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Zapadły już ustalenia
dotyczące  siedziby
Powiatu Ziemskiego

Tyskiego. Pod uwagę branych
było kilka kandydatur na loka−
lizację. W ostatnim czasie
rozważano już tylko dwie pro−
pozycje: „Dom Górnika”
w Lędzinach i naszą bieruńską
Triadę. Ostatecznie na stycz−
niowej sesji Rady Powiatu
stosunkiem głosów 16 za  i 9
przeciw  radni wyrazili wolę
by siedziba powiatu była
w Triadzie. Za Triadą  byli
wszyscy radni reprezentują−
cy w powiecie Bieruń czyli 9
osób, 3 radnych z Bojszów, 3
z Chełmu i 1 z Imielina.
Ostateczna decyzja należy do
władz państwowych którym
rada powiatu przedstawi
w najbliższym czasie propozy−
cję nowej siedziby. Gdyby de−
cyzja ta była zgodna z wolą ra−
dy siedzibą powiatu będzie
bieruńska Triada natomiast —
co podkreśla starosta Piotr
Czarnynoga — siedziby
konkretnych instytucji muszą
być podzielone pomiędzy po−
szczególne gminy.

Poniżej publikujemy tekst
Krystyny Trzońskiej który
jest fragmentem przygotowa−
nego przez nią w imieniu
władz naszego miasta,  zesta−
wu argumentów za umiejsco−

wieniem siedziby powiatu
w Triadzie. Właśnie te argu−
menty ostatecznie przekonały
radnych.   

¬ ¬ ¬ 
Obiekt TRIADY położony

jest przy trasie dróg krajo−
wych: relacji Tychy−Oświęcim
nr 950 oraz Mysłowice−Boj−
szowy nr 934. Stąd w ciągu 2
minut można dotrzeć do naj−
bliższych przystanków autobu−
sowych a w ciągu 10 minut do
dworca PKP.

Aktualnie gmina Bieruń po−
siada połączenia liniami auto−
busowymi ze wszystkimi jed−
nostkami powiatu tyskiego
w tym:
z Bojszowami za pośrednic−

twem linii PKS i S Oświę−
cim S.A 551, 574 oraz 581
(średnio co 30 min.);     

z Chełmem Śląskim i Imieli−
nem linią PKSiS Oświęcim
S.A 554 (średnio co 1 godz.)

z Imielinem dodatkowo linią
995 (średnio co 1 godz.)

z Lędzinami liniami KZK
GOP 931 i 995 (średnio co
40 min.).
Jednocześnie pomiędzy Bie−

runiem Starym i Nowym funk−
cjonuje komunikacja autobu−
sowa średnio co 17 min., zaś
w uzupełnieniu komunikacja
mikrobusowa organizowana
zarówno przez gminę jak
i przewoźników prywatnych
co zwiększa częstotliwość po−
łączeń.

ciąg dalszy na str. 2
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W części roboczej Rada

podjęła następujące uchwały:
l w sprawie wysokości sta−

wek podatku od nieruchomo−
ści oraz poboru tego podatku
w drodze inkasa,
l w sprawie wysokości sta−

wek podatku od środków
transportowych,
l w sprawie podatku od po−

siadania psów,
l w sprawie wprowadzenia

opłaty administracyjnej,
l w sprawie wysokości

dziennych stawek opłaty tar−
gowej.

Wszystkie uchwały dotyczą−
ce podatków i opłat zostały opu−
blikowane w pełnym brzmieniu
w innej części. W tym miejscu
należy zwrócić uwagę, że
podejmując je Rada Miejska nie
skorzystała z możliwości wpro−
wadzenia maksymalnej wyso−
kości stawek dopuszczonych
prawem czyli z możliwości
uzyskania z tego tytułu opty−
malnych dochodów. W porów−
naniu do innych sąsiednich
gmin stawki są porównywalne,
a w wielu pozycjach niższe.

ciąg dalszy na str. 4
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W dniu 29 grudnia 1998 r. odbyła się IX Sesja Zwy−
czajna Rady Miejskiej Bierunia. Była to równocześnie
III Sesja Rady III kadencji. Składała się ona z dwóch
części. Pierwsza miała charakter roboczy i podczas
niej podejmowane były uchwały lub decyzje. Druga
część miała charakter uroczysty.

W czwartek 17 grudnia Je−
rzy Zelnik  trzy razy przy peł−
nej sali prezentował oparty na
własnym scenariuszu program:
„Idę z daleka nie wiem z pie−
kła czyli z raju” z muzyką
Wojciecha Konikiewicza.

Po spektaklach które były
dużym przeżyciem artystycz−
nym poprosiliśmy popularne−
go aktora o wywiad dla Rodni.

— Gratulujemy tak wspa−
niałego przyjęcia publiczno−
ści. Proszę nam powiedzieć
jak się Pan czuje po tych
przedstawieniach...

— Dzisiaj w Bieruniu popeł−
niłem rekord Europy. Trzy razy
musiałem zagrać Mickiewicza.
Dwa razy przed południem
i raz wieczorem − tu w Jutrzen−
ce. Chciałbym jednak podkre−
ślić, że staram się za każdym
razem, grać tego Mickiewicza
inaczej. Mam wrażenie, że naj−
lepsza publiczność jaką w ży−
ciu spotkałem jest w Bieruniu.
Nie mówię tego żeby kokieto−
wać ale udział  publiczności
w tych przedstawieniach dał
mi taką energię, że mimo gry−
py zagrałem trzy spektakle.

ciąg dalszy na str. 2

Ostatni dzień roku, na−
zywany dawniej na
Górnym Śląsku rów−

nież wigilią Nowego Roku lub
Starym Rokiem, dopiero w la−
tach międzywojennych zaczy−
na być nazywany coraz po−
wszechniej Sylwestrem. Nic
więc dziwnego, że Rodnia
w poprzednim numerze,  za−
praszała w imieniu Rady Mia−
sta, Urzędu Miejskiego i Bie−
ruńskiego Ośrodka Kultury na
imprezę „Sylwester na Ryn−
ku”. Jak zwykle i tym razem
Bieruniacy dopisali. Tłumnie
przybyli na plac przed ratu−
szem czemu obok gościnności
gospodarzy sprzyjała wcale
nie zimowa aura. Inaczej niż
w innych miastach, u nas bawi−
ły się wszystkie pokolenia.
Niektórzy mieszkańcy wycho−
dzili z domów by obejrzeć po−
kaz ogni sztucznych a spo−
tkawszy sąsiadów i znajomych
zostali by złożyć sobie życze−
nia i wspólnie spełnić toast.
Widzieliśmy i małe dzieci, du−

żo młodzieży i osób w średnim
wieku ale spotkaliśmy również
kilku sędziwych mieszkańców.
Prowadzący zabawę prezenter
starał się „puszczał” muzykę
„dla każdego” i dlatego, na wy−
pełnionym szczelnie od 23.00
Rynku, pełno było tańczących,
skaczących i podrygujących.
Bawiono się jednakowo dobrze
w małych, jak i większych

grupach. Chłopcy już wcze−
śniej kupili dla swoich dziew−
czyn czapeczki z kartonu. Do
północy tańczono rzucano ser−
pentyny i obsypywano się kon−
fetti. Radosna zabawa przebie−
gła zupełnie spokojnie a nad
bezpieczeństwem uczestników
dyskretnie czuwali funkcjona−
riusze Straży Miejskiej. 

ciąg dalszy na str. 7
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Grudniowym przebo−
jem Bieruńskiego Ośrod−
ka Kultury  były spotka−
nia z aktorem Jerzym
Zelnikiem w roli Adama
Mickiewicza zorganizo−
wane w 200 rocznicę
urodzin wieszcza. 

SSSSyyyyllllwwwweeeesssstttteeeerrrr     ‘‘‘‘99998888

— Panie przewodniczący
gratuluję wyboru na tak za−
szczytne stanowisko. Jest
pan nową postacią w samo−
rządzie, proszę się nam za−
tem przedstawić.

— Tak, ma pan rację bo−
wiem pracą w administracji
państwowej zajmuję się od

niedawna, nigdy  wcześniej nie
pracowałem jako radny.

Na codzień jestem Zastępcą
Dyrektora d/s Pracy w KWK
„Piast“. Z pochodzenia jestem
nowobojszowianinem zamie−
szkałym aktualnie w Bieruniu
Nowym.

ciąg dalszy na str. 3
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Z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Tyskiego
BERNARDEM BEDNORZEM

Wywiad
z JERZYM

ZELNIKIEM

Siedziba starostwa (?).

Życzenia od Władz Miasta.
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dokończenie ze str.1

Należy zauważyć, że Gmi−
na Bieruń jako jedyna w po−
wiecie samodzielnie organi−
zuje  i finansuje komunikację
autobusową, co daje możli−
wość natychmiastowego do−
stosowania jej do potrzeb
funkcjonowania Starostwa.
Lokalizacja obiektu pozwala
także na taką zmianę trasy au−
tobusów, aby miejsca ich po−
stoju wyznaczyć w jego bez−
pośrednim sąsiedztwie.

Istnieje również możliwość
uzyskania połączenia pomię−
dzy Bieruniem i Chełmem
poprzez wykorzystanie reali−
zowanego połączenia przez
PKS Rybnik.

Na uwagę zasługują także
połączenia kolejowe linią kole−
jową relacji Mysłowice−Oświę−
cim umożliwiającą połączenie
Bierunia z Imielinem i Cheł−
mem oraz relacji Tychy−Lędzi−
ny dającą  dodatkowe połącze−
nie z Lędzinami.

Na północ od TRIADY po−
między ul. Węglową i Królowej
Jadwigi a ul. Wł. Jagiełły oraz
istniejącymi terenami sporto−
wymi znajduje się grunt gminy
Bieruń. Opracowana koncepcja
przewiduje na tym obszarze
ewentualną lokalizację obiek−
tów aparatu pomocniczego ad−
ministracji zespolonej (służb,
inspekcji itd.) a także miejsc
parkingowych dla ich obsługi.

Aktualnie obiekt TRIADY
dysponuje 35 miejscami par−
kingowymi.

Rada Miejska Bierunia pro−
ponuje przekazanie do wy−
łącznej dyspozycji Starostwa
Powiatu I piętra budynku
TRIADY w segmencie „C”
położonym bezpośrednio
przy ul. Jagiełły oraz potrzeb−
nych pomieszczeń  w seg−
mentach „A” i „B”. Łączna
powierzchnia użytkowa pro−
ponowanych pomieszczeń
w budynkach „A”, „B” i „C”
wynosi 730 m2.

Piętro w segmencie „C”
jest dostępne z wydzielonej
klatki schodowej zaś aktualny
układ pomieszczeń (pokoje
biurowe + gabinety) stwarza
możliwość beznakładowego
i nieskomplikowanego przy−
stosowania do potrzeb Staro−
stwa. Łączna powierzchnia
użytkowa tej kondygnacji
wynosi  ok. 350 m2, w tym
blisko 200 m2 zajmują pomie−
szczenia biurowe, zaś 60 m2

sala narad.
Dodatkowym walorem tego

segmentu jest zlokalizowanie
w jego kubaturze banku PKO
BP oraz siedziby Straży Miej−
skiej, wyposażonej w sprzę−

żony z policją system alarmo−
wania ludności oraz system
szybkiego powiadamiania
w przypadku klęsk żywioło−
wych. Obecność ośrodka dys−
pozytorskiego Straży pełnią−
cego służbę w systemie cią−
głym zapewnia jednocześnie
dozorowanie i zabezpieczenie
wszystkich segmentów co
w efekcie eliminuje koniecz−
ność ponoszenia dodatko−
wych kosztów dozoru.

Istnieje także możliwość
udostępnienia II kondygnacji
segmentu „B”, na której znaj−
duje się duża sala konferen−
cyjno−prelekcyjna o po−
wierzchni blisko 90 m2

z funkcjonującym bufetem.
Znajdujące się na tej kondy−
gnacji także pomieszczenia
biurowe (o powierzchni użyt−
kowej ok. 90 m2) mogą służyć
do ewentualnego wykorzysta−
nia przez agendy Starostwa. 

W sytuacji, gdy zajdzie po−
trzeba połączenia i skoordy−
nowania zadań w zakresie po−
mocy społecznej, dla Staro−
stwa Powiatu może być także
udostępniony segment „A”.
Posiada on pomieszczenia
biurowe (w tym także pomie−
szczenie spełniające wymogi

kasy) o łącznej powierzchni
użytkowej 90 m2. W segmen−
cie tym znajduje się również
wielofunkcyjna sala wraz
z pełnym zapleczem kuchen−
nym o powierzchni 110 m2.

Obiekt TRIADY został od−
dany do użytku pod koniec
1996r. Jest więc budynkiem
nowym i nowoczesnym, do−
stępnym dla osób niepełno−
sprawnych, wyposażonym we
wszystkie instalacje (w tym
komputerową, teletechniczną
itd.). Jako obiekt wielofunk−
cyjny, użytkowany jest zgo−
dnie z założeniami przyjętymi
na etapie jego budowy i speł−
nia szereg zadań z zakresu ad−
ministracji publicznej.

