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Z wyjątkowym rozmachem - jak na skromny po-
wiat - w lędzińskim ratuszu odbyła się tegorocz-
na uroczystość wręczenia Clemensów AD 2004. 

22 lutego, nagrody staro-
sty wręczano po raz czwarty 
(Clemens Pro Publico Bono 
po raz drugi. Laureaci otrzy-
mali statuetkę autorstwa Ro-
mana Nygi. Pamiątkowa sta-
tuetka  przedstawia mężczy-
znę - Clemensa stojącego na 
wzgórzu, kierującego podnie-
sioną głowę ku niebu i wska-
zującego na nie lewą ręką. W 
prawej ręce podtrzymuje spo-
czywający na jego piersi herb 
powiatu. Z prawej strony ota-
cza go tarcza z rozchodzący-
mi się promieniami - sym-
bol bijącego od postaci świa-
tłą. Ponadto nagrody Clemens 
Pro Arte i Clemens Pro Cultu-

ra związane są z gratyfi kacją pieniężną. Uroczystości towarzy-
szyła wystawa dorobku twórczego laureatów.

Nagrodą Clemensa wyróżnia się artystów i zespoły szczególnie 
zasłużone na polu kultury i sztuki, honoruje się nią animatorów, 
działaczy i stowarzyszenia krzewiące kulturę oraz tych, którym 
na sercu leży dobro kultury i jej ochrona. Clemens jest dowodem 
troski starosty o sprawy kultury i sztuki, wskazuje na historię i 
tradycje powiatu, ma inspirować do aktywności twórczej i za-
chęcać do upowszechniania kultury. 
Tym razem „nasi znaleźli się jedynie w poczekali sławy”. Zespół 
Bierunianki, Stowarzyszenie Miłośników 600 letniego Bierunia, 
Gerard Miś i Jan Wieczorek byli w grupie nominowanych do 
nagrody. Może w przyszłym roku, dopisze nam więcej szczęścia. 

7

Clemensy rozdane

Raczej nie uda nam się osobi-
ście, ale chociaż przez Rodnię, 
razem z autorką tego wiersza, 
wszystkim bieruńskim Paniom 
- symboliczny kwiatek i naj-
serdeczniejsze życzenia prze-
syłają:
przewodniczący Rady Miasta 
- Jan Wieczorek
burmistrz - Ludwik Jagoda
pracownicy BOK

Święto Kobiet... Wiem co zrobię:
kupię wonnych kwiatów pęczek 
i Kobietom wszystkim wręczę.

Wyzwoleni z 
przeciętności

Nulower czy 
granaDrożeją bilety
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INFORMATOR Telefon

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

216-40-35
Faks: 

216-47-77

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Jan Podleśny 216-40-35

SEKRETARZ MIASTA
Jerzy Stok

216-40-35
w. 14

URZĄD MIASTA

Wydział Ładu Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami 216-43-22

Wydział Gospodarki Komunalnej 216-47-19

Wydział Inwestycji Miejskich 
i Remontów 216-45-02

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

216-40-85
w. 26

Referat Administracji 216-40-85

Wydział Spraw Obywatelskich 216-41-04

Wydział Finansowy 216-41-18

Referat Sportu i Rekreacji 216-40-85
w. 27

Ośrodek Edukacji 216-16-35

Bieruński Ośrodek Kultury 216-40-16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216-21-76

RADA MIASTA

Dyżury

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

216-40-35
w. 34

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

216-40-35
w. 34

STRAŻ MIEJSKA

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

POLICJA

Tel. dyżurny (nr bezpłatny) 997

Policja w Lędzinach 216-75-40

STRAŻ POŻARNA

Tel. alarmowy 998

Centrum Alarmowe OSP 986

POGOTOWIA

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Energetyczne 991

Pogotowie Gazowe 227-31-24

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 782-90-00

Zarząd Dróg Powiatowych 216-61-73

LOKALIA ROZMAITOŚCI

W sprawie: zmian cen biletów miesięcznych i jednorazowych, obowiązu-
jących w środkach komunikacji miejskiej, realizowanej na zlecenie gminy 
Bieruń przez PKSiS Oświęcim S.A.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 42 ust.1 Ustawy z dnia 08 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 
z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 ust.1, Ustawy z dnia 05 lipca 
2001r. „O cenach” (Dz. U. nr 97. poz. 1050 z 2001r. z późniejszymi zmia-
nami), po konsultacjach ze związkami zawodowymi, na wniosek Burmi-
strza Miasta

C  E  N  N  I  K

Opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej, realizowanej na zle-
cenie Gminy Bieruń.

I. Komunikacja autobusowa

L.p. Rodzaj biletu Strefa
Cena biletu

normalny ulgowy

1. Bilet jednorazowy do 15 km 2,40 zł 1,20 zł

2. Bilet jednorazowy pow. 15 km 2,80 zł 1,40 zł

3. Bilet jednorazowy pow. 25 km 3,30 zł 1,65 zł

4. Bilet miesięczny do 15 km 72,00 zł 36,00 zł
5. Bilet miesięczny pow. 15 km 82,00 zł 41,00 zł

6. Bilet miesięczny pow. 25 km 86,00 zł 43,00 zł

II. Komunikacja mikrobusowa

L.p. Rodzaj biletu Strefa
Cena biletu

normalny ulgowy
1. Bilet jednorazowy 0 – 15 km 2,20 zł 1,10 zł

2. Bilet miesięczny 0 – 15 km 58,00 zł 29,00 zł

Wystąpienie Burmistrza do Urzędu Statystycznego w Katowicach 
było skuteczne i przyniosło efekt. Dyrektor Oddziału GUS-u po-
informował, że z dniem 1.01.2005 r. zweryfikowany został kata-
log miejscowości - SIMC 99 i w ślad za tym przesłał jego wyciąg 
dotyczący Bierunia. Przypominamy, że pominięcie w ewidencji 
GUS połowy miasta i przypisanie poszczególnych miejscowości 
Tychom było powodem interwencji Burmistrza zarówno u Woje-
wody jak i w GUS. W rejestrze tej ostatniej instytucji wpisa-
no obecnie jako części miasta: Baraniec Bieruń Stary, Bijaso-
wice, Czarnuchowice, Jajosty, Kopań, Lignozę, Łysinę, Noras, 
Nowy Bieruń, Ściernie i Witta.
Podane nazwy figurują w urzędowym wykazie nazw i miejscowo-
ści w Polsce z 1980 r. prowadzonym przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Wykaz ten aktualnie jest weryfi-
kowany i uzupełniany. Efektem końcowym akcji porządkującej 
będzie jednolitość obu ewidencji. Warto przypomnieć również, że 
Minister Spraw Wewnętrznych  i Administracji zadecyduje o osta-
tecznej nazwie urzędowej dla Bierunia Nowego. W jego przypad-
ku stan prawny będzie obowiązywał od 1 stycznia 2006 r., gdyż 
porządkowanie ewidencji ma znacznie głębszy charakter.

J. S.

Obchodzona w lutym pierwsza 
rocznica ustanowienia święte-
go Walentego patronem Bie-
runia skłania do refleksji. Pod-
czas ubiegłorocznej tradycyj-
nej majowej pielgrzymki męż-
czyzn i młodzieńców do Pie-
kar Śląskich  Metropolita Ślą-
ski Ks. Arcybiskup Damian Zi-
moń wymienił gminy naszego 
regionu, które posiadają patro-
nów, a wśród nich Bieruń. Było 
ich niewiele, z czego część roz-
poczęła starania w ostatnich la-
tach zwłaszcza poprzez środo-
wiska parafialne, organizacje 
pozarządowe, w tym związane 
z kościołem np. Akcja Katolic-
ka. Włączenie się do tego władz 
lokalnych zwiększało powagę i 
rangę takich starań. Ze zdziwie-
niem i zaskoczeniem stwierdzi-
łem, że problematykę tę podjęło 
pismo Samorządu Terytorialne-
go WSPÓLNOTA. Obecnie jest 
to dwutygodnik, który w bieżą-
cym roku będzie obchodził jubi-
leusz 15-lecie ukazywania się w 
obecnych realiach prawnych. 
Jako pismo adresowane do sze-
rokiego grona samorządowców 
podejmuje na swych łamach, 
głównie problemy ekonomiczno 
prawne, z którymi borykają się 
władze lokalne i aparat urzęd-
niczy. Autor artykułu Andrzej 
Porawski jako przyczynek do 
przybliżenia tematu podał nie-
typowe działanie Lądku Zdro-
ju. W mieście tym ogłoszono 
konkurs na patrona, wymagając 
m.in. wskazania związków kan-
dydata z tradycją miasta. Wy-
grał św. Jerzy. Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju 
zapytany przez autora o moty-
wy podał, że św. Jerzy - opiekun 
wdów, chorych i obrońca dzie-

wic, na ziemi kłodzkiej ma wie-
le pamiątek (kościołów, kaplic, 
pomników. Był również lenni-
kiem króla czeskiego. Dzień 23 
kwietnia będzie świętem mia-
sta, a władze odsłonią odrestau-
rowany monument świętego. W 
Polsce jest blisko 2500 gmin, w 
tym ok. 1/3 posiada status mia-
sta.
Autor po pobieżnym poszu-
kiwaniu w internecie zna-
lazł informacje o 136 patro-
nach 117 miast, gdyż  niektó-
re np. Warszawa czy Kraków 
mają po czterech. Wiele miast 
ma za patronów osoby związane 
z nimi swoim życiem i działal-
nością. Często więzi te pocho-
dzą sprzed setek lat. W Polsce 
średniowiecznej patron czasami 
był ustanawiany wraz  z przy-
byciem jego relikwi do miasta. 
Tak było np. ze św. Florianem 
w Krakowie czy św. Wincentym 
w Przemyślu. W przypadku św. 
Walentego musiało minąć kilka-
set lat kultu nim to co było fak-
tem uznano jako formę oparcia 
się, bo mieć patrona to znaczy 
liczyć na niego, na nim się opie-
rać i jemu powierzać swe troski 
i problemy. Szeroki jest również 
kult Matki Bożej. Wśród rozsia-
nych w Polsce sanktuariów po-
czynając od Częstochowy moż-
na w nich znaleźć również m.in. 
Piekary Śląskie, Pszów czy 
Pszczynę. 
Posiadanie patrona przez 
miasto ma wymiar duchowy. 
To swoista więź o charakte-
rze symbolicznym. Często po-
wód do sięgania po wzory po-
staw i zachowań. Czyniono 
tak przed wiekami i czyni się 
tak obecnie.

