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W obecnym wydaniu Rodni publikujemy
pamiątkowe zdjęcia pierwszej Komunii Świętej
oraz tegorocznych klas maturalnych. 

zapraszamy na str. 4,5 i 6 

IISSSSNN  11223333−−44998877

CCZZEERRWWIIEECC
cceennaa  11 zzłł

NNRR  66//9999
((9977))

X sesja Rady
Powiatu Tyskiego

Kultura, sport i turystyka — te tematy dominowały pod−
czas ostatniego spotkania radnych.

O szczegółach czytaj na stronie 9.

Panorama dzielnic

Zawsze zwi zani z Bieruniem
Nasz cykl prezentujący poszczególne części miasta  powoli dobiega końca.

O tym jak bardzo był on potrzebny świadczy duże zainteresowanie a czasem
nawet kontrowersje  które wzbudzały kolejne publikacje. Burmistrz Ludwik
Jagoda obiecał nam w następnym numerze Rodni ustosunkować się do spraw
poruszanych przez  radnych w tych artykułach.   

Tym razem zaproszenie do naszej dyskusji przyjęli radni: Sylwester Ficek, Norbert
Jaromin, Roman Łukaszek Krzysztof Mańka, Piotr Sapek, i Franciszek Zawisz.

zapraszamy na str. 8.

W konkursie wzięły udział 34 gmi−
ny z terenu województwa Śląskiego
a nagrodą jest wysokosprawny wę−
glowy kocił ekologiczny EKOC 50
ufundowany przez Przedsiębiorstwo
„Energo−Inwest”. Jak podkreśliło jury
konkursu, pierwszą nagrodę otrzyma−
ła Bieruńska Fundacja Inicjatyw Go−

spodarczych za nowatorskie rozwią−
zania dotyczące likwidacji niskiej
emisji na terenie miasta Bieruń
przede wszystkim dla programu „Wy−
miana pieców węglowych na gazowe
wraz z termomodernizacją” dofinan−
sowywanego w wysokości 25000 $
USA przez Amerykańską Agencję
Rozwoju USAID.

Program ten rozpoczął się w czerw−
cu 1998r wykonaniem audytów ener−
getycznych dla 43 budynków z terenu
miasta Bieruń. W 1999r mają zostać
wykonane prace termomodernizacyi−
ne wraz z wymianą pieców węglo−
wych na gazowe, co spowoduje śre−
dnie obniżenie kosztów ogrzewania
gazem o około 40%. 

ciąg dalszy na str. 2 

Sukcesy BFIG

Ekologiczne rozwi zania

W pierwszej części grupa ze Społecznego Ogniska
Artystycznego pod opieką Joanny Świerczek dedykowała
matkom utwory nagrodzone na Wojewódzkim Koncercie
Młodych Muzyków w Tarnowskich Górach. Później zaprezen−
towały się dzieci z Przedszkola nr 1. Występy średniaków
przygotowały panie nauczycielki: Ewa Pająk i Elżbieta

Żabicka. Popisy starszaków wyreżyserowała Irena Pukowiec
i Ewa Myalska. Popisem taneczno−choreograficznym zach−
wycił wszystkich zebranych występ dzieci z dwóch grup
zerowych które zaprezentowały  „Cztery Pory Roku” do
muzyki Antoniego Vivaldiego. Warte wyróżnienia były stroje
zaprojektowane i uszyte przez kochane mamy małych artys−
tów. Całość wyreżyserowały nauczycielki: Katarzyna
Baraniewicz i Maria Plewnia.

Na zakończenie dedykowano wszystkim mamusiom gorące
życzenia, a każde z występujących 60 dzieci otrzymało od
organizatorów tabliczkę czekolady. (G)

W Bieruńskim Ośrodku uroczyście świętowano DZIEŃ MATKI.

Przedszkolaki mamom

Opinia o naszej oświacie, jej po−
ziomie i osiągnięciach − nie od
dziś jest bardzo wysoka. Duża

w tym zasługa znakomitych pedago−
gów pracujących w bieruńskich szko−
łach,  jak i samych dzieci. Jako, że ko−
niec roku szkolnego za pasem  chcieli−
śmy przybliżyć Czytelnikom Rodni
sukcesy i osiągnięcia naszych dzieci
i młodzieży w nauce i innych dyscypli−
nach. Okazało się, że jest ich tak wiele,
iż musieliśmy część dotyczącą głównie
sukcesów w sporcie odłożyć do następ−
nego numeru. Będzie ku temu zresztą
specjalna okazja gdyż w najbliższym
numerze postanowiliśmy poświęcić
więcej miejsca tematyce sportowej.

ciąg dalszy na str. 7

Sukcesy
naszych dzieciBieruńska Fundacja Inicjatyw

Gospodarczych odniosła kolej−
ny sukces. Jest nim pierwsza
nagroda w Województwie Ślą−
skim w konkursie zorganizo−
wanym przez Fundację Ekolo−
giczną „Silesia” oraz Przedsię−
biorstwo Produkcyjno−Usługo−
we „Energo−Inwest” spółka
z o.o, w Rybniku.

W niedzielę 23 maja bieruńskie dzieci za−
prosiły wszystkie mamy do kinoteatru Ju−
trzenka na specjalny program przygotowa−
ny z okazji  Dnia Matki.

Od stycznia tego roku w KWK „Piast” działa Zespół Przystosowania
Przemysłowego (zwany w skrócie ZPP) − jako element aktywizujący odejścia
z kopalni. W lutowym numerze „Rodni” informowaliśmy o rozpoczęciu pracy
tego zespołu. Dzisiaj szerzej o jego roli w kopalni i zadaniach które realizuje.

o szczegółach czytaj na str. 2

ZPP — szans
na nowe ycie zawodowe

VI sesja zwyczajna
Rady Miejskiej Bierunia

O poruszanych sprawach i podjętych uchwałach czytaj na stronie 9.

Ze względu na remont mostu nad Wisłą nie odbędzie się
w tym roku lubiana przez wszystkich impreza „Noc Święto−
jańska nad Wisłą”. Zamiast niej, we wrześniu, po zakończe−
niu remontu odbędzie się impreza pt. „Pożegnanie lata”

Nie tracimy jednak okazji do zabawy już teraz Bieruński Ośrodek Kultu−
ry zaprasza na Festyn „Powitanie Lata” dnia 19.06.99 r. od godz. 16:00 do
parku przy  Świetlicy Środowiskowej.

W programie przewidziano między innymi:
16:00 – Dyskoteka, Mini Lista Przebojów
18:00 – Występy zespołów Folklorystycznych
19:00 – Śląskie granie i śpiewanie

Występ PIOTRA SZEFERA i CIOTKI BERTY
20:30 – Zabawa taneczna, gra zespół „EXPRESS BAND”
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Powiat tyski ziemski doczekał się własnego folderu. Wydany został w nakła−
dzie tysiąca egzemplarzy. Koszt wykonania egzemplarza wyniósł 1,45 zł. Na
wydanie całości przeznaczono 2150 zł.  Obok krótkiej historii każdej gminy
i zdjęć poszczególnych urzędów, każdy mieszkaniec znajdzie w nim informa−
cję o tym, co w Starostwie może załatwić, ilu jest i skąd pochodzą radni po−
wiatowi, a także dowie się jaki numer telefonu ma interesujący go wydział. 

— Przymierzamy się do wydania folderu z prawdziwego zdarzenia, bogato
ilustrowanego − powiedział na sesji powiatowej jeden z radnych. − Koszty wy−
dania pokryją reklamujące się w nim firmy.

(JON)

Sukcesy BFIG

Ekologiczne rozwi zania
Dokończenie ze str. 1

Oprócz dofinansowania przez
BFIG oraz USAID cześć uczestni−
ków na podstawie audytu energe−
tycznego będzie ubiegała się o kre−
dyt preferencyjny z Banku Gospo−
darstwa Krajowego, który jest dys−
ponentem środków finansowych
Rządowego Programu Termomo−
dernizacji budynków.

Ponadto jury konkursu podkre−
śliło znaczne osiągnięcia Fundacji
w dofinansowaniu do wymiany
pieców węglowych starego typu na
ekologiczne piece węglowe, gazo−
we i olejowe. Obecnie ze środków
Fundacji dofinansowani zostali
właściciele 60 pieców ekologicz−
nych. Na razie środki przeznaczo−
ne na ten cel zostały wykorzystane
−jeżeli Fundacja zostanie zasilona

dotacją −tutaj ukłon w kierunku Za−
rządu Miasta Bieruń − program ten
będzie kontynuowany, gdyż chęt−
nych na wymianę starych pieców
węglowych nie brakuje.
Nawiązaliśmy współpracę z Re−
gionem Nord−Pas de Calais we
Francji, owocem czego będzie
przygotowanie dla mieszkańców
Bierunia i nie tylko programu
„Kolektory Słoneczne”. Program
ten może być dofinansowany
z budżetu Unii Europejskiej
w wysokości 75 %. O warunkach
przystąpienia do w/w programu
poinformujemy w następnym
wydaniu „Rodni”. Nowy adres
Fundacji: 

43−150 Bieruń ul. Chemików 39,
tel. tymczasowy 0 501762405

Dyrektor Biura Fundacji 
mgr STANISŁAW JAROMIN

Dokończenie ze str. 1

Jak już informowaliśmy w jed−
nym z poprzednich numerów naszej
gazety z inicjatywy Ministerstwa
Pracy i Polityki Socjalnej od paź−
dziernika 1998 roku na terenie Pol−
ski wdrażany jest Program Rozwo−
ju Zawodowego jako program pilo−
tażowy Departamentu Pracy USA
dla krajów Europy Środkowej
i Wschodniej. Nadrzędnym celem
programu jest tworzenie tzw. Ze−
społów Przystosowania Przemysło−
wego w zakładach będących w fa−
zie zmian restrukturyzacyjnych.
Pierwszy tego typu zespół w Polsce
powstał w likwidowanej kopalni
"Grodziec" w Piekarach Śląskich.

ZPP przy kopalni "Piast" to
pierwszy w NSW S.A. i drugi
w Polsce zespół który działa
w branży górniczej. Jednocześnie
jest to pierwszy zespół którego za−
łożenia są inne niż typowe zespoły
w USA czy też w Rumunii i Wę−
grzech gdzie program działa już kil−
ka lat a założenia tworzone były dla
zakładów będących w likwidacji
i pracowników przed grupowymi
zwolnieniami. Zespół Przystosowa−
nia Przemysłowego w KWK "Piast"
to zespół który stanowi komponent
uzupełniający program restruktury−
zacji górnictwa i stanowi jego trzon
wzmacniający i aktywizujący

Dzisiaj kiedy stoimy przed po−
ważnymi pytaniami co dalej z pol−
skim górnictwem, czy restruktury−
zacja i system osłon socjalnych
spełnią nasze oczekiwania, czy wy−
starczy pieniędzy na odejścia z gór−
nictwa, czy w przyszłości zafunk−
cjonuje system tzw. emerytur pomo−
stowych ZPP może być tym ogni−
wem które już teraz w 1999 roku
pozwoli niektórym z niezdecydowa−
nych podjąć właściwe decyzje.

Czym zajmuje się ZPP przy ko−
palni "Piast"?. Podstawowym ce−
lem jest ułatwienie powtórnego za−

trudnienia górnikom i wszystkim
tym pracownikom, którzy zdecydo−
wali się odejść z kopalni. Odpowia−
dając na ich potrzeby przedstawi−
ciele zespołu we współdziałaniu
z Urzędami Pracy, Górniczą Agen−
cją Pracy, z samorządem lokalnym
oraz innymi partnerami społeczny−
mi wspierać będą usługi w zakresie
poradnictwa zawodowego, szkoleń
i wzmacniania lokalnych inicjatyw
gospodarczych. Zespół Przystoso−
wania Przemysłowego przy kopalni
"Piast" to grupa osób przedstawi−
cieli samorządu lokalnego, praco−
dawcy, organizacji związkowych
działających w kopalni, władz lo−
kalnych i stowarzyszeń działają−
cych w obrębie zakładu spotykają−
cych się regularnie na terenie ko−
palni. Nadrzędnym celem zespołu
jest koordynacja wszystkich działań
wymienionych wyżej instytucji
zmierzająca do świadczenia odcho−
dzącym z kopalni pracownikom
pełnych i skutecznych usług w za−
kresie usamodzielnienia się pra−
cownika w nowej rzeczywistości,
pomoc prawna w zakresie zakłada−
nia własnej firmy, jak również samo
planowanie dalszej kariery zawodo−
wej. Opieką zespołu otoczeni są
wszyscy pracownicy, którzy odeszli
z różnych przyczyn z kopalni jak
również wszyscy ci, którzy przy
niepewnej przyszłości tej branży
zamierzają w najbliższym czasie
odejść z kopalni czy to w ramach
pakietu socjalnego czy też innego
rodzaju zwolnienia. 

Zespół Przystosowania Przemy−
słowego przy kopalni "Piast" to mię−
dzy innymi następująca grupa ludzi
przedstawicieli wszystkich organi−
zacji i ugrupowań: 

Roman Helbig − socjolog, starszy
inspektor Powiatowego Urzędu Pra−

cy w Tychach jednocześnie Przewo−
dniczący  Prezydium Zespołu,

Bernard Bednorz − Zastępca Dyrek−
tora ds. Pracy jednocześnie Wiceprze−
wodniczący Prezydium Zespołu ,

Augustyn Czarnynoga − Wice−
przewodniczący NSZZ "Solidar−
ność" jednocześnie członek Prezy−
dium Zespołu.

Pozostali stali członkowie Zespołu
Przystosowania Przemysłowego ze
strony samorządu lokalnego i praco−
dawcy to: 
Jan Podleśny — Zastępca Burmi−

strza Miasta Bieruń,
Ryszard Wróbel — Radny Gminy

Bieruń,
Roman Kurzydem — Radny Powia−

tu Tyskiego,
Stanisław Jaromin — Dyrektor Bie−

ruńskiej Fundacji Inicjatyw
Gospodarczych,

Maciej Szymczuk — socjolog
z Góniczej Agencji Pracy,

oraz przedstawiciele organizacji
związkowych działających w KWK
„Piast”.

