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Jaki jest Bieruń

Wzorem roku ubiegłego już w sobotę - 7 stycznia 
w Domu Zbornym przy ZTS „Erg - Bieruń” przy 
ul. Chemików 133 odbyła się zabawa połączona 

z aukcją na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Li-
cytowano ostro bo też cel całego przedsięwzięcia był nie-
zwykle szlachetny. Nic więc dziwnego, że nawet tak zwyczaj-
ne rzeczy jak krawat udało się sprzedać za 650 zł. Jak zwy-
kle, dużym zainteresowaniem licytujących cieszyły się pra-
ce bieruńskich plastyków, choć zdarzały się też wielce orygi-
nalne przedmioty jak japońskie miecze czy strój arabski. Ra-
dość więc była obopólna zarówno tych co sprzedawali i za-
bierali pieniądze na ratowanie dzieci jak i nabywców. 

Główna część imprezy oczywiście odbyła się w niedzie-
lę 8 stycznia kiedy to na ulicach naszego miasta, od rana 
można było spotkać wielu wolontariuszy Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Akcji zbierania pieniędzy, towarzyszy-
ły liczne imprezy kulturalne zorganizowane przez Bieruń-
ski Sztab WOŚwP we współpracy z Bieruńskim Ośrodkiem 
Kultury a dostosowane do różnych grup wiekowych. 

O godz. 11.00 w „Jutrzence” odbyły się gry i zabawy 
z nagrodami dla najmłodszych wczesnym popołudniem także 

w „Jutrzence” rozpoczęły się koncerty. Można było posłuchać 
muzyki w wykonaniu takich zespołów jak: WD 40, Morfina, Wi-
zards, Strefa, Drimm i Fill. Podczas tych koncertów licytowano 
wiele wartościowych, dla fanów muzyki i nie tylko, rzeczy.

Na Rynku imprezy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy rozpoczęły się o godz. 17.45. Tu na siarczystym mrozie, 
gorące serca były szczególnie potrzebne. Zgromadzonych 
przywitała Orkiestra Dęta KWK „Piast” oraz Teatr „Gry i Lu-
dzi” z Katowic. Aktorzy tego teatru wkroczyli na Rynek na 
szczudłach, przy akompaniamencie Orkiestry. Przeszli przez 
cały Rynek tanecznym krokiem, a że temperatura była bar-
dzo niska, zebrani na rynku chętnie przyłączali się do nich.

Przez cały czas kursowali wolontariusze z puszkami. My 
spotkaliśmy Honoratę Gustyn, Kornelię Pagos i Mariettę 
Bartoszewicz, które zbierłay pieniądze od godziny 14.00 do 
18.00. Niestety siarczysty mróz i zadymka sprawiły, że zdję-
cie które zrobiłem dziewczynom - zwyczajnie nie wyszło.

Około 18.30 rozpoczęto loterię. Każdy los kosztował tylko 
2 zł, a nagrody były bardzo atrakcyjne, m.in.: zestaw kina 
domowego oraz kurs języka w szkole BEST. Chęt-
nych do zakupienia losu było bardzo dużo. 

Gorące serca w mroźnym Bieruniu
Impreza na piątkę, tak można by podsumować tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w naszym mieście. Orkiestra zagrała już po raz piąty w Bieruniu i jak zwykle nie 
zabrakło gorących i wrażliwych serc tych, którzy wsparli tę piękną inicjatywę.
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WOKÓŁ NAS

Grupą docelową projektu są 
bezrobotni absolwenci oraz 
osoby do 25 roku życia z te-

renu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskie-
go. Niemniej jednak z usług Gminne-
go Centrum Informacji mogą korzy-
stać wszystkie osoby zainteresowa-
ne świadczonymi przez Centrum usłu-
gami. 

Główne cele i zadania GCI pozosta-
ją bez zmian i koncentrują się przede 
wszystkim na:
u udzielaniu informacji osobom bez-

robotnym dotyczących ofert pracy, 
dzięki czemu umożliwią im podję-
cie zatrudnienia;

u pomocy osobom zamierzającym 
rozpocząć własną działalność go-
spodarczą (gdzie i w jaki sposób 
załatwić formalności); 

u pomocy w redagowaniu dokumen-
tów aplikacyjnych;

u udzielaniu informacji dotyczących 
kształcenia;

u rozpowszechnianiu informacji po-
przez kontakt z lokalną prasą;

u nieodpłatnym udostępnianiu sprzę-
tu komputerowego, drukarki, ksera 
oraz faxu;

u udostępnianiu informacji dotyczą-
cych szkoleń, kursów oraz warsz-
tatów przeprowadzanych w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Tychach.

Gminne Centrum Informacji współ-
pracuje z Powiatowym Urzędem Pra-
cy w Tychach. W ramach tej współpra-
cy GCI otrzymuje drogą elektronicz-
ną oferty pracy zarówno z regionu jak 
i oferty zagraniczne, które cieszą się 
dużym zainteresowaniem ze strony 
osób poszukujących zatrudnienia.

We współpracy z Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Tychach GCI organizu-
je bezpłatne zajęcia w ramach „Aktyw-
nego poruszania się po rynku pracy”. 
Warsztaty prowadzone są przez Do-
radców Zawodowych z Powiatowe-
go Urzędu Pracy W Tychach. Zajęcia 
te skierowane są do osób poszukują-

cych pracy z terenu Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego.

W ramach prowadzonej działalności 
GCI organizuje nieodpłatne warszta-
ty komputerowe skierowane do osób, 
które nie miały do tej pory w prakty-
ce częstego kontaktu z komputerem. 
Zajęcia obejmują m.in. zapoznanie 
się ze środowiskiem Windows, Micro-
soft Office (Word, Excel) oraz jak po-
ruszać się w Internecie. W związku z 
tym, iż coraz większym zainteresowa-
niem cieszy się doradztwo indywidu-
alne z zakresu pisania dokumentów 
aplikacyjnych w tym roku zostaną uru-
chomione warsztaty dotyczące tej te-
matyki. 

Codziennie Gminne Centrum Infor-
macji odwiedza ok. 7-10 osób w celu 
zapoznania się z ofertami pracy i sko-
rzystania z pozostałych usług Gmin-
nego Centrum Informacji, tj. druko-
wania, wysyłania i odbierania faksów 
oraz kserowania. W ubiegłym roku 
było ponad 350 odwiedzin w celu sko-
rzystania z Internetu i komputera. Co-
dziennie drogą elektroniczną 60 osób 
otrzymuje aktualne oferty pracy. 

Anna Dryja

Osoby zainteresowane działalno-
ścią GCI zapraszamy od poniedział-
ku do piątku od 9 do 17 do siedziby 
Gminnego Centrum Informacji, 
która mieści się przy ul. Turystycznej 1, 
pok. 43, tel. 324-25-55, fax. 324-25-54,
e-mail: gci_bierun@gazeta.pl, 
e-mail: gcibierun@gazeta.pl.

60 ofert pracy dziennie!

GCI - szkoli i pomaga
W kwietniu bieżącego roku miną cztery lata od otwarcia Gmin-
nego Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Bieruniu, utwo-
rzonego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absol-
wentów „Pierwsza praca”, w wyniku konkursu ogłoszonego 
przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

ZARZĄDZENIE NR B-0151/5/06 
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 09.01.2006r.

W sprawie organizacji handlu w związku z uroczystościa-
mi odpustowymi w kościele p.w.Św.Walentego w Bieruniu 
Starym w dniu 14 lutego 2006 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8.03.1990r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jendolity Dz.U. nr 142, poz.1591 
z 2001r. z późniejszymi zmianami.

Zarządzam
Wprowadzenie w dniu 14.02.2006r.przepisów porządko-

wych w obrębie Kościoła Św. Walentego i jego sąsiedztwie 
w Bieruniu Starym polegających na:
1. Wprowadzeniu zakazu ustawiania elementów konstruk-

cji punktów handlowych oraz prowadzenia działalności 
handlowej wzdłuż ulic: Krakowskiej, Chemików, Zdro-
wia, Bojszowskiej, na parkingu za domem przedpogrze-
bowym, na parkingu przed restauracją „Stylowa”.

ZAKAZ DOTYCZY JEZDNI I CHODNIKÓW 
WYMIENIONYCH ULIC.

2. Udzieleniu zezwolenia na prowadzenie handlu: wzdłuż 
ulicy Staromłyńskiej, za wyjątkiem wjazdów do posesji,

3. Ustaleniu miejsc do parkowania samochodów: parking 
za domem przedpogrzebowym, parking przed rest. 
„Stylowa”

4. Wprowadzeniu zakazu do dnia 12.02.2006r. włącznie, 
lokalizowania elementów stalowych oraz innych wzdłuż 
ul. Staromłyńskiej . 

5. Ustaleniu lokalizacji miejsc zgodnie z planem sytuacyj-
nym rozmieszczenia stanowisk, stanowiącym załącznik 
do niniejszego zarządzenia i udostępnionym do wglądu 
w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, w Wydziale Gospodar-
ki Komunalnej przy ul. Macierzyńskiego 11.

6. Wprowadzeniu rezerwacji miejsc,po złożeniu wniosku w 
terminie do dnia 3.02.2006. do godz 15oo w Urzędzie 
Miejskim w Bieruniu (pok. Nr 25). Rezerwacja miejsc od-
będzie się drogą losowania zgodnie z regulaminem.

LOSOWANIE ODBĘDZIE SIĘ 
w dniu 10.02.2006. o godz.11.00

7. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Stra-
ży Miejskiej oraz Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, każdemu w zakresie praw i obowiązków.

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i pod-
lega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń na terenie Bierunia. 
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SPOŁECZEŃSTWO

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Rada Miejska 
uchwaliła dwie uchwały, w których ustaliła zasady i tryb 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Dotyczą 

one zmian nazw ulic oraz nadania nazw odcinkom ulic, które 
nie posiadają nazwy, a także wprowadzenia zmian granic ad-
ministracyjnych pomiędzy gminami Bieruń i Tychami. Tema-
ty te były omówione na łamach listopadowej RODNI.

