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Pobyt nieustannie zakłócany
dźwiękami telefonu komórko−
wego został skrócony mimo
życzliwości gospodarzy i przy−
chylności premiera. Możemy
się jedynie domyślać przyczy−
ny takiego zachowania i
skrócenia programu pobytu pa−
miętając, że właśnie wtedy za−
czynały się rolnicze blokady i
strajki anestezjologów. Tym
bardziej doceniamy wizytę wi−

cepremiera w naszym mieście i
zobowiązania które podjął.  Sa−
lę Jutrzenki gdzie odbywało się
spotkanie wypełniło kilkudzie−
sięciu przedstawicieli samorzą−
dów powiatowych z powiatów
tyskiego, mikołowskiego i
pszczyńskiego. Obecni byli
przedstawiciele władz samo−
rządowych z Bierunia z prze−
wodniczącym Rady Miasta Ry−
szardem Piskorkiem i burmi−
strzem Ludwikiem Jagodą oraz
władze samorządowe z Lędzin,
Bojszów, Chełma Śląskiego,
Imielina. Po krótkim  wystąpie−
niu wicepremiera który przypo−
mniał założenia reformy samo−
rządowej głos zabrał Jan Wie−
czorek przedstawiony jako rad−
ny senior jeden z pierwszych

orędowników powstania nasze−
go powiatu. W swym wystąpie−
niu przypomniał rok 1991 kie−
dy to nasze miasto odzyskiwało
samodzielność, podkreślił jak
wiele udało się naszej lokalnej
społeczności zmienić w tak
krótkim czasie oraz wyraził
nadzieję, że w nowym powie−
cie uda się równie wiele gdyż:
nowa reforma samorządowa
przyniesie korzyści dla nas jako
powiatu i dla całego państwa.
Dyskusja o problemach refor−
my samorządowej wypełniła
znaczną część spotkania. Dla
nas najważniejsza jednak była
sprawa nazwy i siedziby po−
wiatu ziemskiego. 

dokończenie na str. 2
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— Panie Burmistrzu, począ−
tek roku to w naszym kraju
czas fundamentalnych reform
mam na myśli reformę emery−
tur, reformę samorządową,
służby zdrowia i edukacji. Jak
to wszystko przebiega u nas w
Bieruniu?

— Myślę, że o reformie eme−
rytur nie ma co mówić, bowiem
wszystko  dzieje się poza gminą
która nie musi się w to angażo−
wać. To idzie na  linii  pracodaw−
ca − zakład ubezpieczeń społecz−
nych  i gmina z tym akurat pro−
blemu nie ma. 

— Inaczej z reformą samo−
rządową która dotyczy już
gminy i jej mieszkańców...

— Właśnie dlatego, że wiele
kompetencji, które przejmuje od
1 stycznia samorząd powiatowy,
dotyczy również naszych mie−
szkańców. Chociażby służba
zdrowia która — jeśli chodzi o
lecznictwo zamknięte — staje
się domeną powiatu. Podobnie
zresztą jak: szkolnictwo ponad−
postawowe, porządek publiczny
związany z policją, zarząd i
utrzymanie dróg wojewódzkich.

Reforma samorządowa nakłada
zadania zarówno na szczebel
najniższy czyli gminy , jak i po−
wiat nowe zadania.

23−go stycznia na zaproszenie
naszego starosty tyskiego odbyło
się w Bieruniu spotkanie z pana−
mi:  wicepremierem i ministrem
spraw wewnętrznych Januszem
Tomaszewskim  oraz wojewodą
Markiem Kempskim.  Celem
spotkania było przekonanie decy−
dentów o konieczności zmiany
lokalizacji siedziby powiatu. Bo
powiat tyski, w skład którego
wchodzą Bieruń, Lędziny,
Chełm, Bojszowy i Imielin ma
według obowiązujących zapisów
siedzibę w Tychach. Dlatego
wspólnie, podjęliśmy działania
zmierzające do przeniesienia sie−
dziby powiatu do Bierunia. Jest to
na dobrej drodze, od  marca  pew−
ne służby powiatowe będą mogły
pracować,  w naszej bieruńskiej
Triadzie między innymi ewiden−
cja gruntów i nadzór budowlany.
Chcemy, żeby tych agend powia−
towych, które mają  służyć mie−
szkańcom było jak najwięcej na
terenie Bierunia i Lędzin. 

— Reforma służby zdrowia
wzbudza chyba najwięcej kon−
trowersji. Jak to wygląda w
Bieruniu?

— Rozmawialiśmy na te te−
maty w czasie jesiennych spo−
tkań z mieszkańcami. Z dniem 1
stycznia, również w naszym mie−
ście powstał samodzielny zakład
opieki zdrowotnej. Decyzją
władz ministerialnych, jego
organem założycielskim jest
gmina. Oznacza to, że bieruński
ZOZ będzie finansowany przez
Śląską Kasę Chorych, ale jego
organem założycielskim jest Za−
rząd Miasta Bieruń. Będziemy
więc mieli bezpośredni wpływ
na to, co w nim się  dzieje. Jako
burmistrz muszę powołać do
kwietnia społeczną radę progra−
mową, która będzie  ciałem do−
radczo nadzorującym działal−
ność ZOZ−u. Rada Miasta prze−
widziała, w projekcie  budżetu
dofinansowanie działalności
ZOZ co, łącznie z nakładami z
kasy chorych pozwoli, zapewnić
właściwy standard lecznictwa
otwartego w Bieruniu.
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Służba zdrowia po nowemu? Czy powstanie powiat
bieruńsko−lędziński? Dlaczego  dwa gimnazja 
dopiero za dwa lata? Na te  i inne pytania 
odpowiada Burmistrz inż. LUDWIK JAGODA. 

W dniu 26.01.1999 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej Bierunia. Sprawozdania złożyli naczelnicy
Wydziału Inwestycji oraz Gospodarki Komunalnej. Przed wniesieniem ich pod obrady Rady były
one szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji problemowych. Szerzej na temat niektórych
ważniejszych zadań w kolejnych wydaniach Rodni. W tym miejscu przytoczę tylko kilka informa−
cji statystycznych. W budżecie na ubr. zaplanowano 47 zadań inwestycyjnych. Na ich realizację
przeznaczono łącznie ze środkami pozostałymi z 1997 r. kwotę 11.551.534 zł.

dokończenie na str. 6
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Tematem wiodącym sesji było rozliczenie realizacji zadań

inwestycyjnych i remontowych za ubiegły rok.

Dla nas, mieszkańców Bie−
runia, taką postacią jest święty
Walenty. Według Maryrolo−
gium Rzymskiego − żył on w
III wieku i znany był ze swej
działalności duszpasterskiej ja−
ko biskup Terni koło Rzymu.
Na długo przed tym, zanim
amerykanie uczynili go patro−
nem zakochanych, święty Wa−
lenty w całej Europie uznawa−
ny był za patrona chorych psy−
chicznie. W Polsce są dwa
wielkie sanktuaria w których
znajdują się relikwie świętego
Walentego. 

dokończenie  na str. 3 

Wierni darzą należytym
szacunkiem wszystkich
świętych. Jednak, każda
społeczność ma patro−
nów darzonych szczegól−
ną czcią i sympatią. 

W niezwykle nerwowej
atmosferze przebiegało
spotkanie wicepremiera
Janusza Tomaszewskie−
go który 23 stycznia na
zaproszenie starosty po−
wiatu tyskiego ziemskie−
go Piotra Czarnynogi  go−
ścił w Bieruniu.
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Krajowe reformy w naszym mieście

ciąg dalszy ze str. 1

Wicepremier Tomaszew−
ski stwierdził,że otrzymał
wniosek od władz powiatu
który zostanie poddany ana−
lizie. On sam jednak nie wi−
dzi przeszkód w sprawie
podjęcia decyzji o zmianie
nazwy i siedziby powiatu.
Jeszcze dalej poszedł w
swych deklaracjach wojewo−
da Marek Kempski który po−
wiedział, że jest to świetny
pomysł a gdyby były jakieś
kłopoty administracyjne to
on jest do dyspozycji. Przy−
pomnijmy że z wnioskiem w
sprawie zmiany nazwy i sie−
dziby powiatu zwrócił się
starosta do premiera jeszcze
w grudniu, radni powiatowi
przychylili się o czym infor−
mowaliśmy już na łamach
Rodni do tego by siedzibą
władz powiatu była bieruń−
ska Triada. pozostaje nam
wiec tylko czekać na decyzje
władz państwowych.

Burmistrz Ludwik Jagoda
tak skomentował tę propozy−
cje: „podjęliśmy działania
zmierzające do przeniesienia
siedziby powiatu do Bierunia.
Jest to na dobrej drodze i być
może, od  marca  pewne służby
powiatowe będą mogły praco−

wać,  w naszej bieruńskiej Tria−
dzie. Chcemy, żeby tych agend
powiatowych, które mają  słu−
żyć mieszkańcom było jak naj−
więcej na terenie Bierunia i Lę−
dzin. Drugi temat związany z tą
wizytą to  zmiana nazwy po−
wiatu na bieruńsko−lędziński.

Czemu bieruńsko−lędziń−
ski? Nie będę mówił o poło−
żeniu geograficznym, o ob−
szarze, o układzie  ludno−
ściowym. Ale gdyby spoj−
rzeć  na zagadnienie w spo−

sób bardzo uproszczony, po−
przez pryzmat  potrzeb gmi−
ny, to się okaże, że w ramach
tych 5 gmin Bieruń jest lide−
rem. Budżet ma dużo więk−
szy i w dodatku oparty nie
tylko na górnictwie, tak jak
w Lędzinach, ale i na innych,
dużych, poważnych zakła−
dach, zlokalizowanych w na−
szym mieście. Patrząc  na
potencjał gospodarczy domi−
nacja Bierunia jest bardzo
widoczna.  W związku z tym

chcielibyśmy aby to miało
swój wyraz także w siedzibie
powiatu”.

Oceniając wizytę wicepre−
miera należałoby stwierdzić,
że była ona tyleż krótka co
owocna. Nieco dłużej trwało
spotkanie z wojewodą w
Triadzie. W czasie którego
radni żywo dyskutowali na
temat problemów prezentując
wojewodzie zarówno osią−
gnięcia jak i potrzeby gminy.

(pik)

Krótka, owocna wizyta

ciąg dalszy ze str .1

— Czy gmina będzie miała
wpływ na obsadę dyrektora
tego ZOZ−u?

— Tak, ponieważ jesteśmy
organem założycielskim a po−
nadto, służby kontrolno−rewi−
zyjne gminy w każdej chwili
mogą badać i analizować
działalność oraz zasadność
wydatkowania środków, przy−
najmniej tych gminnych. Re−
guluje to akt normatywno−
prawny opublikowany w
Dz.U. nr 166. Nie przewiduję
tu specjalnych trudności, za−
hamowań, czy też problemów.
Niedawno, w  Bieruniu przy
ulicy Chemików została odda−
na do użytku nowa przycho−
dnia, która powinna rozłado−
wać przepełnienie i wpłynąć
korzystnie na poziom świad−
czonych usług medycznych.
W tym roku na pewno przy−
stąpimy też do modernizacji
przychodni przy Kopalni
„Piast“. Dokumentacja już
jest na ukończeniu. Będziemy
dążyć do scentralizowania
lecznictwa otwartego w tych
dwóch punktach, pełnego  wa−
chlarza  usług medycznych
świadczonych na rzecz mie−
szkańców. Przypuszczam,  że
mieszkańcy powinni być za−
dowoleni z tych działań.

— Ostatnią sprawą,  wy−
magającą najwyższego za−
angażowania od gospodarzy
miasta, jest reforma syste−
mu edukacji szczebla pod−
stawowego.