Na terenie miasta Bieruń
istnieją także realne możliwo−
ści udostępnienia pomie−
szczeń dla innych agend Sta−
rostwa:

w budynku przy ul. Chemi−
ków o powierzchni docelowo
ok. 300 m2,

poradni psychologiczno−pe−
dagogicznej przy ul. Kościel−
nej aktualnie świadczącej tak−
że usługi na rzecz miasta Lę−
dziny i gminy Bojszowy. Mo−
że ona docelowo obsłużyć
wszystkie gminy powiatu.

W trakcie podejmowania
decyzji dotyczących lokali−
zacji Starostwa w Bieruniu
należy wziąć pod uwagę
między innymi:

Bieruń leży na trasie bar−
dzo ważnych ciągów komu−
nikacyjnych drogowych
i kolejowych w stosunku do
pozostałych gmin powiatu
posiada położenie centralne.

Bieruń posiada największy
potencjał gospodarczy, za−
równo pod względem liczby
jak i różnorodności posiada−
nie przez gminę największe−
go budżetu oraz jednego
z najwyższych dochodów
w przeliczeniu na jednego
mieszkańca, budżet gminy
Bieruń w odniesieniu do po−
zostałych gmin powiatu jest
najmniej uzależniony od do−
chodów z górnictwa, posia−
danie największej po−
wierzchni wśród gmin Po−
wiatu 4019 ha a po włącze−
niu osiedla Homera 4030 ha,
ulokowanie na terenie gminy
2 szkół ponadpodstawowych
w których łączna liczba
uczniów przewyższa łączną
liczbę uczniów w placów−
kach tego typu w pozosta−
łych gminach, na terenie

gminy zlokalizowane są no−
woczesne placówki służby
zdrowia pozwalające na
świadczenie szeregu usług
medycznych dla wszystkich
gmin Powiatu w rejonie pro−
ponowanej siedziby Staro−
stwa, przy ul. Wawelskiej
znajduje się także obiekt bę−
dący własnością gminy Bie−
ruń, którym zainteresowany
jest Sąd Wojewódzki w Ka−
towicach. W ocenie Prezesa
tego Sądu obiekt ten mógłby
służyć na cele wymiaru spra−
wiedliwości, w obrębie ul.
Warszawska−Turystyczna
przewidziana jest lokalizacja
Bieruńskiego Centrum Ad−
ministracji i Komercji odle−
głego od budynku TRIADY
o ok. 3 km. Dla jednego
z obiektów wykonano już
dokumentację budowlaną.
Realizacja centrum umożli−
wia między innymi ulokowa−
nie obiektów aparatu pomoc−
niczego administracji zespo−
lonej. Jednocześnie gmina
Bieruń jest przygotowana do
rozpoczęcia budowy obiektu
mieszczącego wszystkie
podstawowe agendy Staro−
stwa.

KRYSTYNA TRZOŃSKA

dokończenie ze str. 1

— Czy w dzisiejszych czasach po−
trzebujemy jeszcze Mickiewicza czy
też jest to kolejny spektakl „ku czci
i z okazji”?

— Gdybym nie wierzył w to co robię,
tylko robił to ku czci to wolałbym poje−
chać do domu. Jestem ryzykantem ale
nie głupcem mam nadzieję. Głupiec
i mały człowiek w zawodach artystycz−
nych wykonuje swą pracę ku czci i dla
pieniędzy. Człowiek który kocha swój
zawód robi to dla tego, że musi to robić.
Nie może bez tego żyć tak jak nie da się
żyć bez miłości, bez kobiety, bez wiel−
kiej pasji. Serdecznie współczuje lu−
dziom którzy zarabiają pieniądze i nie−
nawidzą tego co robią. Ja, 12 sierpnia,
z pewnym entuzjazmem, radością i nie−
pewnością postawiłem kropkę. Napisa−
łem koniec zamykając scenariusz tego
spektaklu. Z radością i niepewnością za−
razem co to będzie. Bo, nigdy nie wiado−
mo jaki będzie efekt danego przedsię−
wzięcia do momentu do którego czło−
wiek się nie zetknie z publicznością.

— Zawód aktora wymaga tego by
raz być Mickiewiczem, raz łotrem.
Która z tych ról zawodowych  bar−
dziej panu odpowiada?

— Przez ostatnie 10 lat gram role ko−
mediowe, farsowe. Lekki repertuar i tro−
chę mam już tego dosyć. Jako aktor naj−
lepiej się czułem w rolach bardzo głębo−
kich, złożonych, romantycznych, tra−
gicznych. I nagle od wielu wielu lat
gram role czysto komediowe. A ponie−
waż człowiek, aby się rozwijał potrzebu−
je odmiany, postanowiłem poszerzyć
swój repertuar o Mickiewicza i być mo−
że, w tej chwili Mickiewicz jest moim
lekarstwem.

— Czasy są jednak  takie, że pu−
bliczność szuka raczej lekkiej sztuki...

— To prawda. Ale ja jestem od tego –
jeśli już ten temat pan porusza – by ludzie
się opamiętali. Jestem przekonany, może
w swej małej duszy i małym umyśle, że

świat w tej chwili ostro zjeżdża w dół.
Ostro! I ja muszę być jednym z tych pię−
ciuset, a może pięciu milionów  donkiszo−
tów na świecie. Mówię bardzo nieskro−
mnie ale chciałbym jakoś uratować świat .
W swojej naiwności, głupocie i romanty−
zmie nie wystygłem. Więcej, liczę na to,
że potrząsnę trochę ludźmi. Jak bym im
dawał taką papkę jaka idzie w telewizji, to
byłbym zbrodniarzem. Przyczyniłbym się
do tego samobójstwa które ludzkość i tak
popełni. Ale jest pewna nadzieja i żeby
utrzymać tę nadzieję ja robię Mickiewicza.
Mam świadomość, że jest to działanie
które zauważy Pan Bóg, Mickiewicz i pa−
rę osób które przyjdą na mój spektakl. Ale
cóż, w małych rzeczach musimy działać.

Każdy w swoim domu czy zawodzie musi
robić coś porządnego. Jak to ktoś powie−
dział : choćby jutro świat miał zginąć
w hekatombie atomowej, jeszcze dziś po−
sadzę drzewo. To jest moja zasada.

— Telenowele oglądają miliony,
Mickiewicza setki. Wydaje mi się, że
trzeba znaleźć coś i dla jednych i dla
drugich. 

— Tak ale nie wolno być wazelinia−
rzem, podlizywaczem. Ja jestem trochę
w opozycji wobec świata. Od paru tygo−
dni, może ma to związek z końcem ty−
siąclecia,  robię rachunek sumienia.
Oczywiście gram w Klanie i mówiąc
cynicznie Klan służy mi w paru spra−
wach. Po pierwsze – zyskać trochę na
popularności i mieć rynkowo troszeczkę
wyższą wartość. Zjednuje to człowieko−
wi widzów chociażby po to by przyszli
na Mickiewicza. Jest to pewien handel
coś za coś. Druga sprawa żeby płacić ra−

chunki. Miewam okresy gorsze i lepsze
finansowo. Jeżeli ten Klan mi się trafił
to jestem bezpieczniejszy finansowo.
Mogę usiąść na dwa miesiące i pisać.
Tak więc kupuję sobie komfort psy−
chiczny i finansowy. Ja przez dwa mie−
siące w chałupce na Podlasiu pisałem
ten spektakl, włożyłem w niego kilka
tysięcy złotych. Musiałem zapłacić
kompozytorowi, napisać scenariusz mu−
siałem wyprodukować kompakt, kupić
kostium wydrukować programy. Jestem
więc od początku do końca producen−
tem tego programu. Podjąłem pewne ry−
zyko. Mogli mi powiedzieć dziękujemy
panu nas to nie interesuje. Nie mniej,
gdyby nawet tego nikt nie kupił, miałem
taka przyjemność odkrywając tego Mic−
kiewicza, że nie żałowałbym.

— Wspomniał pan rok dwutysięcz−
ny. Czy upatruje pan w mistycyzmie,
ruchu New Age  powrotu nowego ro−
mantyzmu, nowej mody na roman−
tyzm i romantyków?

— To jest bardzo trudny temat. Mam
poczucie tego, że żyjemy na zakręcie
i w leku. W bardzo niepewnych czasach.
Czasach w których się bardzo wielu rze−
czy boimy. Zaczynamy przegrywać ze
światem przestępczym, zaczynamy gnić.
Teraz jest pytanie kto wygra czy ludzie
uczciwi czy przestępcy. To jest mój pro−
blem jako Polaka. Druga sprawa to
świat, wystarczy poczytać gazety by do−
wiedzieć się co tam się dzieje. Żyjemy
na wulkanie, każdego dnia możemy się
dowiedzieć, że pojutrze już nie będzie
świata. Szansę przeżycia w pełnej energii
mają ci którzy maja tą filozofię życia
o której mówiłem. Szczęśliwi są również
głupcy bo oni myślą, że wszystko jest
o’key. Nie wolno chować głowy w piasek.
Czasami lubię uciec w prostotę zapo−
mnieć, pójść przez las, porąbać drzewo do
kominka, zagrać w tenisa. Zeskrobać z sie−
bie wszystkie osady w prostym fizycznym
działaniu. Inaczej bym zwariował.

rozmawiał:
ZBIGNIEW PIKSA

Mickiewicz moim lekarstwem

Radni mówią: Tak!

USC kierownik wciąż za−
zdrość tym budzi,
Że przz cały tydzień uszczę−
śliwia ludzi...

Te słowa okolicznościowej
piosenki, śpiewanej dwa lata
temu z okazji  rocznicowych
obchodów urzędów stanu cy−
wilnego w Polsce bardzo do−
brze odnoszą się również  do
pani Agnieszki Adamczyk.
Bierunianka z urodzenia, jest
osobą znaną i cenioną w mie−
ście. Od 1972 roku pracuje
w administracji państwowej−
najpierw w Urzędzie Miasta
Bieruń, w latach 1973−1975
w Urzędzie Miasta i Gminy
Bieruń, następnie  do 1991 ro−
ku w Urzędzie Miejskim
w Tychach. Po odzyskaniu

przez nasze miasto suweren−
ności, znowu w Urzędzie
Miasta Bieruń.

Mógłby ktoś zapytać dlacze−
go o tym piszemy? Otóż, pani
Agnieszka Adamczyk należy
do wąskiego grona pracowni−
ków administracji państwo−
wej, w skali całego wojewódz−
twa, odznaczonych Srebrnym
Krzyżem Zasługi.

Na co dzień pracuje jako na−
czelnik Wydziału Spraw Oby−
watelskich który zajmuje się
sprawami USC, ewidencją
ludności, dowodami osobisty−
mi i sprawami wojskowości.

Korzystając z okazji, ży−
czymy wiele zdrowia, dal−
szych sukcesów w pracy za−
wodowej i satysfakcji w ży−
ciu osobistym. (pa)

Krzyż Zasługi
dla pani Agnieszki Adamczyk

Za pracę
w administracji
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Bezpośrednio po ukończeniu studiów
podjąłem pracę w KWK „Piast“ i tak
jest do dzisiaj.

— Jak to się stało, że pan nie będą−
cy bierunianinem z pochodzenia do−
stąpił tego zaszczytu i reprezentuje
Bieruń na tak strategicznym stanowi−
sku w powiecie.

— Myślę, że duży wpływ na to, że zo−
stałem radnym powiatowym ziemi bie−
ruńskiej było moje podejście do życia,
do pracy, rozwiązywania wielu proble−
mów czasami nietypowych dla mojego
stanowiska. Wyznaję zasadę, że nie ma
rzeczy niemożliwych, których nie da się
zrobić, czasami trzeba działać szybko
i niekonwencjonalnie a na to nie każde−
go stać.

Inna sprawa to to, że nie obiecuję
„gruszek na wierzbie”, jeśli czegoś się
podejmuję staram się zawsze dotrzymać
słowa. W swojej deklaracji wyborczej
zawarłem tylko 5 prawd, którymi będę
się kierował, może to właśnie zdecydo−
wało o moim sukcesie. 

Ważnym aspektem wyboru to moi
wyborcy, wspaniała załoga kopalni
„Piast“  zamieszkała w Bieruniu na osie−
dlu oraz mieszkańcy Czarnuchowic,
których poznałem podczas powodzi no
i w końcu zajmowane przeze mnie ,od
dwóch lat stanowisko Dyrektora d/s Pra−
cy największego zakładu w Bieruniu.

— Czym zamierza się pan szczegól−
nie zająć jako radny powiatu?

— Wspomniałem o kilku prawdach,
którymi będę się kierował.

Najważniejsza to „korzenie” – śląskie
korzenie,  wartości najcenniejsze dla

mnie − wychowanie, szacunek drugiej
osoby, poszanowanie prawa, uczciwość.
Takim chcę być również jako radny, nie−
zależnie od politycznych  anomalii, za−
burzeń.

