, układu komunikacyjnego oraz
biorąc pod uwagę, że przyjęte rozwiąza−
nia projektu nie uniemożliwiają realiza−
cję zgłoszonej propozycji − Rada Miasta
zarzut ten odrzuciła.

Wzrastające zainteresowanie inwe−
storów zagranicznych dużymi obsza−
rami inwestycyjnymi spowodowało,
że Rada Miasta postanowiła przezna−
czyć na ten cel tereny położone po pół−
nocno−wschodniej stronie ul. Turyń−
skiej. Ponad 300 hektarowa Własność
Agencji Rolnej Skarbu Państwa zosta−
nie przeznaczona pod zabudowę pro−
dukcyjno−usługową. Rada podjęła
więc uchwałę o przystąpieniu do opra−
cowania stosownego planu zagospo−
darowania przestrzennego. Wyprze−
dzająco musi także zaktualizować Stu−
dium uwarunkowań i kierunków zago−
spodarowania przestrzennego naszego
miasta.

W dalszej części Rada podjęła
uchwałę w sprawie wprowadzenia
zmian do Statutu Gminy. Temat ten był
ponownie podjęty przez Radę, gdyż or−
gan nadzoru nad gminami jakim jest
Wojewoda, poprzez podległy mu Wy−
dział Nadzoru Prawnego uznał, że
uchwała w powyższej sprawie, którą
podjęła Rada Miasta w lipcu br. naru−
szyła przepisy prawa co w ocenie kon−
trolujących dało podstawę do jej uchy−
lenia. Organ kontrolny stwierdził, że
w treści uchwały powinien być przyto−
czony pełny zapis przepisu prawnego
mówiący o publikowaniu statutu. Za−
kwaterowane zostały również dwa inne
zapisy zmian do statutu dotyczące
wskazania organu ustalającego wyna−
grodzenie zastępcy burmistrza i statusu
członków zarządu miasta, który w przy−
padku Bierunia pełnią funkcje nieetato−
wo. Rada uwzględniła uwagi organu
kontrolnego i ponownie podjęła uchwa−
łę w sprawie zmian Statutu Gminy.

W wyniku wprowadzonych w br.
zmian do ustawy o wychowaniu w trzeź−
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
zaszła potrzeba podjęcia przez Radę
Miasta trzech uchwał. Dotyczyły one
odpowiednio uchylenia części uchwały
Rady, którą powołano Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholo−
wych, gdyż powoływanie takiej komisji
w świetle obecnych uregulowań należy
do kompetencji Zarządu Miasta. Kolej−
na uchwała dotyczyła ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholo−
wych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży, czyli w tzw. ga−
stronomii za wyjątkiem piwa, które na−
dal nie podlega rygorom określenia licz−
by punktów. Rada ustaliła 40 punktów,
czyli o kilka więcej od obecnie funkcjo−
nujących. Ostatnia uchwała z tego pa−
kietu dotyczyła ustalenia wynagrodzenia
dla członków Gminnej Komisji. Rada
uczyniła to poprzez uchylenie własnej
uchwały podjętej w ubiegłym roku.
W jej miejsce dokładnie takie same
stawki i inne postanowienia wprowadzi−
ła do Gminnego Programu Profilaktyki,
gdyż taki wymóg przewiduje zmieniona
ustawa.

Rada wprowadziła zmiany
w uchwale podjętej w ubr., a dotyczą−
cej użyczenia mienia komunalnego
niepublicznym zakładom opieki zdro−
wotnej. Zmiany te polegają na przesu−
nięciu terminu udostępniania w/w mie−
nia do 31.12.2001 r. Ujednolicono
więc termin dla wszystkich podmiotów
niepublicznych świadczących usługi
medyczne w Bieruniu, po którym Rada
ustali kryteria i zasady korzystania
z mienia gminy.

Przyjęcie takiego rozwiązania mimo,
iż w różnych terminach było udostępnia−
ne mienie jest istotne dla służb finanso−
wo księgowych zarówno gminy jak i
ww. podmiotów.

Rada postanowiła wprowadzić zmia−
ny do budżetu. Zwiększając dochody
zwiększyła również wydatki o 915.525
zł. Podana kwota pochodzi z partycypa−
cji funduszu Phare w budowie Centrum
Administracji i Komercji w Ścierniach.

Poza tym Rada dokonała przesunięć,
które leżą w jej kompetencjach, a doty−
czą inwestycji gospodarki komunalnej
oraz pomocy społecznej.

