
Porozumienie jest pisemnym

sformalizowaniem istnieją−

cej od wielu lat współpracy

w tym zakresie. Policja i Straż

Miejska będą pracowały w ra−

mach patroli mieszanych tak jak

to czyniono dotychczas. Do−

wództwo nad takimi patrolami

każdorazowo będzie pełnił poli−

cjant. Porozumienie określa za−

sady współpracy oraz sposoby

postępowania w przypadkach

Rodnia: Panie komendancie
jak scharakteryzowałby Pan
swój rejon służbowy? 

Jan Kaleta: Ubiegły rok był
dla policji pierwszym w nowych
strukturach organizacyjnych obej−
mujących zdecydowaną więk−
szość powierzchni i ludności po−
wiatu ziemskiego. Działamy na
terenie 105 km kwadratowych,
zamieszkałym przez 43.000
mieszkańców Bojszów, Bierunia
i Lędzin. Do realizacji naszych
zadań mamy 61 etatów policyj−
nych (niestety nie wszystkie są
obsadzone) 1 etat dla pracownika
administracyjnego oraz 7 radio−
wozów. Na naszym terenie działa
2400 podmiotów gospodarczych
w tym duże jak: Piast, Ziemowit,
ERG, Danone, mamy tu szlaki
komunikacyjne jak: droga krajo−
wa Warszawa− Bielsko czy Tychy
−Oświęcim przy których znajdują
się bary, całodobowe stacje ben−
zynowe... 

Rodnia: Jak w takim razie
oceniłby Pan stan bezpieczeń−
stwa w rejonie? 

W minionym roku dokonano
u nas 647 przestępstw czyli o 42
więcej niż poprzednio. Alarmują−
co bo o 40% wzrosła ilość „kra−
dzieży mienia”, spadła natomiast
ilość włamań społecznych, pobić,
przestępstw gospodarczych. Nasi
przestępcy upodobali sobie samo−
chody, piwnice, sklepy. Najwię−
cej zdarzeń o charakterze prze−
stępczym mamy w Bieruniu i Lę−

dzinach równo po 299, najmniej
w Bojszowach. 

Rodnia: Może Panu będzie
niezręcznie o tym mówić ale pod
względem wykrywalności
sprawców w 1999 roku, jesteście
najlepszym Komisariatem w re−
jonie działania Komendy Miej−
skiej Policji w Tychach... 

J.K.: To prawda. Przodujemy
pod tym względem również wśród
porównywalnych jednostek na−
szego województwa. W ubiegłym
roku 71 sprawców ujęliśmy na go−
rącym uczynku. Zarzuty postawi−
liśmy 48 nieletnim sprawcom
w tym aż 33 nieletnim z Bierunia.
Odnotowaliśmy również 1737
wykroczeń z czego 811 w Bieru−
niu. W tym czasie, mieliśmy też
w rejonie 286 zdarzeń drogowych

a na terenie Bierunia 3 osoby
w wypadkach drogowych ponio−
sły śmierć. Mimo to muszę stwier−
dzić, że w Bieruniu sytuacja na
drogach znacznie się poprawiła.
O prawie 55% odnotowano mniej
wypadków a o 52% mniej osób
rannych. 

Rodnia: Panie komendancie
wiem, że organizujecie różnego
rodzaju akcje... 

J.K.: „Trzeźwość”, „Weekend”,
„Bezpieczne przewozy” to tylko
niektóre z nich. Ostatnio realizuje−
my ważny program „Bezpieczne
Miasto” którego celem jest zmniej−
szenie przestępczości, strachu i po−
czucia zagrożenia. Chociaż pro−
blem przestępczości wśród nielet−
nich oraz przestępstw związanych
z narkotykami nie są w naszym re−

jonie służbowym dominującymi,
to jednak z roku na rok ilość prze−
stępstw wśród nieletnich rośnie.
Pojawiają się dealerzy rozprowa−
dzający narkotyki i inne środki
odurzające. Szczególnie niebez−
pieczne jest pojawienie się deale−
rów w dyskotekach — w ubiegłym
roku wykryto 52 czyny w tej kate−
gorii. Działania Policji w tym za−
kresie, chociaż niezbędne, są nie−
wystarczające. Konieczna jest tutaj
współpraca i wsparcie organizacji
społecznych, samorządowych, ko−
ścielnych oraz wszystkich tych
których celem jest dobro dzieci
i młodzieży. 

Rodnia: Niebawem przedsta−
wi Pan raport sumujący stan
bezpieczeństwa publicznego
radnym Bierunia. Jakie wnioski
będą w tym opracowaniu? 

J.K.: Po pierwsze — stan bez−
pieczeństwa, ładu i porządku pu−
blicznego nie pogorszył się. Uzy−
skane wyniki wskazują jednak, że
przyjęta koncepcja ochrony po−
rządku i utrzymania bezpieczeń−
stwa jest słuszna i należy ją konty−
nuować. Efekty naszych działań
często zależą od akceptacji i zrozu−
mienia ze strony mieszkańców.
Deklaruję, że dołożymy starań aby
nasze gminy były bezpieczne,
mieszkańcy odczuwali, że dbamy
o ich życie i zdrowie a policję było
widać o każdej porze dnia i nocy. 

Dziękuję za rozmowę 
ZBIGNIEW PIKSA

W niniejszym artykule wyko−
rzystano wyniki badań w latach
1993 — 2000 przeprowadzonych
przez Główny Instytut Górnictwa
z Katowic i Instytut Fizyki Jądro−
wej z Krakowa. Badania dotyczy−
ły: promieniotwórczości skały
płonnej składowanej na „Pacior−
kowcach”; promieniotwórczości
wody dołowej KWK „Piast”; pro−
mieniotwórczości wód potoku
Goławieckiego, rzeki Gostynki
i zasolonych wód dołowych
w zbiorniku Bojszowskim; pro−
mieniotwórczości gleby na trasie
rurociągu wód słonych z KWK
„Piast” do zbiornika w Bojszo−
wach; promieniotwórczości gleb

i roślin wzdłuż potoku Goławie−
kiego, rzeki Gostynki, zbiornika
zasolonych wód dołowych w Boj−
szowach, „Paciorkowcach”; stęże−
nia radonu (promieniotwórczego
gazu) w budynkach zlokalizowa−
nych wzdłuż potoku Goławieckie−
go oraz porównawczo w innych
budynkach na terenie Bierunia;
promieniotwórczości węgli na−
szych kopalń; określono dawkę

promieniowania jaką przyjęłaby
osoba przebywająca na terenie
„Paciorkowców” przez 2000 go−
dzin w ciągu roku w warunkach
najgorszych z możliwych. 

Terenem najbardziej zagrożo−
nym promieniotwórczością w Bie−
runiu są okolice potoku Goławiec−
kiego i „Paciorkowce” — jest to te−
ren na granicy Bierunia Nowego
i Kopciowic przy trasie Bieruń No−

wy — Chełm Śl., Kraków. Z tego
powodu teren ten został najlepiej
zbadany. Dla łatwiejszego zobrazo−
wania wyników badań przedsta−
wiamy poniżej wartości stężeń pier−
wiastków promieniotwórczych wy−
stępujące normalnie w przyrodzie,
obowiązujące normy oraz stężenia
pierwiastków promieniotwórczych
w badanym terenie i opis wyników. 

Ciąg dalszy na str. 2

Podsumowanie wyników badań 
zagrożenia radiologicznego 
wybranych obszarów Miasta Bierunia

Zokazji zbliżąjacych się Świąt Wielkiej Nocy

wszystkim Mieszkańcom oraz Gościom

naszego miasta — spokojnych i radosnych

wspólnie spędzonych chwil, przysłowiowego

smacznego jajka, dużo zdrowia 

oraz obfitego dyngusa życzą

Porozumienie 
z policją

Absolutorium 
dla Zarządu Miasta
Korekta w budżecie
Konkursy na dyrektorów
szkoły i przedszkola
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Jak żyć z ludźmi

O problemach
Homera

Piłkarskie
zmagania
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SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący 

Rady Miasta 

— Ryszard Piskorek

Burmistrz

— Ludwik Jagoda
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O szczegółach czytaj na str. 6

W jednym z wcześniejszych
numerów „Rodni” informo-
waliśmy czytelników o postę-
pie prac przy budowie parku
miejskiego na „Paciorkow-
cach”. Wspomnieliśmy w tym
artykule między innymi o pro-
wadzonych tam badaniach za-
grożenia radiologicznego in-
formując, że po wykonaniu ba-
dań opublikujemy ich wyniki.
Czyniąc zadość temu zobowią-
zaniu, postaramy się jak naj-
krócej i jak najprościej przeka-
zać wszystkie najważniejsze
dane i wnioski z dotychczas
przeprowadzonych badań. 

Czy
żyjemy
bezpiecznie?

W dniu 30 marca br. działając w imieniu Zarządu Miasta Bur-
mistrz Ludwik Jagoda oraz działający w imieniu Policji podinsp.
mgr Tomasz Kubicki — Komendant Komendy Miejskiej Policji
w Tychach podpisali porozumienie w sprawie zasad współdzia-
łania Policji i Straży Miejskiej na terenie miasta Bieruń.
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Dokończenie ze str. 1 

I. Wartości stężeń izotopów radu (Ra)
spotykane normalnie w przyrodzie:
1.W skorupie ziemskiej dla izotopów radu: 

226 Ra 10 − 50 Bq/kg średnio 25 Bq/kg 
228 Ra 7 − 50 Bq/kg średnio 25 Bq/kg

2.W powietrzu w udynkach mieszkalnych dla
radonu 222 Rn − 49,1 Bq/m3 w Polsce ale 

np. w Szwecji − 122 Bq/m3, w Niemczech
49 Bq/m3, we Francji 100 Bq/m3

3.W wodzie sumaryczne dla wszystkich radio−
nukleidów 0,004 kBq/m3

II. Wartości normatywne:
1. w materiale stałym, w przypadku bezpiecz−
nego składowania na powierzchni ziemi dla: 

226 Ra − 350 Bq/kg
228 Ra − 230 Bq/kg

2. w materiale stałym, w przypadku składowa−
nia w wyrobiskach pogórniczych bez specjal−
nych zezwoleń i zabezpieczeń dla sumarycz−
nego stężenia radinukleidów nie przekraczają−
cego 10.000 Bq/kg. 
3. w wodach od wszystkich radionukleidów
0,7 kBq/m3.
4. w powietrzu w budynkach mieszkalnych
dla 222 Rn − 400 Bq/m3 dla budynków 
wybudowanych przed 1 stycznia 1998 r, i 200
Bq/m3 dla budynków 
wybudowanych po 1 stycznia 1998 r.

5. dawka promieniowania jaką człowiek może
przyjąć w ciągu roku − 1 mSv − milisiwert.
6. zdefiniowane współczynniki kwalifikacji
materiałów budowlanych do budownictwa
według wytycznych Instytutu Techniki Bu−
dowlanej. Współczynniki te winny mieć na−
stępujące wartości by materiał mógł być zasto−
sowany w budownictwie: 

f2 < 185 dla promieniowania alfa 
pochodzącego od radonu
f1 < 1 dla promieniowania gamma 
od pozostałych radionukleidów 
sumarycznie. 

III. Wyniki badań
1. Skała płonna na „paciorkowcach“ w Bq/kg:

226 Ra 71 − 104 * i 87 − 140 **
228 Ra 64 − 83 * i 52 − 64 ** 

współczynniki wynoszą odpowiednio:
f1 = 0,19 − 0,86 * i 0,63 − 0,80 **
f2 = 13 − 104 * i 87 − 140 **

2. Potok Goławiecki
a. Woda w kBq/m3 : 226 Ra 1,77 − 2,058 
a nawet do 4,215 * i 1,23 − 2,36 **
228 Ra do 3,83 * i ___ **

b. Osady denne w Bq/kg:
226 Ra 53 − 939 * i 71 − 118 **
228 Ra 311 − 1526 * i 74 − 170 **

3. Rzeka Gostynka 
a. woda w kBq/m3 − sumarycznie 1,5 −2 ,0*
i 0,43 **, zimą zawsze poniżej 0,7 *
b. osady denne w Bq/kg
226 Ra 95 −535 * i 123 − 149 **
228 Ra 138 − 669 * i 125 − 159 **

4. Wody dołowe KWK „Piast“ po przejściu
przez instalację do strącania radu − sumarycz−
nie 0,48 − 0,58kBq/m3 ** ( zanim wprowadzo−
no system strącania radu stężenia izotopów ra−
du w tych wodach wynosił sumarycznie jak w
osadniku wód dołowych w Bojszowach ). 

5. Osadnik wód słonych w Bojszowach 
ok. 10 kBq/m3 *

6. Radon w budynkach w Bq/m3 − 3 − 35 * i 8,2
− 163,9 ** − wynik najgorszy w piwnicy domu
opalanego gazem na terenie Bierunia Starego.
Przy potoku Goławieckim najgorszy wynik w
piwnicy 102 Bq/m3**
7. dawka promieniowania jaką może człowiek
przyjąć przebywając 2000 godzin w ciągu ro−
ku na terenie „Paciorkowców“, przy założeniu
najgorszych warunków wynosi: 0,23 mSv * −
0,31 mSv ** 

* wyniki badań przeprowadzonych przez
GIG ( radon badano latem kiedy jest większe 

przewietrzanie budynków, przez okres 
1 miesiąca) kilkuletnie badania od 1993 do
1998 r.

** wyniki badań przeprowadzonych przez
Instytut Fizyki Jądrowej z Krakowa ( okres ba−
dania radonu jesienno − zimowy przez okres 
3 miesięcy) badania przeprowadzono w
1999 r.

W świetle przedstawionych wyników moż−
na stwierdzić, że tylko wody potoku Goła−
wieckiego niosą ze sobą ponadnormatywne
stężenie radionukleidów. Zgodnie z wnio−
skiem wszystkich opracowań wody te należy
traktować jako nisko aktywny ciekły odpad
promieniotwórczy. Podobna sytuacja miała
miejsce w wodach rzeki Gostynki poniżej
zrzutu wód dołowych ze zbiornika Bojszow−
skiego. Jednak po uruchomieniu instalacji do
strącania radu na KWK „Piast“ sytuacja się
poprawiła i nie zanotowano jeszcze przekro−
czenia normy. Ale by upewnić się, czy rzeczy−
wiście tak jest, należy poczekać na wyniki ko−
lejnych badań. Stężenie radionukleidów w
osadach dennych Potoku Goławieckiego i
Rzeki Gostynki jest wyższe niż normalnie wy−
stępuje w naturze, ale osadów tych nie traktu−
je się jako odpad promieniotwórczy. Jednak
lokowanie ich na powierzchni ziemi musi być
uzgodnione. W tym miejscu należy dodać, że
po powodziach z 1997r. i 1999 r. stężenie ra−
dionukleidów w osadach dennych zmniejszy−
ło się znacznie ( nie jest pewne do końca czy
wniosek ten jest trafny, wyniki kolejnych ba−
dań winny dać na to odpowiedź ). Przed powo−
dziami wynosiło ono nawet dla 226 Ra 70 −
543 Bq/kg * i 228 Ra 163 − 1229 Bq/kg . Po
powodziach zanotowano następujące stężenia
226 Ra 13 −107 Bq/kg* 228 Ra 23 − 90 Bq/kg
* oraz 226 Ra 71 − 179 Bq/kg ** i 228 Ra 74
− 173 Bq/kg **. Stężenie radionukleidów w
skale płonnej na „Paciorkowcach“ jest wyższe
niż normalnie spotykane w przyrodzie. Zgod−
nie z wytycznymi Instytutu Techniki Budow−
lanej, materiał ten nadaje się do budownictwa,
a przebywanie na terenie „Paciorkowców“
przez 2000 godzin w ciągu roku nie powoduje
przyjęcia ponadnormatywnej dawki promie−
niowania. Przeprowadzono również badania

grzybów, roślin rosnących bezpośrednio na
skale i przy potoku Goławieckim. Nie stwier−
dzono nawet podwyższonych stężeń radionu−
kleidów w badanym materiale. Podobnie sytu−
acja wygląda w badanych próbkach gleb w re−
jonie potoku Goławieckiego, rzeki Gostynki, i
na trasie rurociągu wód słonych. Przeprowa−
dzone badania radonu w budynkach również
nie wykazują przekroczeń norm choć badania
prowadzono w piwnicach i na parterze budyn−
ków zlokalizowanych w pobliżu potoku Goła−
wieckiego. Mało tego wykonano badania stę−
żenia radonu w budynkach poza zagrożonym
terenem w celach porównawczych. Okazało
się, że największe stężenie radonu zmierzono
w budynku opalanym gazem zlokalizowanym
w Bieruniu Starym. 

