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W Urzędzie Miejskim 
od roku trwały prace 

przygotowawcze do wdro-
żenia elektronicznego sys-
temu obiegu dokumentów, 
pozwalające na wewnętrz-
ny obieg dokumentów urzę-
dowych do postaci elektro-
nicznej. Już dzisiaj można 
powiedzieć, że większość 
tych prac została zakończo-
na sukcesem. Bieruń, na 
wzór innych krajów Unii Eu-
ropejskiej, stara się obniżyć 
koszta związane z rynkiem 
nowych technologii, a zara-
zem być w czołówce infor-
matyki stosowanej, nie od-
biegając technologicznie od 
innych. Dowodem na to jest 
pierwsze wdrożenie w Pol-
sce lidera informatyki w ad-
ministracji, firmy Rodan Sys-
tems S.A. z Warszawy, plat-
formy informatycznej, opar-
tej o sieciowy system opera-
cyjny SUSE Linux i bazę da-
nych PostgreSQL. 

Jest to niewątpliwie do-
wód na to, że również w pol-
skiej administracji można 
stosować systemy OpenSo-
urce, jak to ma miejsce np. 
w Niemczech czy Au-
strii.

Stypendia sportoweNobel w Bieruniu?
str. 12str. 2

Konsultacje
str. 3

Ale tego dnia, najważ-
niejsi byli ONI. Bieru-
niacy, których ogląda-

cie na tym zdjęciu, dali cząst-
kę siebie. Oddali krew, by rato-
wać ofiary katastrofy, która wy-
darzyła się na terenie hali Mię-
dzynarodowych Targów Kato-
wickich. 

Jak wiadomo, w sobotę 28 
stycznia o godzinie 17.15 do-
szło tam do zawalenia się da-
chu. Na miejscu odbywała się 
wystawa gołębi pocztowych. 
W targach brali udział, oprócz 
Polaków, Belgowie, Holen-

drzy, Niemcy, Czesi i Ukra-
ińcy - w sumie 120 wystaw-
ców. Byli wśród nich bierunia-
cy. Dość powiedzieć, że po-
nad 90 mieszkańców nasze-
go miasta należy do Polskie-
go Związku Hodowców Gołę-
bi Pocztowych.

Na wystawie był prezes bie-
ruńskiego oddziału - Kazi-
mierz Otlewski, był szef no-
wobieruńskiej sekcji - Włady-
sław Ćwiękała, byli panowie 
Tecław - Franciszek i Artur, 
był Kazimierz Oleksy i Tade-
usz Uszko. Było z pewnością 

wielu, wielu innych, których 
nazwisk nie udało nam się 
ustalić. Kazimierz Oleksy po-
kazywał nam bilet wstępu nu-
mer 1775. Na szczęście, wszy-
scy oni byli albo w piątek albo 
wyszli z tragicznej hali godzinę 
lub dwie przed katastrofą. 

Mniej szczęścia mieli pań-
stwo Kurzak, którzy właśnie 
w tej hali mieli swoje stoisko 
handlowe. Głowa rodziny - 
Jan Kurzak mocno poturbo-
wany, ze złamanymi żebrami 
trafił do szpitala najpierw 
w Chorzowie, a później 

Nasi wśród poszkodowanych 
i niosących pomoc
Tomasz Kaczyński ze Stowarzyszenia „Nasz 
Region” był inicjatorem i organizatorem, księża 
wszystkich naszych parafii ogłaszali komunikaty 
na niedzielnych Mszach Świętych, a Burmistrz 
sfinansował przejazd autokarem.

ELEKTRONICZNY 
URZĄD
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WOKÓŁ NAS

Zarząd Powiatu zapoznał 
się ze wstępną koncep-

cją modernizacji sal spor-
towych i boisk przyszkol-
nych. Zdecydował, że za 
zadanie w całości odpo-
wiadać będą dyrektorzy 
szkół, których zobowiązał 
do przedstawienia propo-
zycji zakresu modernizacji 
sal gimnastycznych i boisk 

przyszkolnych. W budżecie 
powiatu na 2006 r. zapla-
nowano modernizację sal 
sportowych i boisk przy-
szkolnych między innymi w 
Powiatowym Zespole Szkół 
w Bieruniu. Planuje się tu 
kompleksowy remont sali 
sportowej. Wartość kosz-
torysowa zadania wynosi 
462 086 zł. 

Remont sali sportowej 
na Granitowej

Tadeusz Kowalik kieruje 
Bieruńskim Przedsiębior-

stwem Gospodarki Komu-
nalnej i robi to dobrze, gdyż 
zewsząd słychać pochwały 
pod adresem tej firmy. Sko-
ro jest taki dobry, to niech 
się wykaże jeszcze bardziej 
- uznało kilku radnych. 

Kiedy prezes BPIK-u tłu-
maczył, dlaczego w czasie 
ataku mrozu, w niektórych 
miejscach nie wywiezio-
no śmieci, usłyszał, że ma 
opracować taką hydraulikę 
w samochodach, aby nie za-

marzała przy głupich minus 
dwudziestu kilku stopniach.

W innym wypadku, kie-
dy nie udało się ustalić: czy 
piasku na chodnikach jest 
za mało czy za dużo, radny 
zaproponował aby znaleźć 
inny środek do posypywa-
nia zamiast piasku czy nie-
używanej już soli.

Ponieważ takich proble-
mów nie rozwiązano nig-
dzie na świecie, jeśli pan 
Kowalik spełni oczekiwania 
radnych - zasłuży na nagro-
dę Nobla. Trzymamy kciuki.

Czy inż. Kowalik 
dostanie Nobla?

Wyróżnienie to, w po-
staci nagrody pie-
niężnej w wyso-

kości 100.000 zł, musi być 
przeznaczone na dalszą 
działalność proekologiczną.

W konkursie, w którym star-
towało 90 gmin z całego wo-
jewództwa, z naszego rejo-
nu między innymi: Bojszowy, 

Lędziny, Pszczyna, Miedźna, 
Mysłowice, Wyry, Mikołów, 
Tychy czy Kobiór, oceniano 
działania ekologiczne w w la-
tach 2003 i 2004. 

Uroczyste wręczenie na-
gród odbyło się 23 stycz-
nia w Sali Konferencyjnej 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Nagrodę 
odebrał burmistrz Ludwik 
Jagoda z rąk przewodni-
czącego WFOŚiGW - Wie-
sława Siwczaka w obec-
ności wojewody katowic-

kiego, posłów oraz licznie 
przybyłych przedstawicieli 
gmin całego województwa. 
Nagrody w poszczególnych 
kategoriach otrzymały: Go-
czałkowice, Węgierska Gór-
ka i Cieszyn.

Jak nam powiedział bur-
mistrz Jagoda: mieszkańcy 
Bierunia mają prawo być 

dumni, ze swojego mia-
sta, które zdobywa uzna-
nie w różnych kategoriach 
pokonując nierzadko więk-
sze i bogatsze miejsco-
wości. Tak było chociażby 
w ogólnopolskim konkur-
sie gmin najwięcej inwe-
stujących, w konkursie w 
którym oceniano nasz Ry-
nek a teraz w konkursie 
ekologicznym. Myślę, że 
te nagrody cieszą miesz-
kańców - bo to przecież, w 
ogromnym stopniu, ich za-
sługa - dodaje burmistrz.

100 tys. dla gminy

Ekologiczna nagroda
Jak już informowaliśmy, nasze miasto zosta-
ło wyróżnione w Konkursie zorganizowanym 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Eko-
logiczna gmina województwa śląskiego”. 

Trwają działania w sprawie rozwiązania kłopotów na uli-
cy Warszawskiej. Starania władz Bierunia i innych gmin, 
poparła grupa posłów PiS: Alojzy Lysko, Beata Szy-

dło i Grzegorz Tobiszewski, która wystosowała w tej spra-
wie interpelację do Jerzego Polaczka - Ministra Transportu 
i Budownictwa oraz Marka Jurka - Marszałka Sejmu RP.

Przypomnijmy, że chodzi o przesunięcie inwestycji: budo-
wa drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice - Kosztowy 
- Bielsko Biała do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 
-2013. Jak doskonale wiemy, taka inwestycja radykalnie po-
prawi sytuację na ulicy Warszawskiej. W obu pismach po-
słowie przypominają znane już mieszkańcom Bierunia argu-
menty i informują , że „(...) gminy mają zarezerwowane tereny 
pod tę inwestycję oraz sporządzone koncepcje budowy ob-
wodnic i węzłów a w razie potrzeby wykonają projekty tech-
niczne z wymaganymi uzgodnieniami (...) 

Posłowie zaniepokojeni 
Warszawską

Wyrwane z kontekstu
Andrzej Bibrzycki
Radny

Jestem dumny, że mogliśmy dla miasta 
tyle wybudować.
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Niedawno, w tygodniku „Polityka” widziałem dowcip 
rysunkowy. Na więziennych pryczach, leży dwóch 

skazańców i jeden mówi do drugiego: „Podobno jest taki 
kraj, Polska... Tam, wszystko uchodzi na sucho”.

O tym, że mieszkamy w ciekawym kraju, można się 
też przekonać w naszym kraiku - w Bieruniu. Podczas 
ostatniej sesji Rady Miasta przedstawiono radnym, do 
zatwierdzenia nową taryfę opłat za wodę. Aby tu nie lać 
wody, powiem wprost ZMIANA = PODWYŻKA.

