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Dyrektor Liceum Ogólno−
kształcącego Józef Berger po−
wiadomił nas, że w jego szkole do
matury przystąpiło 156 uczniów.
Egzamin pisemny pomyślnie zda−
ło 150 z czego aż 50 zostało zwol−
nionych z egzaminu ustnego. Na
egzaminie ustnym nie powiodło
się tylko jednej osobie. 14 osób
przystąpiło do egzaminu połączo−
nego z kwalifikacją na Politechni−
kę Śląską. Wśród najlepszych te−
gorocznych absolwentów znaleźli
się: Szymon Marek 5,6/5,2,
Grzegorz Kłodowski 5,6/5,13,
Zofia Szymaszek 5,6/5,0, Kata−
rzyna Zamarlik 5,2/5,06, Maciej
Skóra 5,2/5,0, Ewa Kostka
5,6/4,93, Aleksandra Latusek

5,0/4,93, Łukasz Drzyzga
5,0/4,93 i Grzegorz Gwóźdź
5,0/4,8. 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawo−
dowych Mieczysław Zimirski
tak prezentuje swych maturzy−
stów: 120 osób przystąpiło do eg−
zaminu dojrzałości do egzaminu
ustnego przeszło 114 osób z cze−
go 3 się nie powiodło. 8 osób ma−
turę połączyło z egzaminem na
Politechnikę Śląską i już ma pew−
ne miejsce na studiach. Tegorocz−
na średnia ocen na maturze była
bardzo wysoka a wśród najlep−
szych o średniej powyżej 4,75
znaleźli się: Ewa Mielcarek, Ka−
tarzyna Błaszcz, Patrycja Ry−
bak, Katarzyna Kotlorz, Wio−
letta Pokorska, Rafał Mielca−
rek, Henryk Skrobisz, Michał
Wójtowicz i Daniel Pudełko. 

Serdecznie gratulujemy prymu−
som i tym którzy nieco tylko go−
rzej ale również z sukcesem zdali
maturę a wyrazy uznania kieruje−
my do nauczycieli. (PIK)

Okoliczni mieszkańcy nie bar−
dzo orientują się co to takiego
i czemu ma służyć, przecież przez
25 lat istnienia kopalni „Piast” za−
wsze kojarzyli ją w okresach let−
nich z potężnymi hałdami miałów
ostatnio również z potężnymi ko−
lejkami samochodów (bywa i po
100 trzydziestotonowych kolosów
w kolejce), skipem, szybami i całą
tą infrastrukturą kopalnianą; jak
nazywają to fachowcy. 

Dla części mieszkańców szcze−
gólnie ulic Bogusławskiego, Ka−
miennej i Kolonia Leśna ta inwe−
stycja to już chyba „gwóźdź do
trumny” jak przewidują niektórzy. 

Czy tak będzie naprawdę i po
co to wszystko?. Z tymi pytaniami
zwróciliśmy się do fachowców
z kopalni, ludzi odpowiedzialnych
za ruch zakładu i wszystko co się
wokół dzieje. 

„Centralny Zakład Wzbogaca−
nia i Odsiarczania miałów energe−
tycznych dla kopalń NSW S.A.
wraz z zagospodarowaniem odpa−
dów” to pełna nazwa tej budowli.
Jest to potężne przedsięwzięcie in−
westycyjne wartości wg ostatnich
danych ponad 200 mln nowych
złotych. Zakład Wzbogacenia
Miałów bo tak w skrócie nazywa−
ją go fachowcy na „Piaście” to
najnowocześniejszy w Europie
a być może i na świecie (bo ma−
szyny i sprzęt w który zostanie
wyposażony są wyprodukowane
w USA) zakład przeróbki miału.
Podobny ale mniejszy jest w Ja−

worznie. Po co i dla kogo ta inwe−
stycja. Odpowiedź jest krótka. Dla
istnienia kopalni „Piast” w skrócie
i fachowo dla sprostania wymo−
gom rynku w zakresie norm eko−
logicznych jak również w zakresie
parametrów jakościowych mia−
łów. Co to znaczy. Dzisiaj kopal−
nia „Piast” jest inna niż kilkana−
ście lat temu. Węgiel wydobywa−
ny w kopalni ładowany był na wa−
gony i wg. ministerialnego roz−
dzielnika „szedł” czy to do elek−
trowni, ciepłowni czy też na eks−
port i nikt nie pytał jaki jest — za−
wsze był jeden cel — byle dużo. 

Ostatnie 10 lat dużo zmieniło
tak w zakresie techniki wydoby−
cia jak i w strukturze sprzedaży.
Dzisiaj już węgla nie potrzeba
tak dużo (były dni, miesiące, że

z poziomu sprzedaży 25 000 t/d
spadało się do poziomu 3 000
t/dobę i to wcale nie przez brak
wagonów. Rynek zaczął wymu−
szać nową jakość. Klienci sta−
wiali coraz większe wymagania
jakościowe najczęściej dotyczy−
ły one zawartości popiołu, za−
wartości siarki oraz wartości
opałowej. Jak było te wszystkie
wymogi spełniać w sytuacji kie−
dy duże dobre ściany się skoń−
czyły, na tych co jechały były
opady stropu i obwały a do tego
wszystkiego jeszcze i takie które
ciągle fedrowały we wodzie,
górnicy — mieszkańcy osiedla
przykopalnianego znają te
wszystkie sytuacje. 

Do tego wszystkiego nowe wa−
runki, warunki Unii Europejskiej

— węgiel może być spalany tylko
o określonych parametrach. 

Dla tak potężnego zakładu
jakim jest kopalnia „Piast” nie
było innego wyjścia. Albo bu−
dować coś co już na świecie
istnieje albo kończyć i zamy−
kać kopalnię a region Bierunia
zaklasyfikować do regionów
o dużym strukturalnym bezro−
bociu. Piast zatrudniał prawie
11 000 ludzi, dzisiaj już tylko
5 500 ludzi ale przy tym po−
ziomie produkcji i sprzedaży
jest to już docelowe minimum.
Dla tych 5 500 ludzi i tego za−
kładu, pracuje kilkanaście
firm, sklepów, urzędów,
warsztatów. 

Ciąg dalszy na str. 2

SS towarzyszenie Miłośni−
ków 600−letniego Bieru−
nia podjęło swą działal−

ność. To czym Bieruń dzisiaj
jest, co zdołał osiągnąć na
przestrzeni ostatnich ponad 10
lat, zawdzięcza w głównej
mierze inicjatywie, działaniom
i determinacji ludzi skupio−
nych wokół celów jakie przy−
świecały powołanemu w 1987
roku Społecznemu Komitetowi
Obchodów 600−lecia Bierunia.
Czas jednak nieubłaganie

uszczuplił grono oddanych
i ofiarnych działaczy tego gre−
mium, dlatego też utworzona
16 osobowa grupa inicjatywna
postanowiła podjąć starania
o rejestrację Stowarzyszenia,
które kontynuowałoby tak
efektywną działalność w no−
wych warunkach, aktualnej
rzeczywistości. Starania grupy
inicjatywnej zostały uwieńczo−
ne sukcesem. 

Ciąg dalszy na str. 2

NN iedawno zakończyły się
konkursy na stanowiska
dyrektorskie w naszej

oświacie. Miło nam poinfor−
mować, że w najbliższym cza−
sie stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 1 obej−
mie pani Maria Skwarlińska
a dyrektora Przedszkola nr
1 pani Barbara Nieckarz.
Obu paniom serdecznie gratu−
lujemy. 

Maria Skwarlińska uczęsz−
czała do szkoły podstawowej
w Bieruniu. Po ukończeniu
szkoły średniej kontynuowała
naukę na Uniwersytecie Jagiel−
lońskim w Krakowie na Wy−
dziale Filologicznym o specjal−
ności nauczycielskiej. W 1977
roku uzyskała tytuł magistra fi−
lologii polskiej. W tym samym
czasie podjęła prace w zasadni−
czej szkole Górniczej i Techni−
kum Górniczym dla Pracują−
cych w Lędzinach jako nauczy−

cielka języka polskiego. Od 1985
roku pracuje w szkole podstawo−
wej nr 1 w Bieruniu a od 1988
pełni funkcję zastępcy dyrektora. 

✱✱✱
Barbara Nieckarz —

mieszka w Bieruniu. Jest mę−
żatką i ma dwoje dzieci.

Ukończyła Wyższą Szkołę
Edukacji Wczesnoszkolnej
w Mysłowicach a obecnie
kontynuuje studia w Uniwer−
sytecie Śląskim na Wydziale
Pedagogiki i Psychologii.
W Przedszkolu nr 1 pracuje od
1988 roku.
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Nowi dyrektorzy 
w oświacie

Zapraszamy
na malarski
plener
B i e r u ń s k i
O ś r o d e k
Kultury serdecznie zaprasza
plastyków amatorów mieszkają−
cych, pracujących na terenie na−
szego powiatu: Powiat Tyski
Ziemski do udziału w Plenerze
Malarskim. 

Organizatorzy pragną udoku−
mentować poprzez wizję pla−
styczną „Piękno Ziemi Bieruń−
skiej widziane w przyrodzie, za−
bytkach i nowej architekturze”.
Zapewniamy uczestnikom ple−
neru materiały malarskie. 

Udział w plenerze realizowa−
ny jest przez każdego malarza
amatora indywidualnie w ra−
mach wolnego czasu. Spotkanie
organizacyjne odbędzie się 14
czerwca br. o godzinie 17.30
w Kinoteatrze Jutrzenka ul. Spi−
żowa 4. 

Otwarcie wystawy przewidy−
wane jest we wrześniu w ra−
mach obchodów „Dni Bierunia
2000” 

Mieszkańcy Bierunia

Maria Skwarlińska Barbara Nieckarz
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Targi które odbyły się
6 czerwca w Hali Sportowej
Zespołu Szkół Zawodowych
w Bieruniu przy ul. Granitowej
130 zorganizował Zespół Przy−
stosowania Przemysłowego
przy KWK „Piast” Patronat nad

targami objęli: Lee Schore —
dyrektor Programu Rozwoju
Zawodowego sponsorowanego
przez Amerykańską Agencję
ds. Rozwoju Międzynarodowe−
go, starosta tyski − Piotr Czar−
nynoga i Lech Mielniczuk —
dyrektor KWK Piast NSW 
S.A. Jak nas poinformowali or−
ganizatorzy dla uczestników
targów przygotowano ponad
500 ofert pracy. Imprezie towa−
rzyszył cykl prezentacji i pre−
lekcji poświęconych: preorien−
tacji zawodowej, systemowi
szkoleń i doskonalenia aktywi−
zacji zawodowej. (ZP)

I Regionalne Targi Pracy i Inicjatyw 
Gospodarczych Bieruń 2000

Targi Pracy 

Biała  sobota
W sobotę 24 czerwca, w godzinach od 9.00 do 14.00 w Zakładzie

Opieki Zdrowotnej w Bieruniu, w przychodni Specjalistycznej nr 1 przy
ulicy Chemików 37 — odbędzie się „Biała sobota”. Pacjenci będą mo−
gli skorzystać z bezpłatnego pomiaru cukru we krwi, bezpłatnej konsul−
tacji lekarza specjalisty z Poradni diabetologicznej w Tychach oraz bez−
płatnych materiałów edukacyjnych. Współorganizatorem akcji jest fir−
ma Novo Nordisk. Warto skorzystać.  Zapraszamy. 
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KK olejne spotkanie prze−
wodniczących zarzą−
dów powiatu tyskiego

odbyło się 15 maja br. w Urzę−
dzie Gminy Bojszowy. 

Samorządowcy spotkali się
z dziekanem dekanatu bieruń−
skiego ks. proboszczem Józefem
Przybyłą. Starosta — Piotr
Czarnynoga, burmistrzowie
i wójtowie podkreślali ważną ro−
lę kościoła lokalnego w procesie
odzyskiwania samodzielności
przez gminy, dziękując dziekano−
wi za duży wkład w kształtowa−
niu świadomości samorządowej.
Starosta podziękował również za
aktywną pomoc wszystkim pro−
boszczom w życiu kulturalnym
gmin powiatu. 

Tymczasem ks. dziekan po−
dziękował zarządom gmin za po−
moc w porządkowaniu terenów
przykościelnych i ich wolę współ−
pracy z proboszczami. 

Podczas obrad omówiono rów−
nież możliwości współpracy w za−
kresie likwidacji bezrobocia. Sta−
rosta zobowiązał się zorganizo−
wać spotkanie z kierownikiem Po−
wiatowego Urzędu Pracy Elżbie−
tą Kruczek, podczas którego zo−
stanie podjęta próba zbudowania
wspólnego programu pomocy dla
bezrobotnych przy udziale powia−
tu, gmin i kościoła. 

Ponadto zebrani uznali, że na−
leży wzmacniać świadomość
ekologiczną. Ich zdaniem istnie−
je potrzeba uświadamiania
mieszkańców, że duży wysiłek
władz gmin w porządkowanie te−
renów niweczony jest przez ba−
łaganiarzy. 