Kolejny ważny element to poczucie
odpowiedzialności za to co tworzymy.
Dzięki staraniom wielu wspaniałych lu−
dzi poprzednich kadencji rad gmin nie−
możliwe stało się możliwe. Kto wierzył,
że będzie powiat 5 gmin ziemi bieruń−
sko − lędzińskiej. A jednak jest. Teraz na
mnie i na wszystkich radnych spoczywa
wielki obowiązek pielęgnowania i roz−
wijania powiatu, tworzenie nowej histo−
rii naszych ziem,  bowiem na 23 lata po−
wiaty zostały wymazane z mapy Polski.

Dlatego też muszę dołożyć wszelkich
starań aby ten powiat się rozwijał i aby
był najlepszym z 308 powiatów. Jest to
możliwe,  bowiem po tej krótkiej dzia−
łalności od daty wyborów, muszę
stwierdzić, że mamy wspaniałych rad−
nych − rzeczowych, konkretnych.

Ja jako wiceprzewodniczący nie za−
mierzam być w tej grupie radnych tylko
statystą.

— Plany wspaniałe ale czy nie uwa−
ża pan, że dyrektorowanie i jakby nie
było współprzewodniczenie pierwszej
radzie powiatowej, to obowiązki
którym pan może nie podołać?

— Zdaję sobie sprawę z tego, że oby−
dwie funkcje to duża odpowiedzialność.
Praca zawodowa, szczególnie na tym
stanowisku, gdzie często decyduje się

o ludzkich losach (zwolnienia z pracy,
przyjęcia) jest bardzo wyczerpująca ale
myślę, że po prawie dwuletniej pracy na
tym stanowisku, potrafię już sobie ra−
dzić z bardzo trudnymi problemami.
Dodam tutaj, że już w miesiąc po obję−
ciu stanowiska Dyrektora zostałem rzu−
cony na głęboką wodę, dosłownie
i w przenośni bowiem przez  burmistrza
Bierunia  zostałem powołany na szefa
zabezpieczenia socjalnego ludzi, którym
woda zabrała wszystko. Mówię tu o gru−
pie dwustu mieszkańców Czarnucho−
wic, którzy zostali bez dachu nad głową.

Decydując się na kandydowanie do
Rady Powiatu Tyskiego byłem świa−
dom, że muszę znaleźć czas  na tę pracę
i nie mogę pozwolić sobie na markowa−
nie roboty. Poza  tym było to  wyzwanie
dla mnie − tworzyć pierwszy powiat− bo
tak prawdę powiedziawszy, nikt z nas
radnych tak do końca nie wiedział co go
czeka i jak to należy robić. 

To co robimy musimy postrzegać, że
robimy to dobrze a czy tak będzie oceni
to historia. Często mówi się, że reforma
administracji jest źle przygotowana.
Uważam, że Ci co tak mówią i już po
paru dniach narzekają na pewne niedo−
skonałości , pomylili się ze swoim po−
wołaniem. Przecież nikt nie przyniesie
recepty na wszystko, nikt nie powie, że
tak należy robić, po to się jest radnym,
starostą by szukać rozwiązań najlep−
szych, może czasami niekonwencjonal−
nych, innych niż każe obyczaj, ale tylko

w ten sposób tworzy się nowe prawo.
Ja takim zamierzam być.
— Co uważa pan za najistotniejsze,

cele i zadania do realizacji w pierw−
szej kolejności?

— Myślę, że bardzo istotnym ele−
mentem naszych działań będzie mimo
wszystko usytuowanie starostwa oraz
siedzib najważniejszych agend na tere−
nach naszych gmin czyli jednym sło−
wem przybliżenie ich do mieszkańca.
Do Tychów czyli aktualnie naturalnej
siedziby  powiatu każdy mieszkaniec
gmin ma  daleko  a nie o to chyba w re−
formie administracji chodziło.

Widzimy konkretne działania burmi−
strzów i wójtów naszych pięciu gmin
w kierunku pomocy temu co się tworzy.

Nasz budżet jest na 1999 rok bardzo
skromny, nie stać nas na poważne inwe−
stycje, toteż władze naszych miast wy−
stąpiły z konkretnymi propozycjami od−
dania nieodpłatnie budynków pod te
agendy.

Na wyjątkową uwagę zasługuje decy−
zja naszych władz bieruńskich, która
głosami wszystkich radnych przekazała
„perłę“ budownictwa administracyjnego
tzw.“Triadę“ na perspektywiczną siedzi−
bę Starostwa.

Jeśli ta współpraca gmin dla dobra
tworzącego się powiatu będzie tak wy−
glądała jak pokazali to radni Bierunia, to
wierzę, że w szybkim czasie załatwimy
sprawy, które jeszcze nie tak dawno by−
ły nie do załatwienia.

— Czy nie uważa pan, że to może
być nie zawsze możliwe?

Nieprawda. Ustawa administracyjna
dopuszcza do dwóch lat dokonywanie
zmian oraz eliminowanie niedogodności,
bowiem każdy z 308 powiatów ziemskich
może takie problemy mieć. Ponadto
w czasie ostatniej wizyty Wicepremiera
Janusza Tomaszewskiego w NSW S.A.
uzyskaliśmy poparcie naszych działań
w kierunku poprawienia tego co dla po−
wiatu tyskiego ziemskiego jest najlepsze.
Liczymy na zrozumienie naszych proble−
mów. Poza tym jak powiedziałem  twórz−
my nowy ład i porządek społeczny, twórz−
my nowe prawo bo po to nas powołano.

Ta kadencja rady będzie bardzo trud−
na bowiem decyzje jakie podejmiemy
skutkować będą na lata, dlatego też mu−
szą to być decyzje pewne, wyważone. 

Liczę − jako wiceprzewodniczący, na
dojrzałość polityczną radnych, na to, że
partykularyzm gminny zostawią przed
drzwiami sali posiedzeń rady. Po pierw−
szych obserwacjach i głosowaniach
uchwał wierzę, że ta rada naprawdę mo−
że wpisać się w historię tej ziemi.  

Nie zapominajmy, że to pierwszy po−
wiat w wolnej Polsce, powiat na przeło−
mie tysiącleci, to chyba zobowiązuje. To
będzie historia tej ziemi, naszej ziemi.

— Dziękuję za rozmowę i życzę pa−
nu i całej radzie takiego postrzegania
swojej roli radnego jakie są pana wizje.

rozmawiał:
ZBIGNIEW PIKSA
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28 grudnia 1998 roku,  16 par mał−
żeńskich z Bierunia otrzymało Me−
dale za Długoletnie Pożycie Małżeń−
skie. Znaleźli się wśród nich pań−
stwo: Zofia i Emanuel Dudek, Hele−
na i Ignacy Hadryan,  Agnieszka
i Paweł Jastrzemski, Anna i Alojzy

Kędzior, Ludmiła i Franciszek
Krzempek, Agnieszka i Tomasz Ma−
teja, Helena i Józef Mucha, Rozalia
i Stanisław Musiał, Cecylia i Alojzy
Niesyto, Zofia i Franciszek Noras,

Marta i Paweł Roezner, Marta i Sta−
nisław Rogalski, Ernestyna i Jerzy
Skupień, Helena i Józef Wydra, An−
na i Wilhelm Zmieskol oraz Maria
i Ludwik Wioska. 

Gości powitała, pełniąca tego dnia
honory pani domu − Agnieszka
Adamczyk  naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta. 

Medale w imieniu Prezydenta
Rzeczpospolitej wręczali gospodarze
miasta burmistrz Ludwik Jagoda
i przewodniczący Rady Miasta Ry−
szard Piskorek. 

Każda pani otrzymała bukiet kwia−
tów a panowie gratyfikację z Urzędu
Miasta. Przedstawiciele zakładów
w których kiedyś pracowali jubilaci
wręczali okolicznościowe upominki.

Wspaniałą oprawę uroczystości
stanowił koncert kolęd w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
przygotowany pod kierownictwem
nauczycielek – pań: Barbary Nowak
i Agaty Parysz−Urbaś.

W imieniu odznaczonych jubila−
tów podziękowania złożył pan Lu−
dwik Wioska.

Do życzeń i wyrazów szacunku za
długoletnie wzorowe pożycie mał−

żeńskie, wychowanie dzieci, pracę
na rzecz miasta i kraju dołącza się
nasza redakcja życząc jednocześnie
wielu lat wspólnego pożycia w zdro−
wiu i wszelkiej pomyślności. (M)

Złote gody 16 bieruńskich par.

Dostojni Jubilaci
W końcu minionego roku,

w Jutrzence podejmowano go−
ści szczególnych. Złote Gody
to jubileusz którego wszyscy
zazdroszczą a tych którzy go
obchodzą, darzymy wyjątko−
wym szacunkiem. W pierw−
szym odruchu myślimy − im by−
ło łatwiej, żyli w lepszych cza−
sach. Dopiero potem przycho−
dzi opamiętanie, przecież ci lu−
dzie brali ślub pięćdziesiąt lat
temu, w 1948 roku. Trudno
więc ich młodość zaliczyć do
łatwych czasów. Oni sami
wspominają swe młode lata
jak najpiękniej. 

Nie będę statystą w Powiecie
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l w sprawie zmian budżetu
Podjęcie uchwały miało na

celu zapewnienie dyscypliny
budżetowej. Zmiany dotyczy−
ły zarówno zwiększenia do−
chodów budżetowych i
zwiększenie wydatków jak
i zmniejszenie dochodów
i zmniejszenie wydatków.
Zwiększenie dochodów zwią−
zane było m.in. z realizacją
decyzji Urzędu Wojewódz−
kiego w Katowicach, Woje−
wódzkiego Funduszu Ochro−
ny Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Na rachunek gminy
wpłynęły dodatkowe środki
finansowe i Rada Miejska
musiała je wprowadzić
zwiększając dochody oraz
wydatki. W obu pozycjach
były to konkretne działania
czyli w ślad za konkretnym
dochodem wynikającym ze
ściśle określonej decyzji szły
konkretne wydatki np. na za−
kup wapna nawozowego do
wapnowania gleb zalanych
w czasie powodzi, remont
dróg, naprawę kanalizacji de−
szczowej, modernizację zabu−
dowań szkolnych w Czarnu−
chowicach itd. Dodatkowe
środki w znacznej części do−
tyczyły likwidacji skutków
powodzi. Pozostałe środki,
które wprowadzono po stro−
nie dochodów związane były
m.in.       z udzieleniem pomo−
cy rodzinom zastępczym,
wpływami z hali większymi
od planowanych, pomocą dla
środowiska kombatanckiego
itd. Zmniejszenie z kolei docho−
dów to realizacja decyzji Urzę−
du Wojewódzkiego zmniejsza−
jąca dotację celową w związ−
ku z rozwiązaniem porozu−
mienia na wykonywanie za−
dań powierzonych z zakresu
ochrony zdrowia.

Inne zmiany leżały w gestii
Rady i dotyczyły przesunięć
środków na różnych zada−
niach w celu np. dokonania

zakupu samochodu dla OSP
Bieruń Nowy, modernizacji
zabudowań szkolnych w Bija−
sowicach itd. W wyniku obli−
gatoryjnej realizacji wszyst−
kich zewnętrznych decyzji
budżet gminy uległ zmniej−
szeniu.
l w sprawie zbycia w for−

mie bezprzetargowej nieru−
chomości stanowiącej wła−
sność gminy.

Rada postanowiła zbyć
osobie fizycznej w formie,
o której mowa wyżej działkę
o pow. 130 m2 położoną
w Bieruniu Starym.
l w sprawie zasad doty−

czących stosowania opłat za
usługi przedszkoli w Bieruniu

Realizując postulaty więk−
szości rodziców dzieci uczę−
szczających do przedszkoli
Rada postanowiła wprowa−
dzić jednakową stałą stawkę
miesięczną opłaty w wysoko−
ści 65 zł od dziecka w miejsce
kilku, które uzależnione były
od dochodu. Ponadto Rada
wprowadziła ulgi i zwolnie−
nia od opłaty związane z ab−
sencją chorobową względnie
uczęszczaniem do przedszko−
la rodzeństwa.

Pełny tekst uchwały opu−
blikowano w innym miejscu.
l w sprawie ustalenia

opłaty za ścieki wprowadzone
do zbiorczych urządzeń kana−
lizacyjnych w Bieruniu

Rada postanowiła ustalić
opłatę odpowiednio:
1,22 zł za 1 m3 od gospo−

darstw domowych oraz
ścieków dowożonych wo−
zami asenizacyjnymi do
oczyszczalni ścieków,

1,69 zł za 1 m3 od podmiotów
prowadzących działalność
gospodarczą.
Stawki te będą obowiązy−

wały od 01.01.1999 r.
l w sprawie ustalenia do−

płat do ceny oczyszczenia
1 m3 ścieków odprowadzo−
nych przez mieszkańców
i podmioty gospodarcze Bie−

runia do oczyszczalni ście−
ków w Bieruniu Nowym.