Działania zespołu oparte są na
okresowych spotkaniach tej grupy lu−
dzi, mających na celu przygotowanie
szerokiej oferty zakładów, firm i in−
stytucji działających w pierwszej ko−
lejności na terenie powiatu tyskiego
(w perspektywie pozostałe powiaty
województw Śląskiego i Małopol−
skiego) w zakresie nowych miejsc
pracy, nowych ofert pracy, nowych
a poszukiwanych na rynku zawodów.
Siedzibą Zespołu jest działające przy
kopalni "Piast" Biuro Górniczej
Agencji Pracy (pokój nr 4 ). 

Co daje Zespół przeciętnemu pra−
cownikowi kopalni (również mie−
szkańcom Bierunia i okolicznych
miejscowości)?

Już od miesiąca czerwca na tere−
nie kopalni "Piast" organizowane

będą cykliczne spotkania członków
Zespołu z pracownikami, którzy
zdecydowali się lub zdecydują na
odejście na jednorazową odprawę
bezwarunkową. Spotkania te będą
prowadzone przy współudziale pra−
codawców firm działających w na−
szym powiecie a mających na celu
zaprezentowanie własnej firmy z wi−
zją na perspektywy dalszej pracy
w ich przedsiębiorstwach  po zakoń−
czeniu pracy w kopalni. Przedstawi−
ciele samorządu lokalnego prowa−
dzić będą cykle szkoleń z zakresu
poradnictwa i organizacji własnej
firmy. Dla wszystkich zainteresowa−
nych Zespół Przystosowania Prze−
mysłowego organizować będzie kur−
sy i szkolenia z zakresu nowych
umiejętności i zawodów. Według
dzisiejszych  informacji  wolę
współpracy z Zespołem Przystoso−
wania Przemysłowego przy KWK
"Piast" zaoferowała w kategorii
szkoleń Agencja Promocji i Rozwo−
ju Gospodarczego Miasta Tychy
S.A oraz Bieruńska Fundacja Inicja−
tyw Gospodarczych. Wiele firm i za−
kładów na forum ZPP pragnie zaofe−
rować korzyści z pracy w ich wła−
snych firmach (m.in. firma "Bolix"
dla zainteresowanych zaprezentuje
nowy zawód − technolog nowocze−
snych ociepleń budynków). Kolejne
firmy składają oferty w zakresie pro−
mocji i szkoleń dla potrzeb wła−
snych firm. ZPP spotkania te organi−
zował będzie na wyraźne potrzeby
zainteresowanych. Dlaczego praco−
dawcy z poza górnictwa zaintereso−
wani są tego typu działaniami? Na to
daje odpowiedź Ustawa "O dostoso−
waniu górnictwa..." Pracownik od−
chodzący z kopalni otrzymuje graty−
fikację finansową w wysokości ok.
50 000 zł. a jednocześnie nowy pra−
codawca oferuje mu nową pracę.

Pracodawca zatrudniający pracow−
nika zwolnionego z kopalni korzysta
z określonych zwolnień w podat−
kach i preferencyjnych kredytów.
Korzyść jak widać z tego jest obo−
pólna. Czy warto skorzystać z porad
zespołu? Każdy pracownik który do
2006 roku nie nabędzie uprawnień
do wcześniejszej emerytury mając
lat ok. 45 skazany jest w myśl dzi−
siaj obowiązującego prawa praco−
wać jeszcze około 20 lat do 65 roku
życia. Czy będzie to czynne życie
zawodowe w kopalni czy też tzw.
emerytura pomostowa której tak do−
prawdy nikt nie potrafi zdefiniować
czy też zupełnie nowa praca może
we własnej firmie zależeć będzie już
dzisiaj na 8 lat przed tą datą od indy−
widualnych decyzji samych pracow−
ników. Na te i inne pytania odpowia−
dają przedstawiciele ZPP. Zespół za−
prasza również przedstawicieli bi−
znesu naszych gmin do współpracy.

Więcej informacji na temat działa−
nia Zespołu, jego planu szkoleń, pro−
mocji firm otrzymasz  w Biurze ZPP
pokój nr 4 tel.(032) 216−20−51 w.
5247 oraz na ulotkach, plakatach re−
klamowych i tablicach informacyj−
nych ZPP. Każdy zainteresowany
może indywidualnie zwrócić się do
jednego z wyżej wymienionych
przedstawicieli Zespołu a ten znaj−
dzie dla niego najlepsze rozwiązanie,
nową pracę w pobliżu jego miejsca
zamieszkania lub  zorganizuje prze−
szkolenie w zawodzie, który najbar−
dziej go interesuje. Wszystkich pra−
cowników kopalni, którzy zamierza−
ją przejść na odprawy bezwarunko−
we Zespół zaprasza na spotkania.
Terminy spotkań podawane będą na
tablicy informacyjnej przed kopalnią
oraz przez zakładowy radiowęzeł. 

Opracował:
BERNARD BEDNORZ

ZPP — szans  na nowe ycie zawodowe

Folder informacyjny

Zapraszamy wszystkich dzieci, mło−
dzież i dorosłych z wszystkim pojazda−
mi: dwu − i trzykołowymi, dużymi i ma−

łymi oraz motorowerami, motorynkami
i wszelkimi innymi wehikułami do
punktów w których prowadzone będzie
znakowanie. Informacja o miejscach
w których będzie prowadzona akcja oraz
konkretnych terminach jest systematycz−
nie wywieszana na tablicach ogłoszeń.  

Znakowanie jest bezpłatne a każdy
oznakowany przez policję rower otrzy−
ma specjalna nalepkę. Ponieważ  każ−
dy pojazd będzie posiadał kod identy−
fikacyjny dlatego policjanci proszą by
− jeśli to możliwe − zgłaszać się z do−
wodem kupna roweru, dowodem oso−

bistym lub kartą gwarancyjną wzglę−
dnie z jednym z tych dokumentów.
W ten sposób właściciele rowerów bę−
dą mieli oznakowany swój pojazd
w sposób nie uszkadzający niczego,
policjanci  − rejestr w swoich doku−
mentach a złodzieje znacznie utrudnio−
ne życie. Trudniej będzie sprzedać
znakowany pojazd jeśli nie będziemy
mieli do niego dokumentów, łatwiej
będzie ustalić właściciela pojazdu i −
jak wykazuje doświadczenie z innych
rejonów naszego kraju − ilość kradzie−
ży ulegnie ograniczeniu.                  (Z)

Jest okazja by zabezpieczyć swój rower.

Bezp atna akcja policji
W ostatnim czasie nasiliły

się kradzieże rowerów w na−
szym regionie. Złodzieje szcze−
gólnie chętnie zabierają rowe−
ry droższe − górskie niejedno−
krotnie o bardzo dużej warto−
ści ale nie gardzą i składakami
czy jeszcze starszymi modela−
mi. Nawet jeśli policji uda się
złapać złodzieja − sprawa nie
jest przesądzona. Dlatego też
aby nie było wątpliwości co do
tego czyją własnością jest da−
ny pojazd, policja wspólnie
z Urzędem Miasta prowadzi
akcje znakowania.

W pierwszym przypadku spełnione
zostały wszystkie wymogi formalne.
Z informacji uzyskanych w Wydziale
Organizacji i Kadr Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego wynika, że sprawa bę−
dzie rozpatrywana merytorycznie
9 czerwca br. w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Można
więc oczekiwać, że po kilku latach sta−
rań sprawa zakończy się zgodnie
z oczekiwaniami oraz wolą mieszkań−
ców osiedla Homera. W drugim przy−

padku czyli dotyczącym mieszkańców
ul. Równoległej i Przecznica mimo, że
minęły zakreślone w obowiązującej
procedurze terminy prowadzone były
prace nad kompletacją wniosku, w tym
przy udziale Powiatu. Rada Powiatu Ty−
skiego z marszu pozytywnie zaopinio−
wała w formie uchwały proponowane
zmiany. Od ręki wymaganą opinię opra−
cowały również służby geodezyjne Sta−
rostwa. Mimo, że brak jest jeszcze opi−
nii Sejmiku Samorządowego Woje−

wództwa i niektórych komórek organi−
zacyjnych Wojewody, niekompletny
wniosek przesłano do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Po wstępnym sprawdzeniu poprawno−
ści wniosku przez pracowników Mini−
sterstwa, zwrócili się oni o przesłanie
pisemnej opinii właścicieli gruntów,
które w wyniku zmian granic pomiędzy
Bieruniem i Chełmem Śląskim znajdą
się w tej ostatniej gminie, co niezwłocz−
nie uczyniono. Odczuwalna jest życzli−
wość pracowników Urzędu Wojewódz−
kiego i Ministerstwa w załatwianiu
sprawy. Istnieje więc realna szansa, że
i w tym przypadku sprawa będzie roz−
strzygnięta po myśli zainteresowanych
mieszkańców jeszcze w tym roku. (K)

Ruch na granicach Bierunia
Pod takim tytułem pojawiła się w numerze majowym

„Rodni” krótka informacja o postępie prac związanych ze
zmianami granic pomiędzy Bieruniem i Tychami w obrębie
osiedla Homera oraz pomiędzy Bieruniem i Chełmem Ślą−
skim w odniesieniu do ul. Równoległej i Przecznica. 
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Kolejny sukces
ciernianeczek
W Zebrzydowicach odbył się od 1.V. − 3.V. 99 r..

VI Przegląd Zespołów Regionalnych "Złoty Kłos".
Miło nam donieść, że znany i lubiany nie tylko
w naszym mieście zespół  Ściernianeczki zdobył  na
tym przeglądzie II miejsce z obrzędem ludowym
"Od zolyt do ślubu". Sukces jest tym większy, że zo−
stał osiągnięty w doborowym towarzystwie. W kon−
kursie obok Ściernianeczek uczestniczyło bowiem
niemal 60 znakomitych w większości zespołów.
W przeglądzie brał udział również zespół Nowobie−
runianki.  Gratulujemy.

Najstarsza mieszkanka Bierunia pani Zofia Pomietlorz liczy sobie 98 lat.
Chylimy głowę przed jej dostojnym wiekiem i życzymy jeszcze wielu  wspa−
niałych lat w zdrowiu i szczęściu w gronie rodziny. Jubilatka urodziła się 23
marca 1901. Dziś jest mieszkanką Bijasowic cieszy się dobrym zdrowiem i czy−
ta bez okularów. Mamy nadzieję, że przeczyta również o sobie w tym numerze
Rodni. Pani Pomietlorz mieszka ze swym wnukiem Henrykiem Sajdokiem, je−
go żoną Barbarą oraz swoim zięciem Romanem Sajdokiem.

Do tak dostojnego obywatela jakim jest pani Zofia, z życzeniami  pospieszy−
li przedstawiciele władz naszego miasta z Przewodniczącym Rady Miasta − Ry−
szardem Piskorkiem i Burmiestrzem — Ludwikiem Jagodą oraz Naczelnikiem
Wydziału Spraw Obywatelskich — Agnieszką Adamczyk, którzy wręczyli ju−
bilatce kwiaty i urodzinowy prezent.

Lato tuż tuż. Tylko patrzeć, jak tłoczno znów będzie na Łysinie. To miejsce jak ma−
ło które znakomicie nadaje się do plażowania i uprawiania sportów wodnych. Korzy−
stają z tego zresztą nie tylko bieruniacy ale i mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Nie wiadomo jak będzie z kąpielą – ale odważnych już nie brakuje. Na razie jeśli
sprzyja pogoda – zapraszamy do kąpieli słonecznych.

Lato na £ysinie

Specjalistyczna pomoc dzieciom
udzielana jest na wniosek rodziców,
dyrektorów placówek oświatowych
bądź lekarza. Jednak praktycznie każ−
dy może przyjść, zapukać i powie−
dzieć, że chce pogadać z psycholo−
giem. Przychodzą ludzie, którzy prze−
żyli dramat, np. są w kryzysie psy−
chicznym,  na przykład − stracili kogoś
bliskiego Poradnia to   takie miejsce,
gdzie mogą uzyskać pomoc. 

Nie jest prawdą, że problemy mają
tylko ci z marginesu, którzy żyją na kil−
ku metrach kwadratowych, albo alko−
holicy. Okazuje się, że te czasy w jakich
teraz żyjemy, stwarzają takie napięcia,
że właściwie każdy  bez względu na sta−
tus  czy stan majątkowy potrzebuje po−
mocy.  Do końca ubiegłego roku pra−
cownicy poradni  świadczyli usługi dla
mieszkańców Bierunia, Lędzin i Boj−
szów. Te trzy gminy  finansowały i fi−
nansują w dalszym ciągu  jej funkcjono−
wanie.  Od września nasz rejon  posze−
rzy się na cały powiat.

Rodzice i nauczyciele uzyskują  w tej
placówce porady, wskazania oraz po−
moc do pracy z dzieckiem. Informacje
i porady otrzymują również uczniowie.
Dotyczą one m.in. możliwości kształce−
nia w szkołach ponadpodstawowych
i wyższych. Szczególną opieką w tym
zakresie objęto uczniów klas 7 i 8 szkół
podstawowych, którzy uczestniczą
w zajęciach zawodoznawczych war−
sztatowych. Uczniowie klas 8 z ograni−
czeniami zdrowotnymi kierowani są do
odpowiednich form kształcenia. Do za−
dań poradni należy również kwalifiko−
wanie do kształcenia specjalnego, nau−
czania indywidualnego oraz indywidu−
alnej pomocy korekcyjno−kompensa−
cyjnej. Dużą część zadań pracownicy

poradni realizują w terenie. Konsultują
problemy dzieci na terenia szkół
i przedszkoli udzielając jednocześnie
wsparcia rodzicom i nauczycielom.
W razie potrzeby przeprowadzają bada−
nia na terenie domu.

W okresie funkcjonowania poradni
w Bieruniu z różnych form pomocy na
jej terenie skorzystało ponad 1200 dzie−
ci. W roku szkolnym 97/98 przyjęto 510
dzieci. 36 uczestniczyło w zajęciach ko−
rekcyjno − kompensacyjnych, 74  w te−
rapii logopedycznej, a 25 w terapii psy−
chologicznej. Udzielono około 500 po−
rad. Wykonano 62 orzeczenia kwalifi−
kacyjne i 186 opinii dla różnego rodza−
ju placówek. Przeprowadzono zajęcia
warsztatowe związane z wyborem za−
wodu dla wszystkich klas 8 i części klas
7, w których uczestniczyło około 11230
uczniów.