W związku z upływem terminu, na
który Rada może ustalać jeden ze skład−
ników wynagrodzenia Burmistrza, a jest
nim dodatek specjalny zaszła potrzeba
ponownego ustalenia tego składnika na
kolejny rok. W wyniku zmian jakie za−
szły w tabelach wynagrodzeń pracowni−
ków samorządowych od ostatniej regu−
lacji wynagrodzenia Burmistrza w po−
równaniu do ustalonego w ubr. wzrosło
o kilka procent.

Przewodniczący Rady zapoznał rad−
nych z korespondencją, która wpłynęła
do Biura Rady.

Sekretarz Miasta poinformował o re−
alizacji uchwał podjętych na poprzed−
niej sesji.

Burmistrz złożył sprawozdanie z re−
alizacji przez Zarząd Miasta zadań po−
między sesjami.

K.T. J.S

Pracowita Sesja
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BIERUŃ  STARY
sierż. sztab. MAREK MALUDY

tel. 602 318 210

sierż. sztab. DARIUSZ KLEKOT
TEL. 602 317 060

11.10.01 r. w g. 10.00−12.00
16.10.01 r. w g. 16.00−18.00
18.10.01 r. w g. 16.00−18.00
23.10.01 r. w g. 10.00−12.00
25.10.01 r. w g. 10.00−12.00
30.10.01 r. w g. 16.00−18.00

BIERUŃ  NOWY
st. post. MARIUSZ LELKO

tel. 606 427 367

sierż. sztab. ROMAN KLIMCZYK
tel. 606 427 310 

st. sierż. MARCIN KIJEWSKI
tel. 606 427 464

11.10.01 r. 
w g.10.00−12.00/16.00−18.00

16.10.01 r. 
w g.10.00−12.00/16.00  18.00

18.10.01 r. 
w g.10.00−12.00/16.00−18.00

23.10.01 r. 
w g.10.00−12.00/16.00−18.00 

25.10.01 r. 
w g.10.00−12.00/16.00  18.00

30.10.01 r. 
w g.10.00−12.00/16.00−18.00

Kierownik Rewiru
Dzielnicowych mł. Aspirant

Jakub Momot 
tel. 606 210 636

Komisariat Policji 
w Lędzinach 

tel. 216 75 40; 216 78 18
lub 997

Prosimy o przysyłanie
kartek z rozwiązaniem na
adres Bieruńskiego Ośrod−
ka Kultury do 28 sierpnia
Wsród autorów popraw−
nych odpowiedzi rozlosu−
jemy nagrodę – cenne wy−
dawnictwo albumowe.
Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki z poprzedniego
numeru brzmi: 

SZTUKA WYMAGA
UZNANIA

Nagrodę w wyniku
losowania otrzymuje

Pani Iwona Szymura
z Tych

Gratulujemy i zapra−
szamy do BOK, po odbiór
nagrody.

Rozwiązanie krzyżówki
polega na odgadnięciu ha−
sła, które utworzą litery
z ponumerowanych pól,
napisane w kolejności od−
powiadających im liczb od
1 do 18, umieszczonych
w prawym dolnym rogu
kratki.

Pt. 12 g. 11.00 Spotkanie okolicznościowe 
z okazji Dnia Edukacji

zaproszenia
Śr. 17 g. 15.00 Spotkanie okolicznościowe 

z okazji Dnia Seniora PZERiI
zaproszenia

Cz. 18 g. 15.00 Spotkanie okolicznościowe 
z okazji Dnia Seniora PZERiI

zaproszenia
Wt. 23 Koncert umuzykalniający 

pt. „Barwy brzmienia 
− trio instrumentów dętych“ 
Filharmonia Śląska  Katowice

g. 9.00 − dla uczniów SP Nr 3
g. 10.00 − dla uczniów SP Nr 1  
g. 11.15 − dla uczniów Gimn. Nr 1
g. 12.15 − dla uczniów Gimn. Nr 2

Śr. 24 g. 10.00 Spotkanie z poetką Marią 
Misiorek dla dzieci 
z Przedszkola Nr 1, gr.0

g. 12.00 Spotkanie z poetką Marią
Misiorek dla dzieci 
z Przedszkola Nr 2, gr.0 
w Świetlicy Środowiskowej 
ul. Remizowa 19