— Klamka zapadła, decyzje
są obowiązujące. Od września

1999 roku obecne klasy szóste
będą musiały dalszą edukację
prowadzić w gimnazjach. Ten
problem, rozpatrywany był
już w gminie od połowy ze−
szłego roku. Została powołana
− jeszcze  przez poprzedni Za−
rząd Miasta − komisja, złożo−
na z ludzi bardzo ściśle zwią−
zanych z edukacją. Byli w niej
dyrektorzy szkół podstawo−
wych i ponadpodstawowych.
Zostały wypracowane  wstęp−
nie dwie wersje rozwoju
oświaty w gminie. Dwa  mo−
delowe rozwiązania. Mówili−
śmy o tym  między innymi na
listopadowych zebraniach z
mieszkańcami.

Pierwsza koncepcja zakła−
dała powołanie dużego  gim−
nazjum na bazie SP nr 3 i
dwóch szkół podstawowych−
po jednej  w Starym i Nowym
Bieruniu na bazie szkół nr 1 i
nr 2. To rozwiązanie zostało
oprotestowane m.in.  przez
mieszkańców osiedla, którzy
nie chcieli aby tak duża ilość
dzieci musiała codziennie do−
chodzić do szkoły nr 2. Poza
tym,  byłoby to związane  ze
stałym dowożeniem dzieci z
dzielnicy starobieruńskiej.
Modelowe rozwiązanie  to
szkoły liczące 450−600 dzieci.
W naszych szkołach podsta−
wowych w tej chwili mamy
2.900 uczniów. I mimo, że
również do nas zmierza niż
demograficzny, za 2 lata w
szkołach przybędzie jeden
rocznik( klasy 9), a ponadto
zakładamy, że osiedle Homera
będzie dzielnicą Bierunia. Tak
więc, mimo niżu demogra−

ficznego, będziemy więc mie−
li w tej grupie wiekowej stale
około 2600 − 2800 uczniów.
Nawet jeśli tym dzieciom
udostępnimy 3 szkoły, to będą
one ogromnie przepełnione. 

Doszliśmy więc wspólnie
do słusznego wniosku, że naj−
lepszym rozwiązaniem jest
zorganizowanie w Bieruniu
dwóch gimnazjów i dwóch
podstawówek. Pozwoli to
przede wszystkim na rozlu−
źnienie tłoku w szkołach a w
konsekwencji da  możliwości
tworzenia w przyszłości klas
integracyjnych oraz  prowa−
dzenia edukacji na jedną
zmianę. 

Powinniśmy zapewnić na−
szym dzieciom optymalne wa−
runki do nauki. Ale tu zaczyna
się problem.

Nie dotyczy on dzielnicy
nowobieruńskiej dla której
gimnazjum będzie w dotych−
czasowej szkole nr 2.  Ta
szkoła podstawowa ulegnie li−
kwidacji a w szkole nr 3 bę−
dzie  podstawówka dla dzieci
z całej dzielnicy − zarówno z
osiedli, jak i  ze starej części
Nowego Bierunia. 

W Bieruniu Starym takiej
możliwości nie mamy. W tej
dzielnicy gimnazjum musimy
dopiero zbudować. Komisja
oświaty kultury i zdrowia, w
której składzie są 4 osoby
związane z edukacją i 4−ch
członków związanych ze służ−
bą zdrowia − bardzo czułych
na dobro dzieci− na swym po−
siedzeniu 1 grudnia, jednogło−
śnie  wystąpiła do Zarządu
Miasta z wnioskiem o takie

rozwiązanie systemu związa−
nego z reformą edukacji aby
powstały dwie szkoły podsta−
wowe i dwa gimnazja. Inaczej
mówiąc, komisja opowiedzia−
ła się za budową gimnazjum
w Bieruniu Starym. Jest to
jednak założenie modelowe,
którego nie da się zrealizować
bez  okresu przejściowego.
Proponujemy, aby gimnazjum
powstało na bazie infrastruk−
tury liceum ogólnokształcące−
go. Chcemy rozbudować li−
ceum o pomieszczenia  dla
gimnazjum. Zgodnie z naszy−
mi ustaleniami, należałoby−
dla potrzeb gimnazjum − roz−
budować liceum o 8−klasowy
segment z szatniami. Po
wprowadzeniu niezbędnych
zmian do budżetu, będziemy
opracowywać dokumentację i
rozpoczynać budowę. Trzeba
jednak założyć, że  potrwa
ona dwa lata.

— Oby to nie trwało zbyt
długo. Budowa szkoły w cią−
gu dwóch lat to  bardzo am−
bitne zadanie a termin jak
na budowę budynku od pod−
staw  wydaje się być ryzy−
kownie krótki.

— Od podstaw, to może nie
zupełnie. Nie trzeba będzie
budować kotłowni, infrastruk−
tury, sieci.. Bo to wszystko już
jest. Jest też sala gimnastycz−
na, zaplecze szkolne, są boi−
ska... Trzeba będzie dobudo−
wać tylko same klasy. Myślę,
że takie rozwiązanie jest sto−
sunkowo tanie i daje dzieciom
szansę na szybkie i dobre wa−
runki do wszechstronnego
rozwoju.

— Co w takim razie czeka
nas rodziców i dzieci z obe−
cnych klas szóstych, w przy−
szłym roku szkolnym czyli
od września?

— Co na dziś? Doraźnie,
przez  okres budowy, będzie w
Bieruniu tylko jedno gimna−
zjum  utworzone na bazie
Szkoły  Podstawowej nr 2. W
roku szkolnym  1999/2000 bę−
dzie do niego uczęszczać 140
uczniów z SP 1,  94 − ze szko−
ły nr 2  i 163 ze szkoły nr 3. W
kolejnym roku szkolnym sytu−
acja ta uległaby powieleniu.
Wtedy nasze gimnazjum bę−
dzie już dużą placówką ale
chciałbym podkreślić, że jest
to sytuacja przejściowa na czas
budowy gimnazjum w Starym
Bieruniu.

— Czyli jedynka i trójka
zostają szkołami podstawo−
wymi a dwójka na czas bu−
dowy jest jedynym bieruń−
skim gimnazjum? 

— Tak a dzieci które w
dwójce chodzą aktualnie do
klas od 1do 5 przejdą do trój−
ki. Chciałbym podkreślić, że
zespół edukacji został zobo−
wiązany do przeprowadzenia
konsultacji z rodzicami. W
szkołach nr 1 i 2 odbyły się
takie spotkania i rodzice zaak−
ceptowali na okres budowy to
tymczasowe rozwiązanie. Bę−
dzie to trudny okres dla
dwóch roczników dzieci ze
Starego Bierunia kiedy to bę−
dziemy mieli powtarzam
przez okres przejściowy − jed−
no gimnazjum. Będzie ono
miało oprócz siedziby głów−
nej w dzisiejszej SP 2, swoją

filię w starobieruńskiej SP 1.
Chodzi o to, by nie wozić
dzieci do Nowego Bierunia.
Roczniki gimnazjalne ze Sta−
rego Bierunia zostaną więc
przejściowo w budynku pod−
stawówki ale uczyć ich będą
nauczyciele gimnazjalni. 

Docelowo w  wybudowa−
nym w Starym Bieruniu gim−
nazjum,  po 2001 roku, będzie
uczyło się 400−450 dzieci. Ta−
ka szkoła w zasadzie jest
optymalna. Dobre warunki do
nauki powstaną wówczas tak−
że w gimnazjum nowobieruń−
skim do którego wtedy cho−
dzić będzie  600−680 dzieci z
jedynki i z trójki. 

Ostateczne decyzje zostaną
podjęte na najbliższej sesji
Rady Miasta  kiedy to podej−
miemy  uchwałę o likwidacji
szkoły podstawowej, o powo−
łaniu gimnazjum  oraz trybie i
sposobie wyboru dyrektorów
itp. Cała procedura przed na−
mi. Pierwsza rzecz, to okre−
ślenie sieci gimnazjów i ob−
wodów gimnazjalnych.  Mu−
simy to ustalić do 1  marca a
do 15 kwietnia mieć pełną ob−
sadę stanowisk dyrektorskich.
Takie są ustawowe terminy.

Naczelnym naszym zada−
niem, jest stworzenie dzie−
ciom jak najlepszych warun−
ków do nauki, a to można za−
łatwić jedynie przez dwa gim−
nazja i dwie szkoły podstawo−
we. Niestety nie da się tego
zrobić  z marszu i jest po−
trzebny okres przejściowy na
czas budowy.

— Dziękuję za rozmowę.
ZBIGNIEW PIKSA. 

Przychodzimy do przychodni
wtedy gdy coś nam dolega a cier−
piąc nie zawsze mamy siły by do−
strzec, że coś się zmienia. Tym ra−
zem jednak zmiany widzą wszy−
scy i nawet mieszkańcy sąsiednich
miast przyznają, że „jak chorować
to tylko w Bieruniu” Dwa lata
trwał generalny remont budynku,
co razem z wyposażeniem koszto−
wało gminę 1.800.000 złotych.
Pacjenci którzy 15 stycznia przy−
szli do lekarza zauważyli, że choć
przychodnia funkcjonuje normal−
nie, ruch w niej panuje niezwy−
czajny. Tego dnia, ksiądz pro−
boszcz Walerian Ogierman po−
święcił a burmistrz Ludwik Jago−
da wspólnie z Krystyną Madeją
przecięli wstęgę  otwierając nowy
segment przychodni. Następnie
pokazano gościom nowoczesne
wyposażenie gabinetów. Najwięk−
sze zainteresowanie wzbudziły
dwa doskonale wyposażone stano−
wiska dentystyczne i wielu z obe−
cnych zadeklarowało chęć zrepe−
rowania swego uzębienia. Prze−

wodniczący Rady Miasta Ryszard
Piskorek wyraził przekonanie, że
w niedługim czasie, cała bieruńska
służba zdrowia będzie tak wypo−
sażona, a pacjenci będą mieli bar−
dzo dobre warunki do leczenia. Z
kolei starosta Piotr Czarnynoga
chciałby aby było to standardem w
całym powiecie. Oprowadzając
gości doktor Henryk Kulski poka−
zywał pracownię USG , poradnię
dla kobiet, detektor tętna płodu,
nowoczesną wagę do ważenia nie−
mowlaków, diegestorium do ba−
dań cytologicznych oraz włączane
na noc lampy bakteriobójcze w
każdym gabinecie. Mamy więc
przychodnię z prawdziwego zda−
rzenia choć paru rzeczy jeszcze w
niej brakuje. Cieszy jednak fakt,
że w trudnych czasach reformy
służby zdrowia i powszechnego
narzekania, w Bieruniu znów uda−
ło się zrobić coś pożytecznego, co
będzie nam wszystkim służyło
przez długie lata. Bo choć nikt nie
chce chorować to przecież...

(W.M.)

Przychodnia
jak marzenie

Wielu z nas miało już okazję przekonać się jak wygląda
nowy segment Przychodni Rejonowej nr 1 przy ulicy Chemi−
ków. I to nie z okazji wycieczki ale w związku z sezonem
grypowym. Nasi lekarze pracując od rano do wieczora pa−
dali „na twarz“, a tłum pacjentów szczelnie wypełniał przy−
chodnię. Tak to niestety jest. 
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Wtym miesiącu i to
już za kilka dni ob−
chodzić będziemy

chyba jedno z najsympatycz−
niejszych świąt — Dzień
Świętego Walentego.