Tak jest i w tym roku  co roku. Im bli−
żej końca roku szkolnego, tym zapo−
trzebowanie ,na usługi poradni są coraz
większe. W tej chwili  szkoły chcą tro−
chę więcej wiedzieć na temat dzieci,
zwłaszcza tych, które mają lub  mogą
mieć problemy z uzyskaniem promocji.
Już się umawiamy na wrzesień. Kolejka
jest  więc i na terapię i do logopedów.

My tu praktycznie przyjmujemy każ−
dego, kto ma problem. Jak człowiek jest
załamany, ma problem, przeżywa kry−
zys psychiczny, coś się stało w jego ży−
ciu. Szuka. Wie, że tu jest psycholog, że
tu jest takie miejsce, gdzie jeżeli czło−
wiek przyjdzie z problemem, to usłyszy,
że to są problemy z życia wzięte, że nie
jest psycholem − mówi dyrektor  pora−
dni  Grażyna Występek.

Na szczęście, w Bieruniu jest pora−
dnia w której pomoc znajdą wszyscy
potrzebujący. Wystarczy przyjść. (ZIZ)

Zapraszamy do kinoteatru "Ju−
trzenka" na wystawę prac
z III Edycji konkursu fotogra−

ficznego dla młodzieży szkolnej —
Katowice 1998 rok pn. EXPERIEN−
CIA − POZNANIE". Wystawę otrzy−
maliśmy z Centrum Dziedzictwa Kul−
tury Górnego Śląska w Katowicach.

Z katalogu Pierwszego Między−
narodowego Fotograficznego
EXPERIENCIA − POZNANIE
chciałem zacytować kilka waż−
nych informacji. W imieniu RA−
DY EUROPY gratuluję sukcesu
odniesionego przez PIERWSZE
MIEDZYNARODOWE FOTO−
GRAFICZNE POZNANIE ZA−
BYTKÓW zrealizowane przez

Księstwo Andora, Katalonię i Pol−
skę, w ramach Europejskich Dni
Dorobku Kulturalnego. Widzę
w tym przykład udanej współpra−
cy międzyregionalnej i międzyna−
rodowej. Wzięło w nim udział
5000 dziewcząt i chłopców oży−
wionych twórczym zapałem!

Tym razem pierwsze miejsce otrzy−
mała Nina Pietrańczyk uczennica LO
w Bieruniu. 

Natomiast wyróżnienia otrzymały
prace uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
w Bieruniu − Joanny Spetster i Grzego−
rza Majewskiego oraz Agaty Biolik
z Bojszów. Przypomnijmy, że laureatem
wcześniejszej edycji tego przeglądu, jest
również  inny  młody fotografik −uczeń
Liceum Ogólnokształcącego w Bieru−
niu Adam Pyka Gratulujemy.

Wystawa  czynna będzie do 22
czerwca. (G)

Brawa dla Niny Pietrańczyk

Foto wystawa

Poradnia
dla ka dego

Poradnia Pscyhologiczno−Pedagogiczna która jest pla−
cówką obejmującą opieką dzieci i młodzież w wieku od 
0−19 lat, spełnia następujące funkcje: profilaktyczną, dia−
gnostyczną, terapeutyczną i konsultacyjno−doradczą.

Najstarsza bierunianka

Spotkanie prowadziła Prezes Koła Teresa Nowak
a dzieci z przedszkola w Ścierniach zaprezentowały
ciekawy program artystyczny. Występ przygo−
towała wychowawczyni Józefa Lempart. Zdaniem
uczestników był to bardzo udany wieczór który
zostanie w ich pamięci.  Podziękowali oni za
duży wkład organizatorom, dzieciom i
wychowawczyni. Wśród zaproszonych gości
była Prezes Koła Emerytów z Bierunia Maria
Mazurkiewicz. (G)

Wspania a zabawa
i rywalizacja najm odszych

W czerwcu br. Pani Beata Dyrga stu−
dentka Wyższej Szkoły Zarządzania
Marketingowego i Języków Obcych
w Katowicach będzie broniła pracę dy−
plomową licencjacką pod tytułem "Ra−
chunkowość budżetowa na przykładzie
Urzędu w Bieruniu". Promotorem pracy
jest prof. Czesław Paczuła. Pani Beata
jest kolejną w ciągu ostatnich kilku lat
osobą, która pisze i broni pracę korzy−
stając z materiałów Urzędu Miejskiego.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że prace
dyplomowe dotyczące różnych dziedzin
życia Bierunia pisane były i są przez
słuchaczy różnych uczelni. Autorzy
prac są jednak znani tylko w przypadku
korzystania z dokumentów Urzędu lub
jednostek organizacyjnych gminy. Tra−
dycją jest także pisanie prac dotyczą−
cych Bierunia przez uczniów szkół poli−
cealnych, którzy odbywali praktyki
w Urzędzie. Co roku odnotowuje się
kilka takich przypadków. (F)

Praca
dyplomowa

Po oficjalnym otwarciu przeglądu
do losowania przystąpiły: Irena Puko−
wiec i Ewa Myalska − nauczycielki
z Przedszkola  nr 1 w Bieruniu.
Przedszkola godnie reprezentowały
swoje miejscowości: Lędziny, Imie−
lin, Bojszów i Bieruń.

Przedszkola przygotowały prze−
pięknie opracowane programy mu−
zyczne, choreograficzne oraz tea−
tralne.

Wszystkie dzieci wraz z nauczy−
cielkami obserwowały popisy swoich
konkurentów przez cały czas trwania
Przeglądu. Zdarzało się że huragan
braw przerywał występy. Ta wspania−

ła dydaktyczna zabawa chyba na dłu−
go zapadnie w pamięci wszystkich
uczestników. 

Zakończenie Przeglądu ciepłymi
słowami podsumował Starosta Po−
wiatu Jan Czarnynoga, a na scenie to−
warzyszyli mu: dyrektor  BOK−u −
Irena Grabowska, wizytator Ślaskie−
go Kuratorium Oświaty i Wychowa−
nia − Krystyna Linkiewicz, Wójt Boj−
szów − Henryk Utrata.

Przegląd zaszczycili swoją  obe−
cnością przedstawiciele władz Bieru−
nia: Burmistrz Ludwik Jagoda oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Ry−
szard Piskorek. Byli obecni również

Radni Powiatu: Anna Początek, Cze−
sław Kłyk, Brenard Bednorz oraz  dy−
rektor Ośrodka Edukacji Krystyna
Czajowska.

Gorące podziękowania należą się
firmie SPEKTRA i jej prezesowi Je−
rzemu Sekule, który jako sponsor
nie jednego już przedsięwzięcia dla
przedszkola, otrzymał przy tej oka−
zji honorową odznakę "Przyjaciela
Dzieci"

Na zakończenie każde przedszkole
otrzymało duże pluszowe misie z pa−
miątkowym dyplomem a każde dziec−
ko  słodycze i soczki. Do zobaczenia
za rok. (G)

18 maja w kinoteatrze „Jutrzenka” odbył się VII PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNYCH
ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH pod patronatem Starostwa Powiatu Ziemskiego pod
nazwą „Wszystkie dzieci są nasze”.

Z u miechem dla mam
25. maja Koło Emerytów w Ścierniach, 

zorganizowało uroczysty wieczór z okazji
Dnia Matki.



Klasa II A

Marta Bartel, Iwona Durok, Adam
Foltyn, Dorota Gil, Łukasz Goral,
Aleksandra Gulka, Adam Iwański,
Klaudia Jastrzębska, Anna Kocurek,
Aleksander Lorenz, Łukasz Łabaj,
Anna Odzieniec, Malwina Okruta,
Patrycja Pachocka, Mateusz Pańta,
Grzegorz Ptaszyński, Andreas Ry−
szka, Marek Sporysz, Kinga Urba−
nek, Aneta Żak.

Klasa II B

Marta Bejster, Wioleta Bukała,
Przemysław Ciemiera, Justyna
Grzyb, Magdalena Jagoda, Krzysztof
Jarzyna, Katarzyna Kołodziejczyk,
Izabela Kozieł, Natalia Kubiak, Pa−
weł Liszka, Joanna Lubina, Łukasz
Madeja, Paulina Micor, Łukasz
Orawski, Katarzyna Ożóg, Adrian
Pasterak, Łukasz Rilling, Rafał Szu−
kała, Ewa Wojnar.

Klasa II C

Łukasz Adamczyk, Karolina Bartuś,
Sylwia Byczek, Karolina Deptuła, Maciej
Dusza, Joanna Haligowska, Radosław
Kieczka, Mateusz Kwiatkowski, Roksana
Lasek, Aneta Libera, Jarosław Libera, Ju−

styna Majcher, Klaudia Morkisz, Natalia
Niedbała Aleksandra Pastuszka, Dawid
Pawełek, Adam Porzycki, Katarzyna
Smolarczyk, Paulina Tomaszek, Łukasz
Turaczyk, Bartosz Walukiewicz, Ariel
Wojtania, Monika Wojtas, Kamil Zajda.

Klasa II D

Natalia Bartyzel, Magdalena Bizacka,
Marcin Cinal, Klaudia Duda, Marzena Fi−
giel, Magdalena Fuchs, Michał Górak, Ma−
rzena Howaniec, Elżbieta Janota, Bartosz
Jędrusik, Michał Kamola, Katarzyna Kania,

Anna Kiwadowicz, Anna Klimczyk, Robert
Krawczyk, Anna Ligocka, Bartosz Majda,
Paweł Majtyka, Adrianna Mitręga, Mateusz
Pietrzak, Piotr Stolecki, Adam Tracz, Patry−
cja Widera, Anna Włodarczyk, Dariusz
Wróbel, Bartłomiej Ziarno.
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Dzięki uprzejmości i pomocy księży probo−

szczów: Andrzeja Bartoszka, Jana Dąbka 
i Waleriana Ogiermana publikujemy zdjęcia i na−
zwiska dzieci które  w naszych parafiach przystąpiły
po raz pierwszy w tym roku  do  Komunii Świętej. 

Wczesna
Komunia Święta

Ewa Dubiel, Aleksandra Fuchs,
Piotr Gaćkowski, Krystian Jaromin,
Marek Jaromin, Weronika Jarosz,
Klaudia Koczur, Marcin Kolny, Pa−
tryk Kolny, Marcin Malcharek, Ewli−
na Małek, Grzegorz Moczala, Patrycja
Moczala, Mariusz Nowak, Dorota Pi−
lor, Adam Rogalski, Szymon Szwaj−
da, Krzysztof Szymkowiak, Piotr
Szymkowiak, Paulina Tuszyński, Re−
migiusz Tuszyński, Joanna Waliczek.

Pierwsza
Komunia Święta

Karol Antecki, Dawid Augustyn,
Damian Dekarz, Paweł Gąsiorczyk
Dariusz Hermyt, Krzysztof Komande−
ra, Ewelina Księżarczyk, Karolina No−
sal, Anna Penczek, Joanna Rogalska,
Mariusz Rogalski, Katarzyna Sałata,
Andrzej Ścierski, Michał Pamuła,
Sandra Bujak, Ewelina Dziędziel, Pau−
lina Gołpyś, Izabela Kula, Renata Mi−
jal, Agata Nabożny, Grzegorz Bielań−
ski, Łukasz Copija, Przemysław Czaj−
kowski, Marek Czypionka, Damian
Fudali, Wojciech Jaromin, Łukasz Ka−
wa, Mateusz Małysiak, Jakub Mucha,
Łukasz Przystolik, Piotr Świerkosz, Pa−
weł Szymon, Rafał Tubacki, Daniel
Zub, Karolina Bartosz, Agnieszka Da−
nek, Magdalena Dziwak, Klaudia Mo−
skalik, Agnieszka Pajkusz, Daniel
Cipcer, Patryk Górkiewicz, Daniel Ja−
nik, Sebastian Król, Rafał Lenard, Jan
Miś, Mateusz Miś, Grzegorz Pierzcha−
ła, Damian Śpiewak.

Bieruń Nowy – Parafia Świętej Barbary

Bieruń Nowy 
Najświętszego Serca Pana Jezusa   

Pierwsza
Komunia Święta



Wczesna
Komunia Święta 

Weronika Chołżyńska, Jakub
Czempas, Paweł Durkalec, Ewelina
Gierczak, Agnieszka Gruca, Marta
Grzybek, Magdalena Habryka, Karol
Habryka, Beata Kostka, Marcin Ko−
walczyk, Mateusz Ksol, Sylwia Ksol,
Joanna Nyga, Katarzyna Nyga, Marta
Patola, Patryk Pudełko, Damian Pu−
dełko, Kamil Kubica, Magdalena
Staś, Paulina Kędzior, Martyna Wilk.

Pierwsza
Komunia Święta

Klasa II A
Marzena Blank, Urszula Kaszyca,

Natalia Kostyra, Edyta Kula, Monika
Laby, Ewa Piątek, Barbara Szkucik,
Sylwia Żurawska, Mateusz Augustyn,
Patryk Braś, Adam Chmielarski, Łukasz
Drobik, Tomasz Fuchs, Konrad Gaj−
kowski, Przemysław Halwa, Roman
Jankowski, Grzegorz Mikulec, Dawid
Orlicki, Marek Paczek, Jakub Pomietło,
Damian Przybylski, Andrzej Różok,
Dariusz Szukalski, Szymon Wołdziński.

Klasa II B
Patrycja Czerwińska, Sylwia

Dragan, Anita Gronostaj, Agnie−
szka Leśniak, Aleksandra Matejko,
Agnieszka Miernik, Anna Miernik,
Monika Orocz, Agnieszka Pen−
czek, Barbara Radwańska, Agnie−
szka Seweryn, Sylwia Tracka, Do−
rota Wardas, Paulina Winogrodzka,
Damian Agatowski, Piotr Jaromin,
Rafał Jaworski, Dawid Kołecki,
Dawid Kozyra, Dawid Łata, Dawid
Orocz, Łukasz Szymański, Szymon
Wilk, Mateusz Zawistowski.