Starosta podziękował burmi−
strzom i wójtom za wsparcie fi−
nansowe I Festiwalu „Wiosna or−
ganowa” w powiecie bieruńsko−l−
ędzińskim oraz burmistrzowi
Bierunia za wsparcie szkół po−
wiatowych z Bierunia. Zapropo−
nowano także rozszerzenie Festi−
walu Pieśni Wielkopostnej na
wszystkie kościoły powiatu (de−
kanatu bieruńskiego), zaś Festi−
wal „Wiosna Organowa” przeło−
żyć na miesiące wrzesień− paź−
dziernik. 

Wicestarosta — Marek Bania
przedstawił zasady przydzielania
dotacji i udzielania pożyczek

z Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo−
darki Wodnej oraz omówił wnio−
ski, jakie wpłynęły do starosty
o dofinansowanie z PFOŚiGW.
Samorządowcy zwrócili uwagę
na selektywną zbiórkę odpadów,
jaka stosowana jest w gminach,
widząc możliwości wykorzysta−
nia środków Funduszu w tej
dziedzinie. 

Podczas spotkania dyskutowa−
no także o staraniach zarządu po−
wiatu tyskiego w sprawie remon−
tu dróg 931 i 934 oraz omówiono
efekty aktualnie prowadzonych
remontów na drodze 934. Wójt
Chełmu Śląskiego wyraził swą
aprobatę dla działań zarządu po−
wiatu. Ponadto zebrani, po krót−
kiej dyskusji jednomyślnie zade−
cydowali, że należy prowadzić
prace studyjne nad klasyfikacją
dróg przede wszystkim ze wzglę−
dów prawno− własnościowych. 

Spotkanie starosty  
z burmistrzami i wójtami 

Prezentuje
MAGDALENA LYSKO

Dokończenie ze str. 1

Przytomność umysłów kierow−
nictwa kopalni „Piast”, władz Bie−
runia spowodowała, że już końcem
1995 r. rozpoczęto przygotowanie
do inwestycji a w grudniu 1997r.
UM Bieruń wydał decyzję na budo−
wę zaś sama budowa znalazła się
w ustawie budżetowej na 1997r.
tzn. że będzie finansowana po czę−
ści ze środków Skarbu Państwa. 

W ten oto sposób rozpoczęto
inwestycję. Co ta inwestycja da:
(dla kopalni, ludzi, regionu, dla
technologii) 
1. poprawa jakości miału z klasy

zbytu 19 M/kg do 23 M/kg
2. w tym samym miale zmniejsze−

nie zawartości popiołu z 21%
do 8%

3. obniżenie zawartości siarki
w miale z 1,4 % do 1%

4. dobrego pewnego odbiorcę
miałów, który zawsze umie li−
czyć na miał wg życzenia nie
zaś od sytuacji na dole kopalni

5. pewny odbiorca i stały odbierał
będzie miał wagonami, jest na−
dzieja, że te kolejki które ostat−
nio obserwujemy znikną a pozo−

staną tylko samochody które od−
bierać będą tylko gruby węgiel

6. dla ekologii i środowiska —
każdy kto spalał będzie „Pia−
stowski” węgiel mniej zanie−
czyszczał będzie atmosferę
dwutlenkiem siarki i pyłami
(wg wyliczeń fachowców ten
sam węgiel nie przerabiany
z „Piasta” dawał by 56.430 ton
dwutlenku siarki do atmos fery
na rok więcej i 11.500 t pyłów
więcej) 

7. dla społeczeństwa — stanowi−
ska pracy — to jednak ok. 40
stanowisk pracy poza kopalnią
głównie dla ludzi ze średnim
wykształceniem nie mówiąc już
o samym istnieniu kopalni
przez kolejne 25 a może 50 lat

8. dla gminy i regionu podatki
i rozwój miasta

9. dla samej Kopalni — po 5 la−
tach bo taki jest przewidywany
okres zwrotu nakładów inwe−
stycyjnych — lepszą rentow−
ność czyli lepszy zysk z każdej
wydobytej tony (dzisiaj..... ma−
ło nierealne bo do kdażdej tony
jeszcze się dopłaca ale właśnie
dlatego że jest słaba jakościo−
wo, poprawienie któregokol−

wiek parametru powoduje od
razu wzrost ceny zbytu o którą
tak dyrekcja zabiega. 
Jakie są podstawowe parametry

nowej inwestycji: 
1. zdolność przeróbcza dobowa

18.000 t/dobę wzbogaci z miału
surowego o śre... 0−20 mm i ja−
kości 19 MJ/kg do jakości 23
MJ/kg przy jednoczesnym ob−
niżeniu siarki z 1,4 do 1%

2. z tej ilości przerobionego mia−
łu powstanie 67 % miału wyso−
kiej klasy i 33% odpadów któ−
re zagospodarowane będą do
rekultywacji terenów, niwela−
cji zapadlisk, sypania obwało−
wań rzek czy też tego typu in−
westycji jak tzw. „paciorkow−
ce”

3. zakończenie inwestycji jest
wraz z infrastrukturą wokół za−
kładu na 2002 r. 

4. wartość inwestycji wg danych
z 1999 r. wynosi ok. 200,7 mln
złotych (ponad 2 biliony sta−
rych złotych) z tego 179 mln to
środki własne i dotacja budże−
towa a 22 mln to dotacja z EKO
Funduszu.
ANTONI MATUSZYŃSKI

Nadzieja PIASTA

PP ierwszym krokiem w kie−
runku profilaktyki prze−
ciwpowodziowej w Bieru−

niu była zmiana profilu jednostki
OSP w Czarnuchowicach z prze−
ciwpożarowej na przeciwpowo−
dziową. W ślad za tą decyzją po−
szły działania mające na celu za−
opatrzenie funkcjonariuszy
w odpowiedni sprzęt i środki.
Przeszkolono ich również w za−
kresie obsługi sprzętu pływające−
go umożliwiając nabycie paten−
tów motorowodnych. Jednostka
OSP doczekała się także skrom−
nego obiektu strażnicy. Niewiele
osób zapewne pamięta, że decy−
zja ówczesna Rady Miejskiej
o zmianie profilu zapadła w cza−
sie kiedy panowały upały. Prze−
ważała wówczas dojrzałość i pa−
mięć o szkodach jakie wyrządza−
ły powodzie w tej miejscowości.
Zarządzeniem Wojewody Kato−
wickiego w 1991 r. został powo−
łany Miejski Komitet Przeciw−
powodziowy. Obecnie Komitet
obejmuje swym zasięgiem Bie−
ruń. Podstawowe jego zadanie to
koordynowanie działań w zakre−
sie bezpośredniej ochrony przed
powodzią oraz wykonywanie za−
dań związanych ze zwalczaniem
i usuwaniem skutków na obsza−
rze działania, Komitet współ−
działa z Rejonowym Komitetem
Przeciwpowodziowym, który ma

swoją siedzibę w Starostwie. Ze
sprawozdania z zadań przeciw−
powodziowych realizowanych
w Bieruniu, które przekazano do
dyspozycji radnych wynika, że
po powodzi która miała miejsce
w 1997 r. dawny Wojewódzki
Zarząd Inwestycji Rolniczych
w Katowicach przystąpił do usu−
wania największych w kolejno−
ści uszkodzeń wywołanych falą
powodziową. W pierwszej kolej−
ności usunięto wyrwę w lewym
wale rzeki Przemszy w Czarnu−
chowicach oraz naprawiono ob−
sunięty odcinek wału rzeki Prze−
mszy na wysokości posesji Pana
Jana Malcharka. Zlikwidowa−
no 3 zbędne przepusty wałowe
w Czarnuchowicach, wykonano
ekrany uszczelniające wały rzeki
Przemszy i Wisły w Czarnucho−
wicach. W dniu 10.04. br. prze−
kazano plac budowy dla pod−
wyższenia wału Wisły od tzw.
Degolówki do posesji Pana St.
Kremzy. Po interwencjach na−
stępca WZIR−u czyli Śląski Za−
rząd Melioracji i Urządzeń Wod−

nych wykona badania geotech−
niczne obwałowań rzeki Gostyn−
ki, które wskażą najbardziej za−
grożone miejsca. Należy przypo−
mnieć również o szkodach jakie
wyrządziła powódź w infrastruk−
turze technicznej. Ze środków
budżetu Państwa oraz częściowo
z budżetu gminy m.in.: wyre−
montowano filię SP w Czarnu−
chowicach, drogi, część kanali−
zacji deszczowej w Bieruniu No−
wym, przeprowadzono moderni−
zację mostu nad rzeką Mleczną
oraz remont OSP w Czarnucho−
wicach. Wszystkie wymienione
wyżej zadania zostały zrealizo−
wane do końca 1999 r. 

Podczas spotkań radnych
z mieszkańcami Czarnuchowic sy−
gnalizowali oni potrzebę reaktywo−
wania na terenie gminy stanowiska
wałowego. Rada Miejska na ostat−
niej sesji postanowiła podjąć działa−
nia w tym kierunku. Wałowy będzie
dokonywał kontroli stanu wałów
rzek i potoków, konserwacji urzą−
dzeń wodnych itd. 

(J. S) 

Profilaktyka
przeciwpowodziowa
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Pojemniki te rozmieszczone zo−
stały na całym obszarze gminy Bie−
ruń. Prowadzona akcja nie przynio−
sła spodziewanych rezultatów. Nie−
stety znalazło się wielu mieszkań−
ców, którzy zaczęli używać w/w
kontenerów jako sposobu darmowe−
go pozbycia się wszystkich nie−
chcianych odpadów. W wyniku cze−
go zamiast zamiaru przeprowadze−
nia akcji ekologicznej na terenie
gminy zaczęły tworzyć się dzikie
wysypiska śmieci. 

Chcąc wykorzystać w pełni real−
ną możliwość zmniejszenia ilości
odpadów o te które można przecież
w pełni zagospodarować zaczęto
myśleć o sposobie wprowadzenia
segregacji indywidualnej a tym sa−
mym możliwości kontrolowania
prowadzonej zbiórki. W połowie
1998r. przeprowadzona została
„akcja pilotażowa” zbiórki indywi−
dualnej surowców wtórnych. Na
kilku wybranych ulicach naszego
miasta rozpoczęto zbiórkę surow−
ców wtórnych, której celem było
zachęcenie mieszkańców do ich se−
gregacji w miejscu powstawania.
Akcja ta została poprzedzona kam−
panią informacyjną o sposobie
zbiórki surowców wtórnych, ich
magazynowaniu i segregacji. Se−
gregacją zostało objętych około
200 posesji na terenie Bierunia Sta−
rego i Nowego. Każda posesja za−
opatrzona została w komplet wor−
ków do segregacji oraz harmono−
gram ich zbiórki. Z danych otrzy−
manych od firmy prowadzącej
zbiórkę na terenie samego Bierunia
Starego w miesiącu maju i czerwcu
1998r. zebranych zostało około
4 m3 szkła, 6,5 m3 plastiku i 3 m3

metalu (około 70 posesji). 
Pozytywny oddźwięk społeczny

pozwolił myśleć o projekcie roz−
szerzenia prowadzonej akcji na ca−
ły obszar gminy. Akcję taką rozpo−
częto w styczniu 1999 r. Ustalono,
że obejmować ona będzie swoim
zakresem tylko tych mieszkańców,
którzy posiadają aktualną umowę
dot. wywozu odpadów komunal−
nych i dla tych mieszkańców pro−
wadzona będzie za darmo. Założe−
nie to miało na celu zachęcenie po−
zostałych mieszkańców do podpi−
sywania stosownych umów. (Obo−
wiązek taki spoczywa na miesz−
kańcach zgodnie z przyjętym Re−
gulaminie Utrzymania Porządku
i Czystości w Gminie Bieruń,
uchwała nr V/2/97 Rady Miejskiej
w Bieruniu z dnia 24.06.1997r.).
Według danych z 1998 r. na terenie
gminy Bieruń w/w umowę miało

zawartych około 1450 posesji (900
posesji na terenie Bierunia Starego
i Jajost, 550 posesji na terenie Bie−
runia Nowego, Ścierni, Czarnu−
chowic i Bijasowic). W celu
usprawnienia przebiegu samej ak−
cji obszar gminy podzielono na 10
rejonów. Na podstawie w/w po−
działu przygotowano harmono−
gram zbiórki surowców wtórnych
na cały 1999  r. Założono w nim, że
każdy rejon obsługiwany zostanie
2 razy w miesiącu. Każda posesja
objęta zbiórką otrzymała harmono−
gram, informacje o sposobie zbiór−
ki oraz komplet worków (czerwo−
ny – metal, żółty – plastik, biały –
szkło). Worki te oprócz różnych
kolorów posiadały nadrukowaną
listę podstawowych surowców,
które można do nich ładować. Na
terenie osiedli, z powodu niemożli−
wości przeprowadzenia segregacji
indywidualnej w jej pierwotnym
charakterze (poprzez worki), wpro−
wadzono specjalnie oznakowane
kontenery. 