Reasumując należy stwierdzić, że badania
wykazały ponad wszelką wątpliwość, że stę−
żenie radinukleidów w wydobywanej skale
płonnej jest większe niż to ma miejsce nor−
malnie w przyrodzie, jednak nie ma to wpły−
wu na warunki bytowe mieszkańców, a prze−
bywający na terenie „Paciorkowców“ ludzie
nie są narażeni na wchłonięcie ponadnorma−
tywnych dawek promieniowania. Jeśli chodzi
o wody potoku Goławieckiego należy je trak−
tować jako nisko aktywny ciekły odpad pro−
mieniotwórczy, jednak w świetle przeprowa−
dzonych badań fakt ten nie ma wpływu na po−
gorszenie warunków bytowych mieszkań−
ców. Awarie rurociągu wód słonych z KWK
„Piast“ do zbiornika wód słonych w Bojszo−
wach również nie miały większego wpływu
na zanieczyszczenie promieniotwórcze gleby
wzdłuż jego trasy. 

Choć rozpatrywane badania nie wykazały
jakiś szczególnie negatywnych skutków
zwiększonego stężenia radionukleidów, na
środowisko to problemu tego nie wolno baga−
telizować. Na pewno jak najszybciej trzeba
doprowadzić do likwidacji zrzutu wód doło−
wych z KWK „Ziemowit“ do potoku Goła−
wieckiego, bądź doprowadzić do oczyszczenia
tych wód z radu jak to ma miejsce w KWK
„Piast“, bowiem wody te, jak wiadomo z opra−
cowań należy traktować jak ciekły odpad pro−
mieniotwórczy. Jednak tym sprawom i innym
dotyczącym potoku Goławieckiego poświęci−
my kolejny artykuł.

GRZEGORZ PLEWNIOK

Śmieci 
do sąsiada

Dzikie obyczaje zaczynają się
ujawniać wśród części miesz−
kańców. Ponieważ za wywóz
śmieci trzeba płacić najlepiej
podrzucić je do sąsiada, niech się
martwi. Szczególnie, jeśli tym
sąsiadem jest szkoła przed którą
stoi duży kontener. Ostatnio za−
obserwowaliśmy jak awanturo−
wali się rodzice zatrzymanego na
gorącym uczynku młodzieńca
podrzucającego śmieci do śmiet−
nika przy Liceum. Jak myślicie,
czy szkoła nie musi płacić za wy−
wóz śmieci?

(Z. P) 
Eko

wystawa
Gorąco zapraszamy na wysta−

wę: „Dokąd zmierzasz błękitna
planeto?“ przygotowaną w Ju−
trzence z okazji Dnia Ziemi 2000
w ramach projektu Polskiego
Klubu Ekologicznego „Rozpal
niepokój o Ziemię“. Ekspozycja
zwraca uwagę nie tylko na pięk−
no naszej planety ale i zagroże−
nia związane z działalnością
człowieka. W czasie wystawy
trwającej od 17 do 19 kwietnia
odbędzie się aukcja „torby eko−
logicznej“ i lampek oliwnych
z której dochód przekażemy na
cele charytatywne. 

Uczniowie klas I b i I c Li−
ceum Ogólnokształcącego i opie−
kun szkolnego koła Ligi Ochrony
Przyrody — Grażyna Pyka. 

Przychodnia 
zostaje... 

... na ulicy Wawelskiej. Jak
nas zapewnił dyrektor Dariusz
Klimek nie ma planów likwida−
cji przychodni przy ulicy Wa−
welskiej. Na dotychczasowym
miejscu dyżury lekarskie pełnić
będą lekarze nowobieruńskiego
ZOZ−u. 

MOPS
zaprasza

W pierwszy i trzeci czwartek
każdego miesiąca w godz. 15.00−
17.00 w MOPS przy Wawelskiej
35 (wejście od podwórka) osoby
z problemami rodzinnymi mogą
uzyskać pomoc biegłego psycho−
loga. Wstępne zapisy w Bieruniu
Starym — w terenowym punkcie
MOPS na parterze budynku
Ośrodka Edukacji przy ul. Che−
mików (obok przychodni)
w godz. 8.00−11.00 w czwartki
12.00−15.30. Mieszkańcy Bieru−
nia Nowego w siedzibie MOPS
przy Wawelskiej 35 codziennie
od 8.00 do 15.00. Tam też, uzy−
skają pomoc osoby dotknięte
chorobą alkoholową, w każdy
poniedziałek miesiąca w godz.
16.00−18.00 

Elżbieta 
Małecka... 

... nauczycielka z naszego
gimnazjum — wzięła udział pod
koniec marca w elitarnej konfe−
rencji naukowej w Warszawie,
zorganizowanej przy współpracy
Ministerstwa Spraw Zagranicz−
nych. Pani Małecka jest sekreta−
rzem Towarzystwa Jana G. Blo−
cha i autorką bibliografii prac te−
go historyka myśli wojskowej
i teoretyka wojskowości. Na kon−
ferencji, bierunianka znalazła się
wśród takich osób jak Krzysztof
Skubiszewski, Stanisław Stom−
ma, Adam D. Rotfeld czy Le−
szek Wyszczelski. Tak utytuło−
wane grono z uznaniem przyjęło
referat Elżbiety Małeckiej: „Epo−
ka historycznej Hagi jej wielkie
wyzwania i próba pokojowej od−
powiedzi“. Gratulujemy.

Kryminałki: 
Przy ulicy Granitowej odna−

leziono zwłoki 50−letniego
mężczyzny, mieszkańca Bie−
runia, z otarciami naskórka.
Zarządzono sekcję zwłok. 

okaliaLL

W najbliższych dnia będzie-
my mogli uczestniczyć w du-
żym wydarzeniu artystycz-
nym jakim jest organizowany
od 1994 roku Przegląd Pieśni
Wielkopostnych. Nieżyjący
już Andrzej Hiolski, Lwowska
Orkiestra Kameralna, Pro Ar-
te Ecclesiastica oraz liczne zna-
ne i utytułowane chóry wystę-
pujące w pierwszych edycjach
tej imprezy od początku wy-
znaczyły jej wysoki poziom ar-
tystyczny. 

Impreza z biegiem czasu ewolu−
owała początkowo w stronę bienna−
le, ze zmagań konkursowych w stro−
nę prezentacji a pieśni wielkopostne
uzupełniono o pieśni wielkanocne.
Dzięki temu przedsięwzięciu udało
się poszerzyć repertuar wielu chó−
rów które dotychczas w sferze pie−
śni kościelnych koncentrowały się
zwłaszcza na utworach kolędo−
wych. Od samego początku działa−
niom tym patronuje ksiądz biskup
Gerard Bernacki. Współorganiza−
torem imprezy jest Bieruński Ośro−
dek Kultury a moderatorem — Ja−
nusz Muszyński. Tradycyjnie prze−
gląd rozpocznie się w piątek drogą
krzyżową w kościele w Hołdunowie
gdzie wystąpią zespoły Pro Arte Ec−
clesiastica i Ex Animo z Kobióra.
W sobotę odbędą się prezentacje
pieśni wielkopostnych i koncert fi−
nałowy w kościele św. Barbary
w Bieruniu a w niedzielę wykonanie
Pasji. Koncertował będzie również
zespół Śląsk. 

Zapraszamy.

Zespół „Śląsk w Bieruniu”

Koncert pieśni wielkopostnych
i wielkanocnych

Grupa młodzieży I klasy bieruń−
skiego gimnazjum po raz pierwszy
ma okazję wykorzystać swój wolny
czas w sposób tak przyjemny i poży−
teczny, rozwijając swoje umiejętno−
ści interpersonalne, ucząc się zacho−
wywania w określonych sytuacjach
i uzyskując odpowiednie wiadomo−
ści o środkach uzależniających. 

Program opiera się na założeniu,
że najlepszą drogą do uniknięcia
uzależnienia od alkoholu, narkoty−
ków, nikotyny i innych środków
zmieniających świadomość jest roz−
wój umiejętności interpersonalnych
i całej osobowości. 

Alkohol i narkotyki pociągają
tych młodych ludzi, którzy nie wi−
dzą przed sobą przyszłości i nie ma−
ją o sobie dobrego zdania. Ludzie
o wysokim poczuciu własnej warto−
ści i kontroli nad własnym życiem
są bardziej skłonni dbać o siebie
i swoje zdrowie, podejmują dobrze
przemyślane decyzje i sensownie
zachowują się w sytuacjach konflik−
towych. 

W klimacie bezpieczeństwa i za−
ufania członkowie grupy aktywnie
uczestniczą w ćwiczeniach, dzielą
się swoimi odczuciami na temat ich
sensu i możliwości zastosowania
w życiu. 

Program zawiera takie tematy
jak: umiejętność współżycia w gru−
pie, rozwój empatii czyli umiejętno−
ści wczuwania się w przeżycia dru−
giej osoby, poczucie własnej warto−
ści, podejmowanie decyzji, porozu−
miewanie się z innymi, asertywność,
radzenie sobie ze stresem. 

Dobra komunikacja to niezbędny
warunek, by młodzi ludzie mogli
rozmawiać z dorosłymi na obraźli−
wy temat uzależnień w sposób
otwarty i nie zagrażający. 

Trudności w kontaktach z rówieśni−
kami w wyrażaniu własnych poglą−
dów, zainteresowań i wartości, w opie−

raniu się naciskom grupy, a takie uczu−
cie skrępowania w różnych sytuacjach
społecznych może doprowadzić mło−
dego człowieka do zainteresowania się
alkoholem i narkotykami. 

Picie lub ćpanie staje się metodą
radzenia sobie w trudnych sytu−
acjach społecznych; alkohol ma uła−
twiać kontakty z innymi, wspólny
papieros — dawać poczucie przyna−
leżności do grupy. 

Stąd ogromne znaczenie umiejęt−
ności porozumiewania się — dzięki
nim ludzie nabierają przekonania, że
potrafią poradzić sobie w kontak−
tach z innymi bez uciekania się do
narkotyków. 

Asertywność, to umiejętność,
dzięki której ludzie otwarcie wyra−
żają swoje myśli, uczucia i przeko−
nania nie lekceważąc uczuć i poglą−
dów swoich rozmówców. 

W sytuacjach konfliktowych
umiejętności asertywne pozwalają
osiągnąć kompromis bez poświęca−
nia własnej godności i rezygnacji
z uznawanych wartości. 

Ludzie asertywni potrafią powie−
dzieć „nie” bez wyrzutów sumienia,
złości czy lęku. 

Program zawiera takie wiadomo−
ści i ćwiczenia, które uczą radzenia
sobie ze stresem, gospodarowania
czasem, pozytywnego myślenia
oraz stawiania sobie sensownych,
możliwych do osiągnięcia celów. 

Młodzież doceniła taką formę spę−
dzania wolnego czasu i od połowy lu−
tego systematycznie uczęszcza na za−
jęcia, które odbywają się w sobotę
w godzinach od 9.00 — 13.00
w świetlicy Szkoły Podstawowej
w Ścierniach i potrwają do połowy
kwietnia, mimo żalu niektórych
uczestników, że „nie do wieczora i nie
przez cały rok”, bo „w domu nudno”. 

Maria Kołodziej
psycholog PPP w Bieruniu

— prowadząca zajęcia

Jak żyć z ludźmi
To nazwa programu profilaktycznego dla młodzieży realizo-

wanego w formie zajęć warsztatowych, a finansowanego przez
władze Miasta Bierunia. 

Rada Miasta, Urząd Miasta Bieruń 
Bieruński Ośrodek Kultury

serdecznie  zapraszają na

pod  patronatem  
J. E. Ks. biskupa dr Gerarda Bernackiego

W ROKU JUBILEUSZOWYM 2000

14.04.2000 PIĄTEK

g. 18.30 INAUGURACJA: DROGA KRZYŻOWA 
Z  PIEŚNIAMI WIELKOPOSTNYMI
w  wyk. chórów  kameralnych  „Pro Arte 
Ecclesiastica”, „Ex Animo”dyr. Janusz Muszyński

„Korona”  dyr. Joanna Figura

Kościół p.w. Chrystusa Króla, Lędziny − Hołdunów

15.04.2000 SOBOTA

g. 14.30 PREZENTACJA PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH
g. 16.00 KONCERT FINAŁOWY PIEŚNI PASYJNYCH  

I WIELKANOCNYCH
w wyk. Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

im. Stanisława Hadyny Kościół
p.w. Św. Barbary, Bieruń Nowy, ul. Kościelna 3

16.04.2000 NIEDZIELA

g. 10.00  PASJA wg św. Mateusza K. Hoppe
w wyk. chóru  "Polonia"     dyr. J. Muszyński

Kościół p.w. św. Bartłomieja w Bieruniu Starym

g.10.00 w wyk. chóru Harmonia"   dyr.  A.  Kojdecki

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana  Jezusa

PREZENTACJE
PIEŚNI
WIELKOPOSTNYCH

Podsumowanie wyników badań 
zagrożenia radiologicznego 
wybranych obszarów Miasta Bierunia



Jednak hasła, nawet najlep−
sze nie rozwiążą ogromnej licz−
by problemów, które są udzia−
łem ludzi niepełnosprawnych
— inwalidów. 

Brak finansowych i organiza−
cyjnych możliwości uczestni−
czenia w turnusach rehabilita−
cyjnych, brak środków na za−
kup niezbędnego sprzętu reha−
bilitacyjnego — to tylko jedne
z wielu problemów. Te i inne
niedomogi czynią z życia więk−
szości osób niepełnosprawnych
koszmar, spychają na margines
społeczny. Konieczne tu jest
działanie władz samorządo−
wych. 

Z dotychczasowych doświad−
czeń wiemy, że władze naszego
miasta wiele uczyniły w zakre−
sie pomocy rodzinom osób nie−
pełnosprawnych. Mamy nadzie−
ję, że tak będzie nadal, że po−
moc ta — jak głosi hasło, bę−
dzie „wizytówką kultury naro−
du”.... bieruńskiego, a życie lu−
dzi niepełnosprawnych uczyni
bardziej znośnym. 