Okazuje się, że 51 procent wody dostarczanej do na-
szego miasta, gdzieś się traci. Wodociągi pompują nam 
2.387.855 metrów sześciennych wody, a przez nasze 
liczniki przechodzi 1.170.049 metrów sześciennych. 

Ale nie martw się drogi czytelniku, wodociągi nie zbankru-
tują. Po co szukać złodzieja? Po co szukać przecieków? Wy-
starczy zmienić taryfę. Woda się od tego nie znajdzie ale pie-
niądze i owszem. Jeśli nasz czytelniku, w tym momencie krew 
cię zalewa (a nie woda), pomyśl, że to nie wszystko. Mono-
polista wyciąga kasę z naszego portfela a z mózgu robi nam 
wodę. Zmieniona taryfa, pamiętaj że ZMIANA = PODWYŻ-
KA, zostaje przedstawiona radnym do zaopiniowania. Po co? 
Chyba tylko po to, by zamącić do reszty. Bo, niezależnie od 
tego czy radni zatwierdzą nową taryfę czy nie, podwyżka wej-
dzie w życie. Takie są ogólnokrajowe przepisy. 

Prawda, że u nas wszystko uchodzi na sucho?

1 Fandzolić, fanzolić - mówić od rzeczy. Słownik gwary 
śląskiej pod red. Andrzeja Czajkowskiego.

W dniach od 13 do 17 lutego br w godzinach od 730 do 
1530 przeprowadzone będą konsultacje z mieszkań-
cami Bierunia, którzy na dzień ich rozpoczęcia ukoń-

czą 18 lat, w sprawach zmiany granic pomiędzy gminami Bie-
ruń i Tychy oraz zmiany nazw niektórych ulic względnie nada-
nia nazw odcinkom, które nazwy nie posiadają. Dla prze-
prowadzenia konsultacji Rada Miejska przyjęła tryb wy-

ROZMAITOŚCI

INFORMATOR Telefon
BURMISTRZ
Ludwik Jagoda
Przyjmowanie stron: wtorki od godz. 14.00 do 16.00

032 324 24 12
Faks: 032 216 47 77

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Jan Podleśny

032 324 24 12

SEKRETARZ MIASTA
Jerzy Stok

032 324 24 12 w. 14

URZĄD MIASTA

Centrala 032 324 24 00

Wydział Gospodarki Komunalnej
032 324 24 05, 06, 07
032 324 24 10

Sekretariat 032 324 24 12

Referat Administracji
032 324 24 13
032 324 24 40

Wydział Spraw Obywatelskich 032 324 24 15

Wydział Inwestycji Miejskich i Remontów

032 324 24 18
032 324 24 37
032 324 24 29
032 324 24 36

Biuro Obsługi Rady i Burmistrza 032 324 24 19

Wydział Finansowy
032 324 24 20
032 324 24 22

Urząd Stanu Cywilnego 032 324 24 24

Wydział Ładu Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami

032 324 24 25
032 324 24 28

Referat Ochrony Środowiska 032 324 24 26

Referat Sportu, Rewident Gospodarczy 032 324 24 27

Referat Informatyków 032 324 24 30

Referat Zarządzania Kryzysowego 032 324 24 35

Referat Zamówień Publicznych 032 324 24 39

Ośrodek Edukacji 032 216 16 35

Bieruński Ośrodek Kultury 032 216 40 16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 032 216 21 76

RADA MIASTA – Dyżury

Przewodniczący
Jan Wieczorek
poniedziałki, środy, piątki od 10.00 do 12.00

032 324 24 19

Wiceprzewodniczący
Ryszard Piskorek
wtorki, czwartki, piątki od 10.00 do 12.00

032 324 24 19

STRAŻ MIEJSKA

Tel. dyżurny 986 (nr bezpłatny) 032 216 37 27

POLICJA

Tel. dyżurny (nr bezpłatny) 997

Policja w Lędzinach 032 216 75 40

STRAŻ POŻARNA

Tel. alarmowy 998

Centrum Alarmowe OSP 986

POGOTOWIA

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Energetyczne 991

Pogotowie Gazowe 032 227 31 24

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 032 782 90 00

Zarząd Dróg Powiatowych 032 216 61 73

Fanzolar ium 1

Czas na konsultacje

11

Już 6 stycznia, czyli 3 tygodnie przed katowicką tragedią, 
w Bieruniu strażacy usunęli śnieg z dachów budynków pu-
blicznych: hali przy Gimnazjum nr 2, sali przy Remizowej, 
budynków szkolnych, sal gimnastycznych i basenu. Pod-
czas sesji Rady Miasta 26 stycznia poinformował o tym bur-
mistrz Ludwig Jagoda.

Bezpieczne dachy

Zbigniew Piksa

Woda z mózgu – 
pieniądze z portfela
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NASZE SPRAWY

Jednym z elementów projektu było 
opracowanie jednolitych i szczegóło-
wych wniosków dla spraw, które można 
załatwić w Urzędzie Miejskim oraz kart 
informacyjnych. Wykaz tych wniosków 
oraz karty znajdują się na stronach inter-
netowych Biuletynu Informacji Publicznej 
www.bip.bierun.pl.

Do konkretnej sprawy przypisano 
osoby odpowiedzialne za jej prowa-
dzenie, co ułatwi mieszkańcom ewen-
tualny kontakt, dotyczący toku prowa-
dzenia sprawy.

Funkcjonujący od stycznia br. system 
elektronicznego obiegu dokumentów, 
Office Objects®DocMan obsługuje pe-
łen obieg korespondencji oraz daje moż-
liwość kontroli przepływu dokumentów. 

System umożliwia obsługę dokumen-
tów nadsyłanych do Urzędu w posta-
ci papierowej, elektronicznej oraz w for-
mie faksu. Wbudowana funkcja obsługi 
elektronicznego podpisu kwalifikowane-
go jest zaletą, która z pewnością zostanie 
wykorzystana jeszcze w tym roku.

Większość dokumentów przed wpro-
wadzeniem do systemu jest segrego-
wana i przechodzi proces całkowitego 
skanowania. System zapewnia automa-
tyczną kontrolę terminowości załatwiania 
spraw i generowanie ponagleń. Umożli-
wia też, szybkie dotarcie do potrzebnej 
informacji oraz przeglądanie dokumen-
tów według opisujących je atrybutów i 
słów kluczowych. Wdrożony system, Of-
fice Objects®DocMan cechuje się łatwo-
ścią integracji z innymi systemami. 

Dzięki połączeniu z Biuletynem Infor-
macji Publicznej, już w II kwartale 2006 
r. pozwoli sprawdzać on-line, status pro-
wadzonej sprawy.

Udostępnione formularze i wnioski 
konieczne do załatwienia konkretnych 
spraw w Mieście, to dopiero początek 
drogi do e-urzędu. Składanie wniosków i 
śledzenie ich przebiegu będzie dostępne 

poprzez interfejs elek-
troniczny - stronę in-
ternetową BIP.

Jednym z najważ-
niejszych elementów wdrożenia była 
chęć pracowników do stosowania no-
wych technologii oraz świadomość tego, 
że nabyta wiedza przyda się w codziennej 
pracy, a Urząd będzie bardziej przyjazny 
dla mieszkańca - mówi Grzegorz Dłu-
gajczyk - Kierownik Referatu Informaty-
ki. Jak podkreśla, system Office Object-
s®DocMan jest przygotowany do realiza-
cji elektronicznych procedur, związanych 
z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym, która wchodzi 
w życie 16 sierpnia 2006 r. System jest w 
pełni zgodny z polityką systemów zarzą-
dzania jakością normy ISO 9001:2000.

Jest to drugi i z pewnością nie ostat-
ni projekt IT, który pozwoli obniżyć kosz-
ty i będzie służył całemu społeczeń-
stwu naszego miasta. Pierwszym uda-
nym sukcesem informatycznym w Bie-
runiu było w 2001 r. stworzenie rozle-
głej sieci komputerowej WAN, obej-
mującej swym zakresem szkolnic-
two (szkoły podstawowe, gimnazjalne 

i średnie) oraz podległe agendy i jed-
nostki terenowe Gminy Bieruń w jedną 
strukturalną sieć. Dzięki temu stworzo-
no w Urzędzie Miejskim centrum trans-
feru z dostęp do internetu dla wszyst-
kich obiektów miejskich, zarządzane 
z jednego miejsca. 

W opinii Jerzego Stoka, Sekretarza 
Miasta, wdrożony system obiegu do-
kumentów Office Objects®DocMan po-
zwolił na sprawniejszą organizację pra-
cy w Wydziałach i Referatach oraz wy-
eliminował papierowe dzienniki po-
dawcze poczty przychodzącej. Pro-
wadzony jest jeden rejestr, zgodny z 
obowiązującą instrukcją kancelaryjną 
w postaci elektronicznej. Publikacja sta-
nu załatwiania sprawy na stronach inter-
netowych Biuletyn Informacji Publicznej, 
z pewnością pozwoli na lepszy wgląd 
mieszkańca w tok załatwianych przez 
urzędników spraw.