Cz. 25 Koncert umuzykalniający 
pt. „Muzyczny kult
genialnych Polaków:
F.Chopina i I.J.Paderewskiego“ 

Agencja Artystyczna 
„Violino“ Dąbrowa Górnicza

g.  9.00 − dla uczniów ZSZ (w szkole)
g. 10.40 − dla uczniów LO 

Pt. od 26 Wystawa plastyczna
poplenerowa plastyków, 
pt.  „Dorobek gminy Bieruń 
w ostatnim 10−leciu
samorządnośći“

– „Miasto i jego mieszkańcy w trzecim tysiącleciu”
Wystawa czynna do dnia 12.11 br. 
w g. 10.00 − 18.00

Pt. 26 g. 9.00 Przedstawienie teatralne 
i g. 11.00 pt. „Demeter i Kora“

w wykonaniu  uczniów 
ze SP1 pod kierunkiem 
Katarzyny Lenart 
i Mirosławy Kubickiej

N. 28 g. 16.30 Przedstawienie teatralne 
i g. 18.00 pt. „Demeter i Kora“ 

w wykonaniu  uczniów 
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 
pod kierunkiem Katarzyny
Lenart i Mirosławy Kubickiej

Pn. 29 g. 17.00 Spotkanie z literaturą
Güntera Grassa 
− „Wróżby Kumaka“
Prelegent prof. Werner
Rynski Zebranie Członków
Niemiecko − Polskiego
Stowarzyszenia Partnerskiego
Gundelfingen − Bieruń 

Śr. 31 Spektakl pt. „Projekt 
Romeo“ zaprezentują
aktorzy z NarodowegoTeatru
Edukacji im. A.Mickiewicza
z Wrocławia

g. 11.15 − dla uczniów Gimn. nr 2
g. 13.00 − dla uczniów LO

B I E R U Ń S K I  O Ś R O D E K  K U L T U R Y
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ZAPRASZA

Bieruński Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna

wyjazd do Teatru im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie

na sztukę Gabrieli Zapolskiej pt. „Żabusia“

SSppeekkttaakkll ooddbbęęddzziiee ssiięę 2244 lliissttooppaaddaa 22000011 rr.. ((ssoobboottaa)) oo ggooddzz..1199..0000
CCeennaa bbiilleettóóww:: 2200 zzłł

Wyjazd: Bieruń Stary parking przy cmentarzu godz. 16.30
Bieruń Nowy ul. Kossaka godz.16.40

ZZaappiissyy pprrzzyyjjmmuujjąą bbiibblliiootteekkii ddoo ddnniiaa 99 lliissttooppaaddaa 22000011 rr..
Informujemy, że na sztukę Robina Hawdona pt. „Wieczór kawalerski“ 

wystawianą 20 października 2001 r. w Teatrze Zagłębia brak wolnych miejsc.

organizują:

OO GG ŁŁ OO SS ZZ EE NN II EE
Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej z siedzibą w Bieruniu

ul. Jagiełły 13 informuje, że od dnia 01.10.2001 r. rozszerza swoją
działalność o wywóz odpadów stałych.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
do korzystania z usług B.P.I.K. Sp. z o.o. Tel. 216−27−64

JARTRONIK
STANISŁAW  JAROMIN

43−155 Bieruń, ul. Warszawska 390 b
tel. (0 1033 32) 216 28 42

Oferujemy:
Automaty węglowe i miałowe - Spyra, Urzon

Kotły węglowe - HEF, Żywiec, Kielar, Dakon, Atmos
Kotły gazowe i olejowe 

Systemy kominkowe powietrzne i wodne.
Grzejniki panelowe.

Systemy instalacji CO i CWU.
Ogrzewanie nawiewowe

wraz z klimatyzacją firmy Miller.
Stolarka budowlana - Włoszczowa, Kobiór
Systemy ociepleń - Rockwool

C e n y  p r o d u c e n t a ,  
rabaty,  do 20 km transport  gratis

Nauka gry na instrumentach 
klawiszowych i gitarze 
− tel. 216−23−15

OGŁOSZENIA DROBNE Wsobotę, 15 września o go−
dzinie 18.00 w kościele
Najświętszego Serca Pan

Jezusa w Bieruniu Nowym odbyła się
uroczysta Msza Święta z okazji 50−le−
cia koła Polskiego Związku Wędkar−
skiego. Podczas mszy poświęcono no−
wy sztandar koła który został wykona−
ny przez siostry zakonne z Kęt. Jest na
nim logo koła PZW, a na rewersie św.
Piotr. W imieniu wędkarzy za odpra−
wioną mszę i poświęcenie sztandaru po−
dziękował prezes Kazimierz Chajdas,
który jest z kolei szóstym a zarazem
najmłodszym prezesem w historii koła.