J. S

 

Ziemie odzyskanePatroni miast UCHWAŁA NR III / 5 /2005
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
z dnia 24. 02. 2005r.

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr III / 5 /2005 Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia . 24. 02. 2005r.

-miałeś(aś) kontakt z 
harcerzami?
-jesteś ciekawy(a) jaką 

wartość ma słowo dane przez 
harcerza? 
-harcerstwo jest ci bliskie? 

Jeśli któraś z odpowiedzi brzmi 
TAK to wejdź na http://pogromc
y.dajeslowo.zhp.pl/wypowiedz się 
na temat
„Na słowie harcerza polegaj jak na 
Zawiszy”

Czuwaj!!!

1.
Wprowadzić nowe ceny biletów 
miesięcznych i jednorazowych, 
obowiązujących w środkach ko-
munikacji miejskiej, realizowanej 
na zlecenie Gminy Bieruń przez 
PKSiS - Oświęcim S.A., zgodnie z 
cennikiem stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej Uchwały.

2.
Wykonanie Uchwały powierzyć 
Burmistrzowi Miasta.

3.
Uchylić Uchwałę Rady Miasta nr II 
/11/2002 z dn. 26.02.2002r. oraz nr 
II/1/2004 z  dnia 22.01.2004 r.

4.
Uchwała wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od jej ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego.

RADA MIEJSKA BIERUNIA postanawia:

Dwudziesta dziewiąta sesja 
Rady Powiatu odbyła się w dniu 
16 lutego 2005r w Centrum Ini-
cjatyw Gospodarczych i po-
święcona była głównie wpro-
wadzeniu zmian do budżetu po-
wiatu oraz wręczeniu nagród 
starosty w dziedzinie kultury.
Rada jednogłośnie postanowiła 
zwiększyć plan deficytu budże-
tu  powiatu o kwotę 2 602 875 
zł, w celu w celu umożliwie-
nia złożenia wniosków o dofi-
nansowanie zadań inwestycyj-
nych na drogach powiatowych 
z funduszy strukturalnych. Do 
budżetu powiatu wprowadzono 
trzy nowe zadania inwestycyj-
ne na drogach powiatowych. 
Zamierza się pozyskać środ-
ki na  remonty dróg: 
a) droga S4137 - ciąg ulic W. 
Jagiełły, Bijasowicka, Krup-
nicza, wartość w budżecie po-
wiatu-714 496 zł, 
b) S5909- ul. Lędzińska,   
wartość w budżecie powiatu 
-1 216 818zł, 
c) ul. Zachęty w Imielinie, 
wartość w budżecie powiatu 
-423 583zł. 

Wysokość planowanych wy-
datków majątkowych stano-
wi odpowiednio 25% warto-
ści kosztorysowej każdej in-
westycji. Przyjęte w budże-
cie wielkości wydatków  sta-
nowią  minimalny wkład wła-
sny konieczny do ubiegania 
się o dofinansowanie ze środ-
ków strukturalnych UE. Reali-
zacja każdego z zadań nastąpi 
po uzyskaniu dofinansowania 
i zaciągnięciu kredytu. Wyso-
kość zaciągniętego kredytu bę-
dzie uzależniona od współfi-
nansowania zadania przez gmi-
nę. Tak więc, radni zdecydowa-
li się zadłużyć budżet powiatu 
w o kwotę 2 602 875zł (w celu 
zapewnienia wkładu własne-
go- 25%), podczas rundy apli-
kacyjnejo środki z UE i zamie-
rzają pozyskać na drogi powia-
towe kwotę trzykrotnie więk-
szą (75%). 
Druga część sesji poświęcona 
była wręczeniu Nagród Staro-
sty o tegorocznych  laureatach 
„Clemensów” Rodnia informu-
je w innym miejscu tego wy-
dania.

Bernard Pustelnik

Wiecie, że w powiecie...



4 RODNIA · 5 MARZEC 2005 r. 5RODNIA · 5 MARZEC 2005 r.

OSP BIERUŃ NOWYSPOŁECZEŃSTWO

Kolejne spotkanie członków 
Bieruńsko-Lędzińskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej, od-
było się  1 marca, w budyn-
ku Centrum Inicjatyw Gospo-
darczych.

Grzegorz Nowak - prezes Bie-
ruńsko-Lędzińskiej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej przedsta-
wiając sprawozdanie z działal-
ności w 2004 roku stwierdził, 
że w tym czasie odbyło się 6 
spotkań członków oraz sym-
patyków Izby w większości o 
charakterze szkoleniowo edu-
kacyjnym. Zagadnienia podat-
kowe, prawo pracy, zamówie-
nia publiczne, współpraca za 
samorządami - to tylko niektó-
re zagadnienia interesujące na-
szych przedsiębiorców. W mi-
nionym roku przyjęto w poczet 
członków Bieruńsko-Lędziń-
skiej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej 7 nowych firm: OVB 
ALLFINANZ Bilewicz Joan-
na, ZAKŁAD ELEKTROIN-
STALACYJNY Gonszcz Nor-
bert, „IGLOBUD” Sp. z o.o.,  
BIERUŃSKIE PRZEDSIĘ-
BIORSTWO INŻYNIERII 
KOMUNALNEJ Sp. z o.o.,  
SIL-DREN S.C., EKONO-
MIK-PROFIL Sp. z o.o., ME-
CHANIKA BLACHARSTWO 
SERWIS OGUMIENIA Wró-
bel Danuta i Eugeniusz. W 
tym też czasie z członkostwa 
w BLIPH zrezygnowały 2 fir-
my: „ALL AMERICAN” Sp. 
z o.o. oraz  ZOZ Medicor. Rok 
2004 zamyka się  więc liczbą 
30 członków.
Jak zwykle na tego typu spo-
tkaniach, przyjęto plan pra-
cy Bieruńsko-Lędzińskiej Izby 

Przemysłowo-Handlowej w na 
rok 2005, który w skrócie  za-
wiera dwa główne kierunki 
działania. Pierwszy - to rozwój 
Izby poprzez umocnienie jej 
pozycji jako najważniejszego 

reprezentanta śro-
dowiska przedsię-
biorców regionu 
oraz rozszerzenie 
grona firm człon-
kowskich. Ważne 
jest pogłębienie 
jakości pracy po-
przez organizację 
szkoleń, warszta-
tów oraz umoż-
liwienie człon-
kom uczestnictwa 
w  konferencjach, 
sympozjach, se-

minariach nie organizowanych 
przez Izbę.
Drugi kierunek działań - za-
kłada udział w życiu miasta 
i regionu w zakresie polity-
ki gospodarczej. Służyć temu 
będą między innymi: organi-
zacja otwartych spotkań dla 
Członków z przedstawiciela-
mi organów administracji pań-
stwa i samorządu terytorialne-
go oraz reprezentowanie inte-
resów przedsiębiorców wobec 
władz regionu. Tradycyjnie też 
Izba występować będzie wobec 
władz i administracji w obronie 
interesów firm zrzeszonych.
Stałym już punktem obrad na-
szych przedsiębiorców jest 
przedstawienie aktualnej sytu-
acji miast i gmin powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego -przez sta-
rostę oraz burmistrzów i wój-
tów. Wśród zabierających głos 
byli między innymi starosta 
Piotr Czarnynoga i burmistrz 
Ludwik Jagoda. 
Szczególne zainteresowanie 
wzbudziło  i długą dyskusję 
zainicjowało,  omówienie bie-
żących zmian w prawie pra-
cy przez starszego inspekto-
ra Marka Skorusa. Z Państwo-
wej Inspekcji Pracy. Obrady 
BLIPH zakończyło przyjęcie 
nowych członków: Kancela-
rii Radcy Prawnego Iwona Pi-
sarzowska oraz firm  Blachar-
stwo Lakiernictwo - Drozdek 
Jan i  Carbud S.A.

Już 30 firm
W dniu 26 lutego br. od-
było się spotkanie człon-
ków OSP z udziałem 
przedstawicieli władz 
gminy oraz Państwowej 
Straży Pożarnej.

Sprawozdanie za okres od 15 
września 2004r. do 26 lutego 
br. przedstawił naczelnik OSP, 

Robert Kucz. Przypomniał, że 
do jednostki należy 58 druhów, 
w tym członków czynnych 36, 
11 członków wspierających 
oraz 11 należących do młodzie-
żowych drużyn pożarniczych. 
W akcjach ratowniczo-gaśni-
czych uczestniczono 82 razy, w 
tym 68 zdarzeń miało miejsce 
na własnym terenie, 14 poza 
nim; 18 to były pożary traw i 
lasu, 7 razy paliły się zabudo-
wania, 51 - zagrożenia miejsco-
we, 3 - wypadki i kolizje oraz 1 
fałszywy alarm. 
Jak zwykle, strażacy skrupulat-
nie rozliczyli się ze środków fi-

nansowych oraz poczynionych 
zakupów i inwestycji. W ubie-
głym roku ze środków Urzędu 
Miasta zakupili 3 akumulato-
ry, tarcze sprzęgła, 4 latarki  2 
butle do aparatów nadciśnie-
niowych, 2 pojemniki na ma-

ski, łańcuch do piły spalinowej, 
otrzymaliśmy też 4 pary butów. 
W czynie społecznym wykona-

no wiele prac. Ogółem przepra-
cowano tysiąc godzin o warto-
ści ponad 7 tysięcy zł. Szcze-
gólnie wyróżnili się: J. Le-
nard, R. Kucz, D. Dudziak, 
A. Żurek , J. Goraus, B. Oga-
za, B. Świerkosz, S. Prze-
woźniak, K. Kucz, A. Kokot, 
Cz. Wieczorek, R. Moczala, 
B. Lamik i W. Sowa.  
Kolejne sprawozdania przeka-
zali skarbnik i przedstawiciel 
komisji rewizyjnej. Łączne, 
całoroczne dochody jednost-
ki wyniosły 7624zł, (w tym ze 
składek własnych 880zł), a na 
koncie bankowym było 6554zł. 