Sukces wdrożenia Burmistrz Mia-
sta Bierunia Ludwik Jagoda zawdzię-
cza przede wszystkim kadrze specjali-
stów realizujących projekt. W zespole 
znalazły się osoby mające doświadcze-
nie w administracji publicznej, informaty-
ce oraz przede wszystkim prowadzeniu 
rozległych projektów. Wdrożenie syste-
mu, jest jednym z etapów przygotowania 
Urzędu i jego pracowników do uspraw-
nienia pracy Centrum Obsługi Miesz-
kańców w odbudowanym magistracie. 
Fundamentem sukcesu było prowadze-
nie projektu przy wykorzystaniu metody-
ki PRINCE 2.

Świat gna do przodu. Miło wie-
dzieć, że nasz Urząd Miejski jest taki 
nowoczesny. Z pewnością, młod-
si mieszkańcy, którzy nie wyobra-
żają sobie życia bez komputerów, 
będą zadowoleni. Pozostali będą za-
łatwiać urzędowe sprawy tak jak do-
tychczas ale i oni powinni odczuć, że 
dzięki nowym technologiom nawet 
czasem niezrozumiałym dla przecięt-
nego obywatela, sprawy są załatwia-
ne szybciej. W końcu to jest przecież 
najważniejsze.

Elektroniczny urząd1

Tychach. Jego syn Szymon i żona Małgo-
rzata, nie ucierpieli aż tak poważnie. 

W niedzielę o godzinie 18.15 pod sie-
dzibę Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa zajechał autobus z hodow-
cami gołębi z Bierunia gotowymi od-

dać krew. Ale w tej dość licznej gru-
pie, większość to byli ludzie nie związa-
ni z gołębiarstwem, kierujący się odru-
chem serca. Mimo, że czekaliśmy wszy-
scy w kolejce aż do godziny 23.00, nie 
wszystkim udało się zostać krwiodawca-

mi. Niektórych, po badaniach, lekarz wy-
eliminował z powodu kataru lub drobnej 
infekcji. Ale tak było tego dnia, w każdej 
grupie. Dyrektor Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Stani-
sław Dyląg, który stanął z nami do pa-
miątkowego zdjęcia, podziękował wszyst-
kim mieszkańcom Bierunia, za ogromny 
dar serca. Tych, którzy nie mogli oddać 
krwi tego wieczoru, zaprosił do udziału 
w jednej z licznych akcji organizowanych 
w naszym mieście. 

Nasi wśród poszkodowanych 
i niosących pomoc

1
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SESJA

W dniu 26.01.2006 r. odbyła się 
pierwsza tegoroczna zwy-
czajna Sesja Rady Miejskiej. 

Posiadała ona dwa tematy wiodą-
ce: rozliczenie zadań inwestycyjnych 
i remontowych oraz przyjęcie strate-
gii rozwiązywania problemów spo-
łecznych. Od wielu lat temat rozlicze-
nia rzeczowo-finansowego inwestycji i 
remontów jest tematem styczniowych 
sesji. Radni zwracają również uwagę 
na rozliczenie dzielnicowe czyli reali-
zację zadań w obu częściach miej-
skich Bierunia zgodnie z przyjęto za-
sadą, równomiernego rozwoju. Sto-
sowany w Bieruniu sposób wynika 
ze specyfiki miasta. W naszym woje-
wództwie podobnie silnie traktowane 
jest rozbicie realizacji budżetu w gmi-
nach Miedźna oraz Wyry.

Rada, po zapoznaniu się z pisem-
nymi opracowaniami, które wcześniej 
wnikliwie analizowały komisje, oce-
niła pozytywnie pracę służb inwesty-
cyjnych i remontowych. W ubiegło-
rocznym budżecie realizowano 22 
zadania inwestycyjne, przeznacza-
jąc na ich wykonanie 18.510.000,- 
zł. Wielkość planowanego budżetu 
po stronie wydatków majątkowych 
wzrosła pod koniec roku do kwo-
ty 23.525.424,- zł, a ilość zadań z 22 
do 31, w tym w znacznej części reali-
zacja inwestycji oparta była na środ-
kach zewnętrznych. Do budżetu gmi-
ny m.in. wpłynęły środki i ze Stowa-
rzyszenia Miłośników 600-letniego 
Bierunia na dofinansowanie budo-
wy kładki, Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej Ministerstwa Sportu na 
dofinansowanie budowy hali sporto-
wej przy Gimnazjum Nr 1, Gminy Boj-
szowy, Starostwa Powiatowego i Wo-
jewódzkiej Komendy Policji na budo-
wę Powiatowej Komendy Policji Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej (umo-
rzenia zaciągniętych pożyczek itd. 
Rada Miejska bardzo wysoko oceni-
ła operatywność i efektywność pra-
cowników opracowujących wnioski o 
przyznanie zewnętrznych środków fi-
nansowych.

W czasie Sesji Rada Miejska podjęła 
następujące uchwały:

– w sprawie przyjęcia Strategii In-
tegracji i Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych Gminy Bieruń na 
lata 2005 - 2013.

Ustawa o pomocy społecznej na-
kłada na gminy obowiązek przyję-

cia programu, który winien stanowić 
podstawę do uchwalania innych pro-
gramów, w tym profilaktycznych. Pra-
ce nad Strategią społeczną, która jest 
odpowiednikiem strategii gospodar-
czej trwały wiele miesięcy. Opraco-
wana została i wykorzystana przy 
tworzeniu tego dokumentu diagno-
za problemów dotyczących m.in. pa-
tologii, alkoholizmu, czy narkomanii 
w mieście. Do wielu osób oraz sto-
warzyszeń i innych podmiotów prze-
słana została ankieta. Szerzej o pro-
blemach społecznych sposobach ich 
rozwiązywania w następnym nume-
rze RODNI.

– w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień (alkoholizm, 
narkomanii) oraz Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na rok 2006

Program rozwiązywania proble-
mów uzależnień jest integralną czę-
ścią Strategii Społecznej, którą przy-
jęła Rada wcześniej na tej samej se-
sji. Podstawą do przyjęcia progra-
mu były trzy ustawy: o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi, o przeciwdziałaniu narko-
manii, o przeciwdziałaniu przemo-
cy w rodzinie. Każda z przytoczo-
nych ustaw nakłada na Radę obo-
wiązek uchwalenia programu. Rada 
postanowiła nałożone na nią zadania 
ująć w jednym programie. Sposób 
określenia zadań, które we wszyst-
kich ustawach przytoczonych wyżej 
jest rozwiązaniem nowym. Szerzej o 
profilaktyce uzależnień w następnym 
numerze RODNI.

– w sprawie udzielenia upoważnie-
nia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bieruniu Pani 
Bogusławie Miernik do wydawania 
decyzji administracyjnych w zakresie 
świadczeń opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych

Umocowanie do wydawania decy-
zji administracyjnych potwierdzają-
cych prawo do świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych przewiduje ustawa z 2004 r. 
Świadczenia, o których mowa wyżej 
dotyczą osób, które nie są ubezpieczo-
ne. Uchwała wejdzie w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.

– w sprawie zatwierdzenia tary-
fy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę dla mieszkańców Gminy 
Bieruń, ustalonej przez Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Tychach S.A. na okres od 
12.03.2006 r. do 11.03.2007 r.

Procedurę postępowania przy usta-
laniu taryfy określa ustawa o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzeniu ścieków. W od-
niesieniu do Bierunia RPWiK realizuje 
tylko dostarczenie wody. Zatwierdzo-
na taryfa po pertraktacjach Burmistrza 
z przedstawicielami RPWiK będzie wy-
nosiła w 2006 r. 5,07 zł + VAT za 1 m3 
dostarczonej wody. Wypertraktowana 
taryfa jest niższa od obowiązującej w 
innych gminach.

– w sprawie Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ście-
ków na terenie Gminy Bieruń.

Rada przyjęła nowy regulamin 
uchylając poprzedni, który obowią-
zywał od 2003 r. Wejdzie on w życie 
po upływie 14 dni od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. W przyjętym przez Radę 
nowym regulaminie określono m.in. 
minimalny poziom usług świadczo-
nych przez przedsiębiorstwo i obo-
wiązki odbiorców, szczegółowe wa-
runki zawierania oraz rozwiązywa-
nia umów z odbiorcami, sposób rozli-
czeń w oparciu o ceny i stawki opłat, 
warunki przyłączania do sieci itd. do-
kument ten kompleksowo reguluje 
wszystkie obowiązki i zadania, zarów-
no odbiorcy, jak i dostawcy.

– w sprawie Zintegrowanego 
Gminnego Programu Ochrony Śro-
dowiska dla Miasta Bierunia.

Gminny Program Ochrony Środowi-
ska został uchwalony zgodnie z usta-
wą prawo ochrony środowiska oraz 
pozytywnie zaopiniowany przez Za-
rząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskie-
go, co jest wymogiem ustawy. Sze-
rzej o programie w następnym nume-
rze RODNI.

– w sprawie Planu Gospodarki Od-
padami dla Miasta Bierunia

Rada zatwierdziła Plan Gospodar-
ki Odpadami, który pozytywnie zaopi-
niował Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego. Zadania te reguluje usta-
wa o odpadach. Szerzej o Planie w na-
stępnym numerze RODNI.

– w sprawie nieodpłatnego przeję-
cia części majątku Kompanii Węglo-
wej S.A. na rzecz Gminy Bieruń.

Rada postanowiła przejąć nieod-
płatnie kilka działek będących skład-
nikami majątkowymi Kompanii Wę-
glowej S.A. stanowiące infrastruk-
turę osiedla przy KWK „Piast” jako 
użytkowanie wieczyste. Łączna po-
wierzchnia przejętych działek 
stanowi 3.257 m2.