Jest to jedyny dzień w roku,
kiedy ludzie wyrażają swoje
romantyczne uczucia wysyła−
jąc kartki ozdobione czerwo−
nymi sercami, obdarowując się
kwiatami  i słodyczami. No
i oczywiście jest to wyjątkowa
okazja dla tych najbardziej
nieśmiałych ,aby wybranej
osobie okazać swoje uczucie.
Dla skłóconych wspaniała
możliwość pogodzenia się.
Należy jednak pamiętać, że
najbardziej oczekiwanym po−
darunkiem 14 lutego są czułe
słowa i pocałunki.

A teraz trochę z mądrości
ludowej — przysłowia:

Gdy śnieg pada , pada, pada
– suche lato zapowiada

❧
Kiedy w lutym leje strugą –
zimy już niedługo

❧
W lutym aura burzliwa –

wiosna rychliwa

❧
Kiedy ciepło w lutym,
w marcu podkuj buty.

Nie zapominajmy, że karna−
wał jeszcze trwa – dlatego
przedstawimy kilka ciekawych
naszym zdaniem przepisów :

Po pierwsze coś dla skaco−
wanych – butelka jasnego pi−
wa, cytryna – wycisnąć sok
z cytryny, wlać piwo, zamie−
szać i .....

✶ ✶ ✶ 
A dla tych, którzy nie lubią

piwa radzimy po szalonej za−
bawie przed zaśnięciem wypić
2 duże szklanki niegazowanej
wody mineralnej wzmocnionej
wapnem musującym (działanie
odtruwające) efekt murowany –
nie obudzimy się z przysłowio−
wym językiem niczym kołek.

✶ ✶ ✶ 
No i oczywiście nie może−

my zapomnieć o tak charakte−

rystycznym akcencie karnawa−
łowym czyli faworkach. A oto
jak je przyrządzić: najpierw
składniki – 5 żółtek, 5 łyżek gę−
stej śmietany, 1−2 łyżki masła,
mały kieliszek alkoholu (spiry−
tus, rum, wódka) szczypta soli,
mąka, tłuszcz do smażenia, cu−
kier puder.

Mąkę przesiać (powinno
być jej tyle, aby ciasto było ta−
kie jak na makaron), dodać po−
zostałe składniki, wyrobić.
Ciasto wstawić do lodówki na
1−2 godziny. Po wyjęciu wał−
kować cienkie plastry ciasta,
nożem ciąć paski, przecinać je
pośrodku, następnie jeden ko−
niec paska przełożyć przez na−
cięcie. Wrzucać partiami do
rozgrzanego tłuszczu i smażyć
na złoty kolor. Wyjmować łyż−
ką cedzakową odsączyć z tłu−
szczu posypać cukrem pudrem
i ...pałaszować.

Smacznego!

Może jeszcze trochę o ho−
roskopach: w tym miesiącu
zajmiemy się wodnikami i ry−
bami

!"
Wodnik — W tym znaku

rodzą się najbardziej uducho−
wieni ludzie. W żadnym in−
nym znaku nie ma tylu poetów,
aktorów, filozofów i wynalaz−
ców. Sprawy ducha są dla nich
zdecydowanie ważniejsze od
spraw ciała. Mając umysł
twórczy, patrzą dalej i głębiej
niż inni. Uważani są za fanta−
stów. Patronują mu dwie pla−
nety – Saturn i Uran.

Pierwsza obdarza takimi ce−
chami jak wierność, łatwość
nawiązywania kontaktów, bez−
interesowność, inwencja i po−
wściągliwość. Druga nato−
miast oryginalność, niezależ−
ność, nowatorstwo, tolerancję,
a także fanatyzm, anarchizm
i ekscentryczność.

!"
Ryby — głównie kierują

się przeczuciem i intuicją co
sprawia, że dla otoczenia są
trudne do współżycia i zrozu−
mienia. Mimo, że charakter
mają łagodny, to po podjęciu
przez siebie decyzji nikt nie
jest w stanie ich przekonać, że
popełniły błąd. to osoby nie−
śmiałe, uczuciowe, często na−
iwne, wygodne.

Planetą ryb jest Neptun. Wy−
wiera on – jak twierdzą astrolo−
gowie− zarówno dodatni, jak
i ujemny wpływ. Rozwija wyo−
braźnię, intuicję i romantyzm,
lecz także nadwrażliwość, sła−
bą wolę, skłonność do nało−

gów, chaotyczność w działa−
niu, brak zdecydowania i nielo−
giczność. Ryby nie powinny
zbyt łatwo ulegać wpływom
otoczenia. Są stworzone do eg−
zystencji w małżeństwie.

JOLANTA GEPERT

Najstarsze polskie teksty kolęd
pochodzą dopiero z XV w., jed−
nak brak przy nich zapisu nuto−
wego. Zapis nutowy polskich ko−
lęd pojawia się dopiero w kancjo−
nałach kórnickich i puławskim z
1551 r. Znajdujemy w tych ręko−
pisach m.in. kolędę „Anioł paste−
rzom mówił” – wersję prawie
identyczną ze śpiewaną dzisiaj. 

W XV w. pojawią się również
dramat − misterium o Bożym Na−
rodzeniu, początkowo oparty tyl−
ko na tekstach Pisma św. Rozbu−
dowuje się z czasem i przekształ−
ca się w bogato umuzycznione

widowisko  tzw. „Jasełka”. Z te−
go źródła wywodzi się wiele pa−
storałek.

Jeszcze jednym źródłem
współczesnych kolęd i pasto−
rałek był bardziej swobodny ,
bo nie związany z powagą ko−
ścioła zwyczaj kolędowania,
czyli „chodzenie po kolędzie”.

Ponieważ muzyka jest sztu−
ką dynamiczną — charakter
kolęd ciągle ulega zmianom:
nadal tworzy się nowe kolędy i
pastorałki.

18 stycznia w Bieruńskim
Ośrodku Kultury „Jutrzenka”
odbył się koncert kolęd i
wspólne  kolędowanie w wy−
konaniu uczniów wszystkich
filii Społecznego Ogniska Mu−
zycznego w Tychach.  W pro−
gramie koncertu wykorzystano
zarówno te stare dobrze nam
znane, jak i nowe − tworzone
przez współczesnych twórców
takich jak: Zbigniew Wodecki,
czy zespoły „Univers”, „Czer−
wone Gitary”.

Całość koncertu poprowadzi−
ła nauczycielka bieruńskich filii
– pani Joanna Świerczek . Wy−
konawców przygotowali nau−
czyciele Społecznego Ogniska
Muzycznego: p. Jan Goebel,
Gabriela Kubica, Eleonora Ste−
fanek, Anna Stettner, Joanna
Świerczek, Barbara Paluch.

Usłyszeliśmy solistów i due−
ty fortepianowe, keybordzi−
stów, tercety, solistów i zespół
gitarowy, śpiew solowy i ze−
społowy.

Wykonawcy: Barbara Party−
ka, Paulina Tutaj, Maksym Le−
ki, Grażyna Goj, Agnieszka
Stefanek, Krzysztof Remer,
Agnieszka Wicik, Jakub Że−
browski, Agnieszka i Wioletta
Kruczkowskie, Paweł Kycler,
Łukasz Gaża, Alicja Gabryś,
Helena Chrostek, Małgorzata
Gayer, Tina Turek, Łukasz Ko−
sobucki, Paulina Nawrot, Łu−
kasz Morawski, Bernadetta
Gawęda, Małgorzata i Karoli−
na Nowakowskie, Faustyna

Ostróżka, Monika Gajda, An−
na Święcicka, Aleksandra Pie−
gat, Monika Stefanek.

W drugiej części koncertu
dyrektor SOM pani Eleonora
Stefanek zaprosiła wszystkich
do wspólnego kolędowania
podkreślając, że mimo iż dzie−
lą nas granice miejscowości,
jednak łączy nas wspólna
pieśń i wspólne muzykowanie
− przytaczając słowa motta:
"Gdzie słyszysz pieśń tam idź,
tam dobre serca mają. Źli lu−
dzie wierzaj mi − ci nigdy nie
śpiewają".

Na zakończenie podzięko−
wała za przychylność i współ−
pracę dyrektorowi  Bieruńskie−
go Ośrodka Kultury pani Ire−
nie Grabowskiej oraz dyrekto−
rom szkół i władzom miej−
skim, bez życzliwości których
praca dydaktyczno−wycho−
wawcza w kształceniu arty−
stycznym naszych dzieci była−
by trudna do zrealizowania.

JOANNA ŚWIERCZEK

KOLĘDOWANIE

Tradycja i rodowód ko−
lęd sięga głęboko w
okres średniowiecza. Jej
bezpośrednim źródłem
była łacińska pieśń ogól−
nokościelna, wywodząca
się z kultu adoracji żłob−
ka, której propagatorem
był zakon franciszkań−
ski. Franciszkanie przy−
nieśli też swój bożonaro−
dzeniowy repertuar do
Polski w XIII w.

Walentynki

Do tak dostojnego wieku, zawsze podchodzimy z szacunkiem i trochę z zazdrością a tradycyjne
życzenia sto lat wydają się nie całkiem stosowne. Dlatego też, pani WALESCE SATERNUS która
obchodzi 90 lecie urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia wielu lat życia w zdrowiu i szczę−
ściu. Dostojna Jubilatka mieszka z córką Małgorzatą i wnuczką Grażyną. Cieszy się dobrym zdro−
wiem, czyta bez okularów, odwiedza sąsiadów i wybiera się na wesele do Bielska.  Nie było jej ła−
two − w wieku 33 lat została wdową a mimo to potrafiła sobie dać radę w życiu.  Ma troje dzieci:
Bernarda, Małgorzatę i Martę i w ciągu swego życia dochowała się 5 wnuków i 8 prawnuków.

Zgodnie z naszą bieruńską tradycją, w początku stycznia z życzeniami i urodzinowym upomin−
kiem, Jubilatkę odwiedzili: burmistrz pan Ludwik Jagoda oraz naczelnik Wydziału Spraw Obywa−
telskich pani Agnieszka Adamczyk.      

Wspaniały
Jubileusz

ciąg dalszy ze str. 1

Również nasz kościółek, choć daleko mniejszy, posiada relikwie których autentyczność  została
potwierdzona specjalnym aktem. „Walencinek“ pochodzący z przełomu XVI i XVII wieków, jest
żywym symbolem naszego miasta. Ta drewniana świątynia, tętni życiem nie tylko 14 lutego, kiedy
to tłumy przyjeżdżają na odprawianą przez arcypasterza diecezji mszę odpustową, lecz odwiedzana
jest przez wiernych przez cały rok. Również tegoroczny odpust zapowiada się niezwykle interesu−
jąco a udział we mszy świętej zapowiedziało wielu znamienitych gości.

Wszystkim zainteresowanym „Walencinkiem”, polecamy monografię Romualda Kubiciela pt.
„Kościół pod wezwaniem świętego Walentego w Bieruniu” wydaną staraniem BOK skąd zaczerp−
nęliśmy część informacji. 

(WR)  

Nasz „Walencinek“
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W cyklu tym pragniemy za−
poznać czytelników m.in. z tym
czym powiat będzie się zajmo−
wał, jakie są jego zadania na tle
pozostałych jednostek admini−
stracyjnych, kto jest kim i kto za
co w powiecie odpowiada. Ma−
my nadzieję że cykl ten przybli−
ży nam samo pojęcie tej jednost−
ki administracyjnej kraju ale
równocześnie będzie nową hi−
storią ziemi bieruńsko−lędziń−
skiej. Liczymy też że dostarczy
niezbędnych informacji po−
trzebnych nie tylko naszej mło−
dzieży w nauce ale i samym
mieszkańcom przy załatwianiu
wielu spraw.