Klasa II C
Katarzyna Adamska, Katarzyna

Balura, Beata Dutka, Monika Głowa−
czewska, Anna Jagoda, Kornelia Ka−
czorek, Katarzyna Kołakowska, Anna
Krawczyk, Aneta Okroj, Joanna Rab−
stein, Sabina Wojnar, Katarzyna Słu−
ga, Marcin Adamski, Piotr Bendel,
Tomasz Czapiewski, Łukasz Dobija,
Andrzej Nowak, Rafał Nycz, Arka−
diusz Święch, Mariusz Szewczyk.

Klasa II D
Sylwia Grabowska, Ewelina Mi−

chalska, Katarzyna Opach, Angelika
Pietraszek, Wioleta Pluta, Angelika Su−
płatowicz, Sylwia Swachta, Karolina
Wenda, Marta Wiarus, Patrycja Wój−
cicki, Michał Bojdoł, Dawid Cygler,
Marcin Dudek, Kamil Dworakowski,
Wojciech Ficek, Mateusz Janecki, Piotr

Jarnot, Damian Karbowiak, Grzegorz
Kramarczyk, Adrian Trubas, Adam
Wadas, Mateusz Wiertelarz, Patryk
Wisiorek, Mariusz Zalewski.

Klasa II E
Małgorzata Adamek, Ewelina Ba−

szczewska, Karolina Czyż, Agnieszka
Durmaj, Aleksandra Kasprowska,

Ewelina Kucz, Monika Nagi, Agata
Płomin, Natalia Szweda, Katarzyna
Wolska, Marcin Blank, Damian Cy−
wiński, Mateusz Dziatkiewicz, Da−
wid Kopczyński, Artur Kubica, Adam
Ostrowski, Bartosz Przyłucki, Paweł
Tułaczko, Krzysztof Załubski, Dawid
Zawisza.
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Bieruń Nowy – Parafia Świętej Barbary

Bieruń Stary 

Parafia Świętego Bartłomieja



Dla nauczycieli i wychowawców
ostanie podziękowania. Najważniejsze,
najbardziej szczere  i niewymuszone. Na
korytarzach naszych  szkół średnich co
rusz słychać było: "dziękuję pani− , panu−
bez pomocy pani profesor  chyba nie po−
szło by mi tak dobrze.

Jako pierwsze uroczystość pożegnania
maturzystów zorganizowało Liceum
Ogólnokształcące im Powstańców Ślą−
skich. 7 czerwca  gośćmi abiturientów
byli przedstawiciele władz miasta
z Przewodniczącym Rady Miasta −Ry−
szardem Piskorkiem i Burmistrzem − Lu−
dwikiem Jagodą oraz reprezentacja
władz powiatowych z Przewodniczącym
Rady Powiatu Władysławem Trzcińskim
i Starostą  Piotrem Czarnynogą . Gospo−
darz spotkania dyrektor LO Józef Berger
poinformował  zebranych , że w tym ro−
ku do egzaminu maturalnego przystąpiły
172 osoby z czego 7 nie zdało części pi−
semnej i mogą to zmienić dopiero za rok
a 3 osoby nie zdały części ustnej (po−
prawka w sierpniu). Egzamin dojrzałości
zdały w naszym LO 162 osoby.

Obok publikujemy zdjęcia tegorocz−
nych absolwentów  Liceum Ogólno−
kształcącego.
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Matura, matura i po maturze

1. Michał Cholewa IV d 5,53 5,6
2. Ewa Skupień IV d 5,33 6,0
3. Kamila Tabaka IV d 5,44 5,6
4. Elżbieta Jagoda IV d 5,29 5,6
5. Barbara Różok IV d 5,2 5,4
6. Adam Pyka IV d 5,07 5,6
7. Mariola Jurowicz IV c 5,0 5,6
8. Renata Berger IV c 5,14 5,0
9. Anna Bielak IV d 5,07 5,0

10. Anna Sikora IV b 4,93 5,6
11. Katarzyna Czempas IV d 4,93 5,4
12. Marcin Matusiak IV c 5,4 4,8

13. Anna Baran IV e 5,14 4,8
14. Dominika Czempas IV b 4,76 5,6
15. Edyta Wieczorek IV a 4,93 5,0
16. Patrycja Kocurek IV e 5,0 4,8
17. Katarzyna Przypalińska IV e 4,93 4,8
18. Anna Musioł IV c 4,93 4,8
19. Monika Żemła IV c 4,8 4,8

Katarzyna Karp IV f 5,6
Karolina Bannert IV d 5,4
Anna Żemła IV b 5,2
Aldona Chowaniec IV e 5,2
Maja Łabuś IV d 5,2
Izabela Huczek IV b 5,0
Anna Jaromin IV b 5,0
Anna Mandla IV b 5,0
Danuta Nadulska IV b 5,0
Joanna Świergolik IV b 5,0
Katarzyna Czerner IV c 5,0
Joanna Lach IV c 5,0
Magdalena Gołąb IV d 5,0

Adela Jaszewska IV d 5,0
Anna Losko IV d 5,0
Magdalena Mateja IV d 5,0
Łukasz Kulas IV d 5,0
Anna Wojtyczka IV c 4,8
Marlena Dudek IV b 4,8
Piotr Kupka IV b 4,8
Krzysztof Basiaga IV e 4,8
Joanna Klima IV e 4,8
Aleksandra Bujnowska IV d 4,8
Natalia Stróżyna IV d 4,8
Andrzej Blacha IV a 4,8

Sonia Nowak śr. ocen 5,23
Liceum Ekonomiczne

Dorota Kroczek śr. ocen 5,12
Liceum Ekonomiczne

Katarzyna Bartecka śr. ocen 5,12 
Liceum Ekonomiczne

Joanna Partyka śr. ocen 5,12
Liceum Ekonomiczne

Mariusz Pyrcik  śr. ocen  5,0
Technikum Elektroniczne

Paweł Kwaśniewski śr. ocen 4,93 
Technikum Elektroniczne.

Ewa Jasek śr. ocen 4,88
Liceum Ekonomiczne

Halina Śleziona śr. ocen 4,85
Liceum Ekonomiczne

Agnieszka Hylińska śr. ocen  4,81
Liceum Ekonomiczne

Ewa Matras śr. ocen 4,81
Liceum Ekonomiczne

W gronie prymusów znaleźli się w tym roku:

GRATULUJEMY

W grupie najlepszych znaleźli się absolwenci, którzy uzyskali Świadectwo 
Dojrzałości z wyróżnieniem wg średniej  oceny końcowej i maturalnej:

Świetnie również zdali następujący absolwenci (tylko
średnia matury)

Opadły emocje. Uczniowie
i rodzice odetchnęli z ulgą.
Wprawdzie nie wszyscy bo wie−
lu absolwentów ostro „zaku−
wa” do egzaminów wstępnych
na wyższe uczelnie ale ten naj−
ważniejszy egzamin mają już za
sobą. Teraz już tylko ostatnie
spotkania z kolegami ze szkol−
nej ławy, odbieranie dyplomów. 

Wśród gości uczniów i grona peda−
gogicznego obecni byli: Burmistrz − Lu−
dwik Jagoda i Starosta Powiatu − Piotr
Czarnynoga.  Jak nas poinformował dy−
rektor Zespołu Szkół Mieczysław Zi−
mirski − w Liceum Ekonomicznym, Li−
ceum Zawodowym i Technikum Elek−
tronicznym  do matury przystąpiło
w tym roku  w sumie  143 uczniów, 30
osobom nie powiodło się na egzaminie
pisemnym a 4 nie zaliczyły egzaminu
ustnego. 

W środę świadectwa otrzymało więc
109 uczniów. 

Trzech uczniów : Mariusz Pyrcik,
Rafał Zieliński i Marcin Torba ma już
zapewnione studia na Politechnice Ślą−
skiej w Gliwicach a trzech kolejnych:
Tomasz Korda, Roman Banas i Adam
Czarnynoga ma bardzo duże szanse by
zostać przyjętym bez egzaminu.  

Obok prezentujemy udostępnione
nam przez szkołę zdjęcia absolwentów
z klas IV a Liceum Zawodowego,  IV
a Liceum Ekonomicznego i IV b Li−
ceum Ekonomicznego.

W środę 9 czerwca, uroczyste
rozdanie świadectw matural−
nych odbyło się w Zespole
Szkół Zawodowych. 
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Spotkania z pisark
Nazaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej

przebywała w Bieruniu pisarka i autorka słu−
chowisk radiowych dla dzieci i młodzieży  Maria
Ewa Letki. 

Z powodu dużego zainteresowania  odbyły się dwa
spotkania pisarki z młodzieżą. Pierwsze w Kinotea−
trze "Jutrzenka", następne w Szkole Podstawowej
Nr 2. Pisarka opowiadała o swojej twórczości i udzie−
lała odpowiedzi na liczne zadawane pytania. Miłym
akcentem kończącym spotkanie było wręczenie ak−
tywnym czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej
książek sygnowanych autografem gościa. Nagrody
książkowe otrzymały: Agnieszka Wasztyl, Hanna
Gąsior, Renata Makowska, Beata Berger, Anna Dur−
kalec, Dorota Jagoda, Katarzyna Kucz, Katarzyna
Bujarowicz, Monika Szwajda, Barbara Żebska.   (G)

Dokończenie ze str. 1

Osiągnięcia Szkoły Podstawowej
Nr l w Bieruniu za rok szkolny
1998/99.

Do dnia dzisiejszego uczniowie na−
szej szkoły brali udział w konkursach
i zawodach.

Konkurs fotograficzny organizowa−
ny przez Centrum Dziedzictwa Kultu−
rowego: uczennica. kl. VI d Joanna
Spletsteser została laureatem − konkurs
wojewódzki.

Uczeń klasy VII Michał Pukowiec
zajął I miejsce w województwie i VI
w Polsce w konkursie modeli latają−
cych. 

Olimpiady przedmiotowe:
j. polski II etap Maria Jaromin z VI−

Ib i Anna Duży z VIIa;
j.niemiecki II etap Aleksandra Kubi−

ca, Ewelina Chmiel, Beata Orocz z VI−
Ia, do finału wojewódzkiego zakwalifi−
kowała się AleksandraKubica; 

biologia II etap Monika Kocurek,
Marta Porwit z VIId;

konkurs biblijny II etap Maria Jaro−
min z VIIb, Magda Wójcik, Katarzyna
Dutka z VIIc;

konkursy plastyczne – 10 uczniów
otrzymało wyróżnienia na szczeblu
wojewódzkim;

konkurs "Żubry potrzebują Indian" −
laureatami zostali Agnieszka Urbań−
czyk i Jan Szostek.

Uczennice Antonina Polkowska, Ju−
styna Skiba zakwalifikowały się do fi−
nału konkursu organizowanego przez
Pałac Młodzieży w Katowicach (kon−

kurs j.polskiego "W puszczy bez prze−
wodnika").

Konkurs plastyczny "Europa
w szkole" – laureatka szczebla wojew.
Justyna Skiba.

XV Konkurs plastyczny "Zabytki
sztuki cerkiewnej w rysunkach dzieci
i młodzieży" − wyróżnienie dla Natalii
Ostrowskiej. 
II konkurs twórczości dziecięcej

"Niech zaświeci słońce"− do finału
zakwalifikowała się ucz. kl.
III d Paulina Rduch.

III miejsce drużynowo w konkursie
wiedzy pożarniczej.

II miejsce w konkursie III Ekowiosna.
Wojewódzki konkurs recytatorski: 

Wiktoria Nowak − wyróżnienie specjalne
Maria Jaromin − II wyróżnienie.
Rejonowy Konkurs Ognisk Mu−

zycznych: wyróżnienie I−go stopnia dla
Anny Kotlorz VII c, AnnyKulskiej
VIII c, Marcina Kowalczyk VII
d i Pauliny Nawrot VI f.

Wojewódzki Konkurs Ognisk Mu−
zycznych: wyróżnienie I−go stopnia dla
Anny Kotlorz, Anny Kulskiej i Marci−
na Kowalczyk.

Osiągnięcia Szkoły Podstawowej nr 2
Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Bieruniu
1. Konkursy Przedmiotowe:
Uczniowie uczestniczyli we wszyst−

kich konkursach przedmiotowych − 
wyniki (na szczeblu Wojewódzkim):
– finalista konkursu z chemii − Kata−

rzyna Bujarowicz
– laureaci konkursu z plastyki − Bar−

bara Jagoda

Karolina Pietrusa
2. Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii
−  I miejsce − Dawid Kocurek
− II miejsce − Jolanta Dębowska.

3. Wojewódzki Konkurs Biblijny −
V miejsce − Marisz Tamowski

4.   Konkurs Recytatorski klas I−
III (na szczeblu powiatowym):

− II miejsce − Katarzyna Frankowska
− III miejsce − Aleksandra Sałata.

5. "Śląskie śpiewanie" − wyróżnie−
nie w finale Wojewódzkim dla zespo−
łu "Promyczki"

"Obrzędy bożonarodzeniowe" − Żo−
ry − wyróżnienie

Konkurs Kolęd i Pastorałek −
Pszczyna − wyróżnienie

6. Powiatowy konkurs "Młodzież
przeciwdziała pożarom" − VII miej−
sce − Mariusz Tamowski

Osiągnięcia Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Bieruniu za rok szkolny
1998/99.
Od kilku lat Szkoła Podstawowa

Nr 3 w Bieruniu wyróżnia się w dzia−
łalności ekologicznej. Wielu uczniów
pracuje w kole Ligi Ochrony Przyrody,
a klasa VIIa − ekologiczna ponadto bie−
rze udział w zajęciach warsztatowych
prowadzonych przez Panie: mgr Janinę
Duda i mgr Stanisławę Furtak.