Radni obradowali

10



6 RODNIA · 5 LUTY 2006 r. 7RODNIA · 5 LUTY 2006 r.

SPIĘCIA

Petycję, którą Rodnia zamieściła 
w styczniowym numerze, podpisa-
ło ponad 200 osób, a w ich imieniu 

występował Maciej Porwit - mieszkaniec 
ulicy Oświęcimskiej. Treść listu zawiera-
ła skargę na karygodny poziom usług 
świadczonych przez oświęcimski PKS. 
W liście można przeczytać: „Jesteśmy 
skazani na korzystanie z linii autobusowych 
obsługiwanych przez oświęcimski PKSiS, 
którego autobusy ciągle mijają się z pla-
nowanymi godzinami kursów, bądź często 
nie przyjeż-
dżają. Czę-
ste spóźnie-
nia na lek-
cje dezorga-
nizują zaję-
cia w szko-
łach, co od-
bija się na 
naszych wy-
nikach w na-
uce, a także 
grozi nam obniżeniem ocen z zachowania. 
Stosowne usprawiedliwienia mamy możli-
wość otrzymać wyłącznie u dystrybutora 
PKSiS na dworcu w Bieruniu, do dla osób 
spoza miasta wiązałoby się z konieczno-
ścią wyjścia z już spóźnionego autobusu 
w celu uzyskania zaświadczenia.”

W dniu 16 stycznia br. w Urzędzie 
Miejskim w Bieruniu zorganizowano 
spotkanie reprezentantów skarżącej 
młodzieży z przedstawicielami władza-
mi miasta oraz PKSiS Oświęcim.

W czasie prawie dwugodzinne-
go spotkania młodzież uszczegółowi-
ła problemy z którymi ma do czynie-
nia na co dzień podczas korzystania z 
autobusów PKS. Skarżono się przede 
wszystkim na częste opóźnienia i wy-
padnie autobusów, przede wszystkim 
w godzinach dojazdu i powrotu mło-
dzieży z zajęć lekcyjnych. Przedsta-
wiono przypadki nie zatrzymywania 
się autobusów na przystankach, wska-
zano niewłaściwe i często słabo wi-
doczne oznakowanie autobusów bądź 
jego braki, zwrócono uwagę na brud-
ne wnętrza autobusów, brak oświetle-
nia pomieszczenia pasażerów w godzi-
nach wieczornych, a także przypadki 

palenia papierosów przez kierowców w 
czasie prowadzenia autobusu.

Biorący udział w spotkaniu przedsta-
wiciele PKSiS Oświęcim udzielili od-
powiedzi na stawiane zarzuty, tłuma-
cząc zaistniałe przypadki sytuacją na 
drogach w Bieruniu (ul. Warszawska, 
Wawelska). Zastępca Burmistrza pan 
Jan Podleśny poinformował zebranych 
o kierunkach działania gminy w zakre-
sie zapewnienia komunikacji zbioro-
wej. Zapewnił zebranych, że Władze 

Miasta otwar-
te są na od-
biór konstruk-
tywnych uwag, 
dotyczących 
zadań przewo-
zowych, reali-
zowanych na 
rzecz miesz-
kańców nasze-
go miasta. Za-
apelowano do 

młodzieży aby informować na bieżąco 
służby miejskie o wszelkich nieprawidło-
wościach jakie pojawiają się w funkcjo-
nowaniu komunikacji zbiorowej, okre-
ślając dokładnie datę i czas zdarzenia, 
nr linii i kierunek jazdy autobusu.

Obecne na spotkaniu strony ustaliły, 
że zostaną podjęte zdecydowane dzia-
łania, zmie-
rzające do 
wyelimino-
wania przy-
padków nie-
p rzes t rze -
gania roz-
kładów jaz-
dy przez ob-
sługę oraz 
w d r o ż o n e 
będą po-
sunięcia organizacyjne, w wyniku któ-
rych, ograniczone zostaną przyczyny 
zewnętrzne, uniemożliwiające należyte 
wykonywanie kursów, zawartych w obo-
wiązującym rozkładzie jazdy.

W dniu 26 stycznia na moje ręce 
wpłynęło kolejne pismo od młodzie-
ży, skierowane do PKSiS Oświęcim, 
z prośbą o przedstawienie problemu na 

posiedzeniu Rady Miejskiej. Młodzież 
przedstawiła 13 postulatów, które win-
ny zostać zrealizowane. W piśmie czy-
tamy m.in.: 

„...Domagamy się:
1. Prawidłowego oznakowania autobu-

sów na poszczególnych liniach (...).
2. Korekty na rozkładach jazdy(...).
3. Wyraźnego oznaczenia linii, na któ-

rych bilety są droższe od tych zwy-
kłych.

4. Likwidacji spóźnień na dworcu PKP, 
gdzie autobusy zamiast korygować 
zwłokę, wykonują postoje zwykle 
dłuższe niż 10-15 min.

5. Informowania dyspozytora w Bieru-
niu o odwołanych kursach, tak by 
była możliwość wcześniejszego po-
informowania użytkowników.

6. Odpowiedniego oświetlenia wnętrza 
wszystkich autobusów po zmroku.

7. Poprawy stanu technicznego po-
jazdów.

8. Zgodnego z rozkładem jazdy odjaz-
du autobusów na poszczególnych 
przystankach.

9. Informowania osób oczekujących 
na większych przystankach czy au-
tobus przyjedzie.

10. Umieszczenia na przystankach 
szczegółowego rozkładu jazdy (na 
wzór MZK).

11. Podstawienia większych autobusów 
na linii 3 w godzinach 13.35 i 14.26, 
ponieważ część osób nie mieści się 
do środka.

12. Zwrotu pieniędzy za niewykorzysta-
ne bilety.

13. Wyjaśnienia dlaczego powiatowe 
autobusy kursują do Bielska-Białej.”

Które z powyższych postulatów zosta-
ną zrealizowane pokaże najbliższa przy-
szłość. Młodzi mieszkańcy Bierunia 
i nie tylko, obiecali że będą uważnie 

przyglądać 
się oświęcim-
skiemu PKS-
owi. Miej-
my nadzieję, 
że wszystkie 
służby odpo-
wiedzialne za 
komunikację 
zbiorową sta-
ną na wyso-
kości zada-

nia i już nie długo temat PKS-u zniknie 
z bieruńskiego świata.

Jeśli chcesz podzielić się swo-
imi uwagami na temat funkcjonowa-
nia PKSiS Oświęcim na terenie Bieru-
nia, zapraszam do wymiany poglądów: 
rodnia@gazeta.pl.

Adresy korespondencyjne w stopce 
redakcyjnej.            Przemek Major

Młodzież kontra PKS
Pod koniec grudnia ubiegłego roku, do redakcji Rodni wpły-
nęła petycja od młodych mieszkańców Bierunia, skierowana 
do Prezesa PKSiS Oświęcim, Burmistrza Miasta Bierunia, Sta-
rosty Bieruńsko-Lędzińskiego, prasy oraz na moje ręce jako 
radnego Rady Miejskiej w Bieruniu.

Wyrwane z kontekstu
Bogusława Miernik 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

Nie mam wniosków, od osób chętnych do 
umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

Wyrwane z kontekstu
Bogusław Hutek
Radny

Wybrali mnie mieszkańcy Bierunia Nowego 
do pilnowania ich interesów i tych interesów 
chcę pilnować.
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SENIORZY

Nietypowy charakter miało spotkanie opłatkowe zor-
ganizowane w Jutrzence przez Polski Związek Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów. Każde takie spotkanie, 

obojętnie zorganizowane przed świętami czy pod koniec 
stycznia - przywołuje bożonarodzeniowy nastrój, jest oka-
zją do modlitwy, refleksji i składania sobie życzeń. Ku utra-

pieniu organizatorów awaria prądu sprawiła, że znaczna 
część styczniowego spotkania odbyła się przy świecach. 
Ten nie zamierzony efekt sprawił, że było szczególnie na-

strojowo. Wspólną modlitwę poprowadził ksiądz proboszcz 
Walerian Ogierman a wśród składających seniorom życze-
nia obecny był burmistrz Ludwik Jagoda i wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Ryszard Piskorek. 

Zespół „Bierunianki” który uświetnił to spotkanie koncer-
tem kolęd, wykazał się nie lada profesjonalizmem śpiewa-
jąc w modnej ostatnio konwencji „unpluged” - bez prądu. 

Opłatek przy świecach

Co roku spotykamy się w naszym Przedszkolu nr 1 z 
Babciami i Dziadkami, aby wielką uroczystością uczcić 

najpiękniejsze zimowe święto: „ Dzień Babci i Dziadka”.
Wszystkie grupy przedszkolne „Nutki”, „Pszczół-

ki”, „Tygryski”, „Misie” i „Motylki” spotkania te rozpo-
częły od przedstawienia świątecznego przygotowy-
wanego już na wigilię, po którym był czas na wiersze 
i piosenki skierowane do Szanownych Gości.

Sto lat dla Babci i Dziadka

Wszystkie sesje Rady Miejskiej będą odbywały się w 
ostatnie czwartki miesiąca. Tradycyjnym miejscem 

posiedzeń będzie sala narad Urzędu Miejskiego. Stałe też 
będzie rozpoczynanie sesji o godz. 15.00. Wyjątki w odnie-
sieniu do miejsca posiedzeń dotyczą uroczystej sesji we 
wrześniu oraz sesji grudniowej. W przypadku zwołania sesji 
nadzwyczajnych, względnie zmiany miejsca i terminu, bę-
dziemy o tym informowali.