Najpoważniejsze wydatki na 
sprzęt i umundurowanie wy-
niosły 6710zł, w sumie wyda-
no 8981zł.
Przegłosowano wniosek o 
udzielenie absolutorium zarzą-
dowi jednostki OSP. 
W dyskusji zgłoszono wniosek 
o przyznanie tytułu honorowe-
go prezesa Norbertowi Gonsz-
czowi, wieloletniemu prezeso-
wi nowobieruńskiej jednostki.
Podczas zebrania wybrano 
również dwóch nowych człon-
ków zarządu którymi zostali 
druhowie: Dariusz Dudziak i 
Tomasz Głowacz.
Za wieloletnią współpracę  i 
jego ogromne zaangażowanie 
w imieniu strażaków zawo-
dowych, podziękował nowo-
bieruńskim druhom - komen-
dant PSP Kazimierz Utra-
ta. Jak powiedział, w naszym  
powiecie było 550 interwen-
cji, z tego 204 w Bieruniu, 
w tym 70 pożarów. Komen-

dant podkreślił znaczenie po-
mocy jakiej strażakom udzie-
lają władze gminy, dodając 
jednak, że wobec stale ro-
snących kosztów sprzętu i 
umundurowania, wydatki te 
powinny rosnąć.  
Burmistrz Ludwik Jagoda  
przypomniał o zbliżających się 
uroczystościach 80-lecia OSP. 
I pogratulował wszystkim stra-
żakom, życząc dalszych suk-
cesów. Gratulował też nowe-
mu prezesowi, wyraził zado-
wolenie, że zasłużonego pre-
zesa zastąpił równie dobry or-
ganizator i przedsiębiorca.

 BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKA
IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Rok strażaków Ponieważ z powodu stanu zdro-
wia z pełnienia funkcji prezesa 
zrezygnował Norbert Gonszcz, 
we wtorek, 22 lutego wybrano 
na tę funkcję Bronisława La-
mika. 
Ma 15-letni staż w tutejszej jed-
nostce OSP, a prawie dwie ka-
dencje pełnił tu funkcję zastęp-
cy naczelnika. Wcześniej spe-
cjalizował się w prowadzeniu 
zarówno dużych,  jak i lekkich 
samochodów strażackich. Py-
tany o rodzinne tradycje twier-
dzi, że trudno byłoby je  wyli-
czyć. Zdaję sobie sprawę z róż-
nicy w obowiązkach i odpowie-
dzialności prezesa w stosun-
ku do funkcji zastępcy naczel-
nika, ale stwierdziłem, że dam 
radę. Zresztą, ten wybór jest na 
rok. Oceniając kondycję ochot-
niczej straży od czasów trans-
formacji uważam, że w Bieru-
niu jest ona bardzo dobra. Sta-
łym problemem są jednak fi-
nanse, ale to dotyczy wszyst-
kich krajowych jednostek, fi-
nansowanych poprzez samo-
rządy. Technika i sprzęt bardzo 
się zmieniły, wystarczy wspo-
mnieć, że kiedyś pracowaliśmy 
w starych moro, dziś używamy 
nowoczesnych kombinezonów, 
a to wymaga znacznych nakła-
dów i środków. 
Szkoda, że o naszych proble-
mach nie chcą usłyszeć radni 
z zaproszonych na nasze za-
branie nowobieruńskich rad-
nych  obecni byli jedynie: Jo-
lanta Siemianowska i Ryszard 
Piskorek. Sądzę, że w czasie 
takich spotkań radni mogli-
by szczegółowo poznać naszą 
pracę, usłyszeć o potrzebach 
i problemach. Wtedy łatwiej 
- być może - było by im pod-
jąć decyzję. Jestem przekona-
ny, że w roku wyborczym od-
wiedzi nas więcej radnych. 

... dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi i upośledzo-
nych umysłowo w Lędzinach  
dysponuje jeszcze wolnymi 
miejscami dla osób chcących 
skorzystać z jego oferty. 
Dom jest ośrodkiem wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychiczny-
mi. Z jego usług  mogą korzy-
stać osoby wymagające wsparcia 
w przezwyciężaniu ich trudnych 
sytuacji życiowych, zaspokaja-
niu ich niezbędnych potrzeb ży-
ciowych i postępowania rehabili-
tacyjnego, zmierzających do osią-
gnięcia przez te osoby jak najpeł-
niejszej samodzielności życiowej.
Podstawowym zadaniem domu 
jest przede wszystkim podtrzy-
mywanie i rozwijanie umiejęt-
ności (u osób uczestniczących 
w zajęciach) niezbędnych im 
do możliwie jak najbardziej sa-
modzielnego życia.   
Obecnie z usług ŚDS korzysta 
14 pełnoletnich osób. Placów-

ka czynna jest w dni robocze, 
w godzinach 8.00 - 15.00. Pro-
wadzi różnego rodzaju zajęcia 
terapeutyczne służące włącze-
niu osób niepełnosprawnych 
i chorych w życie społeczne 
oraz z zakresu rehabilitacji za-
wodowej (m.in. przygotowuje 
do zatrudnienia w zakładach 
pracy chronionej). ŚDS za-
trudnia psychologów, wykwa-
lifikowanych terapeutów, pie-
lęgniarki. Wkrótce rozpocznie 
tutaj pracę  lekarz-psychiatra. 
Uczestnicy zajęć mogą także 
skorzystać z trzech posiłków 
dziennie.
Zainteresowani - mieszkań-
cy powiatu oraz okolicznych 
miast i gmin - proszeni są o 
kontakt z Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w 
Lędzinach (ul. Lędzińska 
24) lub Ośrodkiem Błogosła-
wionej Karoliny (ul. Lędziń-
ska 8)

Środowiskowy Dom 
Samopomocy...
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W tym roku na-
grody otrzymali:

CLEMENS PRO 
ARTE: (Nagroda 
Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego „Za osią-
gnięcia w twórczości artystycznej 
ad’2004”): Józef Kłyk - twór-
ca fi lmowy, malarz, rysow-
nik.
Nagroda została przy- z n a n a 
głównie za twórczość f i l m o -
wą kulturowo związa- ną z powia-
tem bieruńsko-lędziń- skim, wykra-
czającą poza granice kraju oraz za 
propagowanie tradycji i kultury zie-
mi pszczyńskiej w sztu- kach plastycz-
nych uprawianych przez 
Kapituła uhonorowała do- robek w po-
staci kilkudziesięciu fi lmów r e a l i z o w a -
nych w całości własnym sump- tem przez lau-
reata, z udziałem mieszkań- ców powia-
tu jako aktorów. Doceniła fi l- my utrzyma-
ne w konwencji westernu ślą-
skiego, kandydującego do 
wego gatunku w historii pol-
skiego kina oraz za najnow-
sze obrazy o problematyce 
śląskiej.
Kapituła wyróżni-
ła także charaktery-
styczne dla laure-
ata malarstwo i rysu-
nek. Uznała, iż ta for- ma 
jego twórczości ma wymiar regionalny, jest kwintesen-
cją śląskości. Prace Józefa Kłyka znajdują się w gale-
riach, kolekcjach prywatnych, rysunki publikowane są 
w licznych wydawnictwach, promują kulturę regionu. 

CLEMENS PRO CULTURA: (nagroda Staro-
sty Bieruńsko-Lędzińskiego „Za upowszechnianie kultury 
ad’2004”): Czesław Pitera i Chór im. ks. Antoniego Chlon-
dowskiego.
Kapituła przyznała nagrodę dyrygentowi i zespołowi chóralne-
mu za wybitne zasługi wniesione w rozwój amatorskiego ruchu 
śpiewaczego w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Szczególnie wy-
różniła działalność Czesława Pitery, docenianego nie tylko w na-
szym powiecie 
propagatora mu-
zyki chóralnej, 
od 30 lat oddane-
go służbie orga-
nistowskiej w pa-
rafi i Trójcy Prze-
najświętszej. Za 
niezwykle cen-
ne uznała propa-
gowanie utwo-
rów muzycznych 
księdza Antonie-
go Chlondow-
skiego, podtrzy-
mywanie tradycji 
wspólnego śpie-
wu oraz staranną 

pracę nad repertuarem  
wykonywanym na wy-
sokim poziomie arty-
stycznym. 

Kapituła doceniła także  współpracę chóru z innymi zespołami 
śpiewaczymi w województwie, dorobek artystyczny potwierdzo-
ny licznymi nagrodami i wyróżnieniami, a także udział chełm-
skich śpiewaków w znaczących imprezach i wyjazdach artystycz-
nych, podczas których popularyzowano kulturę powiatu. 

CLEMENS PRO PUBLICO BONO: (nagroda Starosty Bie-
ruńsko-Lędzińskiego „Za wspieranie inicjatyw na rzecz kultu-
ry i ochrony jej dóbr ad’2004): Klemens Ścierski, senator RP.
Nagrodę przyznano za wieloletnią i różnorodną działalność spo-
łeczną laureata oraz jej bogate efekty. Za fi nansowe wspieranie 
wszelkich inicjatyw grup śpiewaczych i stowarzyszeń, zespołów 
i organizacji kulturalnych działających na terenie powiatu i poza 
jego granicami. Kapituła doceniła także zasługi laureata dla rato-
wania bądź modernizacji obiektów sakralnych, szkół, instytucji 
kultury, placówek służby zdrowia w regionie.
Za szczególnie znaczące Kapituła uznała osobiste zaangażowanie 
i współudział Klemensa Ścierskiego w fi nansowaniu odnowy i re-

montu jednego z najważniejszych zabytków sztuki sakralnej w po-
wiecie bieruńsko-lędzińskim - kościoła pw. św. Klemensa w Lę-
dzinach (fundator dzwonu Jan Paweł II). 
Zaangażowanie, pomoc i autorytet laureata podnoszą rangę wie-
lu przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, służą rozwojowi po-
wiatu i jego promocji.