W tym roku szkolnym młodzież
uczestniczyła w różnorodnych zaję−
ciach terenowych i wycieczkach np.
w ZOO i Planetarium, na hałdzie ska−
ły płonej, w Ośrodku Edukacji Ekolo−
gicznej w Istebnej oraz w Wapienicy

k/Bielska. Zajęcia praktyczne odby−
wały się również w pracowniach np.
na temat stosowania ziół w żywieniu
czy wegetariańskiego gotowania.
Szczególnie sympatyczne były spo−
tkania z przedszkolakami, a bardzo
pouczające z kosmetyczkę, zielarzem
i lekarzami. Kilka zajęć miało charak−
ter pokazowy dla nauczycieli i dorad−
ców metodycznych.w szkole przepro−
wadzane były również pogadanki na
temat szkodliwości picia coca−coli
oraz wypalania traw, a także zbierano
podpisy pod listami apelacyjnymi np.
"O ratowanie Puszczy Białowieskiej".
Corocznie uczniowie szkoły zbierają
zużyte baterie, puszki aluminiowe po
napojach, żołędzie dla Koła Łowiec−
kiego "Łabędź", pokarm dla ptaków
oraz makulaturę − w tym roku szkol−
nym ponad 11 ton. Pieniądze ze sprze−
daży makulatury przeznaczono w czę−
ści na zakupienie egzotycznych drzew
do ogródka dendrologicznego. Na
wiosnę uczniowie jak co roku sadzili
drzewa na terenach zielonych przy
szkole z nauczycielem techniki mgr
Wiesławem Kuterą. Szczególnie uro−
czyście obchodzony jest w szkole
DZIEŃ ZIEMI.

W tym roku przedstawiono insceni−
zację pt. "Czy dobro zwycięży?". Na
uroczystej akademii z udziałem władz
miejskich wręczone zostały nagrody
ufundowane przez Urząd Miejski dla
zwycięzców licznych konkursów
w konkursie ekologicznym dla kl.VII
i VIII najlepsi byli:

1. Justyna Matyjasik
2. Damian Juda i Darek Klimek
3. Tomek Łopatka
W konkursie wiedzy o przyrodzie

dla kl. IV zwyciężyli:
1. Jan Zemczak 
2. Berndeta Gawęda 

3. Dagmara Ujek, Kinga Chrobok
i Sabina Fatyga 

Najlepsze zdjęcia na konkurs pt.
"Zdewastowana przyroda" wykonali:

1. Krzysztof Jeż 
2. Łukasz Pańta 
3. Andrzej Pyka
Liczny był udział w konkursie pla−

stycznym pt. "Ochrona środowiska na−
turalnego" przeprowadzonym przez
Panie: Janinę Remiszewską i Marię Pa−
la. Najciekawsze prace wykonali: Ju−
styna Matyjasik, Bartosz Kwiatkowski,
Karolina Piegza, Monika Kuśmier−
czyk, Agnieszka Mańkowska i Ewa
Goral. Jak co roku młodzież tej szkoły
pod opieką wychowawców sprzątała
tereny Bierunia jesienią i na wiosnę. 

Spośród 1107 uczniów (44 oddziały
klasowe) wielu aktywnie uczestniczył
w licznych konkursach na szczeblu
miasta i rejonu. 

Dużą popularność wśród VII−VIII
klasistów cieszyły się konkursy
przedmiotowe. Najwyższe wyniki uzy−
skali: 

Justyna Matyjasik − na szczeblu
woj., laureatka z j.polskiego i chemii
Tomasz Łopatka − laureat z chemii. 

Zaś finalistami zostali: Klimek Da−
riusz (ucz.kl.VII) z biologii, Słocińska
Kinga z fizyki oraz Karolina Pyclik
z fizyki. 

Sukces ten był możliwy również
dzięki dużemu nakładowi pracy nau−
czycieli: 

mgr St.Słocińskiej (fizyka) 
mgr St.Furtak (chemia) 
mgr B.Cudek (j.pol.) 
mgr J.Ouda (biologia) 
Sukcesy osiągają również uczniowie

klas młodszych.
W konkursie Młodych Muzyków

w Pszczynie uczeń Łukasz Morawski
(kl. II) zdobył wyróżnienie I stopnia.

Sukcesy naszych dzieci

O tym, że w naszym mieście nie brakuje zdolnych dzieci
oraz utalentowanych i oddanych pedagogów wiedzieliśmy
od dawna. Z tym większą przyjemnością informujemy o ko−
lejnych sukcesach naszych młodych obywateli w Woje−
wódzkich Konkursach Przedmiotowych. W ostatnim dniu
maja, Burmistrz Ludwik Jagoda miał przyjemność  uczestni−
czyć  na zaproszenie Śląskiego Kuratorium Oświaty  w Ka−
towicach,  w uroczystym spotkaniu z Laureatami Wojewódz−
kich Konkursów Przedmiotowych i ich nauczycielami.

Wśród najlepszych uczniów w województwie znaleźli
się  w grupie laureatów z języka polskiego — Justyna
Matyjasik ze  Szkoły Podstawowej nr 3  z nauczyciel−
ką Barbarą Cudek, w grupie laureatów z chemii po−
nownie Justyna Matyjasik ze  Szkoły Podstawowej nr
3 i jej kolega ze szkoły  Tomasz Łopatka przygotowy−
wani przez panią Stanisławę Furtak. Natomiast naj−
lepszymi plastykami w województwie okazali się
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 Barbara Jagoda
i Karolina Pietrusa przygotowywani przez nauczyciel−
kę panią Elżbietę Małecką. Uczniom i ich nauczycielom
serdecznie gratulujemy. Wzorem lat ubiegłych przedsta−
wiciele władz miasta spotkają się wkrótce z najlepszymi
uczniami, ich rodzicami i nauczycielami o czym z pewno−
ścią poinformujemy.

Bieruń leży w obszarze górniczym trzech
kopalń Nadwiślańskiej Spółki Węglowej
tj. "Piasta", "Ziemowita" i "Czeczotta".

Eksploatację górniczą pod miastem prowadziły do
tej pory wyłącznie Kopalnia "Piast" i "Ziemowit".
Obie Kopalnie to miejsce pracy i źródła utrzyma−
nia kilku tysięcy rodzin z Bierunia. Pod względem
potencjału wydobywczego zaliczane są do naj−
większych Kopalń Węgla Kamiennego w Europie.
Działalność eksploatacyjna niekorzystnie wpływa
na infrastrukturę miasta i zasoby przyrodnicze po−
nad 80 % powierzchni miasta, bo tak znaczną
część zajmują obszary górnicze obu kopalń. Są to
wystarczające powody, aby problemom górnictwa
w mieście poświęcono szczególną uwagę zwła−
szcza w obecnej sytuacji czyli w trakcie realizacji
programu restrukturyzacji górnictwa stałej degra−
dacji środowiska oraz braku realizacji zobowiązań
przez NSW SA wobec gminy zgodnie z obowiązu−
jącymi przepisami, czyli terminowo i w wymaga−
nej wysokości.

Rada Miejska wzorem lat ubiegłych problemom
tym nadała właściwą rangę i poświęciła im sesję.
Do wzięcia udziału w sesji zaproszono przedstawi−
cieli Zarządu NSW SA oraz dyrekcji obu Kopalń.
Po raz pierwszy w tego typu sesjach wzięła udział
tak liczne i reprezentatywne grono ze strony gór−
nictwa w liczbie większej niż wysłane zaproszenie.
W gronie 8 osób uczestniczących w sesji znaleźli
się m.in.: Zastępca Prezesa NSW SA Józef Borycz,
Dyrektor d/s Pracy KWK "Piast" Bernard Bed−
norz, Naczelny Inżynier KWK "Ziemowit" Jan
Bożek, Główny Inżynier Mierniczo−Geologiczny
KWK "Ziemowit" Jacek Kurzak.

Zaproszeni goście przybliżyli problemy górnic−
twa, w tym podstawowy jakim jest brak zbytu nad−
produkcji wydobytego węgla i bezpośredni zwią−
zek pomiędzy kosztami wydobycia, wielkością
wydobycia a wielkością zatrudnienia w poszcze−
gólnych kopalniach. Niekorzystne relacje cenowe
węgla powodują stale wzrastające zadłużenie tego
działu gospodarki. Dla obu kopalń, o których mo−
wa wyżej dławienie wydobycia jest zabójcze, gdyż
ponoszą one koszty innych kopalń Spółki,
w których występują znacznie wyższe koszty wy−

dobycia. Opisana sytuacja dotyczy wszystkich ko−
palń węgla kamiennego. Odnosząc się do Nadwi−
ślańskiej Spółki Węglowej w ocenie J. Borycza ko−
nieczne będzie znaczne ograniczanie zatrudnienia
przy zastosowaniu pakietu osłon dla odchodzących
z kopalń górników. Omawiając punkty styku doty−
czące gminy i Nadwiślańskiej Spółki Węglowej
Burmistrz Ludwik Jagoda, a w czasie dyskusji je−
go Zastępca Jan Podleśny nawiązywali do ustawy
o restrukturyzacji górnictwa. Zwracali uwagę na
trudności leżące po stronie Kopalni "Piast" związa−
ne z przekazaniem gminie niektórych składników
infrastruktury osiedli. Akcentowali zły stan tech−
niczny przewidzianego do przejęcia mienia NSW
SA. Burmistrz przypomniał o tematach nie zreali−
zowanych lub realizowanych z opóźnieniem
w tym m.in. o: nie wywiązaniu się z zawartej ugo−
dy przez KWK "Ziemowit" dotyczącej remontu ul.
Hodowlanej, przesuwanych terminach rozwiąza−
nia problemu słonych wód odprowadzanych Poto−
kiem Goławieckim, niedokończonej realizacji tere−
nu Paciorkowców itd. Radny Ryszard Wróbel na−
wiązując do ustawy o restrukturyzacji górnictwa
przedstawił wywody prawne sugerujące możli−
wość przejęcia przez gminę osiedli przy KWK
"Piast". Stwierdził, że obecnie osiedla są źle zarzą−
dzane. W jego ocenie przejęcie przez gminę osiedli
pozwoli na lepsze gospodarowanie zasobami oraz
spowoduje powstanie 35 miejsc pracy w wyniku
utworzenia zakładu komunalnego powołanego
w tym celu. Problem przejęcia mieszkań przez
gminę był szeroko opisywany w prasie. Własną
ocenę prawną do prezentowanej wyżej przedstawił
Józef Borycz.

Stwierdził on, że substancją mieszkaniową
Spółka tylko administruje. Właścicielem jest Skarb
Państwa wykonujący swe uprawnienia poprzez
Ministra Gospodarki. Na majątku Spółki ustano−
wiona jest hipoteka, która stanowi zabezpieczenie
należnych od niej zobowiązań wobec Skarbu Pań−
stwa. Potwierdził on fakt, że w 1994 r. istniała
możliwość nabycia przez najemców mieszkań na
Osiedlach Kopalni "Piast" za bezcen. Z możliwo−
ści takiej niektóre osoby skorzystały. Mieszkania
mogło wówczas nabyć więcej osób, ale od podję−

cia takiej decyzji odciągnęli ich wówczas "zady−
miarze". Obecnie brak jest możliwości prawnych
sprzedania mieszkań poniżej ich wartości. Wypo−
wiedź Z−cy Prezesa NSW SA dotyczącą spraw
substancji mieszkaniowej uzupełnił Z−ca Dyrekto−
ra d/s Pracy KWK "Piast" Bernard Bednorz. 

Zaapelował on o rzetelną informację na temat
cen mieszkań. Stwierdził, że po zastosowaniu
upustów z tytułu zasiedlenia, zapłaty gotówki itd
cena mieszkania w zależności od powierzchni
przy kupnie za gotówkę wynosi 12.000,− do
16.000,− zł. Wśród wytyków adresowanych do
zaproszonych gości należy odnotować brak reali−
zacji zobowiązań wobec gminy co nie jest sytua−
cją nową, gdyż trwa już od pewnego czasu. Trud−
no jednak przyjąć za wiarygodne deklaracje do−
brej woli spłaty zobowiązań zgłaszane podczas
Sesji skoro czyni się coś przeciwnego. Problem
ten podniósł członek Zarządu Miasta Henryk Bo−
bla, który stwierdził, że Zarząd NSW SA czyni
wszystko, aby nie płacić gminie należnych jej
środków finansowych.       W tym celu  zatrudnia
dobrze opłacanych ekspertów, którzy dążą do te−
go aby wręcz strony zamieniły się rolami. Jako
brak dobrej woli podał przykład radny Piotr Sa−
pek. Stwierdził on, że kopalnia opłaca ekspertów
ustalających związek eksploatacji ze szkodami
w uprawach rolnych płacąc dwukrotnie więcej za
opinię od kwoty, która satysfakcjonowała by rol−
nika. Gdyby przykładów takich było więcej na
pewno skłaniały by takie sytuacje do refleksji. Se−
sja poświęcona problemom górnictwa w gminie
skończyła się pewnym niedosytem. Próby podsu−
mowania dokonali Zastępca Przewodniczącego
Rady Józef Berger oraz Burmistrz Ludwik Jago−
da. Wymieniając katalog spraw do realizacji przez
NSW SA zaliczyli do niego m.in. bezwzględną
realizację wniosków koncesyjnych sięgając do
1993 r., realizację zobowiązań wobec gminy,
które stanowią dla Spółki promil obrotu, ścisłą
współpracę w sprawach gospodarki przestrzen−
nej, dokończenie budowy kopców na Paciorkow−
cach itd. Do tematów poruszonych podczas Sesji
Rada na pewno będzie powracała, a o podjętych
decyzjach Rodnia poinformuje.       (G)

Górnicza rzeczywistoNajlepsi
w województwie
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— Reprezentujecie panowie miej−
scowosći ościenne Bierunia. Czy
czujecie się mieszkańcami Bierunia –
„bieruniakami” czy  też jesteście tak
trochę na siłę przyklejeni do tego
miasta? 

— Krzysztof Mańka: Jako mie−
szkaniec Bijasowic, uważam że nasze
miejscowości które pan nazwał ościen−
ne, przylegające bezpośrednio do Bie−
runia zawsze były zintegrowane z Bie−
runiem. Nigdy nie było tak, żeby funk−
cjonowały one jako samodzielne jed−
nostki. Nigdy też nie  byliśmy odrębną
jednostką gospodarczą i zawsze byli−
śmy związani z Bieruniem. Czy to
przez fakt, że wszystkie urzędy były
w Bieruniu, tu była większość sklepów,
pracę mieliśmy w Bieruniu itd. Z chwi−
lą utworzenia jednego, wspólnego mia−
sta należymy do Bierunia, nasze wła−
dze są w Bieruniu. Nie mogę się wypo−
wiadać za wszystkich mieszkańców,
ale nie wyobrażam sobie  że mogłoby
być inaczej.  Ktoś mieszka na   Kopani
ktoś w Bijasowicach ale nikomu nie
przeszkadza, że  w dokumentach pisze−
my Bieruń ulica taka i taka. Jesteśmy
po prostu dzielnicą tego miasta. Wszy−
scy to zaakceptowali i nie widzę, żeby
ktoś chciał  aby powstały oddzielne,
odrębne miejscowości. Jest jeden Bie−
ruń i wszystkim  to chyba odpowiada. 