Biorąc pod uwagę fakt, że nie wszystkie zainteresowa-
ne osoby miały dostęp do artykułu, w którym omówiono te-
mat przedstawiony ponownie odcinki ulic, które nie posia-
dają nazwy względnie ulice, dla których opracowane pro-
pozycje zmian

WYKAZ ULIC OBJĘTYCH KONSULTACJAMI

Odcinki ulic bez nazwy – proponowana nazwa

1. łącznik ul. Macieja i Kopcowej – ul. Macieja
2. łącznik ul. Kościelnej i Węglowej – ul. Św. Barbary
3. boczna ul. Bojszowskiej do wieży ciśnień – ul. Edmun-

da Bojanowskiego
4. boczna ul. Bojszowskiej na wysokości klasztoru 

z „Spektrą” – ul. Św. Jana
5. boczna ul. Bojszowskiej do kładki nad torami kolejowy-

mi – ul. Szlaku Solnego
6. boczna ul. Bojszowskiej od nr 139 do nr 153 

– ul. Brzozowa
7. boczna ul. Bijasowickiej od skrzyżowania z ul. Krupni-

czą do ul. Peryferyjnej – ul. Peryferyjna
8. tzw. ul. Lokalna w granicach administracyjnych gminy 

Bieruń na odcinku od ul. Świerczynieckiej do granicy 
miasta – ul. Lokalna

9. łącznik ul. Bijasowickiej i Lipcowej przy dawnym Klubie 
Rolnika – ul. Klubowa

10. droga do ul. Warszawskiej do ogródków działkowych 
– ul. Działkowców

Odcinki ul. posiadające nazwę – proponowana nowa nazwa 

1. odcinek ul. Szynowa od budynku nr 15 
do budynku nr 24 – ul. Świerczyniecka

2. ul. Oświęcimska na odcinku od Rynku do granicy mia-
sta Tychy – ul. Mikołowska

3. budynki przy ul. Oświęcimskiej 400 i 400a – ul. Homera
4. ul. Turystyczna – ul. Pszczyńska
5. ul. Zarzyna na odcinku od ul. Warszawskiej do rozwi-

dlenia ulicy Zarzyna – ul. Jakuba Kostyry
6. boczna ul. Marcina wzdłuż posesji o nr 72a, 82, 84, 86, 

86a, 88 – ul. Pilnikowa
Konsultacje adresowane są do pełnoletnich osób, które miesz-

kają przy podanych wyżej ulicach. Konsultacje obejmą więc kil-
kaset osób, które będą pełnoletnie, poczynając od 13.02.br.

Każda osoba zainteresowana może wyrazić swoją wolę 
wrzucając kartę do głosowania do jednej z dwóch urn, udo-
stępnionych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14 
oraz w Szkole Podstawowej nr 3, przy ul. Węglowej doko-

nując wyboru odpowiedzi. Tylko taki sposób wyrażenia woli 
przez mieszkańców będzie brany pod uwagę.

Do urzędu zaczęły wpływać zbiorowe listy i indywidual-
ne pisma, w których autorzy prezentowali opinię dotyczącą 
propozycji zmian. Opinie ustne prezentowana podczas co-
rocznych spotkań z mieszkańcami.

Tak jak wspomniano wyżej, urny będą udostępnione 
mieszkańcom w dniach od 13.02.2006 r. do 17.02.2006 r., 
w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Uchwała Rady przewiduje również udział w konsultacjach 
za pośrednictwem poczty.

W tym przypadku decydować będzie data stempla poczto-
wego. Odbiór kart do głosowania dostarczonych mieszkań-
com przez gońców należy pokwitować. Wyniki konsultacji 
ustali komisja powołana przez Radę Miejską. Przy ustalaniu 
wyników brane będą pod uwagę tylko karty oryginalne, czyli 
formaty A5, posiadające dwie pieczęcie. Dla przeprowadze-
nia konsultacji zastosowano procedurę wyborczą, która daje 
wiarygodność zdecydowanie większą niż inne formy.

Każda uprawniona osoba otrzyma jedną kartę, więc przed 
dokonaniem wyboru apelujemy o chwilę refleksji. Zawierać 
ona będzie pouczenie o ważności głosu. Tekst uchwały 
Rady, której załącznikami są regulamin i wzór karty, opubli-
kowano na stronach internetowych Urzędu i w BIP.

Druga uchwała Rady dotycząca zmiany granic pomiędzy 
Bieruniem i Tychami. W praktyce oznacza dążenie do odzy-
skania historycznych gruntów przez Bieruń, czyli znacznej 
części zakładu produkcyjnego FIATA AUTO POLAND S.A.

Konsultacje w tym przypadku są jednym z obligatoryj-
nych elementów procedury. Rada ustaliła, że konsultacje 
odbędą się w tym samym okresie jak omówione wcześniej 
dotyczące nazw ulic, czyli od 13.02. do 17.02.br. Adresowa-
ne są do wszystkich pełnoletnich mieszkańców, czyli osób, 
które w terminie przeprowadzenia konsultacji ukończą 
18 lat. Obszar, o odzyskanie którego ubiega się Bieruń, to 
około 120 ha, w większości objęty ogrodzeniem fabryki.

W granicach Tychów znajduje się również cały pas drogi 
– ulicy Oświęcimskiej, aż do osiedla Homera, mimo że bu-
dynki posadowione przy tej ulicy leżą w Bieruniu oraz byłe 
zaplecze poinwestycyjne położone w bezpośrednim są-
siedztwie ul. Mlecznej i drogi do Lędzin. Z obszaru tego w 
2000 roku Bieruń odzyskał kilka hektarów oraz kolejne kil-
ka hektarów wraz z osiedlem Homera. Na obszarze obję-
tym postępowaniem w sprawie zmiany granic znajduje się 
kilkupiętrowy blok przy ul. Oświęcimskiej, posadowiony za 
ogrodzeniem fabryki, w którym mieszka ponad 50 osób. Na 
wartość i wymowę konsultacji będą miały wpływ: wysoka 
frekwencja i poparcie inicjatywy Władz Miasta, czyli popar-
cie dążenia o zmianę granic. Konsultacje przeprowadzone 
będą przy zastosowaniu procedury wyborczej, czyli w spo-
sób wiarygodny. Mieszkańcy będą mogli oddać swe głosy 
na kartach, które otrzymają od gońców. 

Do ich dyspozycji oddanych będzie 8 urn, które zosta-
ną zlokalizowane w:
1/ Filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czarnuchowicach, 

ul. Mielęckiego 17,
2/ Filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bijasowicach, 

ul. Bijasowicka 58,
3/ Filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścierniach, 

ul. Kamienna 17,
4/ Szkole Podstawowej nr 3, ul. Węglowa 11,
5/ Gimnazjum Nr 1, ul. Warszawska 294,
6/ Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Krakowska 28,
7/ Gimnazjum Nr 2, ul. Licealna 17a,
8/ Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14.

Konsultacje w lutym
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Jaki jest Bieruń, jego mieszkańcy i władza
NASZE SPRAWY

Gdy w roku 1985 związałem się 
z tym miastem, od dziesięciu 
lat była to dzielnica 170 tysięcz-

nego kolosa, jakim były wówczas Ty-
chy. Centrum zarządzania dla wszyst-
kich części dzisiejszej gminy. Kontakt 
i dostęp mieszkańców do Urzędu był 
daleki i utrudniony, a i sama władza 
niewiele interesowała się problemami 
ludzi żyjących kilkanaście kilometrów 
od wielkiego miasta. „Dobrodziejstw” 
tyskiego mecenatu miałem możliwość 
doznawać kierując wówczas szkołą.

Lata 1975 - 91 to czas nie stagnacji, lecz 
wręcz cywilizacyjnego regresu Bierunia. 

Dzisiaj, po 16 latach suwerenności 
z radością głośno wszem i wobec mó-
wię, mieszkam w Bieruniu z dokonań, 
którego jestem bardzo dumny. Są one 
znane i wywołują podziw i uznanie, da-
leko poza granicami miasta, chociaż 
przez niektórych mieszkańców niedo-
strzegane, a czasami nawet negowane. 

W okresie kilkunastu lat rządze-
nia „na swoim” włodarze Bierunia w 
osobach Alojzego Palowskiego, a 
od ośmiu lat Ludwika Jagody i Jana 
Podleśnego wraz z kolejnymi Rada-
mi Miasta, pokazali jak należy rozwią-
zywać istotne problemy, zapisując na 
swoim koncie coraz lepsze sukcesy.

Bieruń będzie taki jak młodzież

Bieruń jako jedna z nielicznych gmin 
w kraju już w 1994 roku, to jest dwa 
lata przed ustawowym obowiązkiem, 
przejął szkolnictwo podstawowe. 
W działaniu tym przyświecał wówczas 
jeden cel, naprawić lata tyskiej bez-
czynności. Przyjęta przez Sejm refor-
ma oświatowa w roku 1999 zmieni-
ła dotychczasową strukturę, wprowa-
dzając na tym polu nowy ład. W miej-
sce ośmioklasowej szkoły podstawo-

wej powstała sześciolatka, a po niej 
trzyletnie gimnazjum. 

Te dwa typy szkoły stały się zada-
niem gminy. Bieruń wcielając założe-
nia reformy nakreślił wizję, aby doce-
lowo w obydwu dzielnicach funkcjo-
nowały zarówno podstawówka jak 
i gimnazjum. Dla potrzeb powstania 
G-1 przeprowadzono kosztem prawie 
mln złotych, gruntowną modernizację 
zlikwidowanej SP-2, a w latach 1999-
2001 w części starobieruńskiej zbudo-
wano od podstaw nowy obiekt G-2 za 
kwotę 4,8 mln zł.

Dzisiaj w 20 tyś. mieście funkcjonu-
ją cztery szkoły, dla których organem 
prowadzącym jest gmina (dwie pod-
stawówki i dwa gimnazja) oraz dwie 
średnie zarządzane przez powiat.

Taki układ placówek sprawia, że uzy-
skanie pełnego średniego wykształce-
nia jest możliwe w Bieruniu w odległo-
ści nie większej niż 4 km od miejsca za-
mieszkania. Dla informacji podam, że 
powstanie gimnazjum w wielu regio-
nach kraju oddaliło je na odległość czę-
sto ponad 20 km. Gdy do bieruńskich 
realiów dodamy korzystne położenie 
komunikacyjne naszego miasta w sto-
sunku do dużych ośrodków akademic-
kich, to nie budzi zdziwienia fakt liczne-
go studiowania naszej młodzieży.

Wszyscy oni doskonale wiedzą, że 
gruntowne wykształcenie to najlepsza 
przepustka do właściwego miejsca na 
bardzo wymagającym współcześnie 
rynku pracy. Bodźcem zachęcającym i 
mobilizującym wielu do osiągania do-
brych wyników w nauce są przyzna-
wane od dwóch lat przez Radę Mia-
sta stypendia.

W roku szkolnym 2005/2006 sko-
rzysta z nich 30 studentów, z tego 21 
otrzyma kwotę 200 - 400 zł miesięcz-
nie, co daje kwotę powyżej 80 tys. 
rocznie. Dla porównania 140 tys. Ty-

chy przyznały 17 stypendiów, 40 tys. 
Mikołów 12, Lędziny 11 ( w formie nie 
oprocentowanej pożyczki), Bojszowy, 
Imielin, Chełm Śląski pomocy takiej 
w ogóle nie udzielają.

Informację tę przekazuję mieszkań-
com celowo, gdyż część lokalnej pra-
sy te działania władz miasta poddaje 
powszechnej negacji widząc w regu-
laminie przyznawania stypendiów ab-
surdalność. Myślę, że młodzi ludzie na 
ten temat mają jaśniejszy pogląd. 