Przed nim funkcję tą sprawowali: Ste−
fan Budzki, Henryk Żołna, Edmund
Maciąg, Hubert Synowiec i Konrad
Mateja.

Po części oficjalnej odbyło się spotka−
nie przedstawiciel władz miasta, człon−
ków zarządu i koła PZW. W uznaniu za−
sług z okazji jubileuszu bieruńskie koło
otrzymało „Złotą odznakę z wieńcami“
od Zarządu Głównego PZW a wyróżnia−
jącym się współpracownikom wręczono
odznaczenia „Za zasługi i rozwój węd−
karstwa polskiego“. Zasłużeni członko−
wie koła otrzymali także pamiątkowe
medale i dyplomy. 

Konsekwencja z jaką organizatorzy
przygotowują w tym miejscu kolejne
wystawy sprawia, że sala tej świetlicy
powoli staje się bieruńską galerią,
oknem wystawowym w którym co jakiś
czas wypada się pokazać bądź to w cha−
rakterze widza bądź też twórcy ze swo−
imi pracami. Tym razem mogliśmy
obejrzeć plastyczne wizje „Miasto i jego
mieszkańcy w trzecim tysiącleciu“ oraz
„Dorobek gminy Bieruń w ostatnim 
10−leciu samorządności“.

Tematy to zaiste trudne a mimo to
zmierzyło się z nimi aż 16 plastyków ca−
łego powiatu. W gronie tym znaleźli się
Urszula Hudzikowska, Józef Kłyk,
Helena Szabrańska, Józef Białożyt,
Bolesław Kubista, Lesława Wójcik,
Józef Wadas, Bożena Kobyłczyk−St−
olorz, Halina Henka, Jan Nowak, Be−
ata Pyras, Stefan Stachoń, Ireneusz
Wierzba, Mirosław Leszczyk, Barba−
ra Precz i Marek Szymkowiak.

Wprawdzie wystawa którą otwarto 11
września czynna była do 25 września ale
nic straconego. Kto nie zdążył, może ją
obejrzeć w Jutrzence od 26 października
do 12 listopada. Na prawdę warto
o czym zapewnia komisarz wystawy
Kalina Dulko fachowym okiem ocenia−
jąca poszczególne prace. Jak nas zapew−
niła pani Urszula Stęchły wystawę przy
Remizowej obejrzało wiele osób głównie
młodzieży choć nie brakowało i indywidu−
alnych smakoszy sztuk plastycznych.

Bezpośrednim organizatorem wystawy
był Bieruński Ośrodek Kultury a jego dy−
rektor Irena Grabowska zadbała oprzygo−
towanie całego przedsięwzięcia. W uroczy−
stym otwarciu udział wzięli przewodniczą−
cy Rady Miasta Ryszard Piskorek i burmi−
strz Ludwik Jagoda oraz radni komisji
zdrowia, kultury, sportu i oświaty z
przewodniczącym Sławomirem
Wawrzyniakiem. 

(PIK) 

Nie zdążyłeś na Remizową przyjdź do Jutrzenki

Bieruń w plastyce

Jubileusz wędkarzy

Z wielu imprez przygotowanych w ramach Dni Bierunia,
niezwykle ciekawie wypadła poplenerowa wystawa pla−
styczna zorganizowana w Świetlicy Środowiskowej przy
ulicy Remizowej. 

KKoołłoo SSLLDD ww BBiieerruunniiuu
SSttaarryymm sseerrddeecczznniiee ddzziięękkuujjee

mmiieesszzkkaańńccoomm
zzaa uuddzziiaałł ww wwyybboorraacchh..

Dzięki Wam SLD zdobyło
najwięcej miejsc 

w Parlamencie RP.

BBąąddźźcciiee zz nnaammii rróówwnniieeżż 
ww wwyybboorraacchh

ssaammoorrzząąddoowwyycchh.