— Ale panowie, w demokracji jest
tak, że  zawsze decyduje większość.
Wiadomo, że radni z Nowego Bieru−
nia  i Bierunia  Starego, są liczebniej−
si  i łatwiej jest im  coś przegłosować
niż na przykład Panom. Jak to wyglą−
da w takiej codziennej rzeczywisto−
ści? Czy jesteście w stanie coś załatwić
dla swoich wyborców, czy  też zdarza
się, że  wstaje jeden z Panów a prze−
ciwko niemu jest dwudziestu kilku? 

— Sylwester Ficek: Na spotkaniach
z wyborcami a później z kolegami rad−
nymi, ustaliliśmy sobie priorytetowe
zadania dla naszego miasta. Przejrzeli−
śmy  potrzeby poszczególnych jego
części  i odpowiednio do potrzeb
i możliwości  podzieliliśmy wszystkie
środki inwestycyjne. Wykonanie sy−
gnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżo−
wania ulic Chemików i Krakowskiej to
zadanie które z pewnością ułatwi życie
moim wyborcom. Do najpilniejszych
a zarazem największych zadań stoją−
cych przed obecna Radą Miasta należą:
kanalizacja sanitarna, budowa gimna−
zjum, przebudowa Rynku który jest na−
szą  wizytówką oraz rozbudowa służby
zdrowia . Ogłoszono przetarg na budo−
wę oczyszczalni która ma być dołączo−
na do oczyszczalni ergowskiej, przy
osiedlu Wita ma być budowana prze−
pompownia. Wiele się dzieje a w prio−
rytetowych zadaniach większość rad−
nych widzi słuszność sprawy i nie ma
problemów z głosowaniem.

— Roman Łukaszek: Jestem rad−
nym już drugiej kadencji i chciałabym
powiedzieć, że obecnie pracuje się le−
piej. Każda grupa a więc i starobieruń−
ska  i nowobieruńska spotyka się za−
wsze przed sesją i dopracowuje wszy−
stko w taki sposób, że później  na se−
sjach wychodzi to  tak  bardzo po go−
spodarsku poza tym jeśli  ktoś zgłasza
zasadną i przemyślaną kwestię to na
sali obrad rady nie ma przeciwników
tylko dwudziestukilku  popierających
go radnych.

— Franciszek Zawisz: Ja  z kolei
jestem pierwszą kadencję w Radzie ale
uważam, że współpraca pomiędzy rad−
nymi nowobierunskimi i starobieruń−
skimi,  jest dobra. Dyskutujemy, roz−
wiązujemy problemy ale to nie znaczy,
że istnieje  między nami jakiś antago−
nizm. Nie uważam aby nie było jedno−
ści wśród radnych.. Akurat  w Czarnu−
chowicach wynikła taka sytuacja, że
wiele spraw trzeba było zacząć robić
po  powodzi. Oprócz tych problemów
które są już załatwione w toku jest

sprawa szkoły, wałów przeciwpowo−
dziowych, dróg...Nasza szkoła była
bardzo mała obecnie trwa jej rozbudo−
wa  i 30 czerwca powinna być ona za−
kończona  choć stare mury nie pozwo−
liły  tego budynku zbyt mocno rozbu−
dować. Na pewno  z nowym rokiem
powstaną tam  dwie klasy — z tego co
rozmawiałem, powstanie też „zerów−
ka”. Sale są małe ale jeśli znajdziemy
dobrego gospodarza damy radę pomie−
ścić w tej szkole nie tylko zajęcia lek−
cyjne. Remont szkoły rozpoczął się
w 1996 roku, z tym że w 97 roku mie−
liśmy trochę  przerwy z uwagi na  po−
wódź i zanim przystąpiono ponownie
do  remontu trzeba było osuszyć ściany
i przygotować  je do dalszego remontu. 

Przebudowane będzie również  boi−
sko, powstanie  nowe  do piłki nożnej i
koszykówki. 

Chciałbym również powiedzieć, że
obecnie remontujemy w Czarnuchowi−
cach drogi. Wszystkie nasze drogi cha−
rakteryzuje   małe  zagęszczenie podło−
ża. Najczęściej były to drogi polne
z małym nakładem nawierzchni twar−
dych i słabo utwardzone. Jest już wyre−
montowana ulica Nadbrzeżna na której
położono asfalt, jest przedłużona nawet
do ulicy Przecznica, ma być robiona uli−
ca Tatarakowa... Wydaje mi się, że ter−
min zakończenia tych wszystkich robót
czyli 10 czerwca będzie dotrzymany. 

Ukończone są również prace przy
wałach: wyrwa jest zasypana, kilka
przepustów wałowych zlikwidowano
a stopa wału jest zabezpieczona tech−
nologią − cementowania na głębokość
ok. 8−10 m. Środek wału jest zabezpie−
czony na najbardziej narażonej części −
praktycznie na 2/3 tej długości wału.
Do wału jest włożony  ekran który za−
gęszcza jego wnętrze i jeżeli są tam ja−
kieś ubytki to zabezpiecza przed prze−
pustem wody przez koronę wałów.

— Roman  Łukaszek: Bardzo mi
pochlebia, że moi wyborcy przychodzą
do mnie ze swoimi problemami i cieszę
się,  że niektóre będą załatwione już
wkrótce. Mam na myśli chociażby
chodnik przy ulicy Turystycznej gdzie
ma być utwardzone pobocze. Mam taką
cichą nadzieję, że w ramach moderni−
zacji oświetlenia ulicznego znajdą się
też pieniądze na oświetlenie odcinka od
ulicy Zarzyna do skrzyżowania z ulica
Warszawską, korektę wyjazdu z Zarzy−
ny na ulicę Warszawską. Na jednym ze
spotkań środowiskowych w Ścierniach
zarzucano, że na Zarzynie prostuje się
łuki i przebudowuje zakręty na dro−
gach. Chcę powiedzieć, że w pierwszej
kadencji Rady Miasta w ścierniach dro−
gi pokryto asfaltem a na Zarzynie nie
załatano ani jednej dziury. 

— Krzysztof Mańka: Mój okręg
wyborczy stanowią Bijasowice i Ko−
pań. Jedni traktują Bijasowice jako ca−
łość inni podział utrzymują. Mieszkań−
cy to przede wszystkim rolnicy i pra−
cownicy naszych ościennych zakładów
górnictwa jak Czeczott czy  Piast. Pra−
cy nie brakuje.  Do tej pory udało się
nam wyremontować  szkołę i zagospo−
darować teren wokół niej. Są tam boi−
ska do piłki ręcznej i koszykówki jest
plac zabaw. Mamy jeszcze boisko śro−
dowiskowe. Udało nam się połączyć z
Kopań z Jajostami gdzie  zrobiono dro−
gę asfaltową która coraz częściej jest
wykorzystywana  głównie w soboty
i niedziele jako trakt spacerowy.   Naj−
ważniejszym dla nas problemem jest
budowa kanalizacji której pierwszy
etap zrealizujemy w przyszłym roku.
Następna sprawa to oświetlenie ulic
i poprawa stanu nawierzchni dróg, za−
gospodarowanie portu...

— Roman Łukaszek: W czasie mo−
jej pierwszej kadencji pracy w Radzie
Miasta, najważniejsza sprawą była
szkoła. Za cenę 8 mld złotych ( oczy−
wiście w "starych pieniądzach")mamy
budynek który zdobi otoczenie  dobrze
służąc wszystkim: i maluchom i eme−
rytom.   Największym problemem mie−
szkańców Zarzyny pozostaje ciągle,
degradacja spowodowana ruchem za−
kładu górniczego kopalni "Piast" i od−
nosi się to  nie tylko do gruntów ale
również konkretnych obiektów. Wła−
ścicieli gruntów niepokoi zwłaszcza
ślamazarnie ciągnąca się sprawa "poto−
ku Ściernie": od ulicy Turystycznej do
ulicy Warszawskiej mam tu na myśli −
nieuporządkowane zwały ziemi jak
i kwestie dotyczące odszkodowań.   

— Piotr Sapek: Jajosty były zawsze
taką integralną częścią Bojszów. W tym
okresie transformacji ustrojowej  mie−
szkańcy w referendum zdecydowali
o chęci należenia do  gminy Bieruń ja−
ko, że Jajosty zawsze należały do para−
fii bieruńskiej. W naszej dzielnicy
większość pieniędzy przeznaczanych
na inwestycje, pochłonęła świetlica śro−
dowiskowa. W roku ubiegłym została
zrobiona częściowo droga którą my na−
zywamy  "drogą jedności" gdyż łączy
część starobieruńską z częścią nowo−
bieruńską. Zarząd Miasta zadeklaro−
wał, że jeśli uda się odzyskać zaległe
pieniądze od górnictwa będzie konty−
nuowana modernizacja skrzyżowanie
ulic Turystycznej z Bojszowską wraz
z chodnikiem co ma szczególne znacze−
nie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że
ulica Turystyczna jest niezwykle ruchli−
wą trasą wojewódzką. Kolejny temat
który chciałbym tu jedynie zasygnali−
zować, to kontynuacja remontu ulicy
Bojszowskiej. Nie uciekniemy w tej
rozmowie od problemów  górnictwa
z którym musimy żyć w symbiozie. Je−
żeli pozwolimy na dalszą degradację
w naszym rejonie to rolnictwo które już
i tak  jest  ubogie zostanie zniszczone.
Szansa by tak się nie stało jest podko−
misja która powstała w urzędzie, do
spraw współpracy z kopalnią .

— Sylwester Ficek: Pan Burmistrz
Jagoda jest osobiście zaangażowany
w odzyskiwanie dla gminy nie zapłaco−
nych przez kopalnie podatków ale
wszyscy wiemy jaka jest sytuacja. Na
szczęście ostatnio trochę tych "kopal−
nianych" pieniędzy wpłynęło do kasy
miasta. Jeden ze związkowców z "Pia−
sta" trafnie powiedział, że trzeba tak
skubać tę gęś aby nie zdechła.

— Norbert Jaromin: z dzielnicy
Zabrzeg, położonej stosunkowo bli−
sko centrum Nowego Bierunia ale na
tyle zwartej, ze swoja tradycją i histo−
rią, że trzeba ja uznać za odrębna
dzielnice  tworzącą miasto Bieruń.
Mieszkańcy korzystają ze wszystkie−
go co znajduje się  w centrum tj. szko−
ły, świetlicy środowiskowej, należą
do parafii nowobieruńskiej. Reforma
oświaty i związana z nią reorganizacja
szkół, spowoduje, że droga do szkoły
podstawowej  wydłuży się o dodatko−
we 1,5 km. Troską radnych  jest by za−
pewnić sprawny dowóz dzieci do
szkoły. Problemów mam jednak wiele
i wynikają one najczęściej z zaległo−
ści w infrastrukturze. Brak kanaliza−
cji, ciasne, żużlowe drogi, bezpie−
czeństwo na ulicy Warszawskiej to
główne z nich. Przystąpiliśmy do rea−
lizacji − moim zdaniem − bardzo po−
trzebnej inwestycji : budowy chodni−
ka po prawej stronie ulicy warszaw−
skiej który poprawi bezpieczeństwo
pieszych. Trzeba go jednak doprowa−
dzić aż do mostu na Wiśle.

Tradycyjnie w tym rejonie odbywają
się festyny. Impreza pod nazwa "Noc
Świętojańska" weszła na stałe do ka−
lendarza wydarzeń kulturalnych odby−
wających się w naszym mieście. Jest to
okazja gdy Zabrzeg odwiedza wielu
mieszkańców Bierunia i okolic.

Myślę, ze trzeba poważnie zająć się
problemem  Łęgu i terenów po budowie
portu. Istnieją plany utworzenia tutaj
ośrodka rekreacyjnego z kąpieliskiem
który byłby doskonałym zapleczem dla
mieszkańców Bierunia. Należy jednak
pamiętać również o bezpieczeństwie
powodziowym, dbać o należyty stan ob−
wałowania, naprawiać szkody. 

Działania Rady Miejskiej − moim
zdaniem − powinny uwzględniać rów−
nomierny rozwój wszystkich dzielnic
i osiedli. Poziom życia mieszkańców,
dostęp do wszelkiego rodzaju dóbr po−
winien być systematycznie wyrówny−
wany. Często musimy odrabiać wielo−
letnie zaniedbania. Natomiast miasto
jako całość powinno rozwijać się
w oparciu o wypracowaną i uchwaloną
strategię. Aktualnie jako Rada Miasta
jesteśmy na etapie opracowywania
dwóch bardzo ważnych dokumentów,
mianowicie: studium uwarunkowań
i kierunków rozwoju Bierunia oraz pla−
nu zagospodarowania przestrzennego
obszaru górniczego. W tych dokumen−
tach będą zawarte ustalenia nadające
kierunki rozwoju miasta na wiele lat.
Sprawne opracowanie tych dokumen−
tów  wymagać będzie dobrej współpra−
cy  radnych z całego miasta. Rozstrzy−
gnięcia będą zapadać często na zasa−
dzie kompromisu. Jest to ważny  mo−
ment w historii Bierunia stwarzający
wiele szans ale również zagrożeń.  

— Piotr Sapek: Chciałbym wspo−
mnieć o bezpieczeństwie i czystości na
posesjach. Wszyscy wiemy, że bezpie−
czeństwo w Bieruniu z roku na rok się
pogarsza. Wzrasta problem kradzieży,
wandalizmu. Musimy podjąć konkret−
ne działania, bo dojdzie do tego, że roz−
wydrzona młodzież będzie górowała.
Następny problem to czystość na pose−
sjach. Bardzo dużo zmieniło się pod
tym względem na korzyść. Społeczeń−
stwo samo zauważyło potrzebę życia
w czystości..