Szlachetne zdrowie

Mimo zróżnicowanych poglądów 
i opinii niektórych mieszkańców nie lę-
kam się stwierdzić, że Bieruń posiada 
dobrze zorganizowaną służbę zdrowia. 

Główne obiekty placówek zdrowot-
nych, w ostatnim pięcioleciu, kosz-
tem prawie 6 mln zł, zostały podda-
ne gruntownej modernizacji i chociaż 
aktualnie stanowią siedziby placówek 
niepublicznych - są własnością gminy. 
Firmy świadczące w nich usługi zdro-
wotne, są dzierżawcami obiektów, pła-
cąc za nie i przejęty sprzęt czynsz. Za-
kres świadczonych usług jest bardzo 
duży, daleko wykraczający poza POZ. 
A jeszcze kilka lat temu, do bieżącego 
funkcjonowania publicznego ZOZ-u 
miasto dopłacało mln zł rocznie.

Skorzystać na Unii

Od prawie dwóch lat, kraj nasz jest 
pełnoprawnym członkiem UE - or-
ganizacji, która wcześniej zrzeszała 
znacznie zamożniejsze i lepiej rozwi-
nięte gospodarczo państwa. To wła-
śnie Bieruń, jako pierwsza gmi-
na w powiecie i jedna z nielicz-
nych w Polsce, już w 2002 roku 

Tym, którzy mnie nie znają pragnę przypomnieć, że do roku 1999 przez 
35 lat związany byłem zawodowo z oświatą. W latach 1964 - 85 w Lędzi-
nach, a kolejne do roku 1999 w Bieruniu Nowym. Przez sześć lat byłem 
pierwszym dyrektorem dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 3, a od 1998 
roku jestem radnym Bierunia. 
Nigdy nie ośmieliłbym się powiedzieć, że znam najlepiej mieszkańców na-
szego miasta i ich potrzeby. Niemniej 20 lat stałych kontaktów w tym śro-
dowisku, skłania do pewnych subiektywnych spostrzeżeń. Uważam, że 
największą siłą dzisiejszego Bierunia są jego mieszkańcy, ich ambicje, 
aspiracje i pracowitość wzrastające szczególnie w nowych polityczno-ekonomicznych realiach. 

5
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sięgnął po unijne środki w wyso-
kości 750 tys. euro, co stanowi-

ło 50% kosztów budowy Centrum Ini-
cjatyw Gospodarczych w Ścierniach. 
Agendy mieszczących się tam urzę-
dów, rozwiązały wiele istotnych pro-
blemów społecznych, wpłynęły na 
wzrost atrakcyjności gminy, a dodat-
kowo dały zatrudnienie dla 60 osób 
w większości z Bierunia.

Kolejne lata istnienia gminy, to czas 
powstania wielu zadań majątkowych, 
zrealizowanych w znacznej mierze 
ze środków zewnętrznych. Zespół lu-
dzi pod kierunkiem vice burmistrza 
Jana Podleśnego, wykorzystuje każ-
dą okazję do złożenia kolejnych wnio-
sków o dofinansowanie nowych inwe-
stycji. Chociaż często prawdopodo-
bieństwo pomyślnego rozstrzygnięcia 
jest znikome, czyni tak, aby nie popeł-
nić grzechu zaniechania.

Ekologia to nie hasło

Mając świadomość jak wiele no-
wych wezwań czeka Polskę w nowych 
realiach zjednoczonej Europy, od lat 
kosztem dziesiątków mln zł, z dobry-
mi efektami realizowalny jest plan peł-
nego skanalizowania gminy. Zada-
nie to pochłonęło do roku 2005 po-
nad 40 mln zł. Efekty widoczne odczu-
wa już około 70% mieszkańców. Od 
3 lat, z dużym rozmachem realizowany 
jest program ograniczenia niskiej emi-
sji polegający na wymianie starych do-
mowych kotłowni, na nowe - spełnia-
jące srogie reżimy w zakresie ekologii. 
Urzeczywistniając to zadanie, do tej 
pory modernizacją objęto 600 domów 
indywidualnych. Przeciętny koszt jed-
nej kotłowni to około 10 tys. zł, z tego 
70% kosztów pokrywa gmina i WFO-
ŚiGW, a tylko 30% właściciel domu. 

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia dla 
budżetu miasta to ponad 3 mln złotych. 

Ochrona i dbałość o czystość wód 
i powietrza, to jedne z głównych ce-

lów strategii rozwoju miasta przyjętej 
w 2000 roku. Są one determinantami 
w pozyskiwaniu nowych inwestorów 
i działaniami w głównej mierze wpły-
wającymi na atrakcyjność miasta.

Te proekologiczne działania zaowo-
cują, że jeszcze nie będziemy czuć się 
jak w kurortach, ale dane nam będzie 
oddychać powietrzem czyściejszym 
niż kilka lat temu, a do naszych cieków 
wodnych, z pewnością powrócą ryby.

Inwestycje czyli rozwój

Celem lepszego zaspokojenia lokal-
nych potrzeb w roku 2006 zostanie od-
dania w części nowobieruńskiej nowo-
czesna, pełnowymiarowa hala sportowa 
wraz z kompletem boisk zewnętrznych. 
Inwestycja ta, powstaje kosztem 13,5 mln 
zł i jest finansowania również przy znaczą-
cym wsparciu środkami zewnętrznymi.

Reagując na podnoszony przez 
mieszkańców, postulat poprawy stanu 
bezpieczeństwa, kosztem 6 mln zł, po-
wstaje w Ścierniach obiekt Komen-
dy Powiatowej Policji. Chociaż za-
danie to, jest realizowane wspólnie 
przez: Komendę Wojewódzką Poli-
cji, Powiat i gminę Bojszowy, najwięk-
szy wkład wnosi miasto Bieruń, ponad 
50% kosztów. Jest to zarazem kolejna 
inwestycja, w dziele integracji dwóch 
wielkich części miasta.

Od kilku lat gmina Bieruń należy do 
najbardziej proinwestycyjnych w po-
wiecie i województwie. A w roku 2004 
znalazła się w złotej setce gmin (na 
prawie 2500 w kraju), w których wy-
datki inwestycyjne na mieszkańca 
były największe.

Budujący jest fakt coraz większej ak-
tywności samych mieszkańców, który 
przejawia się w stałym „dopieszczaniu” 
swoich posesji. Zaangażowanie wielu 
wspólnot wpływa na pozytywne zmia-
ny naszych osiedli. Przybywa tych, któ-
rzy własną postawą okazują współod-
powiedzialność za swoje miasto.

Potrzeby mieszkańców 

Liczne przejawy troski sygnalizowa-
ne są również w problemach podno-
szonych w czasie corocznych spotkań 
z mieszkańcami. Z pewnością błęd-
ne byłoby rozumowanie, że wszyst-
ko jest już wspaniałe, do rozwiązania 
pozostało wiele i to bardzo ważnych 
spraw. Do najistotniejszych należało-
by zaliczyć:
• rozwiązanie uciążliwości związa-

nych z wielkim natężeniem ruchu 
na ulicy Warszawskiej,

• budowę domu spokojnej starości,
• powstanie obiektu do działalno-

ści kulturalnej na nowobieruńskich 
osiedlach,

• dokończenie kosztownego dzieła 
pełnego skanalizowania miasta,

• budowę lokali socjalnych,
• poprawę stanu wielu dróg gmin-

nych.
• prowadzenie polityki sprzyjającej 

powstawaniu nowych inwestycji, a 
tym samym nowych miejsc pracy. 

Osobiście należę do tych, którzy po-
pierają działania Burmistrza Miasta 
zmierzające do inwestowania na ob-
szarach przy ul. Turyńskiej w ramach 
strefy ekonomicznej.

Rada Miasta obecna, jak i wcze-
śniejsza, a zapewne i następne przyj-
mując coroczny budżet zawsze stoi 
przed dylematem, co robić już, a co 
może jeszcze poczekać. Wydatko-
wać można zawsze tyle ile jest przy-
chodów.

Myślę, że dalsza konsekwencja 
w realizacji przyjętej w roku 2000 stra-
tegii rozwoju miasta, czynić będzie 
Bieruń coraz milszym dla mieszkań-
ców, przyjaźniejszym do potencjal-
nych inwestorów i tych, którzy zechcą 
z nim związać swoje życie.

Pomyślności w rozwoju życzę sobie 
i wszystkim, dla których to miasto jest 
małą Ojczyzną.

Ryszard Piskorek

4

Głosy można oddać wrzucając kartę do jednej z urn w 
godzinach od 8.00 do 14.00, względnie w godzinach pra-
cy Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy mogą swoją wolę wyra-
zić również dokonując wyboru i przesyłając kartę w zaklejo-
nej kopercie na adres Urzędu, pokrywając koszty przesył-
ki. Przy przesyłaniu kart do głosowania pocztą, decydować 
będzie data stempla pocztowego. Konsultacje adresowane 
są do ponad 15.600 pełnoletnich mieszkańców.

Przy ustaleniu wyników przez komisję powołaną przez 
Radę miejską brane będą pod uwagę wyłącznie karty ory-

ginalne dostarczone za pośrednictwem gońców mieszkań-
com.

Podobnie jak omówiona wcześniej uchwała dotycząca 
zmian nazw ulic, uchwała dotycząca zmian granic jest opu-
blikowana na stronach internetowych Urzędu i w BIP.

Wyniki konsultacji, w tym zwłaszcza frekwencja, będą 
świadczyły o poparciu lub jego braku dla władz miasta, w 
dążeniu do prawdy historycznej. Zmiana granic, o ile zosta-
nie dokonana na korzyść Bierunia, będzie miała również 
aspekt ekonomiczny. Dodatkowe środki finansowe pozwo-
lą na zwiększenie nakładów na budowę infrastruktury, two-
rzenie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy, czy 
też dalszy rozwój miasta.

Konsultacje w lutym3
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Gdy już w czerwcowy poranek 
znaleźliśmy się w stolicy Zie-
mi Kłodzkiej, oczekiwali na nas 

realizatorzy programu „ZDOBYWCY”. 
Ponieważ spotkanie wyznaczone było 
na godz. 9.00, skorzystałem z okazji, 
aby przyjrzeć się bliżej centrum Kłodz-
ka. Byłem w tym mieście już kilka razy, 
jednak za każdym razem odkrywam 
coś nowego. Po krótkiej wycieczce 
wokół starego miasta Zdobywcy wyru-
szyli w nieznane. Okazało się że cze-
kają na nas rowery, na których mamy 
przejechać kilkudziesięciu kilometro-
wą trasę do Radkowa – małej miejsco-
wości u stóp Szczelińca. Ta wyciecz-

ka rowerowa miała na celu zapozna-
nie się terenami wokół Kłodzka oraz ze 
sprzętem rowerowym, który miał być 
wykorzystany w późniejszej rywaliza-
cji. Po kilkugodzinnej jeździe dotarli-
śmy do Radkowa gdzie z daleko wy-
łaniał się Szczeliniec Wielki. U stóp tej 
majestatycznej góry zwolniliśmy rowe-
ry i pieszo udaliśmy się do małej wio-
ski o nazwie Pasterka.