Uzyskanie od kompetent−
nych organów wszystkich
wymaganych zezwoleń,  do−
puszczeń jak i skrócenie roz−
ruchu technologicznego
oczyszczalni ścieków pozwo−
liło na wprowadzenie opłat,
o których mowa w wyżej
przytoczonej uchwale.

Szacunkowy koszt oczy−
szczenia 1 m3 ścieków jest
wyższy i wynosi 3,00 zł.
Ustalono go w oparciu o sza−
cunkowe koszty eksploatacji
wstępnej oczyszczalni. Ozna−
cza to, że pracująca na części
mocy produkcyjnej oczy−
szczalnia ścieków w Bieruniu
Nowym wymaga dotowania.
Będzie to czyniła Rada Miej−
ska dopłacając do każdego
oczyszczonego m3. Koszty te
będą zmieniały się w miarę
dochodzenia do pełnej mocy
przerobowej przez oczy−
szczalnię i podłączania do
sieci kanalizacyjnej kolej−
nych posesji.

Referując obie w/w uchwa−
ły Burmistrz poinformował
Radę o wpłynięciu prośby
Nadwiślańskiej Spółki Wę−
glowej SA w Tychach w spra−
wie poręczenia na udzielenie
kredytu w kwocie 1.500.000
zł przez gminę na rzecz Spół−
ki. Rada postanowiła odłożyć
podjęcie uchwały do czasu
zmiany okoliczności i uwa−
runkowań leżących po stronie
górnictwa.

W bloku
informacyjnym:

Przewodniczący Rady po−
informował o wpłynięciu
prośby:
l mieszkanki Kazachsta−

nu, aby Rada wyraziła zgodę
na przyjęcie jej i pozostałych
czterech członków rodziny do
Bierunia.

Z uwagi na brak wolnych
mieszkań komunalnych, na
które oczekują również mie−

szkańcy Bierunia oraz brak
możliwości w zapewnieniu
stałej pracy prośba nie może
być spełniona;
l mieszkańca osiedla przy

ul. Węglowej Pana Andrzeja
Durysa, który ponownie
zwrócił się o pokrycie części
kosztów procesu, prowadzo−
nego z administracją osiedli.
W przypadku korzystnego
orzeczenia, korzyść w postaci
mniejszych opłat  za nośniki
energii uzyskają inni mie−
szkańcy osiedli.

W związku z brakiem
możliwości prawnych na par−
tycypację w kosztach procesu
toczonego przez osobę fi−
zyczną z innym podmiotem
Rada nie uwzględniła prośby.
Zasugerowano natomiast, że
pan A. Durys posiadając ni−
skie dochody może zwrócić
się do sądu o zwolnienie
z kosztów. Może również
zwrócić się do mieszkańców
na rzecz, których działa
o partycypację w kosztach
procesu.

Przewodniczący Rady za−
proponował Radzie uzupeł−
nienie składów Komisji
o członków spoza Rady. Ra−
da po zapoznaniu się z nazwi−
skami i sylwetkami  kandyda−
tów podjęła uchwałę:
l w sprawie uzupełnienia

składu komisji stałych Rady
Miejskiej o osoby spoza Ra−
dy.

Każdą komisję stałą poza
komisją rewizyjną, która mo−
że się składać wyłącznie
z radnych uzupełniono o czte−
rech członków spoza Rady.

Sporo emocji 
wzbudziły wśród

radnych dwa tematy:

l organizacja karczmy
piwnej 98 w SP−3,
l potrzeba lokalizacji bo−

iska dla młodzieży ul.
Mlecznej.

Przewodniczący Rady
uzgodnił z Radą tematy sesji

wiodących na przyszły rok.
Oto one:
1) styczeń— Rozliczenie za−

dań inwestycyjnych za
1998 r.

2) luty— Przyjęcie budżetu
oraz głównych kierunków
działań oświatowych wy−
nikających z reformy
szkolnictwa

3) marzec — Przyjęcie spra−
wozdania komisji rewi−
zyjnej − udzielenie abso−
lutorium Zarządowi Mia−
sta

4) kwiecień — Bezpieczeń−
stwo publiczne obywateli

5) maj — Restrukturyzacja
górnictwa i wynikające
z tego zadania dla gminy

6) czerwiec — Stan kultury
i sportu w mieście oraz
działania w kierunku dal−
szego  ich rozwoju

7) lipiec — Dalsze rozwija−
nie różnorodnych form
współpracy z zagranicą −
osiągnięcia miasta w tej
dziedzinie

8) sierpień — przerwa waka−
cyjna

9) wrzesień — Funkcjono−
wanie gminy po powsta−
niu powiatów
— zasady współpracy
oraz stan przygotowań
szkół do nowego roku
szkolnego

10) październik — Funkcjo−
nowanie służby zdrowia
w mieście po jej zrefor−
mowaniu

11) listopad — Projekt bu−
dżetu na rok 2000

12) grudzień — Przyjęcie
stawek podatków i opłat
na rok 2000

Tematy te uzupełnią inne
wynikające z bieżącego funk−
cjonowania gminy.

Sekretarz Miasta poinfor−
mował Radę o realizacji
uchwał z poprzedniej sesji.

Burmistrz złożył Radzie
sprawozdanie z realizacji za−
dań przez Zarząd pomiędzy
sesjami.

W sesji wziął udział Staro−
sta Powiatu Tyskiego Pan
Piotr Czarnynoga. Przybliżył
on Radzie umiejscowienie
prawne Powiatu  oraz podsta−
wowe zadania. Omówił status
aparatu urzędniczego, który
przejął z Urzędu Rejonowego
i zasili go kilku pracowników
Urzędu Wojewódzkiego zwró−
cił uwagę  na czasowość umo−
wy o pracę tej grupy pracow−
ników. Polega ona na tym, że
jeżeli nie przedłuży ich to po
dniu 30 czerwca 1999 r. wy−
gasną.

Zasygnalizował możliwość
oraz celowość zmiany obe−
cnej siedziby Starostwa Po−
wiatu. Stwierdził, że siedziba
ta winna znajdować się w Lę−
dzinach względnie Bieruniu.
Poinformował, że Zarząd Po−
wiatu ustalił kryteria wśród
których jednym jest m.in.
zgoda gminy na przekazanie
konkretnego obiektu na ten
cel. Rada po zapoznaniu się
z wystąpieniem Starosty po−
stanowiła jednogłośnie prze−
kazać na przyszłą siedzibę
Starostwa Powiatu pomie−
szczenia w Triadzie, o ile zaj−
dą przesłanki umożliwiające
zmianę siedziby. Szerzej na
temat funkcji Triady na prze−
ciw, której Lędziny zapropo−
nowały budynek byłego hote−
lu robotniczego zwany „Do−
mem Górnika“ w innej czę−
ści. Przedstawiając ewentual−
ną lokalizację Starostwa
w Triadzie uczyniono to
w sposób przejrzysty i kon−
kretny bez dozy emocji z za−
chowaniem granic pomiędzy
realiami i prestiżem.

Podczas części uroczystej
radni złożyli sobie oraz biorą−
cym udział w sesji naczelni−
kom życzenia. Otrzymali tak
jak w latach poprzednich
świąteczne prezenty w posta−
ci książki, kalendarza itd.
Opracował:

SEKRETARZ MIASTA
MGR JERZY STOK

SPRAWOZDANIE  Z SESJI RADY 
MIEJSKIEJ BIERUNIA

W spotkaniu uczestniczyli oprócz
strony amerykańskiej w osobach p.
Alison Smith i Jane Dailly przedsta−
wiciele Rejonowych Urzędów Pracy
Chrzanowa, Tychów, Pszczyny, Gór−
niczej Agencji Pracy, Dyrektorzy ds.
Pracy  Kopalń Nadwiślańskiej Spółki
Węglowej S.A., Przedstawiciele Za−
rządu NSW S.A. oraz Radni Ziemi
Bieruńskiej. Tematyka spotkania to
prezentacja programu USDOL. Pro−
gram USDOL, to program rozwoju
zawodowego społeczeństw krajów

Europy Środkowo−Wschodniej mają−
cy na celu poprawienie sytuacji pra−
cowników, społeczności lokalnych
i przedsiębiorstw doświadczających
ekonomicznej restrukturyzacji i pry−
watyzacji. 

To program adaptacji zawodowej
w nowym środowisku po utracie
pracy. Dzisiaj społeczeństwo pol−
skie będące na progu poważnych
zmian związanych z restrukturyza−
cją przemysłu nie jest zupełnie
przygotowane ani psychologicznie

ani ekonomicznie do utraty pracy.
A jednak widmo utraty  pracy sięga
kolejnych zakładów. Coraz głośniej
mówi się o likwidacji kopalń,
o znacznej redukcji zatrudnienia
w górnictwie. 

I chociaż program osłon socjalnych
jest namiastką jakiegoś zabezpiecze−
nia w zakresie redukcji zatrudnienia,
to zdać sobie trzeba sprawę z tego, że
jest on tylko do 2002 roku.

A co dalej?
Na to pytanie odpowiada program

USDOL. To nic innego jak takie
przystosowanie społeczeństwa do
zmian aby konieczność zmiany pra−
cy postrzegać nie jako zło ale dobro−
dziejstwo nauczenia się czegoś no−
wego. Program USDOL to nowość
w Polsce. Oficjalna prezentacja na−
stąpi 13.01.1999r. W Sosnowcu

z udziałem wojewody śląskiego oraz
ambasadora USA w Polsce.

Po co program w Bieruniu, pyta−
my Dyrektora ds. Pracy KWK
„Piast” mgr inż. Bernarda Bednorza.

Swoją role jako Dyrektor ds. Pra−
cy nazywany niekiedy dyrektorem
personalnym postrzegam jako ta
osoba, która odpowiada za adapta−
cję zawodową pracowników. Zda−
rza się, że pracownik z różnych
względów nie potrafi dostosować
się do warunków pracy, musi z za−
kładu odejść. Gdzie ma odejść, co
ma dalej robić kto mu pomoże. Na
te pytania brak odpowiedzi. Wdra−
żając program liczę, że pracownik
którego dotyczyć może zwolnienie,
poradzi sobie z tym problemem ła−
twiej, szybciej znajdzie nową pra−
cę. Uczestnicząc od niedawna

w życiu administracji powiatowej
zauważam, że nikt tym się nie zaj−
muje, losy ludzi bezrobotnych nie−
jednokrotnie kończą się tragicznie,
bo nie potrafili znaleźć się w nowej
sytuacji. Nie twierdzę, że ten pro−
gram będzie „Piastowi“ potrzebny,
wiem jedno, że nie mogę stać z bo−
ku i udawać,że problem bezrobocia
mojej załogi nie będzie dotyczyć.
Częstokroć decyzje polityczne
zmieniają losy zakładów, ludzie
którzy są przygotowani łatwiej te
decyzje przyjmują. Jako radny po−
wiatowy też muszę myśleć o in−
nych zakładach o mieszkańcach na−
szego powiatu. Tworzenie nowych
miejsc pracy to szansa rozwoju re−
gionu, pewność i bezpieczeństwo
społeczeństwa, któremu widmo
bezrobocia jest obce.

Program reorientacji zawodowej szansą
rozwoju regionu Województwa Śląskiego

W dniu 16.12.98r. z inicjatywy Rady Powiatu Tyskiego Ziem−
skiego doszło do spotkania przedstawicieli Departamentu Pra−
cy Rządu Stanów Zjednoczonych z przedstawicielami regionu
województwa śląskiego i małopolskiego. Spotkanie które miało
miejsce w KWK „PIAST“ prowadził Zastępca Dyrektora ds. Pra−
cy KWK „PIAST“ mgr inż. Bernard Bednorz, jednocześnie Wice−
przewodniczący Rady Powiatu Tyskiego. 
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UCHWAŁA NR IX/3/98
RADY MIEJSKIEJ 

BIERUNIA
z dnia 29 grudnia 1998 roku
W sprawie: wysokości dzien−

nych stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18, ust. 2

pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie terytorialnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 13
z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi
zmianami), art. 19 pkt 1 lit. „a“
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31 z później−
szymi zmianami) oraz Rozporzą−
dzenia Ministra Finansów z dnia
3 grudnia 1998 r. w sprawie wy−
konania niektórych przepisów
ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. Nr 146, poz.
954) po zaopiniowaniu przez
Komisję Budżetową. 

RADA
MIEJSKA BIERUNIA

uchwala:
§ 1

1. Ustalić dzienne stawki opła−
ty targowej od dokonywanej
sprzedaży na targowiskach
w wysokości określonej w za−
łączniku nr 1, stanowiącym inte−
gralną część niniejszej uchwały.

§ 2
1. Pobierać dzienną opłatę tar−

gową od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organi−
zacyjnych, nie mających osobo−
wości prawnej dokonujących
sprzedaży na targowiskach.