Na terenie gminy Bieruń od kil−
ku lat prowadzona jest coroczna
zbiórka rzeczy wielkogabaryto−
wych oraz jesienna zbiórka liści.
Zbiórka rzeczy wielkogabaryto−
wych organizowana jest dwa razy
do roku, zbiórka liści w okresie je−
siennym. W trakcie trwania zbiórki
rzeczy wielkogabarytowych miesz−
kańcy mogą wystawić przed swoje
posesje stare, zużyte wyposażenie
takie jak: sprzęt AGD, sprzęt elek−
troniczny, meble, skrzynie, oraz in−
ne opakowania, złom, makulaturę,
ubrania, opony. 

Także i ten sposób segregacji zo−
stał ujęty w tworzącym się harmo−
nogramie. W ten sposób mieszkań−
cy otrzymali kompletny harmono−
gram przewidzianych zbiórek. 

Po dwóch latach od rozpoczęcia
akcji segregacji surowców wtórnych
można z całą odpowiedzialnością
stwierdzić, że prowadzone działania
przyniosły zamierzone efekty. Wy−
starczającym argumentem będzie tu
liczba posesji posiadających umowy
na wywóz odpadów komunalnych,
która wzrosła z 1450 posesji (dane
z 1998 r.) do około 1850 (dane ze
stycznia 2000 r.). 

W połowie maja br. prowadzo−
na była zbiórka rzeczy wielkoga−
barytowych. Akacja ta cieszyła się
niespotykanym dotychczas zainte−
resowaniem ze strony mieszkań−
ców. Należy jednak zaznaczyć, że
niektórzy mieszkańcy nie zrozu−
mieli ideii organizowanej zbiórki.
Zdarzały się przypadki wystawie−
nia opon bądź innego rodzaju
sprzętu w ilościach wręcz „hurto−
wych”. Apelujemy do mieszkań−
ców o wyrozumiałość i zrozumie−
nie. Prowadzona akcja ma na celu
umożliwienie mieszkańcom po−
zbycia się niepotrzebnego sprzętu.
Należało by się jednak zastanowić
czy materiał z rozbiórki domu czy
odpady po generalnych porząd−
kach należy ująć jako rzeczy wiel−
kogabarytowe objęte zbiórką.

(MG)

Segregacja surowców wtórnych w naszym mieście

Ekologicznie

Przepraszamy
W poprzednim numerze Rodni błędnie podaliśmy imię Pana Konrada

Bajury powszechnie znanego i cenionego lekarza i otoczonego szacunkiem
obywatela naszego miasta. Pana Bajurę i wszystkich Czytelników
serdecznie przepraszamy. Redakcja.

Wakacje w Bieruniu
Pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 1 czynna będzie w okresie

całych wakacji od poniedziałku do soboty w godz. 11.00 do 22.00 a w
niedziele od 12.00 do 21.00  Przewidywana odpłatność dzieci i młodzież
ucząca się do godz. 14.00 − 1 zł, od 14.00 do 17.00 − 2 zł, od godz. 19.00
− 3 zł. Dorośli do godz. 14.00 − 3 zł.

Hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym  czynna będzie w
okresie całych wakacji. Zajęcia dla dzieci i młodzieży: od 3.07 do 21.07
i od 21.08 do 31.08. w godzinach od 10.00−12.00 dla dzieci od 12.30 do
14.30 dla młodzieży. Basen przy Szkole Podstawowej nr 3: lipiec od
poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 14.00 bezpłatnie. Wycieczki
krajoznawczo −turystyczne: raz w tygodniu odpłatność 7 zł.  Półkolonie
w okresie żniw w Bijasowicach ,Czarnuchowicach i Ścierniach: dwa
turnusy tygodniowe. 

Dokończenie ze str. 1

Dnia 21 stycznia 2000 roku
Sąd Okręgowy w Katowi−
cach podjął decyzję o reje−
stracji Stowarzyszenia o na−
zwie „Stowarzyszenie Miło−
śników 600−letniego Bieru−
nia” z siedzibą w Bieruniu.
Zgodnie ze Statutem Stowa−
rzyszenia działalność jego
ukierunkowana jest na: 
1. Inicjowanie, propagowanie

i wdrażanie przedsięwzięć
mających na celu podnosze−
nie walorów historycznych,
estetycznych, rekreacyjnych
i funkcjonalnych miasta Bie−
runia. 

2. Wspieranie działań zmierza−
jących do poprawy organiza−
cji życia społecznego i kultu−
ralnego. 

3. Podejmowanie działań, któ−
rych celem jest poprawa po−
ziomu życia mieszkańców. 

4. Promowanie i rozwój trady−
cji kulturalnych Bierunia
i okolic. 

Cele te Stowarzyszenie pragnie
realizować poprzez: 

1. Zgłaszanie opinii i wnio−
sków do instytucji samorzą−
dowych, rządowych i gospo−
darczych. 

2. Aktywny udział w wyborach
Samorządowych. 

3. Działalność informacyjną
i wydawniczą, oświatowo−
−kulturalną i wystawienniczą. 

4. Współpracę z organizacjami
i instytucjami o podobnych
celach. 

Wszystkich, którzy zaintere−
sowani są podjęciem działań
w ramach Stowarzyszenia oraz
wsparciem jego celów, zapra−
szamy do siedziby Stowarzy−
szenia przy ul. Chemików 40
w Domu Klubowym KS „Unia”
w Bieruniu Starym w dniach od
poniedziałku do piątku w go−
dzinach od 7.00 — 15.00, nr te−
lefonu 216−05−61, celem uzy−
skania dalszych wyczerpują−
cych informacji. 

Podobne wiadomości można
również uzyskać u Sekretarza
Stowarzyszenia Pana Jerzego
Barcika, telefon nr 216−40−37. 

W imieniu Zarządu Prze−
wodniczący Stowarzyszenia
Miłośników 600−lecia Bierunia

JAN WIECZOREK

Mieszkańcy
Bierunia

Bawimy się 
na trzeźwo

17 czerwca przy Świetlicy
Środowiskowej Bieruńskiego
Ośrodka Kultury — ulica Re−
mizowa w godzinach 17.00 −
20.00 Gminna Komisja Roz−
wiązywania Problemów Alko−
holowych, organizuje festyn
na który zaprasza wszystkich
mieszkańców. Będzie to
pierwsza w Bieruniu impreza
organizowana pod hasłem:
„Bawimy się na trzeźwo”. Or−
ganizatorzy zapewniają dobrą
muzykę oraz stoiska z napoja−
mi bez alkoholu i piwa. 
Serdecznie zapraszamy.



CC ZZ EE RR WW II EE CC 33

Dzień Matki... 
... obchodzono w Kołach PZE−

RiI na terenie Bierunia w dniach
16 i 17 maja Nowy Bieruń gdzie
w świetlicy środowiskowej licz−
nie zebrani członkowie i goście
przyjemnie spędzali czas świętu−
jąc ten dzień przy poczęstunku
i występach zespołu „Nowobieru−
nianki”. Były kwiaty dla matek od
zarządu Koła i od gości. 

20 maja uroczystość Dnia Matki
zorganizowało Koło w Ścierniach.
Zebrani członkowie Koła i goście
przy kawie i ciastku oklaskiwali
występ zespołu „Ściernianeczki”
a w nim czteroletnią artystkę Betinę
Krzykawską. Szkoda, że pogoda
odstraszyła niektórych członków
i nie wzięli oni udziału w starannie
przygotowanym przez zarząd Koła
spektaklu, nie radowali się z wystę−
pu zespołu, nie słyszeli piosenek
specjalnie na tę uroczystość przygo−
towanych. 24 maj Dzień Matki ob−
chodziło Koło w Bieruniu Starym.
Jak zawsze sala Jutrzenki była peł−
na. I tu bawiono się świetnie przy
kawie i występach. Miłą niespo−
dziankę zebranym sprawiły przed−
szkolaki i dzieci ze Szkoły Podsta−
wowej nr 1 których występy nagra−
dzano burzliwymi oklaskami.
Z programem okolicznościowym

wystąpił świetny jak zawsze zespół
Bierunianki. Piosenki o matce
wzruszyły chyba każdego, niejedna
łza popłynęła z oczu. 

We wszystkich wymienionych
spotkaniach uczestniczyli zapro−
szeni goście. Przedstawiciele
władz miasta i dyrektor BOK−u
składali życzenia i wręczali kwia−
ty. 

Nie każdy wie, że Dzień Mat−
ki zainicjowała w 1924 roku
młodzież zrzeszona w Polskim
Czerwonym Krzyżu. To właśnie
dzięki tej młodzieży, każdego
roku kalendarz zachęca nas by−
śmy w jednym dniu 26 maja, po−
myśleli o naszych matkach jesz−
cze serdeczniej niż zwykle.
Dzień ten ma przypomnieć rów−
nież dorosłym, że szacunek i mi−
łość należy się matce nie tylko
w okresie naszego dzieciństwa
ale także wtedy gdy spracowana
wymaga naszej opieki. Pamię−
tajmy, że czas odwraca role
i kiedyś sami tej opieki możemy
potrzebować. 

Ponieważ Koło Bieruń Stary
nie przewiduje w czerwcu ob−
chodów Dnia Ojca, postanowio−
no w maju Dzień Matki połączyć
z Dniem Ojca. Inicjatorką tego
była pani Irena Grabowska dy−
rektor BOK która wraz z życze−
niami dla matek i ojców wręczy−

ła bukiet kwiatów seniorowi
spotkania panu Franciszkowi
Kocurek. 

Od tego roku Koło nr 1 obcho−
dzić będzie w maju Dzień Matki
i Ojca. Wszystkim Matkom i Oj−
com wszystkiego najlepszego. 

✱✱✱
Obecnie członkowie Koła nr

1 przygotowują się do zaplanowa−
nych w początku roku i podanych
wszystkim do wiadomości wyjaz−
dów. 6− 8 czerwca pielgrzymują
do Matki Bożej w Licheniu zwie−
dzając po drodze inne sanktuaria
i obiektu turystyczne. 12 i 13 lip−
ca zwiedzać będą ziemię kłodzką
a tam słynne Międzygórze i od−
wiedzą Matkę Bożą Królową Ro−
dzin Polskich na Śnieżniku. 2−3
sierpnia zwiedzą Niepokalanów
i Warszawę. 30 sierpnia szykuje
się wyjazd pielgrzymkowo− tury−
styczny do Zakopanego a 8 wrze−
śnia do Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Ponadto organizowane będą
wyjazdy jednodniowe plenerowe
do Brennej, Ustronia oraz organi−
zowane wspólne biesiadowanie
przy ognisku na Grobli. Zarząd
Oddziału Miejskiego PZERiI za−
prasza do swojego biura i Klubu
Seniora przy ulicy Spiżowej
1 w Bieruniu gdzie można zapo−
znać się szczegółowo z planem
wyjazdów i spotkań okolicznościo−
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ZZeessppóółł SSzzkkóółł ZZaawwooddoowwyycchh
ww BBiieerruunniiuu ggoośścciiłł 1155 oossoobboowwaa
ggrruuppęę mmłłooddzziieeżżyy nniieemmiieecckkiieejj
zz zzaapprrzzyyjjaaźźnniioonneeggoo zzee sszzkkoołłąą
SSaallżżggiitttteerr.. 

Młodzi Niemcy przywieźli
w prezencie urządzenie hydrau−
liczno — elektroniczne które słu−
żyć będzie pomocą w nauce na−
szym uczniom. Gospodarze przy−
gotowali atrakcyjny program któ−
ry sprawił, że podczas dwutygo−
dniowego pobytu nie było czasu
na nudę. Był czas na wizytę

w Krakowie, Wieliczce, Zakopa−
nem, Bielsku, na spływ Dunaj−
cem i zjazd na dół kopalni ale tak−
że na wspólną pracę na terenie
dawnych obozów w Oświęcimiu
i Brzezince. Szczególną atrakcją
dla gości był jednodniowy pobyt
w domach naszych uczniów. Jak
nas poinformował dyrektor Mie−
czysław Zimirski jeszcze w tym
miesiącu nasi uczniowie pojadą
z rewizytą do Niemiec. Będzie to
kolejna okazja do zacieśnienia
przyjaźni i.... szlifowania języka. 