Przewodniczący Koła SLD
Bieruń Stary

Henryk Tomera

Dokończenie ze str. 1
Jest też możliwość aby zegar wy−

grywał o pełnej godzinie jakiś hejnał, 
czy inną zgrabną melodyjkę. Władze
miasta zdają sobie sprawę, że jest to

pomysł tyleż interesujący co kontro−
wersyjny. Zwłaszcza mieszkańcom
posesji przy Rynku szybko mogłaby
się znudzić powracająca co godzinę
melodia. Dlatego nasza redakcja
ogłasza konkurs. Jeśli jeszcze nie
znudziły się Wam drodzy Czytelnicy
wybory zagłosujcie. Proponujemy
dwa pytania:

Czy zegar 
ma grać?

1/ Czy zegar na ratuszowej 
wieży powinien wygrywać melodie: 

TAK
NIE

2/ W przypadku odpowiedzi na tak, 
prosimy o sugestię jaka to mogłaby
być melodia:
.............................................................
.............................................................

Odpowiedzi prosimy 
nadsyłać na adres redakcji:

Bieruński Ośrodek Kultury, 
ul. Spiżowa 4, 43−150 Bieruń, 

Można też przynieść zwykłą kartkę do se−
kretariatu BOK pod tym samym adresem.
Wśród uczestników naszego plebiscytu 
rozlosujemy nagrodę bogato ilustrowany 
album pt. „Bieruń“. Ci z Państwa którzy
chcieliby wziąć udział w losowaniu nagrody
proszeni są o podanie swojego adresu.
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18września br. w Szkole
Podstawowej nr 1 Bieru−
niu odbyła się uroczystość

pasowania pierwszoklasistów na
uczniów. Wraz ze swymi rodzicami
przyszli do szkoły odświętnie ubrani,
bo przecież nie co dzień zostaje się
uczniem i składa uroczyste ślubowa−
nie. W tekście ślubowania znajduje
się wszystko to, co uczeń będzie reali−
zował przez sześć lat swojej edukacji
w szkole podstawowej. 

Pierwszoklasiści przyrzekali być do−
brymi kolegami, pilnie się uczyć, chro−
nić wspólne dobro szkoły, przynosić
jej zaszczyt nauką i zachowaniem.

Niełatwo jednak zostać uczniem.
Trzeba wykazać się nie lada zdolno−
ściami i umiejętnościami by sprostać
zadaniom wymyślonym przez pomy−

słowe wychowawczynie. Należy
przejść przez szereg prób, w których
sprawdzana jest spostrzegawczość,
zręczność a przede wszystkim dobry
humor.

Uroczyste ślubowanie nie ominęło
także rodziców, którzy przyrzekli: do−
ceniać w dziecku to, co w nim najlep−
sze, słuchać uważnie o czym mówi,
przytulać je często, cieszyć się jego
dzieciństwem.

Dzieci były zachwycone atmosferą
i świetną zabawą. Polubiły szkołę i no−
wych kolegów, podoba im się to, 
że codziennie dowiadują się czegoś
nowego. Są pełne zapału i entuzjazmu.
Przed nimi jeszcze długie lata nauki,
zrobiły jednak już pierwszy, ten naj−
ważniejszy krok na drodze wiedzy.

Tekst i foto URSZULA STOLORZ

Święto 
pierwszoklasistów

IIddęę ddoo sszzkkoołłyy,,
AA zzee mmnnąą pprrzzyyjjaacciieellee..

ŚŚppiieewwaamm wweessoołłoo,, 
BBoo pprrzzyyggóódd cczzeekkaa wwiieellee..

KKiimm jjaa jjeesstteemm??
WWiiee kkaażżddyy zz WWaass..

DDoo ppiieerrwwsszzeejj kkllaassyy,,
IIddęę ppiieerrwwsszzyy rraazz..

☺

Wydawałoby się, że już
wszystko wiadomo. Tym−
czasem o powstającym

w Ścierniach przy ulicy Turystycznej
obiekcie, zaczynają krążyć plotki.
Ktoś słyszał, że powstaje tam szpital,
ktoś inny jest przekonany, że luksuso−
wy − a jakże − dom opieki. Prawda jest
inna i myślałem, że powszechnie zna−
na. Otóż, w miejscu tym powstaje
„Centrum Inicjatyw Gospodarczych −
Inkubator Przedsiębiorczości“ w Bie−
runiu − Ścierniach.