2. Targowiskami, o których
mowa w ust. 1, są wszelkie miej−
sca, na których prowadzony jest
handel, w szczególności z ręki,
koszów, stoisk, wozów konnych,
przyczep i pojazdów samochodo−
wych, a także sprzedaż zwierząt,
środków transportowych i części
do środków transportowych.

3. Zwolnione są z mocy prawa
od opłaty targowej osoby wy−
mienione w § 2 ust. 1, które są
podatnikami podatku od nieru−
chomości, w związku z nieru−

chomościami lub obiektami bu−
dowlanymi nie związanymi
trwale z gruntem, położonymi na
terenie targowiska.

§ 3
Za sprzedaż w miejscach,

gdzie obowiązuje zakaz handlo−
wania wymierzać karę grzywny
w trybie i na zasadach określo−
nych w prawie o wykroczeniach.

§ 4
1. Zarządzić pobór opłaty tar−

gowej w drodze inkasa.
2. Określić ilość inkasentów

liczbą 2.
3. Ustalić wysokość wynagro−

dzenia za inkaso opłaty targowej
w wysokości 15 % prowizji od
pobranej opłaty.

§ 5
Wykonanie uchwały powie−

rzyć Zarządowi Miasta z jedno−
czesnym zobowiązaniem do prze−
prowadzenia systematycznych
kontroli z zakresu prawidłowego
pobierania opłaty targowej.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie

z dniem podjęcia i ma zastoso−
wanie do opłat należnych po tym
dniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr IX/3/98 Rady Miejskiej 

Bierunia
z dnia 29 grudnia 1998 r.

W sprawie: wysokości dzien−
nych stawek opłaty targowej

tabela A

UCHWAŁA NR IX/6/98
RADY MIEJSKIEJ

BIERUNIA
z dnia 29 grudnia 1998 roku
W sprawie: podatku od posia−

dania psów
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt

8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 13
z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi
zmianami), art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 z późniejszymi zmiana−

mi) oraz Rozporządzenia Mini−
stra Finansów z dnia 3 grudnia
1998 r. w sprawie wykonania nie−
których przepisów ustawy o po−
datkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. Nr 146, poz. 954) po zaopinio−
waniu przez Komisję Budżetową. 

RADA MIEJSKA
BIERUNIA

uchwala:
1. Stawkę podatku od posiada−

nia psów w wysokości 24,00 zł
za psa oraz w tej samej wysoko−
ści za każdego następnego.

2. Zwolnić z obowiązku płace−
nia podatku od posiadania psów:

a/ właścicieli użytków rol−
nych powyżej 0,50 ha,

b/ emerytów i rencistów.
3. Zarządzić pobór podatku od

posiadania psów na terenie mia−
sta w drodze inkasa, przy doko−
nywaniu szczepień psów w ter−
minach wyznaczonych dla po−
szczególnych rejonów.

4. Ustalić termin wpłaty po−
datku od psów do 30 czerwca
1999 roku.

5. W przypadku nabycia psa
w II półroczu, podatek płatny
w ciągu 14 dni od daty powstania
obowiązku podatkowego, przy
czym stawkę obniża się o 50 %
stawki obowiązującej.

6. Ustalić wysokość wynagro−
dzenia za inkaso podatku od po−
siadania psów od pobranych sum
podatkowych w wysokości 8 %
prowizji.

7. Wykonanie uchwały powie−
rza się Zarządowi Miasta.

8. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i ma zastoso−
wanie do należnego podatku od
posiadania psów w 1999 roku
podatkowym.

UCHWAŁA NR IX/2/98
RADY MIEJSKIEJ BIE−

RUNIA
z dnia 29 grudnia 1998 roku
W sprawie: wprowadzenia

opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt
8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r.
poz. 74 z późniejszymi zmianami),
art. 18 i 19 pkt 1 lit. „c“ ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat−
kach i opłatach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmia−
nami) oraz Rozporządzenia Mini−
stra Finansów z dnia 3 grudnia
1998 r. w sprawie wykonania nie−
których przepisów ustawy o podat−
kach i opłatach lokalnych (Dz. U.
Nr 146, poz. 954) po zaopiniowa−
niu przez Komisję Budżetową. 

RADA MIEJSKA
BIERUNIA

uchwala:
1. Wprowadzić opłatę admini−

stracyjną:
a/ za wydanie wypisów i wy−

rysów z obowiązujących miej−
scowych planów zagospodaro−
wania przestrzennego:

— od osób prawnych w wyso−
kości — 50,00 zł

— od osób fizycznych w wy−
sokości — 20,00 zł

b/ za nadanie numeru porząd−
kowego nieruchomości w wyso−
kości — 44,00 zł

2. Powierzyć wykonanie
uchwały Zarządowi Miasta.

3. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i na zastosowanie
do opłat należnych po tym dniu.

UCHWAŁA NR IX/5/98
RADY MIEJSKIEJ

BIERUNIA
z dnia 29 grudnia 1998 roku
W sprawie: wysokości stawek

podatku od nieruchomości oraz
poboru tego podatku w drodze
inkasa w 1999 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt
8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 13
z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi
zmianami), art. 5 ust. 1, art. 6 ust.
9, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 z późniejszymi zmiana−
mi) oraz Rozporządzenia Mini−
stra Finansów z dnia 3 grudnia
1998 r. w sprawie wykonania nie−
których przepisów ustawy o po−
datkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. Nr 146, poz. 954) po zaopinio−
waniu przez Komisję Budżetową. 

RADA MIEJSKA
BIERUNIA

uchwala:
§ 1

1. Wysokość rocznych stawek
podatku od nieruchomości:

a/ od budynków mieszkal−
nych lub ich części od 1 m2 po−
wierzchni użytkowej — 0,33 zł

b/ od budynków lub ich czę−
ści związanych z działalnością
gospodarczą inną niż rolnicza
lub leśna, z wyjątkiem budyn−

ków lub ich części przydzielo−
nych na potrzeby bytowe osób
zajmujących lokale mieszkalne
oraz od części budynków mie−
szkalnych, zajętych na prowa−
dzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej
— 12,54 zł

c/ od budynków lub ich części
zajętych na prowadzenie  działal−
ności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia−
łem siewnym od 1m2 powierzch−
ni użytkowej — 6,05 zł

d/ od pozostałych budynków
lub ich części od 1m2 powierzch−
ni użytkowej — 2,25 zł

e/ od budowli — 2 % ich wartości
f/ od gruntów związanych

z działalnością gospodarczą inną
niż działalność rolnicza lub le−
śna, z wyjątkiem związanych
z budynkami mieszkalnymi od
1m2 powierzchni — 0,44 zł

g/ od gruntów będących użyt−
kami rolnymi nie wchodzącymi
w skład gospodarstw rolnych,
wykorzystywanych na cele rolni−
cze od 1m2 powierzchni— 0,02 zł

h/ od gruntów po jeziorami,
zajętych na zbiorniki wodne re−
tencyjne lub elektrowni wod−
nych od 1 ha powierzchni —
2,53 zł

i/ od pozostałych gruntów od
1 m2 powierzchni — 0,04 zł

§ 2
1. Zarządzić pobór podatku od

nieruchomości na terenie miasta
w drodze inkasa.

2. Powołać dwóch inkasen−
tów.

3. Ustalić wysokość wynagro−
dzenia za inkaso podatku od nie−
ruchomości w wysokości 8 %
prowizji od pobranych sum po−
datkowych.

§ 3
Zwolnić z obowiązku płacenia

podatku od nieruchomości jed−
nostki budżetowe i zakłady bu−
dżetowe finansowane z budżetu
gminy oraz budynki komunalne
administrowane przez Urząd
Miejski.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza

się Zarządowi Miasta.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i ma zastoso−
wanie do należnego podatku od
nieruchomości w 1999 roku po−
datkowym.

UCHWAŁA NR IX/4/98
RADY MIEJSKIEJ

BIERUNIA
z dnia 29 grudnia 1998 roku
W sprawie: wysokości stawek po−

datku od środków trasnportowych
Na podstawie art. 18, ust. 2

pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie terytorialnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 13
z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi
zmianami), art. 10 i 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31 z później−
szymi zmianami) oraz Rozporzą−
dzenia Ministra Finansów z dnia
3 grudnia 1998 r. w sprawie wy−
konania niektórych przepisów
ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. Nr 146, poz.
954) po zaopiniowaniu przez
Komisję Budżetową. 

RADA MIEJSKA
BIERUNIA

uchwala:
§ 1

Wysokość rocznych stawek
podatku od środków transporto−

wych zgodnie z załącznikiem Nr
1 stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały.

§ 2
Zwolnić z podatku od środ−

ków transportowych samochody
będące własnością gminy a pod−
legające opodatkowaniu.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza

się Zarządowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie

z dniem podjęcia i ma zastosowa−
nie do należnego podatku od środ−
ków transportowych w 1999 roku.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/4/98
Rady Miejskiej Bierunia
z dnia 29 grudnia 1998 r.
tabela B

UCHWAŁA NR IX/8/98
RADY MIEJSKIEJ

BIERUNIA
z dnia 29.12.1998 r.

W sprawie: zasad dotyczących
stosowania opłat za usługi
przedszkoli w Bieruniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ust.
1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie terytorialnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz.
74 z 1996 r. wraz z późniejszymi
zmianami) w związku z art. 14 ust.
5 Ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (tekst jedno−
lity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996
r. z późniejszymi zmianami)

RADA MIEJSKA
BIERUNIA
postanawia:

§ 1
Wprowadzić opłatę za świad−

czenie przez przedszkola usług
ponad podstawy programowe, na
którą składają się:

a/ stała miesięczna opłata
w wysokości 65 zł,

b/ koszt produktów żywno−
ściowych.

§ 2
Upoważnić dyrektorów przed−

szkoli do:
a/ zawierania umów cywilno−

prawnych z rodzicami (prawny−
mi opiekunami) dziecka,

b/ ustalania stawek za produk−
ty żywnościowe.

§ 3
1. Zwolnić od opłaty stałej

dziecko, którego absencja choro−
bowa trwa ponad 30 dni kalenda−
rzowych.

2. Obniżyć opłatę stałą o 50 %
za drugie dziecko i zwolnić z niej
każde kolejne z danej rodziny.

3. Do podejmowania decyzji
o zwolnieniach, o których mowa
w pkt 1 i 2 upoważnić dyrekto−
rów przedszkoli po złożeniu od−
powiedniego wniosku przez ro−
dziców.

§ 4
Uchylić Uchwałę Nr II/8/98

Rady Miejskiej Bierunia z dnia
26.02.1998 r. w sprawie zasad
dotyczących stosowania opłat za
usługi przedszkoli w Bieruniu.

§ 5
Wykonanie Uchwały powie−

rza się Zarządowi Miasta.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie

z dniem 1.02.1999 r. i podlega
opublikowaniu w prasie lokalnej.

1. Od samochodów ciężarowych o ładowności
a/ od 2 t do 4 t włącznie
b/ powyżej 4 t do 6 t włącznie
c/ powyżej 6 t do 8 t włącznie
d/ powyżej 8 t do 12 t włącznie
e/ powyżej 12 t

668,−
907,−

1.075,−
1.275,−
1.650,−

2. Od ciągników siodłowych 1.100,−

3. Od ciągników balastowych 1.320,−

4. Od przyczep i naczep o ładowności:
a/ powyżej 5 t do 20 t włącznie
b/ powyżej 20 t

176,−
308,−

5. Od autobusów przeznaczonych do przewozu:
a/ do 15 osób
b/ powyżej 15 do 30 osób
c/ powyżej 30 osób

475,−
871,−

1.275,−

Lp. Wyszczególnienie Wysokość dziennej
stawki opłaty targowej

1. Przy sprzedaży obnośnej (od osoby) 7,20 zł
2. Przy sprzedaży z samochodu do 2,5 t

i innych pojazdów (od pojazdu) 14,30 zł
3. Przy sprzedaży z samochodu powyżej 2,5 t

(od samochodu) 25,00 zł
4. Przy sprzedaży ze straganu 

(od straganu o powierzchni do 10 m2) 14,30 zł
5. Od straganu o powierzchni powyżej 10 m2 22,00 zł

(tabela A) STAWKI  dziennej opłaty targowej pobieranej od dokonywanej sprzedaży

(tabela B) STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  W 1999 ROKU
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Urząd Miasta Bieruń Harmonogram zbiórki surowców wtórnych
na rok 1999

Dz Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Paździer. Listopad Grudzień Dz
1 Pt Po I Po I Cz I So Wt I Cz I N Śr I Pt I Po Śr I 1
2 So Wt II Wt II Pt II N Śr II Pt II Po I Cz II So Wt I Cz II 2
3 N Śr III Śr III So Po Cz So Wt II Pt III E N Śr II Pt III 3
4 Po I Cz IV E Cz IV E N Wt I Pt N Śr III So Po II Cz III So 4
5 Wt II Pt V Pt V Po Śr II So Po III Cz IV E N Wt III Pt IV E N 5
6 Śr III So So Wt III Cz III N Wt IV E Pt V Po IV A Śr IV E So R1 Po IV E 6
7 Cz IV E N N Śr IV E Pt IV E Po III Śr V So Wt V B Cz V N Wt V 7
8 Pt V Po VI Po VI Cz V So Wt IV E Cz VI N Śr VI C Pt VI Po V Śr VI 8
9 So Wt VII G Wt VII G Pt VI N Śr V Pt VII G Po VI Cz VII D So Wt VI Cz VII G 9