(ZP)

Pojawił się rachunek ekonomicz−
ny w ochronie zdrowia. Dokonany
został rozdział funkcji płatnika i orga−
nizatora świadczeń medycznych. Po−
wstały zależności prawne i ekono−
miczne pomiędzy trzema podmiota−
mi: kasą chorych, świadczeniodawcą
publicznym bądź niepublicznym oraz
samorządem terytorialnym — gmin−
nym, powiatowym lub wojewódz−
kim. Nastąpiło zrównanie podmio−
tów publicznych i niepublicznych
w zakresie korzystania ze środków
publicznych. Podmioty niepubliczne
coraz skuteczniej zaczęły konkuro−
wać z publicznymi ZOZ−ami w pozy−
skiwaniu pacjentów. Pacjenci składa−
jąc deklarację w wybranej przez sie−
bie placówce wytyczyli ścieżki finan−
sowania tych podmiotów ze środków
publicznych przez kasy chorych.
Tym samym w sposób bezpośred−
ni wzięli udział w zapewnieniu
bytu wybranym usługodawcom
medycznym. Problemy służby
zdrowia zajmują szczególne
miejsce w katalogu proble−
mów społecznych, którymi
zajmowała lub zajmuje się
Rada Miejska. Ma to odzwier−
ciedlenie w publikacjach, któ−
re zamieszczane są w „ROD−
NI”. Po raz pierwszy przedsta−
wione będą czytelnikom aspekty
umiejscowienia prawnego służby
zdrowia, a ściślej roli jaką pełni sa−
morząd gminny w zapewnieniu opie−
ki medycznej mieszkańcom. Powsta−
je w tym zakresie wiele niejasności
i wątpliwości. Nasilają się emocje,
zwłaszcza po podaniu do publicznej
wiadomości, że pojawił się w mieście
kolejny niepubliczny podmiot wystę−
pujący o świadczenie usług medycz−
nych mieszkańcom, korzystając
z mienia komunalnego. 

Przez wiele lat utrwalana była
w psychice społeczeństwa idea pań−
stwa opiekuńczego. Obywatele żyli
w przekonaniu, że państwo zagwa−
rantuje bezpieczeństwo zdrowotne.
Pod pojęciem tym kryło się ustale−
nie pewnego minimum dostępnych
świadczeń, gwarantowanych usta−
wowo. Konstytucja RP z 1997r.
ugruntowała status prawny gmin,
wówczas jeszcze jedynego szczebla
samorządu terytorialnego. Stwier−
dziła m.in., że samorząd terytorialny
wykonuje część zadań publicznych
w imieniu własnym i na własną od−
powiedzialność. 

Odnosi się to do zadań publicz−
nych, nie zastrzeżonych przez Kon−
stytucję lub ustawy dla organów in−
nych władz publicznych. Konstytu−
cja stanowi również, że zadania pu−
bliczne służące zaspokajaniu potrzeb
wspólnoty samorządowej są wyko−
nywane przez jednostką samorządu
terytorialnego jako zadania własne. 

W ustawie o samorządzie gmin−
nym do zadań własnych zaliczono

m.in. ochronę zdrowia oraz zapew−
nienie kobietom w ciąży opieki so−
cjalnej, medycznej i prawnej. Tak
określony zakres działania gminy
nie oznacza, że wszystkie wymie−
nione sprawy należy do wyłącznej
właściwości gminy, i że jej organy
są zobowiązane do ich realizacji.
Mimo lokalnego charakteru wiele
tych spraw należy jednocześnie do
właściwości samorządu i admini−
stracji rządowej. Po utworzeniu po−
wiatów i nowych województw pod−
miotom tym, ustawy regulujące ich
ustrój przypisały zadania dotyczące
promocji i ochrony zdrowia. O tym
co konkretnie obciąża administrację
rządową, a co samorządową, decy−
dują przepisy konkretnych ustaw.
Problem polega na tym, że ustawo−
dawca nie uczynił tego w sposób
przejrzysty. Nie uczyniła tego na
pewno ustawa o zakładach opieki

zdrowotnej. W momencie rozpoczę−
cia prywatyzacji służby zdrowia
okazało się, że bardzo rażą ułomno−
ści tej ustawy. Okazało się, że nie
mieści się ona w kategoriach takich
podstawowych aktów prawnych jak
kodeks cywilny, czy kodeks handlo−
wy. Nic dziwnego, że wkrótce opu−
blikowany będzie pakiet przepisów
prawnych porządkujących całościo−
wo system ochrony zdrowia. Bez
względu na termin opublikowania
nowych rozwiązań prawnych nieod−
wracalny jest proces prywatyzacji
służby zdrowia. W literaturze facho−
wej zarówno samorządowej jak
i medycznej podawane są następują−
ce powody przemawiające za pry−
watyzację: 

✔ znaczne przerosty kadrowe, 
✔ niedofinansowanie niektórych

dziedzin (np. stomatologii i reha−
bilitacji, 

✔ lepsze wykorzystanie zasobów
(aparatury, sprzętu), 

✔ lepsza jakość usług, 
✔ większa satysfakcja pacjentów, 
✔ uruchomienie potencjalnych za−

sobów przedsiębiorczości, 
✔ wprowadzenie konkurencji po−

między świadczeniodawcami, 
✔ tworzenie rynku usług, 
✔ pozyskiwanie dodatkowych środ−

ków finansowych, w tym inwe−
stycyjnych, 

✔ praktykowanie wolnych zawo−
dów, 

✔ odpolitycznienie sketora, 
✔ przesunięcie ryzyka (odpowie−

dzialność prywatnych świadcze−
niodawców: za efekty procesów
leczenia, za wyniki finansowe
przedsięwzięcia). 
W ocenie Ministerstwa Zdrowia

i Opieki Społecznej w ciągu najbliż−
szych 2 — 3 lat wszystkie podmioty
świadczące usługi medyczne w kra−
ju będą niepublicznymi zakładami.
W tym roku Regionalna Śląska Ka−
sa Chorych w Katowicach zawarła
więcej kontraktów z niepublicznymi
podmiotami niż z publicznymi 
ZOZ−ami. Odnosi się to zarówno do
lecznictwa otwartego jak i zamknię−
tego. Zauważane są również zagro−
żenia jakie niesie prywatyzacja. Za−
liczono do nich: 
− nastawienie prywatnych podmio−

tów na maksymalny zysk, 
− likwidacją poradni (usług) nie

przynoszących zysku, 
− stopniowy zanik kosztowniejszych

procedur leczenia, 
− presją na Kasy Chorych ze stro−
ny prywatnych podmiotów i pa−
cjentów, żeby kupować nad−
programowe świadczenia, 
− utratę kontroli nad alokacją
środków finansowych,
zwłaszcza po wejściu prywat−
nych ubezpieczeń jako konku−
renta Kas Chorych. 

Wracając na moment do isto−
ty rozważań czyli roli samorządu

gminnego w zakresie zapewnie−
nia ochrony zdrowia mieszkańcom

należy stwierdzić, że ustawa o ZOZ−
ach ustaliła, że SP ZOZ mogą otrzy−
mać dotacje budżetowe na: 
− realizację zadań w zakresie zapo−

biegania chorobom i urazom lub
innych programów zdrowotnych
oraz promocją zdrowia, 

− pokrycie kosztów kształcenia i pod−
noszenia kwalifikacji osób wyko−
nujących zawody medyczne, 

− inwestycje, w tym zakup wysoko
specjalistycznej aparatury i sprzę−
tu medycznego, 
Oczywiste jest również to, że

gmina może inwestować czy też re−
montować obiekty komunalne,
w których mieszczą się ZOZ−y. 

Kończąc wywody należy pamię−
tać, że prywatyzacja służby zdrowia
w Bieruniu pociągnęła do tej pory
redukcją części zatrudnionych, a jej
nieuchronne dokończenie w przy−
padku drugiego ZOZ−u również
przyczyni się do redukcji stanu
zatrudnienia. 

Pacjent w tych realiach będzie
znajdował się w korzystnej roli. Od
niego będzie zależało w jakiej przy−
chodni będzie objęty podstawową
opieką zdrowotną oraz gdzie będzie
poddawał się badaniem specjali−
stycznym. 

Mechanizmy, które pojawią się
po prywatyzacji, również będą od−
czuwalne przez pacjenta. Niektóre,
np. walka o jego deklarację już się
toczy. 

JERZY STOK
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Organizatorzy Przeglądu: Bie−
ruński Ośrodek Kultury oraz
Przedszkole nr 1 w Bieruniu za−
prosili do udziału w imprezie ze−
społy artystyczne działające
w przedszkolach, aby dać możli−
wość prezentacji przygotowanych
programów artystycznych, wy−

mianę doświadczeń i poszukiwań
twórczych. 

Przegląd przyczynił się do roz−
propagowania tańca i teatru
wśród szerokiej widowni dziecię−
cej. Każdy z uczestników prezen−
tował kilkunastominutowy pro−
gram. 

Teatrzyk dziecięcy można było
obejrzeć w wykonaniu przedszko−
laków z Bojszów. Wychowanko−
wie przedszkoli z Bierunia, Lę−
dzin, Imielina i Chełmu Śląskiego
przygotowali układy taneczne np.
taniec kwiatów, taniec marynarzy
i inne. Z Bierunia zaprezentował
się również zespół cymbałkowy.
Każdy z uczestników przeglądu
otrzymał nagrodę. Obecny na

przeglądzie starosta tyski —
Piotr Czarnynoga, nagrodą spe−
cjalną wyróżnił zespół przedszko−
laków z Bojszów, który najbar−
dziej podobał się publiczności. 

Koncert prowadziły panie Ire−
na Pukowiec i Ewa Myalska.
Szczególne podziękowania należą
się paniom które włożyły dużo
pracy w przygotowania najmłod−
szych artystów. Są to panie: Tere−
sa Tomala, Danuta Balura,
Magdalena Obacz, Barbara Ko−
walska, Beata Rogalska, Joanna
Wisiorek, Halina Wachowiak,
Danuta Papoń, Krystyna Miesz−
czak, Małgorzata Dziedzioch,
Halina Matyszkowicz, Bożena
Kałkus i Ewa Pająk. (JAC)

Pacjent nasz pan
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VIII Przegląd Przedszkolnych Zespołów Artystycznych 

Wszystkie dzieci są nasze 

Niemiecka młodzież w Z.S.

23 maja w Katowicach odbyło
się wręczenie nagród laureatom
Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych. Wśród szcze−
gólnie uzdolnionej młodzieży, nie
zabrakło naszych uczniów. W tej
elitarnej grupie znaleźli się: ze
Szkoły Podstawowej nr 1: Alek−
sandra Kubica — laureatka
olimpiady języka niemieckiego
przygotowana przez nauczyciela
Wojciecha Sowę, ze Szkoły Pod−
stawowej nr 3: Damian Juda
i Agata Chojowska — laureaci
olimpiady z chemii przygotowani

przez nauczycielkę Stanisławę
Furtak. Damian Juda jako jedy−
ny w województwie został także
laureatem olimpiady z geografii
przygotowany przez nauczycielkę
Grażynę Wyleżuch. 

W Bieruniu mamy także finali−
stów olimpiad przedmiotowych.
W Szkole Podstawowej nr 1: Ma−
ria Jaromin i Aleksandra Kubi−
ca — finalistki olimpiady z j. pol−
skiego a Beata Orocz z j. nie−

mieckiego. Natomiast w Szkole
Podstawowej nr 3: Dariusz Kli−
mek jest finalistą olimpiady z bio−
logii a Mateusz Kramarczyk
i Robert Adamski z chemii. 

Ilość laureatów i finalistów
olimpiad przedmiotowych plasuje
uczniów bieruńskich szkół wyso−
ko w województwie gdyż na
przykład w Mysłowicach był tyl−
ko jeden laureat.

(S)

który odbędzie się
dnia 24.06.2000 (sobota) 

w Bieruniu Nowym nad Wisłą

Nasi olimpijczycy

Władze Tychów na pla−
cu Asnyka zabroniły
PKS Oświęcim korzy−
stania z postoju. Chąc
realizować przewozy

zbiorowe dla Gminy Bieruń
PKS Oświęcim i Urząd Mia−
sta Bieruń zmuszone były do−
konać korekty rozkładu jaz−
dy. Za utrudnienia przepra−
szamy i prosimy o informację
możliwych korekt dotyczą−
cych rozkładu jazdy. tel. in−
terwencyjny 216−47−19 pa−
nowie Żłobiński lub Stocki.

!

Dział Administracji i Spraw Socjalnych KWK „Piast“ oraz
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek“

Program: 
1. Godz. l4.00−Gry i zabawy dla dzieci
2. Godz. 16.00−Przemarsz Orkiestry Dętej KWK „Piast“

z ul. Granitowej pod Świetlicę Środowiskową przy ul. Remizowej. 
3. Godz. l7.00−Przemarsz korowodu „Świętojańskiego“ nad Wisłę. 
4. Godz. l7.30−obrzęd topienia wianków 

w wykonaniu zespołów folklorystycznych
� Nowobierunianki
� Ściernianeczki

5. Godz. l8. OO−Występ zespołu folklorystycznego 
„Hajduki“ z Oświęcimia. 

6. Godz. l9.00−Występ kabaretu „60−tka“ z J. Zaorskim. 
7. Godz. 21.00−Koncert zespołu „Piersi“ z Pawłem Kukizem. 
8. Godz. 22.30−Zabawa taneczna 

(w przerwach rozpalenie ogniska „Nocy Świętojańskiej“, 
pokaz ogni sztucznych.) 