Celem stworzenia Centrum Inicja−
tyw Gospodarczych w Bieruniu jest
inicjatywa lokalnych władz samorzą−
dowych udzielenia wszelkiej pomocy
przy tworzeniu nowych warsztatów
i miejsc pracy. Zdecydowano, że po−
wstanie budynek wielofunkcyjny
mieszczący oprócz funkcji podstawo−
wej, którą jest funkcja biurowo−adm−
inistracyjna, takie funkcje dodatkowe
jak: bankową − mieści filię banku,
pocztową − mieści filię poczty, mały
bar kawiarnię, wszelkiego rodzaju
doradztwo; prawne, finansowe, kre−
dytowe, ubezpieczeniowe itd. W bu−

dynku znajdą się też biura i magazy−
ny podręczne w części piwnicznej do
wynajęcia.

Inwestorem zadania: jest Gmina
Bieruń a wykonawcą wyłonionym
drogą przetargu nieograniczonego
w lutym tego roku, konsorcjum firmy
„Concret“ S.C., z Tychów, ul. Fa−
bryczna 10 oraz „Carbud“ S.A. z Bie−
runia ul. Granitowa 16.

Wartość robót brutto wyniesie:
6.794.458,43 zł a środki na ten cel wy−
łożą Fundusz „Phare“ − Unia Europej−
ska, budżet państwa i gmina Bieruń.
25 maja podpisano umowę a przeka−
zanie planu budowy nastąpiło w dniu
31 maja. Termin zakończenia realiza−
cji zadania przewidziano na 5 sierpnia
2002 r. nic więc dziwnego, że budowa
postępuje w szybkim tempie. 

Jak nas poinformował Jerzy Pa−
pierniok z Wydziału Inwestycji
Miejskich i Remontów Urzędu Mia−
sta Bieruń, zgodnie z projektem ar−
chitektonicznym budynku wykona−
nym przez mgr inż. arch. Marka Uła−
szyna oraz mgr inż. arch. Ryszarda
Malińskiego oraz autora konstrukcji

budynku inż. Macieja Crząszczyń−
skiego budynek posiada ciekawą ar−
chitekturę i estetyczną formę.

Zgodnie z planem w Ścierniach
powstanie budynek trzyskrzydłowy,
czterosegmentowy, piętrowy z użyt−
kowym poddaszem, w całości pod−
piwniczony. Kształt rzutu poziomego
budynku to odwrócona litera „T“
z wejściem głównym od strony ulicy
Turystycznej oraz 4 wejściami bocz−
nymi w części parterowej, w tym do
banku, poczty i baru.

Obiekt będzie posiadał dwie windy
hydrauliczne, jedną oszkloną tzw. pa−

noramiczną z możliwością oglądania
z kabiny windy − otoczenia budynku,
w tym ul. Warszawskiej. Cały budy−
nek będzie podłączony do zewnętrz−
nych sieci wodnej, gazowej, energe−
tycznej oraz telekomunikacyjnej. Na−
tomiast będzie samowystarczalny je−
żeli chodzi o ciepło, ponieważ będzie
posiadał własną kotłownię gazową.
W układach komunikacyjnych bu−
dynku znajduje się pochylnia ze−
wnętrzna dla osób niepełnospraw−
nych, z możliwością wejścia wej−
ściem głównym do budynku, wykoń−
czona nawierzchnią antypoślizgową.

Otoczenie Centrum w Ścierniach
zostanie zagospodarowane jako ob−
szerny parking samochodowy na 50
miejsc, z możliwością objazdu budyn−
ku dookoła i dojazdu od strony ul. Tu−
rystycznej. Wokół budynku i przy ul.
Warszawskiej i Turystycznej zostanie
wykonany chodnik umożliwiający
swobodne dojście do budynku. Ławki
parkowe, zieleń i oświetlenie typu
parkowego będą dodatkowym akcen−
tem i ozdobą otoczenia budynku.

Tak więc tu na razie jest ściernisko
ale będzie........

Centrum w Ścierniach

Tu na razie jest ściernisko.... 

Utwory Wolfganga Ama−
deusza Mozarta zagościły 23
września br. w zabytkowych
wnętrzach kościoła św. Wa−
lentego. Koncert przygoto−
wany przez nasze miasto
w ramach Dni Bierunia, uda−
nie wpisał się w imprezę fe−
stiwalową zatytułowaną
„Jesień organowa w powie−
cie bieruńsko − lędzińskim“.