W dzisiejszym pierwszym od−
cinku tego cyklu przybliżę pań−
stwu w sposób przejrzysty i zro−
zumiały samą istotę tego podzia−
łu, podstawowe definicje jedno−
stek administracyjnych, podsta−
wowe dane administracyjne i go−
spodarcze naszego powiatu na
tle pozostałych powiatów i gmin
województwa śląskiego. 

W kolejnych prezentować bę−
dziemy pracę rady powiatu ty−
skiego, starostwa, zakres kompe−
tencji poszczególnych komórek,
sekcji i wydziałów. Poznamy ży−
ciorysy radnych, ich zamierzenia
i plany w zakresie rozwoju po−
wiatu, ich wizje jako pierwszych
radnych powiatu tyskiego.

Podstawowe definicje:

WOJEWÓDZTWO: (jest
ich 16) to największą jednostka
podziału. Jego mieszkańcy two−
rzą regionalną wspólnotę samo−

rządową. Samorządowe władze
to sejmik województwa (od 45
radnych w województwie do 2
milionów mieszkańców plus 5
radnych na każde kolejne rozpo−
częte 500 tys. mieszkańców)
i zarząd województwa na czele
z marszałkiem − w wojewódz−
twie ol1skim jest nim Jan
Olbrycht. Województwo zajmo−
wać się będzie rozwojem regio−
nalnym, oraz świadczyć wysoko
kwalifikowane usługi publiczne:
specjalistyczna służba zdrowia,
szkolnictwo wyższe, filharmo−
nia, opera.

POWIAT: to jednostka
podziału terytorialnego drugiego
stopnia. Powstało 308 powiatów
ziemskich i 65 grodzkich (w wo−
jewództwie ol1skim jest ich od−
powiednio 17 ziemskich i 19
grodzkich). Obecnie są to powia−
ty samorządowe, a nie jak do
1975 r. − rządowe. Ich władze to
wybierane przez mieszkańców
rady powiatu od 20 do 60 rad−
nych i zarządy ze starostami na
czele (w naszym powiecie ty−
skim ziemskim jest nim Piotr
Czarnynoga). Powiaty zajmują
się tymi usługami publicznymi,
z którymi gminy mogłyby sobie
same nie dać rady lub byłoby to
dla nich zbyt kosztowne.

GMINA: (jest ich 2489) to
podstawowa jednostka podziału
terytorialnego. Jej władze to wy−
bierani na czteroletnią kadencje
radni od 15 (w gminach do 4 ty−
sięcy mieszkańców) do 45
(w gminach do 200 tys. mie−
szkańców) oraz dodatkowo po 5

na każde rozpoczęte 100 tys.
mieszkańców (w sumie jednak
nie więcej niż 100 radnych). Ra−
da wybiera zarząd na czele które−
go stoi wójt (w gminach wiej−
skich), burmistrz (w gminach
z siedzibą w miastach) lub prezy−
dent (w gminach miejskich po−
wyżej 100 tys. mieszkanców) −
w gminie Bieruń burmistrzem
jest Ludwik Jagoda. Wprowa−
dzona reforma nie ogranicza do−
tychczasowych kompetencji
gmin ani nie zmienia ich granic.
W obowiązującym od 1 stycznia
1999 roku nowym podziale ad−
ministracyjnym kraju jednym
z 16 województw jest wojewódz−
two ol1skie z wojewodą Mar−
kiem Kempskim. W skład woje−
wództwa ol1skiego weszko 166
gmin w tym 48 miejskich, 21
miejsko−wiejskich i 97 wiejskich.
Spośród 69 miast − 13 liczy po−
nad 100 tysięcy mieszkańców.

W skład województwa
ol1skiego weszło 86 % obszaru
dawnego województwa katowic−
kiego, 70 % woj. częstochow−
skiego i 60 % woj. bielskiego.

Powierzchnia woj. śląskiego to
12.294 km2 co stanowi 3,9 % po−
wierzchni kraju, ludność 4.889,9
tys. mieszkańców co stanowi 12,6
% ogółu mieszkańców Polski.

Poniżej w zestawieniu tabela−
rycznym przedstawiamy wszy−
stkie powiaty województwa ślą−
skiego ze szczególnym wyo−
drębnieniem danych dotyczą−
cych naszego powiatu tyskiego
ziemskiego.

LUDWIK MATUSZYŃSKI

POZNAJ  SWÓJ
POWIAT

Lp. Wyszczególnienie Obszar
w km2

Ludność 
w tys. osób

Ilość gmin Osób/km2

Województwo 12.294 4.889,9 166 398
Powiaty ziemskie 10.495 1994,7 147 190

1. będziński 331 149,1 7 450
2. bielski 457 144,0 10 315
3. cieszyński 730 169,5 12 232
4. częstochowski 1.519 134,0 16 88
5. gliwicki 677 126,5 8 187
6. kłobucki 889 86,0 9 97
7. lubliniecki 822 80,1 8 97
8. mikołowski 232 92,8 5 401
9. myszkowski 479 73,5 5 153
10. pszczyński 473 102,2 6 216
11. raciborski 544 121,0 8 222
12. rybnicki 225 74,3 5 331
13. tarnogórski 630 145,1 9 230
14. tyski − razem 156,58 58,783 5 375

Bieruń 40 21,981 1 547
Bojszowy 34 5,675 1 167
Chełm Śląski 23 5,653 1 243
Imielin 28 7,665 1 273
Lędziny 31 17,809 1 573

15. wodzisławski 287 158,7 9 553
16. zawierciański 1.003 129,5 10 129
17. żywiecki 1.040 149,6 15 144

Lp. Wyszczególnienie Obszar 
w km2

Ludność 
w tys. osób

Ilość gmin Osób/km2

Powiaty grodzkie 1.799 2.895,2 19 1.609
1. Bielsko−Biała 125 179,8 1 1.439
2. Bytom 82 207,4 1 2.511
3. Chorzów 34 122.9 1 3.657
4. Częstochowa 160 258,2 1 1.618
5. Dąbrowa Górnicza 188 131,3 1 699
6. Gliwice 134 212,6 1 1.589
7. Jastrzębie Zdrój 85 102,7 1 1.202
8. Jaworzno 152 97,9 1 643
9. Katowice 164 348,6 1 2.118
10. Mysłowice 66 79,5 1 1.203
11. Piekary Śląskie 40 66,2 1 1.668
12. Ruda Śląska 78 162,1 1 2.089
13. Rybnik 135 144,9 1 1.073
14. Siemianowice 25 77,5 1 3.082
15. Sosnowiec 91 243,8 1 2.671
16. Świetochłowice 13 59,3 1 4.483
17. Tychy 82 133,2 1 1.631
18. Zabrze 80 201,0 1 2.497
19. Żory 65 66,3 1 1.026

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE − powiaty grodzkie.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE − powiaty ziemskie.

Tym tytułem redakcja „RODNI” pragnie przybliżać naszym mieszkańcom spra−
wy które coraz częściej dotyczyć będą naszych ziem, spraw i mieszkańców, bo−
wiem z dniem 01.01.1999 r. wprowadzono nowy trójstopniowy podział admini−
stracyjny kraju, na województwa, powiaty i gminy. 

Osiedle bloków przy KWK „Piast”
to 1703 mieszkania, z których 422 zo−
stały wykupione przez mieszkańców
i są w tym momencie mieszkaniami
własnościowymi. Pozostałe mieszka−
nia są własnością Nadwiślańskiej
Spółki Mieszkaniowej z siedzibą
w Oświęcimiu, która została powoła−
na przez Nadwiślańską Spółkę Wę−
glową do zarządzania mieszkaniami
zakładowymi wszystkich nadwiślań−
skich kopalni. Obecnie we wszyst−
kich blokach powołano tzw. wspólno−
ty mieszkaniowe, które skupiają wła−
ścicieli mieszkań — czyli Nadwiślań−
ską Spółkę Mieszkaniową i właścicie−

li mieszkań własnościowych. Oczy−
wistą sprawą jest to, że z reguły więk−
szość głosów w tych wspólnotach po−
siada NSM. Wspólnoty mieszkanio−
we wybrały do zarządzania zasobami
mieszkaniowymi spółkę „Honorata”
z Lędzin. Osiedlową infrastrukturę
ulice: Granitową i Węglową wraz
z przyległym gruntem, parkingi i plac
targowy przy ulicy Granitowej,  kana−
lizację deszczową i oświetlenie na
obu ulicach, kanalizację sanitarną na
ul. Węglowej oraz przepompownię
ścieków Bijasowice wraz z wyposa−
żeniem i infrastrukturą, przejąć ma,
zgodnie z uchwałą z 18 czerwca ub
roku, gmina Bieruń. 

Problemów, trapiących osiedle
przy KWK „Piast” jest zaś bardzo
dużo. Trzeba tu zaznaczyć, że stan
przejmowanych przez gminę dróg
i parkingów jest bardzo zły, wręcz
fatalny. Jak to określił jeden z mie−
szkańców — przypominają ser
szwajcarski, co oczywiście powodu−
je, że jazda po nich nie należy do
zbyt przyjemnych. Innym proble−
mem trapiącym osiedle, są awarie
sieci wodociągowej przy ulicy Wę−
glowej, powtarzające się nawet kilka
razy w miesiącu. Oprócz niewygód

związanych z samymi awariami, ich
usuwanie przez właściciela wodo−
ciągu – Rejonowe Przedsiębior−
stwo Wodociągów i Kanalizacji –
powoduje niszczenie chodników,
dróg, dewastację krajobrazu i liczne
uciążliwości dla mieszkańców. Ko−
lejnym problemem, na który skarżą
się mieszkańcy, jest stan chodników,
szczególnie na ulicy Warszawskiej,
oraz postępująca dewastacja placów
zabaw dla dzieci. Znajdujące się na
nich urządzenia są w nieodpowie−
dnim stanie technicznym, co w przy−
szłości może nawet doprowadzić do
groźnych w skutkach wypadków. —
Po prostu boję się wysłać dzieci na
dwór, żeby nic im się nie stało. A pia−
sek w piaskownicach jest bardzo
brudny. — mówi matka dwojga
dzieci w wieku szkolnym. 

Radni, wchodzący w skład zespołu
do przeanalizowania istniejącego sta−
nu osiedli oraz wypracowania wnio−
sków w celu jego poprawy – Ry−
szard Wróbel, Maria Garbus, Ry−
szard Hutek, Krzysztof Palka, Je−
rzy Juda, Ryszard Soczówka, Jo−
lanta Siemianowska i Franciszek
Zawisz – 18 stycznia, na sesji Rady
Miejskiej w Bieruniu, przedstawili

Radzie Miejskiej propozycję przeję−
cia na własność osiedla bloków przy
KWK „Piast”. W swym piśmie do
przewodniczącego Rady Miejskiej
piszą m.in. o przyczynach powołania
swojego zespołu: „W związku z nasi−
lającym się niezadowoleniem mie−
szkańców osiedli w Bieruniu Nowym
oraz brak właściwej reakcji na niedo−
ciągnięcia występujące na osiedlach
przez Zakład Usługowo — Handlo−
wy„Honorata” Sp. z o.o (zarządca
osiedla − przyp. red.), radni z Bieru−
nia Nowego powołali ze swego grona
zespoł (...)”. 

W dalszej części swego memoran−
dum proponują oni rozważenie możli−
wości powołania gminnej spółki za−
rządzającej gospodarką komunalną
i mieszkaniową. Miałaby ona zająć
się administracją zarówno osiedla
przy KWK „Piast”, a w przyszłości
także osiedla przy „ERG−u” i osiedla
„Homera”. Nieodpłatne przejęcie nie−
produkcyjnego mienia kopalni umoż−
liwia nowa ustawa o restrukturyzacji
górnictwa z 26 listopada ub. roku.
Stwarza ona też możliwość uzyskania
kredytów na preferencyjnych warun−
kach na tworzenie nowych miejsc
pracy w gminach górniczych. A takie

by powstały, gdyby powołać gminną
spółkę do zarządzania osiedlem. 