— Franciszek Zawisz: Chciałbym
poruszyć  problemy które nurtują repre−
zentowaną przeze mnie społeczność.
Najważniejszą potrzebą jest odwodnie−
nie  terenów (ul. Skowronków). Woda
z tego terenu nie jest odprowadzana
bezpośrednio przez wypusty w wale do
Wisły czy do Przemszy. Ponieważ te
wypusty znajdują się wyżej i woda cały
czas stoi. Są częste sygnały i skargi
mieszkańców, że woda podtapia ich po−
sesje zalewa  piwnice. Drugą sprawą
jest odprowadzanie  nieczystości. Ma−
my wprawdzie oczyszczalnię ścieków
w Bieruniu Nowym, ale mieszkańcy
z rejonu Czarnuchowic nie zdają sobie
sprawy, że ich  podłączenie do tej oczy−
szczalni w tej chwili jest niemożliwie.
Musiałaby być opracowana koncepcja
załatwiająca te sprawy. Stare koryto
Wisły jest zlewiskiem ścieków. W bli−
skim sąsiedztwie jest szkoła i w lecie
mamy wylęgarnię bakterii.

— Piotr Sapek: W nawiązaniu do
wypowiedzi pana Zawisza. W najbliż−
szej przyszłości nie należy oczekiwać,
że kanalizacja odprowadzająca ścieki
będzie realizowana. Budowa tego to
kwestia 15−20 lat. Rozwiązaniem
w niektórych wypadkach mogłaby być
budowa oczyszczalni przydomowych.
W okolicach Bojszów jest dosyć sporo
oczyszczalni przydomowych, które
zdają egzamin. Można by parę takich

oczyszczalni stworzyć w jednej − dru−
giej dzielnicy. Taka przydomowa oczy−
szczalnia kosztuje ok. 6 tys, zł a koszt
doprowadzenia kolektora kanalizacji
do zabudowy oddalonej od zwartej za−
budowy dalej niż 100 metrów jest
znacznie większy niż budowana takiej
przydomowej oczyszczalni ścieków.
Jeżeli warunki terenowe by odpowia−
dały to można by takie wzorcowe
oczyszczalnie dla kilku domów pobu−
dować. Następna sprawa − problem
utylizacji ścieków. Dobrą robotę zrobił
zakład gospodarki komunalnej na tere−
nie naszego miasta doprowadzając do
segregacji odpadów. Mieszkańcy są
bardzo zadowoleni. Wiadomo, że pro−
blemu oczyszczania miasta nie rozwią−
żemy w ciągu 1−2 lat. Jest to sprawa
długoterminowa. Kolejny problem na
terenie gminy to rolnictwo, problem
przetwórstwa, zbytu płodów rolnych.
Na terenie Bierunia nie ma ani jednej
ubojni. Jest to przykre, że nie ma żad−
nych inicjatyw. Są linie przetwórstwa
mięsa, ale nie ma ubojni. Przetwórstwo
− były planu budowy przetwórni, były
magazyny, ale środki finansowe na to
nie pozwoliły. Dobrą jaskółką jest wy−
kupienie udziałów w centrum hurto−
wym w Tychach, którym miasto w tej
chwili dysponuje, to jest ok. 200 m.
Kw. Realizacja tego programu hurto−
wego kuleje, pomimo to może być jed−
nak wprowadzona.

— Norbert Jaromin: Dyskutujemy
nad decyzja Rady Miejskiej o utworze−
niu drugiego Zakładu Opieki Zdrowot−
nej z siedzibą w Nowym Bieruniu. Mój
pogląd jest taki − powinniśmy stwarzać
warunki by opieka zdrowotna w Bieru−
niu była postawiona na wysokim pozio−
mie. Służba zdrowia nie jest wprawdzie
zadaniem własnym gminy ale powinni−
śmy zapewnić jej właściwą organizację
oraz wspomóc działania inwestycyjne. 

Służba zdrowia znajduje się w okre−
sie reformowania. Będą powstawały
nowe placówki, prywatne gabinety
w różnych częściach miasta, zacznie
funkcjonować instytucja lekarza ro−
dzinnego. Zakłady opieki zdrowotnej
powinny być w związku z tym bardziej
samodzielne i nawet konkurować ze
sobą. Uważam, ze decyzja rady two−
rząca dwa ZOZ−y zbliżone bardzie do
pacjentów, wychodzi naprzeciw zasa−
dom reformy.

— Piotr Sapek: Nawiązując do wy−
powiedzi poprzednika − jestem prze−
ciwnego zdania. Uważam, że do rozła−
mu ZOZ dojść nie powinno. Inicjatywa
naszych poprzedników była taka, aby
jednoczyć, a nie dzielić. Oby nas społe−
czeństwo nie oceniło negatywnie na
koniec kadencji.

— Sylwester Ficek:  Korzystając
z okazji chciałbym sprostować sugestie
które pojawiły się na łamach Rodni.
Nie jest prawdą aby za podziałem
ZOZ−u głosowali członkowie Bieruń−
skiego Klubu Radnych z części staro−
bieruńskiej, za podziałem głosowali ra−
dni z Nowego Bierunia. Jestem człon−
kiem tego klubu ale nie popieram tej
inicjatywy. Pacjenci być może nawet
nie zauważą tego podziału natomiast
finanse służby zdrowia  zamiast być
skierowane na pomoc pacjentom zosta−
ną w pewnej części "przejedzone"
przez administrację medyczną.

— Dziękuję panom za rozmowę.
ZBIGNIEW  PIKSA

Od redakcji: Nie wszyscy radni mieli
okazję zaprezentować się naszym czy−
telnikom. Będzie jeszcze niejedna oka−
zja do skorzystania z łamów Rodni. 

Zapraszamy.

Panorama dzielnic

Zawsze zwi zani z Bieruniem
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W dniu 27 maja br. odbyła

się VI sesja Rady Miejskiej
Bierunia w czasie której Rada
podjęła następujące uchwały:

!! w sprawie likwidacji Szkoły Pod−
stawowej Nr 2 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Bieruniu.

W związku z przeznaczeniem
obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2
na siedzibę Gimnazjum Nr 1 oraz re−
organizacją na szczeblu szkół podsta−
wowych zachodzi potrzeba formalno
prawna likwidacji szkoły wymienio−
nej w tytule uchwały. Tekst projektu
został pozytywnie zaopiniowany
przez Kuratorium Oświaty w Katowi−
cach. Pod względem prawnym, a ści−
ślej skutków prawnych likwidacja na−
stąpi od 1.09.1999 r.

Tekst uchwały w pełnym brzmieniu
opublikowano w innym miejscu Rodni.

!! w sprawie udzielenia poręczenia
kredytu dla NSW SA KWK
"PIAST" na kwotę 1.000.000,− zł.

Udzielając poręczenia Rada Miej−
ska dała wyraz dobrej woli Nadwi−
ślańskiej Spółce Węglowej − KWK
"PIAST" w zamian za oczekiwaną
terminową i pełną realizację zobowią−
zań wobec gminy.

W ostatnich kilku latach gmina po−
ręczała udzielanie kredytu i w każ−
dym przypadku Spółka wywiązywała
się ze spłat, a banki udzielające kredyt
zwracały gminie stosowny dokument
po upływie zakreślonego terminu.
Obecne poręczenie będzie wiązało
gminę do 24.12.1999 r.

!! w sprawie zmian miejscowego pla−
nu ogólnego zagospodarowania

przestrzennego miasta Bierunia.
O przystąpieniu do zmian zadecy−

dowała Rada Miejska w 1997 r.
podejmując stosowną uchwałę. Uczy−
niła to realizując inicjatywę mie−
szkańców. Należy pamiętać, że wpro−
wadzanie zmian do planu jest ko−
sztowne, a procedura postępowania
rozłożona jest w czasie. Przeprowa−
dzono 16 zmian w tym: 

13 dotyczyło przeznaczenia gruntów
z rolnych na mieszkaniowo usłu−
gowe

1 dotyczyła przeznaczenia gruntów
rolnych na usługowe

2 natomiast przeznaczenia gruntów
rolnych na produkcyjno−usługo−
we nieuciążliwe.

Tok ich opracowywania prowadzo−
no zgodnie z ustawą o zagospodaro−
waniu przestrzennym. Zainteresowa−
ni właściciele gruntów  mieli możli−
wość zapoznania się z propozycjami
w trakcie wyłożenia do wglądu we
wrześniu 1997 r. opracowania Biura
Projektów TERPLAN, któremu zle−
cono wykonanie prac. Zarzuty wnie−
sione do proponowanych ustaleń
zmian planu Rada Miejska rozpatry−
wała  w styczniu br. Oba zgłoszone
zarzuty odrzuciła a zainteresowani
nie zaskarżyli tej decyzji.

Wszystkie propozycje zmian miej−
scowego planu były analizowane
przez Zarząd Miasta. Opinię do nich

przedstawiła także Komisja proble−
mowa Rady. Kontrowersje budziły
dwie projektowane zmiany odnoszą−
ce się do przeznaczenia gruntów rol−
nych na budowlane w Czarnuchowi−
cach. Zainteresowanych powiado−
miono o terminie sesji. Stosowne
ogłoszenie zostało zamieszczone
również w prasie. Korzystając
z możliwości zaprezentowania wła−
snych poglądów i argumentów w se−
sji wzięli udział właściciele jednego
z przytoczonych przypadków.
W czasie dyskusji nad projektem
uchwały radni rozważali problem za−
budowywania terenów zagrożonych
powodzią w tym związek pomiędzy
wyrażeniem zgody na zabudowę
gruntów a bezpieczeństwem mie−
szkańców i ich mieniem. Kilku rad−
nych przyznało, że zmienili wcze−
śniej prezentowane stanowiska. Jako
uzasadnienie podawano m.in. wyjąt−
kowość powodzi, która na taką skalę
jaka miała miejsce dwa lata temu
zdarza się co kilkaset lat. Prezento−
wano również pogląd, że brak możli−
wości budowy w Czarnuchowicach
spowoduje, że miejscowość ta stanie
się skansenem. W dyskusji wzięło
udział wielu radnych popierających
wnioski mieszkańców względnie
prezentujących odmienne poglądy.
Ostatecznie przyjęto wszystkie zmia−
ny zgodnie z wnioskami zaintereso−
wanych mieszkańców. Rada wpro−
wadziła również ustalenia dla tere−

nów o ściśle określonych funkcjach
oraz wprowadziła dla wszystkich
przyjętych zmian do planu stawki
procentowe w wys. 30 % służące na−
liczaniu opłat z tytułu wartości nieru−
chomości objętych zmianami planu.
Uchwała będzie ogłoszona w Dzien−
niku Urzędowym Województwa Ślą−
skiego i wejdzie w życie po 14 dniach
od daty ogłoszenia.
!! w sprawie wyznaczenia pełno−

mocnika Gminy Bieruń do jej re−
prezentowania na Walnym Zgro−
madzeniu Wspólników Spółki
z o.o. EKOTERM.

Rada postanowiła delegować jako
pełnomocnika gminy do udziału
w pracach Walnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki z o.o. EKO−
TERM, w której posiada udziały rad−
nego − członka Zarządu Miasta Krzy−
sztofa Mańkę.

!! w sprawie użyczenia części pomie−
szczeń w budynkach Triady na
rzecz Starostwa Powiatu Tyskiego.

Zgodnie z wnioskiem Starosty Po−
wiatu Pana Piotra Czarnynogi Rada po−
stanowiła użyczyć część pomieszczeń
Triady na okres od 1.06.1999 r. do
31.12.2006 r. Wobec szeregu artyku−
łów w prasie lokalnej i gazecie sąsie−
dniej gminy mijających się z prawdą.
Szerzej o powyższej sprawie w następ−
nym numerze Rodni. W sesji udział

wzięło liczne grono kompetentnych
przedstawicieli NSW SA. Szerzej o za−
sadniczej części sesji poświęconej pro−
blemom górnictwa w gminie w innym
miejscu Rodni. W sesji udział wzięli
również Starosta Powiatu Tyskiego
Piotr Czarnynoga, Przewodniczący
Rady Powiatu Władysław Trzciński
oraz Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Bie−
runiu Grzegorz Bizacki. Komentarze
do wystąpień zaproszonych gości rów−
nież zamieszczono w innym miejscu.

Przewodniczący Rady Ryszard Pi−
skorek zapoznał radnych z korespon−
dencją, która wpłynęła do Biura Rady.
Zaproponował również skład delegacji
składającej się z radnych, która złoży
wizytę na początku lipca w Gundelfin−
gen. Radnych zaprosili przedstawicie−
le władz zaprzyjaźnionego z Bieru−
niem miasta Gundelfingen oraz Towa−
rzystwo Niemiecko Polskie działające
w tym mieście. O wynikach wizyty
powiadomimy czytelników w nume−
rze sierpniowym "Rodni".

Sekretarz Miasta poinformował
Radę o realizacji uchwał podjętych na
poprzedniej sesji oraz o postępie prac
w tematach dotyczących zmian granic
Bierunia.

Burmistrz złożył Radzie sprawo−
zdanie z prac Zarządu Miasta pomię−
dzy sesjami.

Opracował:
Sekretarz Miasta

mgr JERZY STOK

Przewodniczący Rady Władysław
Trzciński szeroko omówił działalność
gmin w tym zakresie na podstawie
materiałów dostarczonych przez urzę−
dy gmin i miast naszego powiatu.
Bardzo wysoko ocenił dotychczaso−
we osiągnięcia w tym zakresie po−
szczególnych gmin. Podkreślił bardzo
wysoką pozycję naszego powiatu
w stosunku do pozostałych powiatów
pod względem nakładów na rozwój
kultury. A czy tak jest niech świadczą
następujące dane dotyczące ilości i ja−
kości naszych obiektów i organizacji
kulturalnych. W gminach naszego po−
wiatu istnieją i działają:
! 7 bibliotek publicznych w tym 4

w nowych pomieszczeniach,
! 2 sale kinowo − teatralne,
! 4 świetlice środowiskowe,
! 2 prężnie działające Domy Kultury,
! 8 zespołów folklorystycznych,
! 5 chórów,
! 5 Towarzystw Kulturalnych
! 2 kluby plastyka,
! 7 Kół Gospodyń Wiejskich, oraz

kluby emerytów i rencistów, teatry
środowiskowe i inne lokalne insty−
tucje kulturalno − oświatowe głów−
nie przy szkołach i zakładach pracy.