9. Godz. 3.00 — Zakończenie. 

W trakcie imprezy organizatorzy 
zapewniają jeszcze szereg

innych atrakcji: 

◗ Wystawa gołębi pocztowych

◗ Wystawa produktów pszczelarskich

◗ Pokaz wozów bojowych 
Straży Pożarnych

◗ Przelot lotnią oraz pokaz modeli 
Klubu Modelarskiego z ZKK „Karlik“

◗ Loteria fantowa z super nagrodami.
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Dzięki uprzejmości księży proboszczów naszych parafii: Najświętszego Serca Pana
Jezusa — ks. Jana Dąbka, Św. Bartłomieja — ks. Waleriana Ogiermana i Św. Barba−
ry — ks. Andrzeja Bartoszka, publikujemy zdjęcia dzieci pierwszokomunijnych.

Parafia
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Barbary

Parafia
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Bartłomieja
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W dniu 18.05.2000 r. odbyła się V zwy−
czajna Sesja Rady Miejskiej Bierunia. 

W czasie sesji zostały podjęte następują−
ce uchwały: 

! w sprawie zmiany Uchwały Rady Mia−
sta Bierunia Nr X/1/95 dotyczącej usta−
lenia sposobów i kierunków rozwoju
rolnictwa w mieście. 

W 1995 roku Rada rozpatrywała różne
problemy nurtujące lokalne rolnictwo. Za−
proszono wówczas na sesję właścicieli
większych gospodarstw rolnych oraz od−
biorców produktów, głównie mleka. 

Producentów przetworów mlecznych re−
prezentowali przedstawiciele firmy DANO−
NE, OSM — Bieruń. Opierając się na te−
zach dyskusji, materiałach informacyjnych
oraz wystąpieniach zaproszonych gości Ra−
da podjęła tzw. uchwałę kierunkową. W za−
łączniku do uchwały zawarte były wytyczne
w sprawie sposobów i kierunków rozwoju
rolnictwa w mieście. Upływ czasu, zmiany
w obowiązujących przepisach, wpływ in−
nych czyników, w tym eksploatacji górni−
czej na wielkość plonów skłoniły Radę
Miejską do ponownego podjęcia proble−
mów rolnictwa, zwłaszcza że stale i wyraź−
nie obniża się poziom życia osób żyjących
z pracy na roli. Do udziału w sesji zaproszo−
no liczne grono największych producentów
rolnych w tym zarówno producentów zbóż,
działów specjalnych jak i producentów
żywca. W sesji wzięli udział przedstawicie−
le firm świadczących usługi na rzecz rolni−
ków prezesi: Kółka Rolniczego z Bijasowic
i Spółki Wodnej. Zaproszenie przyjął prze−
wodniczący Izby Rolniczej z Katowic i za−
poznał Radę z działaniami prowadzonymi
przez ten organ reprezentujący całe rolnic−
two na szczeblu wojewódzkim. W sesji
wzięli również udział przedstawiciele: in−
stytucji zarządzających lasami, pszczelarze
oraz członkowie kół łowieckich. Kopalnie
„Piast” i „Ziemowit” reprezentowali kom−
petentni przedstawiciele odpowiedzialni za
usuwanie skutków eksploatacji. Aktualny
stan rolnictwa w Bieruniu został zawarty
w opracowaniu, które otrzymali wszyscy
uczestnicy sesji. Autorem opracowania jest
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa mgr inż. Grzegorz
Plewniok.

Dokonał on na sesji syntetycznego pod−
sumowania komentując zawarte w opraco−
waniu działy dotyczące różnych dziedzin
rolnictwa. Rolnictwo zarówno w szerszej
jak i lokalnej perspektywie charakteryzowa−
li Przewodniczący Rady mgr Ryszard Pi−
skorek oraz Burmistrz inż. Ludwik Jago−
da. 

Warto zwrócić uwagę na fragment wystą−
pienia Burmistrza, z którego wynikało, że
lokalne rolnictwo to trzeci pod względem
liczby miejsc pracy pracodawca Bierunia. 

Po raz pierwszy w dotychczasowej dzia−
łalności Rady w sesji wzięło udział tak sze−
rokie grono reprezentujące różne działy do−
tyczące rolnictwa i tak wnikliwie rozpatrzo−
no nurtujące to środowisko problemy. Za−
warto je w wytycznych do uchwały wymie−
nionej na wstępie. Uwzględniają one aktual−
ne uwarunkowania oraz realia prawne doty−
czące tej grupy społeczności Bierunia. 

Szeroko o różnych problemach dotyczą−
cych rolnictwa w kolejnych numerach
„Rodni”. 

! w sprawie utworzenia obwodów głoso−
wania w mieście Bieruń, w związku
z zarządzeniem przeprowadzenia wy−
borów uzupełniających do Senatu Rze−
czypospolitej Polskiej w dniu 25 czerw−
ca 2000 r. 
Zgodnie z Ordynacją Wyborczą do Sej−

mu RP oraz odsyłającą do zawartej w niej
procedury Ordynacją Wyborczą do Senatu
RP na wniosek Burmistrza Rada Miejska
Bierunia podjęła uchwałę, dokonując po−
działu miasta na obwody. Ustaliła również
numery i siedziby Obwodowych Komisji
Wyborczych. Wybory uzupełniające zarzą−
dził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Odbędą się one na obszarze byłych woje−
wództwa katowickiego, wrocławskiego
oraz szczecińskiego, zgodnie z podziałem
administracyjnym obowiązującym przed re−
formą czyli przed 1998 r. 

Przeprowadzone będą odpowiednio
w przypadku byłego województwa katowic−
kiego w 98 gminach, województwa szcze−
cińskiego w 54 gminach oraz wrocławskie−
go — 40 gminach. 

W województwach tych wygasły po jed−
nym mandacie. W miejsce wygasłego man−
datu będzie dokonany wybór senatora.
Przyczyny wygaśnięcia były różne. W na−
szym byłym województwie powodem był
zgon senatora, w szczecińskim prawomoc−
ne orzeczenia udowodnionego podawania
nieprawdziwych informacji w oświadcze−
niu lustracyjnym, a w przypadku woje−
wództwa wrocławskiego orzeczenie Try−
bunału Konstytucyjnego ustalające, że nie

można piastować mandatu senatora i pre−
zydenta miasta. 

Należy przypomnieć, że do Senatu wy−
biera się 100 senatorów. Okręgiem wybor−
czym do Senatu jest obszar województwa. 

W okręgach wyborczych wybiera się
2 senatorów, a w okręgach obejmujących
obszar (byłego) województwa warszaw−
skiego i (byłego) katowickiego wybiera się
po 3 senatorów. 

W Bieruniu będzie pracowało 8 Obwo−
dowych Komisji Wyborczych. W Szkole
Podstawowej Nr 1 oraz Liceum Ogólno−
kształcącym będą miały siedziby po dwie
komisje. Pozostałe siedziby Komisji będą
mieściły się w filii SP Nr 3 w Ścierniach,
w ZSZ, Szkole Podstawowej Nr 3 oraz
Gimnazjum Nr 1. 

W porównaniu do poprzedniego podziału
miasta, dokonano drobnych korekt granic
Obwodów oraz utworzono obwód głosowa−
nia dla mieszkańców osiedla Homera. Sie−
dziba OKW dla w/w osiedla będzie w LO.
Uchwała została podjęta przez Radę zgod−
nie z kalendarzem wyborczym. W naszym
województwie z zachowaniem starych gra−
nic wybrany zostanie w dniu 25 czerwca je−
den senator, spośród 7 zarejestrowanych
kandydatów. 

! w sprawie ustalenia zasad udostępnia−
nia mienia komunalnego niepublicz−
nym zakładem opieki zdrowotnej. 

Przekształcenie publicznych zakładów
opieki zdrowotnej w niepubliczne dokony−
wane jest w całym kraju, w tym również
w Bieruniu. Są gminy takie jak Chorzów
czy Poznań, gdzie nie ma już w ogóle pu−
blicznych ZOZ−ów. 

W celu zapewnienia równych reguł dla
podmiotów ubiegających się o udostępnie−
nie mienia komunalnego aby mogły podjąć
pertraktacje i zawrzeć kontrakty z Regional−
ną Śląską Kasą Chorych, Rada ustaliła zasa−
dy udostępniania mienia komunalnego nie−
publicznym zakładom opieki zdrowotnej
w następujący sposób. 
! nieruchomości będą oddawane w dzierża−

wę na okres 10 lat, 
! mienia ruchome przekazywane będzie

w użyczenie na okres 1 roku, po tym cza−
sie sprzęt będzie oddany w dzierżawę lub
przeznaczony do sprzedaży zaintereso−
wanym podmiotom. 
Zasady podane wyżej są podobne do za−

stosowanych w gminach, które przeprowa−
dziły już restrukturyzację służby zdrowia,
względnie ją prowadzą. 

! w sprawie likwidacji Samodzielnego Pu−
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bieruniu. 
Rada postanowiła zlikwidować jeden

z dwóch obecnie funkcjonujących publicz−
nych ZOZ−ów. Likwidacja dotyczy Zakładu
przy ul. Chemików 37. Zadania tego ZOZ−u
i pacjentów przejmie Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej. 

Rada ustaliła również termin początkowy
i końcowy w jakim nastąpi likwidacja oraz
wybór likwidatora. Dokonany on zostanie
w trybie ustawy o zamówieniach publicz−
nych. 

Rada postanowiła zlikwidować Samo−
dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot−
nej, stwarzając tym samym możliwość re−
strukturyzacji po uzyskaniu zapewnienia od
dokonującego przekształcenia dr Henryka
Kulskiego, że nowy podmiot czyli spółka
cywilna będzie udzielał nieprzerwane
świadczenia zdrowotne na dotychczaso−
wych zasadach obowiązujących w ZOZ. 

Załogę nowego niepublicznego podmiotu
będą stanowili dotychczasowi pracownicy
ZOZ−u. Henryk Kulski zapewnił, że restruk−
turyzacja nie pociągnie za sobą zwolnień
obecnej załogi, a załoga zadeklarowała chęć
pracy w niepublicznym podmiocie, który
przyjął formę spółki cywilnej o nazwie ME−
DICOR. 

Dokonując przekształcenia w niepublicz−
ny zakład przed wystąpieniem o udzielenie
promesy czyli zapewnienia udostępnienia
pomieszczeń oraz aparatury medycznej
w SP ZOZ−ie przy ul. Chemików nastąpiła
redukcja zatrudnienia. Sposób w jaki zosta−
ła przeprowadzona pozwoliła na ogranicze−
nie do minimum napięcie jakie towarzyszy
tego rodzaju działaniom. Postępowanie
w tym przypadku cechowała płynność w re−
alizacji przyjętych założeń oraz konse−
kwentna realizacja planu działań. 

! w sprawie zatwierdzenia zmian w Statu−
cie Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Bieruniu, Spe−
cjalistycznej Przychodni Profilaktyczno−
−Leczniczej
Uwzględniając postanowienia Uchwały

Rady Społecznej będącej organem opinio−
dawczym i doradczym podmiotu wymienio−
nego w tytule uchwały Rada Miejska po
wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień dy−
rektor ZOZ−u Nr 2 dr Dariusza Klimka po−
stanowiła wprowadzić zmiany w strukturze
organizacyjnej tego Zakładu. Zmiany te po−
legają na zwiększeniu liczby poradni spe−
cjalistycznych o następujące: 

— dermatologiczną
(skórno−wenerologiczną), 
− kardiologiczną, 
− gastroenterologiczną, 
− onkologiczną, 
− rehabilitacyjną, 
Zmiany w statucie pociągnęły za sobą

potrzebę zmian w schemacie organizacyj−
nym Zakładu. Z wyjaśnień Dariusza Klimka
wynikało, że rozszerzenie działalności opar−
te będzie na obecnej bazie — pomieszcze−
niach, jakimi dysponuje ZOZ Nr 2. Zwięk−
szenie zakresu usług wpłynie na lepsze wy−
korzystanie istniejącego sprzętu i aparatury. 

Wszystkie podjęte uchwały dotyczące
służby zdrowia są dowodem nieodwracal−
nego procesu restrukturyzacji podmiotów,
które obecnie świadczą usługi medyczne
w Bieruniu. 

Do wzięcia udziału w sesji zaproszono dr
Janusza Fijoła, który od pewnego czasu
czynił starania polegające na wyodrębnieniu
z obecnej bazy ZOZ−u Nr 2 przychodni przy
ul. Wawelskiej i na bazie tego obiektu oraz
w oparciu o część załogi wystąpił o uzyska−
nie promesy, czyli udzielenie zapewnienia,
że uzyska dla prowadzenia działalności czę−
ści w/w przychodni na świadczenie usług
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Janusz Fijoł wspólnie z Barbarą Węgrzyn
założyli spółkę cywilną „MEDYK”. 