Według wyliczeń zainteresowa−
nych radnych, do administracji osie−
dlem przy KWK „Piast” potrzebnych
byłoby 35 pracowników, a ich utrzy−
manie pochłaniałoby miesięcznie 78
750 zł czyli 44,7 proc. wpłat na eks−
ploatację i utrzymanie oraz zarządza−
nie blokami. Po przejęciu przez mia−
sto osiedla „ERG−u” i osiedla „Home−
ra”, koszty zarządzania rozłożyłyby
się na większą ilość mieszkań, a więc
relatywnie — obniżyły się. Pozostałą
kwotę można przeznaczyć na pokry−
cie kosztów eksploatacji i remontów.
Do tej pory zaś, jak sugerują radni,
wydatki na rzecz mieszkańców są
prawie żadne. Inne korzyści dla mie−
szkańców, to możliwość odsprzedaży
mieszkań lokatorom na  bardzo ko−
rzystnych warunkach.

Na sesji rady Miejskiej w ponie−
działek, 18 stycznia, radni zobowią−
zali zarząd gminy do rozpoznania
sprawy przejęcia bloków mieszkal−
nych przy KWK „Piast” na własność
miasta. Jakie będą dalsze losy tej cie−
kawej propozycji naszych radnych −
przekonamy się w niedługim czasie.

BARTłOMIEJ SZEPIELAK

Inicjatywa bieruńskich radnychOd kilku lat wybuchają kon−
flikty między mieszkańcami
bloków osiedla przy KWK
„Piast”, a ich administracją.
Mieszkańcy skarżą się na złe
zarządzanie ich pieniędzmi –
według niektórych, pieniądze
z opłat przeznaczane są
przede wszystkim na wyna−
grodzenia, a nie na inwestycje.
Przykładem tego zaś może być
postępująca degradacja oto−
czenia wokół pokopalnianych
bloków. Ośmiu bieruńskich
radnych, powołało więc do ży−
cia zespół, który ma za zada−
nie do przeanalizowanie ist−
niejącego stanu osiedli oraz
wypracowanie wniosków
w celu jego poprawy. 
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Wzrasta spożycie al−
koholu wśród mło−
dzieży. Niejednemu

młodemu człowiekowi alkohol
zastępuje narkotyki. Zdarza
się, że  po spożyciu alkoholu
„puszczają  hamulce” i niepo−
strzeżenie młodzi ludzie wcho−
dzą na ścieżkę narkomanii,
z której nie ma wyjścia. Grani−
ca wieku próbujących zażywać
narkotyki stale obniża się.

W związku z pogłębiającą
się plagą narkomanii Gminna
Komisja Rozwiązywania Pro−
blemów Alkoholowych w Bie−
runiu powzięła decyzję spo−
nsorowania czterech spektakli.
I oto 19 stycznia  870 młodych
osób z bieruńskich szkół pod−
stawowych i średnich   obej−
rzało spektakl pt. „Drzazgi”
w wykonaniu aktorów Wojcie−
cha Bartoszka i Marioli Kuku−
ły do tekstów i w reżyserii
Krzysztofa Kaczmarka z Tea−
tru „Zwierciadło” w Łodzi.

Godzinne przedstawienie
porusza niezwykle aktualny
problem narkomanii wśród
młodych ludzi. Bohater sztuki
− POLAK − przybywa do Pary−
ża w poszukiwaniu lepszego
życia. Z łatwością wchodzi
w środowisko paryskich na−

rkomanów. Jest muzykiem
grającym na flecie w podzie−
miach metra, na placach
i skwerach. Tam poznaje nie−
widomą dziewczynę, która
niechcący wciąga go, w świat
„prochów i strzykawek”.
Dość nieoczekiwanie dochodzi
do tragedii, która odmienia ży−
cie tych dwojga.

„Drzazgi” to opowieść o zda−
rzeniach, które mogłyby przy−
darzyć się wielu młodym,
odważnie, ale i lekkomyślnie
brnącym w nieznany świat, nie
zastanawiając się nad konse−
kwencjami swoich poczynań.
To także, studium psychologicz−
ne bohatera, który zgubił się
w tym świecie, nie wiedząc jak
wybrnąć z piętrzących się nagle
kłopotów. W opowieść wplecio−
no wątek sensacyjny, który
wzbogacił akcję rozgrywającą
się w autentycznych miejscach
Paryża. Widzowie trzymani byli
w napięciu aż do zaskakującego
zakończenia. Sztuka ta była
przestrogą dla młodych ludzi,
którzy uciekają w inny, wyima−
ginowany świat. Była natural−
nym protestem przeciw narko−
manii, która wchłania coraz
szersze kręgi młodych ludzi..

(GÓRA)

CZY NARKOTYKI
SĄ KLUCZEM DO SZCZĘŚCIA?

❖ ❖ ❖
W tym roku, (o wcześniej−

szych spotkaniach pisaliśmy
w poprzednim numerze) opła−
tek rozpoczęły panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Bieru−
niu organizując w dniu 7 stycz−
nia tradycyjne spotkanie w „Ju−
trzence”. Życzenia noworocz−
ne z tej okazji do zebranych 30
gości przekazała Jadwiga Ku−
łak. Spotkanie zakończyło ra−
dosne wspólne śpiewanie ko−
lęd.

❖ ❖ ❖
W niedzielę 10 stycznia,

„JUTRZENKA„ musiała po−
mieścić wielu widzów a mie−
szkańcy Bierunia mieli okazję
przeżyć piękny artystyczny
wieczór. Wykonawcami były
dzieci i młodzież bieruńska.
Dzieciaczki z zerówki przy
przedszkolu Nr 1 przygotowa−
ne przez Katarzynę Barano−
wicz pokazały tajemnicę sta−
jenki. Młodzież ze Szkoły Pod−
stawowej Nr 1 w Bieruniu za−
prezentowała spektakl pt.
„PÓJDŹMY DO BETLEJEM”
wyreżyserowany przez Barba−
rę Nowak. Przerwy między ak−
torami wypełniał śpiewem Ze−
spół Muzyczny pod kierun−
kiem muzyka Agaty Parysz−

Urbaś. Po prawie dwóch godzi−
nach, młodzi artyści i widzo−
wie nie mogli się rozstać z po−
wodu niekończących się okla−
sków i gromkich braw.

❖ ❖ ❖
Noworoczne spotkania połą−

czone z „opłatkiem„ odbyły się
również w Kino−Teatrze „Ju−
trzenka” 13 i 14 stycznia Zor−
ganizowali gje członkowie
Polskiego Związku Emerytów
i Inwalidów — Koło w Bieru−
niu. Zaproszonych gości witała
prezes związku Maria Mazur−
kiewicz. W pierwszym dniu
swoją wizytą zaszczycił zebra−
nych starosta powiatu Piotr
Czarnynoga i burmistrz Bieru−
nia Ludwik Jagoda. Natomiast
następnego dnia wiceprzewo−
dniczący Rady Miasta Józef
Berger oraz zarząd nowobie−
ruńskiego koła PZERiI z preze−
sem Wiktorem Trzońskim oraz
przewodnicząca PZE,RiI w Ty−
chach, zarazem radna Miasta
Tychy Irena Kempa.

W części artystycznej Zespół
Folklorystyczny „Bierunianki„
zaprezentował najnowszą swo−
ją sztukę pt.: „BIERUŃSKA
WIGILIA” którą wyreżysero−
wała na podstawie własnego
scenariusza Urszula Hudzi−
kowska.

W świetlicy środowiskowej
odbyło się podobne spotkanie
w 19 stycznia z udziałem Bur−
mistrza Bierunia Ludwika JA−
GODY. Jej organizatorem był
Zarząd Koła PZE,RiI oddział
Nowobieruński. W części arty−
stycznej wystąpiły dzieci ze

Szkoły Podstawowej Nr 2 po−
kazując „Jasełka” opracowa−
ne przez nauczycielkę An−
nę Początek.

❖ ❖ ❖
16 stycznia Bieruński

Ośrodek Kultury zorgani−
zował „Opłatek” zespo−
łom artystycznym zrze−
szonym pod patronatem BOK−
u. Były Zespoły Folklorystycz−
ne „Bierunianki”, „Nowobieru−
nianki”, i „Ściernianeczki”.

Biesiadę tę otworzyła
i przywitała gości oraz zebra−
nych Dyrektor Irena Grabow−
ska słowami księdza J.Tisch−
nera „Pieśń nie istnieje sama
z siebie, lecz z wartości,
z piękna, które słucha i wy−
śpiewuje. Partyturą nie są nu−
ty, lecz wartości”.

Wśród gości był przewodni−
czący Rady Miejskiej Ryszard
Piskorek , zastępca burmistrza
Bierunia Jan Podleśny oraz
proboszcz parafii św. Bartło−
mieja ksiądz Walerian Ogier−
man

W części artystycznej swój
blok muzyczny zaprezentował
Zespół „Ściernianeczki” z
akompaniamentem Bernarda
Lichoty, śpiewając najbardziej
znane i lubiane kolędy.

Była też okazja do wspólne−
go kolędowania a na uwagę
duże uznanie zebranych zasłu−
żył Burmistrz Jan Podlesny,
który przejął rolę głównego
kantora inicjując kolejne kolę−
dy, których nie było końca.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
na pamiątkę kelendarz oraz 

egzemplarz najnowsze−
go Almanachu Literackiego
Wyższego Seminarium Du−
chownego w Katowicach pt.
„...WERSET...” pod redakcją
Michała Palowskiego a wyda−
nego przez Bieruński Ośrodek
Kultury.

❖ ❖ ❖
W niedzielę 17 stycznia, jak

co roku w Kino−Teatrze „Ju−
trzenka” spotkanie opłatkowe
miały chóry „POLONIA”,
„HARMONIA” wraz z budow−
niczymi ruchomej stajenki
w kościele św. Bartłomieja
w Bieruniu. Podczas Mszy
Świętej kolędy śpiewał nowo−
bieruński chór „Harmonia”.

Wśród gości zaproszonych
był przewodniczący Rady
Miejskiej Ryszard Piskorek,
zastępca burmistrza Jan Podle−
śny, Dyrektorka BOK−u Irena
Grabowska, ksiądz dziekan Jan
Dąbek z kościoła Najświętsze−
go Serca. Pana Jezusa, pro−
boszcz kościoła p.w. św. Bar−
tłomieja ksiądz Walerian
Ogierman. I tym razem, nie
obyło się bez długiego wspól−
nego kolędowania a uczestnicy
spotkania zostali obdarowania
wydawnictwami Bieruńskiego
Ośrodka Kultury. (G)

Postanowiliśmy przybliżyć
całą sprawę, bulwersującą mie−
szkańców osiedli bloków w No−
wym Bieruniu. Cała historia ma
swój początek w końcu kwietnia
1995 r. Wtedy to Spółka „Wiseł−
ka”, administrująca wówczas
osiedlem, poinformowała loka−
torów o podwyżce czynszu.