Tematy Sesji RM w 2006

Lp. Miesiąc Tematyka

1. Styczeń
Rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych 
w 2005 r. Przyjęcie strategii rozwiązywania proble-
mów społecznych.

2. Luty
Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakre-
sie rozwiązywania problemów wspólnych.

3. Marzec
Podsumowanie XV-lecia istnienia samorządnego 
Bierunia

4. Kwiecień Absolutorium dla działalności Burmistrza Miasta

5. Maj
Polityka oświatowa gminy w świetle obowiązujących 
przepisów oraz działań wynikających ze zmniejsza-
jącej się sytuacji demograficznej w mieście

6. Czerwiec
Ocena działań gminy, powiatu i GDDKiA w sprawie 
budowy obwodnicy Bierunia

7. Lipiec Analiza planów zagospodarowania przestrzennego

8. Sierpień Przerwa wakacyjna

9. Wrzesień Dni Bierunia

10. Październik Podsumowanie działalności Rady za lata 2002 – 2006

11. Listopad Przyjęcie stawek podatkowych na rok 2007

12. Grudzień Budżet Gminy na rok 2007
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KULTURA

Polonia i Harmonia, Bierunianki, Nowobierunianki i 
Ściernianeczki - tyle zespołów, zgromadzonych w 
jednym czasie, pod jednym dachem - to gwarancja 

wyśmienitej zabawy karnawałowej, którą przy ulicy Remizo-
wej zorganizował Bieruński Ośrodek Kultury. 

Poprzedziło ją spotkanie opłatkowe z udziałem: księdza 
proboszcza Jana Dąbka, burmistrza Ludwika Jagody i dy-

rektora BOK - Zofii Łabuś. Świąteczny nastrój przypomniał 
koncert kolęd w wykonaniu wszystkich zespołów. Chór Po-
lonia jedną z pieśni zadedykował zmarłemu przed rokiem 
prezesowi chóru Leonowi Gretka. Wspólna zabawa była 
zwieńczeniem tego udanego wieczoru. 

Refleksyjnie i tanecznie...
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Ferie z BOKiem
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Dwa tygodnie temu zakończyłem moje relacje na zmaga-
niach w Twierdzy Kłodzkiej. Kolejny etap zakończył się 
sukcesem Drużyny Białych. Poranna pobudka nie przy-

pominała wcześniejszej, gdy to w środku nocy wyrwano nas ze 
snu. Tym razem wstaliśmy około godz. 7.00. Śniadanie, Pako-
wanie sprzętu i w drogę na Szczeliniec. Pierwsza część trasy to 
mozolne podchodzenie asfaltem. Jednak w pewnym momen-
cie wszyscy się zatrzymali. Ekipa techniczna zaczęła nas kablo-
wać, opinać portami audio, przygotowywać plan realizatorski, 
oraz sprawdzać czy wszystko i wszyscy są na właściwym miej-
scu, bo przecież nie robimy powtórek realizatorskich.

Gdy wszystko już było spraw-
dzone reżyser krzyknął akcja no 
i się zaczęło. Na początek cze-
kał na nas wyścig z drabinami. 
Jako że Biali wygrali w Twierdzy 
ruszyliśmy pierwsi, Niebiescy 
– drudzy, a Czerwoni na koń-
cu. Do pokonania mieliśmy ki-
lometrowy odcinek wspinający 
się pod górę. Nie była to przy-
gotowana ścieżka tylko zwykły 
stok górski ze skalnymi ostań-
cami, wystającymi korzeniami 
i krzakami. Cały wyścig odby-
wał się w zaciętej rywalizacji po-
między drużynami. Dochodzi-
ło do słownym i fizycznych przepychanek ale jednak świado-
mość zdrowej rywalizacji pozostawała cały czas na pierwszym 
miejscu. Po pokonaniu podejścia, za pomocą drabin z trzyme-
trowego ostańca należało ściągnąć płócienny worek w którym 
znajdowała się poręczówka do której w następnej konkurencji 
musiał być podpięty każdy zawodnik. W drużynie białych, za-
danie ściągnięcia woreczka otrzymał Pszczoła czyli Przemek Li-
piecki. Jednak w cały zamieszaniu i stresie tak się zakręcił, że 
po wejściu na skałę zabrał worek i zszedł na drugą stronę ska-
ły zamiast wrócić do nas. Kolejne zadanie to przeprawa linowa. 
Muszę przyznać, iż ta konkurencja sprawiła mi najwięcej trud-
ności. Gdy czekałem w kolejce i przyglądałem się jak pozostali 
zawodnicy zmagają się z linami to miałem wątpliwości czy uda 
się mi to zrobić. Wreszcie przyszedł czas na mnie. Po przyj-
ściu na miejsce startu, moje serce tak mocno biło że pomyśla-
łem sobie: Chłopie, nic z tego. Dopiero krótki instruktaż spo-
wodował że zacisnąłem pięści i ruszyłem. Takiej przeprawy li-
nowej nigdy wcześniej nie robiłem. Strach, drżące ręce, balan-
sowanie na linach, próba utrzymania równowagi – to wszystko 
w ciągu paru sekund skupiło moje myśli. Do połowy trasy mia-
łem problem z wypracowaniem techniki. Dopiero po przejściu 
środka liny wyczułem na czym polega taka przeprawa i pogna-
łem do przodu. Gdybym teraz miał okazję to powtórzyć, chętnie 
bym to zrobił. W następnym wydaniu Rodni dalszy ciąg moich 
przygód. Gorąco zapraszam na stronę internetową: www.zdo-
bywcy.com.pl. Jeśli macie ochotę to nadsyłajcie Wasze opi-
nie na temat programu, drużyn, poszczególnych zdobywców. 
Czekam też na Wasze pytanie. Wszystkie komentarze wysyłaj-
cie na adres Rodni bądź bezpośrednio do mnie na email: prze-
mekmjr@poczta.fm. W tym miejscu dziękuję za wszystkie cie-
płe i życzliwe słowa skierowane do mnie.

Przemek Major

KULTURA

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
zaprasza w LUTYM

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
7 lutego godz. 10.00 – Film animowany dla dzieci 
pt. „Szeregowiec Dolot” – wstęp wolny 
9 lutego godz. 19.00 – Film „Efekt motyla” – wstęp wolny
10 lutego godz. 17.00 – Teatr „Epidemia” – miting
11 lutego godz. 19.00 – Wieczorek taneczny PZERiI
25 lutego – Maraton skatowy
28 lutego godz. 16.00 – Szkolenie dla rolników – 
Urząd Miasta

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
7 lutego godz. 14.00 – Spotkanie klubowe – PZERiI
11 lutego – Zabawa karnawałowa KGW Bijasowice
16 lutego godz. 9.00 – Kiermasz odzieżowy
18 lutego godz. 9.30 – Bal dla przedszkolaków – P2
18 lutego godz. 19.00 – Zabawa karnawałowa 
– Parafia NSPJ
21 lutego – Wieczorek taneczny dla PZERiI
25 lutego godz. 15.00 – Walne zebranie OSP

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
11 lutego godz. 17.00 – Walentynkowy Koncert 
Rockowy 
25 lutego godz. 20.00 – Zabawa karnawałowa

Tego nie było 
w telewizji
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– w sprawie planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego na-
uczycieli szkół prowadzonych przez 
Gminę Bieruń oraz ustalenia maksy-
malnej kwoty dofinansowania opłat 
za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli na rok 2006.

Rada postanowiła przeznaczyć 
środki finansowe na następujące for-
my doskonalenia zawodowego:

1/ szkolenie, seminaria, warsztaty, 
konferencje 33.542,- zł

2/ opłaty za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyższe oraz opłaty za 
kursy kwalifikacyjne i doskonalące, 
seminaria oraz inne formy 16.000,- zł

Rada ustaliła, że maksymalnie moż-
na pokryć 50 % czesnego nie więcej 
niż 500,- zł za semestr dla jednego na-
uczyciela.

Dofinansowanie przeznaczone zo-
stanie na następujące specjalności: 
języki obce, oligofrenopedagogika, 
inne specjalności związane z potrze-
bami szkoły oraz następujące formy 
kształcenia: studia wyższe zawodowe 
(licencjat), studia magisterskie uzupeł-
niające, studia magisterskie, studia 
podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i 
kursy doskonalące.

– w sprawie ustalenia najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wartości jednego punktu, stanowią-

cych składniki wynagrodzenia dla pra-
cowników zatrudnionych w jednost-
kach organizacyjnych gminy Bieruń.

Rada ustaliła sposób obliczania wy-
nagrodzenia zasadniczego dla obsłu-
gi Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz Ośrodka Edukacji (pra-
cowników szkół). Dla pracowników 
tych jednostek organizacyjnych obo-
wiązuje inny niż w Urzędzie sposób, 
który wymaga ustalenia najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego oraz 
odnośnika punktu wyrażonego w zło-
tych. Oba te elementy po zastosowa-
niu pozwalają na ustalenie wynagro-
dzenia. Postanowienia uchwały mają 
zastosowanie od 1.01.br.