Podjęte zostały więc podobne działania
jakie kilka miesięcy wcześniej uczynili za−
łożyciele Spółki zo. o. FAMILIA−MED. Ini−
cjatywa wyodrębnienia ze struktury ZOZ−u
Nr 2 przychodni przy ul. Wawelskiej była
przedmiotem ożywionej dyskusji. 

Mianownikiem, który był wspólny dla
istoty wystąpień była sprawa losu części za−
łogi ZOZ Nr 2. Należy mieć na uwadze
fakt, że jednym z elementów restrukturyza−
cji służby zdrowia w Polsce jest ogranicze−
nie zatrudnienia. 

Mimo, że podjęto uchwałę w sprawie za−
sad udostępniania niepublicznym Zakładom
Opieki Zdrowotnej mienia komunalnego
poddano pod głosowanie zgłoszony wnio−
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Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca
1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 13,
poz. 74 z późniejszymi zmianami oraz
art. 68 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 maja
1993 r. — Ordynacja wyborcza do Sej−
mu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 45, poz. 205 z późniejszymi zmiana−
mi), ustawy z dnia 10 maja 1991 r. —
Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczy−
pospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.
U. Nr 54, poz. 224 z 1994 r. z później−
szymi zmianami), w związku z rozpo−
rządzeniem Prezydenta Rzeczypospoli−
tej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2000 r.
w sprawie zarządzania wyborów uzu−
pełniających do Senatu Rzeczypospoli−
tej Polskiej (Dz. U. Nr 31, poz. 385) 

ZARZĄD MIASTA BIERUŃ
postanawia: 

1. Powołać Obwodowe Komisje
Wyborcze do przeprowadzenia wybo−
rów uzupełniających do Senatu Rze−
czypospolitej Polskiej w składach: 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr
1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcą−
cym w Bieruniu: 

1. Wirkus Szymon
2. Surma−Mazurkiewicz Maria
3. Noras Katarzyna
4. Graca Urszula
5. Iskra Irena
6. Machul Wiesław

Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 2 z siedzibą w Liceum Ogólnokształ−
cącym w Bieruniu: 

1. Żmuda Marcin
2. Hudzikowski Sławomir
3. Jamróz Elżbieta
4. Bednorz Barbara
5. Berger Karolina
6. Babiuch Andrzej

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr
3 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr
1 w Bieruniu: 

1. Ludwinek Renata
2. Siedlecka Elżbieta
3. Latocha Henryk
4. Nowak Jan
5. Stocka Wioletta
6. Skwarlińska Maria

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr
4 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr
1 w Bieruniu: 

1. Fuchs Agnieszka
2. Hudzikowska Joanna
3. Latocha Ireneusz
4. Nowak Barbara
5. Baron Andrzej
6. Hachuła Radosław

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr
5 z siedzibą w Zespole Szkół Zawodo−
wych w Bieruniu: 

1. Korczyk Katarzyna
2. Ogórek Kamila
3. Karakuszka Krystyna
4. Nowak Marek
5. Kozieł Magdalena
6. Górny Katarzyna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr
6 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr
3 w Bieruniu: 

1. Gawroński Marek
2. Jagoda Elżbieta
3. Krechowicz Krystyna
4. Staciwa Joanna
5. Ślusarz Grzegorz
6. Kasprzak Danuta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr
7 z siedzibą w Gimnazjum Nr 1 w Bie−
runiu: 

1. Cudek Barbara
2. Berger Sławomir
3. Goj Jadwiga
4. Michalska Katarzyna
5. Adamska Maria
6. Pluta Agnieszka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr
8 z siedzibą w filii Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Bieruniu: 

1. Ludwinek Adelajda
2. Hadryan Jan
3. Adamczyk Agata
4. Sobuś Magdalena
5. Wilczek Iwona
6. Goraus Bogdan

2. Wykonanie uchwały powierzyć
Sekretarzowi Miasta oraz Naczelniko−
wi Wydziału Spraw Obywatelskich. 

Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 74/2000
Zarządu Miasta Bieruń
z dnia 31.05.2000 r. 

W sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia
wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25.06.2000 r. 

§

ii Zarząd Miasta Bieruń działając na
podstawie art. 35 ust. 1 „Ustawy o gospo−
darce nieruchomościami” z dnia 21 sierp−
nia 1997 r. informuje, że na tablicy ogło−
szeń w Urzędzie Miasta Bieruń ulica Ry−
nek 14 − drugie piętro w dniu 25.05 2000
na okres 21 dni został wywieszony do pu−
blicznej wiadomości wykaz w którym opi−
sano nieruchomość przeznaczoną do od−
dania w użytkowanie wieczyste w drodze
przetargu ograniczonego działek 1249/204
o pow. 1596 mkw., i 1250/204 o pow. 907
mkw. położonych przy ulicy Chemików
w Bieruniu Starym. 

ii Od 14 czerwca bieżącego roku wpro−
wadzona będzie zmiana w czasie pracy

Urzędu Miejskiego polegająca na wydłuże−
niu godzin pracy w środy od 7.30 do 17.00
w następujących wydziałach: Spraw Oby−
watelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego,
Kasie Urzędu, Gospodarki Komunalnej —
Referacie Komunikacji, Ładu Przestrzen−
nego i Gospodarki Nieruchomościami.

ii Zarząd Miasta zaprasza wszystkich
mieszkańców Bierunia na spotkanie w dn.
27.06 o godzinie 16.00 w Kinoteatrze Ju−
trzenka poświęcone omówieniu proble−
mów związanych z przyszłym wyglądem
Rynku. Z koncepcją projektową można się
zapoznać w godz. pracy UM na sali narad
pok. nr 9 I piętro.

I n f o r m a c j e  u r z ę d o w e

sek w powyższej sprawie. Za udostępnie−
niem spółce cywilnej Janusza Fijoła
i Barbary Węgrzyn głosowało 21 radnych
przy 1 głosie wstrzymującym. Głosowa−
nie potwierdziło jednomyślność Rady
w kontynuowaniu kierunku przekształca−
nia podmiotów publicznych, świadczą−
cych usługi medyczne na niepubliczne. 
! w sprawie zgłoszenia wniosków do fi−

nansowania ze środków Funduszu Do−
tacji Lokalnych w ramach programu
Phare 9903.01

! w sprawie przeznaczenia rezerwy
w budżecie Gminy na lata 2001 —
2002 w kwocie 3.424.069 zł na finan−
sowanie zadań zgłoszonych do finan−
sowania ze środków Funduszu dotacji
Lokalnych w ramach programu Phare
9903.01. 

W związku z pojawieniem się możli−
wości uzyskania bezzwrotnej pomocy
z kolejnej edycji środków programu
Phare, utworzonego przez państwa za−
chodnie, Rada zgłosiła wnioski o czę−
ściowe finansowanie niektórych zadań
inwestycyjnych. O udzielenie pomocy
mogą zwracać się gminy górnicze. Dofi−
nansowane mogą być zadania spełniają−
ce określone kryteria, w tym posiadające
dokumentację. Rada musi zapewnić
część środków w budżecie na lata zapla−
nowanej realizacji. 

Do częściowego pokrycia kosztów
realizacji z programu, o którym mowa
wyżej Rada wyznaczyła następujące za−
dania: 

1/ modernizację i przebudowę ul. Gołyso−
wej, 

2/ kanalizację sanitarną w Bieruniu No−
wym przy ul. Jagiełły, Porąbek, Majo−
wej, Bijasowickiej, Lipcowej, Kościel−
nej i Groblanej, 

3/ budowę kładki dla pieszych w ciągu
spacerowym „Grobla” nad Potokiem
Stawowym i wykonaną ul. Chemików, 

4/ Centrum Inicjatyw Gospodarczych —
Inkubator Przedsiębiorczości, 

5/ przebudowę skrzyżowania ul. War−
szawskiej, Węglowej i Granitowej
(rondo). 
Rada postanowiła przeznaczyć rezer−

wę w budżecie gminy na wys. 30 % w la−
tach 1001 — 1002 na współfinansowanie
w/w zadań. 

Przewodniczący Rady poinformował
radnych o korespondencji, która wpłynę−
ła do Biura Rady. 

Sekretarz Miasta poinformował o reali−
zacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. 

Burmistrz złożył sprawozdanie z reali−
zacji zadań przez Zarząd Miasta pomię−
dzy sesjami. 

Sekretarz Miasta
JERZY STOK

Trzeci pracodawca



W sprawie: utworzenia obwodów głoso−
wania w mieście Bieruń, w związku z zarzą−
dzeniem przeprowadzenie wyborów uzupeł−
niających do Senatu Rzeczypospolitej Pol−
skiej w dniu 25 czerwca 2000 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samo−
rządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst
jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z póź−
niejszymi zmianami) art. 50 ust. 1 Ordynacji
Wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Pol−
skiej z dnia 8 maja 1993 r. (Dz. U. Nr 45, poz.
205 z późniejszymi zmianami) art. 1 ust.
1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. — Ordynacja
wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 54, poz. 224 z późniejszymi zmia−
nami) w związku z rozporządzeniem Prezy−
denta Rzeczyposłolitej Polskiej z dnia 19
kwietnia 2000 r. w sprawie zarządzenia wybo−
rów uzupełniających do Senatu Rzeczypospo−
litej Polskiej (Dz. U. Nr 31, poz. 385) na wnio−
sek Burmistrza Miasta Bieruń

RADA MIASTA BIERUŃ
uchwala: 

1. Obwody wyborcze, granice, numery 
oraz siedziby Obwodowych Komisji 
Wyborczych: 

Obwód Nr 1 — z siedzibą Obwodowej Ko−
misji Wyborczej w Liceum Ogólno− kształcą−
cym im. Powstańców Śląskich, ul. Licealna 17
w Bieruniu. 

Ulice: Adama, Andrzeja, Domy Polne,
Kopcowa, Kadłubowa, Kamieniczna, Za Kop−
cem, Kolumba, Kusocińskiego, Ks. Trochy,
Latochy, Słowackiego, Macieja, Ks. Macie−
rzyńskiego, Rynek, Ratuszowa, Spyry, Spiżo−
wa, Wylotowa, Wrześniowa, Ks. Kudery,
Oświęcimska oprócz 400 i 400 a, Homera od
nr 1 do 10, Licealna, Łysinowa, Łowiecka,
Marcina, Mleczna, Onufrego, Pilnikowa, Ry−
cerska, Sekretna, Szarych Szeregów, Szostka,
Szymanowskiego, Szynowa, Świerklowa,
Świerczyniecka, Słowiańska, Turyńska, Żwir−

ki i Wigury, Osiedle Wygoda, Polna, Krótka,
Wrzosowa. 

Obwód Nr 2 — z siedzibą Obwodowej Ko−
misji Wyborczej w Liceum Ogólnokształcą−
cym im. Powstańców Śląskich, ul. Licealna
17, Bieruń. 

Ulice: Homera od nr 11 — 32, Oświęcim−
ska nr 400 i 400 a. 

Obwód Nr 3 — z siedzibą Obwodowej Ko−
misji Wyborczej w Szkole Podstawowej Nr
1 w Bieruniu, ul. Krakowska 28. 

Ulice: Barańcowa, Baryki Borowinowa,
Bojszowska, Dębowa, Dojazdowa, Gołysowa,
Hodowlana, Kopańska, Kocyndra, Krakow−
ska, Klasztorna, Konarskiego, Okrężna, Poto−
kowa, Peryferyjna, Rędzinna, Staromłyńska,
Skrzetuskiego, Szybowa, Torowa, Turystycz−
na od nr 5, Wspólna, Zdrowia, Bursztynowa,
Kolejowa, Rubinowa. 

Obwód Nr 4 — z siedzibą Obwodowej Ko−
misji Wyborczej w Szkole Podstawowej Nr
1 w Bieruniu, ul. Krakowska 28. 

Ulice: Chemików, Fałata, Księżycowa, Per−
łowa, Romera, Solskiego, Sowińskiego, Spor−
towa, Solidarności, Schillera, Wita, Spacero−
wa. 

Obwód Nr 5 — z siedzibą Obwodowej Ko−
misji Wyborczej w Zespole Szkół Zawodo−
wych w Bieruniu, ul. Granitowa 139. 

Ulica: Granitowa. 

Obwód Nr 6 — z siedzibą Obwodowej Ko−
misji Wyborczej w Szkole Podstawowej Nr
3 w Bieruniu, ul. Węglowej 11. 

Ulice: Dąbrówki, Mieszka I, Solecka, War−
szawska od nr 137 do 277, Węglowa, Kościel−
na, Wiosenna, Letnia. 

Obwód Nr 7 — z siedzibą Obwodowej Ko−
misji Wyborczej w Gimnazjum Nr 1 w Bieru−
niu, ul. Warszawska 294. 