W Pasterce rozbiliśmy nasz obóz 
w którym mieliśmy spędzić najbliż-
sze dni – dni w czasie których trwa-
ła rywalizacja o bilety do Nepalu. 
Drugi dzień pobytu w Kotlinie Kłodz-
kiej rozpoczął się bardzo wcześnie 

bo o 3 nad ranem: „Macie 10 minut 
na spakowanie najpotrzebniejszych 
rzeczy i w drogę”. Przyznam szcze-
rze, że to co się działo w obozie prze-
kraczało wszelkie granice porządku i 
ładu. Każdy z nas pakował do pleca-
ka co mu wpadło do ręki  i po 10 mi-
nutach wszystkie drużyny zmierzały 
w nieznanym sobie kierunku. Po go-
dzinnej jeździe okazało się, że zno-
wu jesteśmy w Kłodzku, u stóp Twier-
dzy Kłodzkiej. To co się wydarzyło w 
twierdzy mogliście oglądać w telewi-
zji. Przypomnę tylko krótko co się tam 
dzieło: niebiescy i czerwoni zdobywa-
li twierdzę po siatce i drabinie sznuro-
wej rozwieszonych na murach. Mojej 
drużynie przypadło w udziale zdoby-
wanie twierdzy przez główne wejście 
i dalej schodami na sam szczyt. Jed-
nak po drodze czekała na nas zagad-
ka logiczna, która sprawiła nam tro-
chę trudności ale udało się ją szczę-
śliwie rozwiązać. Kolejne zadania, to 
przedostanie się jednego zawodnika 

WITAMY

Rodnia: Z dniem 29 grudnia ubie-
głego roku, na stawisko skarbnika 
gminy została powołana pani Danu-
ta Żerdka, która objęła nową funkcję 
następnego dnia. Proszę przedsta-
wić się naszym czytelnikom:

Danuta Żerdka: Urodziłam się i 
mieszkam w Tychach, jestem mę-
żatką, mąż jest na emeryturze, mam 
dwóch synów, jeden kończy studia na 
Akademii Ekonomicznej, a drugi roz-
począł naukę na AWF w Katowicach. 
Ukończyłam studia o kierunku finanse 
i bankowość na Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach. Posiadam również 
Certyfikat Księgowego wydany przez 
Ministra Finansów, który upoważnia 
mnie do usługowego prowadzenia 
biura rachunkowego.

Przez całe życie zawodowe pracowa-
łam na samodzielnych i kierowniczych 
stanowiskach jako księgowa lub głów-
na księgowa. Ostatnie 10 lat prowadziłam 
księgowość w spółce jawnej, kierowałam 
dużym zespołem pracowników. W Bieru-
niu Starym i na Ścierniach mam przyja-
ciół swoich i rodziców, nie jest to dla mnie 
obce miasto, bo już jako młoda dziewczy-
na, jeździłam tu na rowerowe wycieczki a i 
później utrzymywałam liczne kontakty.

Rodnia: Funkcja skarbnika to ol-
brzymia odpowiedzialność za finan-
se całej gminy, miasta, urzędu...

D.Ż: Tak, to duże zadanie, któremu 
mam nadzieję sprostać. Oczywiście 
decyzje podejmowane są kolegialnie, 
np. na jakie inwestycje ile przezna-
czono, ale skarbnik jest od tego, żeby 
nadzorować aby pieniądze były wyda-
wane są zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i decyzjami rady, jest praw-
dziwym strażnikiem tego skarbca.

Co prawda nie mam doświadczenia 
w pracy w samorządach, ale na wcze-
śniej zajmowanych stanowiskach, jako 
główna księgowa też decydowałam o 
budżecie przedsiębiorstwa, kwotowo 
zbliżonym do budżetu gminy.

Z zarządzaniem środkami budżeto-
wymi starałam się zapoznać już wcze-
śniej w innej miejscowości od mojej 
koleżanki, pełniącej podobną funk-
cję. Ponadto w Bieruniu, przez kilka 
miesięcy w szczegóły pracy wprowa-
dzała mnie moja poprzedniczka, pani 
Skarbnik Róża Roj-Gawliczek.

 Rodnia: Realizacja niedawno 
uchwalonego budżetu na 2006 rok 
będzie już nadzorowana przez nową 
Panią skarbnik. Nie obawia się pani 
nowych wyzwań? 

D.Ż: Mam nadzieję, że z tych obo-
wiązków wywiążę się tak samo do-
brze, jak moja poprzedniczka. 

Nie obawiam się pracy, ponie-
waż czuję się bardzo odpowiedzial-

ną osobą, lubię wyzwania i uważam, 
że wszystkiego można się nauczyć. 
Nowe stanowisko to częściowo inny 
charakter pracy i nowe wyzwania. 
Jednak finanse przedsiębiorstwa i sa-
morządu mają zarówno różnice, jak i 
podobieństwa. W obydwu przypad-
kach księguje się po stronie Winien i 
Ma, natomiast różnice są chociażby w 
planie kont, w gminie są rozdziały i pa-
ragrafy, czego nie ma w przedsiębior-
stwach. W chwili obecnej trudno mi 
stwierdzić, co jest łatwiejsze.

Wydział finansów jest podzielony na 
dwa referaty i składa się: z księgowo-
ści, która liczy 5 osób, pod kierownic-
twem pani naczelnik Sylwii Krenzel 
oraz referatu podatków i opłat z panią 
kierowniczką Barbarą Jeleń - w któ-
rym pracują 4 osoby. Jestem przeko-
nana, że wspólnie będziemy dobrze 
gospodarować gminnymi pieniędzmi.

Kim jest nowy Skarbnik?

Tego nie było w telewizji

Cztery tygodnie temu, „zdobywcowy” tekst zakończyłem 
w momencie kiedy drużyny Czerwonych, Niebieskich i Białych 
przybyły do Kłodzka.
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Ostatnie kilkanaście lat zarządzała 
finansami gminy, pełniąc odpo-
wiedzialną i stresującą funkcję, 

zdobyła sobie uznanie i szacunek wie-
lu osób, z którymi związana była nie tyl-
ko zawodowo. Pani Róża jest Bierunian-
ką od pokoleń. Los tak sprawił, że po-
czątek jej pracy również związany był z 
samorządem lokalnym, lecz w innych re-
aliach ustrojowych.

Pierwszą pracę rozpoczęła w Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Bieruniu 
Nowym w 1967 roku. Wówczas przydat-
ność do pracy po odbyciu stażu spraw-
dzano egzaminem, który zdała przed ko-
misją funkcjonującą na szczeblu Woje-
wódzkiej Rady Narodowej. Po utracie sa-
modzielności najpierw przez Bieruń Nowy, 
a następnie przez ówczesną gminę Bieruń 
Stary, podjęła pracę w Spółdzielni Usługo-
wo-Handlowej „Jedność”. W tamtych la-
tach był to bardzo duży zakład, działający 
w różnych branżach i obejmujący swym 
zasięgiem wiele gmin. Jego obroty prze-
wyższały wielokrotnie cały budżet gminy. 
Dzięki swej pracowitości, w ciągu kilkuna-

stu lat pracy w spół-
dzielczości, przecho-
dząc różne szczeble, została zastępcą 
głównego księgowego.

Kiedy w 1991 roku Bieruniowi przy-
wrócono samodzielność otrzymała pro-
pozycję objęcia funkcji Skarbnika Mia-
sta. Na podjęcie decyzji miała 10 dni. 
Miała też świadomość, że finanse spół-
dzielczości różnią się od finansów gmi-
ny i trzeba nabyć szybko odpowied-
niej wiedzy, organizując jednocześnie 
od podstaw służby finansowe Urzędu. 
Podjęła wówczas to wyzwanie, chociaż 
miała ustabilizowaną i uznaną pozycję 
zawodową. „Ciągnęło” ją jednak do 
służby czyli do początków drogi zawo-
dowej. Praca, której się podjęła, zawsze 
wymagała pogłębiania wiedzy. W 1994 
roku ukończyła Podyplomowe Studium 
Finansów Samorządu Terytorialnego na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Niektóre elementy jej pracy dy-
plomowej, były wykorzystywane przez 
uznanych autorów fachowej literatury 
samorządowej.

Podejmując odważne decyzje w życiu, 
sięga pamięcią do słów jej pierwszego 
przełożonego po objęciu funkcji skarb-
nika, który mówił, że skarbnik musi mieć 
potrójne sumienie: jako kobiety, miesz-
kanki Bierunia i głównego „strażnika” fi-
nansów gminnych.

Powierzenie jej odpowiedzialnej funk-
cji skarbnika, zawsze traktowała jako wy-
różnienie i zaszczyt oraz dużą odpowie-
dzialność. Pracę zawsze traktowała jako 
służbę, ceniąc umiejętność analityczne-
go myślenia, bo będąc skarbnikiem gmi-
ny, trzeba myśleć jak szachista, czyli co 
najmniej kilka kroków w różnych kierun-
kach, w tym do przodu. 

Głęboko w pamięci utkwiły jej słowa ślu-
bowania, które złożyła obejmując funkcję 
skarbnika, a przesłaniem w pracy były sło-
wa Ojca Świętego „wymagaj od siebie, 
choćby inni nie wymagali”.

W uznaniu wyjątkowych zasług Pani 
Róży Roj-Gawliczek dla naszej spo-
łeczności, redakcja RODNI przekazu-
je liczne podziękowania Pani Skarb-
nik, skierowane do osób, jak i instytucji, 

które szczególnie docenia, a także miło 
wspomina.

Pani Róża Roj-Gawliczek za wielolet-
nią współpracę w realizacji zadań w służ-
bie społeczności lokalnej, bez względu na 
rodzaj i zakres tej współpracy, dziękuje 
wszystkim za wszystko.

Zaś imiennie: Przewodniczącym rad 
czterech kadencji: Janowi Wieczorko-
wi i Ryszardowi Piskorkowi. Dziękuje 
także Burmistrzom: I i II kadencji - Aloj-
zemu Palowskiemu, III i IV kadencji - Lu-
dwikowi Jagodzie. Radnym czterech ka-
dencji oraz członkom spoza Rady, Staro-
ście Bieruńsko-Lędzińskiemu - Piotrowi 
Czarnynodze, Radnemu Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego - Józefowi Bergero-
wi, Zastępcy Burmistrza - Janowi Pod-
leśnemu, Sekretarzowi Miasta - Jerze-
mu Stokowi.

W sposób szczególny podziękowania 
kieruje do Naczelnika Wydziału Finanso-
wego - Krystyny Stęchły, którą obda-
rzyła pełnym zaufaniem i miała w niej za-
wodowe oparcie.