— Podwyżkę wprowadzono
bez trzymiesięcznego okresu wy−
powiedzenia, wymaganego ów−
czesną ustawą o najmie lokali —
mówi Andrzej Durys. Gdy
w Tychach mieszkańcy wygrali
z MZBM proces sądowy o uzna−
nie podobnej podwyżki za bez−
prawną i zwrot pieniędzy wraz
z odsetkami, administrator anu−
lował w czerwcu 1996 r.
podwyżkę. Kilku lokatorów
zdecydowało się jednak doma−
gać od spółki swoich, niesłu−
sznie pobieranych przez 14 mie−
sięcy pieniędzy. Kwota, jakiej
żądają mieszkańcy od Nadwi−
ślańskiej Spółki Mieszkaniowej
to średnio kilkadziesiąt złotych

od mieszkania. W tym samym
roku odbyło się też zebranie
mieszkańców osiedla, na którym
było obecnych  wielu mieszkań−
ców. Miało ono doprowadzić do
powołania Rady Osiedla, ale
kandydaci do niej postanowili
wycofać swoje kandydatury, tłu−
macząc to tym, że istnieje już
Rada Miejska, więc na razie nie
ma potrzeby powoływania do−
datkowego organu.

W ostatnich miesiącach
1996 r. administrator osiedla
postanowił uregulować niedo−
bór w opłatach za CO, poprzez
doliczenie mieszkańcom kwo−
ty 1,44 zł za każdy metr kwa−
dratowy powierzchni mie−
szkania. Przyczyną niedoboru
było niepłacenie przez część
mieszkańców czynszu. Wów−
czas Andrzej Durys stwier−
dził, że nie będzie dokładał do
tych, którzy nie płacą w ogóle
i nie spłacił żądanego niedo−
boru. Udało mu się do tego na−
mówić jeszcze kilku innych
lokatorów. Jak twierdzi An−
drzej Durys, pracownikom ko−
palni dodatkową opłatę za
ogrzewanie potrącono z wy−
płaty bez pytania się o zdanie.
W tej sprawie złożył nawet
wniosek do prokuratury, która
jednak sprawę umorzyła, po−
nieważ nie stwierdziła, aby
ktokolwiek odniósł z tego ty−
tułu korzyść materialną. Nieco

później Pan A. Durys zgłosił
w administracji do wymiany
okno w kuchni swojego mie−
szkania. Okno było w bardzo
złym stanie — przez szpary
nawiewał zimą śnieg. Zgło−
szenie uznano za zasadne, ale
administrator odmówił wy−
miany okna, argumentując to
zaległościami czynszowymi.
We wrześniu 1998 r. A. Durys
podał więc administratora do
sądu o uznanie jego zadłuże−
nia za nieistniejące. Sprawa
jest w toku, okna nie wymie−
niono do dzisiaj. Obecnie Pan
Andrzej musi opłacić eksper−
tyzę biegłego, dlatego też
zwrócił się do Rady Miejskiej
o udział w jej kosztach. 

Do zebrania mieszkańców,
w wyniku którego powstała
Rady Osiedla, doprowadziło
w 1998 r. kolejne potknięcie
administratora. Zarządzająca
blokami w imieniu niedawno
powstałych wspólnot mie−
szkaniowych spółka „Honora−
ta” wystosowała do mieszkań−
ców pismo, w którym infor−
mowała o nowej dopłacie do
czynszu — za straty powstałe
przy przesyłaniu ciepłej wody
od wymienników ciepła
w piwnicach bloków, do mie−
szkań. Tym razem reakcja
mieszkańców była natychmia−
stowa. W wyniku ich działań,
Jedna z ogólnopolskich gazet

opublikowała specjalną „Ścią−
gę dla prezesa” udowadniają−
cą bezprawność działań spół−
ki. Tydzień po piśmie infor−
mującym o dopłacie, mie−
szkańcy otrzymali drugie,
w którym „Honorata” przepra−
szała za zamieszanie i odwo−
ływała dopłatę.

Zebranie oburzonych takimi
praktykami mieszkańców osie−
dla odbyło się 16 lutego ub. ro−
ku. Według list obecności, sta−
wiło się na nim ponad 350 mie−
szkańców. Tu musimy wyja−
śnić czytelnikom „Rodni”, że
Statut Miasta Bieruń stwarza
możliwość powołania do życia
Rad Osiedli. Na zebraniu wy−
brano 15 – osobową Radę
Osiedla, którego prezesem zo−
stał Pan Andrzej Durys..

Nie wszyscy mieszkańcy
popierają działalność Rady
Osiedla przy KWK „Piast”
w Bieruniu Nowym. Mie−
szkańców podzieliła sprawa
zwrotu nadpłat za ogrzewanie.
W 1996 i 97 r. część lokato−
rów zdecydowała się założyć
tzw. podzielniki ciepła, mie−
rzące jego faktyczne zużycie.
Choć wiązało się to z koszta−
mi (ponad 60 zł za 1 szt.), to
mieszkańcy liczyli się ze spo−
rymi oszczędnościami. Rze−
czywiście, po sezonie grzew−
czym 1996/97 otrzymali
zwroty sięgające nawet do 300

zł od mieszkania. Zaprotesto−
wali więc, gdy w następnym
roku zwroty nadpłat za CO
były znacznie mniejsze,
a otrzymali je także ci, którzy
nie założyli liczników ciepła.
Pojawiły się przypuszczenia,
że na skutek działań Andrzeja
Durysa, który liczników nie
ma, pieniędzmi, zaoszczędzo−
nymi przez posiadaczy liczni−
ków, obdzielono wszystkich.
W piśmie, skierowanym do
Nadwiślańskiej Spółki Mie−
szkaniowej oraz do gliwickiej
firmy, która rozlicza zużycie
ciepła, rozgoryczeni lokatorzy
piszą m.in.: "(...) My, którzy
mamy podzielniki ciepła,
oszczędzamy je. Uszczelnia−
my okna, zakładamy ekrany
za grzejniki, bieżąco pilnuje−
my, żeby nie było strat. Loka−
torzy, którzy nie mają opomia−
rowanych mieszkań, nie liczą
się z zużyciem ciepła. Maksy−
malnie otwarte zawory i uchy−
lone okna w zimie świadczą
o tym. Dlaczego więc mają
zwrot za zużycie C.O.? (...)
Zwracamy się z uprzejmą
prośbą o wyjaśnienie, ponie−
waż uważamy, że jesteśmy
oszukani przy rozliczeniach
(...)"

Rada Osiedla broni się tłu−
macząc, że gdyby nie jej dzia−
łania, administrator zwrócił−
by tylko część kwoty pozo−

stałej po sezonie grzewczym,
a resztę zatrzymał jako swój
zysk. Ci, którzy nie zdecydo−
wali się na opomiarowanie
mieszkania, otrzymali mniej−
sze zwroty niż sąsiedzi,
którzy mają liczniki na kalo−
ryferach. 

Mieszkańcy osiedli bloków
w Bieruniu Nowym będą na
pewno z dużym zaintereso−
waniem śledzić dalsze losy
toczących się w sądzie proce−
sów. Sprawy te dotyczą bo−
wiem ich pieniędzy.

W związku z brakiem moż−
liwości prawnych udzielenia
przez gminę pomocy finanso−
wej w procesie toczonym
przez osobę fizyczną, Rada
Miejska nie uwzględniła proś−
by Pana Andrzeja Durysa.
Gmina nie ma bowiem prawa
niejako pożyczać publicznych
pieniędzy na takie procesy.
Gdyby tek uczyniła, złamała−
by prawo, a poza tym naraziła
się na lawiny próśb osób pry−
watnych o pożyczkę na różne
cele. Panu A. Durysowi za−
proponowano zwrócenie się
do sądu o zwolnienie z ko−
sztów ze względu na swoje ni−
skie dochody. Może on rów−
nież zaproponować udział
w kosztach mieszkańcom, na
rzecz których prowadzi swój
proces z zarządcą osiedla. 

BARTłOMIEJ SZEPIELAK

Co się dzieje na bieruńskim osiedlu?

Lokator kontra administracja
Pod koniec ubiegłego

roku, do przewodniczące−
go Rady Miejskiej nasze−
go miasta wpłynęła proś−
ba mieszkańca osiedla
przy ulicy Węglowej, Pa−
na Andrzeja Durysa. Po−
nownie zwrócił się on
o pokrycie części ko−
sztów procesu, prowa−
dzonego z administracją
osiedla. W przypadku ko−
rzystnego dla niego orze−
czenia sądu, korzyść
w postaci mniejszych
opłat za nośniki energii,
mieliby uzyskać także in−
ni mieszkańcy osiedli.

Spotkania opłatkowe
Okres świąt Bożego

narodzenia to czas kolę−
dowania i spotkań opłat−
kowych. Nie inaczej było
w Kino−Teatrze „Jutrzen−
ka” gdzie spotkania ta−
kie odbywały się od
świąt przez cały styczeń.



LL UU TT YY66
SS
TT
RR
OO
NN
AA

ciąg dalszy ze str. 1

Na zaplanowanych 47 za−
dań składało się 41 robót bu−
dowlano−montażowych oraz
6 zakupów inwestycyjnych.

W Bieruniu Starym zadań
budowlanych było 21, zaku−
pów 1. W Nowym Bieruniu
zadań budowlanych było 15.
Do inwestycji wspólnych za−
liczono 5 zadań budowlanych
oraz 5 zakupów inwestycyj−
nych. W trakcie roku ilość
zadań inwestycyjnych została
zwiększona do 58, w tym 11
zakupów inwestycyjnych.
Wzrost ilości zadań spowo−
dowany został m.in. obligato−
ryjnym odrębnym finansowa−
niem ze środków zewnętrz−
nych pomocy powodziowej
na inwestycjach, dodatko−
wym wprowadzeniem no−
wych zadań przez Radę oraz
dokonaniem dodatkowych
zakupów inwestycyjnych.
Kończąc krótki rys warto
przypomnieć, że mimo trud−
nej sytuacji finansowej w ja−
kiej znalazła się gmina
w związku z zaleganiem z za−
płatą należnych środków od
górnictwa zakończono reali−
zację kilku kluczowych za−
dań m.in.  oddano do eksplo−
atacji oczyszczalnię ścieków
w Bieruniu Nowym, oddano
do eksploatacji zmodernizo−

wane skrzyżowanie ul. War−
szawskiej  z ul. Wawelską,
zmodernizowano ul. Szarych
Szeregów itd.

Pełne wykonanie planowa−
nych zakresów rzeczowych
nastąpiło na 21 zadaniach.
Tak dużej liczby zadań nie
oddano nigdy w latach po−
przednich. Zakresem rzeczo−
wym remontów realizowa−
nych przez Wydział Komu−
nalny objęto kilkadziesiąt te−
matów. Prace prowadzono
w obiektach komunalnych
placówkach oświatowych
i na drogach. Łącznie wyko−
nano zakres rzeczowy na
kwotę  196.495,− zł. Zarówno
do przedstawionego sprawo−
zdania z realizacji inwestycji
jak i realizacji remontów po−
za dodatkowymi pytaniami
nie wniesiono uwag.

Podczas sesji Rada
podjęła następujące

uchwały:

— w sprawie zmiany cen
biletów w środkach komuni−
kacji miejskiej, realizowanej
na zlecenie Gminy Bieruń
przez PKSiS Oświęcim.

Nowe ceny biletów obo−
wiązujące w środkach komu−
nikacji realizowanej przez
w/w przewoźnika będą obo−
wiązywały od 1 lutego

1999 r. Pełny tekst uchwały
został opublikowany w in−
nym miejscu Rodni.

— w sprawie nabycia na
własność Gminy Bieruń
działki 1761/137, 620/1 bę−
dących własnością Trans−
portowo−Spedycyjnej Spół−
dzielni Pracy „Transmlecz−
Śląsk” w Bieruniu.

Działki wymienione w ty−
tule uchwały posiadają odpo−
wiednio pow. 0,5610 ha
i 0,0913 ha. Zostaną one
przejęte na własność gminy
za zaległe zobowiązania
Spółdzielni.