Ulice: Bijasowicka, Barbórki, Budzyńskiej,
Bohaterów Westerplatte, Diamentowa, Jagieł−
ły, Jedwabna, Kosynierów, Kossaka, Korfan−
tego, Krupnicza, Groblana, Lipcowa, Majowa,
Mielęckiego, Nasypowa, Niedługa, Nadbrzeż−
na, Ofiar Oświęcimskich, Piastowska, Prywat−
na, Patriotów, Porąbek, Promienna, Przyjaźni,
Przecznica, Remizowa, Równoległa, Sadowa,
Skowronków, Starowiślana, Sucharskiego,
Soplicy, Dyrdy, Tatarakowa, Warszawska od
nr 278 do 396, Wiślana, Wawelska, Zuchowa,
Królowej Jadwigi, Żywiczna, Zabrzeg. 

Obwód Nr 8 — z siedzibą Obwodowej Ko−
misji Wyborczej w Szkole Podstawowej
w Ścierniach, ul. Kamienna 17. 

Ulice: Bazaltowa, Bogusławskiego, Dolo−
mitowa, Kamienna, Marglowa, Piaskowcowa,
Pszenna, Skalna, Turystyczna nr 2, Wapienna,
Warszawska od nr 1 — 136, Zarzyna, Kolonia
Leśna. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowa−
nie Obwieszczenia Burmistrza o grani−
cach i numerach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji na
tablicach ogłoszeń oraz w lokalnej gazecie 
„RODNIA”. 
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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 19, umieszczonych w prawym dol−
nym rogu kratki.

Prosimy o przysyłanie kartek z rozwiązaniem na adres Bieruńskiego Ośrod−
ka Kultury do 28 czerwca. Wsród autorów poprawnych odpowiedzi rozlosuje−
my nagrodę – cenne wydawnictwo albumowe. Prawidłowe rozwiązanie krzy−
żówki z poprzedniego numeru brzmi: „Nowy Król Nowe Prawa”. Nagrodę
w wyniku losowania otrzymuje pani BOGUSŁAWA IROMIŃSKA
z Bierunia. Gratulujemy i zapraszamy do BOK, po odbiór nagrody.
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Bieruń Stary
Sierżant sztabowy Marek Maludy 
tel. 0602 31 82 10

13.06  w godz.  16.00−18.00
15.06. w godz.  16.00−18.00
20.06. w godz.  16.00−18.00
27.06. w godz.  10.00−12.00
29.06. w godz.  10.00−12.00

Starszy sierżant Dariusz Klekot 
tel. 0602 31 70 60

20.06. w godz.  16.00−18.00
27.06. w godz.  10.00−12.00
29.06. w godz.  10.00−12.00

Nowy Bieruń
Młodszy aspirant Andrzej Malec    
tel. 0606 42 73 67

13.06. w godz.  16.00−18.00
15.06. w godz.  16.00−18.00
20.06 w godz.  10.00−12.00 
27.06. w godz.  16.00−18.00
29.06. w godz.  16.00−18.00

Starszy sierżant  Roman Klimczyk
tel. 0606 42 73 10

23.05. w godz.  10.00−12.00
25 05. w godz.  10.00−12.00
30.05. w godz.  16.00−18.00

Starszy sierżant  Marcin Kijewski
13.06. w godz.  10.00−12.00
15.06. w godz.  10.00−12.00
20.06. w godz.  16.00−18.00
27.06. w godz.  10.00−12.00
29.06. w godz.  10.00−12.00

— 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

Agent ubezpieczeniowy

firmy Commercial Union poleca:

tel. 216−37−37 w 24
oraz 225 61 38

0602−277−599

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY

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

PON. 12.06 godz. 17.00 Otwarcie wystawy fotografików − amatorów

p.t. „ŚWIATŁO“

Wystawa czynna będzie do 26.06. br.

PON. 19.06 g.12.00 Pożegnanie  uczniów  8 − klas

ZAPRASZA

§

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 28
maja 1993 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45 poz.
205 z późniejszymi zmianami), art. 1 ust.
1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. — Ordynacja
wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 54, poz. 224 z późniejszymi zmia−
nami) w związku z rozporządzeniem Prezy−
denta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19
kwietnia 2000 r. w sprawie zarządzenia wybo−
rów uzupełniających do Senatu Rzeczypospo−
litej Polskiej (Dz. U. Nr 31, poz. 385) podaje
się do publicznej wiadomości informację o nu−
merach, granicach obwodów głosowania oraz
siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
ustalonych uchwałą Rady Miasta Bieruń Nr
V/2/2000 z dnia 18 maja, w celu przeprowa−
dzenia głosowania w wyborach uzupełniają−
cych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za−
rządzonych na dzień 25 czerwca 2000 r. 

Numer obwodu. Granice obwoduSiedziba
obwodowej komisji wyborczej

11
Ulice: Adama, Andrzeja, Domy Polne, Ho−

mera 1 — 10, Kadłubowa, Kamieniczna, Ko−
lumba, Kopcowa, Krótka, Ks. Kudery, Ks.
Macierzyńskiego, Ks. Trochy, Kusocińskiego,
Latochy, Licealna, Łowiecka, Łysinowa, Ma−
cieja, Marcina, Mleczna, Onufrego, Osiedle
Wygoda, Oświęcimska oprócz 400 i 400 a,
Pilnikowa, Polna, Ratuszowa, Rycerska, Ry−
nek, Sekretna, Słowackiego, Słowiańska, Spi−
żowa, Spyry, Szarych Szeregów, Szostka,
Szymanowskiego, Szynowa, Świerczyniecka,

Świerklowa, Turyńska, Wrześniowa, Wrzoso−
wa, Wylotowa, Za Kopcem, Żwirki i Wigury. 

Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich, 
ul. Licealna 17 w Bieruniu. 

22
Ulice: Homera od nr 11 — 32, 
Oświęcimska nr 400 i 400 a. 

Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich, 
ul. Licealna 17, Bieruń. 

33
Ulice: Barańcowa, Baryki, Bojszowska, Bo−

rowinowa, Bursztynowa, Dębowa, Dojazdo−
wa, Gołysowa, Hodowlana, Klasztorna, Ko−
cyndra, Kolejowa, Konarskiego, Kopańska,
Krakowska, Okrężna, Peryferyjna, Potokowa,
Rędzinna, Rubinowa, Skrzetuskiego, Starom−
łyńska, Szybowa, Torowa, Turystyczna od nr
5, Wspólna, Zdrowia. 

Szkoła Podstawowa Nr 1
w Bieruniu, ul. Krakowska 28. 

44
Ulice: Chemików, Fałata, Księżycowa, Per−

łowa, Romera, Schillera, Solidarności, Sol−
skiego, Sowińskiego, Spacerowa, Sportowa,
Wita. 

Szkoła Podstawowa Nr 1
w Bieruniu, ul. Krakowska 28. 

55
Ulica: Granitowa. 
Zespół Szkół Zawodowych 
w Bieruniu, ul. Granitowa 139. 

66
Ulice: Dąbrówki, Kościelna, Letnia, Miesz−

ka I, Solecka, Warszawska nr 137 — 277, Wę−
glowa, Wiosenna. 

Szkoła Podstawowa Nr 3
w Bieruniu, ul. Węglowej 11. 

77
Ulice: Barbórki, Bijasowicka, Bohaterów

Westerplatte, Budzyńskiej, Diamentowa, Dyr−
dy, Groblana, Jedwabna, Korfantego, Kossa−
ka, Kosynierów, Królowej Jadwigi, Krupni−
cza, Lipcowa, Majowa, Mielęckiego, Nad−
brzeżna, Nasypowa, Niedługa, Ofiar Oświę−
cimskich, Patriotów, Piastowska, Porąbek,
Promienna, Prywatna, Przecznica, Przyjaźni,
Remizowa, Równoległa, Sadowa, Skowron−
ków, Soplicy, Starowiślana, Sucharskiego, Ta−
tarakowa, Warszawska od nr 278 do 396, Wa−
welska, Wiślana, Władysława Jagiełły, Za−
brzeg, Zuchowa, Żywiczna. 

Gimnazjum Nr 1
w Bieruniu, ul. Warszawska 294. 

88
Ulice: Bazaltowa, Bogusławskiego, Dolo−

mitowa, Kamienna, Kolonia Leśna, Marglo−
wa, Piaskowcowa, Pszenna, Skalna, Tury−
styczna nr 2, Wapienna, Warszawska od nr
1 — 136, Zarzyna. 

Szkoła Podstawowa w Ścierniach, 
ul. Kamienna 17. 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 25
czerwca 2000 roku w godz. od 6.00 — 22.00

BURMISTRZ MIASTA BIERUŃ
inż. LUDWIK JAGODA

PŁYTY MEBLOWE
BLATY KUCHENNE

Akcesoria Meblowe, Meble na wymiar
Zabudowa wnętrz

mieszkaniowych,
biurowych i sklepowych

STOLARSTWO I HANDEL — A.NYGA
BIERUŃ STARY ul. ŁYSINOWA 11

tel./fax (032) 216 40 22✆✆

Cięcie na wymiar

UCHWAŁA NR V/2/2000
RADY MIASTA BIERUŃ
z dnia 18.05.2000 r. 

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Bieruń
z dnia 19 maja 2000 roku
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Uroczystego otwarcia wystawy
dokonała Irena Grabowska, dyrek−
tor BOK, która przywitała na sa−
mym początku zaproszonych gości. 

— Jestem bardzo zaskoczony roz−
machem tej wystawy. Jestem wzru−
szony i zarazem dumny, że kieruję
tym gimnazjum. Wśród nas są tacy
wspaniali uczniowie, którzy potrafi−
li wykonać te ciekawe prace. Ikony
zaprezentowane na tej wystawie to
fragment naszego dorobku. Chcemy
rozwijać zdolności i talenty naszych
uczniów — mówił Grzegorz Bizac−
ki, dyrektor Gimnazjum nr 1. 

Uczniowie zaprezentowali prace
powstałe w ramach zajęć plastycz−
nych. Pani Zofia Łabuś, nauczy−
cielka plastyki, pomysłodawca
i współorganizator wystawy stara
się urozmaicać zajęcia poprzez prze−
platanie teorii z praktyką. Ucznio−

wie poznają historię sztuki i jedno−
cześnie malują. Ikona według pani
Zofii jest łatwiejsza w namalowaniu
od rysunków wykonywanych na za−
sadzie blok i kredki czy farbki pla−
katowe. 

— Na lekcji historii sztuki prze−
rabialiśmy materiał związany z dzie−
jami Grecji i Bizancjum. Tak zrodził
się temat tejże wystawy. Dzieci
ochoczo zajęły się nim, gdyż dla
nich była to zupełna nowość. Przy
malowaniu ikon dzieci zetknęły się
z różnymi materiałami — deską
i farbami olejnymi. Tutaj napotkali−
śmy pewne trudności. Wiadomo far−
by olejne trochę kosztują. Organizu−
jąc tą wystawę chciałam zareklamo−
wać was, małych artystów. Chcia−
łam pokazać władzom, tutejszej spo−
łeczności, że można młodych wy−
krzesać dosyć sporo twórczej inicja−
tywy — mówiła Zofia Łabuś. 

Ikona cechuje się pewnym misty−
cyzmem. Związana jest z obrząd−
kiem wschodnim kościoła chrześci−
jańskiego, który od połowy XI wie−
ku nie uznaje zwierzchnictwa papie−
ża. Warto dodać w tym miejscu, że
ikona stała się przyczyną sporu 

w  kościele chrześcijańskim, nazwa−
nego ikonoklazm. 

— Cieszę się, że wychodzicie po−
za klasę, szkołę. Temat wbrew pozo−
rom jest trudny. Nie można sobie
wziąć trochę tego, tamtego i wymie−
szać. Tutaj konieczna jest praca nad
kolorystyką obrazu i trzeba umieć
odtwarzać, to co się maluje. Bieruń
słynął z artystów i ma swoich przed−
stawicieli. Należy do nich rodzina
Nygów. Myślę, że ci, którzy zarażą
się tym bakcylem, będą kontynu−
ować nasze dobre tradycje — po−
wiedział Jerzy Wieczorek, prze−
wodniczący rady miejskiej poprzed−
niej kadencji. 

Naszej redakcji spodobały się
prace Agnieszki Strop (przedsta−
wiający kościół św. Walentego),
Marty Janik, Anny Duch i Jaku−
ba Wilkosza, wszystkie poświęco−
ne jednemu tematowi, Matce Bo−
skiej. Jak zapowiedział to podczas
otwarcia wystawy dyrektor gimna−
zjum, na 31 maja przy okazji powia−
towego konkursu wiedzy o samo−
rządzie terytorialnym, zaprezento−
wany będzie nieco szerzej dorobek
gimnazjalistów. (DAK)

Ikonograficzne biennale
1111 mmaajjaa ww „„JJuuttrrzzeennccee”” oottwwaarrttoo

wwyyssttaawwęę pprraacc mmłłooddzziieeżżyy ggiimmnnaa-
zzjjaallnneejj ww ccyykklluu „„GGiimmnnaazzjjaalliiśśccii
aarrttyyśśccii””.. ZZggrroommaaddzzoonnoo ww ssuummiiee
ookkoołłoo ddwwuussttuu pprraacc pprrzzeeddssttaawwiiaa-
jjąąccyycchh MMaattkkęę BBoosskkąą ii wwiiddookkii BBiiee-
rruunniiaa,, ww ttyymm ttaakkżżee kkoośścciioołłóóww.. 