KULTURAMIEJSKIE SPRAWY

W dniu 17 lutego odbyła się 
nadzwyczajna sesja Rady Miej-
skiej. Zwoływanie takich sesji z 
reguły związane jest z pilnym 
podjęciem uchwały lub uchwał 
Rady będących uzupełnieniem 
dokumentacji o istotnym zna-
czeniu składanej w ściśle za-
kreślonym terminie. Podobna 
sytuacja wystąpiła obecnie. W 
porządku obrad były dwa pro-
jekty uchwał, które po dysku-
sji Rada przyjęła w następują-
cej kolejności:
 - w sprawie oddania w uży-
czenie nieruchomości położo-
nych w Bieruniu na rzecz Bie-
ruńskiej Fundacji Inicjatyw 
Gospodarczych z przeznacze-
niem na tworzenie i rozwój 
Piastowskiego Parku Przemy-
słowego.
 - w sprawie udzielenia popar-
cia dla pozyskania terenów 
Skarbu Państwa.
Podjęte uchwały są kontynu-
acją decyzji Rady z poprzedniej 
sesji. Postanowiła ona wów-
czas wyrazić wolę do wspólne-
go działania z innymi jednost-
kami samorządu terytorialnego 
w celu utworzenia parku prze-
mysłowego. Obecnie jest to 
tak zwane drugie otwarcie, czy-
li złożenie kompletu kilkunastu 
załączników do Agencji Roz-
woju Przemysłu w Warszawie. 

W wyniku pierwszego otwar-
cia powstało 12 parków prze-
mysłowych. 
Rada postanowiła oddać Bie-
ruńskiej Fundacji Inicjatyw Go-
spodarczych w użyczenie na 
okres 7 lat nieruchomości poło-
żone w Bieruniu przy ul. Świer-
czynieckiej, Oświęcimskiej oraz 
Wiślanej, o łącznej powierzchni 
6.0664 ha. Grunty te w planach 
zagospodarowania przestrzen-
nego mają charakter przemysło-
wo usługowy.
Dotychczas były oferowa-
ne inwestorom lecz nie znala-
zły zainteresowania z ich stro-
ny. Podjęcie uchwały jest ko-
lejnym krokiem przygotowaw-
czym. Podobne uchwały dwa 
dni wcześniej podjęła Rada 
Miejska w Lędzinach. Gmi-
na ta przeznaczyła na cele par-
ku przemysłowego 11 ha. Staro-
sta Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego zadeklarował włączenie 
się do inicjatywy i przekaza-
nie na jej rzecz gruntów Skar-
bu Państwa. O zgodę w tej spra-
wie zwrócił  się do Wojewody 
Śląskiego. Rady Miejskie Bie-
runia i Lędzin postanowiły po-
przeć starania Starosty. O dal-
szym postępie prac  będziemy 
informowali czytelników na ła-
mach RODNI.

J.S.

Nadzwyczajna sesja

Ta nowa zbitka słowna tylko 
pozornie się gryzie. Park koja-
rzy się dobrze a przemysł cza-
sem oznacza uciążliwość a co-
raz częściej - miejsca pracy. Tej 
ogólnoświatowej tendencji, ule-
ga też nasz powiat i nasze mia-
sto. Władze samorządowe wciąż 
szukają sposobów na tworzenie 
nowych miejsc pracy. Kolejną 
metodą zdaje się być park prze-
mysłowy.  
Park przemysłowy jest miej-
scem, gdzie z jednej strony na-
stępuje wykorzystanie niszcze-
jących zdegradowanych tere-
nów poprzemysłowych, a z dru-
giej podejmowane są działania, 
zmierzające do inicjowania i roz-
woju różnego rodzaju przedsię-
wzięć gospodarczych poprzez 
działania innowacyjne, kształ-
towanie kultury menadżerskiej, 
fachowe doradztwo oraz wy-
mianę doświadczeń w dziedzi-
nie przedsiębiorczości. Działa-
nia te służą rozwojowi gospodar-
czemu (powstawanie, rozwój i 
sprawne funkcjonowanie na ryn-
ku małych i średnich przedsię-
biorstw, które dobrze zarządzane 
sprostają konkurencji), integracji 
środowiska lokalnych przedsię-
biorców oraz tworzeniu nowych 
miejsc pracy.
W sierpniu 2002 r. w ARP opra-
cowana została „Koncepcja re-
gionalnego parku przemysłowe-
go z udziałem Agencji Rozwoju 
Przemysłu”, w której park prze-
mysłowy został zdefi niowany 
jako: „wyodrębniony celowo ob-
szar wykorzystujący lokalną in-
frastrukturę po restrukturyzowa-
nych lub likwidowanych przed-
siębiorcach umożliwiający po-
dejmowanie działalności gospo-
darczej zwłaszcza przez małych 
i średnich przedsiębiorców, jako 
benefi cjentów przedsięwzię-
cia. W „Koncepcji...” powiąza-
no ideę parku przemysłowego z 
rozwojem regionalnym, gdyż nie 
można tworzyć tego typu przed-

sięwzięcia bez współpracy z jed-
nostką samorządu terytorialnego, 
mogącą zapewnić preferencyjne 
warunki, głównie przez przyzna-
nie pomocy publicznej w postaci 
ulg w podatku od nieruchomości 
i opłatach lokalnych. Stwierdzo-
no, że: „Regionalny Park Prze-
mysłowy (RPP) jest jednym z 
instrumentów restrukturyzacji 
gospodarki regionu, który przez 
tworzenie atrakcyjnych warun-
ków funkcjonowania będzie za-
chęcać przedsiębiorców do pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej, co spowoduje powstanie 
nowych miejsc pracy.”
Dostrzegając zagrożenia zwią-
zane z restrukturyzacją gór-
nictwa, a co za tym idzie de-
gradacją infrastruktury tech-
nicznej, jednostki samorządu 
terytorialnego (Gmina Bieruń, 
Gmina Lędziny i Powiat Bie-
ruńsko - Lędziński), postano-
wiły powołać do życia Piastow-
ski Park Przemysłowy i stwo-
rzyć w nim dogodne warunki 
dla funkcjonowania i rozwo-
ju małych i średnich przedsię-
biorstw, upatrując w tym dzia-
łaniu szansę dla rozwoju regio-
nu i ograniczenia bezrobocia. 
Opracowany został wniosek, 
którego celem jest zdobycie fun-
duszy na wykonanie dokumen-
tacji technicznej w postaci stu-
dium wykonalności, biznes pla-
nu oraz oceny oddziaływania na 
środowisko. Wniosek złożono 
w ramach Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego-Wzrost Kon-
kurencyjności Przedsiębiorstw 
Działanie 1.3 Tworzenie ko-
rzystnych warunków dla roz-
woju fi rm. W przypadku pozy-
tywnej oceny wniosku wielkość 
kwoty refundowanej wyniesie 
87,5 % kosztów kwalifi kowa-
nych projektu. 
Benefi cjentem projektu jest Bie-
ruńska Fundacja Inicjatyw Go-
spodarczych jako instytucja za-
rządzająca parkiem, która naby-

ła tytuł prawny (na podstawie 
umów użyczenia) do terenów, 
na których znajdował się będzie 
Piastowski Park Przemysłowy, 
na okres 7 lat
Część Piastowskiego Parku 
Przemysłowego, która znaj-
duje się w Bieruniu, usytuowa-
na będzie na terenach, gdzie w 
latach 70-tych realizowany był 
projekt pn. „Spływ węgla Wi-
słą”. Projekt służyć miał prze-
transportowywaniu węgla 
z okolicznych kopalń na te-
ren całej Polski. Pozostałością 
po projekcie są zdegradowa-
ne tereny, z których zdjęto hu-
mus oraz wymagające remon-
tu, niszczejące zaplecze tech-
niczne. 
Część Piastowskiego Parku 
Przemysłowego usytuowana w 
Lędzinach znajdować się będzie 
w sąsiedztwie zlikwidowanych 

szybów górniczych „Gać” oraz 
„Piast”, a także na terenie funk-
cjonującej na przełomie lat 80-
tych i 90-tych Fundacji „Scho-
la Nostra” - wcześniej te tere-
ny oraz zabudowania zajmowa-
ła jednostka wojskowa.
Na terenie Gminy Bieruń obszar 
ten wynosi 6,0664 ha; na terenie 
Gminy Lędziny  obszar ten wy-
nosi łącznie 25,2458  ha ( w tym 
13,7586 ha będących własnością 
Skarbu Państwa)
Wymienione wyżej tereny będą 
przygotowane i włączone w 
pierwszej kolejności w obszar 
Piastowskiego Parku Przemy-
słowego, którego całkowita po-
wierzchnia wynosi na dzień dzi-
siejszy 31,3122  ha. Formuła par-
ku jest jednak otwarta i czynione 
będą starania o pozyskanie kolej-
nych terenów w celu zwiększe-
nia jego atrakcyjności.