10 N Śr VIII W Śr VIII W So Po V Cz VI So Wt VII G Pt VIII G N Śr VII G Pt VIII W 10
11 Po VI Cz IX Cz IX N Wt VI Pt VII G N Śr VIII W So Po VII G Cz So 11
12 Wt VII G Pt X Pt X Po VII G Śr VII G So Po VIII W Cz IX N Wt VIII W Pt VIII W N 12
13 Śr VIII W So So Wt VIII W Cz VIII W N Wt IX Pt X Po IX W Śr IX So R2 Po IX 13
14 Cz IX N N Śr IX Pt IX Po VIII W Śr X So Wt X Cz X N Wt X 14
15 Pt X Po I Po I Cz X So Wt IX Cz I N Śr I Pt I Po IX Śr I 15
16 So Wt II Wt II Pt I N Śr X Pt II Po I Cz II So Wt X Cz II 16
17 N Śr III Śr III So Po X Cz I So Wt II Pt III N Śr I Pt III 17
18 Po I Cz IV E Cz IV E N Wt I Pt II N Śr III So Po II Cz II So 18
19 Wt II Pt V Pt V Po II Śr II So Po III Cz IV E N Wt III Pt III N 19
20 Śr III So So Wt III Cz III N Wt IV E Pt V Po IV E Śr IV So Po IV E 20
21 Cz IV E N N Śr IV E Pt IV E Po III Śr V So Wt V Cz V N Wt V 21
22 Pt V Po VI Po VI Cz V So Wt IV E Cz VI N Śr VI Pt VI E Po IV E Śr VI 22
23 So Wt VII G Wt VII G Pt VI N Śr V Pt VII G Po VI Cz VII G So R1 Wt V Cz VII G 23
24 N Śr VIII W Śr VIII W So Po V A Cz VI So Wt VII G Pt VIII W N Śr VI Pt 24
25 Po VI Cz IX Cz IX N Wt VI B Pt VII G N Śr VIII W So Po VII G Cz VII G So 25
26 Wt VII G Pt X Pt X Po VII G Śr VII C So Po VIII W Cz IX N Wt VIII W Pt VIII W N 26
27 Śr VIII W So So Wt VIII W Cz VIII D N Wt IX Pt X Po IX Śr IX So Po 27
28 Cz IX N N Śr IX Pt IX G Po VIII W Śr X So Wt X Cz X N Wt VIII W 28
29 Pt X Po Cz X So Wt IX Cz N Śr Pt Po IX Śr IX 29
30 So Wt Pt N Śr X Pt Po Cz So R2 Wt X Cz X 30
31 N Śr Po X W So Wt N Pt 31

R1/
R2

      Jesienna zbiórka liści
  −   R1 – rejony I – VI 
      R2 – rejony VII – X

A/B
C/D

   Zbiórka odpadów niebezpiecznych oraz
  −   Wystawki rzeczy wielkogabarytowych
      A – rejony I – III           B – rejony IV – VI
      C – rejony VII − VIII     D – rejony IX − X

E/
G/
W

    Opróżnianie kontenerów segregacyjnych na osiedlach :
 −  E – osiedle przy ul. Chemików „ERG”
    G – osiedle przy ul. Granitowej
    W – osiedle przy ul. Węglowej

INFORMACJA OGÓLNA O ODPADACH I MATERIAŁACH 
DO POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA.

Zawsze na początku roku każ−
de gospodarstwo domowe posia−
dające aktualną umowę na wy−
wóz odpadów otrzyma kalendarz
odwozu odpadów segregowal−
nych. Na kalendarzu tym zazna−
czone są dokładne terminy
odwozu i zbiórki poszczegól−
nych materiałów.

(Jeśli Państwo jeszcze go nie
otrzymali, prosimy pytać
w Urzędzie Miasta Bieruń
w Wydziale Gospodarki Komu−
nalnej).

W niniejszym opracowaniu
przedstawiono wykaz odpa−
dów, dla których prowadzona
jest selektywna zbiórka, oraz
podstawowe informacje doty−
czące ich składowania.

Prosimy o wystawienie na−
pełnionych (co najmniej do 3/4
objętości) worków z wysegre−
gowanymi surowcami (plastik,
szkło, metal) przed ogrodzenie
posesji do godz. 7:00 w dniu
określonym harmonogramem.
W dniu wywozu dostarczone
będą nowe worki na surowce.

Odpady wielkogabarytowe
należy wystawić przed swoje
posesje w dniu zbiórki.

Worki na liście wydawane
będą w Urzędzie Miasta Bie−
ruń w Wydziale Gospodarki
Komunalnej w terminie 2−ch

tygodni przed planowaną ak−
cją. Worki z liśćmi prosimy
wystawić przed posesje w dniu
zbiórki.

Odpady niebezpieczne należy
składować w specjalnie przygo−
towanych kontenerach. Na tere−
nie Gminy Bieruń rozmieszczo−
nych jest 6 punktów zbiórki od−
padów niebezpiecznych :
Rejon I: ul. Licealna, ul. Kocyn−

dra, ul. Peryferyjna
Rejon II: ul. Remizowa, ul. Gra−

nitowa, ul. Bijasowicka (Ko−
pań)
Worki  z surowcami wtórnymi

będą dostarczane i odbierane na
koszt U.M. Bieruń.

Gmina Bieruń podzielona zo−
stała na Rejony :

REJON I

Wykaz ulic :
ul. Łysinowa, ul. Szymanow−

skiego, ul. Szarych Szeregów, ul.
Wrzosowa, ul. Wrześniowa, ul.
Za Kopcem, 

ul. Szostka, ul. Łowiecka, ul.
Świerklowa, ul. Onufrego, ul.
Szynowa, ul. Rycerska, ul. Do−
my Polne, 

ul. Świerczyniecka, ul. Oświę−
cimska do nr. 326 (Osiedle Wy−
goda)

REJON II

Wykaz ulic :
ul. Oświęcimska (od numeru

362 do numeru 433), ul. Homera,
ul. Mleczna, ul. Marcina, ul. Se−
kretna, ul. Krótka, 

ul. Kusocińskiego, ul. Pilniko−
wa, ul. Licealna od numeru 13 do
końca, ul. Żwirki i Wigury, ul.
Słowiańska 

REJON III
Wykaz ulic :
ul. Wylotowa, ul. Macierzyń−

skiego, ul. Andrzeja, ul. Hejnało−
wa, ul. ks, Kudery, ul. Adama, ul.
ks. Trochy, 

ul. Kamieniczna, ul. Spiżowa,
Rynek, ul. Macieja, ul. Ratuszo−
wa, ul. Oświęcimska (od numeru
433 do końca), 

ul. Licealna (do numeru 12),
ul. Słowackiego, ul. Latochy, ul.
Spyry, ul. Kolumba, ul. Krakow−
ska do nr. 31 

(od Rynku do skrzyżowania
z ul. Chemików), 

REJON IV

Wykaz ulic :
ul. Kopcowa, ul. Kadłubowa,

ul. Zdrowia, ul. Staromłyńska, ul.
Bojszowska do nr. 58, ul. Kla−
sztorna, ul. Chemików, ul. Wita,
ul. Spacerowa, ul. Księżycowa, ul.
Fałata, ul. Solidarności, ul. Schile−
ra, ul. Sportowa, ul. Romera, 

ul. Solskiego, ul. Sowińskie−
go, ul. Perłowa, ul. Rędzinna, ul.
Bursztynowa, ul. Rubinowa

REJON V
Wykaz ulic :
ul. Krakowska od nr. 32 do

końca, ul. Torowa, ul. Barańco−
wa, ul. Kocyndra, ul. Skrzetu−
skiego, ul. Baryki, 

ul. Kopańska, ul. Konarskie−
go, ul. Borowinowa,  ul. Kolejo−
wa, ul. Hodowlana

REJON VI
Wykaz ulic :
ul. Bojszowska (od numeru 60

do końca), ul. Gołysowa, ul. Szy−
bowa, ul. Okrężna, ul. Peryferyj−
na, ul. Wspólna, 

ul. Dębowa, ul. Dojazdowa,
ul. Potokowa, ul. Turystyczna
(od numeru 10 do końca)

REJON VII

Wykaza ulic :
ul. Piaskowcowa, ul. Ba−

zaltowa, ul. Marglowa, ul.
Pszenna, ul. Wapienna, ul.
Dolomitowa, ul. Kamienna,
ul. Skalna, ul. Bogusławskie−
go, ul. Warszawska do nr. 277
(do skrzyżowania z ul. Wa−
welską), ul. Zarzyna, ul. Gra−
nitowa, 

ul. Żywiczna, ul. Kościelna,
ul. Mieszka I, ul. Dąbrówki, ul.
Solecka, ul. Węglowa, ul. Sado−
wa, ul. Wiosenna, 

ul. Kolonia Leśna, ul. Tury−
styczna do nr 5

REJON VIII

Wykaz ulic :
ul. Wawelska, ul. Jagiełły, ul.

Bijasowicka, ul. Krupnicza, ul.
Porąbek, ul. Majowa, ul. Grobla−
na, ul. Lipcowa, 

ul. Wiślana, ul. Nasypowa, ul.
Barbórka, ul. Prywatna

REJON IX

Wykaz ulic :
ul. Warszawska od nr 280 (od

skrzyżowania z ul. Wawelską do Wi−
sły − numery parzyste), ul. Zuchowa, 

ul. Budzyńskiej, ul. Korfante−
go, ul. Sucharskiego, ul. Starowi−

ślna, ul. Soplicy, ul. Diamento−
wa, Zabrzeg

REJON X

Wykaz ulic :
ul. Warszawska od nr. 279 (od

skrzyżowania z ul. Wawelską do
Wisły − numery nieparzyste), ul.
Piastowska, 

ul. Kossaka, ul. Remizowa, ul.
Ofiar Oświęcimskich, ul. Kosy−
nierów, ul. Patriotów, ul. Niedłu−
ga, ul. Jedwabna, 

ul. Boh. Westerplatte, ul.
Skowronków, ul. Mielęckiego,
ul. Dyrdy, ul. Promienna, ul.
Nadbrzeżna, ul. Tatarakowa, ul.
Przyjaźni, ul. Równoległa, ul.
Przecznica.

Pomóżcie Państwo
w uniknięciu i zmniejsze−
niu ilości odpadów,
względnie używajcie opa−
kowań, które nadają się
później do wzajemnego
oddzielenia od siebie (np.
papier od folii lub meta−
lu). Wykorzystujcie rów−
nież dostępne w woje−
wództwie miejsca prze−
znaczone do składowania
odpadów.

Surowiec wtórny Częstotliwość Specyfikacja
odbierania

Szkło 2 razy w miesiącu Ü Nie wrzucać do pojemnika zwierciadeł,  
worek biały luster oraz ceramiki i porcelany. Prosimy 

ściągnąć nakrętki, kapsle oraz  korki.
Metal Ü Puszki oraz inne przedmioty aluminiowe

worek czerwony 2 razy w miesiącu prosimy zgniatać tak aby zmniejszyć ich objętość.

Plastik 2 razy w miesiącu Ü Do żółtego worka można składać zużyte i czyste 
worek żółty materiały z tworzyw sztucznych, są to np.: 

worki opakowaniowe, butelki PET, folia, 
pojemniki, styropian, zabawki z tworzyw 
sztucznych, doniczki na kwiaty oraz inne przedmioty 
wykonane z tworzyw sztucznych.

Odpady 2 razy w roku Ü zużyte baterie, odpady zawierające rtęć (lampy 
niebezpieczne rtęciowe, świetlówki), pozostałości oraz 

(Wystawki) opakowania po farbach i lakierach, środki czyszczące, 
środki ochrony roślin, zbiorniki po aerozolach, żarówki;
Ü sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, 
pralki), sprzęt elektroniczny (telewizory, radia), 
meble, skrzynie oraz inne opakowania, złom, 
makulatura, opony

(oprócz śmieci !!)