W tym roku DZIEŃ INWA−
LIDY w Bieruniu w Zarządzie
Oddziału Miejskiego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów obchodzony będzie
26 i 27 kwietnia w Kino−T−
eatrze „Jutrzenka”. Wszystkich

członków Związku, inwalidów,
niepełnosprawnych serdecznie
zapraszamy na nasze spotkanie
po wcześniejszym zgłoszeniu
swojego udziału w biurze ul.
Spiżowa 1 w Bieruniu. 

O uśmiech i radosne chwile
dla uczestników spotkania za−
dba Zespół Folklorystyczny
„Bierunianki”, który przywita
nas słowami piosenki: 

„Z okazji DNIA INWALIDY
Dziś w BOK−u święto mamy, 
Rencisto i emerycie
Pięknie Cię witamy”. 

✧ ✧ ✧
Następne spotkania we

wszystkich kołach naszego
związku odbywać się będą
w miesiącu maju z okazji DNIA
MATKI, o czym poinformujemy
w majowym wydaniu RODNI. 

Informować będziemy także
o wyjazdach wycieczkowo−
pielgrzymkowych, na które są
już przyjmowane zapisy w biu−
rze Związku. 

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych —
świąt radości życia, prawdzi−
wej wolności i wzajemnej mi−
łości — składamy członkom
najserdeczniejsze życzenia. 

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

„Równe szanse w życiu społecznym dla ludzi sprawnych
i niepełnosprawnych — wizytówką kultury narodu”
to hasło obchodzonego w Polsce od ponad 40 lat
„ŚWIATOWEGO DNIA INWALIDY”

Spełniając obietnicę złożoną
podczas ostatniej sesji Rady
Mieszkańcami osiedla HO-
MERA, w dniu 22.03.2000 r.
doszło do spotkania, w któ-
rym wzięli udział: radni Bie-
runia Starego, przedstawiciele
jednostek organizacyjnych
gminy, przedstawiciel, właści-
ciel substancji mieszkaniowej
osiedla oraz nowego podmio-
tu, który będzie administro-
wał zasobami i bardzo liczne
grono mieszkańców. Szacun-
kowo w spotkaniu wzięło
udział ok. 130 mieszkańców.
Rolę gospodarza pełnił Bur-
mistrz Ludwik Jagoda, który
dokonał prezentacji osób za-
proszonych oraz krótkiej cha-
rakterystyki pozycji prawnej
gminy wobec mieszkańców
osiedla. 

Spotkanie zdominowały różne
aspekty zawiłości prawnych
związanych ze stanem technicz−
nym osiedla, sposobem admini−
strowania jego zasobami w tym
gospodarowaniem środkami fun−
duszu odtworzeniowego. Mimo
wielokrotnej próby oraz zachęt
podejmowanych przez Burmi−
strza do podnoszenia różnych
problemów, wracał jak bumerang
ten sam temat. 

W celu uporządkowania fak−
tów oraz zaprezentowanie w spo−
sób przejrzysty problemów, które
zostały zgłoszone należy zwrócić
uwagę na przyczyny determinacji
mieszkańców. Zarządzającym
substancją mieszkaniową, któ−
rym po przekształceniu się byłe−

go FSM we FIAT AUTO PO−
LAND SA została FSM — Wy−
twórnia Wyrobów Różnych
z Bielska Białej. Substancję tą
przekazała do administrowania
powołanemu przez siebie pod−
miotowi czyli Fundacji EURE−
KA, a ściślej wydzierżawiła mie−
nie. Tworząc Fundację stała się
Fundatorem. 

Pokłosiem gospodarowania
mieniem osiedli będących wła−
snością Skarbu Państwa w zarzą−
dzie FSM — WWR jest to co wi−
dać gołym okiem czyli bardzo zły
stan techniczny substancji miesz−
kaniowej i infrastruktury osiedli.
Właściciel podjął działania zmie−
rzające do likwidacji Fundacji
EUREKA. Jej miejsce ma zająć
Spółka mieszkaniowa FSM. Taka
jest rzeczywistość przedstawiona
telegraficznie. 

Na pewno potrzebne będzie
szczegółowe rozliczenie osób od−
powiedzialnych za doprowadze−
nie do takiego stanu technicznego
osiedla, ale zrobią to organy
kompetentne. Należy w to wie−
rzyć i w tym miejscu przejść do
sedna. 

Reprezentujący FSM WWR
SA członek Zarządu Jan Korus
oraz prezes nowego administrato−
ra osiedla czyli Spółki Mieszka−
niowej FSM Mirosław Sitko
wielokrotnie zabierając głos na−

wiązywali do motywu przewod−
niego, który sami zaproponowali,
czyli deklaracji niezwłocznego
przekazania substancji mieszka−
niowej osiedla gminie na wła−
sność lub do administrowania. 

Trudno stwierdzić czy było to
wskazanie mieszkańcom przy−
szłości dla zrobienia wrażenia
w przekazaniu, że nie będzie
grzebania w ponurej przeszłości.
Faktem jest możliwość prawna
takiego rozwiązania. Nie może
to jednak nastąpić z dnia na
dzień, gdyż jest to problem zło−
żony, leżący m.in. w gestii Rady
Miejskiej. Próbując sterować
dyskusją mieszkańców, były
przewodniczący Rady Osiedla
Andrzej Babiuch przedstawiał
problemy, które następnie 
podejmowali mieszkańcy. Łącz−
nie głos zabrało 14 osób, w tym
niektórzy po kilka razy, nie li−
cząc prób zbiorowej dyskusji.
Zabierający głos m.in.: wyrażali
wolę aby gmina przejęła na wła−
sność substancję mieszkaniową
osiedli, pytano o dalszy los byłej
dyrekcji FSM, perspektywę po−
prawy stanu technicznego drogi
dojazdowej, oświetlenia ze−
wnętrznego, estetyki klatek
schodowych itd. Mieszkańców
interesowało to, ile trzeba będzie
zapłacić aby bloki były remonto−
wane, czy będą wyciągnięte

konsekwencje wobec EUREKI
i czy dojdzie do konfrontacji
władz tej Fundacji z mieszkań−
cami. Padły pytania o możliwość
odliczania nakładów na remonty
poniesione przez mieszkańców
z podatków, sposób rozliczania
wpłaconych kaucji itd. Miesz−
kańców interesowały również
sprawy ewentualnej podwyżki
czynszu, wprowadzenia czynszu
regulowanego oraz rozliczania
funduszu odtworzeniowego.
Zgłoszono fuszerki w remontach
wykonanych przez EUREKĘ.
Pytano o pokrycie kosztów za
10 — 15 % mieszkańców, któ−
rzy nie płacą czynszów. 

Burmistrz, względnie zapro−
szeni przedstawiciele odpowia−
dali na pytania dotyczące infra−
struktury. Na pytania dotyczące
pomocy społecznej odpowiadała
kierownik MOPS−u — Jadwiga
Milewska. Przebieg spotkania
na pewno został wypaczony
obecnością gości z Bielska Bia−
łej, tym niemniej zapowiedź
Burmistrza, że gmina w ramach
możliwości na pewno zajmie się
elementami infrastruktury zosta−
ła z zadowoleniem przyjęta
przez mieszkańców podobnie
jak zadeklarowanie podjęcia te−
matu przejęcia całej substancji
mieszkaniowej osiedla. 

JERZY STOK

Problemy mieszkańców
Osiedla Homera

Ponad godzinny program złożo−
ny między innymi z utworów Ba−
cha, Beethovena i mniej znanych
kompozytorów zafundowały bie−
ruńskiej publiczności Gertrude
Seyffer, grająca na skrzypcach
i Renate Rynski na fortepianie.
Nie zabrakło na nim też przedsta−
wicieli władz miasta w osobach
burmistrza Ludwika Jagody
i przewodniczącego R.M. Ryszar−
da Piskorka oraz powiatu, który
reprezentował starosta Piotr Czar−
nynoga. 

Doskonałość jest tak rzadkim
gościem w naszym świecie,
a w szczególności w Bieruniu, że
im więcej tego typu imprez, tym
lepiej. Sonaty Jana Sebastiana Ba−
cha oraz utwory Ludwiga van
Beethovena i czeskiego kompozy−
tora Martinu zagrane przez arty−
stów, dowiodły, iż nie jest to aż
tak trudna muzyka w odbiorze.
Myślę, że dzisiejszy koncert to
udowodnił — powiedział nam sta−
rosta Piotr Czarnynoga. 

Koncert uświetniło jeszcze jed−
no miłe wydarzenie. Przyjaciel
Bierunia, profesor Werner Ryn−
ski niedawno w konsulacie pol−
skim w Monachium otrzymał bar−
dzo wysokie odznaczenie polskie,
Krzyż Oficerski Orderu Zasługi,
nadany mu przez prezydenta
Aleksandra Kwaśniewskiego. 

Nasze miasto poniekąd przy−
czyniło się do tego. Anna Heller,
korespondentka niemieckiej pra−
sy, utrzymywała z nami kontakt,
a na co dzień mieszkała w War−
szawie. To dzięki niej udało nam
się poznać i nawiązać kontakty
z prof. W. Rynskim — mówi Lu−
dwik Jagoda, burmistrz Bierunia. 

Jestem pełen optymizmu, że
będzie jeszcze więcej tego typu
okazji do wspólnych spotkań. 

W czasie tegorocznych waka−
cji, jak zapowiedział to już ofi−
cjalnie profesor Rynski będzie tu
ze swoimi studentami. Jesienią
z okazji „Dni Bierunia” zaprosili−
śmy do nas burmistrza Gundelfin−
gen. Warto dodać, że niedawno
odbyły się tam wybory samorzą−
dowe. Zmieniła się aż połowa
składu osobowego rady, stąd
chcemy im pokazać, że nadal za−
leży nam na partnerstwie naszych
miast — dodaje burmistrz Jagoda. 

Po koncercie jeszcze raz przed−
stawiciele władz miasta i powiatu
złożyli gratulacje, prof. W. Ryn−
skiemu z okazji nadania mu przez
władze naszego kraju tak wyso−
kiego odznaczenia. Na sam ko−
niec, w swoim krótkim wystąpie−
niu, zacny gość omówił najbliższe
plany działalności Stowarzyszenia
Niemiecko−Polskiego Partnerstwa
i Współpracy z Guldenfingen.

DAMIAN KOSTYRA

Kameralnie w Jutrzence
Stara przyjaźń nie rdzewieje — mówi przysłowie. Tak jest

w przypadku współpracy Bierunia i partnerskiego miasta Gun-
delfingen. Dowodem dobrze układających stosunków był kon-
cert muzyki poważnej zorganizowany w kino-teatrze „Jutrzen-
ka” w dniu 19 marca. 

Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela Palmo−
wa, która zwana jest też „kwietną”. Miała ona
upamiętnić uroczysty wjazd Chrystusa do Jero−
zolimy. Stąd obyczaj procesji z palmami. Za−
zwyczaj są złożone z gałęzi leszczyny, różnych
ziół, wierzby, cisu, sosny, bądź jałowca. Ponie−
waż miała lecznicze właściwości połykano jej
pąki, by uchronić się przed bólem gardła. Chro−
niła dom od uderzenia piorunów, dlatego wkła−
dano ją w strzechy. Krzyżyki wykonane z palmy
i zatknięte na polu strzegły zasianego ziarno
przed zniszczeniem. 

Innym ważnym symbolem życia sięgającym
jeszcze czasów pogańskich (celtyckich?) jest
zwyczaj zdobienia jaj. Malowanie i kraszanie
rozpoczynało się zwykle w czwarty i piąty dzień
Wielkiego Tygodnia. Zajmowały się tylko ko−
biety — jajko jest przecież symbolem upragnio−
nej płodności. W zależności od regionu i stanu
społecznego stosowane były różne metody zdo−

bienia jaj: farbowano je w naturalnych barwni−
kach, malowano cierpliwie pędzelkiem lub wy−
skrobywano na skorupce zdobnicze motywy. Pi−
sanki służyły nie tylko jako ozdoba stołu wielka−
nocnego. Obdarowywano nimi także najbliższą
rodzinę. 

W Wielka Sobotę posyłano dzieci ze świę−
conką. Proboszcz lub wikary święcili przyno−
szone do kościoła w wiklinowych koszykach
Boże dary: jajka, chleb, wędlinę, sól, chrzan.
Obowiązkowo w przystrojonym koszyku znaj−
dował się Baranek z ciasta lub cukru z karmazy−
nową chorągiewką. 

Wielka Sobota to również dzień święcenia
ognia — symbolu oczyszczenia i wody — sym−
bolu życia. Zapalenie i poświęcenie ognia zwia−
stowało nadejście Wielkanocy — czasu radości,
życia, wiosny, końca postu, umartwień, smutku.
Poświęconą wodą skrapiano domostwa i miesz−
kających w nich domowników. 

Niedzielę, pierwszy dzień Wielkanocy, roz−
poczynało uroczyste rodzinne śniadanie. Ojciec
rodziny dzielił wszystkich święconym. Dzielono
się jajkiem i składano świąteczne życzenia. 

Wielką Niedzielę spędzano zawsze w gronie
najbliższych. Zakazane były wtedy wizyty
krewnych i znajomych. Drugi dzień Wielkano−

cy, Lany Poniedziałek, był bardziej towarzyski.
Pamiętam, że zawsze chodziliśmy z braćmi od
domu do domu, śpiewając: „Przyszli my tu po
Śmierguście, ale nos tu nie opuście, dejcie nom
tu kopa jajec i szpyreczka jako palec! ' Wtedy
gospodarzom nie pozostawało nic innego, jak
tylko ugościć nawiedzających ich dom. Dodać
należy, że wędrowało się zwłaszcza tam, gdzie
były piękne panny — takie w sam raz do lania. 

RAFAŁ JONKISZ 

Noc Wielkiej Nadziei
Wielkanoc jest symbolem zwycięstwa

dobra nad złem, światłości nad ciemnością,
wiosny na zimą. Jej obrzędy symbolizują
nadejście, odrodzenie się życia. Tu łączy się
obrzędowość katolicka z ludową.

Porąbek — słowo bliskie każde−
mu z mieszkańców Bierunia,

określa nie tylko historyczną niemal
500−letnią nazwę wsi, ale — coraz
częściej — kojarzone jest ze Stowa−
rzyszeniem Miłośników Ziemi Bie−
ruńskiej „Porąbek”. Wystawy, wy−
dawnictwa i liczne imprezy, to tylko
niektóre przejawy aktywności Sto−
warzyszenia.. Porąbek ma charakter
otwarty i dlatego do udziału w oko−
licznościowej wystawie zaprosił or−
ganizacje, stowarzyszenia, koła, ze−
społy i związki nowobieruńskie. Nic
więc dziwnego, że powstała wspa−
niała ekspozycja, ściągająca do Świe−
tlicy Środowiskowej przy ulicy Re−
mizowej tłumy zwiedzających. Może
nie widać tego na naszym zdjęciu, ale
nie mogliśmy się zdecydować, czy
pokazać zwiedzających czy interesu−
jące eksponaty. Wystawie towarzy−
szył starannie przygotowany folder
który młodzieży przybliży a starszym
pozwoli uporządkować wiedzę o bo−
gactwie bieruńskiej kultury. 

W jednym z najbliższych nume−
rów Rodni postaramy się przedsta−
wić szerzej zarówno Stowarzyszenie
Porąbek jak i panoramę grup uczest−
niczących w tej ciekawej wystawie. 