Koncert zespołu kameralnego pod
kierunkiem Przemysława Salamoń−
skiego zapełnił zabytkowy kościółek
pod brzegi. Miłośnicy kameralnych
koncertów stali, bo zabrakło wolnych
miejsc. Wśród gości znaleźli się przed−
stawiciele władz powiatu i miasta. Do−
strzegliśmy między innymi: przewodni−
czącego Rady Miasta Ryszarda Pi−
skorka, burmistrza Ludwika Jagodę,
wiceprzewodniczącego Józefa Berge−
ra i dyrektora BOK Irenę Grabowską.

Melomani wysłuchali między inny−
mi „Kwartet fletowy D−dur, „Tu vir−
ginum Corona“ z Exuultatae Julbilate,
„Agnus Dei“ z Mszy C−dur Korona−
cyjnej i „Eine Kleine Nachtmusic“.
Wystąpili: Przemysław Salamoński,
gra na organach, Ewa Pytel − Polak −
sopran, Adam Romański − skrzypce,
Dawid Dancewicz − skrzypce, Mał−
gorzata Szczepańska − altówka, Łu−
kasz Tudzierz − Wiolonczela i Ga−
briela Wąż − flet. Zachwyt publicz−
ności wzbudził wykonanie „Eine kle−
ine Nachtmusic“. Cały występ pu−
bliczność nagrodziła gromkimi bra−
wami.

Poziom koncertu można porównać
do kameralnych występu zespołów
w ramach corocznych „Wieczorów
u Telemanna“ w pałacu książąt psz−
czyńskich. Cykl festiwalowy zainau−
gurował koncert w kościele pod we−
zwaniem Narodzenia Świętego Jana
Chrzciciela w Bojszowach 22 wrze−

śnia. Patronat medialny na koncertem
objęło Polskie Radio Katowice. 

Kolejny koncert odbył się 30
września br. Wystąpił chór
mieszany, działający przy

kościele pod wezwaniem Najświęt−
szej Marii Panny z Lourdes w Krako−
wie. Do tej pory ma swoim koncie
kilka znaczących sukcesów, między
innymi pierwsze miejsce na konkursie
chórów kościelnych w Warszawie, zaś
w ubiegłym roku na festiwalu na ogól−
nopolskim festiwalu w Katowicach
zdobył jego grand prix. Koncertował
też dla papieża Jana Pawła II.

Podczas występu w kościele św.
Barbary w Bieruniu Nowym nawiązał
programem artystycznym do miesiąca
października, kiedy to w kościele
wszyscy katolicy codziennie odmawia−
ją różaniec. Zaśpiewał między innymi
pieśni poświęcone Matce Boskiej,
w tym także stare, archaizowane ma−
ryjne utwory. Wśród gości byli przed−
stawiciele władz miasta z przewodni−
czącym Ryszardem Piskorkiem i bur−
mistrzem Ludwikiem Jagodą oraz sta−
rosta Piotr Czarnynoga, wielki miło−
śnik muzyki klasycznej, szczególnie
organowej.

— W sposób szczególny cieszę się,
że możemy posłuchać występu tak zna−

komitych artystów z Krakowa. Jest to
wielkie wydarzenie kulturalne i arty−
styczne. Główny akcent obchodów
„Dni Bierunia“ miał swoje miejsce
9 września w Bieruniu Nowym, w tym
kościele. Dziękowano tutaj za tego−
roczne plony. Dzisiejszy koncert zamy−
ka oficjalnie tegoroczne obchody dni
naszego miasta − powiedział przewod−
niczący Ryszard Piskorek, zachęcając
wszystkich melomanów do wysłucha−
nia występu krakowskich artystów.

Po koncercie doszło do sympatycz−
nej wymiany płyt. Nasi goście będący
u progu koncertów w USA zostali ob−
darowani płytami z muzyką organo−
wą nagraną w św. Barbary aby mogli
spopularyzować ją za oceanem. Z ko−
lei w Bieruniu zostaną płyty z muzy−
ką krakowskiego chóru.

Od redakcji
Tegoroczne „Dni Bierunia“ obfito−

wały w mnóstwo imprez i atrakcji. Do
największych wydarzeń trzeba zali−
czyć wizytę premiera Jerzego Buzka,
VIII Przegląd Zespołów Folklory−
stycznych Bieruń 2001 i Dożynki. Od−
wołano festyny na Ścierniach, Bijaso−
wicach i przy SP nr 3 w Bieruniu No−
wym z powodu tragicznych wydarzeń,
jakie rozegrały się w Stanach Zjedno−
czonych.

Improwizacje na chór i organy