ZZ okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka Bieruński
Ośrodek Kultury oraz Refe−

rat Sportu i Rekreacji Urzędu Mia−
sta przygotowali festyny podczas
których zapewniono szereg atrakcji
sportowych i kulturalnych dla naj−
młodszych mieszkańców Bierunia.
Jak co roku imprezy odbywały się
na obiektach sportowych Gimna−
zjum nr 1 w Bieruniu oraz na bo−
isku środowiskowym na Barańcu.
Nad sprawnym przebiegiem zawo−
dów czuwali nauczyciele wycho−
wania fizycznego, którzy nie po−
zwolili nudzić się Naszym dzie−
ciom. Oczywiście dla nikogo nie
zabrakło słodyczy, wystarczyło
zgłosić się do udziału w dowolnym

konkursie. Do atrakcji można by
było na pewno zaliczyć mecz piłki
nożnej na Barańcu pomiędzy dru−
żynami dwóch dzielnic Bierunia
(Baraniec kontra Bijasowice),
w którym gospodarze ulegli go−
ściom 2:12 oraz turniej szachowy
dla dzieci w świetlicy przy ul. Re−
mizowej, gdzie w sportowej rywali−
zacji zmagało się 15 szachistów.
Najlepszymi zawodnikami okazali
się: Mateusz Kachel i Grzegorz
Karliński. Warto przy okazji
wspomnieć o tym, że obaj repre−
zentowali Bieruń podczas woje−
wódzkich zawodów szachowych
w Jaworznie (10.05. br) podczas
których Mateusz zajął 13, a Grze−
gorz 9 miejsce na 100 startujących

Dzisiaj do pisania wierszy nie
wystarczy kartka i pióro. Poży−
tecznym narzędziem okazuje się
komputer, w którym można pisać,
ale i przechowywać napisane tek−
sty. Tak uczynił Bogdan Prejs,
który napisane wiersze wydał
w formie książeczki i krążka CD.
Na codzień znany jest większości
jako szef redakcji tyskiej „Dzien−
nika Zachodniego”. 

Czuje się jak dinozaur w swo−
im własnym ogrodzie, można po−
wiedzieć o jego twórczości. Sam
nie lubi, jak mówi się o nim poeta.
— Ja piszę wiersze — twierdzi.
A więc literat z przypadku. Moż−
na do tego powiedzieć, iż to pol−

ski Bob Dylan (na zdjęciu
w ciemnych okularach z papiero−
sem w ręku i długich włosach).
Mikołowska kapela „Zespół” na−
pisała muzykę do jego dwóch tek−
stów „Ty” i „Antybiografia”.
„wolę Lindę Evans przynajmniej
jest blondynką — co ja wiem
o emeryturze? Że przez przypadek
może do niej dotrwam a zresztą
nie chce mi się z tobą gadać”

Kto chce jeszcze więcej dowie−
dzieć się o drugim obliczu ponad−
lokalnego, bo cybernetycznego po−
ety, polecam odsiedzenie strony
www.kki.net.pl/~ bogdanprejs. 

(DAK)

PPrrzzeezz ccaałłyy mmaajj ww nnaasszzyymm
ppoowwiieecciiee mmeelloommaannii pprrzzeeżżyyllii
pprraawwddzziiwwyy nnaajjaazzdd ggwwiiaazzdd
ww rraammaacchh II FFeessttiiwwaalluu „„WWiioo-
ssnnaa oorrggaannoowwaa”” ww ppoowwiieecciiee bbiiee-
rruuńńsskkoo —— llęęddzziińńsskkiimm.. WW nnaa-
sszzyymm mmiieeśścciiee ggoośścciillii pprrooffeessoorr
JJuulliiaann GGeemmbbaallsskkii ii EEllżżbbiieettaa
SSoopprraann oorraazz HHeennrryykk BBoottoorr.. 

Imprezę zainaugurował występ
Anity van Soest i Jelte Veenho−
vena w kościele św. Anny 1 maja
br w Lędzinach. 7 maja w kościół−
ku św. Walentego wystąpili prof.
Julian Gembalski na organach
i Elżbieta Grodzka — sopran. Na
program koncertu złożyły się ba−
rokowych kompozycji Bacha, Fro−
bergera i Pergolesiego. Ośmiogło−
sowy pozytyw tegoż kościółka,
zbudowany przypuszczalnie
w drugiej połowie XVII wieku za−
brzmiał niesamowicie przy wyko−
nywaniu utworów z kręgu nie−
mieckiego baroku. Elżbiety
Grodzkiej ciekawie wypadła przy
akompaniamencie prof. J. Gem−
balskiego we fragmentach Arii nr
3 „Quia respexit” z „Magnificat”
Bacha i dwóch ariach ze „Stabat
Mater” Pergolesiego. 

Przedostatni z koncertów orga−
nowego maratonu zawitał do ko−
ścioła św. Barbary. Tutaj organi−
zatorzy zgotowali publiczności
niespodziankę. Wraz Henrykiem
Botorem wystąpiła jako solistka
Magdalena Lysko. Koncert zdo−
minowały arie Zerliny z opery
Don Giovaniego, Domenico Scar−
lattiego, aria sopranowa z pasji
św. Jana, J. S. Bacha, utwory
z kręgu niemieckiego i włoskiego
baroku. Tradycyjnie artysta zapre−
zentował dwie improwizacje zna−
nych utworów — „O Czarna Ma−
donno” i znanej kolędy „Cicha
noc”. Publiczność nagrodziła arty−
stów gromkimi brawami. Festiwal
zakończył finałowy występ Chri−
stofa Nierhausa w kościele Matki
Boskiej Szkaplerznej w Imielinie. 

� � �
Bardzo dobrze, iż tego typu im−

preza zorganizowana w gminach po−
wiatu tyskiego miała miejsce. Muzy−
ka poważna, niezbyt często gości i to
w tak dużej dawce. Okazją do zorga−
nizowania tego typu przeglądu — bo
raczej tak można nazwać to wyda−
rzenie — stała się możliwość zapre−
zentowania wspaniałych instrumen−
tów, jakim są organy w kościołach
Bierunia, Lędzin, Bojszów, Chełmu
i Imielina, znanych wykonawców
z kraju i zagranicy. Miłym zaskocze−
niem okazał się debiut solistki,
Magdaleny Lysko. Jednak najistot−
niejszym argumentem przemawiają−
cym za organizacją festiwalu są ob−

chody roku bachowskiego. „W lu−
dziach tkwi potrzeba przeżywania
muzyki, naturalna potrzeba doznań
artystycznych, głębszych niż śpiew
liturgiczny.“ — pisze starosta Piotr
Czarnynoga. Koncerty organizowa−
ne cieszyły sporym zainteresowa−
niem melomanów. 

Mało znany fakt pobytu Teleman−
na w pszczyńskiej posiadłości został
wykorzystany przy organizacji
pierwszego koncertu w sali lustrza−
nej, nazwanymi „Wieczorami u Te−
lemanna“. Dziś jest jedna z prestiżo−
wych imprez, na które przybywają
znani artyści z kraju i zagranicy. Im−
preza ma spore szanse zyskać taką
rangę w przyszłości. (DAK) 

P o m y s ł
wystawy zro−
dził się w gru−
pie młodych
osób zafascynowanych fotografią.
Inspiratorami wystawy byli
Adam Mamok, Damian Gret−
ka, Adam Stryczniewicz. Ko−
rzystając z pomocy pani Ireny
Grabowskiej, dyrektora Bieruń−
skiego Ośrodka Kultury oraz bi−
bliotekarek z MBP nr 1 Barbary
Suchomskiej i Elżbiety Reguła,
współtworzyli I edycję wystawy
w maju ubiegłego roku. 

Tegoroczna edycja pod ha−
słem „Światło” rozpocznie się
12 czerwca o godz. 17.00 w ki−
no−teatrze „Jutrzenka” przy ul.
Spiżowej 4 w Bieruniu Starym
i trwać będzie do 26 czerwca
2000 roku. 

Wśród wystawców znajdują
się przedstawiciele różnych grup
wiekowych, co pozwala zaobser−
wować szeroki wachlarz możli−
wości postrzegania rzeczywisto−
ści. Prezentowane prace to indy−
widualne interpretacje tematu
ekspozycji „Światło”, przedsta−
wiające piękno i tajemniczość
otaczającego nas świata i zjawisk
zachodzących w przyrodzie.

18.06.2000 (niedziela) 
− GÓRY OPAWSKIE

W programie:  ruiny zamku w Kopicach, wejście na Biskupią Kopę 950 m.n.p.m., podziwianie
panoramy okolic z wieży widokowej (o kształcie latarni morskiej) usytuowanej na szczycie góry, oraz
zwiedzanie groty z kopią figury Matki Boskiej z Lourdess. Zaplanowano przejście na stronę Czeską
(konieczne paszporty)

Koszt wyjazdu: 15 zł od osoby dorosłej; 10  zł dzieci do lat 15

02.07.2000 (niedziela) 
− TATRY POLSKIE  WYSOKIE.

Trasa  I − łatwa
Wierch Poroniec − Rusinowa Polana ( możliwość zwiedzenia Kaplicy M.B. Jaworzyńskiej)  − Gęsia
Szyja 1489 m.n.p.m. (punkt widokowy na panoramę Tatr − dla uczestników wycieczki będą
przygotowane mapy) − Waksumundzka Rówień − zejście do Zakopanego (zwiedzanie miasta)
Trasa  II  − 6 godzin  (średni poziom trudności)
Wierch Poroniec − Rusinowa Polana − Gęsia Szyja 1489 m.n.p.m − Waksumundzka Rówień − Dolina
Pańszczyca − Hala Gąsienicowa (schronisko Murowaniec) − Kuźnice − Zakopane 
Trasa  III − 9 godzin (wysoki poziom trudności)
Wierch Poroniec − Rusinowa Polana − Polana Pod Wołoszynem − Wodogrzmoty Mickiewicza −
Dolina 5 Stawów Polskich − Przełęcz Zawrat − Hala Gąsienicowa (schronisko Murowaniec) − Kuźnice
− Zakopane.

Koszt wyjazdu: 15 zł od osoby dorosłej; 10  zł dzieci do lat 15

16.07.2000 (niedziela)  
− TATRY ZACHODNIE

Trasa  I − łatwa
Nędzówka − Przysłup Miętusi 1189 m.n.p.m. − zejście Polaną Cudakową do Doliny Kościeliskiej −
jaskinie: Mroźna, Mylna, Raptawicka, Smocza − Staw  Smreczyński − droga powrotna Kiry.
Trasa  II  −7 godzin (wysoki poziom trudności)
Nędzówka − Przysłup Miętusi 1189 m.n.p.m − Czerwone Wierchy (Małołączniak 2096m.n.p.m.,
Ciemniak 2096 m.n.p.m. , Dolina Kościeliska − Kiry.
W drodze powrotnej przejazd przez Suchą Górę na Słowację (konieczne paszporty) − gorące źródła
w Orawicach − przejście graniczne w Korbielowie.

Koszt wyjazdu: 20 zł od osoby dorosłej; 10  zł dzieci do lat 15

Organizator zapewnia: ubezpieczenie NW oraz transport.
Bilety wstępu uczestnicy wycieczki opłacają we własnym zakresie.
Ilość miejsc ograniczona

Informacje oraz zapisy w Referacie Sportu i Rekreacji 
U.M. w Bieruniu ul. Rynek 14 tel. 2164−085 wew.27

Solowy debiut Magdy

Organowe granie

P L A N  W Y C I E C Z E K
A U T O K A R O W Y C H

„LATO 2000“

DDzziieeńń DDzziieecckkaa
II wystawa prac 
fotografików−amatorów 
pod hasłem „Światło”

BIERUŃ
2000

Interaktywny poeta

75 lat
OSP

Bieruń Nowy

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Nowym obchodzi swoje 

75−lecie. Z tej okazji, 24 czerwca w remizie OSP przy ulicy 

Remizowej 19 odbędzie się cykl okolicznościowych imprez 

na które w imieniu strażaków serdecznie zapraszamy. 

1133..0000−1133..3300
— przyjmowanie pododdziałów 
i zaproszonych gości

1133..3300 — raport, podniesienie flagi państwowej
1133..5500 wymarsz do kościoła
1144..0000 msza święta

1155..3300 część oficjalna uroczystości (przemówienia
władz, odznaczenie sztandaru OSP, wręcze−
nie odznaczeń członkom OSP, przekazanie
i poświęcenie samochodu GLM −Lublin II) 

1177..3300 przejazd kolumny samochodów na festyn
do Zabrzegu. 