Nowobieruńskie 2000
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Jest wykonawca
gimnazjum

Wykonawcą rozbudowy budyn−
ku liceum ogólnokształcącego na
cele gimnazjum zostało wybrane
w drodze przetargu Przedsiębior−
stwo Budowlano Inżynieryjne Bu−
mex z Mysłowic. Zgodnie z plana−
mi, prace rozpoczną się w kwietniu
tego roku a w sierpniu 2001 r.
obiekt będzie „oddany pod klucz. '

Nowa kanalizacja 
Wkrótce rozpocznie się budowa

dalszej części kanalizacji sanitarnej
która będzie dążyła do oczyszczal−
ni ścieków w Bieruniu Starym. Pra−
ce potrwają od kwietnia do końca
sierpnia. Wykonawcą będzie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe Michał
Okruta sprawdzone w działaniu
gdyż już w 1994 r wykonywało po−
dobne prace w naszym mieście. 

Remont przychodni 
Rozpoczęto prace które biegną

zgodnie z harmonogramem przy re−
moncie przychodni na osiedlu Gra−
nitowa. Prace jak twierdzi dyrektor
przychodni Dariusz Klimek trwają
24 godziny na dobę. Jest to trudny
obiekt do remontu gdyż obok prac
budowlanych równolegle trwa le−
czenie pacjentów. Generalny re−
mont z odkuciem tynków, wymia−
ną podłóg, wymianą instalacji mo−
że jest uciążliwy obecnie — choć
ekipy remontowe i lekarze starają
się jakoś godzić wymuszone są−
siedztwo — ale z pewnością ko−

nieczny. Wykonawcą remontu jest
bieruński Carbud. Wprawdzie pla−
ny zakładają zakończenie remontu
w roku 2002 ale jeśli nie wystąpią
nieprzewidziane okoliczności− zda−
niem pani Urszuli Krause Michuł−
ka naczelnika Wydziału Inwestycji
i Remontów Urzędu Miasta — być
może uda się zakończyć remont
w roku przyszłym. 

Największy remont trwa obecnie
na parterze gdzie funkcjonować bę−
dzie przychodnia dla dzieci. Dlate−
go też konieczne było wyłączenie
apteki. Termin wyprowadzenia ap−
teki był kilkakrotnie przesuwany.
Na razie, najbliższa apteka dla
mieszkańców Nowego Bierunia
znajdować się będzie na ul. Wawel−
skiej przed przejazdem kolejowym.
Jednocześnie, firma GPUH dekla−
ruje, że utworzy w ciągu 2 miesię−
cy aptekę w sklepie naprzeciwko
przychodni. 

Będzie Rondo 
Kolejną ważną inwestycją

w mieście jest modernizacja skrzy−
żowania przy kopalni Piast w rejo−
nie ulic Warszawska, Węglowa,
Granitowa. Po przeanalizowaniu
kilku wariantów rozwiązania tego
komunikacyjnego węzła gordyj−
skiego mówi zastępca burmistrza
Jan Podleśny — komisja uznała,
że najlepszym rozwiązaniem bę−
dzie budowa Ronda. Trwają już
prace nad dokumentacją projekto−
wą, w budżecie zabezpieczono pie−
niądze na realizację tej inwestycji
i być może — jesienią w Bieruniu
będziemy mieli pierwsze Rondo.
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Ostro wystartowało Gimna−
zjum nr 1 w Bieruniu odnosząc
prawie od początku liczące się
sukcesy. Pierwszy — na skalę
wojewódzką — za sprawą ucznia

Mariusza Tamowskiego, który
zakwalifikował się do finału woje−
wódzkiego w konkursie biblijnym
(uczeń przygotowywany przez pa−
nią Katarzynę Michalską). 

Kolejny — to mistrzostwo po−
wiatu w piłce siatkowej dziewcząt
co jest dla szkoły największym
osiągnięciem sportowym (druży−
nę przygotowała pani Katarzyna
Śleziona). Szkolne drużyny pił−
karskie zajęły również dwa
pierwsze miejsca w halowym tur−
nieju otwartym dla gimnazjów
i klas ósmych. Uczeń Mateusz
Kachel został wicemistrzem po−
wiatu w szachach a szkoła druży−
nowo zdobyła wicemistrzostwo.
Jest to efektem pracy w gimna−
zjalnym kółku szachowym
w gimnazjum prowadzonym
przez pana Andrzeja Wilka. 

❋ ❋ ❋
20 marca gościem szkoły był

profesor Werner Rynski z Nie−
miec, który przy okazji wizyty
w Bieruniu został zaproszony do
gimnazjum przez dyrektora
Grzegorza Bizackiego. Profesor
jest założycielem i przewodniczą−
cym Niemiecko−Polskiego Sto−
warzyszenia Partnerskiego Gun−
delfingen, liczącego ponad 200
członków w Niemczech oraz
w Polsce (w Katowicach i w Bie−
runiu). Gość oglądał klasopra−
cownie, gazetki przygotowane
przez uczniów, interesował się
tym co dzieje się w szkole. Tema−
tem rozmów była możliwość na−

wiązania współpracy bieruńskie−
go gimnazjum z jedną ze szkół
w niemieckim Gundelfingen.
Profesor Rynski stwierdził że ta−
ka współpraca, polegająca m.in.
na wymianie młodzieży, po
uzgodnieniu jej zasad jest możli−
wa. Profesor był zaskoczony wy−
glądem gimnazjum, jego wyposa−
żeniem i kolorystyką. Młodzież
powitała gościa w języku nie−
mieckim, składając wiązankę
kwiatów na ręce jego małżonki
Renate Rynski. 

Z dużym zainteresowaniem
profesor obejrzał album o ślą−
skich noblistach, opracowany
przez uczniów gimnazjum pod
opieką pani Danuty Wagstyl−
Majewskiej, gdzie znajdują się
również nobliści niemieccy. Praca
ta, oraz album o obiektach sakral−
nych z drewna na ziemi pszczyń−
skiej zostały wysłane na konkurs
regionalny do Katowic. Album —
opracowany przez gimnazjalistów
pod opieką pani Elżbiety Małec−
kiej, powstał po odwiedzeniu
wszystkich przedstawionych za
pomocą rysunków i fotografii ko−
ściółków. 

Żegnając gości, dyrektor Grze−
gorz Bizacki wyraził nadzieję, że
nie jest to ostatnia wizyta tak sza−
cownych gości a jej owocem bę−
dzie współpraca gimnazjum z jedną
ze szkół w Gundelfingen. Profesor
podziękował za serdeczne przyję−
cie, a panu Wojtkowi Sowie — na−
uczycielowi niemieckiego, wysta−
wił „szóstkę” za posługiwanie się
językiem niemieckim. 

❋ ❋ ❋
Ciekawy przebieg miała gim−

nazjalna uroczystość obchodów

„Dnia Wiosny” (dla uczniów:
„Dzień Wagarowicza”). Z tej oka−
zji odbył się międzyklasowy kon−
kurs, polegający na przedstawie−
niu scenek kabaretowych, piosen−
ki, wykonaniu okolicznościowe−
go plakatu, oraz ułożeniu wiersza
przez poszczególne klasy. Zaba−
wa była wspaniała, wprawdzie
kosztem lekcji, ale najważniejsze
było to, że gimnazjaliści zamiast
wałęsania się poza szkołą w tym
dniu, w przeważającej większości
wybrali pobyt w szkole. Nagrody
w konkursie były atrakcyjne:
pierwsze miejsce to wycieczka
klasowa, drugie — 100 zł., trzecie
— 50zł. 

❋ ❋ ❋

Również w niedalekiej przy−
szłości będą się działy w szkole
ciekawe rzeczy. W maju odbędzie
się tu Powiatowy Turniej Wiedzy
Samorządowej z udziałem
wszystkich gimnazjów z powiatu
tyskiego. 

Szkoła przymierza się w przy−
szłym roku szkolnym do otwarcia
klas ekologicznych. Wkrótce roz−
pocznie się wyposażanie sal lek−
cyjnych w wyremontowanym
segmencie „A” oraz biblioteki
szkolnej. Na otwarcie czeka też
gotowa kawiarenka gimnazjalna. 

Przy takim wsparciu finanso−
wym ze strony władz miasta, ja−
kie uzyskało to gimnazjum, moż−
na z pewnością stwierdzić, że
pierwsze skutki wprowadzenia re−
formy edukacji w tej placówce
przynoszą efekty, co należy połą−
czyć z zaangażowaniem Rady Pe−
dagogicznej, która od dnia 1wrze−
śnia wykonała ogrom pracy dy−
daktyczno−wychowawczej. 

26 marca z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Teatru, w ki-
noteatrze „Jutrzenka” można
było zobaczyć przedstawienia
przygotowane przez bieruń-
skich uczniów z SP nr 1 oraz
teatru młodzieżowego „Epide-
mia” działającego przy Bie-
ruńskim Ośrodku Kultury. 

Najmłodsi przygotowali dla pu−
bliczności „Kopciuszka“ w reżyserii
nauczycielki Barbary Nowak. Swój
program zaprezentowała również
młodzież z teatru „Epidemia“. Od
początku tworzą go uczniowie z LO
im. Powstańców Śląskich. 

— Wszystko zaczęło się zimą
1996 roku. Od początku naszego ist−
nienia nie stawialiśmy sobie żad−
nych ograniczeń. To, że obecnie zaj−
mujemy się ruchem wynika z faktu,
iż jest to najbardziej prosta i komu−
nikatywna forma kontaktu z widow−
nią. Słowo, teatr dramatyczny wy−
maga zaś ogromnej pracy i podlega
surowym prawom. Stworzenie te−
atru na dobrym poziomie wymaga
sporego nakładu pracy. Dojście do
słowa w teatrze wiedzie poprzez
ruch, gest i ekspresję — mówi
Adam Radosz, opiekun Teatru
Młodzieżowego „Epidemia“. 

W ubiegłym sezonie przygotowali
spektakl zatytułowany „Poszukiwa−

cze dusz“, który powstał w wyniku
warsztatowych poszukiwań całego
zespołu, fascynacji niezwykłym re−
kwizytem, skrótem myślowym, iro−
nicznym żartem kpiącym z rzeczywi−
stości. To, co pokazali w ostatnią nie−
dzielę marca na scenie „Jutrzenki“,
mieści się w tych kategoriach. Po−
przez ruch, gestykulację i mimikę,
naśmiewali się z naszej rzeczywisto−
ści i otaczającego nas świata. Najlep−
szym tego przykładem były etiudy
„Winda“ i „Szwedzki stół“. 

— Szkoda, że ten dzień jest tylko
raz w roku. Ludzie przypominają so−
bie o istnieniu teatru, zaczynają się
wtedy odbywać jakieś większe im−
prezy. Miłe, ale krótkie. W codzien−
nej rzeczywistości jest on dla elity.
W mniejszych miejscowościach nie
ma żadnych tradycji teatralnych.
Ogromnie cieszę się, że bieruńska
młodzież zaczyna szukać. W tym mo−
mencie ci młodzi ludzie zaczynają
patrzeć innymi kategoriami.

Potrafią odróżnić dobry teatr od
złego i wiele o nim dyskutować, ale
i tworzyć. Dzisiaj podział na teatr
profesjonalny i amatorski nie funk−
cjonuje. Mówimy tylko na dobrym
lub złym teatrze. Naszym zadaniem
jest zaspokoić oczekiwania widzów,
stanąć na wysokości zadania. Te−
atry poszukujące, a takimi najczę−
ściej są te amatorskie, muszą odna−
leźć własną drogę, swój środek wy−
razu i cel — dodaje A. Radosz. 

Młodzi licealiści udowodnili, że
odnaleźli swoją własną drogę, śro−
dek wyrazu i cel. Chcą dalej się roz−
wijać i uprawiać nowe formy. 

Gartulacje i życzenia dla naszych
młodych aktorów złożyli: przewod−
niczący Rady Miasta Ryszard 
Piskorek, dyr. BOK Irena 
Grabowska i przewodniczący ko−
misji Kultury, Oświaty i Sportu 
Stanisław Wawrzyniak

DAMIAN KOSTYRA

Tradycją się stało, że w „Dniu
Ziemi”, który przypada 22 kwiet−
nia w szkołach organizowane są
różnego rodzaju imprezy, konkur−
sy o tematyce związanej z szeroko
rozumianą ochroną środowiska.
A że nasze dzieci i młodzież tą te−
matykę szczególnie polubiły
świadczą wyniki konkursów or−
ganizowanych na szczeblu woje−
wództwa i jeszcze wyżej. Nie ma
roku, by przynajmniej jednego
konkursu młodzi Bierunianie nie
wygrali. Duża w tym zasługa na−
uczycieli, którym dziękujemy za
poświęcenie niejednokrotnie swo−
jego prywatnego czasu. 

Oprócz konkursów nasza mło−
dzież prowadzi akcje sprzątania
wcześniej wyznaczonego terenu.
W tym miejscu zwracamy się
z prośbą do mieszkańców i firmy
o włączenie się w tą akcję którą
przeprowadzimy w tygodniu po−
przedzającym Wielki Tydzień.
Nawiążmy do starych dobrych
tradycji i posprzątajmy przynaj−
mniej wokół własnych posesji, by
miasto trochę odciążyć od walaja−
cych się ton odpadów. Jednocze−
śnie apelujemy, by nie wyrzucać
śmieci byle gdzie. Im mniej wy−
rzucimy tym mniej będziemy

mieli do sprzątania, a pieniądze
tak zaoszczędzone będzie można
wydać na inne cele. 

W dniu 29.04.2000 r. będzie
przeprowadzona akcja przekazy−
wania mieszkańcom nieodpłatnie
jednego drzewka ozdobnego do
zasadzenia w swoim ogródku.
Akcje takie prowadzimy już od
3 lat i za każdym razem staramy
się by akcja przebiegła sprawniej,
dlatego zmieniamy formę działa−
nia. W tym roku zdecydowaliśmy
się podzielić rozdawanie sadzo−
nek na dwie grupy. 

W pierwszej grupie, do której
zaliczyliśmy mieszkańców za−
mieszkujących bloki na terenie
Bierunia, drzewa i krzewy rozda−
wane będą po wcześniejszym
uzgodnieniu ich ilości i gatunków
w Referacie Ochrony Środowi−
ska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzę−
du Miejskiego w Bieruniu — po−
kój 22, tel. 216 43 26. W związku
z tym zwracam się z prośbą do
wszystkich mieszkańców bloków,
którzy chcieliby urządzić zieleń
koło własnego bloku o kontakt.
Proponujemy nasadzenie na osie−
dlach dużych drzew (liściastych
do 3 m z koroną kulistą, zwisłą
lub naturalną, a drzew iglastych

do 1m wysokości) i krzewów. Ta−
ki duży materiał trudniej znisz−
czyć, a efekt nasadzeń jest prak−
tycznie natychmiastowy. Najle−
piej byłoby, gdyby z każdego blo−
ku, bądź grupy bloków kontakto−
wały się z nami jedna lub dwie
upoważnione osoby. Wtedy ła−
twiej będzie ustalić sprawy zwią−
zane z organizacją dostawy sa−
dzonek i samego sadzenia. Dlate−
go prosimy byście Państwo po−
rozmawiali z sąsiadami i w termi−
nie do 26 kwietnia ustalili potrze−
by w tym zakresie, przekazując je
w tym terminie do Referatu
Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, gdzie zostanie usta−
lony termin i miejsce dostawy sa−
dzonek. W drugiej grupie do któ−
rej zaliczamy właścicieli domków
jednorodzinnych drzewa i krzewy
rozdawane będą na zasadach
ubiegłorocznych, tj. w Bieruniu
Starym przy Liceum Ogólno−
kształcącym, a w Bieruniu No−
wym przy Gimnazjum. 