Jesienna 2 razy w okresie opadłe liście
zbiórka liści jesiennym

PROSIMY PAŃSTWA O GROMADZENIE TYLKO CZYSTYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH !!!
WORKI Z SUROWCAMI ZABRUDZONYMI NIE BĘDĄ ODBIERANE.
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Brak jest precyzyjnych
mierników pozwalają−
cych na ocenę i to jedno−

znaczną co do poprawy zdrowia
względnie zaniechania naduży−
wania alkoholu. Skuteczność le−
czenia oceniana jest najczęściej
poprzez kryterium długości ab−
stynecji. W dalszej kolejności
bierze się pod uwagę stan zdro−
wia fizycznego i psychicznego,
funkcjonowanie  w rodzinie i za−
wodowe oraz stabilizacją mate−
rialną. W niektórych publika−
cjach wydanych przez Państwo−
wą Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych po−
jawiły się opinie, że mniej więcej
1/3 pacjentów osiąga po leczeniu
trwałą abstynencję, a 1/3 wi−
doczną poprawę funkcjonowania
zdrowotnego i społecznego bez
zachowania całkowitej abstynen−
cji. W tych samych publikacjach
szacuje się że ok. 10 − 20 % osób
pijących w sposób problemowy
zaprzestaje picia bez leczenia
profesjonalnego (względy reli−
gijne, udział w ramach samopo−
mocy itp. Charakterystyczne jest
podawanie przez wiele źródeł
zarówno krajowych jak i zagra−
nicznych ścisłego związku jaki
zachodzi pomiędzy zaprzesta−
niem picia, a uczestnictwem w
ruchu Anonimowych Alkoholi−
ków. Tradycyjne leczenie z regu−
ły kojarzone jest ze stosowaniem
u alkoholików leków, najczęściej
podczas kuracji odtruwającej
(tzw. detoksykacji). Umożliwiają
one bowiem złagodzenie lub
usunięcie objawów zespołu ab−
stynencyjnego oraz innych powi−
kłań fizycznych i psychicznych,
powstałych na skutek intensyw−
nego spożywania alkoholu.
Traktowane są jako przygotowa−
nie gruntu do leczenia nazywa−
nego rehabilitacją. Trwają inten−
sywne badania nad znalezieniem
skutecznych środków wpływają−
cych hamująco na picie poprzez
zmniejszenie nasilenia głodu al−
koholowego. Zauważalne jest
odchodzenie od podawania ta−
kich środków jak anticol czy
esperal. Funkcjonuje bowiem
pogląd, że środki te nie leczą
uzależnienia, lecz wymuszają
abstynencję poprzez stworzenie
groźby wystąpienia objawowo
ostrego zatrucia aldehydem octo−
wym, który powstaje w procesie
spalenia alkoholu etylowego. Po−

jawił się również pogląd, że
środki te są niebezpieczne  ze
względu na charakter działania i
wywoływane reakcje takie jak:
duszność, przyspieszenie czyn−
ności serca, wahanie ciśnienia
krwi, niekiedy zaburzenie świa−
domości, a nawet zapaść.

Coraz częściej czynione są
poszukiwania skutecznych me−
tod.  W ostatnich latach zachę−
cające stały się publikacje na te−
mat leczenia choroby alkoholo−
wej metodami niekonwencjo−
nalnymi. Metody te stosowane
są przez lekarzy. Przyjmowane
są przez tradycyjne środowisko
lekarskie z pewnym dystansem.
Brak jest obecnie szerszych
wiadomości opartych na bada−
niach, aby można było kreować
jakiekolwiek poglądy.
Faktem jest jednak, że w
podawanych danych sta−
tystycznych medycyna
niekonwencjonalna czy
się komu podoba, czy też
nie ma perspektywy roz−
woju leczenia różnych
chorób w tym choroby
alkoholowej. Gminna
Komisja Rozwiązywa−
nia Problemów Alko−
holowych w Bieruniu
w ciągu ostatnich lat
skierowała kilka osób
na leczenie metodami,
o których mowa wyżej
za ich zgodą do Cen−
trum Medycyny Nie−
konwencjonalnej w
Katowicach. Opierając
się na kilku przypad−
kach, bo nie było chęt−
nych, aby poddać się le−
czeniu tymi metodami
osiągnięto wynik zde−
cydowanie lepszy od
statystyk podawanych
przy leczeniu tradycyjnym.

Bez względu na głoszone
poglądy, co do stosowanych
metod leczenia wszyscy znaw−
cy problemów prezentują po−
gląd, że niezbędnym  elemen−
tem jest oparcie dla człowieka
uzależnionego w rodzinie, mał−
żeństwie, grupie religinej itd.
Poszukując różnych rozwiązań
wsparcia uznano, że samopo−
moc daje nieoczekiwane efekty.

Najbardziej znanymi grupa−
mi samopomocowymi osób
związanych z problemem alko−
holowym są: Wspólnota Anoni−
mowych Alkoholików, Grupy
Rodzinne Al Anon, i Alateen
oraz Kluby Abstynenta. Pier−
wowzorem Wspólnoty AA była
tzw. Grupa Oxfordzka, która za−

wiązała się w 1921 r. i postawi−
ła sobie za cel odnowienie tego
co zdaniem jej członków stano−
wiła istotę chrześcijaństwa. W
Grupie tej w miejscowości
Akron (Ohio, USA) spotkało
się dwóch alkoholików − makler
giełdowy Bill (William Griffith
Wilson) oraz chirurg dr Bob
(Robert Halbroch Smith). Bill
miał za sobą dziesiątki pobytów
w zakładach odwykowych, a dr
Bob nie był  już w stanie opero−
wać. Ich spotkanie  dało  począ−
tek  Wspólnocie.  Za  datę  po−
wstania Wspólnoty 

Anonimowych Alkoholików
(AA) uznany został dzień 10
czerwca 1935 r. W lutym 1940 r.
otwarte zostało w Nowym Jorku
pierwsze biuro Światowej Służ−

by AA. Pod koniec następnego
roku zarejestrowanych było 8
tys. członków, a w 1953 r.
Wspólnota AA liczyła ok. 5 tys.
grup i około 111 tys. uczestni−
ków. W 1988 r. zarejestrowa−
nych było 88 tys. grup we wszy−
stkich prawie krajach świata oraz
1,7 mln uczestników. Przytoczo−
ne kilka dat i danych statystycz−
nych świadczą o trafności pomy−
słu w zwalczaniu nałogu, który
nie zna granic i któremu nie
przeszkadzają inne uwarunko−
wania w tym kulturowe, religijne
itd. W 1955 r. zatwierdzono go−
dło AA, którym jest koło z wpi−
sanym weń trójkątem. Koło
oznacza ogólnoświatową Wspól−
notę AA, a poszczególne boki
trójkąta symbolizują wyzdrowie−

nie, jedność i służbę. W Polsce
dwie pierwsze grupy AA po−
wstały w Poznaniu w połowie lat
70−tych, trzecia  w Będzinie, a
czwarta w Warszawie w 1980 r.
Obecnie spotyka się na terenie
całego niemal kraju około 800
grup Animowych Alkoholików.

Proponowany przez Wspól−
notę AA program zdrowienia
wyłożony jest w Dwunastu
Krokach. Podstawowe informa−
cje na temat Wspólnoty zawiera
Preambuła. "Anonimowi Alko−
holicy są wspólnotą mężczyzn i
kobiet, którzy dzielą się nawza−
jem swoim doświadczeniem, si−
łą i nadzieją, aby rozwiązać
swój wspólny problem i innym
pomagać  w wyzdrowieniu z al−
koholizmu. Jedynym warun−

kiem uczestnictwa jest chęć za−
przestania picia. Nie ma w AA
żadnych składek, ani opłat, je−
steśmy samowystarczalni po−
przez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest zwią−
zana z żadną sektą wyznaniową,
partią, organizacją lub intytucją;
nie angażuje się w żadne publicz−
ne polemiki, nie zajmuje stano−
wiska w jakichkolwiek spra−
wach. Naszym najważniejszym
celem jest pozostawać trzeźwym
i pomagać innymi alkoholikom
w osiąganiu trzeźwości". Gwał−
towny wzrost uczestników grup
AA oraz liczby Wspólnot po−
twierdza słuszność twierdzeń, że
proponowany Program Dwuna−
stu Kroków dostępny jest dla
każdego alkoholika bez względu

na jego wiek, wykształcenie, sta−
tus społeczny czy wyznawaną re−
ligię. W literaturze prezentowany
jest pogląd, że Program ułatwia
uzyskanie wglądu w istotę uza−
leżnienia oraz w samego siebie,
umożliwia analizę swoich kon−
taktów interpersonalnych wspie−
ra w poznawaniu i wzbogacaniu
potencjalnych możliwości wła−
snego rozwoju oraz daje wska−
zówki, w jaki sposób można
osiągnąć trzeźwość. 

Trzeźwość rozumiana jest w
AA znacznie szerzej niż sama
abstynencja, ponieważ obejmu−
je ona również zmieniony spo−
sób  i myślenia odczuwania sie−
bie i innych oraz dojrzałe, a
więc trzeźwe funkcjonowanie
w życiu. Aby przybliżyć istotę
Programu niżej przedstawiam
brzmienie Kroków bez ich ko−
mentowania. Uczynię to przy
innej okazji podczas podejmo−
wania kolejnych problemów
związanych z alkoholem.

Pierwszy: „Przyznaliśmy, że
jesteśmy bezsilni wobec alko−
holu, że przestaliśmy kierować
własnym życiem”.

Drugi: „Uznaliśmy, że Siła
Większa od nas samych może
przywrócić nam zdrowie”.

Trzeci: „Postanowiliśmy po−
wierzyć naszą wolę i nasze ży−
cie opiece Boga, jakkolwiek Go
przyjmujemy”.

Czwarty: „Zrobiliśmy grun−
towny i odważny rachunek su−
mienia”.

Piąty: „Wyznaliśmy Bogu i
drugiemu człowiekowi istotę
naszych błędów”.

Szósty: „Staliśmy się całkowi−
cie gotowi, aby Bóg uwolnił nas
od wszystkich wad charakteru”.

Siódmy: „Zwróciliśmy się
do Niego w pokorze, aby usunął
nasze braki”.

Ósmy: „Zrobiliśmy listę
osób, które skrzywdziliśmy i
staliśmy się gotowi zadośćuczy−
nić im wszystkim”.

Dziewiąty: „Zadośćuczynili−
śmy osobiście wszystkim, wo−
bec których było to możliwe za
wyjątkiem przypadków, gdy
zraniłoby to ich lub innych”.

Dziesiąty: „Prowadziliśmy
nadal rachunek sumienia z
miejsca przyznając się do po−
pełnionych błędów”.

Jedenasty: „Dążyliśmy po−
przez modlitwę i medytację do
coraz doskonalszej więzi z Bo−
giem, jakkolwiek Go pojmuje−
my, prosząc jedynie o poznanie
Jego woli wobec nas oraz o siłę
do jej spełnienia”.

Dwunasty: „Przebudzeni du−
chowo w rezultacie tych Kro−
ków staraliśmy się nieść posła−
nie innym alkoholikom i stoso−
wać te zasady we wszystkich
naszych poczynaniach”.

Jak widać Program Dwuna−
stu Kroków Anonimowych Al−
koholików wyznacza kierunek i
etapy procesu zmiany. Jego
przebieg można porównać do
procesu psychoterapii i podob−
nie jak ona umożliwia usunięcie
środkami psychologicznymi
objawów choroby oraz uzyska−
nie korzystnych zmian w stanie
zdrowia i zachowania.

Po przybliżeniu specyfiki te−
matu trudno zrozumieć zarzuty,
które skierowane były pod ad−
resem Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, że
nie potrafiła utrzymać Grupy
AA w Bieruniu. Przypomnę, że
z inicjatywy osób które porzu−
ciły nałóg powstała Grupa,
która początkowo spotykała się
dzięki pomocy ks. Proboszcza
Jana Dąbka w salkach przy Ko−
ściele Najświętszego Serca Pa−
na Jezusa. Początkowo w spo−
tkaniach uczestniczyło kilkana−
ście osób. Liczba ta jednak
zmalała z czasem do kilku
osób. Na prośbę inicjatorów
udostępniono Grupie świetlicę
MOPS−u oraz udzielono wszel−
kiej pomocy organizacyjnej i
prawnej bez ingerowania w jej
działalność. Członkowie Grupy
powrócili do pierwotnych
Grup, z których się wywodzili
głównie w Oświęcimiu. Reak−
tywowanie działalności jest
możliwe w każdej chwili, mu−
szą  jednak znaleźć się chętni.
Osoby zainteresowane mogą
uzyskać wyczerpującą i pełną
informację o wszystkich in−
stytucjach mogących pomóc
osobom uzależnionym oraz
ich rodzinom, które posiadają
siedziby na terenie wojewódz−
twa katowickiego i bielskiego.
Wykazy mogą udostępnić:
Sekretarz Miasta, Kierownik
MOPS−u, proboszczowie pa−
rafii bieruńskich oraz dyrek−
torzy szkół. Kontynuując
przybliżenie problemów zwią−
zanych  z alkoholizmem pra−
gnę zapowiedzieć przytoocze−
nie kolejnych mało znanych
lub nie znanych tematów. Czy−
nię to w przekonaniu, że wie−
dza o chorobie alkoholowej
jest niewielka, a potrzebują−
cych pomocy sporo.