Park przemysłowy Clemensy rozdane1

Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego „Za osią-
gnięcia w twórczości artystycznej 
ad’2004”): Józef Kłyk - twór-
ca fi lmowy, malarz, rysow-

Nagroda została przy- z n a n a 
f i l m o -

ną z powia-
skim, wykra-

kraju oraz za 
i kultury zie-

mi pszczyńskiej w sztu- kach plastycz-
nych uprawianych przez laureata. 
Kapituła uhonorowała do- robek w po-
staci kilkudziesięciu fi lmów r e a l i z o w a -
nych w całości własnym sump- tem przez lau-
reata, z udziałem mieszkań- ców powia-
tu jako aktorów. Doceniła fi l- my utrzyma-
ne w konwencji westernu ślą-
skiego, kandydującego do no-
wego gatunku w historii pol-
skiego kina oraz za najnow-
sze obrazy o problematyce 

nek. Uznała, iż ta for-

Clemensy rozdane

Dotychczasowi laureaci
CLEMENS PRO ARTE:
2001 Roman Nyga (Bieruń)
2002 Alojzy Lysko (Bojszowy)
2003 Małgorzata Tabaka (Bieruń)

CLEMENS PRO CULTURA:
2001 Chór HARFA z Imielina
2002 Zespół Folklorystyczny LĘDZINIANIE
2003 Teatr Komanderów z Imielina

CLEMENS PRO PUBLICO BONO:
AD 2003 Zakład Robót Inżynieryjnych 
Gerharda, Henryka i Huberta Chroboków 
(Bojszowy)

Kiedy słyszymy słowo: park - oczami wyobraźni widzimy ogro-
dzony lasek z alejkami i ścieżkami spacerowymi. Tymczasem, 
obok tradycyjnego parku  mamy też : Wojewódzki Park Kul-
tury i Wypoczynku , Katowicki Park Leśny, parki narodowe, 
park maszynowy  w co większej firmie,  a nawet - przepra-
szam bardzo - park sztywnych. Ostatnio, modne stają się par-
ki przemysłowe.
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„Wyzwolenie z przeciętności” 
to zmagania mistrzów pióra, 

ludzi o wrażliwych duszach, 
bogatej wyobraźni. Miesz-
kańców naszego powiatu, w 
których tkwi potrzeba two-
rzenia, wyrażania siebie po-
przez poezję. To już druga 
edycja konkursu poetyckie-
go - powiedziała Magdale-
na Duży, kierownik Kino-Te-
atru „Jutrzenka” otwierając w 
ostatnim dniu lutego spotka-
nie podsumowujące. Otrzy-
maliśmy masę przepięknych 
utworów, zarówno od dzie-
ci, jak i ludzi dorosłych, to 
wszystko podzieliliśmy na  
kategorie, skwapliwie oceni-
liśmy i właśnie nagrodzimy.  
Maciej Szczawiński autor 
między innymi „Poczty po-
etyckiej” w katowickiej roz-
głośni Polskiego Radia przed-

stawił  wyniki konkursu. Jury 
w składzie:

Maciej Szczawiński - prze-
wodniczący, Grzegorz Gret-

ka polonista w Gimnazjum 
nr 1 w Bieruniu oraz  Mag-
dalena Duży - polonista wy-
łoniło następujących laure-
atów.

Wśród wyróżnionych znaleź-
li się: w grupie uczniów szkół 
podstawowych - Tomasz 
Manda ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Lędzinach i  Na-
talia Piętakiewicz ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Bie-
runiu. Wśród gimnazjalistów 
wyróżnienia otrzymali: Kor-
nelia Sala z Gimnazjum nr 
1 w Bieruniu i Martyna Ja-
roń uczennica Gimnazjum nr 
2. Natomiast w grupie lice-
alistów Sabina Janiszewska 
z Pwiatowego Zespołu Szkół 
w Bieruniu, Dawid Żogała z  
Liceum Ogólnokształcącego 
w Bieruniu i Izabela Dudek z 
Lędzin. Wyróżnienie specjal-
ne przyznano Erazmowi Ste-
fanowskiemu z Augustówka.
Atmosfera na sali rosła z mi-
nuty na minutę gdy Maciej 
Szczawiński ogłaszał nazwi-

ska laureatów. III miejsce za-
jęła Jolanta Heród z Powia-
towego Zespołu Szkół w Bie-
runiu. II miejsce zajęła Syl-
wia Boroń z Liceum Ogólno-
kształcącego im. Powstańców 

Śląskich. Tryumfa-
torką  tegorocznych 
poetyckich zmagań 
została zdobywczy-
ni  I miejsca Bar-
bara  Jaromin z Po-
wiatowego Zespołu 
Szkół w Bieruniu.
Warto w tym miej-
scu podkreślić, że 
uroczystość roz-
dania nagród mia-
ła szczególny cha-
rakter, gdyż  laure-
aci czasem wspoma-
gani lub zastępowani 

przez  Macieja Szczawińskie-
go czytali swoje wiersze.
W ten specyfi czny klimat, 
wpisała się inscenizacja Dzia-
dów, cz II Adama Mickie-
wicza,  przygotowana przez  
uczniów klasy teatralnej z 
Gimnazjum nr 2 w Bieruniu 
pod kierownictwem pani Jo-
anny Lorenc. Grupa ta, co 
roku stara się wystawić jakiś 
fragment literatury klasycz-
nej. W ubiegłym roku były 
to fragmenty „Romea i Ju-
lii”. Tym razem, zobaczyli-
śmy trzech Guślarzy, którzy 
pragną spełnić życzenia cier-
piących duchów: aniołków, 
widma i dziewczyny z wioski. 
Premiera tego przedstawienia 
miała miejsce 10 lutego pod-
czas Tygodnia Humanistycz-
nego w G nr 2.
Tak więc: w ciemną noc, w 

wigilię Zaduszek, w kaplicy 
cmentarnej odbywa się ob-
rzęd ku czci zmarłych  przod-
ków. Bierze w nim udział lud 
pod przewodnictwem Gu-
ślarza, który wywołuje du-
chy zmarłych, cierpiących w 
czyśćcu, aby im pomóc dostać 
się do nieba. 

KULTURA KULTURA

Wieczór wyzwolonych z przeciętności Bieruński Ośrodek Kultury zaprasza w marcu 2005 r.

Kino – Teatr „Jutrzenka” ul. Spiżowa 4

8 marca godz. 14.00 Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 
dla organizacji miejskich

9 marca godz. 15.00 Spotkanie okolicznościowe 
z okazji Dnia Kobiet dla PZERiI

11 marca godz. 16.00 Spotkanie okolicznościowe 
z okazji Dnia Kobiet dla KGW

13 marca godz. 11.00 do 18.00 JARMARK WIELKA-
NOCNY na Bieruńskim Rynku

15 marca godz. 17.00 Otwarcie wystawy pt. „Bieruń 
moje miasto” – połączone z przedstawieniem przygo-
towanym przez uczniów ze SP nr 1

19 marca godz. 15.00 Film pt. „Zgromadzenie”
           i 18.00

31 marca godz. 18.00 Spotkanie Stowarzyszenia 
600– letniego Bierunia

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45

15 marca Cykl koncertów „Duet smyczkowy” dla 
szkół dla SP 1 kl. I-III „Zwierzęta z muzycznego lasu”
dla SP 1 kl. IV – VI „Smyczkiem po mapie”
dla G2 „Zacznij od Bacha”

21 marca godz. 8.00 Mini Playback Schow „Pierwszy 
dzień wiosny”
i 11.30

Świetlica Środowiskowa ul. Remizowa 19

8 marca godz. 14.00 Spotkanie okolicznościowe z 
okazji „Dnia Kobiet” dla PZERiI

8 marca godz. 17.00 Spotkanie okolicznościowe z 
okazji „Dnia Kobiet” dla KGW

17 marca godz. 17.00 Otwarcie wystawy pla-
stycznej uczniów G-1  pt. „Sztuka Gimnazjalistów”

22 marca godz. 14.00 Spotkanie okolicznościowe dla 
PZERiI

Biblioteka Nr 1 ul. Chemików 45

10 marca godz. 15.30 Biblioteka czyta dzie-
ciom – baśnie J. Ch. Andersena pt. „Pewna wiado-
mość”, „Talizman”
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Bieruń, dnia 3 marca 2005r.
Burmistrz Miasta Bieruń

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglą-

du projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów położonych w 
rejonie ul. Wita w Bieruniu.
Na podstawie art. 17 pkt 10 usta-
wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu nr VII/2/
2001 z dnia 31.07.2001r. zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w rejonie ul. Wita w Bie-
runiu wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, w dniach od 14 marca 2005r. do 13 
kwietnia 2005r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, pokój 
nr 15, II piętro w godz. od 8ºº do 15ºº.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-
cie planu miejscowego rozwiązaniami odbę-
dzie się w dniu 6 kwietnia 2005r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. Rynek 14 
(sala nr 9) o godz. 15ºº.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać  na piśmie do Bur-
mistrza Miasta Bieruń z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia  28 kwietnia 2005r.
Burmistrz Miasta Bieruń
inż. Ludwik Jagoda

SESJAKOMUNIKATY

W dniu 24.02.2005 r. odbyła się sesja Rady 
Miejskiej Bierunia, której tematem wiodą-
cym była problematyka w gminie dotyczą-
ca ludzi samotnych, podeszłego wieku i 
potrzebujących pomocy osób trzecich. Tak 
jak w przypadku innych sesji radni dyspo-
nowali pisemnym opracowaniem, którego 
autorem była Dyrektor MOPS-u. Zawiera-
ło ono syntetyczne informacje statystyczne 
dotyczące tematu oraz przybliżało niektóre 
zadania realizowane przez MOPS na rzecz 
osób w podeszłym wieku lub wymagają-
cych pomocy osób trzecich. Temat ten był 
po raz pierwszy przedmiotem obrad Rady. 
Do udziału w sesji zaproszono przedstawi-
cieli obu Kół Związku Emerytów i Ren-
cistów oraz Akcji Katolickiej. W wyniku 
dyskusji Rada przyjęła wniosek o następu-
jącej treści: „Rada Miejska wnioskuje do 
Burmistrza o rozpoczęcie rozmów z wła-
dzami samorządowymi z terenu powia-
tu z organizacjami pozarządowymi oraz 
władzami kościelnymi w zakresie utwo-
rzenia w Bieruniu domu na potrzeby lu-
dzi starszych”.
Po zapoznaniu się z pisemnym wystąpie-
niem Wojewody Rada przyjęła kolejny 
wniosek: „Rada zwraca się do Burmistrza 
o powołanie zespołu w zakresie opracowa-
nia strategii do spraw rozwiązywania pro-
blemów społecznych”.
Wojewoda zwrócił uwagę, że posiadanie 
przytoczonego wyżej opracowania wyni-
ka z ustawy o pomocy społecznej i na jego 
podstawie winny być przyjmowane pro-
gramy przez Radę dotyczące różnych za-
dań realizowanych przez MOPS. Podczas 
sesji Rada podjęła następujące uchwały:
 -w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu położonych 
pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i 
linią kolejową relacji Tychy - Lędziny.
Przedmiotem opracowania objęty został 
obszar o pow. 130 ha.
 -w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów położonych 

pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawel-
ską, terenami łąk nad Potokiem Bijaso-
wickim, ul. J. Budzyńskiej, z włączeniem 
rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów.
Powierzchnia terenu do objęcia planem 
wynosi ok. 65 ha.
 -w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów położonych 
w rejonie ul. Bijasowickiej i ul. Lipcowej.
Powierzchnia terenu objętego planem wy-
nosi ok. 30 ha.
 Łącznie plany miejscowe obejmą obszar 
220 ha. Celem prac jest ustalenie przezna-
czenia oraz określenie kilkunastu innych 
warunków przewidzianych w ustawie o za-
gospodarowaniu  przestrzennym. Opraco-
wania winny posiadać rozwiązania zgodne 
ze studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego. W prak-
tyce przyjęcie planów pozwoli m.in. wielu 
indywidualnym inwestorom uzyskanie po-
zwoleń na budowę.
 -w sprawie nabycia na rzecz gminy Bie-
ruń prawa użytkowania wieczystego nie-
ruchomości zabudowanej budynkiem 
wymiennikowni ciepła od Kompanii Wę-
glowej S.A. w zamian za zaległe zobowią-
zania z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
  Wymiennikownia położona jest przy ul. 
Mieszka. Rada postanowiła nabyć dwie 
działki o łącznej powierzchni 2094 m2.
 - w sprawie zmian cen biletów miesięcz-
nych i jednorazowych obowiązujących 
w środkach komunikacji miejskiej reali-
zowanej na zlecenie gminy Bieruń przez 
PKSiS Oświęcim S.A.
 Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 
dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego. Zmiany 
cen dotyczą zarówno biletów jednorazo-
wych, które nie ulegały zmianom od 2002 
r. jak i miesięcznych, które zmieniono w 
ubr. Średni wzrost to 6 - 7 %. Proponowa-
na przez przewoźnika podwyżka była opi-
niowana przez związki zawodowe, gdyż 
taki jest wymóg obowiązujących przepi-
sów. Nowy cennik opłat za przejazdy au-
tobusami i mikrobusami podano w innym 
miejscu. 

 - w sprawie zaciągnięcia w latach 2005 - 
2006 kredytów preferencyjnych z Banku 
Gospodarstwa Krajowego przeznaczo-
nych na finansowanie inwestycji wpiera-
jących tworzenie nowych miejsc pracy. 
 Rada postanowiła zaciągnąć kredyty na 
budowę hali sportowej przy Gimnazjum 
Nr 1 w 2005 r. w kwocie 5.000.000 zł oraz 
budowę Powiatowej Komendy Policji w 
Bieruniu
w 2005 r. w kwocie 2.000.000 zł
w 2006 r. w kwocie 1.000.000 zł.
Przyjęcie uchwały nie oznacza automa-
tycznego zaciągnięcia kredytu. Uchwała 
daje Burmistrzowi i możliwość realizacji 
zadań w ramach polityki inwestycyjnej.
Zaciągnięcie kredytu w BGK oparte jest na 
preferencji i niskim oprocentowaniu. Mogą 
z niego korzystać takie gminy jak Bieruń, 
w których prowadzona jest restrukturyza-
cja przemysłu wydobywczego.
 - w sprawie pozytywnego zaopiniowa-
nia projektu podziału gminy na aglo-
merację.
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyzna-
czenia obszaru i granic aglomeracji jest ak-
tem wykonawczym do ustawy prawo wod-
ne. Upoważnia ono Wojewodę do wystą-
pienia z wnioskiem do gmin o przedsta-
wienie w zakreślonym terminie propozy-
cji, która winna  mieć oparcie w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy, miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzenne-
go i innych. Rada dokonała podziału mia-
sta na trzy obszary - aglomeracje, z których 
każda ma odprowadzenie ścieków lub jest 
objęta względnie będzie objęta zasięgiem 
jednej z trzech oczyszczalni ścieków funk-
cjonujących w mieście.
 W sesji wziął udział radny Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego Józef Berger, który 
poinformował o działaniach, które dotyczą 
inwestowanie środków wojewódzkich w 
Bieruniu. Wymienił m.in. budowę obwało-
wań na Wiśle w Bijasowicach oraz dalsze 
finansowanie hali przy Gimnazjum Nr 1.

Opracował:
Sekretarz Miasta, Jerzy Stok

Radni obradowali

Nawróćcie się do Mnie całym 
swym sercem, przez post i płacz, 
lament. Rozdzierajcie jednak ser-
ca wasze, a nie szaty! Nawróćcie 
się do Pana Boga waszego! On 
bowiem jest łaskawy, miłosier-
ny, nieskory do gniewu i wielki 
w łaskawości, a lituje się na wi-
dok niewoli. (J12.12)
Wielki Post jest jednym z naj-
ważniejszym okresów w kalen-
darzu liturgicznym ale i w na-

szym sercu. W tym czasie po-
winniśmy poświęcić więcej cza-
su na czytanie Pisma Świętego, 
więcej i gorliwiej się modlić, wy-
rzec się czy przynajmniej ograni-
czyć przyjemności, przeznaczyć 
część oszczędności na cele cha-
rytatywne. 
Wielki Post trwa 40 dni. Roz-
poczyna się w Środę Popielco-
wą, a kończy w Niedzielę Pal-
mową, nie licząc niedziel, które 

zawsze są pamiką zmatwy-
chwstania Pana Jezsa. Upamięt-
nia czas, który Jezus spędził na 
pustyni przygotwując się przez 
kontemplację i post do naucza-
nia, leczenia nie tylko ciał, ale 
przede wszystkim dusz, rozgła-
szania bożego miłosierdzia, na-
woływania do pokoju między 
ludźmi.
W Biblii opisano ten okres Jego 
pobytu na pustyni następująco:

„Jezus 40 dni i 40 nocy spędził 
na pustyni poszcząc, nie jadł, nie 
pił…” w tym czasie został trzy 
razy wystawiony na próbę przez 
Szatana. Ten oferował mu bo-
gactwo i wszechwładzę, lecz Je-
zus nie dał się zwieść. W okre-
sie Wielkiego Postu spróbujmy 
doskonalić się duchowo przez 
post, modlitwę i braterską soli-
darność, abyśmy wzorem Chry-
stusa mogli oprzeć się pokusom 
szatańskim.

Dlaczego obchodzimy Wielki Post

Bieruń, dnia 3 Marca 2005r.
Burmistrz Miasta Bieruń

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenów poło-
żonych w rejonie 
ul. Borowinowej w Bieruniu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Bieruniu nr VII/5/2001 z dnia 31.07.2001r. za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renów położonych w rejonie ul. Borowinowej                  w 
Bieruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w 
dniach od 14 marca 2005r. do 13 kwietnia 2005r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. Rynek 14, 43-150 
Bieruń, pokój nr 15, II piętro w godz. od 8ºº do 15ºº.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 kwiet-
nia 2005r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. 
Rynek 14 (sala nr 9) o godz. 16ºº.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.

Uwagi należy składać  na piśmie do Burmistrza Miasta 
Bieruń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednost-
ki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
28 kwietnia 2005r.

Burmistrz Miasta Bieruń
inż. Ludwik Jagoda

Bieruń, dnia 3 marca 2005r.
Burmistrz Miasta Bieruń

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Królowej Jadwigi i ul. Węglo-
wej w Bieruniu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu nr VII/6/2001 z dnia 31.07.2001r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Królowej Jadwigi i ul. Węglo-
wej w Bieruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 mar-
ca 2005r. do 13 kwietnia 2005r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. Rynek 
14, 43-150 Bieruń, pokój nr 15, II piętro w godz. od 8ºº do 15ºº.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2005r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. 
Rynek 14 (sala nr 9) o godz. 16ºº.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bieruń z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2005r.

Burmistrz Miasta Bieruń
inż. Ludwik Jagoda

Bieruń, dnia 3 marca 2005r.
Burmistrz Miasta Bieruń

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów położonych w Ścierniach 
w Bieruniu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z później-
szymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej 
w Bieruniu nr VII/3/2001 z dnia 31.07.2001r. za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów położonych w Ścier-
niach w Bieruniu wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko,  w dniach od 14 marca 2005r.         
do 13 kwietnia 2005r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Bieruniu ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, 
pokój nr 15, II piętro w godz. od 8ºº do 15ºº.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 30 marca 2005r. w Filii Szkoły Podsta-
wowej Nr 3 w Ścierniach przy ul. Kamiennej 17 
o godz. 16ºº.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Miasta Bieruń z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 
kwietnia 2005r.

Burmistrz Miasta Bieruń
inż. Ludwik Jagoda

Bieruń, dnia 3 marca 2005r.
Burmistrz Miasta Bieruń

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów położonych w rejonie 
ul. Świerczynieckiej w Bieruniu.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Bieruniu nr VII/1/2001 z dnia 
31.07.2001r. zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów po-
łożonych w rejonie ul. Świerczynieckiej w Bie-
runiu wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, w dniach od 14 marca 2005r. do 13 
kwietnia 2005r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w  Bieruniu ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, pokój 
nr 15, II piętro w godz. od 8ºº do 15ºº.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-
cie planu miejscowego rozwiązaniami odbę-
dzie się w dniu 13 kwietnia 2005r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. Rynek 
14 (sala nr 9) o godz. 15ºº.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Miasta Bieruń z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 
kwietnia 2005r.
Burmistrz Miasta Bieruń
inż. Ludwik Jagoda
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wzięło udział więk-
szość gimnazjów z 
powiatu tyskiego i 
bieruńsko-lędziń-
skiego, nasza szko-
ła wypadła zdecydo-
wanie najlepiej. Jury 
oceniało każdą pra-
cę osobno pod względem ję-
zyka i estetyki. Aleksandra Za-
jąc i Żaneta Czepczor zajęły ex 
aequo pierwsze miejsce, Mar-
ta Kądzioła, Gabriela Zawadz-
ka i Justyna Wróbel zdobyły 
ex aequo drugie miejsce, Ka-
mila Podsiedlik - trzecie miej-
sce, a Malwina Okruta - czwar-
te miejsce. Wszystkie nagro-
dzone uczennice otrzymały pa-
miątkowe dyplomy oraz cenne 
nagrody książkowe.