Bliższe informacje dotyczące
terminu i miejsca obchodów
„Dnia Ziemi” ukażą się na ogło−
szeniach. 

GRZEGORZ PLEWNIOK

Gimnazjalne wieści
Dzień teatru

Młodzi 
poszukiwacze form

Dzień Ziemi już blisko

Budowa Parku Miejskiego na
„Paciorkowcach” znajduje się
już na etapie pielęgnacji i wpro−
wadzania zieleni. Naszym za−
mierzeniem jest wprowadzenie
na ten teren rosnących tu daw−
niej roślin dla zwiększenia puli
genowej. Tu też nosimy się z za−
miarem wprowadzenia drobnych
zwierząt, które dawniej tu wystę−
powały. Dlatego prosimy miesz−
kańców, którzy pamiętają czasy
„świetności” stawów „Pacior−
kowce” kiedy w „Badynioku”
(obecnie nazywany „Bagienio−

kiem”) można się było kąpać
i odpoczywać na piaszczystej
plaży, o skontaktowanie się
z Referatem Ochrony Środowi−
ska, Rolnictwa i Leśnictwa
Urzędu Miejskiego w Bieruniu
tel. 216 43 26 w celu wniesienia
ewentualnych uwag dotyczących
zazieleniania parku. Wszystkich
uwag z zainteresowaniem wysłu−
chamy i postaramy się je wyko−
rzystać w tworzeniu nowego wi−
zerunku tego terenu. Oprócz ro−
ślin dziko rosnących będziemy
również wprowadzać rośliny

ozdobne zwłaszcza drzewa
i krzewy. W tym miejscu rów−
nież prosimy mieszkańców o po−
moc. Jeśli ktoś z mieszkańców
chciałby przekazać jakieś rośliny
ze swojego ogrodu do nasadzeń
w parku również prosimy o kon−
takt jak wyżej. Jednocześnie
apelujemy by nie niszczyć na te−
renie parku drzew, krzewów i in−
nych roślin, a o przypadkach wy−
cinania czy niszczenia roślin
prosimy informować naszą Straż
Miejską — telefon bezpłatny
986 lub wyżej wymieniony Re−
ferat Ochrony Środowiska, Rol−
nictwa i Leśnictwa. 

W trosce o to, co może być per−
łą w naszym mieście

GRZEGORZ PLEWNIOK

Jeszcze o
„Paciorkowcach” — zieleń

Monika Owsianka z Liceum
Ogólnokształcącego im. Po-
wstańców Śląskich zajęła pierw-
sze miejsce w konkursie Gwary
Śląskiej w Chorzowie 23 marca.

Pokonała w 48 uczestników,
którzy przyjechali z całego regio−
nu. Bardzo ważne dla licealistów
bieruńskich również jest zdobyte
wyróżnienie przez innego ucznia
tejże szkoły  Roberta Seweryna.
Przypomnijmy, że w ubiegłym ro−
ku w gronie finalistów tegoż kon−
kursu znalazła się Katarzyna
Żymła. Opiekę nad reprezentacją
naszych licealistów sprawowała
nauczycielka języka polskiego pa−
ni Urszula Tobiczyk. 

Podczas imprezy która odbyła
się 26 marca z okazji Międzynaro−
dowego Dnia Teatru w Kinote−
atrze „Jutrzenka“ gratulacje
Monice złożyła dyr BOK Irena
Grabowska

(ANO)

Najlepszo
w godaniu

Ciekawie prezentuje się sklep
Agnes który od 1 marca funkcjo−
nuje w nowej siedzibie. 

Właścicielka pani Agnieszka
Kawecka zaprasza wszystkich
dotychczasowych i przyszłych
klientów na ulicę Wawelską 29.
Dla zorientowanych powiemy
prościej: sklep jest przy tym sa−
mym skrzyżowaniu co dotych−
czas, a siedzibę ma wspólną ze
sklepem Rolnik. Sklep Agnes ma
bogato zaopatrzone działy: spo−
żywczy, chemiczny, kosmetycz−
ny oraz monopolowy z napojami. 

Placówka czynna jest od po−
niedziałku do soboty w godzi−
nach 7.00 do 19.00 oraz w nie−
dziele od 9.00 do 17.00. Udogod−
nienieniem dla klientów niepeł−
nosprawnych jest specjalny pod−
jazd umożliwiający poruszanie
się na wózku. 

Agnes zaprasza do nowej siedziby
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Indywidualne wymagania żywieniowe
zależą od różnic genetycznych, metabolicz−
nych i środowiskowych. Dla niemowląt
i dzieci najważniejsze jest zadowalające
wzrastanie i unikanie niedoborów. Prawi−
dłowe żywienie pomaga w zapobieganiu
ostrym i przewlekłym chorobom oraz osią−
gnięciu pełnego fizycznego i umysłowego
rozwoju. Powinno też dostarczać rezerw
energii w stanach stresu. 

W każdej diecie powinny być dostarczone
do organizmu pewne składniki, takie jak: wo−
da, tłuszcze, białko, węglowodany (cukry),
składniki mineralne, witaminy oraz inne, np.
błonnik czy bakterie produkujące witaminy. 

Jedynie mleko kobiece zapewnia dostar−
czenie tych wszystkich składników, i to
w optymalnych proporcjach. Dlatego trzeba
mocno zaakcentować, że bezwzględnie naj−
lepszym pokarmem dla niemowlęcia jest
mleko matki. 

Karmienie rozpoczyna się bezpośrednio
po urodzeniu i powinno odbywać się „na
żądanie”. Przystawiać dziecko do piersi na−
leży wtedy, gdy wykazuje ono objawy gło−
du (krzyk, niepokój itp.), każdorazowo do
obu piersi (wzmaga to produkcję mleka).
Udowodniono, że najsilniejszym bodźcem
powodującym laktację jest częste przysta−
wianie dziecka do piersi. 

Nie ma przeciwwskazań do karmienia
piersią zdrowego, donoszonego niemowlę−
cia, pod warunkiem, że matka ma dosta−
teczną ilość pokarmu i że jej dieta zawiera
odpowiednią ilość białka i witamin. Niekie−
dy substancje uczulające mogą przedostać
się do pokarmu matki i wywoływać objawy
alergii u dziecka. Należy wtedy ustalić
przyczynę i po prostu wycofać dany pro−
dukt z diety matki. 

Istnieje kilka przeciwwskazań ze strony
matki: ostre choroby infekcyjne mogą sta−
nowić wskazanie do okresowego przerwa−
nia karmienia, jeśli dziecko nie choruje na
tę samą chorobę. Jeżeli dziecko ma tę samą,

co matka chorobę, to nie trzeba przerywać
karmienia, chyba że stan matki lub dziecka
uniemożliwia karmienie. Ciąża oraz powrót
cyklu miesiączkowego nie powinny być po−
wodem przerwania karmienia piersią, jed−
nak w tych stanach matka może wymagać
konsultacji przez np. ginekologa, z powodu
zmienionego stanu hormonalnego. 

Zapalenie piersi, dolegliwość dość często
spotykana u kobiet karmiących, nie jest
przeciwwskazaniem do karmienia, więcej−
−częste przystawianie do piersi powoduje
jej opróżnianie, a tym samym prowadzi do
szybszego wyleczenia. Podobnie w przy−
padku pękających brodawek. 

Matka nie powinna natomiast karmić
piersią w przypadku następujących chorób:
posocznica (zakażenie krwi), zapalenie ne−
rek, rzucawka, obfity krwotok, czynna
gruźlica, dur brzuszny, zły stan odżywienia
matki, używanie narkotyków, ciężkie ner−
wice i psychozy poporodowe. 

Bardzo duże znaczenie w powodzeniu
karmienia piersią mają czynniki psycholo−
giczne, dlatego tak ważną rolę odgrywa
prawidłowa atmosfera w oddziale położni−
czym, a następnie po powrocie do domu. 

W przypadku, gdy istnieją prawdziwe
przeciwwskazania do karmienia piersią,
stosujemy karmienie sztuczne, czyli spe−
cjalnie modyfikowanym mlekiem krowim.
Obecnie na rynku znaleźć można cały sze−
reg mieszanek mlecznych, przygotowanych
dla dzieci w danym wieku. Mniejsze zna−
czenie ma to, jakiej firmy jest to mieszanka,
ważne natomiast, aby była ona odpowied−
nia dla wieku dziecka. Dlatego też w pierw−
szych czterech miesiącach życia stosujemy
tzw. „mleko początkowe”, a w dalszym
okresie −tzw. „mleko następne”. Od piątego
miesiąca wprowadzamy stopniowo inne
produkty (zupę jarzynową, żółtko, twaróg),
zastępując nimi kolejny posiłek mleczny

Wobec tak szerokiej gamy dobrych
przetworów mlecznych, przygotowanych

dla małych dzieci, a upodobnionych do
mleka kobiecego, stwierdzić należy, że
obecnie nie powinno karmić się niemow−
ląt mlekiem krowim „pełnym” gdyż może
ono zbyt obciążać niektóre narządy, jak np.
przewód pokarmowy czy nerki. Stosowane
powszechnie rozcieńczanie pełnego mleka
krowiego powoduje natomiast, że staje się
ono niedoborowe, a więc nie zabezpiecza
wszystkich potrzeb niemowlęcia. 

Generalną zasadą powinno być, żeby
w pierwszym roku życia, dieta była bez−
glutenowa, a więc nie może zawierać glu−
tenu, który znajduje się w dużych ilościach
w ziarnach czterech popularnych zbóż.

Liczba posiłków zmniejsza się stopnio−
wo−od 6−10 na dobę w pierwszym miesiącu,
do 3−4 pod koniec pierwszego roku życia. 

Po pierwszym roku życia dieta stopnio−
wo ulega rozszerzeniu. Dziecko je prak−
tycznie wszystko to, co osoby starsze, za−
wsze powinny to być jednak produkty lek−
kostrawne i najwyższej jakości. 

Niekiedy istnieje potrzeba stosowania
tzw. „diety eliminacyjnej”. Unikamy
wtedy podawania dziecku szkodliwego
dla niego produktu. Przykładami chorób,
w których istnieje taka konieczność są:
celiakia, uczulenie na białko mleka kro−
wiego, fenyloketonuria, galaktozemia
i inne. W takim przypadku jednak, decy−
zja o stosowaniu odpowiedniej mieszan−
ki powinna być podjęta przez lekarza. 

Na zakończenie chciałbym przestrzec
przed niepotrzebnym, a zarazem niebez−
piecznym przekarmianiem dzieci. Zdrowe
dziecko powinno zjadać tyle, ile potrzebu−
je jego organizm. Nie należy na siłę zmu−
szać dzieci do jedzenia, gdyż może to po−
wodować efekt odwrotny. 

Dzieci szczupłe są sprawniejsze, rzadziej
chorują, a poza tym obecnie jest moda na
szczupłą, zgrabną sylwetkę, więc my, jako
rodzice, nie odbierajmy naszym pociechom
szansy na bycie „modnym” w przyszłości.

Dysleksja to zaburzenie manifestujące się
jako trudność w uczeniu się czytania i pisania,
pomimo, że dziecko uczone jest zgodnie
z przyjętymi zasadami i metodami nauczania,
jest prawidłowo rozwinięte umysłowo i ma
zapewnione właściwe warunki socjalno−
kulturowe (definicja Światowej Federacji
Neurologii z Dallas z 1968 r.).

Z badań wynika, że co czwarte dziecko
w wieku szkolnym okresowo wymaga specja−
listycznej pomocy w celu przezwyciężenia
szkolnych trudności. Do trudności w czytaniu
i pisaniu zalicza się: 
dysleksję — trudności z nauką czytania, 
dysortografię trudności z opanowaniem 

poprawnej pisowni
dysgrafię — brzydki charakter pismo 

(niski poziom graficzny pisma) 
Zaburzenia dyslektyczne mają ogromnie

ujemne skutki dla prawidłowego rozwoju in−
telektualnego i emocjonalno−społecznego
dzieci i młodzieży. Brak opanowania na do−
brym poziomie umiejętności czytania i pisa−
nia pociąga za sobą trudności szkolne nie tyl−
ko z językiem polskim ale także z wieloma in−
nymi przedmiotami. Przeżywane przez dziec−
ko niepowodzenia w nauce wpływają na za−
burzenia funkcji intelektualnych i motywacje
do nauki. W konsekwencji nasilają się trudno−
ści szkolne i zaburzenia zachowania. 

Bardzo często problemy dzieci dyslektycz−
nych nie są w porę a niekiedy nie są w ogóle
dostrzegane przez rodzinę i szkołę. Zdarza
się, ze dysleksje rozpoznaje się nie w okresie
nauczania początkowego a w klasach star−
szych gdy niepowodzenia szkolne są już za−
awansowane. Niewłaściwe nauczanie dzieci
dyslektycznych w okresie nauczania począt−
kowego nie udzielenie im w porę specjali−
stycznej pomocy powoduje, iż trudności ich
pogłębiają się a błędy w pisaniu i czytaniu
utrwalają się. Dlatego rodzice dzieci rozpo−
czynających naukę powinni umieć rozpozna−
wać wczesne objawy specyficznych trudności
w nauce czytania i pisania by móc jak naj−
wcześniej przyjść tym dzieciom z pomocą. 

Objawy które mogą zapowiadać trudności
dziecka z nauką: 

−opóźnienie rozwoju ruchowego: mała
sprawność ruchowa, dziecko słabo biega
i skacze, ma kłopoty z jazdą na rowerze, nie−

chętnie rysuje, ma kłopoty z odtwarzaniem
prostych szlaczków i figur geometrycznych,
ma kłopoty z zawiązywaniem sznurowadeł,
zapinaniem guzików, posługiwaniem się no−
życzkami, niechętnie bawi się układankami,
klockami lego, puzzlami; 

— kłopoty z orientacją w przestrzeni —
dziecko pisze litery i cyfry zwierciadlanie al−
bo zapisuje wyrazy od prawej do lewej strony,
ma trudności z odróżnianiem kierunków prze−
strzeni, prawej i lewej strony ciała; 

— wady wymowy — trudności z budowa−
niem poprawnych wypowiedzi, kłopoty z wy−
powiadaniem trudnych słów; 

— słaba pamięć słuchowa — dziecko ma
trudności z zapamiętaniem krótkich wierszy−
ków, piosenek, rymowanek, nazw, imion, na−
zwisk, informacji które ułożone są w pewien
szereg na przykład dni tygodnia, miesięcy,
pór roku, dnia, posiłków; 

— trudności w odróżnianiu głosek o podob−
nym brzmieniu np.: k — g, z−s, lub liter o po−
dobnym kształcie np.: m — n, l — ł oraz róż−
nie ułożonych w przestrzenia np.: p, b, g, d; 

— opóźniony rozwój lateralizacji — dziecko
długo używa na zmianę raz jednej raz drugiej ręki. 

Jeżeli rodziców niepokoją trudności dziec−
ka w opanowaniu nauki czytania i pisania
powinni podzielić się swoimi obawami z na−
uczycielem. Dobry nauczyciel wie czym jest
dysleksja i potrafi dziecku pomóc. Choć
można spotkać i takich pedagogów którzy
negują istnienie tego problemu. Jeśli nauczy−
ciel nie czuje się na siłach pomóc dziecku na−
leży się zgłosić do poradni psychologiczno −
pedagogicznej gdzie specjaliści sprawdzą
i zdecydują czy dziecko powinno być podda−
ne odpowiedniej terapii oraz zalecą jakie na−
leży wykonywać ćwiczenia. 