Dziękuje również Dyrekcjom oraz ak-
tualnym i byłym pracownikom: Urzędu 
Miejskiego, Ośrodka Edukacji i wszyst-
kich placówek oświatowych, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładów 
Opieki Zdrowotnej, Bieruńskiego Ośrod-
ka Kultury, Bieruńskiego Ośrodka Inży-
nierii Komunalnej oraz Bieruńskiej Fun-
dacji Inicjatyw Gospodarczych, jedno-
stek administracji rządowej i samorzą-
dowej, w tym Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiemu i gmin ościennych.

Dziękuje wszystkim, którzy przez cały 
okres jej pracy zawodowej służyli radą 
i pomocą, osobom prywatnym oraz du-
chownym, którzy ją wspierali, firmom i 
instytucjom, z którymi miała przyjem-
ność współpracować, a zwłaszcza pra-
cownikom Spółdzielni Usługowo-Han-
dlowej „Jedność” i Banku Spółdzielcze-
go w Tychach, który obsługuje rachunki 
budżetu gminy od jej powstania.

Trudno jest objąć grono osób, z który-
mi przez ten czas współpracowała, więc 
wszystkich zachowa w sercu i wszystkim 
z całego serca dziękuje.

Odchodzi Skarbnik
Wspomnienia i podziękowania

W dniu 29 grudnia 2005 r. w związku z przej-
ściem na emeryturę Rada Miejska Bierunia 
odwołała z pełnienia funkcji Skarbnika Miasta 
Panią Różę Roj-Gawliczek.

na wieżę ratuszową, podanie hasła za 
pomocą kodu flagowego, oraz biega-
nie w podziemiach twierdzy i szuka-
nie własnych zawodników. W twier-
dzy kilkakrotnie się zgubiliśmy, my-
ląc chodniki lub biegnąc parę razy tą 
samą trasą. Gdy już znaleźliśmy na-
szych kolegów, wyprowadzono nas 
na zewnątrz i udaliśmy się z powro-
tem do obozu w Pasterce.

To był długi dzień, pełen wrażeń i 
emocji. Każdy z nas czuł że Napal jest 
coraz bliżej, ale wszystko się może 
zdarzyć i tak naprawdę to do końca 
nie będzie wiadomo która drużyna 
może wygrać polski etap rywalizacji 
pomiędzy Zdobywcami.

W kolejnym wydaniu Rodni dal-
szy ciąg moich przygód. Do zoba-
czenia. W dalszym ciągu zapraszam 
do wspólnej korespondencji, do za-
dawania pytań oraz komentowania 
tego co sądzicie o Zdobywcach. Z 
turystycznym pozdrowieniem.

Przemek Major
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...pod takim tytułem 7 stycznia 2006 r. odbył się po-
pis dzieci i młodzieży uczącej się grać na instrumen-
tach, pod kierunkiem p. Jolanty Grześlak, w Bieruńskim 
Ośrodku Kultury, w Domu Kultury „Gama”. 

Program spotkania składał się z dwóch części. Rodzice i 
zaproszeni goście w pierwszej części wysłuchali tradycyj-
nych kolęd. Piętnastoosobowa grupa dzieci i młodzieży wy-
konała je na różnych instrumentach, takich jak keybordy, 
pianino, akordeon gitary elektryczne i akustyczne. 

W drugiej części zespół „Cover Band” już w rytmie mło-
dzieżowym zaśpiewał i zagrał piosenki o tematyce Bożona-
rodzeniowej.

Nastrój i miła atmosfera towarzyszyła od początku do 
końca, a rodzice mogli być dumni ze swoich pociech. 

Kolędować Małemu 
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Ferie z BOKiem

FERIE ZIMOWE D.K ul.Chemików 
w dn. 30.01.2006 do 10.03.2006 r.

30.01 poniedziałek
godz. 10.00-12.00 - bal przebierańców „Rozpoczęcie ferii”
godz. 12.00 - 18.00 - gry w bilard „Carambol” oraz tenis stołowy. 
godz. 10.00 -12.00 - otwarte zajęcia muzyczne (wskazówki i zasady 
gry na gitarze, keyboardzie, akordeonie, pianinie)
godz. 12.00 -18.00 - zajęcia muzyczne (dla stałych uczestników zajęć)
31.01. wtorek
godz. 10.00 - 18.00 - gry w bilard „Carambol” oraz tenis stołowy. 
godz. 10.00 - 12.00 - zajęcia dla dziewcząt (robótki ręczne, szydeł-
ko, druty, haft)
godz. 14.00 - 15.30 - zajęcia plastyczne – grupa młodsza
godz. 15.30 - 17.00 - zajęcia plastyczne - grupa starsza
godz. 16.00 - 18.00 - otwarte zajęcia muzyczne (wskazówki i zasady 
gry na gitarze, keybordzie, akordeonie, pianini)
godz.1600 -1800 - zajęcia rytmiczno-taneczne (podstawy tańca tow.)
01.02. środa
godz. 10.00 - 18.00 - gry w bilard „Carambol” oraz tenis stołowy. 
godz. 10.00 - 12.00 - zajęcia dla dziewcząt (robótki ręczne, szydeł-
ko, druty, haft)
godz.16.00 -18.00 - otwarte zajęcia muzyczne (wskazówki i zasady 
gry na gitarze, keybordzie, akordeonie, pianinie)
02.02.czwartek
godz. 10.00 - 18.00 - gry w bilard „Carambol” oraz tenis stołowy. 
godz.14.00 -15.30 - zajęcia plastyczne – grupa młodsza
godz.15.30 -17.00 - zajęcia plastyczne - grupa starsza
godz.16.00 -18.00 - zajęcia rytmiczno-taneczne (podstawy tańca tow.)
03.02.piątek
godz. 12.00 - 16.00 - gry w bilard „Carambol” oraz tenis stołowy. 
godz. 17.00 - 21.00 - dyskoteka dla młodzieży 
6.02.poniedziałek
godz. 10.00-12.00 - bal przebierańców, konkursy taneczne, nagrody.
godz. 12.00 - 18.00 - gry w bilard „Carambol” oraz tenis stołowy. 
godz. 10.00 -12.00 - otwarte zajęcia muzyczne (wskazówki i zasady 
gry na gitarze, keyboardzie ,akordeonie, pianinie)
godz. 12.00 -18.00 - zajęcia muzyczne (dla stałych uczestników zajęć)
7.02.wtorek
godz. 10.00 - 18.00 - gry w bilard „Carambol” oraz tenis stołowy. 
godz. 10.00-12.00 - zajęcia dla dziewcząt (robótki ręczne, szydeł-
ko, druty, haft)
godz. 12.00 -18.00 - zajęcia muzyczne (dla stałych uczestników zajęć)
godz.14.00 -17.00 - konkurs plastyczny – grupa młodsza i starsza
godz.16.00 -18.00 - zajęcia rytmiczno-taneczne (podstawy tańca tow.)
8.02.środa
godz. 10.00 - 18.00 - gry w bilard „Carambol” oraz tenis stołowy. 
godz.10.00 -12.00 - otwarte zajęcia muzyczne (wskazówki i zasady 
gry na gitarze, keybordzie, akordeonie, pianinie)
godz. 16.00-18.00 - zajęcia dla dziewcząt (robótki ręczne, szydeł-
ko, druty, haft)
09.02. czwartek
godz. 10.00-12.00 - zajęcia dla dziewcząt (robótki ręczne, szydeł-
ko, druty, haft)
godz. 10.00 - otwarty turniej tenisa stołowego – dzieci do lat 14
godz. 14.00 - otwarty turniej tenisa stołowego – młodzież pow. lat 14
nagrody
godz.16.00 -18.00 - zajęcia rytmiczno-taneczne (podstawy tańca tow.)
godz.16.30 -18.00 - otwarte zajęcia muzyczne (dla wszystkich grają-
cych na gitarze)
10.02.piątek 
godz. 10.00 - 18.00 - gry w bilard „Carambol” oraz tenis stołowy
godz.17.00 - 21.00 - dyskoteka dla młodzieży połączona z pokaza-
mi „BreacDance”
godz.10.00 - 12.00 - otwarte zajęcia muzyczne (wskazówki i zasady 
gry na gitarze, keybordzie, akordeonie, pianinie)
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BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
zaprasza w STYCZNIU

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
20 stycznia godz. 15.00 – Spotkanie opłatkowe KGW
22 stycznia godz. 18.00 – Przedstawienie teatralne pt. 
„Opowieść wigilijna”
24 stycznia godz. 9.00 – Przegląd form teatralnych – LO
26 stycznia godz. 18.30 – Koncert kolędowy – ogniska 
muzyczne

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
20 stycznia godz. 14.00 – Zebranie Zarządu ZKRP i BWP
21 stycznia godz. 14.00 – Przedstawienie pt. „Świat 
magii” – (dla mieszkańców)
 godz. 16.00
23 stycznia godz. 8.30, godz. 10.15 , godz. 12.00 – 
Przedstawienie teatralne Narodowego Teatru Edukacji 
(dla szkół)
24 stycznia – Przegląd Małych Form Teatralnych „Balla-
dy i romanse” A. Mickiewicza (dla szkół)

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
21 stycznia – Zabawa karnawałowa OSP
28 stycznia godz. 16.00 – Opłatek bieruńskich 
zespołów i chórów

FERIE ZIMOWE 2006

Ośrodek Edukacji
Zaprasza dzieci i młodzież na ferie zimowe:

od 30. 01. 2006 do 03. 02. 2006
od 06. 02. 2006 do 10. 02. 2006

Półkolonie organizowane:
w Szkole Podstawowej Nr 1
w Szkole Podstawowej Nr 3

Zapisy w sekretariatach szkół. Odpłatność za turnus 20 zł.
Basen przy Szkole Podstawowej Nr 1

w godzinach od 1200 do 1500 
Cena promocyjna dla dzieci i młodzieży 1 zł.