– w sprawie stypendiów sporto-
wych przyznawanych przez Miasto 
za wysokie wyniki we współzawod-
nictwie sportowym.

Rada postanowiła przyznawać sty-
pendia sportowe mające na celu 
wspieranie rozwoju młodzieży do 
ukończenia 25 roku życia szczególnie 
uzdolnionej sportowo, posiadającej 
miejsce zamieszkania na terenie Bie-
runia lub zrzeszonej w klubach i sto-
warzyszeniach kultury fizycznej, mają-
cych siedzibę na terenie miasta Bieru-
nia. Szerzej o nowej formie wspierania 
młodzieży uzdolnionej sportowo w in-
nym miejscu.

– w sprawie zmian budżetu

Rada postanowiła wprowadzić 
zmiany do budżetu po stronie zwięk-
szenia dochodów i zwiększenia wy-
datków. Dodatkowe dochody w cało-
ści równoważą zaplanowane wydat-
ki. Do budżetu gminy wpłynęły m.in. 
środki z tytułu zwrotu kosztów zabez-
pieczenia przed wpływami górniczy-
mi budowy kładki, udział w podat-
ku dochodowym od osób prawnych 
oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa 
drogowego. Dochody te łącznie dają 
kwotę 460.000,-zł i na taką kwotę za-
planowano wydatki. Dla zrównoważe-
nia budżetu Rada postanowiła rów-
nież dokonać przeniesienia wydat-
ków poprzez ich zwiększenie na za-
daniu - boiska sportowe przy SP Nr 1, 
przy jednoczesnym ich zmniejsze-
niu na zadaniu - budowa skateparku 
w Bieruniu Starym.

W dotychczasowej działalności 
Rady zdarzały się przypadki po-
dejmowania podczas jednej sesji 
kilkunastu uchwał. Po raz pierw-
szy jednak poza liczbą warto od-
notować objętość tekstów. Najob-
szerniejsze uchwały to Zintegrowa-
ny Gminny Program Ochrony Śro-
dowiska, Plan Gospodarki Odpada-
mi, czy Strategia Integracji i Rozwią-
zywania Problemów Społecznych. 
Łącznie podjęte uchwały podczas 
sesji styczniowej to ponad 500 
stron tekstu. Podczas sesji Rada 
przyjęła tematykę sesji na 2006 rok, 
którą publikujemy w innym miejscu.
Opracował: Sekretarz Miasta - Jerzy Stok

Radni obradowali5

borczy. W Szkołach Podstawowych SP1 
i SP3, Filiach SP3 w Czarnuchowicach, 
Ścierniach i Bijasowicach, Gimnazjum 
Nr 1 i 2 oraz Urzędzie Miejskim zosta-
ną udostępnione opieczętowane urny, 
do których będzie można wrzucić kar-
tę lub karty do głosowania (gdy oba te-
maty konsultacji będą dotyczyły tych sa-
mych osób) wraz z dokonanym wybo-
rem. Realizując postanowienia uchwał 
Rady Burmistrz wyznaczył do dostar-
czenia kopert z kartami 20 osób. Są to 
młodzi mieszkańcy Bierunia, bezrobot-
ni, studenci względnie osoby odbywa-
jące staż absolwencki w Urzędzie, oso-
by znające środowisko często sąsiedzi. 
Właściwy dobór osób do wykonania za-
dania daje gwarancję, że zostaną wysłu-
chane i skutecznie doręczą koperty czy-
li wykonają zadanie. Do każdej koper-
ty został dołączony krótki apel Burmi-
strza, który wyjaśnia cel konsultacji. Pra-

gnę zdecydowanie potwierdzić, że jest 
to wymóg i jeden z obligatoryjnych ele-
mentów wniosku, który wraz z pakietem 
dokumentów winien być w zakreślonym 
przez ustawę terminie przesłany za po-
średnictwem Wojewody do Urzędu Rady 
Ministrów. Swoje opinie w formie uchwał 
winny wyrazić również Rada Powiatu Bie-
ruńsko-Lędzińskiego, Rada Miasta Tychy 
oraz Wojewoda. Osoby wykonujące za-
danie gońców rozpoczęły pracę w ostat-
nich dniach stycznia i dotarły już do czę-
ści mieszkańców. Na dotarcie do wszyst-
kich uprawnionych mają czas do 11 lute-
go czyli do soboty. Od poniedziałku 13 
lutego wszyscy pełnoletni mieszkańcy 
będą mogli wyrazić swoją wolę. Z infor-
macji przekazanych przez gońców wy-
nika, że wśród mieszkańców jest wola 
udziału, są jednak osoby, które nie wie-
działy, że część produkcyjna Fiata znaj-
duje  się w granicach Tychów. Zastoso-

wanie systemu wyborczego do konsul-
tacji zapewnia wiarygodność. Umożli-
wienie wyrażenia woli przez kilka dni i 
w dodatku w kilku dodatkowych miej-
scach, gdzie będą wystawione urny, to 
dążenie do uzyskania maksymalnej fre-
kwencji. Kiedy dziennikarze zajęli się te-
matem zwrócili uwagę na aspekty eko-
nomiczne. Warto więc zwrócić uwagę 
na inne zagadnienia. Mówiąc o aspek-
cie ekonomicznym trzeba potwierdzić, 
że tak bo w grę wchodzą znaczne środ-
ki, które w przypadku uznania wniosku 
mogą zasilić budżet Bierunia. Są jednak 
równie ważne problemy dotyczące upo-
rządkowania przestrzeni wokół Zakła-
du czy zlikwidowanie paradoksów. Aby 
można było postawić słupy oświetlenio-
we na ulicy Oświęcimskiej czy wiaty przy-
stankowe potrzebna było zgoda Tychów, 
gdyż cały pas tej drogi aż do osiedla Ho-
mera leży w granicach Tychów. Bieruń w 
końcu dąży do odzyskania tych gruntów, 
które zawsze do miasta należały i ani me-
tra więcej.                   (J.S)

Czas na konsultacje3
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W sobotę, 28 stycznia odbyły się 
zawody IX Grand Prix Bierunia 
w Formach Sztuk Walki. W spor-

towych zmaganiach uczestniczyło 107 
zawodników. Zawody rozgrywane były 
z podziałem na kategorie wagowe (wal-
ki semi-contakt) i wiekowe w konkuren-
cjach: kata, kata z bronią, kata synchro-
niczne, kata przy muzyce. W wyniku trwa-
jących cały dzień rozgrywek 
przyznano tytuły: najlepsze-
go zawodnika i zawodniczki w 
konkurencjach kata, kata z bro-
nią, kata synchroniczne, wal-
ki semi-contact w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. 

Puchar i tytuł najlepszej 
zawodniczki zdobyły:
[ w kategorii wiekowej do 

10 lat - Katarzyna Liso-
wicz (3 złote medale)

[ w kategorii wiekowej do 
16 lat - Angelika Bigos 
(4 złote medale)

[ w kategorii wiekowej po-
wyżej 16 lat - Monika Po-
czątek (2 złote medale, 
2 srebrne medale)

Puchar i tytuł najlepszego 
zawodnika zdobyli:
[ w kategorii wiekowej do 10 lat - 

Martin Smiłowski (1 złoty medal,
1 srebrny medal)

[ w kategorii wiekowej do 16 lat - Da-
wid Kisiel (5 złotych medali)

[ w kategorii wiekowej powyżej 16 lat 
- Mateusz Bigos (3 złote medale, 
1 srebrny medal) 

Puchar najlepszego technika w wal-
kach semi-contact dziewczyn zdobyli:
[ w kategorii seniorek Suzanne 

Stockfisch (Niemcy) 
Puchar najlepszego technika w wal-

kach semi-contact mężczyzn zdobyli:
[ w kategorii juniorów do lat 15 - Da-

wid Tomala
[ w kategorii seniorów - Stefan Lange

Sędzią głównym zawodów był 
Franciszek Kamiński razem z 
którym zawody sędziowali: Boże-
na Bigos, Jacek Sobczyk, Re-
migiusz Bednorz, Roman Ja-
nik, Wiesław Kisiel, Leszek Kre-
miec, Heinz Scheidereiter, Frits 
Buters Ruben, Rafał Matuła, Ry-
szard Pawłowicz, Eugeniusz Na-

wrot, Wojciech Mikołajec i Michał 
Borowski. 

Ze względu na brak miejsca, poniżej 
podajemy tylko nazwiska zwycięzców 
poszczególnych kategorii. 

Juniorki do lat 16 poniżej 65 kg: 
1/ Jolanta Ucharek i powyżej 65 kg: 
1/ Friederike Richman.

Juniorzy do lat 16 w kategorii do 
35 kg: 1/ Sebastian Musioł, w katego-
rii do 40 kg: 1/ Mateusz Rosadziński, 
w kategorii do 45 kg: 1/ Piotr Szymora, 
w kategorii do 50 kg: 1/ Karol Nawrot, 

w kategorii do 55 kg: 1/ Da-
wid Kisiel, w kategorii do 
65 kg: 1/ Dawid Tomala oraz 
w kategorii powyżej 65 kg: 
1/ Mirosław Mazepa.

Seniorki w kategorii do 
55 kg: 1/ Dorota Niesyto, 
w kategorii do 65 kg: 
1/ Aleksandra Wysota oraz 
w kategorii do 75 kg: 1/ Su-
sanee Stockfisch.