W Poradni Psychologiczno — Pedagogicz−
nej w Bieruniu przy ulicy Kościelnej 3 udzie−
lana jest pomoc uczniom ze specyficznymi
trudnościami w nauce czytania i pisania.
Pierwszym etapem udzielenia pomocy dziec−
ku jest rozpoznanie jego trudności. Dziecko
„ryzyka dysleksji” i dziecko dyslektyczne
poddane jest badaniom diagnostycznym. Są to
badania wielospecjalistyczne, prowadzone

przez psychologa, logopedę i pedagoga. W ra−
zie potrzeby konsultantami są lekarze: neuro−
log, okulista, laryngolog, foniatra a w przy−
padku wtórnych zaburzeń nerwicowych —
psychiatra. 

Konsultacje te pozwalają na ustalenie przy−
czyn trudności oraz stwarzają możliwość
udzielenia pomocy medycznej w koniecznych
przypadkach. Specyficzne trudności w czyta−
niu i pisaniu typu dyslektycznego rozpoznaje
się tylko w przypadku stwierdzenia prawidło−
wego rozwoju umysłowego. 

Dzieciom ze specyficznymi trudnościami
w czytaniu i pisaniu udzielana jest pomoc
specjalistyczna. Oddziaływania te mają cha−
rakter korekcyjno — kompensacyjny, ukie−
runkowane są na usprawnienie zaburzonych
funkcji oraz na wspomaganiu funkcji dobrze
rozwijających się (kompensacja) które mogą
stać się wsparciem dla funkcji zaburzonych. 

Na podstawie pisemnej opinii poradni psy−
chologiczno — pedagogicznej nauczyciel może
obniżyć wymagania programowe u ucznia
u którego stwierdzono defecyty rozwojowe. Na
podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Naro−
dowej uczeń dyslektyczny może mieć pewne
ulgi w szkole np. prawo do odpowiedzi ustnej
zamiast pisemnej, upoważnia się nauczyciela
aby w większym stopniu brał pod uwagę treść
wypracowania a nie dyskwalifikował go z po−
wodu błędów ortograficznych. Dokument ten
dotyczy zindywidualizowania procesu ocenia−
nia z języka polskiego podczas egzaminów
wstępnych do szkół ponadpodstawowych oraz
egzaminu dojrzałości. Młodzież która we wcze−
śniejszym okresie nie była zdiagnozowana nie
ma podstaw do uzyskania opinii przed egzami−
nami w klasie VIII i klasie maturalnej. 

Dyslektykom potrzebna jest pomoc specja−
listów: nauczyciela, terapeuty, pedagoga
szkolnego, psychologa czasem lekarza, o du−
żej wiedzy i umiejętnościach. Dzieci dyslek−
tyczne musza być wspierane i wzmacniane
pomocą korekcyjno — kompensacyjną która
przynosi pozytywne rezultaty tylko wtedy
gdy ćwiczenia są właściwie dobrane i stoso−
wane a w pracy z dzieckiem na równi z tera−
peutą uczestniczą rodzice i nauczyciele. 
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Co robić gdy dziecko
jest dyslektykiem? 

Żywienie dzieci

Spotkanie wójtów
i burmistrzów

13 marca br. w Urzędzie Miej−
skim w Bieruniu odbyło się spo−
tkanie burmistrzów i wójtów po−
wiatu tyskiego ze starostą Pio−
trem Czarnynogą i wicestarostą
Markiem Banią. Samorządowcy
omawiali sposoby rozwiązania
problemów związanych z dostę−
pem do ewidencji gruntów, zmia−
ną klasyfikacji dróg i ich planem
oznakowania. Oceniano także
stan prac nad uruchomieniem po−
wiatowej linii autobusowej. 

Podczas spotkania wicestarosta
przekazał burmistrzowi Bierunia
oraz wójtowi Bojszów i Chełmu
Śl. porozumienia dotyczące nie−
odpłatnego korzystania z baz da−
nych ewidencji gruntów. Udzielił
równocześnie informacji pozosta−
łym burmistrzom Lędzin i Imieli−
na, iż po spełnieniu warunków za−
wartych w ustawie o prawie geo−
dezyjnym i w ustawie o ochronie
danych osobowych zostaną pod−
pisane podobne porozumienia.
Uzgodniono także, że w związku
z koniecznością dokonania klasy−
fikacji dróg na terenie powiatu,
pracownicy wydziału transportu
Starostwa Powiatowego przygo−
tują propozycję zmian w tym za−
kresie. Zorganizowane zostanie
także spotkanie osób, w kompe−
tencjach których znajduje się
utrzymanie dróg w gminach. 

Remonty na drogach
powiatowych

Awaryjne roboty przeprowa−
dzono na dogach powiatowych.

Remonty wykonano na ul. Oświę−
cimskiej, Świerczynieckiej, Kra−
kowskiej, Jagiełły i Bijasowickiej. 

Po okresie zimowym, na skutek
zamarzania i rozmrażania nie−
odwodnionych nawierzchni jezd−
ni trzeba było awaryjnie załatać
około 129m2 dziur w asfalcie. 

Od ognia i wody... 
21 marca 2000 r. w świetlicy

środowiskowej w Bieruniu− Jajo−
stach odbyła się XIX sesja Rady
Powiatu Tyskiego. 

Radni zapoznali się ze stanem
zagrożenia powodziowego oraz ze
skutecznością zabezpieczeń przed
powodzią w zlewni rzek: Wisła,
Pszczynka, Przemsza, Mleczna
i Gostynka. Pełnomocnik starosty
ds. Rozwoju Regionalnego, Współ−
pracy z Instytucjami i Służbami —
Bogusława Ficek zapoznała rad−
nych z planem inwestycji przeciw−
powodziowych. W tym roku wyko−
nana zostanie m.in. modernizacja
i podwyższenie lewego wału Wisły
na odcinku od mostu w kierunku
Oświęcimia oraz naprawa umoc−
nień brzegowych na Gostynce
w Świerczyńcu. W ramach usuwa−
nia szkód górniczych realizowane
będą obwałowanie Pszczynki i za−
bezpieczenie Mlecznej. 

Podczas obrad omawiano także
sprawy z zakresu bezpieczeństwa
pożarowego i zapobiegania innym
nadzwyczajnym zagrożeniom ży−
cia i zdrowia ludzi oraz środowiska
naturalnego. Z zagadnieniem tym
radnych zapoznali przedstawiciele
Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Tychach. 

Prezentuje:
MAGDALENA LYSKO

Od 13 marca mamy w naszym mieście stacje kontroli pojazdów.
PPHU „CARBUD” S. A. uruchomiło przy ulicy Granitowej 8 jedna 
z najnowocześniej wyposażonych stacji w okolicy. Korzystne położenie
nieopodal bramy kopalni sprawia, że do nowej stacji zgłaszają się rów−
nież jej pracownicy którzy przed szychtą mogą zostawić a po pracy ode−
brać gotowy pojazd. Jak nas poinformował kierownik stacji Marek Pa−
tyna firma oferuje: stacje kontroli pojazdów, serwis ogumienia, warsz−
tat samochodowy i myjnię. Czynna jest od poniedziałku do piątku
w godz. 6.00−20.00, a w soboty od 8.00−14.00. Dla wygody klientów
urządzono poczekalnię oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 

(PIK) 

Z autem 
do CARBUD-u

Lek. med. RYSZARD SOCZÓWKA — Specjalista chorób dzieci

ZOFIA MAŁGORZATA LANGER — Poradnia Psychologiczno−Pedagogiczna w Bieruniu. 
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W dniu 31.03.2000 r. odbyła się III
sesja Rady Miejskiej Bierunia. Pod−
czas sesji zostały podjęte następujące
uchwały: 

 w sprawie przyjęcia Sprawozda−
nia Zarządu Miasta z wykonania
budżetu za 1999 rok oraz udzie−
lenia absolutorium. 

Przewodniczący Rady Ryszard Pi−
skorek przed rozpoczęciem dyskusji
nad w/w punktem porządku obrad do−
konał wprowadzenia, a następnie
prawnej charakterystyki instytucji ab−
solutorium. 

Stwierdził, że absolutorium to kon−
trola wykonania budżetu, którą wyko−
nuje Rada Miejska poprzez Komisję
Rewizyjną i narzędzia prawne będące
w jej dyspozycji. Wyraźnie zaakcen−
tował fakt, że instytucja ta to nie cało−
kształt niezadowolenia ani kreowania
nastrojów lecz rzeczowo finansowa
ocena udokumentowanej realizacji
budżetu przez Zarząd Miasta poprzez
aparat wykonawczy. Postępowanie
w sprawie absolutorium dla Zarządu
Miasta wymaga przestrzegania proce−
dury postępowania. Niezbędne jest m.
in. przestrzeganie stosownych zapi−
sów następujących ustaw: o samorzą−
dzie gminnym o finansach publicz−
nych i o Regionalnych Izbach Obra−
chunkowych. Zarząd Miasta zobo−
wiązany jest do sporządzenia spra−
wozdania z wykonania budżetu za rok
podlegający ocenie. Sprawozdanie
winno spełniać zakreślone obowiązu−
jącymi przepisami wymogi formalne.
W sprawozdaniu winny być zawarte
dane z wykonania budżetu po stronie
dochodów jak i wydatków realizowa−
ne zarówno przez Urząd jak i jednost−
ki organizacyjne gminy. Sprawozda−
nie z wykonania budżetu za 1999 rok
Zarząd Miasta przekazał z odpowied−
nim wyprzedzeniem czasowym Re−
gionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach, która jest organem
kontrolnym gmin oraz Komisji Rewi−
zyjnej Rady. Tekst sprawozdania
otrzymali następnie radni i był on
wnikliwie omawiany na posiedze−
niach komisji stałych. Komisja Rewi−
zyjna opracowała opinię dla Rady
w sprawie Sprawozdania. 

Niezależnie od tego w trakcie roku
prowadziła kontrole różnych komó−
rek organizacyjnych Urzędu oraz jed−
nostek organizacyjnych gminy.
Z każdej kontroli sporządzany był
protokół. Ustalenia zawarte w proto−
kołach oraz wnioski Komisji były na
bieżąco przedstawiane Zarządowi
Miasta oraz omawiane na wspólnych
posiedzeniach. Dokonując oceny
sprawozdania oraz bazując na ustale−
niach przeprowadzonych kontroli,
Komisja Rewizyjna przedstawiła Ra−
dzie Miejskiej opinię w sprawie przy−
jęcia sprawozdania i udzielenia Za−
rządowi absolutorium z wykonania
budżetu oraz z wykonania uchwał Ra−
dy. Regionalna Izba Obrachunkowa
pozytywnie oceniła sprawozdanie
z wykonania budżetu. Po otrzymaniu
opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie
oceny sprawozdania Zarządu Miasta
oraz wnioski w sprawie udzielenia
absolutorium RIO wydała w formie
uchwały również pozytywną opinię
w powyższej sprawie. Wszystkie
5 dokumentów przedstawionych Ra−
dzie Miejskiej spełniało wymogi for−
malne. Na ich podstawie Rada mogła
podjąć stosowną uchwałę po przepro−
wadzeniu dyskusji. Uchwała taka wy−
mieniona na wstępie w głosowaniu
jawnym została podjęta przy jednym
głosie wstrzymującym jednogłośnie.
Komisja Rewizyjna wysoko oceniła
wykonanie budżetu zwłaszcza po
stronie dochodów. w dyskusji wzięło
udział kilku radnych, w tym przewod−
niczący Komisji Rewizyjnej Bogu−
sław Hutek. Burmistrz Ludwik Jago−
da dziękując za udzielone Zarządowi

Miasta absolutorium zwrócił uwagę,
że realizacja budżetu jest zasługą ca−
łego aparatu wykonawczego gminy,
a Zarząd Miasta to organ kolegialny
i tak należy wydawać ocenę. Bur−
mistrz zasygnalizował również fakty,
które w sprawozdaniu z wykonania
budżetu nie posiadały odpowiednich
akcentów. Zaliczył do nich: wzorco−
we bezkolizyjne przeprowadzenie re−
formy oświaty, przyjęcie przez Radę
studium uwarunkowań i kierunków
rozwoju gminy a w ślad za tym opra−
cowywanie planów miejscowych,
przeprowadzenie reformy służby
zdrowia, praktycznie przejęcie po kil−
ku latach starań o przejęcie składni−
ków majątkowych od NSW SA, sku−
teczne zakończenie po kilku latach
spraw zmiany granic z sąsiednimi
gminami, oddanie ważnych kubaturo−
wych inwestycji gminnych, urucho−
mienie świetlicy socjoterapeutycznej,
podjęcie samodzielnej działalności
przez pierwszy w gminie podmiot
działający na bazie majątku komunal−
nego w oparciu o przepisy prawa han−
dlowego — Bieruńskie Przedsiębior−
stwo Inżynierii Komunalnej, uloko−
wanie w Bieruniu siedziby Starostwa
Powiatu itd. 

Burmistrz wysoko ocenił dużą ak−
tywność Komisji Rewizyjnej. Stwier−
dził, że przeprowadziła ona 12 kon−
troli i w pełni była dyspozycyjna
w kontaktach. 

Życzył sobie oraz Zarządowi Miasta
aby budżet był realizowany w oparciu
o stabilne dochody. 

Przewodniczący Rady po przepro−
wadzonym głosowaniu nad uchwałą
Rady, zwrócił uwagę na mądrość rad−
nych. W innych gminach instytucja
absolutorium wykorzystywania jest ja−
ko narzędzie polityczne a nie jako oce−
na działalności gospodarczej. 

W sprawie zmian w budżecie 

Referując projekt uchwały Skarbnik
Miasta Róża Roj−Gawliczek zwróciła
uwagę na fakt, że proponowanie zmia−
ny należą do kompetencji Rady Miej−
skiej. Wprowadzenie ich do budżetu
wymusiły decyzje Ministra Finansów
i Wojewody. Zmiany po stronie do−
chodów związane były z wpływem do
budżetu gminy większych środków na
realizację dodatków mieszkaniowych,
świadczeń na pomoc pieniężną dla
środowiska kombatanckiego, aktuali−
zację wykazów gospodarstw i działek
rolnych w 2000 roku itd. Wszystkie
zmiany budżetu zostały ujęte w trzech
załącznikach do uchwały. 

W sprawie upoważnienia Zarzą−
du Miasta do zaciągnięcia zobo−
wiązań obciążających budżet
Gminy w latach 2000, 2001
i 2002. 

Zarząd otrzymał upoważnienie do
zaciągnięcia zobowiązań na okres do
31.12.2002 r. w zakresie: 
− utrzymania komunikacji zbiorowej, 
− utrzymania zieleni w mieście (traw−

niki, pobocza, jesienne sprzątanie), 
− dostawy energii, wody, gazu, 
− usług telekomunikacyjnych, konser−

wacji i odbudowy rowów przydroż−
nych, 

− zimowego utrzymania dróg, 
− udostępnienia licencji na użytkowa−

nie oprogramowania, 
− konserwacji i usług bhp, p. poż. i po−

zostałych, 
− wydawania gazety lokalnej, 
− świadczenia usług opiekuńczych, 
− żywienie dzieci w szkołach i pod−

opiecznych w MOPS. 
W zakresie utrzymania komunikacji

upoważnienie dotyczy umocowania
kwoty do 3.000.000 zł. Na utrzymanie
zieleni upoważnienie dotyczy umoco−
wania do kwoty 450.000 zł a na pozo−
stałe w/w usługi do 150.000 zł. 