— w sprawie zarzutu Pań−
stwa Krystyny i Bernarda
Jagoda wniesionego do usta−
leń przyjętych w projekcie
zmian miejscowego planu
zagospodarowania prze−
strzennego miasta Bieruń,

— w sprawie zarzutu Pani
Zofii Przewoźnik wniesione−
go do ustaleń przyjętych
w projekcie zmian miejsco−
wego planu zagospodarowa−
nia przestrzennego miasta
Bieruń.

W ubiegłym roku rozpo−
częto opracowanie zmian 16
fragmentów planu ogólnego.
Z projektem ustaleń przedmio−
towych zmian mieszkańcy
i właściciele gruntów mogli
się zapoznać w sierpniu 98 r.
w trakcie wyłożenia projektu
rysunku i tekstu zmian planu
do wglądu. W wyniku wyło−
żenia do zaproponowanych
ustaleń swoje uwagi w for−
mie zarzutu wniosły
w/w osoby.

Po zapoznaniu się ze stano−
wiskiem Zarządu a zwłaszcza
jego uzasadnieniem Rada po−
stanowiła odrzucić zarzuty
osób wymienionych w przy−
toczonych uchwałach.

Pod obrady Rady poza pro−
jektami uchwał dotyczących
planu ogólnego wniesiono
również 6 projektów uchwał
dotyczących odrzucenia za−
rzutów do ustaleń przyjętych
w projekcie zmian miejsco−
wego planu zagospodarowa−
nia przestrzennego centralne−
go obszaru miejscowości
Bieruń Stary. Realizując po−
stanowienia ustawy o zago−
spodarowaniu przestrzennym
zainteresowane zmianami
osoby zostały powiadomione
zarówno poprzez ogłoszenia
prasowe jak  i imienne zawia−
domienia. Korzystając z za−
wiadomienia w tej części se−
sji wzięło udział 7 zaintereso−
wanych osób. Po oddaniu im
głosu przez Przewodniczące−
go Rady część z nich usto−
sunkowała się w sposób emo−
cjonalny do propozycji pre−
zentowanych na sesji. 

Biorąc pod uwagę głosy
mieszkańców oraz rysujące
się odczucie, że są uszczęśli−
wiani, a nie mają takiej woli
zaniechano kontynuowania
rozpatrywania kolejnych pro−
jektów uchwał, o których
mowa wyżej. 

Ustalono również, że doj−
dzie do spotkania kompetent−
nych służb Urzędu z zaintere−
sowanymi osobami w celu
wyjaśnienia wszystkich wąt−
pliwości. Należy  w tym miej−
scu zwrócić uwagę na fakt, że
wprowadzanie zmian do pla−
nów jest kosztowne. Prace
nad zmianami zainicjowali
mieszkańcy, a nie organy
gminy. Podłoże emocji towa−
rzyszące stanowiskom osób
zainteresowanych związane
było z obawą realizacji w
przyszłości niekorzystnych
w ich ocenie rozwiązań ko−
munikacyjnych prowadzo−
nych przez ich grunty prywat−
ne. Obawy te z kolei są zbęd−
ne w sytuacji kiedy wniosko−
wane do przeklasyfikowania

na cele budowlane
grunty takimi się nie
staną. Jest to więc
przykład typowego
błędnego koła.

— w sprawie pod−
jęcia działań mają−
cych na celu podję−
cie na rzecz Gminy
Bieruń substancji
mieszkaniowej osie−
dli będących własnością
NSW SA w Tychach, ZTS
ERG SA oraz budynku DK
"Karlik".

Z woli Rady odpowiedzial−
ny za realizację uchwał Za−
rząd Miasta podejmie działa−
nia, o których mowa w tytule
przytoczonej uchwały.

— w sprawie zmian
w składzie osobowym Komi−
sji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia, Opieki Społecznej,

— w sprawie uzupełnienia
składu osobowego Komisji
Gospodarki Miejskiej o oso−
bę radnego Sylwestra Ficka.

Zmiany w obu Komisjach
polegały na przyjęciu rezy−
gnacji radnego Sylwestra
Ficka z pracy w Komisji
Oświaty i uzupełnieniu skła−
du tej komisji przez radnego
Henryka Boblę. Radny Syl−
wester Ficek uzupełnił skład
osobowy Komisji Gospodar−
ki Miejskiej.

Burmistrz omówił:

— ustalenia przyjęte pod−
czas spotkania Zarządu
Miasta z Przewodniczącymi
Rady i Przewodniczącymi
Komisji,

— przebieg wizyty Wice−
premiera Janusza Tomaszew−
skiego w Bieruniu,

— wyniki pertraktacji,
które prowadzi z przedsta−
wicielami NSW SA w spra−
wie spłaty zaległych zobo−
wiązań przez górnictwo do
budżetu gminy.

Przewodniczący Rady za−
poznał radnych z korespon−
dencją, która wpłynęła do
Biura Rady.

Sekretarz Miasta poinfor−
mował Radę o realizacji
uchwał podjętych na poprze−
dniej sesji.

Opracował:
Sekretarz Miasta

MGR JERZY STOK

SPRAWOZDANIE Z SESJI
RADY MIEJSKIEJ BIERUNIA

K O M U N I K A T
Zarząd Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Ko−

munalnej uprzejmie informuje, że z dniem 1.01.1999 r. roz−
poczęto eksploatację technologiczną oczyszczalni ścieków
w Bieruniu Nowym przy ulicy Jagiełły 13.

Ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi przyjmowane
są od poniedziału do soboty w godz. 7oo − 18oo.

Cena za zrzut 1 m3 ścieków wynosi 1,22 zł.

Tel. 216−25−87  lub 216−27−64.
PREZES ZARZĄDU 

MGR INŻ. TADEUSZ KOWALIK

Konkurs 
rozstrzygnięty
W zorganizowanym w

ubr. przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych konkursie
plastycznym na wykonanie
pracy o tematyce problemów
alkoholowych i patologii
o podłożu alkoholowym
wzięło udział kilkuset
uczniów bieruńskich szkół.
Nagrody za najciekawsze
prace otrzymało blisko 90
autorów. Część nagrodzo−
nych prac zostanie zaprezen−
towana mieszkańcom  w pla−
cówkach kulturalnych. O ter−
minie wystawy powiadomi−
my oddzielnie.

ZARZĄDZENIE NR 620/98
Wojewody Katowickiego

Z DNIA 30 grudnia 1998 r.

w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego w I kwartale 1999 r.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i
dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509) z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 111 z
23.09.1997 r. poz. 723, Dz.U. Nr 38 z 25 marca 1998 r. poz. 217)

zarządza się, co następuje:
1. W celu obliczenia wartości odtworzeniowej lokali mieszkalnych, podlegających opłatom

czynszów regulowanych, ustala się wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej
budynku mieszkalnego na terenie województwa katowickiego w I kwartale 1999 roku w
wysokości 1.944 zł. słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści cztery złote.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego.

W zastępstwie Wojewody
Wicewojewoda Katowicki

ANDRZEJ GłAŻEWSKI

ZARZĄDZENIE NR 1/99
BURMISTRZA MIASTA BIERUŃ

Z DNIA 19.01.1999 R.

Dotyczy ORGANIZACJI HANDLU W ZWIĄZKU Z UROCZYSTOŚCIAMI 
KOŚCIELNYMI (ODPUST) W DNIU 14.02.1999 R.

W oparciu o przepisy ruchu drogowego, zarządzam na dzień 14.01.1999 r.:

1. ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, rezerwacji miejsc i montaż
konstrukcji straganów wzdłuż ulic:
# Krakowskiej
# Chemików
# Zdrowia
# Bojszowskiej

2. ZEZWALA SIĘ NA PROWADZENIE HANDLU OBWOŹNEGO:
# wzdłuż ul. Staromłyńskiej z wyjątkiem wjazdów do posesji
# na parkingu przed restauracją „Stylowa”

3. PARKOWANIE SAMOCHODÓW − na parkingu za domem przedpogrzebowym
4. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej oraz Naczelnikowi

Wydziału Gospodarki Komunalnej.

BURMISTRZ
INŻ. LUDWIK JAGODA
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W okresie od 25.01.99 do
05.02.1999 na hali sportowej
w Bieruniu przy ulicy Liceal−
nej 17 odbywały się zajęcia
sportowe pod nadzorem nau−
czyciela wychowania fizycz−
nego bieruńskiego Liceum
Ogólnokształcącego mgr Zbi−
gniewa Stobińskiego .W har−
monogramie zajęć zostały wy−
dzielone odrębne godziny dla
uczniów szkół podstawowych,
szkół ponadpodstawowych,
dzieci biorących udział w pół−
koloniach zorganizowanych
przez SP nr 1 a także członków
stowarzyszenia "Radość ży−
cia" skupiającego dzieci i mło−
dzież niepełnosprawną z tere−
nu naszego Miasta.W zaję−
ciach sportowych w sposób

zorganizowany uczestniczyło
około 1200 dzieci.

W okresie ferii zostały rów−
nież zorganizowane warsztaty
szachowe w Triadzie przy ul.
Jagiełły 1 ramach których ro−
zegrano turniej w którym
pierwsze miejsce zajął uczeń
SP nr 2 w Bieruniu Grzegorz
Karliński.

Warsztaty prowadzi instruk−
tor mgr Andrzej Wilk, który
zaprasza dzieci i młodzież z te−
renu całego Bierunia do ucze−
stnictwa w zajęciach odbywa−
jących się w każdy wtorek
w godzinach od 15.00 do
18.00 w świetlicy w Bieruniu
przy ul. Remizowej.

Nie udało się natomiast zor−
ganizować wyjazdów na narty
do Szczyrku ze względu na
warunki pogodowe i małe za−
interesowanie wśród mie−
szkańców Bierunia. 

Osoby zainteresowane wyja−
zdami na narty informujemy, że
zostanie zorganizowany kolejny
wyjazd w przypadku odpowie−
dniej liczby uczestników i sprzy−
jających warunków pogodowych
w terminie 13 luty 1999 roku.

Bliższe informacje oraz za−
pisy na wyjazd w Referacie
Sportu i Rekreacji Urzędu
Miejskiego w Bieruniu.

Imprezy sportowe 
na Hali Sportowej

w Bieruniu
przy ul. Licealnej 17.

1. VI Halowy Turniej Piłki
Nożnej o „Puchar Biznesu”
pod Patronatem Burmistrza
Miasta Bieruń w dniach: 

� 6 luty 1999 w godzinach
od 9.00 do 20.00 

� 7 luty 1999 w godzinach
od 9.00 do 15.00

Dla kibiców wstęp wolny.

2. Rozgrywki II Ligi Siat−
kówki mężczyzn z udziałem
drużyny AZS OLEK INTRA
Katowice w dniach:

� 20.02.99 sobota AZS
OLEK INTRA – Górnik Ja−
worzno o godzinie 17.00 

� 21.02.99 niedziela AZS
OLEK INTRA – Górnik Ja−
worzno o godzinie 11.00

� 06.03.99 sobota AZS
OLEK INTRA – BESKID An−
drychów o godzinie 17.00

� 07.03.99 niedziela AZS
OLEK INTRA – BESKID An−
drychów o godzinie 11.00

� 20.03.99 Sobota AZS
OLEK INTRA – KARPATY
Krosno o godzinie 17.00 

� 21.03.99 Niedziela AZS
OLEK INTRA – KARPATY
Krosno o godzinie 11.00

Bilety wstępu: normalne w ce−
nie 4 złote, ulgowe – 2 złote.

Dzieci do lat 7 wstęp wolny.