Seniorzy w kategorii do 
60 kg: 1/ Robert Piasecki, 
w kategorii do 65 kg: 1/ Ste-
fan Lange, w kategorii do 
70 kg: 1/ Ryszard Pośpiech, 
w kategorii do 75 kg: 1/ Syl-
wester Czarnota, w katego-
rii do 90 kg:1/ Sławomir No-
ras oraz w kategorii powyżej 

90 kg: 1/ Aleksander Grzeszkowiak.
Prezes Stowarzyszenia Big Budo 

Polska Wiesław Bigos (8 Dan) dzię-
kuje za pomoc w zorganizowaniu 
w/w imprezy sponsorom wśród któ-
rych znaleźli się: Urząd Miasta Bieruń 
Starostwo Bieruńsko-Lędzińskie, Za-
kład Tworzyw Sztucznych „ERG” oraz 
Trofea Sportowe POKALE.

Dzień pełen walk

Rada Miejska podczas sesji stycz-
niowej uchwaliła regulamin przy-

znawania stypendiów sportowych. 
Mogą się o nie ubiegać osoby:
1/ do 25 roku życia,
2/ mieszkające na terenie Bierunia lub 

zrzeszone w klubach i stowarzysze-
niach kultury fizycznej mających swo-
je siedziby na terenie miasta Bierunia,

3/ uprawiają sport na podstawie innej 
niż umowa o pracę lub umowa cy-
wilno-prawna i nie otrzymują za to 
wynagrodzenia,

4/ uprawiają daną dyscyplinę sportu 
na podstawie posiadanej licencji,

5/ uprawiające dyscyplinę sportu za-
liczaną do programu Igrzysk Olim-

pijskich lub Igrzysk Pa-
raolimpijskich oraz Mi-
strzostw Świata, Europy 
Polski,
6/ reprezentują kraj lub 

macierzysty klub sportowy na za-
wodach sportowych,

7/ w chwili przyznania stypendium 
sportowego nie ukończyły:
– 16 lat w przypadku posiadania 

II klasy sportowej,
– 19 lat w przypadku posiadania 

II klasy sportowej,
– 25 lat w przypadku posiadania mi-

strzowskiej lub I klasy sportowej.
Stypendia przyznawane będą na 

wniosek skierowany do Burmistrza. 
Mogą go złożyć zarządy klubów lub 
stowarzyszeń kultury fizycznej, działa-
jących na terenie Bierunia lub zainte-
resowane osoby.

Wnioski należy składać na formula-
rzu opracowanym do uchwały wraz z 
innymi dokumentami, w terminie do 
15 grudnia danego roku kalendarzo-
wego na rok następny, uwzględnia-
jąc wyniki sportowe osiągnięte w roku 
poprzedzającym rok przyznania sty-
pendium. Z uwagi na termin podjęcia 
uchwały, wnioski na 2006 rok można 
składać do dnia 28 lutego w Referacie 
Administracji Urzędu, pokój nr 25.

Stypendia wypłacane będą ze środ-
ków finansowych przeznaczonych na 
ten cel w budżecie miasta i tylko do 
wysokości zaplanowanej. Przyznanie, 
wstrzymywanie wypłat i cofanie sty-
pendium sportowego należy do kom-
petencji Burmistrza. W celu sprawdze-
nia złożonych wniosków i dołą-
czonych do nich dokumentów 
Burmistrz powoła komisję.

Stypendia sportowe

12
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Do turnieju zgłosiło się 14 człon-
ków sekcji. Drogą losowania zo-
stało wyłonionych 7 dwuoso-

bowych drużyn, które stoczyły łącz-
nie 21 pojedynków w systemie każdy 
z każdym. Mimo rekreacyjnego i trenin-

gowego charakteru zawodów, wszyst-
kim pojedynkom towarzyszyły emocje 
i wola zwycięstwa. 

Pierwsze miejsce zajęła para Tadeusz 
Bąk, Maciej Machnik odnosząc pięć 
zwycięstw i jedną porażkę. Drugie miejsce 

zajął rodzinny debel (ojciec i syn) Jerzy 
i Maciej Słocińscy - cztery zwycięstwa 
i dwie porażki. Trzecie miejsce wy-
walczyła para Krzysztof Palka 
i Zdzisław Gruba - trzy zwycięstwa 
i trzy porażki. Kolejne miejsca zajęli: 
IV - Bartosz Stawowczyk / Piotr Orpik, 
V - Jacek Machnik / Andrzej Kalitow-
ski, VI - Wojciech Kula / Czesław Kula 
i miejsce VII - Tadeusz Kiełbaśnik / Hen-
ryk Siemianowski

Równolegle do turnieju tenisa ziemne-
go przeprowadzono sprawdzian umie-
jętności w odbijaniu małej piłeczki teni-
sowej. Mistrzami tenisa stołowego zo-
stali Jacek Machnik / Andrzej Kalitow-
ski. Na podium znaleźli się również zwy-
cięzcy turnieju tenisa ziemnego Tadeusz 
Bąk / Maciej Machnik. Trzecie i czwar-
te miejsce zajęli W. Kula / Cz. Kula oraz 
T. Kiełbaśnik / H. Siemianowski.

W przerwach między pojedynkami, 
wszyscy uczestnicy tej sportowej impre-
zy mogli posilić się kiełbaską i wypić go-
rącą herbatę lub kawę. Wszyscy uczest-
nicy tych styczniowych zimowych roz-
grywek wyrazili zadowolenie ze sporto-
wo spędzonej soboty i nadzieję, że po-
dobne rozgrywki zostaną powtórzone 
jeszcze w lutym i marcu.

Jerzy Słociński

Tenis zimową porą

Jubileuszowy - X Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów, o 
puchar Burmistrza Miasta Bierunia, rozegrano 21 stycznia, w Hali Sporto-

wej Gimnazjum nr 2. W turnieju uczestniczyły 3 drużyny z okolicznych miast: Di-
nozaury Bojszowy, Future Jankowice, Bojszowy II, bieruńska drużyna Old Boys 
Bieruń oraz drużyna ze Słowacji: Petrowice.

W turnieju przyjęto system rozgrywek: każdy z każdym. Pierwsze miejsce za-
jęła drużyna Dinozaury (Bojszowy), a kolejne Old Boys Bieruń, Petrowice (Sło-
wacja), Future Jankowice, i Bojszowy II. Podczas rozgrywek wytypowano także 
najlepszego strzelca, którym został Leszek Gniza. Puchary i statuetki wręczył 
Burmistrz Miasta Bierunia Ludwik Jagoda. Organizatorem imprezy był Referat 
Sportu i Rekreacji UM Bieruń.

W Hali Sportowej w Bieruniu, członkowie Sekcji Tenisa Ziem-
nego KS „Piast” zorganizowali 14 stycznia drugi już halowy 
deblowy turniej tenisa ziemnego. 

Dinozaury na jubileusz
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Wykaz osób, którym zosta-
ną przyznane stypendia, bę-
dzie ogłoszony na tablicy ogło-

szeń Urzędu oraz Biuletynie Informa-
cji Publicznej.

Stypendium wypłacane będzie mie-
sięcznie, a jego wysokość może wy-
nosić do 50 % minimalnego wynagro-
dzenia brutto (czyli obecnie do 449 zł) 
obowiązującego na dzień 31 grudnia 
roku poprzedzającego rok przyznania 
stypendium. Warunkiem uruchomie-
nia płatności poza spełnieniem wymo-
gów zawartych w uchwale będzie za-
warcie umowy z Burmistrzem. Tekst 
uchwały został przesłany do kontroli 
przez Wydział Prawny i Nadzoru Woje-
wody. Gdy ocena wypadnie pozytyw-
nie, na co Wojewoda ma czas miesiąc, 
wejdzie ona w życie po upływie 14 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Stypendia sportowe wypłaca bardzo 
niewiele gmin w naszym wojewódz-
twie i są to często raczej nagrody.
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PROMOCJA

W Lędzinach odbyły się zawody miejsko - powiatowe 
z tenisa stołowego. Uczestniczyło w nich pięć szkół: 

z Bierunia Starego, Bierunia Nowego, Lędzin, Bojszów i 
Chełmu. Chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 1 zajęli indy-
widualnie: I m - Martin Gondzik (6e), III m - Łukasz Pu-
stelnik (5e), IV m - Mateusz Jankiewicz (6d), IX m - Da-
mian Opach (6e). W konsekwencji dało im to I m drużyno-
wo i tym samym awansowali do zawodów na szczeblu re-
jonowym. Nauczycielem przygotowującym uczniów do za-
wodów była pani Agnieszka Pinkowicz.