Rada Miejska po raz pierwszy pod−
jęła taką uchwałę. Uwzględnia ona in−
terpretację ustawy o zamówieniach
publicznych prezentowaną przez Re−
gionalną Izbę Obrachunkową. Podana
lista usług świadczonych na rzecz gmi−
ny z istoty swej wymaga ciągłości
dłuższej niż rok, na jaki uchwalany jest
budżet gminy. 

Zawarcie umów na świadczenie
usług na okres dłuższy niż 1 rok jest
korzystne zarówno dla gminy jak
i firm świadczących usługi. Firmy mo−
gą poczynić odpowiednie przygotowa−
nia i ponieść nakłady mając zapewnio−
ną stabilność przez kilka lat. 

Dla gminy z kolei istotne jest to, że
nie musi organizować co roku marato−
nu przetargów, z których część nie
może być rozstrzygnięta z uwagi na
uchybienie określone w ustawie o za−
mówieniach publicznych. Czas, i to
znaczny aparat wykonawczy gminy
może wówczas wykorzystać na reali−
zację innych zadań. 

W sprawie zmiany wydatków
z Gminnego Funduszu Ochro−
ny Środowiska i Gospodarki
Wodnej

Zmiana wydatków polega na
zmniejszeniu uchwalonym wcześniej
wydatku z Funduszu, o którym mowa
wyżej, przeznaczonego na zadanie
„Likwidacja źródeł niskiej emisji
w gminie realizowanego przez Bieruń−
ską Fundację Inicjatyw Gospodar−
czych. Kwota, o którą zmniejszono re−
alizację w/w zadania w wysokości
50.000 zł została przeznaczona na
wapnowanie gruntów zakwaszonych. 

W sprawie nabycia akcji Górno−
śląskiego Towarzystwa Lotnicze−
go SA w Katowicach

Rada postanowiła nabyć 200 akcji
Górnośląskiego Towarzystwa Lotni−
czego SA w Katowicach o łącznej
wartości 20.000 zł o obecnej emisji.
Jest to druga tego rodzaju decyzja Ra−
dy dotycząca nabycia akcji w/w Towa−
rzystwa. 

W 1995 roku decyzją ówczesnej Ra−
dy nabyto 100 akcji za kwotę 10.000 zł.
Podobne decyzje, zarówno wówczas
jak i obecnie podjęło wiele gmin pod−
miotów gospodarczych. Rozbudowa
lotniska traktowana jest jako szansa
ożywienia gospodarczego i przycią−
gnięcia kapitału zagranicznego.

W sprawie utworzenia wspólnie
z innymi osobami prawnymi i fi−
zycznymi fundacji na rzecz osób
niepełnosprawnych

Inicjatywa utworzenia wspólnie
z innymi gminami i podmiotami praw−
nymi fundacji, o której mowa w tytule
uchwały zrodziła się w ubiegłym roku.
Propagatorami tej inicjatywy byli rad−
ni powiatu, reprezentujący w Radzie
Powiatu Bieruń. 

W styczniu br. Rada Powiatu Ty−
skiego podjęła uchwałę w powyższej
sprawie. Ukonstytuował się Komitet
Organizacyjny Fundacji, który zajął
się rozpropagowaniem idei. Rada
Miejska podejmując decyzję o utwo−
rzeniu wspólnie z innymi podmiotami
Fundacji postanowiła przeznaczyć
z budżetu Gminy kwotę 10.000 zł jako
wkład do funduszu założycielskiego. 

Procedura rejestracyjna wymaga
m.in. rejestracji Statutu. Jest to proces
długotrwały a Bieruń zrobił już w tym
kierunku konkretny krok podejmując
uchwałę. 

Projekt statutu przewiduje m.in. na−
stępujące cele: 
1/ stworzenie infrastruktury dla osób

niepełnosprawnych, 
2/ tworzenie miejsc pracy dla osób nie−

pełnosprawnych, 

3/ pomoc dla osób niepełnosprawnych
i członków ich rodzin w szczegól−
nych przypadkach indywidualnych, 

Fundacja będzie realizowała swoje
cele poprzez: 
− tworzenie i finansowanie, względnie

finansowanie: 
a/ stanowisk pracy chronionej, 
b/ warsztatów terapii zajęciowej, 
c/ specjalistycznych ośrodków szkole−

niowo−rehabilitacyjnych i innych
placówek szkolących, 

d/ środowiskowych domów samopo−
mocy, 

e/ oddziałów integracyjnych w pla−
cówkach oświaty, 

f/domów stałego pobytu dla osób nie−
pełnosprawnych, 

− współpracę z instytucjami państwo−
wymi, jednostkami samorządu tery−
torialnego i organizacjami nierządo−
wymi, działającymi w zakresie ob−
jętym celami Fundacji oraz osobami
fizycznymi wykazującymi zaintere−
sowanie celami Fundacji, 

− organizowanie i wspieranie wszel−
kich inicjatyw społecznych i gospo−
darczych służących polepszeniu ży−
cia osób niepełnosprawnych, 

W sprawie powołania komisji
konkursowej oraz określenia re−
gulaminu konkursu, w celu prze−
prowadzenia konkursu na stano−
wisko Dyrektora Szkoły Podsta−
wowej Nr 1, 

W sprawie powołania komisji kon−
kursowej oraz określenia regula−
minu konkursu, w celu przepro−
wadzenia konkursu n a stanowi−
sko Dyrektora Przedszkola Nr 1.

Dyrektorzy obu placówek poinfor−
mowali, że skorzystają z przysługują−
cych im uprawnień i przejdą na emery−
turę. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą
o systemie oświaty w skład komisji
wejdą odpowiednie osoby reprezentu−
jące: organ prowadzący nadzór peda−
gogiczny czyli Kuratora, radę pedago−
giczną, radą rodziców oraz organiza−
cje związkowe. Organ prowadzący
czyli Zarząd Miasta w obu konkur−
sach będą reprezentowali Ryszard Pi−
skorek jako przewodniczący Komisji
i Henryk Bobla. 

Obie komisje będą pracowały
w oparciu o regulaminy uchwalone
przez Radę. 

W sprawie oddania w dzierżawę
w drodze przetargu nieruchomo−
ści stanowiącej własność Gminy
Bieruń

Rada postanowiła oddać w dzierża−
wę na okres 5 lat część zabudowanej
parceli o powierzchni ok. 2.600 m2po−
łożoną przy ul. Mlecznej. Oddanie na−
stąpi po przeprowadzeniu przetargu. 

W sprawie zbycia w drodze bez−
przetargowej nieruchomości sta−
nowiącej własność gminy Bieruń. 

Rada postanowiła przeznaczyć do
zbycia w drodze bezprzetargowej
działkę o pow. 106 m2, stanowiącą
własność Gminy, położoną przy ul.
Macierzyńskiego. Działka o takiej po−
wierzchni nie stanowi samoistnej
działki budowlanej. Nabycie ma na ce−
lu dla osób zainteresowanych uporząd−
kowanie stanu prawnego gruntów
w tym terenie, a zwłaszcza dojazdu do
posesji. 

W sprawie nieodpłatnego przejęcia
gruntu na rzecz Gminy Bieruń. 

Rada postanowiła przejąć nieodpłat−
nie na rzecz Gminy działkę zajętą pod
drogę o pow. 165 m2, położoną przy ul.
Bojszowskiej. Podjęcie uchwały stwa−
rza możliwość docelowego urucho−

mienia terenów pod budownictwo
mieszkaniowe. 

W sprawie zamiany nierucho−
mości

Zamiana dotycząca działek położo−
nych przy ul. Bojszowskiej i nastąpi
pomiędzy gminą a osobami fizyczny−
mi. Różnica wartości zamienianych
nieruchomości zostanie wyrównana
poprzez wpłacenie ustalonej kwoty
przez zainteresowane osoby do kasy
Urzędu Miejskiego przed dniem za−
warcia aktu notarialnego. Podobnie jak
wcześniej podjęta uchwała, ma ona na
celu porządkowanie spraw własności
gruntów, poprawę ich komunikowania
z drogami publicznymi oraz stwarza−
nia możliwości poszerzenia po−
wierzchni gruntów na cele budowlane. 

W sprawie przejęcia na rzecz
Gminy Bieruń nieodpłatnie
działki zajętej pod ul. Skowron−
ków

Rada postanowiła przejąć od osób
fizycznych działkę o pow. 111 m2, po−
łożoną przy ul. Skowronków. Przeję−
cie ma na celu porządkowanie stanu
prawnego tej drogi. 

W sprawie przystąpienia do spo−
rządzania miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego
terenów położonych w rejonie ul.
Rędzinnej

W sprawie przystąpienia do spo−
rządzania miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego
terenów położonych w rejonie ul.
Bojszowskiej, Gołysowej i Kole−
jowej

Celem obu uchwał jest dopuszcze−
nie dodatkowych terenów pod budow−
nictwo mieszkaniowe. 

W sprawie opinii na temat zmiany
nazwy Powiatu Tyskiego

Rada pozytywnie zaopiniowała pro−
pozycję zmiany nazwy Powiatu Ty−
skiego na Powiat Bieruńsko−Lędzi−
ński. Inicjatywę w tej sprawie podjęła
Rada Powiatu podejmując stosowną
uchwałę oraz zwracając się do Rad
Gmin wchodzących w skład Powiatu
o poparcie. 

W sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej Bierunia Nr I/6/92
z dnia 30.01.1992 r. odnośnie
udzielenia upoważnienia Kierow−
nikowi Miejskiego Ośrodka Po−
mocy Społecznej w Bieruniu mgr
Jadwidze Milewskiej do wyda−
wanie decyzji adminsitracyjnych
z zakresu pomocy społecznej re−
alizowanej przez Gminę w zakre−
sie zadań własnych, o charakte−
rze obowiązkowym oraz zleco−
nych Gminie. 

Zmiana polegała na udzieleniu upo−
ważnienia do wydawania decyzji ad−
ministracyjnych w w/w zakresie pra−
cownikowi Ośrodka Pani Bogusławie
Krzysztof. Upoważnienie to ma zasto−
sowanie w czasie nieobecności Kie−
rownika Ośrodka. 

Przewodniczący Rady Ryszard Pi−
skorek zapoznał radnych z korespon−
dencją, która wpłynęła do Urzędu. 

Burmistrz Ludwik Jagoda złożył
sprawozdanie z realizacji zadań przez
Zarząd Miasta pomiędzy sesjami oraz
złożył krótką informację dotyczącą
przebiegu spotkania z mieszkańcami
osiedla Homera i podpisanego porozu−
mienia z policją. 

Sekretarz Miasta Jerzy Stok poin−
formował Radę i realizacji uchwał
podjętych na ostatniej sesji. 

Opracował: 
Sekretarz Miasta

mgr JERZY STOK 
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Rozwiązanie krzyżówki polega na odgadnięciu hasła, które
utworzą litery z ponumerowanych pól, napisane w kolejności od−
powiadających im liczb od 1 do 23, umieszczonych w prawym dol−
nym rogu kratki.

Prosimy o przysyłanie kartek z rozwiązaniem na adres Bieruńskiego Ośrod−
ka Kultury do 28 kwietnia. Wsród autorów poprawnych odpowiedzi rozlosu−
jemy nagrodę – cenne wydawnictwo albumowe. Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: „Kto łże ten i kradnie”. Nagrodę
w wyniku losowania otrzymuje pani JADWIGA STOKŁOSA z Bierunia.

Gratulujemy i zapraszamy do BOK, po odbiór nagrody.

Bieruń Stary
Sierżant sztabowy Marek Maludy
tel. 0602 31 82 10

12.04. w godz.  09.00−11.00
14 04. w godz.  09.00−11.00
19.04. w godz.  16.00−18.00
21.04. w godz.  16.00−18.00
27.04. w godz.  09.00−11.00

Starszy sierżant Dariusz Klekot 
tel. 0606 31 70 60

11.04. w godz.  16.00−18.00
13.04. w godz.  16.00−18.00
18.04. w godz.  09.00−11.00
20.04. w godz.  09.00−11.00
26.04. w godz.  16.00−18.00

28.04. w godz.  16.00−18.00

Nowy Bieruń 
Młodszy aspirant Andrzej Malec 
tel. 0606 42 73 67
Starszy sierżant  Roman Klimczyk
tel.0606 42 73 10

11.04. w godz.  09.00−11.00
13 04. w godz.  09.00−11.00
18.04. w godz.  16.00−18.00
20.04. w godz.  16.00−18.00
26.04. w godz.  09.00−11.00
28.04. w godz.  09.00−11.00

— ubezpieczenia emerytalne II filar
— ubezpieczenia na życie III filar

Kompleksowe ubezpieczenia:
— majątkowe
— kosztów leczenia za granicą

Biuro:
Bieruń Nowy budynek KS 
„Piast” ul. Warszawska 270

OGŁOSZENIE

Bieruński Ośrodek Kultury informuje o przyjmowaniu
zgłoszeń na rezerwację sal (2001 rok).

— Świetlica Środowiskowa  ul. Remizowa 19
— Świetlica Środowiskowa  ul. Bojszowska 214
— KT Jutrzenka                  ul. Spiżowa 4

W pierwszej kolejności będą rezerwowane terminy dla
Urzędu Miejskiego, podległych jednostek, organizacji
społecznych działających na terenie Bierunia.

Termin składania wniosków do 31.05.2000, a w następnym
terminie tj. 09.06.2000 przyjmowane będą wnioski w KT
Jutrzenka od mieszkańców Bierunia, a w późniejszym terminie
od dnia 10.07 b.r. dla pozostałych osób.

Spółdzielnia Usługowo−Handlowa
„Jedność”

w Bieruniu ul. Ks.P. Macierzyńskiego 11

POLECA
SZEROKI ASORTYMENT WYROBÓW PIEKARNICZYCH

ORAZ CIASTKARSKICH

gwarantujemy
— wyroby gotowe bez środków konserwujących
— systematyczność dostaw
— elastyczność współpracy
— solidną obsługę

oferujemy
— dostawy własnym transportem

Bliższe informacje można uzyskać w niżej podanych zakładach   
produkcyjnych:
1. Ciastkarnia nr 1 w Bieruniu St.  tel. 216−41−61
2. Piekarnia    nr 2 w Bieruniu N.  tel. 216−22−07
3. Piekarnia    nr 3 w Bieruniu N.  tel. 216−21−87
4. Piekarnia    nr 1 w Urbanowicach tel. 216−95−25
5. Piekarnia    nr 4 w Lędzinach    tel. 216−60−11
oraz w Zarządzie Spółdzielni Usługowo−Handlowej „Jedność” 
w Bieruniu — tel. 216−46−91; 216−46−99; 

fax. 216−40−11
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Współpraca z nami
jest gwarancją zysku i sukcesu.

Sklep−Serwis RTV
Roman Forreiter
Bojszowy 
ul. Jana 24

tel. 218−92−47
kom. 0602−609−754

CYFRA +
WIZJA TV

Agent ubezpieczeniowy

firmy Commercial Union poleca:

W szafkach na zapleczu gosz−
czą wspaniałe pomoce naukowe
i zestawy ćwiczeniowe. Znaj−
dziemy tam zestaw do dynamiki
(tor z wózkami i elementami po−
mocniczymi) i zestaw do optyki. 