3. W dniu 14 marca
1999 r. odbędzie się II Grand Prix
Bierunia w Formach Sztuk Walk

Kibiców zapraszamy na
Halę Sportową na godzinę
15.00

Bilety wstępu: normalne
w cenie 4 złote, ulgowe − 2 złote.

Dzieci do lat 7 wstęp wolny.

4. Mieszkańców Bierunia in−
formujemy o możliwości sko−
rzystania z siłowni i sauny
znajdującej się na hali sporto−
wej od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 22.00

Ferie Zimowe 
na pływalni przy SP nr 1

przy ul. Krakowskiej

W pierwszym tygodniu ferii
z pływalni skorzystały dzieci
biorące udział w półkoloniach
zorganizowanych przez SP
nr 1 (około 100 dzieci)

Natomiast przez całe ferie
w harmonogramie basenu do
godziny 14.00 zostały wydzie−
lone dodatkowe godziny ogól−
nodostępne dla dzieci i mło−
dzieży po promocyjnej cenie 1
złotego za 1 godzinę. W ra−
mach tych godzin z pływalni
skorzystało około1000 dzieci.

BIERUŃSKI  OŚRODEK  KULTURY

KKKKIIIINNNNOOOO−−−−TTTTEEEEAAAATTTTRRRR        „„„„JJJJUUUUTTTTRRRRZZZZEEEENNNNKKKKAAAA””””

ZZZZAAAAPPPPRRRRAAAASSSSZZZZAAAA    
w miesiącu  LUTYM  '99

pt. 12 g. 19:00 W cyklu wieczory z filmem: „OCZY WĘŻA”
Film prod. USA

od lat 15 , 7 zł

sob. 13g. 11:00 Spotkanie dla chorych – AGAPA
zaproszenia

sob. 13g. 14:00 Spotkanie Stowarzyszenia „Radość Życia”

pt. 19 ARCYDZIEŁO MUZYKI 
– W. A. MOZART „Eine kleine Nachtmusik " 
Koncert umuzykalniający dla uczniów szkół 
podstawowych – Państwowa Filharmonia Śląska
g. 9:00 – SP 3, g. 10:00 – SP 1 , g. 11:00 – SP 2

pt.19 g. 19:00 W cyklu wieczory z filmem:
„SPOSÓB NA BLONDYNKI”

Film prod. USA
od lat 15, 8 zł

pn. 22 g. 11:00 Spotkania w cyklu z literaturą
„Przełom romantyzmu” 
– wykład prof. Anny Opackiej dla uczniów L.O. 

wt. 23 g. 10:00 Szkolenie dla rolników

śr. 24 g. 10:00 Szkolenie dla rolników

pt. 26 g. 19:00 W cyklu wieczory z filmem: „BILBOARD”
Film prod. POLSKIEJ

od lat 15 , 8 zł

Zajęcia sportowo — 
rekreacyjne organizowane
podczas ferii zimowych.

Tematem spotkania było kon−
tynuacja prezentacji programu
USDOL(o programie tym pisali−
śmy w poprzednim numerze
"Rodni"). Tym razem udział
w spotkaniu wzięli oprócz rad−
nych powiatu tyskiego również
członkowie rad i zarządów wszy−
stkich naszych gmin tworzących
powiat, przedstawiciele urzędów
pracy i organizacji związkowych

kopalni "Piast". Założenia pro−
gramu to kreowanie nowego
spojrzenia na problem potencjal−
nego bezrobocia które może po−
jawić się w związku z wprowa−
dzaną reformą o restrukturyzacji
górnictwa. Reforma która prze−
widuje w ciągu najbliższych
czterech latach dalszą redukcję
zatrudnienia poprzez urlopy gór−
nicze, zasiłki socjalne i jednora−
zowe odprawy bezwarunkowe,
powoduje że na rynku pracy po−
jawi się około 60 tysięcy 42−45
letnich emerytów i drugie tyle
25−30 letnich potencjalnych bi−
znesmenów lub też bezrobot−
nych. W naszym powiecie znaj−
dują się trzy największe kopalnie

węgla kamiennego "Piast", "Zie−
mowit"i "Czeczott", z których
dwie w ocenie fachowców
z branży górniczej rokują nadzie−
je na rentowność, natomiast jed−
na z nich określana jest jako
trwale nierentowna. Czy te pro−
gnozy się sprawdzą dzisiaj trud−
no ocenić, jedno aczkolwiek jest
pewne i jedne i drugie aby wyjść
z "dołka" muszą albo poważnie
zwiększyć sprzedaż węgla, albo
poważnie zmniejszyć zatrudnie−
nie. Rozpoczęty w ubiegłym ro−
ku program redukcji zatrudnienia
poprzez pakiet osłon socjalnych
spowodował odejście z KWK
"Ziemowit" ponad 1400 osób,
z KWK "Piast" ponad 1200 osób,
a z KWK "Czeczott" ponad 600
osób. Spora grupa z nich wzięła
tak zwane "jednorazowe odpra−
wy bezwarunkowe" tzn. 44.400
zł. brutto w gotówce i rozstała się
z zawodem górnika na zawsze.
Wierzyć należy że zainwestują
właściwie te pieniądze, założą
być może własne firmy. Niestety
jest też spora grupa takich
którym pieniądze potrzebne były
aby uregulować własne zaległe
sprawy, spłacić długi, dokończyć
rozpoczęte inwestycje. Czy na
trudnym dzisiaj rynku pracy
gdzie coraz trudniej dostać do−
brze płatne zajęcie znajdą coś dla
siebie. Dla tych którym może się
nie udać przygotowywany jest
min. program reorientacji zawo−
dowej zwany też programem do−
stosowania zawodowego.

Program który jest wprowa−
dzany poprzez KWK "Piast"
w powiecie tyskim ziemskim jest
jednym z wielu programów ofe−
rowanych naszemu krajowi przez
kraje Unii Europejskiej i Stanów
Zjednoczonych. Programy euro−

pejskie to w głównej mierze pro−
gramy oparte o pomoc w zakresie
likwidacji nierentownych zakła−
dów pracy, wdrażanie ekologicz−
nych rozwiązań gospodarczych. 

Prezentowany program ame−
rykański to zalążek w zakresie
pomocy socjologicznej i psy−
chologicznej. Zakłada taką po−
moc w sferze psychologicznej
że pracownik będący przed po−
tencjalnym widmem utraty pra−
cy postrzega ten problem nie ja−
ko tragedię ale jako nową szan−
sę w życiu. 

Zastępca Dyrektora d/s Pracy
KWK "Piast" mgr inż. Bernard
Bednorz inicjator tego progra−
mu mówi że bardzo często spo−
tyka byłych pracowników
którzy dziękują  za to że odpo−
wiednio wcześnie zmienili pra−
cę z górniczej często niechcianej
na nową w której czują się do−
brze. Poprzez ten program liczy
że każdy kto zmieni pracę bę−
dzie z tej decyzji zadowolony,
a każdy kto zechce zmienić pra−
cę znajdzie w programie logicz−
ne uzasadnienie swojej decyzji.
Aby program przyniósł wymier−
ne efekty do współpracy zostali
zaproszeni przedstawiciele
związków zawodowych wspól−
nie z przedstawicielami gmin
górniczych. Ci pierwsi z uwagi
na bardzo wyostrzone poczucie
wartości pracy , ci drudzy
z uwagi na obowiązek tworze−
nia nowych miejsc pracy. Jak ta
współpraca będzie wyglądać zo−
baczymy niebawem , ustalono
bowiem że ok.20−go lutego po−
wołany zostanie zespół dostoso−
wania zawodowego złożony
z przedstawicieli wszystkich
organizacji i ugrupowań.

WIESłAWA PACKA

Czy zwolnienia w górnictwie
muszą rodzić obawy?

W dniu 03.02.1999 r. do−
szło do kolejnego spotka−
nia w KWK „Piast” przed−
stawicieli Departamentu
Pracy USA z przedstawicie−
lami administracji lokalnej
oraz kierownictw personal−
nych kopalń NSW S.A. 

Harmonogram godzin ogól−
nodostępnych na pływalni
przy SP nr 1 w Bieruniu.

Poniedziałek:17.15 – 21.00
Wtorek: 18.15 – 22.00
Środa: 17.15 – 22.00
Czwartek: 18.15 – 21.00
Piątek: 18.15 – 22.00
Sobota: 12.00 – 22.00
Niedziela: 12.00 − 21.00

Bilety normalne: 
4 złote za 1 godzinę
Bilety ulgowe:
2 złote za 1 godzinę
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Rozwiązanie krzyżówki polega na odgadnięciu hasła, które utworzą litery z ponu−
merowanych pól, napisane w kolejności odpowiadających im liczb od 1 do 20, umieszczonych
w prawym dolnym rogu kratki.

Z żalem odnotowujemy kolejne
zgony Bieruniaków. W ostatnim
czasie odeszli od nas na zawsze:
pan Ludwik Budny, pan Ludwik
Chrobok, pani Maria Ficek, pan
Franciszek Hudzikowski, pani
Cecylia Kędzior, pani Agnieszka Kiwadowicz, pan Jan Knopek, pan Stanisław Kocurek, pan Jan
Machura, pan Tomasz Marszałek, pan Walerian Musialik, pan Grzegorz Pater, pani Klara
Początek, pani Agnieszka Sajdok, pani Maria Szorek. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI  

Kolejne pięć par zawarło związek małżeński w naszym mieście w styczniu. Tym razem są to:
pani Alicja Oleś i pan Stanisław Wojtas, pani Klaudia Kasza i pan Jacek Gębski, pani
Mirosława Saik i pan Tadeusz Płużek, pani Renata Kamińska i pan Adam Kubarek oraz
Pani Agnieszka Rech i Pan Włodzimierz Wierzba. 

W imieniu czytelników Rodni składamy młodym parom najlepsze życzenia zdrowia, 
szczęścia i wielu pogodnych wspólnych lat.

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 Białożyt, Roman Horst, Józef Kaleta,
Alojzy Lysko, Karol Tabaka, Zbigniew Zając,
Józef Zmieskol,
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Nowe telefony do Bierunia
Telekomunikacja Polska S.A. planuje rozpocząć w tym roku inwestycje, które zwiększą w sposób

znaczący liczbę numerów w naszej gminie.
Już niedługo być może odejdą w niepamięć tzw. numery kopalniane. Łączy się z nimi przez

kopalnianą centralę telefoniczną, co wiąże się z pewnymi niedogodnościami. 
TP S.A. planuje bowiem podłączenie w rejonie Tychów i Bierunia 13 tysięcy nowych numerów.

Początek inwestycji planowany jest na marzec br., a nowe telefony zaczną dzwonić w przyszłym
roku, lub może nawet pod koniec roku bieżącego. W ramach nowych inwestycji oferowane będą też
takie usługi dodatkowe, jak np.: skrócone wybieranie, gorącą linię, połączenie oczekujące,
przekierowanie rozmów, połączenia trójstronne, a także budzenie. Nie zabraknie także specjalnej
oferty dla użytkowników internetu. Dla nich uruchomiona będzie usługa ISDN, polegająca na
przyśpieszeniu transmisji danych.

BARTEK SZEPIELAK

Prosimy o przysyłanie kartek z rozwiązaniem na adres Bieruńskiego Ośrodka Kultury do 28lute−
go.Wsród autorów poprawnych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę – cenne wydawnictwo albumowe.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki  z poprzedniego numeru brzmi: „Daleka woda ognia nie gasi”.
Nagrodę w wyniku losowania otrzymuje  pan JÓZEF LABY z Bierunia.Gratulujemy i zapraszamy
do BOK, po odbiór nagrody.