Basen przy Szkole Podstawowej Nr 3
w godzinach od 1200 do 1500

Wstęp bezpłatny.
Hala Sportowa przy Gimnazjum Nr 2

od poniedziałku do piątku za wyjątkiem wtorku w godzinach:
od 9.00 do 10.30 uczniowie szkół podstawowych
od 10.30 do 12.00 uczniowie szkół gimnazjalnych

od 12.00 do 13.30 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
we wtorek w godzinach:

od 12.00 do 13.45 uczniowie szkół podstawowych
od 13.45 do 14.30 uczniowie szkół gimnazjalnych

od 14.30 do 15.45 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Sala gimnastyczna w Gimnazjum Nr 1

w godzinach: od 10.00 do 13.00

Zajęcia stałe w „Gamie”
TANIEC
• Kurs Tańca Towarzyskiego I stopnia WSZYSTKIE 
GRUPY WIEKOWE
zajęcia 8 godz./mies. Odpłatność 20 zł/mies.
wtorki godz.19.30-21.15; 
• Kurs Tańca Towarzyskiego II stopnia WSZYSTKIE 
GRUPY WIEKOWE
zajęcia 8 godz./mieś. Odpłatność 20zł/mies.
czwartki godz.19.30-21.15; 
• Klub Tańca Towarzyskiego - grupa młodsza 
DZIECI I MŁODZIEŻ
zajęcia 10 godz./mieś. Zajęcia nieodpłatne
wtorki godz. 17.00 - 18.30; 
czwartki godz.18.30 – 19.30;
• Grupa tańca nowoczesnego „Show Dance” MŁODZIEŻ 
zajęcia 8 godz./mieś. Zajęcia nieodpłatne
wtorki godz. 18.30 - 19.30
czwartki godz.16.30 - 18.30
Zajęcia taneczne prowadzi p. Urszula Wolak

MUZYKA
Zespoły Muzyczne 
• CoverBand” zespół młodzieżowy 
– piątki godz. 16.00 - 18.00 MŁODZIEŻ
• sekcja gitarowa - czwartki godz. 17.00 - 18.00 
WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE
Sekcję gitarową oraz zespół muzyczny „CoverBand” pro-
wadzi p. Jolanta Grześlak
• FolkBand” zespół wykorzystujący w swoich aranża-
cjach instrumenty dęte - WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE
piątki godz. 18.30 – 21.30
Zespół muzyczny „FolkBand” prowadzi p. Krzysztof Myalski
• zespoły muzyczne muzyki Rock

– „INSADE” MŁODZIEŻ
– WD 40
– „Pi x DRZWI” - zespół muzyczny poezji śpiewa-

nej WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE
Zespół muzyczny „Pi x DRZWI prowadzi 
p. Agata Parysz-Urbaś
Nauka gry na instrumentach: WSZYSTKIE 
GRUPY WIEKOWE
• klawiszowych i gitarze w godz. 12 - 20 
• akordeon, pianino 
• instrumenty dęte: saksofon, klarnet, flet
zajęcia 4 godz./mies. Odpłatność 60zł/mies.
Naukę gry na instrumentach klawiszowych oraz gitarze 
prowadzi p. Jolanta Grześlak

PLASTYKA
Zajęcia plastyczne: MŁODZIEŻ ORAZ DZIECI
• wtorki i czwartki. Zajęcia nieodpłatne
grupa młodsza 15.30-17.00
grupa grafiki 17.00-18.00
Zajęcia taneczne prowadzi p. Danuta Kurdziel-Kasprzyk 

Teatr i Film
Zajęcia teatralne „FANTOM” MŁODZIEŻ
• Poniedziałki godz. 16.00-18.00
Zajęcia teatralne prowadzą panie: Joanna Lorenc 
oraz Bożena Nir-Nowak
Zajęcia teatralne młodzieżowej grupy kabaretowej 
DZIECI
• Środy godz. 16.00-18.00
Zajęcia kabaretoweprowadzi p. Danuta Nyga
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Wigilia z sercem

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy i najbardziej 
rodzinny okres w roku. To czas życzeń, otwierania serc 

i obdarowywania prezentami. W tej świątecznej atmosferze 
odbyła się 20 grudnia w naszej szkole Wigilia charytatyw-
na dla 120 dzieci, która została zorganizowana przez panią 
Pelagię Trzcionkę, panią Teresę Berezę, panią Elżbietę 
Kusak i panią Dorotę Dworakowską. Spotkanie rozpoczę-
ło się od życzeń świątecznych złożonych przez panią dy-

rektor Annę Knopek i wspólnej modlitwy, którą poprowa-
dził ksiądz proboszcz Walerian Ogierman. W dalszej czę-
ści spotkania przy dźwiękach kolęd uczestnicy składali so-
bie życzenia i łamali się opłatkiem. Dzięki występowi chó-
ru „Do, re, mi” pod kierunkiem pani Agaty Parysz-Urbaś 
i dzieciom z ogniska muzycznego przygotowanych przez 
panią Joannę Świerczek wspólne kolędowanie przepeł-
nione było niezwykłą atmosferą. Uroczystą Wigilię swo-
ją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: ksiądz pro-
boszcz Walerian Ogierman, pani Alina Cichoń z Akcji Ka-
tolickiej i pan Dariusz Sajdok przewodniczący Rady Rodzi-
ców. Stoły pełne smakołyków zachęcały do poczęstunku, 
z czego wszyscy chętnie korzystali. Przygotowane pyszno-
ści szybko zniknęły. Nie mogło także zabraknąć pod choin-
ką paczki dla każdego dziecka. Wigilia nie mogłaby się jed-
nak odbyć, gdyby nie ludzie o sercach otwartych na potrze-
by innych, którzy mogą i potrafią się dzielić tym co mają, by 
drugim sprawić ogromną radość. 

W imieniu wszystkich obdarowanych dzieci dyrekcja 
szkoły i organizatorzy pragną gorąco podziękować za 
wsparcie w organizacji Wigilii: Zakładowi Tworzyw Sztucz-
nych „Erg”, Akcji Katolickiej przy parafii św. Bartłomieja, 
pani Celinie Habryka, pani Annie Boguckiej-Lysko, Firmie 
„Sigma”, panu Janowi Knopkowi, pani Ingrid Biolik, pań-
stwu Lucynie i Stanisławowi Kostyrom, panu Janowi Czem-
pasowi, pani Marcie Łabuś, panu Grzegorzowi Nowakowi, 
Zakładowi Fryzjerskiemu pani Krystyny Myszor, panu Jano-
wi Wieczorkowi, pani Janinie Bachul, pani Bernadecie Saj-
dok, pani Grażynie Blaut, grupie teatralnej prowadzonej 
przez panie Barbarę Ryszkę i Marię Wykręt, kołu PCK pro-
wadzonemu przez panią Ninę Stachowicz, kółku plastycz-
no-technicznemu prowadzonemu przez panią Dorotę Dwo-
rakowską, pani Bernadecie Cichockiej, państwu Długoń, 
Pracowni Witraży pana Krzysztofa Gryksy, państwu Ewie i 
Ireneuszowi Śliwińskim, pani Irenie Wodarz, Ciastkarni Pio-
tra i Otylii Szostek, Ciastkarni Piechoczek-Kubiczek.

Gramy z Owsiakiem

Wielkim zainteresowaniem cieszyła się, już po raz czwar-
ty zorganizowana w naszej szkole, Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. Akcja obfitowała w wiele imprez towa-
rzyszących. Między innymi zorganizowano mecz charyta-
tywny, w którym udział wzięły reprezentacje nauczycieli SP-1 
w Bieruniu, Urzędu Miasta oraz nauczycieli naszej szko-
ły. W rywalizacji zwyciężyli nauczyciele z SP-1. Serdecznie 
gratulujemy i zapraszamy za rok na mecz rewanżowy. Nie 
zabrakło również rodziców i dzieci chętnych do wspólnej 
zabawy na basenie. W trakcie akcji sprzedawane było cia-
sto pieczone przez nauczycieli i rodziców oraz rozprowa-
dzane były losy Wielkiej Loterii Fantowej.

W piątek 6 stycznia odbyło się podsumowanie całej ak-
cji i Wielki Finał, który przerósł nasze oczekiwania. Udało 
się zebrać w tym roku około 1900,00- zł. Najwięcej pienię-
dzy, ponad 200,00 zł. zebrała klasa VI D . Na ręce wycho-
wawczyni pani Mirosławy Wilkosz przekazano pamiątkowy 
dyplom oraz wspaniały tort. Wśród uczniów i pracowników 
szkoły biorących udział w loterii, rozlosowano wiele nagród. 
Nagrodę główną - radiomagnetofon wylosował uczeń klasy 
VI B Przemek Kurzydem. Organizatorzy: Justyna Pocien-
nik, Iwona Wilczak, Mariola Paterek i Andrzej Balon dzię-
kują za pomoc w zorganizowaniu XIV Finału WOSP dyrek-
cji i nauczycielom, uczniom i ich rodzicom, a także sponso-
rom: ZZG w Polsce przy KWK ,,Piast’’, ZZ „Kadra” Przy KWK 
,,Piast’’, Spółce ,,Ekoterm’’ i ,,Aegon”.

Zapraszamy na zimowisko

Uczniom i rodzicom przypominamy, że jak co roku orga-
nizowane jest w naszej szkole zimowisko :

I turnus 30.01 - 03.02 a II turnus 06.01 - 10.02. 
Koszt pobytu dziecka na jednym turnusie wynosi: z obia-

dami na jednym turnusie wynosi 20,00- zł. 
A bez obiadów 5,00-zł. Gwarantujemy miłe i bezpieczne 

spędzenie wolnego czasu.
Zgłoszenia prosimy kierować do wychowawców. 

Powiatowe sukcesy

Dobrze zakończył się rok dla sportowców z SP-3 w Bie-
runiu. W Lędzinach podczas Powiatowych Zawodów 

w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców, nasza drużyna 
zdobyła III miejsce. Najlepiej wypadli Iza Gąsiorczyk i Ma-
teusz Kluba zajmując III miejsce.

Również w Lędzinach odbyły się 6 stycznia Powiatowe 
Zawody w Piłce Koszykowej Chłopców. Drużyna SP-

3 w składzie: Jarek Kotula, Jakub Sufa, Łukasz Dudek, 
Artur Wójcik, Mateusz Przystolik, Artur Nowak, Paweł 
Wilk, Przemek Mrowiec, Jakub Pawłowski, Mariusz Ja-
strzębski i Dominik Sterlażnikow, pod opieką trenera An-
drzeja Balona zdobyła III miejsce.

W powiatowym Konkursie Fotograficznym „Barwy Jesie-
ni” przeznaczonym dla dzieci i Młodzieży powiatu Bie-

ruńsko - lędzińskiego wyróżniono (spośród 155 prac) foto-
grafię uczennicy klasy VI a Barbary Pyki.
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WIECZOREK POETYCKO-KOLĘDOWY

W mroźny zimowy wieczór w Święto Objawienia Pań-
skiego tj. 6 stycznia w Kościele pod wezwaniem św. 

Bartłomieja w Bieruniu po Mszy św. wieczornej odbył się 
wieczorek poetycko-kolędowy dla mieszkańców naszego 
miasta przygotowany przez uczniów i nauczycieli z Gimna-
zjum nr 2 w Bieruniu.

Data i miejsce nie były przypadkowe, ale stanowiły inte-
gralną oprawę sceniczną do treści przekazywanych przez 
młodych ludzi zaangażowanych w przygotowanie tego nie-
zwykłego spotkania. Teksty prezentowane podczas wie-
czorku kolędowego pochodziły z różnych dokumentów 
piśmienniczych. Oprawa muzyczna i audiowizualna od-
woływała się do treści prezentowanych podczas wieczor-
ku. Poezja przeplatana była kolędami w wykonaniu chó-
ru szkolnego „Adeamus” pod kierunkiem pani Agaty Pa-
rysz- Urbaś, w skład którego weszły następujące osoby: 
Ł. Drobik, P. Sajdok, S. Lysko, M. Janecki, S. Wołodziń-
ski, M. Niksa, M. Orocz, B. Rososińska, S. Janik, A. Gru-
ca, R. Olewińska, W. Chołżyńska, B. Dutka, M. Marchel, 
E. Gierczak, D. Podemska, M. Ścierska, N. Gilewicz.