Na uwagę zasługuje amatorska
twórczość filmowa Józefa Kłyka
z Bojszów znanego  nie tylko na ślą−

sku filmowca, oraz dokonania Zespo−
łu Realizatorów Filmowych przy
KWK "Piast" na niwie nieprofesjonal−
nego filmu krótkometrażowego,
którzy w tym roku organizują już ko−
lejny IV Przegląd Filmów Nieprofe−
sjonalnych w Bieruniu z udziałem fil−
mowców polskich i zagranicznych.
W naszym powiecie pracuje i mieszka
wielokrotny mistrz Polski, wicemistrz
Europy i zawodnik czołówki świato−
wej w lotniarstwie Zbigniew Hańde−
rek − pracownik kopalni "Piast". 

Aby o tych wszystkich pozytyw−
nych dokonaniach twórców naszej
kultury, rekreacji i sportu nie zapomi−
nać a jedynie ciągle je wzmacniać ra−
dni powiatowi optują za połączeniem
wysiłków w tym zakresie wszystkich
gmin, głównie w coraz większej ich
promocji nie tylko na szczeblu własnej
miejscowości czy gminy, ale na szcze−
blu całego powiatu. Rezultatem tych
działań ma być taka promocja kultury,
aby coraz większa liczba naszych mie−
szkańców mogła brać udział w tych
wydarzeniach kulturalnych, jak rów−
nież coraz większa ilość mieszkańców
tworzyła naszą lokalną kulturę. 

Efektem dyskusji podczas tej sesji
w której uczestniczyli też przedstawi−
ciele placówek kulturalnych i instytu−
cji kulturalnych gmin powiatu była
wola wspólnego uzgadniania wszyst−
kich imprez w zakresie terminowym
i jakościowym tak aby wszyscy mie−
szkańcy powiatu mogli uczestniczyć
w imprezach niezależnie czy te im−
prezy będą w Imieline, Chełmie, Boj−
szowach, Lędzinach czy Bieruniu.
W tej materii jak zgodnie zauważyli
wszyscy Radni należy zadbać
w pierwszej kolejności o właściwą
informację czy to przez lokalne gaze−

ty, informatory czy też przez inne
środki przekazu jak plakaty itp. Usta−
lono że na bieżąco poszczególne wy−
działy kultury naszych gmin będą in−
formować z co najmniej miesięcz−
nym wyprzedzeniem o swoich za−
mierzeniach w dziedzinie kultury
i rozrywki. A że warto to robić niech
świadczą planowane imprezy organi−
zowane przez gminy i zakłady pracy
min. festyny z udziałem dobrych ze−
społów i znanych gwiazd (Andrzej
Piaseczny −"Piasek" w lipcu w Boj−
szowach, oraz Zespół "LO−27"
w sierpniu w Bieruniu). W tej części
sesji radnym i gościom zaproszonym
został zaprezentowany pierwszy bar−
dzo ładnie opracowany prospekt re−
klamowy powiatu tyskiego z pełnymi
danymi o powiecie którego sponso−
rem jest radny Wilhelm Hachuła
z Bojszów. 

Sesja X Rady Powiatu poza domi−
nującym jak wyżej tematem była
również poświęcona prezentacji po−
szczególnych wydziałów i pracowni−
ków w nich zatrudnionych wraz
z bezpośrednią wizją na stanowi−
skach pracy. Radni mieli możliwość
zapoznania się z pracownikami staro−
stwa porozmawiania o ich proble−
mach, zapoznania się z możliwościa−
mi lokalowymi bieruńskiej "Triady".
Biura nie zawsze w pełni funkcjonal−
ne ale przyjazne interesantom−mie−
szkańcom powiatu, których jak za−
pewniali naczelnicy wydziałów jest
coraz więcej. W tym miejscu należy
dodać że w każdy poniedziałek od
godziny 14.00−15.00 mieszkańcy
mogą spotkać się z Przewodnicza−
cym lub Wiceprzewodniczącym Ra−
dy Powiatu i porozmawiać o swoich
problemach

Kultura, sport i turystyka — dominującymi tematami 

X sesja Rady Powiatu Tyskiego

Podczas spotkania które rozpocznie
się o godzinie 18:00 będzie okazja by
porozmawiać o najważniejszych spra−
wach  nurtujących wyborców. Szczegól−
nie gorąco zapraszamy.

Pani Krystyna Wilk − mieszkańców
domów przy ulicach: Homera 1−10,Za
Kopcem, Kusocińskiego, Mleczna,
Oświęcimska 408−462, Słowackiego,
Szymanowskiego, Szarych Szergów,
Wrześniowa.

Pani Krystyna Madeja − mieszkań−
ców domów przy ulicach: Domy Polne,

Łowiecka, Onufrego, Oświęcimska 345−
407, Pilnikowa, Rycerska, Szostka, Świer−
klowa, Świerczyniecka, Szynowa, Sło−
wiańska, Żwirki i Wigury, os. Wygoda.

Pan Jan Szorek — mieszkańców do−
mów przy ulicach: Adama, Andrzeja,
Kamieniczna, Kadłubowa, Kolumba,
Kopcowa, Ks. Kudery, ks. Trochy, Ks.
Macierzyńskiego, Latochy, Macieja, Ra−
tuszowa, Rynek, Spiżowa, Spyry, Tu−
ryńska i Wylotowa.

Pan Ludwik Jagoda — mieszkań−
ców domów.

Radni zapraszaj
Radni: Krystyna Wilk, Krystyna Madeja, Jan Szorek i Lu−

dwik Jagoda zapraszają swoich wyborców — mieszkań−
ców Bierunia Starego, w najbliższą środę 16 bm. na spo−
tkanie do Kinoteatru Jutrzenka. 

Górnictwo i oświata  na sesji Rady Miasta

VI sesja Rady Miejskiej Bierunia

Druga kolejna już sesja Ra−
dy Powiatu Tyskiego w bie−
ruńskiej "Triadzie" w dniu 18
maja 1999 r. poświęcona była
zagadnieniom współpracy
pomiędzy powiatem a po−
szczególnymi gminami wcho−
dzącymi w skład powiatu
w zakresie kultury sportu
i turystyki. Trzy zaliczane do  najbogatszych w województwie gminy wchodzące w

skład nie dofinansowanego powiatu: Bojszowy, Imielin i Chełm – nie odczuwa−
ją potrzeby udzielenia pomocy powiatowi a co z tym idzie nie przekazały doty−
chczas żadnych środków nawet na wyposażenie choćby jednego gabinetu urzę−
du wspólnego przecież powiatu. "Nic nie damy, ale też nic nie chcemy" −
mówiono. Jak to się ma do tego, że tworzymy jedną Wspólnotę Powiatową.
Pragną przypomnieć, że niektórzy radni startowali z listy o takiej właśnie
nazwie. 

Słowa Jana Czempasa oddały chyba wszystko to co czuliśmy. Czuliśmy
niewdzięczność z okazanego daru — "Triady". (JON)

Wspólne,
ale... niechciane?

— Tworzymy jedną wspólnotę powiatową — wołał Jan
Czempas, radny powiatu tyskiego ziemskiego. —  Jak
więc to się ma do tego, że Bieruń dał temu powiatowi
najwięcej?
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Rodnia: Miesięcznik społeczno – kulturalny gminy Bieruń.
Wydawca: Zarząd Miasta Bieruń
Realizacja: Agencja Reklamowa Borgis. Przygotowanie do druku:
P.P.H.U. VENA – Mariusz Gorzyński. Nakład: 1200 egzemplarzy Redaktor

naczelny: Zbigniew Piksa. Adres
redakcji: ul. Spiżowa 4,  43−150
Bieruń, tel.: 216−40−16 Założyciele
pisma: Józef Białożyt, Roman
Horst, Józef Kaleta, Alojzy Lysko,
Karol Tabaka, Zbigniew Zając,
Józef Zmieskol,

Rozwiązanie krzyżówki polega na
odgadnięciu hasła, które utworzą li−
tery z ponumerowanych pól, napisa−
ne w kolejności odpowiadających im
liczb od 1 do 24, umiesz−czonych
w prawym dolnym rogu kratki.

Prosimy o przysyłanie kartek z roz−
wiązaniem na adres Bieruńskiego
Ośrodka Kultury do 28 czerwca.Wsród
autorów poprawnych odpowiedzi roz−
losujemy nagrodę – cenne wydawnic−
two albumowe. Prawidłowe rozwiąza−
nie krzyżówki  z poprzedniego numeru
brzmi: „Nic o nas bez nas”. Nagrodę
w wyniku losowania otrzymuje pani
Anna Ziembowska zamieszkała
w Bieruniu przy ul. Węglowej nr 6. 

Gratulujemy i zapraszamy do BOK,
po odbiór nagrody.

Urz d 
powiatowy
p cznieje

W 15 komórkach organizacyjnych
starostwa tyskiego pracuje 40 osób.
Niezbędne minimum które ma osią−
gnąć administracja starostwa  wynosi
46 etatów, optymalne 60. Na razie nie
obsadzono stanowiska w kancelarii
tajnej i kontroli wewnętrznej. Pozo−
stały również do rozdysponowania
zdania dotyczące  ochrony praw kon−
sumenta, rozwoju powiatu, współpra−
cy. Przewiduje się większe zasilenie
kadrowe  Wydziału Geodezji i Go−
spodarki Nieruchomościami. O tym
ilu docelowo będzie zatrudnionych
pracowników w Starostwie zadecy−
dują możliwości budżetu powiatu. 

(JON)

Ognisko dla emerytów
Koło Zarządu Miejskiego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów w Bieruniu informuje swoich członków, że najbliższa impreza
plenerowa planowana jest 23.06.1999 r.

Będzie to ognisko "NA GROBLI".
Zapraszamy

BIERUŃSKI  OŚRODEK  KULTURY

KKKKIIIINNNNOOOO−−−−TTTTEEEEAAAATTTTRRRR        „„„„JJJJUUUUTTTTRRRRZZZZEEEENNNNKKKKAAAA””””
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w miesiącu  CZERWCU '99

Pt. 11 godz. 19:00 W cyklu wieczory z filmem: 
„Cienka czerwona linia” film prod. USA

od lat 15, 8 zł
Pt. 18 godz. 19:00 W cyklu wieczory z filmem:

„Goście, Goście II” film prod. franc.
od lat 15, 8 zł

Nd. 20 godz. 17:00 Premiera spektaklu pt.
„Poszukiwacze dusz”
Młodzieżowego Teatru „EPIDEMIA”

Pon. 21 godz. 15:00 Pożegnanie dzieci z grupy „0”
Przedszkola Nr 1

Zaproszenia
Wt. 22 godz. 12:00 „Kwartet smyczkowy” 

koncert pożegnalny Agencji Artystycznej 
„Violino” dla uczniów L.O.

Śr. 23 godz. 11:00 Pożegnanie VIII klas – Ośrodek Edukacji
Zaproszenia

godz. 17:00 Koncert końcoworoczny Społecznego
Ogniska Muzycznego

Pon. 28 godz. 17:00 Otwarcie wystawy plastycznej
„Grupy KONTRAST” z Lędzin do 9 lipca

W kwietniu i maju na ślubnym
kobiercu stanęli państwo:

Krzysztof Knopek  i Beata Wojtas , Marcin Pustuł i
Anna Łysiak, Andrzej Grubecki  i Kamila Łyżwińska,
Marcin Porada  i Aneta Kułas, Bogdan Beresiński i
Helena Solarek, Witold Porwit i Magdalena
Łaszkiewicz, Michał Helbig  i Marta Marszałaek ,Marek
Przybyła i Anna  Gulczyńska, Dariusz Morkisz i Marta
Jarnut, Grzegorz Kajzer i Beata Kozioł, Stanisław
Mastalerz i Zofia  Kosowska , Daniel Dębowski i
Urszula  Korus, Zbigniew Sobstel i Małgorzata  Penczek
, Adam Kasperczyk i Anna Mrowiec, Andrzej Miś i
Aleksandra Kasprzycka , Jerzy Gębołyś i Ewa Stanuch,

Andrzej Jagoda  i Anna Affek,  Stefan Pyrcik i Anna
Małysiak, Ryszard Sapek i Zyta Gańcorz .

W imieniu czytelników Rodni składamy młodym
parom najlepsze życzenia zdrowia,

szczęścia i wielu pogodnych wspólnych lat.

Pożegnaliśmy kolejnych mieszkańców naszego miasta. Ostatnio, z naszej
bieuńskiej społeczności odeszli na zawsze:

pan Henryk Błażek, pan Bolesław Gibas, pan Henryk Hudzikowski, pani
Wiktoria Jałowy, pani Marta Kloska, pani Jadwiga Kowalska, pan Stanisław
Lekki, pani Łucja Losko, pan Alojzy Nowak, pani Maria Ochmańska, pani
Otylia Oszek, pani Róża Pająk, pan Tadeusz Popiela, pan Ryszard Saternus,
pani Anna Stachoń, pan Stefan Standura, pani Helena Tschirna, pani Klara
Wilk, pan Tomasz Żymła . Cześć Ich Pamięci.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi−
nie uprzejmie zaprasza pracodawców
z terenu Powiatu Tyskiego zaintereso−
wanych zatrudnieniem osób niepełno−
sprawnych na spotkanie w dniu
15.06.1999 r. o godzinie 10:30, które
odbędzie się w świetlicy Dziennego Do−
mu Pobytu „SENIORA” w Lędzinach
ul. Hołdunowska 39.

Na spotkaniu zostaną przedstawione
możliwości otrzymania pomocy z środ−
ków Państwowego Funduszu Rehabili−
tacji Osób Niepełnosprawnych oraz
uprawnienia pracodawców zatrudniają−
cych osoby niepełnosprawne.

Kto da pra c
niepe nosprawnym?

Powiatowe Centrum Pomocy Ro−
dzinie uprzejmie informuje mie−
szkańców Powiatu Tyskiego o zmia−
nie siedziby:

Obecny adres Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie:
Ledziny ul. Hołdunowska 39
Urząd pracuje w godzinach
od 7:30 do 15:30.
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