opracował:
JERZY STOK

Kilka uwag
o leczeniu alkoholizmu

Osoby zgłaszające się po
pomoc do placówek
lecznictwa odwykowego
nie czynią tego na ogół
z własnej woli. Pozostaje
w takich przypadkach
funkcjonujące w
ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i przeciw−
działania alkoholizmowi
rozwiązanie polegające
na zobowiązaniu podda−
nia się leczeniu na mocy
postanowienia sądu.

dokończenie ze str. 1

Owszem zdarzało się, że ktoś kogoś
popchnął, ktoś mocniej walnął w drzwi
a kogoś zmęczonego alkoholem trzeba
było odprowadzić. Wszystko mieściło
się jednak w granicach normalnej , peł−
nej żartów i kawałów zabawy. Zresztą,
już sto lat temu kronikarz opisując syl−
westrowe zwyczaje na Śląsku pisał:
„czasami psikusy wywoływały oburze−
nie niektórych gospodarzy ale mówio−

no, że w tym dniu nie ma kary za wy−
rządzone psoty“. Pięć minut przed pół−
nocą atmosfera stawała się coraz bar−
dziej napięta. I oto, powietrze przeszył
dźwięk dzwonów z wieży Kościoła św.
Bartłomieja. Krzyki, wystrzały korków
od szampanów, toasty, uściski i życze−
nia zawładnęły Rynkiem. Na rzęsiście

oświetlonym balkonie Ratusza poja−
wili się gospodarze miasta: Przewo−
dniczący Rady Miasta pan Ryszard
Piskorek oraz Burmistrz pan Lu−
dwik Jagoda by złożyć życzenia
uczestnikom zabawy, wszystkim
mieszkańcom i gościom przebywają−
cym w Bieruniu. Nie tylko w Rynku

ale prawie we wszystkich częściach
miasta widać było rozbłyskujące na
niebie fajerwerki prezentowane przez
sprowadzonego z Krakowa pirotech−
nika.  Sztuczne ognie i petardy wybu−
chały jedna po drugiej z placu za Ko−
ściołem oraz okolic liceum. Wielu
uczestników zabawy przyniosło i od−

palało własne rakiety przez cały wie−
czór. Niestety, nikt nie zastosował się
do apelu organizatorów powtarzanego
wielokrotnie przez głośniki by odpa−
lać własne rakiety w wyznaczonym
specjalnie miejscu w okolicy Maldo−
ru. Na szczęście, nikomu nic się nie
stało i czuwający przed księgarnią
strażacy nie musieli interweniować.
Około pierwszej trzydzieści Rynek
zaczął pustoszeć choć najwytrwalsi
kręcili się wokoło do białego rana. (l)  

Sylwester ‘98
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Rozwiązanie krzyżówki polega na odgadnięciu hasła, które
utworzą litery z ponumerowanych pól, napisane w kolejności
odpowiadających im liczb od 1 do 22, umieszczonych
w prawym dolnym rogu kratki.

Prosimy o przysyłanie kartek z rozwiązywaniem na adres
Bieruńskiego Ośrodka Kultury do 30 stycznia br. Wśród
autorów poprawnych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę –
cenne wydawnictwo albumowe.

Nagrodę wylosowała SIEDLECKA ELŻBIETA z Bierunia.
Gratulujemy i zapraszamy do BOK, po odbiór nagrody.

Styczeń
Wt 26. 01 g. 10.00–12.00

Wyświetlanie bajek VIDEO
Śr 27. 01 g. 10.00–12.00
Mini lista przebojów połączo−

na z dyskoteką dla dzieci
Czw. 28. 01 g. 10.00–12.00

Zajęcia plastyczne dla dzieci
Pt. 29. 01 g.10.00

Film fabularny pt.: „Poży−
czalscy” – dla dzieci od 6–10 lat
g. 17.00 Film fabularny pt.: 
„Nie wierzcie bliźniaczkom”

— dla młodzieży od 12 lat

LUTY
Wt. 02. 02 g.10.00

Spektakl teatralny dla dzieci
pt.: „KOT W BUTACH”

Śr.    03. 02  g. 10.00−12.00
Mini lista przebojów połączo−

na z dyskoteką dla dzieci −
podsumowanie i nagrody

Czw. 04. 02  g. 10.00−12.00
Zajęcia plastyczne
— podsumowanie i nagrody

Pt.     05. 02  g. 12.00     
Film fabularny dla dzieci pt.:

„KLAN URWISÓW”

BIERUŃSKI OŚRODEK  KULTURY
Kino−Teatr „JUTRZENKA“ ul. Spiżowa 4

Opłatek 
Kombatantów

Spotkanie opłatkowe Koła Związku Kombatantów Rzeczpo−
spolitej i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się w gościnnej
Jutrzence w pierwszy wtorek stycznia. W uroczystości, na którą
przybyło prawie 100 gości  w towarzystwie współmałżonków,
udział wzięli przedstawiciele władz Bierunia i Lędzin z burmi−
strzami Ludwikiem Jagodą oraz Mariuszem Żołną. Szczegól−
nymi gośćmi byli najstarsi kombatanci, 90−latkowie panowie Ro−
man Miś z Bierunia i Eryk Czogała  z Lędzin. Były kwiaty, łzy
wzruszenia i wspólne kolędowanie. W części artystycznej wystą−
pił Zespół Pieśni  i Tańca „Krakus” z Krakowa (G)

W ostatnim czasie odeszli z naszej bieruńskiej społeczności:
Pan Stanisław Cichoń, pan Marian Kozioł, pan Franciszek

Krzempek, pani Bronisława Lysko, pani Marta Morkisz, pan Zyg−
munt Rychel, pan Kazimierz Szojda, pani Barbara Tomera oraz
pani Rita Hericht. Cześć Ich Pamięci.

Wykaz Turniejów rozgrywanych w ramach 
VI Grand Prix Bierunia w Szachach na rok 1999

1. Puchar „Echa” —  luty
2. VI Memoriał im.H.Dobielińskiego —  kwiecień
3. Florian 99' —  maj
4. Święto Niepodległości —  listopad
5. Barbórka 99' —  grudzień
O zdobyciu 1 i kolejnych miejsc decyduje :
1. większa ilość zdobytych punktów z 3 dowolnych Turniejów
2. większa ilość zdobytych punktów
3. mniejsza wartość liczby za zajęcie miejsca

w poszczególnym Turnieju
Uwaga!!!

Zabezpiecza się 25% wpisowego do końcowej nagrody.
Informacji udziela : Andrzej Wilk; 43–155 Bieruń

ul.Warszawska 299 tel.(032) 216 22 92
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STYCZEŃ

Pn. 25. 01 g. 11.00
Teatr „GRY i LUDZIE” −

Spektakl teatralny pt.:
„SZKOLNE SZLAGIERY”
(miejsce: Szkoła Podstawo−
wa Nr 3, ul. Węglowa 11)

g. 12.00
Wyświetlanie bajek VIDEO

Wt 26. 01 g.12.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci

Śr. 27. 01 g. 12.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci

Czw. 28. 01 g.11.00
„CZY ZNASZ BAŚNIE AN−

DERSENA” — Konkurs czy−
telniczy dla dzieci od 1−3 klasy

Pt. 29. 01 g. 14.00
Bal przebierańców — konkurs

na najciekawszy strój 

LUTY

Wt. 02. 02 g.12.00
Spektakl teatralny dla dzieci

pt.: „KOT W BUTACH”
(miejsce: Szkoła podstawowa

Nr 3, ul. Węglowa 11)
g.12.00

Zajęcia plastyczne dla dzieci
Śr. 03. 02 g.12.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci

Czw. 04. 02 g.10.00−12.00
„CZY ZNASZ POLSKIE
PRZYSŁOWIA” − Konkurs
czytelniczy dla dzieci od 4−6
klasy

Pt. 05. 02 g.12.00     
Wyświetlanie filmów VIDEO

OŚRODEK EDUKACJI
W okresie 

od 25.01.99 − 29.01.99
od 1.02.99 − 5.02.99

Hala Sportowa przy Liceum
Ogólnokształcącym 

ul. Licealna
Uczniowie szkół
podstawowych

poniedziałek, wtorek, piątek
od 9.00 – 11.00

Uczniowie szkół
ponadpodstawowych

poniedziałek, wtorek, piątek
od 11.00 – 13.00

Piątek od godz. 13.00−15.00
zajęcia dla dzieci niepełno−
sprawnych.

Wstęp na Halę Sportową
bezpłatny.

Basen przy Szkole
Podstawowej Nr 1

W godzinach od 11.00 –14.00
Uczniowie szkół podstawo−

wych i ponadpodstawowych
Odpłatność 1 zł za godzinę

Basen przy Szkole
Podstawowej Nr 3

W godzinach od 12.00 − 15.00
Wstęp bezpłatny
Półkolonie organizowane są w:
Szkole Podstawowej Nr 1
Szkole Podstawowej Nr 2
Szkole Podstawowej Nr 3

Referat Sportu i Rekreacji
Urzędu Miejskiego w Bieru−
niu podczas ferii zimowych
organizuje:

Warsztaty szachowe ogólno−
dostępne dla dzieci i mło−
dzieży  w Triadzie w okresie

od 25 stycznia 
do 29 stycznia ‘99 r.

W godzinach 
od 14:00 do 16:15

Ogólnodostępne wyjazdy na
narty w zależności od wa−
runków pogodowych za od−
płatnością 10 zł od osoby.

Dodatkowe informacje 
odnośnie wyjazdów 

na narty będą zamieszczone
na tablicach ogłoszeń.

Miejska Biblioteka Publiczna Nr 1 ul. Rynek 15
Czw.   28. 01 g.12.30
„FERIE W KRAINIE BAŚNI” dla dzieci młodszych 

od 1−4 klasy — Konkurs czytelniczy
Czw.   04. 02 g.12.30
„FERIE W KRAINIE BAŚNI” dla dzieci starszych 

od 5−8 klasy — Konkurs czytelniczy

Miejska Biblioteka Publiczna Nr 2 — TRIADA
ul. Jagiełły 1 

W grudniu związek małżeński zawarły w naszym mieście
cztery pary. Na nową, wspólną drogę życia zdecydowali się:
pani Maria Zięba i pan Eryk Biela, pani Barbara Duży i pan
Roman Malcharek,  pani Katarzyna Duży i pan Dariusz
Remsak oraz pani Marta Wielebińska i pan Robert Walus. 

Szanowni państwo, przyjmijcie życzenia wielu zdrowych
i szczęśliwych wspólnych lat.

wt. 12 12.00 „KOLĘDY I PASTORAŁKI”
Koncert umuzykalniający dla L.O. w wykonaniu artystów Agencji Artystycznej „Violino”

śr. 13 15.00 Spotkanie noworoczne Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaproszenia
cz. 14 15.00 Spotkanie noworoczne Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaproszenia
pt. 15 19.00 W cyklu wieczory z filmem : „MASKA ZORRO” Film prod. USA od lat 15 , 8 zł
nd. 17 18.00 Spotkanie opłatkowe chórów i budowniczych żłóbka zaproszenia
pn. 18 17.00 Koncert kolęd w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego wstęp wolny 
wt. 19 12.00 „Drzazgi” – spektakl teatru „Zwierciadło” z Łodzi do tekstów i reżyserii Krzysztofa Kaczmarka 

(spektakl porusza problemy narkomanii)
cz. 21 „IMPRESJONIZM–EXPRESJONIZM” Koncert umuzykalniający w wykonaniu Filharmonii Śląskiej 

dla uczniów szkół o godz. 9.00 — SP 3, 10.00 — SP 1 , 11.00 — SP 2
pt. 22 19.00 W cyklu wieczory z filmem : „LOLITA” Film prod. USA od lat 18 , 8 zł
so. 23 Zabawa karnawałowa KGW zaproszenia

FERIE ‘99 W BIERUNIU

pn. 25 10.00−12.00 Teatr „GRY I LUDZIE” wstęp wolny
wt. 26 10.00−12.00 Video wstęp wolny
śr. 27 10.00−12.00 Mini lista przebojów – dyskoteka wstęp wolny
cz. 28 10.00−12.00 Zajęcia plastyczne wstęp wolny
pt. 29 10.00 Film fabularny dla dzieci pt.: „Pożyczalscy” (od 6−10 lat) wstęp wolny

17.00 Film fabularny dla młodzieży „Nie wierzcie bliźniaczkom” (od 12 lat) wstęp wolny

BIERUŃSKI  OŚRODEK  KULTURY KINO — TEATR  „JUTRZENKA”
ZAPRASZA w miesiącu  STYCZNIU  ‘99

Rodnia: Miesięcznik społeczno – kulturalny gminy Bieruń. Wydawca: Zarząd Miasta Bieruń
Realizacja: Agencja Reklamowa Borgis. Przygotowanie do druku: P.P.H.U. VENA Mariusz Gorzyński. Nakład: 1200 egzemplarzy
Redaktor naczelny: Zbigniew Piksa. Adres redakcji: ul. Spiżowa 4,  43−150 Bieruń, tel.: 216−40−16 Założyciele pisma: Józef
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