Szczególnego charakteru naszemu występowi nadał 
koncert chóru nauczycielskiego w składzie: pani dyrektor 
Grażyna Kubica, panie: Zuzanna Bizacka, Joanna Ga-
wor, Agata Parysz-Urbaś, Anna Blacha, Bożena Toma-
la, Joanna Lorenc oraz pan Grzegorz Kozub i ks. Daniel 
Starzyczny.

Obecność dyrektora i gremium pedagogicznego, któ-
re zaprezentowało nasze gimnazjum w pastorałkach pod-
niosły rangę imprezy. Wieczorek słowno-muzyczny został 
poprzedzony, krótkimi refleksjami przygotowanymi przez 
księdza Daniela Starzycznego, a następnie po wygasze-
niu oświetlenia i zapaleniu lampek została zaprezentowa-
na kolęda „Dla nieobecnych”, którzy odeszli do domu Pana 
w wykonaniu chóru nauczycielskiego. Uczniowie, dzięki któ-
rym wieczór miał niepowtarzalny nastrój i charakter to: A. 
Borodin, J. Frank, J. Fabian, K. Wielgus, M. Niksa, Ł. Dro-
bik, E. Ograbek, A. Krzykawska oraz B. Przyłucki, któ-
ry był odpowiedzialny za audiowizualny przekaz treści. Od-
powiedzialnymi za przygotowanie wieczorku byli: panie: 
Agnieszka Ścierska, Agata Parysz-Urbaś oraz Ks. Daniel 
Starzyczny i pan Grzegorz Kozub. Składamy również, po-
dziękowania wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób 
przyczyniły się do powstania i prezentacji wieczorku oraz 
wszystkim obecnym, którzy zechcieli nas wysłuchać.   (KC)

MAGAZYN SZKOLNY

Wigilijne spotkania

Inscenizacja historii sprzed 2 000 lat była przeplatana współ-
czesnymi wydarzeniami przeciętnego Polaka. Pojawiła się 

zatem zbuntowana i wątpiąca nastolatka, bezdomni cieszący 
się kawałkiem czerstwego pieczywa, tradycyjni pasterze, Trzej 
Królowie oraz Maryja i Józef z Dzieciątkiem. W tle znajdowa-
ły się charakterystyczne elementy krajobrazu Bierunia i oko-
lic, zaś oprawą muzyczną zajął się, jak zawsze niezastąpiony, 

Kacper Garyga wraz z chórkiem szkolnym. Aktorzy to w du-
żej mierze członkowie koła misyjnego działającego przy Gim-
nazjum nr 1, a wśród nich byli: Agnieszka Danek, Anna Ly-
sko, Irena Magiera, Piotr Świerkosz, Mariusz Niesyto, Ra-
fał Zemanek, Sebastian Król, Magdalena Stolarz, Agniesz-
ka i Jolanta Pajkusz, Marta Wróbel i Sonia Siemianowska. 
Nad całym przedstawieniem czuwały pani Katarzyna Gret-
ka, pani Anna Kasperczyk oraz pani Anna Sowada.

W przepięknej bożonarodzeniowej scenerii miała miejsce 
Wigilia Charytatywna dla dzieci z uboższych rodzin. Spotka-
nie rozpoczęło się od życzeń świątecznych złożonych przez 
dyrektora szkoły Grzegorza Bizackiego i wspólnej modlitwy. 
W dalszej części spotkania połamano się opłatkiem, wspól-
nie kolędowano i spożywano tradycyjne wigilijne potrawy. Or-
ganizatorkami spotkania były panie: Katarzyna Michalska 
i Anna Kasperczyk. 

W zorganizowaniu wigilii pomogli ofiarodawcy, którymi byli: 
Pan Wiesław Wójcik - Firma „GRANITEX”, pan Marek Wątek 
- „MARKO-HIT”, państwo Celina i Dariusz Domańscy - Sklep 
Spożywczy, państwo Ewa i Eugeniusz Pamuła - Restaura-
cja „Meed”, pan Tadeusz Kowalik - Bieruńskie Przedsiębior-
stwo Inżynierii Komunalnej, Proboszcz Parafii N. S. P. J. - ks. 
Jan Dąbek, państwo Jacek i Aleksandra Wróbel - Kwiaciarnia 
„ORCHIDEA”, pani Barbara Ślipińska - Sklep Motoryzacyjny, 
pan Norbert Jaromin - AUTO-MOTO, pan Stanisław Jaromin 
- Firma „JARTRONIK”, pan Grzegorz Blacha - „BIG”, pan Jó-
zef Penczek - Sklep Spożywczy, pani Gertruda Drzyzga, pani 
Marta Koper i pani Małgorzata Kurzak.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Gimnazjum 
nr 1 składają sponsorom serdeczne podziękowania. 

Laureaci konkursów

Pod koniec 2005 roku odbyły się eliminacje do rejonowych 
etapów konkursów przedmiotowych. Oto uczniowie Gim-

nazjum nr 1, którzy się zakwalifikowali: Krzysztof Szromek, 

kl. 3e - matematyka (nauczyciel prowadzący - pani Renata 
Kopka), Agnieszka Danek, kl. 3c - język polski (nauczyciel 
prowadzący - pani Beata Przypalińska) i historia (nauczyciel 
prowadzący - pani Wiesława Putek), Marek Sporysz, kl. 3f - 
fizyka (nauczyciel prowadzący - pani Regina Pastucha) i geo-
grafia (nauczyciel prowadzący - pani Grażyna Wyleżuch), 
Grzegorz Bielański, kl. 3e - geografia (nauczyciel prowadzą-
cy - pani Grażyna Wyleżuch), Marek Czypionka, kl. 3a - fizy-
ka (nauczyciel prowadzący - pani Regina Pastucha), chemia 
(nauczyciel prowadzący - pani Stanisława Furtak) i geografia 
(nauczyciel prowadzący - pani Grażyna Wyleżuch). Gratulu-
jemy trzymamy kciuki w następnym etapie.

Tekst: AS, DKK, AWD, FOTO: Rafał Szukała (Fotoklub)
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SESJA

Podczas sesji w dniu 20.12.2005 r. 
Rada podjęła następujące uchwały:

- w sprawie budżetu gminy na 
2006 rok

Rada uchwaliła budżet gminy po stro-
nie dochodów w wysokości 47.823.000,- 
zł, a po stronie wydatków w wysokości 
57.213.925,- zł. Deficyt budżetu pokryty 
będzie m.in. z nadwyżki środków pienięż-
nych na rachunku bieżącym, pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
kredytu komercyjnego.

Szerzej o budżecie w innym miejscu.
Tekst uchwały, która zawiera 11 załącz-

ników, publikowany będzie w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Śląskiego 
oraz na stronach internetowych Urzędu i 
Biuletynie Informacji Publicznej

- w sprawie zmian budżetu
Do budżetu zostały wprowadzone dwie 

zmiany po stronie dochodów i wydatków. 
Pierwsza związana była z otrzymaniem 
pierwszej transzy ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali 
sportowej przy Gimnazjum nr 1, w wyso-
kości 630.000,- zł Druga dotyczyła zwrotu 
nienależnie pobranych zasiłków i świad-
czeń rodzinnych z lat ubiegłych na kwo-
tę 1.450,- zł.

- w sprawie upoważnienia Burmistrza 
do samodzielnego zaciągania zobo-
wiązań pieniężnych

Rada upoważniła Burmistrza do samo-
dzielnego zaciągania zobowiązań pienięż-
nych jednorazowo do kwoty 5.202.110,- 
zł. Na taką kwotę rozstrzygnięte zostało 
zamówienie publiczne na realizację prze-
wozów zbiorowych na lata 2006 - 2008.

- w sprawie wprowadzenia zmiany 
do regulaminu udzielania pomocy ma-
terialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gmi-
ny Bieruń

W regulaminie, który podlega publika-
cji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego wykreślono dwa słowa. W 
praktyce zmiana ma charakter porząd-
kujący.

- w sprawie oddania w trybie bez-
przetargowym w dzierżawę części po-
mieszczeń w budynku Centrum Inicja-
tyw Gospodarczych w Bieruniu - Ścier-
niach, będącego własnością gminy 
wraz z częścią gruntu, na którym jest 
posadowiony.

Rada posta-
nowiła oddać w 
dzierżawę część 
pomieszczeń w 
CIG o pow. 269 
m2 oraz maga-
zyn o pow. 27 m2 
usytuowanych 
na parterze i I pię-

trze budynku. Dzierżawa zawarta będzie 
na 10 lat z Bieruńską Fundacją Inicjatyw 
Gospodarczych, której gmina Bieruń jest 
fundatorem.

- w sprawie przyjęcia programu 
zdrowotnego dotyczącego „Udziela-
nia świadczeń zdrowotnych w zakre-
sie rehabilitacji dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej z terenu Gminy Bieruń 
w warunkach domowych”, na lata 2006 
- 2007.

Przyjęty program oraz zabezpieczone 
w budżecie gminy środki na jego reali-
zację umożliwia ogłoszenie przetargu na 
zamówienie publiczne w celu wyłonienia 
realizatora. Program adresowany jest do 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 26 
lat, a w szczególności do osób, które ze 
względu na stopień niepełnosprawności 
nie mogą dotrzeć do placówek ambulato-
ryjnych. Monitoring programu będzie pro-
wadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, który po jego zakończeniu przedstawi 
Radzie pisemne sprawozdanie.

- w sprawie ustalenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji z miesz-
kańcami, dotyczących zmiany nazw 
ulic oraz nadania nazw odcinkom ulic, 
które nie posiadają nazwy.

Szerzej na temat konsultacji w innym 
miejscu

- w sprawie zasad i trybu przeprowa-
dzenia konsultacji z mieszkańcami do-
tyczących wprowadzenia zmian granic 
administracyjnych pomiędzy gminami 
Bieruń i Tychy.

Szerzej o realizacji uchwały w innym 
miejscu.

- w sprawie uzupełnienia składu oso-
bowego Komisji Stałej Rady.

Rada uzupełniła skład osobowy Komi-
sji Rewizyjnej o radnego Pana Przemysła-
wa Majora.

- w sprawie użycia herbu miasta w 
celach komercyjnych.

Rada wyraziła zgodę na jednorazowe 
użycie herbu miasta w celu umieszczania 
go wraz z danymi teleadresowymi Urzę-
du Miejskiego na Kalendarzu, wydanym 
przez firmę Arteesoft Internet - Reklama. 
Kalendarz będzie wydrukowanym w ukła-
dzie 1.000 szt.