Mistrzowie tenisowej 
piłeczki
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Nad i pod siatką

Sekcja badmintona jest najmłod-
szą sekcją Klubu, bo powsta-
ła dopiero w 1968 roku lecz już 

na jubileusz 50-lecia Klubu sprawiła 
miły prezent awansując do I ligi. Ini-
cjatorami powołania do życia tej sek-
cji byli Eugeniusz i Norbert Jaromi-
nowie, Henryk Skupień, oraz Ry-
szard Bibrzycki. Pierwszym poważ-
nym sukcesem tej sekcji jest zdoby-
cie w 1971 roku w grze podwójnej 
III miejsca w Mistrzostwach Polski 
przez debel Eugeniusz i Norbert Ja-
romin. Pozyskanie przez Klub zawod-
niczki Doroty Szmajduch pozwala na 
zdobycie w roku 1972 Mistrzostwa 
Śląska i awans do II ligi. Do 
najcenniejszych sukcesów 
indywidualnych zawodni-
ków tej sekcji należy zdo-
bycie w sezonie 1973/74 
III pozycji przez Elżbietę 
Trojanowską oraz II pozy-
cji przez Adama Jaromi-
na w klasyfikacji juniorów, 
mistrzostwa Polski Młodzi-
ków przez Brunona Rdu-
cha i wicemistrzostwa ju-
niorów przez Adama Jaro-
mina w sezonie 1974/75. 
Zawodnicy Elżbieta Tro-
janowska i Adam Jaro-
min zdobywają I klasę sportową, Ga-
briel Kubiaczyk, Tomasz Kisielew-
ski II klasę sportową a Brunon Rduch 
III klasę sportową. Do wyróżniających 
się zawodników oprócz wymienionych 
w tym okresie należą Małgorzata Ło-
skot i Henryk Skupień.

W 1977 roku zostaje założony w li-
stopadzie w Warszawie Polski Związek 
Badmintona. Z ramienia naszego klubu 
reprezentowani byliśmy przez Euge-
niusza Jaromina i Jerzego Barcika. 

W latach 1975-1985 zespół badmin-
tonistów Unii, obok Technika Głubczy-
ce zaliczany był do czołowych drużyn 
pierwszoligowych, w której występo-
wał przez 11 lat zdobywając w sezonie 
1980/1981 Drużynowe Wicemistrzo-
stwo Polski oraz w latach 1977-1980, 
1982, 1985 - III miejsce. W latach 1988 
- 1990 nastąpił masowy wyjazd na 

stałe bieruńskich badmintonistów do 
Niemiec co spowodowało spadek do 
II ligi w 1990r. W zespołach niemiec-
kich grają tacy wychowankowie Kubu 
jak: Brunon Rduch, Iwona Nabiałek-
Rduch, Piotr Rduch, Piotr Czekal, 
Paweł Sowa, Grzegorz Kula oraz Je-
rzy Gwóźdź. 

W 1999 roku zespół ze względu na 
trudną sytuację finansową Klubu wy-
cofał się z rozgrywek ligowych, aby do 
nich powrócić w sezonie 2004/2005. 

Największą indywidualnością w Klu-
bie był Brunon Rduch, który już jako 
junior w 1979 roku zdobył tytuł Indywi-
dualnego Mistrza Polski Seniorów po-
wtarzając go także w roku 1981, gdzie 
również zdobywa zloty medal w grze 
deblowej z Norbertem Węgrzynem 

i srebrny w grze mikstowej z Iwoną 
Nabiałek. Już zresztą w 1975 roku wy-
walczył tytuł Mistrza Polski do lat 15 
oraz tytuł Wicemistrza do lat 17. W la-
tach 1976 - 1978 prowadzi drużynę ju-
niorów do zdobycia trzykrotnego Dru-
żynowego Mistrza Polski Juniorów. 
W kolejnych latach zawsze zajmu-
je czołowe miejsca tj. 1983 roku - Wi-
cemistrz Polski, 1984r. - III miejsce 
w grze pojedynczej deblowej i miksto-
wej . W 1985 wyjeżdża z kadrą Pol-
ski na miesiąc do Chin w celu trenin-
gowym i szkoleniowym. W tym okre-
sie jest trenerem w klubie oraz repre-
zentacji Śląska. W 1986 roku wyje-
chał na stałe do Niemiec. Innymi czo-
łowymi zawodnikami sekcji byli: Piotr 
Czekal, Karolina Piątek, Piotr i Ka-
rol Rduchowie, Jerzy Gwóźdź, Arle-
na Piekorz. Każdy z tej grupy zawod-

ników miał na swoim koncie znaczący 
sukces oraz byli reprezentantami ka-
dry Polski lub Śląska. Wysoki poziom 
sprawił , że brali udział w turniejach 
międzynarodowych między innymi 
w Anglii, Holandii, Niemczech, Francji, 
Węgrzech, Czechach. Ojcem chrzest-
nym tych znaczących sukcesów był 
Eugeniusz Jaromin, który w latach 
1975-1977 zostaje trenerem kadry na-
rodowej oraz jest Przewodniczącym 
Wydziału Gier i Dyscypliny Polskiego 
Związku Badmintona. Od 1982 - 1994 
zostaje wiceprezesem OZBAD w Kato-
wicach, członek Zarządu KS „UNIA” 
przez 15 lat. W 1990 roku od początku 
sekcję zaczęła odradzać Arlena Pie-
korz wraz z Karoliną Piątek, Wojt-
kiem Jarnotem, Iwoną Czają i Grze-
gorzem Radeckim. W tym okresie do 
dnia dzisiejszego już tak znaczących 
sukcesów nie odnoszono. Największe 
sukcesy odnosiły zawodniczki Karoli-
na Piątek i Arlena Piekorz między in-
nymi zajęły III miejsce w grze deblo-
wej na Olimpiadzie Młodzieży we Wro-
cławiu, w Mistrzostwach Polski były na 
V pozycji. Karolina Piątek zdobywała 

trzykrotnie brązowe me-
dale w grze podwójnej na 
Mistrzostwach Polski w la-
tach 1986-1988 z Bruno-
nem Rduchem i Elżbieta 
Grzybek. Arlena Piekorz 
była medalistką Młodzie-
żowych Mistrzostw Polski 
w grze pojedynczej i po-
dwójnej oraz mikstowej. 
W latach 1992-1996 kilka-
krotnie wygrywała turnie-
je ogólnopolskie, zajmu-
jąc na liście klasyfikacyj-
nej 4 miejsce w roku 1994. 
Uczestniczyła w wielu tur-

niejach międzynarodowych między in-
nymi w Paryżu, Moskwie, wielokrotnie 
w Niemczech, Czechach i Słowacji. 

Od 1994 roku kiedy w Bieruniu po-
wstała duża hala sportowa rozpoczęto 
organizowanie turniejów dla oldbojów 
Klubu, w których licznie uczestniczą byli 
zawodnicy sekcji, turnieje z okazji „Dnia 
Dziecka. Obecnie kierownikiem sek-
cji jest Arlena Trecka, treningi są pro-
wadzone na hali sportowej w Bieruniu. 
Głównym celem jest osiągnięcie jak naj-
lepszych wyników i rozbudowanie pra-
cy z młodzieżą. Drużynę obecnie two-
rzą: Grzegorz Radecki, Szymon Kost-
ka, Piotrek Watoła, Tomek Sajdok, 
Przemek Wyszkowski, Paweł Baron, 
Kasia Sajdok, Marta Porwit i Arlena 
Trecka, którzy w sezonie 2005/2006 wy-
startują ponownie w rozgrywkach II ligi. 

Jerzy Barcik

SPORT

Historia KS „Unia” Bieruń Stary (8)
Nazwiska bieruniaków złotymi literami wpisały się w historię 
polskiego badmintona. Był czas, że wygrywali kiedy chcieli 
i z kim chcieli 



Grupa 5-latki. Naucz.: mgr Aleksandra Jezierska, mgr Kamila Łyżwińska-Grubecka.
Abucka Sandra, Adach Karolina, Baron Aleksandra, Chrobok Karol, Cichoń Natalia, Dzięcioł Michał, 
Filip Martyna, Graboś Sabina, Jakubczak Patryk, Klaja Dominika, Krawczyk Kamil, Nycz Magdalena, 
Pietrzyk Laura, Popiela Patryk, Rogalska Jadwiga, Rozmus Julia, Sędera Julia, Szymaszek Katarzyna.

Już w przeddzień Dnia Babci 
20 stycznia, w naszej Zerówce było 
bardzo uroczyście, a to wszystko 

za sprawą naszych szanownych Go-
ści: Babć i Dziadków. Grupa „Gruszek” 
wraz z wychowawczynią Dorotą Czem-
pas zaprezentowała przedstawienie ja-
sełkowe pt. „Anioł Pierwszy”, dzięki któ-
remu mogliśmy jeszcze raz wczuć się w 
atmosferę Bożego Narodzenia.

Pomimo poniedziałkowego, siar-
czystego mrozu nie zawiedli Dziad-

kowie grupy „Jabłuszek”, którzy mie-
li okazję wysłuchać i podziwiać swo-
ich pupili jako prawdziwych akto-
rów. Dzieci przygotowała Waleria 
Sinica. Po południu rozbrzmiewa-
ły w sali przedszkolnej wesołe ludo-
we piosenki, tym razem w wykona-
niu Babć i Dziadków grupy „Truska-
wek”, którzy wykazali się ogromnym 
poczuciem humoru, chęcią zabawy 
i ogromnym słodkim sercem. Po ar-
tystycznej części przygotowanej 

przez dzieci, babcie chętnie wspomi-
nały wierszyki oraz piosenki ze swo-
jej młodości. Nie zabrakło  elemen-
tu rywalizacji- babcie obierały jabł-
ka, zaś dziadkowie sprawdzali się 
wbijając gwozdki w kawałki drewna. 
Z uśmiechem na twarzach opuszcza-
li Babcie i Dziadkowie nasze zerów-
kowe mury, a my jeszcze raz Im dzię-
kujemy za obecność i serdecznie po-
zdrawiamy.

Mariola Wróbel

Przedszkole nr 2

Zerówkowy Dzień Babci i Dziadka