16 lutego 2005 na hali sporto-

wej przy LO w Bieruniu Sta-
rym odbyły się Zawody Po-
wiatowe szkół gimnazjalnych 
w tenisie stołowym. W rywa-
lizacji drużynowej dziewcząt 
i chłopców bezkonkurencyjne 
były obydwie drużyny Gim-
nazjum nr 1 w Bieruniu, któ-
re zdecydowanie wygrały po-
konując zespoły z Gimnazjum 
nr 2 z Bierunia Starego, Gim-
nazjum z Bojszów i Gimna-
zjum nr 2 z Lędzin. Indywi-
dualnie najlepszym zawodni-
kiem okazał się Dariusz Wró-
bel (uczeń kl.2c G-1 Bieruń). 
Skład drużyny dziewcząt: Ka-
rina Gulka (kl.1f), Dorota Le-
nort (kl.1f), Aneta Stańczyk 
(kl.3f), Sonia Zawisz (kl.3b). 
Skład drużyny chłopców: Da-
riusz Wróbel (kl.2c), Michał 
Matusiak (kl.3c), Mariusz Ro-
galski (kl.2d). Wspomniane 
drużyny dziewcząt i chłopców 
zakwalifikowały się do Zawo-
dów Rejonowych, które odby-
ły się 25 lutego 2005 w Buja-
kowie k. Mikołowa w Szko-
le Podstawowej nr 12, gdzie 
dziewczęta w składzie: Aneta 
Stańczyk (kl.3f), Karina Gulka 

(kl.1f), Dorota Lenort (kl.1f) 
ostatecznie uplasowały się na 
3 miejscu z chłopcy w skła-
dzie: Dariusz Wróbel (kl.2c), 
Michał Matusiak (kl.3c), Bar-
tosz Hołyst (kl.3b) - na dru-
gim. Najlepszym zawodnikiem 
indywidualnie w zawodach re-
jonowych był Dariusz Wróbel, 
a Karina Gulka uplasowała się 
na drugim miejscu. 
 
W Chełmie Śląskim odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Szkół 
Gimnazjalnych w Siatkówce 
Dziewcząt i Chłopców. Turniej 

chłopców został 
rozegrany 21 lu-
tego. Startowa-
ło 7 zespołów. 
Wygrało Gimna-
zjum z Chełmu 
Śląskiego, któ-
re pokonało 2:0 
Gimnazjum nr 2 

z Lędzin.3 miejsce zajęło Gim-
nazjum nr 1 z Lędzin i Gimna-
zjum Imielin. Gimnazjum nr 1 
z Bierunia zajęło 5 miejsce. 
Siatkarski turniej dziewcząt 
wygrała drużyna Gimnazjum 
nr1 z Bierunia w składzie: Ka-
tarzyna Sajdok, Magdalena Ci-
mała, Katarzyna Gąska, So-
nia Zawisz, Weronika Panfil, 
Marta Bejster, Barbara Kciuk, 
Adriana Mitręga, prowadzo-
na przez trenera Pawła Loren-
sa. G-1 Bieruń pokonało Gim-
nazjum z Chełma Śląskiego 2:
0. Trzecie miejsce zajęło Gim-
nazjum nr 1 Lędziny i Gim-
nazjum Imielin. Dzień póź-
niej dziewczęta z Gimnazjum 
nr 1 w Bieruniu uczestniczy-
ły w jednym z finałowych tur-
niejów Ligi Siatkarskiej w Ko-
zach, gdzie wygrały 3:1 z Gim-
nazjum z Nowej Wsi oraz ule-
gły 1:3 Gimnazjum w Kozach. 
Drużyna G-1 Bieruń zajmuje 
obecnie 2 miejsce w rozgryw-
kach, w których uczestniczy-
ło10 zespołów ze Śląska i Ma-
łopolski.

MAGAZYN SZKOLNY MAGAZYN SZKOLNY

Stało się już tradycją Gimna-
zjum nr 2 w Bieruniu organi-
zowanie tygodni przedmioto-
wych, których głównym celem 
jest krzewienie wiedzy, posze-
rzanie horyzontów, poznawa-
nie nowych rzeczy, budzenie 
zainteresowania wiedzą i czy-
nienie z tego zabawy. Nie in-
aczej było i tym razem. Od 7 
lutego trwał bowiem Tydzień 
Przedmiotów Humanistycz-
nych. Gimnazjaliści mieli szan-
sę sprawdzić się we wszystkich 
przedmiotach wchodzących w 
skład tego bloku, gdyż przygo-
towano dla nich szereg konkur-
sów, quizów. I tak, po raz pią-
ty wybrano Mistrza Szkolnej 
Ortografii- na tytuł ten zasłu-
żyła Natalia Szweda. Przepro-
wadzono konkursy językowe: 
z języka niemieckiego i angiel-
skiego, zorganizowano także 
konkurs piosenki obcojęzycz-
nej, w którym najlepsza oka-
zała się reprezentacja klasy Ib 
wykonująca piosenkę z filmu 
„Titanic”. Uczniowie naszej 
szkoły mieli szansę także za-
prezentować swe umiejętności 
oratorskie. W tym roku zabrali 
głos w debacie na temat: „Czy 

człowiek powinien mieć, żeby 
dać, czy też dać, żeby mieć?”. 
Jury oceniające przemówienia 
nie miało wątpliwości, iż najle-
piej ten temat rozwinęła Wero-
nika Rosowska.
Z kolei Michalina Sosna za-
chwyciła wszystkich deklama-
cją, wrażliwością na poezję i 
to właśnie ona zdobyła pierw-
sze miejsce w konkursie recy-
tatorskim. W Tygodniu Huma-
nistycznym uczniowie mogli 
obejrzeć także dwa przedsta-
wienia teatralne: „Taniec ży-
cia” w wykonaniu Teatru Edu-
kacji z Wrocławia oraz „Dzia-
dy  cz. II” w wykonaniu kla-
sy II d (klasy teatralnej). Dzia-
dy wystawione zostały w spe-
cjalnej scenerii, całość przed-
stawienia przyjęta została z du-
żym entuzjazmem i nagrodzo-
na gromkimi brawami. Tak-
że miłośnicy X Muzy znaleźli 
coś dla siebie- był to film nie-
spodzianka.
Najwięcej emocji wzbudził 
jednak konkurs: Humanistycz-
ny Omnibus, którego finał od-
był się na zakończenie tygo-
dnia. Trzyosobowe reprezen-
tacje zwycięzców pierwszego 

18 lutego odbył się w Gimnazjum nr 2 w Bieruniu Powiatowy 
Konkurs Historyczno - 
Plastyczny „Mistrzowie włoskiego renesansu”. Mottem konkur-
su były słowa Leonarda: „Piękno rzeczy śmiertelnych przemija, 
ale nie piękno sztuki”. Organizatorkami były nauczycielki historii 

mgr Jolanta Jaromin-Suzdalcew i mgr Elżbieta Domogała oraz na-
uczycielka sztuki mgr Katarzyna Korus.
Biorący udział rywalizowali w 10 konkurencjach związanych z 
wiedzą historyczną i jednej rozbudowanej konkurencji, sprawdza-
jącej ich umiejętności plastyczne.
Uczestnicy - dwuosobowe drużyny z 5 gimnazjów naszego po-
wiatu, zmagali się z życiorysami: Leonarda da Vinci, Michała 
Anioła Buonarotti’ego i Rafaela Santi. Zagłębiali się także w taj-
niki ich dzieł, które później rozpoznawali i interpretowali. Mu-
sieli oni także rozwiązać krzyżówkę, zaplanować wycieczkę dla 
znanego multimilionera po muzeach świata śladami Leonarda da 
Vinci oraz rozpoznać rekwizyty związane z różnymi dziełami. W 
konkurencji dotyczącej umiejętności plastycznych tworzyli z frag-
mentów wynalazki Leonarda, a następnie wykonywali ich szkice.
Imprezie towarzyszyła pokonkursowa wystawa prac szkolnego 
konkursu historyczno-plastycznego „Kolorowa historia”, na któ-
rej goście i uczestnicy mieli okazję podziwiać reprodukcje prac 
„trzech tytanów” wykonane przez uczniów Gimnazjum nr 2 w 
Bieruniu. Można było także podziwiać występ klasy teatralnej z 
fragmentem „Romea i Julii” Williama Szekspira.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła drużyna Gimnazjum z Imie-
lina (Estera Nocoń, Marta Szolczewska) pod opieką mgr Mariu-
sza Gąsiorczyka, drugie Gimnazjum nr 1 z Bierunia (Hanna Sieka, 
Aleksandra Plewniok) pod opieką mgr Elżbiety Małeckiej, a trze-
cie drużyna Gimnazjum nr 2 w Bieruniu -Adam Chmielarski, Ja-
cek Zagórny- przygotowani przez mgr Elżbietę Domogałę.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe - piękne albumy prezen-
tujące między innymi sztukę renesansu, a zostały one  ufundowa-
ne przez współorganizatora konkursu - Powiat Bieruńsko-Lędziń-
ski. Gratulujemy!

J. Jaromin- Suzdalcew

Zawody sportowe
Po kwalifikacjach miejskich, 
drużyny dziewcząt i chłopców z 

SP1 w Bieruniu zakwalifikowały się do Powiatowego Turnieju 
Piłki Ręcznej. Turniej Powiatowy zorganizowała nauczycielka 
WF SP 1, mgr Klementyna Ficek, sponsorowało Starostwo 
Powiatowe i Urząd Miasta Bierunia. Turniej odbył się na hali 
sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu. Systemem „każdy 
z każdym” wyłoniono zwycięzców w kategorii dziewcząt: I 
miejsce SP 1 Bieruń, II miejsce SP bojszowy, III miejsce SP 3 
Lędziny, w kategorii chłopców:  I miejsce SP 1 Bieruń, II miejsce 
SP 1 Lędziny, III miejsce SP Bojszowy. 