W części roboczej sesji, która odby-
ła się 29.12.br. Rada podjęła na-

stępujące uchwały:

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/10/
2005 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 
24.11.2005 r. w sprawie ustalenia na 
2006 r. regulaminu określającego wy-
sokość oraz szczegółowe warunki wy-
płacenia dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw nauczycieli oraz 
wysokość i warunki przyznawania na-
gród ze specjalnego funduszu nagród.

Do podjętej w listopadzie br. uchwały 
Rady Wydział Prawny i Nadzoru Wojewo-
dy wniósł zastrzeżenie. Uczynił to w for-
mie wszczęcia postępowania w sprawie 
uchylenia niektórych zapisów regulami-
nu. Rada dostosowała tekst regulaminu 
do wymagań Wojewody. Wniesione zmia-
ny uzgodniono z organizacjami związko-
wymi funkcjonującymi w oświacie. Decy-
zja Rady spowoduje umorzenie postępo-
wanie, o którym mowa wyżej, a nauczy-
ciele otrzymają dodatki wynikające z re-
gulaminu po upływie 14 dni od jego opu-
blikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego.

- w sprawie odwołania Skarbnika 
Miasta Pani Róży Roj-Gawliczek

Skarbnika Miasta powołała prawie 15 
lat temu Rada Miejska, która wówczas 
liczyła 24 radnych. Odwołanie również 
należy do kompetencji Rady. Pani Róża 
Roj-Gawliczek nabyła uprawnienia eme-
rytalne i z nich skorzystała. Przez kilkana-
ście lat była osobą odpowiedzialną za fi-
nanse gminy. Od podstaw organizowa-
ła służby finansowo-księgowe Urzędu. 
Pomagała również w utworzeniu takich 
służb w jednostkach organizacyjnych 
gminy. Dzięki dużemu zaangażowaniu 
oraz doświadczeniu zawodowemu zdo-
była sobie szacunek i uznanie w środo-
wisku finansistów samorządowych oraz 
organów kontrolnych Regionalnej Izby 
Obrachunkowej oraz Najwyższej Izby 
Kontroli. Z dokumentacji wieczystej, jaką 
są protokoły Rady wynika, że Rada po-
wierzając jej stanowisko Skarbnika w 
1991 roku, dokonała tego oklaskami na 
stojąco. W taki sam sposób nastąpiło po-
dziękowanie i pożegnanie. Był do sym-
patyczny fragment sesji, w której wzięli 
m.in. zaproszeni: Starosta Piotr Czarny-
noga, radny Sejmiku Józef Berger oraz 
Burmistrz I i II kadencji Alojzy Palowski.

Szerzej o sylwetce Pani Skarbnik w in-
nym miejscu.

- w sprawie powołania Skarbnika 
Miasta Pani Danuty Żerdka

Na wniosek Burmistrza rada powołała 
nowego Skarbnika Miasta. Po podjęciu 
uchwały podziękowała za zaufanie, 
jakim została obdarzona i zadeklaro-
wała pełne zaangażowanie w pracy.

Dwa w jednym
Po raz pierwszy od początku działalności 
Rady obradowała ona dwa razy w grudniu 
i w obu sesjach zawarta była część robocza.

14
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o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położo-
nych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią ko-

lejową relacji Tychy - Lędziny

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Bieruniu uchwały Nr 

III/1/2005 z dnia 24 lutego 2005r. o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chemi-

ków, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy - Lędziny

Szczegółowo z granicami terenu objętego planem za-
gospodarowania można zapoznać się w Urzędzie Miej-
skim w Bieruniu w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wy-
mienionego planu miejscowego. Wnioski na piśmie na-
leży składać w Urzędzie Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 
14 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego 
obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i 
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta Bierunia
inż. Ludwik Jagoda

BIERUŃ, dnia 12 stycznia 2006 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA BIERUNIA

Szerzej o sylwetce Pani Danuty w innym miejscu tego wyda-
nia Rodni.

Na sesji podziękowano również za kilkunastoletnią pracę Pani 
Krystynie Stęchły, która była Naczelnikiem Wydziału Finanso-
wego. Wspólnie z Panią Skarbnik stanowiły filar finansów gmi-
ny, będąc uznanymi autorytetami. Pani Krystyna również nabyła 
uprawnienia emerytalne i z nich skorzystała. (J.S.)

Dwa w jednym13
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LOKALIA

Niezapomnianą noc upojnej zabawy na sto dni przed 
maturą uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w 
Bieruniu mają już za sobą. Bal studniówkowy odbył 

się 7 stycznia w szkolnej auli. Rozpoczęło się więc dla tego-
rocznych absolwentów wielkie odliczanie i intensywne przy-
gotowania do egzaminów. Od tego roku mają nieco łatwiej. 
Na internetowej stronie głównej szkoły pojawił się nowy 
link odsyłający do szkolnej 
biblioteki. Po trzech latach 
komputeryzowania księgo-
zbioru przez Marię Szczu-
dło, szkolną biliotekarkę, 
można za pośrednictwem 
sieci bardzo szybko pozy-
skać wiele materiałów, np. 
do prezentacji na tzw. matu-
rę wewnętrzną z języka pol-
skiego (egzamin ustny). 

Wyszukiwanie informacji 
możliwe jest według kata-
logu alfabetycznego, tytu-
łowego, serii lub przedmio-
towego. W praktyce ozna-
cza to, że uczeń, znając au-
tora książki lub tylko jej ty-
tuł (a nawet jego fragment) lub szukając książek na dany 
temat, dociera do nich w parę chwil. Co więcej, dowiadu-
je się, czy dana pozycja jest aktualnie dostępna, a jeśli nie, 
można także sprawdzić termin jej zwrotu. Na stronie biblio-
teki nie tylko zgromadzimy niezbędną bibliografię, lecz tak-
że dowiemy się, jak w sposób właściwy dokonać jej opisu, 
informacje dotyczą wydawnictw zwartych, ciągłych i elek-

tronicznych - ta umiejętność jest dzisiaj jedną z wielu ko-
niecznych, by zdać maturę.

Internetowa strona biblioteki jest użyteczna oczywiście 
nie tylko dla uczniów klas maturalnych. Świetną propozy-
cją dla wszystkich jest opracowana i stale aktualizowana 
baza materiałów znajdujących się w Internecie w zakresie 
poszczególnych przedmiotów. Ostatnio na przykład dołą-
czono link: górnictwo i geologia (drugi rok w szkole prowa-
dzone jest technikum górnicze). 

Realizowanie tak pracochłonnego przedsięwzięcia od 
tego roku wspomagają wolontariuszki. Cztery uczennice: 

Sylwia Chrostek, Daria 
Madeja, Magdalena Mi-
gas, Sabina Morkisz pod-
pisały z panią bibliotekarką 
umowę-porozumienie wo-
lontariackie, a jako że są 
osobami niepełnoletnimi 
pisemną zgodę wyrazili ro-
dzice dziewcząt. Zakres ich 
obowiązków został okre-
ślony w aneksie (porządko-
wanie księgozbioru, reno-
wacja książek, dbanie o ład 
i porządek biblioteki oraz 
multimedialnej, przygoto-
wywanie gazetek tematycz-
nych). Wolontariuszki pro-
wadzą dzienniczki, w któ-

rych potwierdzają realizowane zobowiązania.
Takiej biblioteki, która nie tylko uczy, ale także wychowu-

je, może pozazdrościć chyba niejedna szkoła. W czasach, 
gdy tak mało ludzi sięga po książki, w tej bibliotece nigdy 
nie jest pusto. Czasem wpadają tylko po to, by się ogrzać 
ciepłem jej niezwykłego klimatu.

Teresa Horst

Biblioteka w sieci

Nasza Jubliatka jest wdową, nie pracowała za-
wodowo, lecz zajmowała się czwórką dzieci. 
Gerardem, Herbertem, Renatą i Cecylią. Jej 

syn Herbert od 35 lat jest misjonarzem w Indonezji, 
obecnie przebywa na wyspie Papui. Na spotkaniu z 
Papieżem Janem Pawłem II został zapytany skąd 
pochodzi, Papież słysząc odpowiedź z Bierunia, za-
pytał: Starego czy Nowego? 

Pani Marta była bardzo pracowitą osobą, jednak 
pogodną i cieszącą się życiem. Bardzo lubiła czy-
tać książki. Szczęśliwie doczekała 5 wnuków i 5 pra-
wnuków. Obecnie mieszka z córką Renatą i jej mę-
żem, którzy wraz z całą najbliższą rodziną opieku-
ją się nią.

Zgodnie z bieruńską tradycją, 6 stycznia Dostoj-
ną Jubliatkę Martę Henslok odwiedzili przedstawiciele 
władz miejskich: Burmistrz Ludwik Jagoda, przewodni-
czący Rady Miejskiej - Jan Wieczorek i Naczelnik Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich - Agnieszka Adamczyk by złożyć 
serdeczne życzenia, wręczyć kwiaty i upominek.

Takich informacji chcielibyśmy zamiesz-
czać jak najwięcej. Oto kolejna Bieru-
nianka obchodzi wspaniały Jublieusz 
90 urodzin. Tym razem, jest to pani 
Marta Henslok

Dużo, dużo zdrowia!!!



Około godz. 19.00 na bieruńskiej sce-
nie wystąpił Jan „Kyks” Skrzek - najsłyn-
niejszy śląski bluesman, który rozgrzał 
zmarzniętą bieruńską publiczność.

Przez cały czas pracowały „bieruńskie liczarki”, czyli 
panie z bieruńskiego oddziału Banku Spółdzielczego w 
Tychach, które skrupulatnie liczyły grosz do grosza, zło-
tówkę do złotówki.

Tradycyjnie licytowano także złote serduszka bieruń-
skiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Pierwsze sprzedano za kwotę 1200 zł, drugie za 300 zł, 
a trzecie za 290 zł. O godzinie 20.00 jak, co roku wystrze-
lono „światełko do nieba”. 

Organizatorem wszystkich bieruńskich imprez Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była młodzież po-
wiatu bieruńsko lędzińskiego pracująca pod skrzydłami 
Stowarzyszenia Gospodarczo-Ekologicznego „Nasz Re-
gion”. Do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
włączyły się także bieruńskie szkoły.

W akcji wzięło udział 140 wolontariuszy i w sumie 
zebrano 42.062,90zł.

10 stycznia w Świetlicy Śro-
dowiskowej przy ulicy 
Remizowej na spotkaniu 

opłatkowym zebrali się członkowie 
nowobieruńskiego koła PZERiI. 

Na spotkanie z seniorami przybył 
wikary parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa ks. Marcin Ryszka.

Świąteczny nastrój stworzyli człon-
kowie Koła Misyjnego i uczniowie 

klasy I c Szkoły Podstawowej nr 3, 
którzy pod opieką pań Anny Urbań-
skiej i Renaty Swobody przedstawi-
li ,,Jasełka’’. 

Opłatkowe spotkanie seniorów

Gorące serca w mroźnym Bieruniu1