Aby lepiej zrozumieć zagad−
nienie dotyczące prądu elek−
trycznego pomogą nam w tym
tajemnicze kompakty (układ

pewnych elementów). Przy po−
mocy interfejsu mamy możli−
wość rejestrowania danych po−
miarowych z różnego typu
mierników na komputer. Poza
tym czekają nas nowiuteńkie,
wszelkiego rodzaju czujniki po−
miarowe, różnorodne aparaty do
analizy ruchu, akcesoria do ba−
dania oddziaływania pola ma−
gnetycznego i jeszcze wiele in−
nych cudeniek. 

Nawet sam biskup, podczas
swojej wizyty (16.12.99.) kiedy
to odbyło się uroczyste poświę−
cenie sali powiedział, że klasa
jest wspaniała i sam chętnie

przyszedłby się do niej uczyć.
Obiecał, że nie będzie podpowia−
dać (choć w szkole miał w tym
niezłą wprawę i liczne zasługi)
pod warunkiem, że nie będzie
odpytywany. Nas odpytywanie
i sprawdziany raczej nie ominą,
ale co tam... Teraz nauka fizyki
jest o wiele przyjemniejsza i cie−
kawsza, a chyba to jest najważ−
niejsze. 

Tyle o nowej pracowni napisa−
ła uczennica Liceum Ogólno−
kształcącego w szkolnej gazecie. 

Nam wypada dodać, że 13
marca nowocześnie wyposażoną
klasopracownię zwiedzili radni.

Nie powstała by ona gdyby nie
wsparcie finansowe gminy. Na−
uczycielki fizyki Anna Szym−
czyk i Elżbieta Pisarek mają
doskonałe warunki do pracy
z młodzieżą. Być może przed−
miot — zmora, kojarzony głów−
nie z zadaniami stanie się cie−
kawszy? Przecież — co przy−
pomniała nam pani Szymczyk
— wszystko jest fizyką. Może−
my przypuszczać, że nie wszy−
scy radni byli świetni z fizyki
a na lekcji pokazowej w nowo−
czesnej pracowni czuli się do−
skonale. Licealistom też chyba
teraz będzie łatwiej. 

Zainteresowanie 
fizyką gwałtownie wzrasta

Nareszcie! Nasza pracow-
nia fizyczna to prawdziwe cu-
do i nie ma co do tego wątpli-
wości. Pani prof. Szymczyk
jest bardzo zadowolona z tego
faktu i z ochotą ją, czyli odno-
wioną klasę, wszystkim poka-
zuje, tłumacząc do czego będą
służyć, lub już służą poszcze-
gólne sprzęty. Najbardziej to
chyba my powinniśmy się
z niej cieszyć, bo, naprawdę
jest z czego. 

tel. 216−37−37 w 24
oraz 225 61 38

0602−277−599

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY

KKKKIIIINNNNOOOO−−TTTTEEEEAAAATTTTRRRR  „„„„JJJJUUUUTTTTRRRRZZZZEEEENNNNKKKKAAAA””””
w miesiącu kwietniu  2000 r.

PN. 03 g. 12.00 Lekcja teatralna w wyk. aktora Jerzego Dziedzica     dla SP−1

WT.04 „Pieśni włoskie i neapolitańskie” Koncert umuzykalniający  
Agencja Artystyczna Violino                                                                 

g. 8.00 ZSZ — szkoła   g. 9.50   LO − KT

ŚR. 05 g.  10.00 „Katyń Golgota Wschodu” Spektakl słowno−muzyczny w wyk. 
aktorów krakowskich z ok. 60− rocznicy zbrodni katyńskiej dla SP−1

g.  10.45 Parnas literacki  — Warsztaty teatralne

Spotkanie autorskie z Maciejem Szczawińskim 
— redaktorem,  poetą Antonim  Gryzikiem — aktorem

g. 10.45 ZSZ — szkoła    g. 12.30  SP−3   szkoła    

CZ. 06 „Muzyczny teatr przyrody”
Filharmonia Śląska  Koncert umuzykalniający

g.    8.50  SP−3            g .9.50   SP−1          g.10.50   Gimnazjum

PT. 07   g.  17.00 Z cyklu : WIECZORY Z FILMEM 

Film pt. „ TOY STORY 2 ”  USA                 — 10 zł / b.o.  

SO  15 g.  14.30 Przegląd Pieśni Wielkopostnej

g. 16.00 Koncert Pieśni Pasyjnych w wykonaniu 
Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „ Śląsk” 
Kościół p.w. św. Barbary w Bieruniu Nowym

PN. 17 g. 12.00 Otwarcie wystawy uczniów LO z okazji Dnia Ziemi
Wystawa  czynna będzie do 25.03.b.r.

ŚR. 26 g. 15.00 Spotkanie okolicznościowe z ok. „ Dnia Inwalidy”  PZERiI        

CZ. 27 g. 15.00 Spotkanie okolicznościowe z ok. „ Dnia Inwalidy”  PZERiI

ZAPRASZA

Jak co roku
na wiosnę
w Hali Sporto−
wej w Bieruniu
przy ul. Liceal−
nej 17 rozegra−
no Otwarty Turniej Piłki Siatko−
wej. Tym razem impreza cieszyła
się większym zainteresowaniem
wśród mieszkańców Bierunia
i okolic niż w latach ubiegłych, co
bardzo ucieszyło organizatorów.
Do zawodów zgłosiło się 7 drużyn:
Forte, Desperados, Amatorzy, Dre−
siarze, Piast „B”, Drużyna „A”,
oraz D... Team', które w obecności
kapitanów oraz sędziów rozloso−
wano do 2 grup eliminacyjnych.

Przez sito gier eliminacyjnych pro−
wadzonych systemem gry „każdy
z każdym“ obroną ręką wyszły
z grupy „A“: na pierwszym miej−
scu drużyna FORTE, na drugim
Desperados, natomiast z grupy
„B“: PIAST 'B' oraz Drużyna „A“. 

W finale zmierzyły się drużyny:
FORTE — PIAST „B“, 2:0, trzecie
miejsce dla Desperados, i czwarte
Drużyna „A“. 

Imprezę zorganizował: Referat
Sportu U. M. w Bieruniu oraz
Dział Administracji i Spraw So−
cjalnych KWK „PIAST“; sędzio−
wali: Tomasz Lic i Antoni Mo−
carski — obaj z Polskiego Związ−
ku Piłki Siatkowej. 

Turniej siatkówki 
WOKÓŁ NAS

JEDNOŚĆ



CzyCzyszczszczenie pierenie pierza,za,
szyszycie kcie kołder ołder 
i poduszi poduszekek
Zakład Usługowy 
Wola ul. Kwiatowa 3

Zapraszamy
Poniedziałek: 15.00–19.00

Środa: 15.00–19.00
Piątek: 15.00–19.00

KK WW II EE CC II EE ŃŃ88

� księgi handlowe
� książki przychodu i rozchodu
� ewidencje ryczałtowe
� rozliczenia roczne
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43-100 Tychy,
ul. Grota-Roweckiego 42-44
tel.: (032) 227 20 41 w. 568

327 50 34

43-150 Bieruń,
ul. Macierzyńskiego 11
tel.: (0 32) 21 64 691 w. 27
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Wydawca: Zarząd Miasta Bieruń
Realizacja: Agencja Reklamowa Borgis. 
Przygotowanie do druku: © VENA PRESS. 
Redaktor naczelny: Zbigniew Piksa.

Adres redakcji: ul. Spiżowa 4, 
43−150 Bieruń, tel.: 216−40−16.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Nie zamówionych materiałów
redakcja nie zwraca. Zastrzega też sobie prawo do skrótów i redakcyjnego
opracowania tekstów.

���� 222211111111  99994444  22228888

Nakład: 1200 egzemplarzy 

Do zorganizowanego przez Urząd Miasta w Lę−
dzinach oraz Fundację Rozwoju Sportu, Kultury Fi−
zycznej i Turystyki IV Halowego Turnieju Rad
Miast i Gmin o Puchar Przewodniczącego Rady
Miasta Lędziny zgłosiły się reprezentacje wszyst−
kich Gmin Naszego Powiatu. Turniej rozegrano
w dniu: 25.03. w Hali Sportowej Ośrodka Rekre−
acyjno — Sportowego CENTRUM w Lędzinach,
a barw Bierunia broniła drużyna w składzie: kierow−
nik — Burmistrz Ludwik Jagoda, Ryszard Pisko−
rek, Jan Podleśny, Andrzej Baron, Henryk 
Bobla, Bogusław Hutek, Krzysztof Mańka,
Krzysztof Palka, Piotr Sapek, Ryszard Soczówka,

Franciszek Zawisz. Nasza drużyna została rozloso−
wana do grupy eliminacyjnej „A”, Mimo bardzo do−
brej gry ulegliśmy reprezentacji Chełmu Śląskiego
0:2 i Imielina 0:1. W meczu o V miejsce z Powiatem
po bezbramkowym remisie w regulaminowym cza−
sie gry pokonaliśmy rywala w rzutach karnych sto−
sunkiem 2:0 dzięki grze naszego bramkarza Prze−
wodniczącego Rady Miejskiej pana Ryszard Piskor−
ka. W ostatecznej klasyfikacji I miejsce dla drużyny
z Bojszów, II miejsce — Lędziny, III — Imielin.
Najlepszym bramkarzem turnieju został Jerzy Miś−
ka z Lędzin, a najlepszym strzelcem — Piotr Re−
siak z Chełmu Śl. (4 gole)

W dniach 25−26 marca w Hali Sportowej przy LO
odbyły się IV MISTRZOSTWA BANKU ŚLĄ−
SKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ (po raz
czwarty rozgrywane na Naszym obiekcie). Możemy
więc śmiało powiedzieć, że wrosły one na stałe w ka−
lendarz imprez sportowych organizowanych w Bie−
runiu. Również i w tym roku jak i w latach poprzed−
nich turniej cieszył się dużym zainteresowaniem
wśród pracowników Banku Śląskiego. Do rywaliza−
cji sportowej zgłosiło się 21 drużyn z południowej
części Naszego kraju poczynając od Łodzi do Biel−
ska Białej oraz od Opola do Przemyśla. Zawody uro−
czyście otworzyli: Burmistrz Miasta Bierunia 
Ludwik Jagoda, Prezes Fundacji Banku Śląskiego
— Janusz Martyniewicz oraz Małgorzata Dobro−

wolska — Dyrektor Oddziału Banku Śląskiego S. A.
w Bieruniu. 

W całym turnieju rozegrano 65 spotkań, strzelo−
no 306 bramek (w tym 9 z rzutów karnych), sędzio−
wie udzielili 7 żółtych kartoników co powinno
przekonać czytelników o tym że w całym turnieju
emocji nie brakowało. W meczu finałowym COKD
1 pokonało Bank Śląski Oddział z Jaworzna 2:1, na−
tomiast w meczu o III miejsce BSK O/Katowice po−
konał wynikiem 3:2 BSK I O/ z Bielska Białej. Kró−
lem strzelców został Piotr Chrobak (Jaworzno) 15
strzelonych bramek, najlepszym bramkarzem Mi−
rosław Molik (COKD 1) — 11 puszczonych bra−
mek, a najlepszym zawodnikiem Jarosława Blitek
(COKD 1).

Piłkarskie 
zmagania Radnych

Zwycięstwo pewne
jak w banku

Zokazji zbliżających
się Świąt Wielkanoc−

nych Zarząd Spółdzielni
Usługowo Handlowej
„Jedność” życzy wszyst−
kim Klientom, Członkom
Spółdzielni i Pracowni−
kom spokojnych, pogod−
nych i radosnych świąt. 

Zapraszamy do naszych 
placówek handlo−
wych i produkcy−

−jnych oraz 
życzymy

udanych
zakupów. 

Prezes Zarządu
Rozalia Wróbel

Mając 14 lat zapisał się do sekcji
modelarskiej, gdzie stawiał pierwsze
kroki pod fachowym okiem instruk−
torów. Po ukończeniu kursu teore−
tycznego zdobył III klasę pilota szy−

bowcowego i jako 17 letni chłopak
odbył pierwszy samodzielny lot szy−
bowcem szkolnym „Bocian”.
W międzyczasie zasmakował rów−
nież skoków spadochronowych, za−
liczył ich ponad 200. Kiedy w 1980
roku po raz pierwszy zetknął się
z lotniami, zauroczony swobodą la−
tania postanowił, że za pierwsze za−
robione pieniądze kupi lotnię. Swoje
marzenia zrealizował po podjęciu
pracy w KWK „PIAST”, gdzie pra−
cuje do tej pory. Lata 80−te to po−
czątki tej dyscypliny sportu w Na−

szym kraju, możemy więc traktować
pana Zbigniewa jako jednego z pre−
kursorów Lotniarstwa w Polsce. Już
po roku treningów osiągnął pierw−
szy sukces sportowy — I miejsce
w zawodach o Puchar Krakowa
w Lotniarstwie (na Górze Żar), na−
stępnie — tytuł Mistrza Śląska
(1981) i zakwalifikowanie się do
Mistrzostw Polski na 1982 r. 

Pierwsze Mistrzostwo Polski
zdobył w 1985r, a na najwyższym
podium stanął do tej pory aż 6 razy,
po raz ostatni w 1998 r. W między−
czasie 5 krotny V−ce mistrz, 3 krot−
ny drugi V−ce mistrz Polski. 

Do długiej listy sukcesów trzeba
zaliczyć również: 

— V miejsca podczas Otwar−
tych Mistrzostw: Czech oraz
Szwajcarii, 

— prędkościowy Rekord Polski
na dystansie 100 km

— udział w I Światowych Igrzy−
skach Olimpijskich Sportów Lotni−
czych, w Azjatyckiej części Turcji
podczas których zajął 17 miejsce na
200 zawodników (Polska uplaso−
wała się wówczas na V miejsce
w klasyfikacji drużynowej) 

— starty w Włoszech (Monte
Grapa) zawodach otwierających
sezon lotniarski w Europie.

Od 1982 r mieszkaniec Bierunia
jest stale powoływany w skład re−
prezentacji kraju, i startował w im−
prezach rangi międzynarodowej:
5 razy w Mistrzostwach Europy
i 3 razy w Mistrzostwach Świata w:
Szwajcarii, Francji i Włoszech.
W tym roku planuje udział w kolej−
nych Mistrzostwach Europy, które
odbędą się w Austrii oraz w Otwar−
tym Pucharze Hiszpanii. W jego
sportowych pasjach wspierają go:
małżonka pani Lucyna, Urząd Mia−

sta w Bieruniu oraz Dyrekcja KWK
„PIAST”. Rodzina państwa Hań−
derków składa się z 5 osób; w tym
jednej córki i dwóch synów, któ−
rym już przekazał „bakcyla” lot−
niarskiego. Pragnieniem pana Zbi−
gniewa jest, aby swoją życiową pa−
sję zaszczepić wśród młodzieży
z Bierunia (utworzyć sekcję mode−
larską). 

Czekamy na szczęśliwy, bo
siódmy tytuł Mistrza Polski. 

ADAM DUCZMAL

Nasz mistrzW kwietniowym numerze
„RODNI” przybliżymy na-
szym czytelnikom sylwetkę
Zbigniewa Hańderka. Pan
Zbigniew urodził się 3 lutego
1961 r. w Łodygowicach. Od
dzieciństwa interesował się
lotnictwem; składał modele la-
tające i wypatrywał przelatują-
ce samoloty i szybowce Nie ma
w tym nic dziwnego gdyż
w bliskiej odległości od jego ro-
dzinnego domu zlokalizowane
są dwa lotniska: Aeroklubu
Bielskiego oraz na Górze Żar.