W grudniu rozegrano w tenisa 
stołowego spotkanie towarzyskie 

między Szkołą Podstawową Nr1 i Nr 3 w kategorii chłopców jak i 
dziewcząt. Nasi uczniowie w obu kategoriach zwyciężyli i awan-
sowali do szczebla powiatowego, który odbył się  w Lędzinach. W 
Powiatowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Tenisie Sto-
łowym brały udział 4 szkoły powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Ze-
spół naszych dziewcząt zajął IV miejsce, a chłopców  I miejsce 
awansując do zawodów rejonowych, które odbyły się w Mikoło-
wie 22 lutego. Na tych zawodach chłopcy zajęli II miejsce. Na-
uczycielem  przygotowującym uczniów do zawodów była pani 
mgr Agnieszka Pinkowicz.

Na początku bieżącego roku 
uczniowie z Gimnazjum nr 1 
wzięli udział w powiatowym 
konkursie na najpiękniejsze ży-
czenia świąteczne w języku an-
gielskim. Pod bacznym okiem 
opiekunów: Agnieszki Wyder-
ki-Dyjecińskiej, Aleksandry 

Bieli i Sylwii Kogut - nauczy-
cieli języka angielskiego, gim-
nazjaliści opracowali ponad 50 
przepięknych życzeń i wierszy. 
Ich żmudna praca została doce-
niona przez jurorów i organiza-
tora - Gimnazjum nr 11 w Ty-
chach. W konkursie, w którym 

etapu musiały wykazać się wie-
dzą z języka polskiego, angiel-
skiego, historii, kultury, teatru, 
religii, wiedzy o społeczeń-
stwie oraz wykazać zdolnościa-
mi aktorskimi. Konkurencje 
nie należały do łatwych, a tre-
mę potęgowała licznie zgroma-
dzona publiczność, wśród któ-
rej znaleźli się również rodzi-
ce finalistów. W końcu wyło-
niono Humanistycznych Omni-
busów. Na to miano zasłuży-

li: Agnieszka Leśniak, Tomasz 
Czapiewski, Szymon Włodziń-
ski z klasy II b.
Tydzień Przedmiotów Humani-
stycznych zorganizowany zo-
stał przez nauczycieli tego blo-
ku, którzy zapowiadają, że już 
rozpoczęli pracę nad przyszło-
rocznym świętem tych, którzy 
kochają wszystko, co wiąże się 
z szeroko pojętą kulturą huma-
nistyczną.

KC

Tydzień Przedmiotów Humanistycznych

Leonardo w Gimnazjum 

Kolejne sukcesy poliglotów 

Konkurs interdyscyplinarny dla 
uczniów szkół podstawowych 
wymaga opanowania w stopniu 
bardzo dobrym wiedzy z czte-
rech przedmiotów: języka pol-
skiego, matematyki, przyrody i 
historii. Istotna jest także duża 
wiedza ogólna, encyklopedycz-
na. W naszej placówce, w eli-
minacjach szkolnych wzię-
ło udział 32 uczniów klas VI. 
Powyżej 81 % punktów moż-
liwych do zdobycia otrzymali: 
Sebastian Bereżański 6b, Ka-
tarzyna Jankowska 6b, Michał 
Bainka 6b, Patryk Buzała 6c, 
Łukasz Okoń 6c awansując do 

etapu rejonowego w Tychach. 
W tym etapie uczestniczyło 
137 uczniów powiatu tyskie-
go i bieruńsko-lędzińskiego. 
Uczniowie pisali test składają-
cy się z 17 pytań opisowych i 
10 zamkniętych, w których do-
minowały zagadnienia przy-
rodnicze. Maksymalnie moż-
na było zdobyć 49 punktów, a 
42 należało uzyskć, aby awan-
sować do finału wojewódzkie-
go. Jeden z naszych uczniów, 
Sebastian Bereżański został fi-
nalistą i 11 marca będzie brał 
udział w III etapie wojewódz-
kim. Życzymy powodzenia.

Konkurs Interdyscyplinarny

Piłka ręczna

Tenis stołowy

Ze sportu
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Takie imprezy robi Holdek. 
Franciszek Mrzyk - bo to o 
nim mowa- jest duszą skato-
wej społeczności a jego do-
roczny Maraton to impreza na 
którą zjeżdżają się zawodni-
cy  z całego powiatu i okolic. 
Dzięki  przychylności Bieruń-
skiego Ośrodka Kultury, 26 lu-
tego w gościnnej Jutrzence ro-
zegrano kolejny turniej: “Ma-

raton 2005”. Tym razem naj-
lepszy okazał się  Tadeusz 
Ostrowski. 
          
W szkacie jest wazno “god-
ka” czyli lodzywki przi licy-
tacji i potym rozgrywce. Mio-
lech kiedys ksionzka lo szka-
cie ale terozki już niy za bar-
dzo pamiyntom co to jest “nu-
lower” a co “grana”. Przy 
grze w skata poszczególne 
karty i kolory kart noszą róż-
ne nazwy,  tradycyjnie związa-
ne z tą grą. I tak: trefl e, to in-
aczej: żołądź, krzyże, krojce; 
piki, to inaczej: liście, wino,  
zieleń; kiery, to inaczej: herce, 
serce, czerwień; karo,  to ina-
czej: dzwonki, szele. As to ina-
czej tuz. Dama to inaczej wy-
znik lub ober. Wreszcie walet 
to inaczej niznik, unter, chl-
piec, bubek lub dupek.

Kto, tak jak ja, nie-
wiele z tego rozu-
mie, niech chociaż 
zapamięta, że skat 
powstał w pierw-
szych latach dzie-
więtnastego wie-
ku z udanego po-
łączenia reguł kilku 
innych, starszych 
gier (tarota, trap-

poli, lombra, kopy, solo) oraz 
nowych zasad. Pierwsze zasa-
dy gry ustalił notariusz i adwo-
kat Fryderyk Ferdynand Hem-
pel z Altenburga. Carl Neefe 

w roku 1817 wprowadził ty-
powy dla skata i unikalny w 
grach kartowych rachunek ma-
tadorów (szczytów). Jednoli-
te reguły gry ustalone zostały 
na pierwszym Kongresie Ska-
towym w sierpniu 1886 roku w 
Altenburgu, nazywanym odtąd 
“miastem skata”.
Przepisy gry oparte są na “Ko-
deksie skatowym”, uchwalo-
nym i uzupełnianym na ko-
lejnych kongresach skato-
wych w Altenburgu w latach 
1927,1932, 1937 oraz na orze-
czeniach tak zwanego “Sądu 
Skatowego, który rozstrzyga 
sprawy sporne między gracza-
mi, nadsyłane z całego świa-
ta, i działa od listopada 1963 
roku, oczywiście także w Al-
tenburgu.
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SPORT

Sklep „Rolnik„
Bieruń, ul. Trochy 19

oferuje w sprzedaży • artykuły budowlane 
•rolnicze • wodno-kanalizacyjne 

• elektryczne
chemiczne • sprzęt AGD • plastik • szkło.

Placówka czynna od 8.00 -18.00. 
Telefon: 21-64-052

Prosimy o przysłanie kartek z rozwiazaniami na adres Bieruń-
skiego Ośrodka Kultury
Wśród autorów poprawnych odpowiedzi, rozlosujemy nagro-
dy książkowe.

97
O G Ł O S Z E N I E ! ! !
W marcu 2005r w Przedszkolu nr 1 w Bieruniu przy 

ul.Chemików 33 odbywać się będą zapisy dzieci 
na nowy rok przedszkolny 2005/2006 do przedszkola 

i oddziałów zerowych. 
Zapraszamy rodziców

Nulower czy grana 

Jak już informowaliśmy jeśli dopisze Wam szczęście możecie 
wylosować  jeden z  4 kuponów upoważniających do zakupów 
dowolnie wybranych artykułów spożywczych  w sklepach SUH 
„Jedność”. Wystarczy wziąć udział w konkursie, który rozpoczął 
się 1 marca i trwać będzie do końca tegoż miesiąca.
Zasady są proste, robimy zakupy, bierzemy z lady lub wycinamy 
z tego numeru Rodni kupon konkursowy, wypisujemy którego ze 
sprzedawców w sklepach „Jedności” uważamy za najlepszego i 
wrzucamy kupon do skrzynki. Później pozostaje nam tylko cze-
kać do końca miesiąca  i liczyć na szczęście w losowaniu. Wyniki  
zostaną ogłoszone do 5 kwietnia. Życzymy powodzenia.zostaną ogłoszone do 5 kwietnia. Życzymy powodzenia.

Sprzedawca Roku 2004

...............................................................
(imię i nazwisko sprzedawcy)
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Zakupy za darmo?
Weź udział w konkursie „Jedności”

Stowarzyszenie Współpracy 
Regionalnej w Gliwicach skie-
rowało do powiatu bieruńsko-
lędzińskiego propozycję przy-
stąpienia do projektu Wirtual-
ny Inkubator Gospodarki Spo-
łecznej (WISP). 
WISP został zakwalifi kowany 
do fi nansowania w ramach Ini-
cjatywy Wspólnotowej EQU-
AL, z planowanym dofi nanso-
waniem w wysokości 6,3 mln. 
zł. Wnioskodawcą jest Stowa-
rzyszenie Współpracy Regio-
nalnej w Gliwicach, a jednym 
z głównych partnerów PUP 

w Tychach. Celem WISP jest 
utworzenie struktury wspiera-
jącej tworzenie tzw. spółdziel-
ni społecznych oraz przetesto-
wanie jej działania poprzez 
utworzenie takich spółdzielni 
w ramach projektów pilotażo-
wych. W powiecie bieruńsko-
lędzińskim narodziła się kon-
cepcja utworzenia spółdzielni 
społecznej działającej na tere-
nie Tychów i powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego, świadczą-
cej usługi na drogach powia-
towych.

Spółdzielnia społeczna

Są takie zawody w których uczest-
niczy więcej niż 74 zawodników. Ale 
mało jest takich na których można do-
stać nagrodę nawet za 30 miejsce, 
główną nagrodą jest połówka świni, że  
o emocjach  sportowych i wspaniałej 
atmosferze nie wspomnę. 
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