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Wzięło w nim udział ok. 50
mieszkańców oraz pozostający do
dyspozycji na udzielenie ewentu−
alnej odpowiedzi niektórzy na−
czelnicy Urzędu i zaproszeni
przedstawiciele Biura Projektów. 

Spotkanie miało na celu przed−
stawienie mieszkańcom koncepcji
zagospodarowania rynku oraz
gruntów gminnych znajdujących
się w jego bezpośrednim sąsiedz−
twie dla uzyskiwania ich opinii
oraz przedstawienia ewentual−
nych propozycji uzupełnienia lub
zmian. Na obecnym etapie reali−
zacji tematu wszelkie sugestie
i uwagi, kreujące wizję rynku, są
możliwe do uwzględnienia.
Obecność fachowców z Biura
Projektów SC Archicon z Gliwic,
firmy która wygrała przetarg mia−
ła na celu wyjaśnienie ewentual−
nych wątpliwości z zakresu go−
spodarki przestrzennej. 

W ostatnim czasie nastąpiło
szczególnie duże spiętrzenie napię−
cia wokół tematu modernizacji ryn−
ku. Wynika ono z nieporozumienia
oraz braku wiedzy osób wyrażają−
cych poglądy w powyższym tema−
cie w zakresie podstaw gospodarki
przestrzennej i innych w tym prawa
budowlanego. Ukonstytuowała się
grupa 48 osób składająca się głów−
nie z właścicieli lub dzierżawców
lokali znajdujących się na rynku
lub uliczkach bocznych. Część,
a dokładnie 15 osób z tej grupy, to
mieszkańcy innych, głównie są−
siednich gmin. Zainteresowani wła−
ściciele oraz dzierżawcy udzielili

pełnomocnictwa do reprezentowa−
nia ich w postępowaniu administra−
cyjnym Panu Tomaszowi Kaczyń−
skiemu. W imieniu zainteresowa−
nych wniósł on odwołanie od decy−
zji o warunkach zabudowy i zago−
spodarowania terenu dla przebudo−
wy rynku wraz z odwodnieniem
i oświetleniem oraz budowy par−
kingu przy ul. Licealnej. 

Odwołanie, które wniósł
w imieniu grupy zainteresowanych
osób Tomasz Kaczyński zostało

w całości odrzucone przez organ
odwoławczy czyli Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Katowi−
cach. Wszystkie podniesione przez
w/w zagadnienia punkt po punkcie
zostały ocenione pod względem
prawnym i skomentowane przez
fachowców prawników. Wracając
do spotkania jego specyfiką było
często spontaniczne wyrażanie po−
glądów, mimo iż na wstępie zapro−
ponowano obecnym tradycyjną
przyjętą w mieście, a wynikającą

z doświadczenia, konwencję zada−
wania pytania lub pytań, a następ−
nie udzielania odpowiedzi. Wśród
obecnych głos zabrali m.in.: 
Kaczyński Tomasz, Sajdok Ema−
nuel, Willer Krystyna, Kozińska
Zofia, Długoń−Ryba Anna, Olek
Jerzy, Rogalski Eugeniusz, 
Piskorek Ryszard, Długoń−
Kaczyńska Janina, Karwat 
Roman, Wieczorek Jan, Sosna
Roman, (...)
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Zielone światło
dla modernizacji rynku
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NN awet kapryśna pogoda
nie popsuła zabawy
uczestnikom Nocy

Świętojańskiej. 
Już od rana nad Wisłą panowa−

ło ożywienie głównie za sprawą
handlowców i organizatorów
czyniących ostatnie przygotowa−
nia. Tradycyjnie zabawę zaczęły
dzieci którym zaproponowano
wiele atrakcji. Były gry i zabawy,
można było poskakać w nadmu−
chiwanym domku czy poszukać
cukierków zrzucanych przez lot−
niarza szybującego nad łąką przy
„degolówce”. Sporą cześć uczest−
ników festynu przyprowadziła
górnicza orkiestra z kopalni
„Piast”. 

W barwnym korowodzie z or−
kiestrą kroczyli między innymi
strażacy oraz członkowie zespo−

łów folklorystycznych: „Nowo−
bierunianki” i „Ściernianeczki”.
I chociaż czarne chmury co rusz
straszyły deszczem przed estradą
gdzie prezentowały się nasze ze−
społy gromadziło się coraz wię−
cej widzów. Wszyscy czekali na
moment w którym staropolskim
zwyczajem zacznie się puszcza−
nie wianków do Wisły. Dzięki
paniom z zespołów ubranym
w barwne stroje, była to dla wie−
lu uczestników, szczególna
chwila. Dużą sprawnością wyka−
zali się przy okazji strażacy dzię−
ki którym wszystko odbyło się
najzupełniej bezpiecznie. 

Uczestnikom festynu nie brako−
wało okazji by się pokrzepić.
W licznych punktach gastrono−
micznych serwowano kurczaki,
kiełbaski z grilla, frytki. Bractwo

piwne miało do dyspozycji naj−
przedniejsze produkty sponsora
z Tychów. Inny ze sponsorów pro−
ponował: lody, kefiry, jogurty... 

Ale jak to na festynie impreza
goni imprezę. Jako, ze Wisła łą−
czy Małopolan i Ślązaków mo−

gliśmy obejrzeć gościnny występ
zespołu folklorystycznego „Haj−
duki” z Oświęcimia. Kogo znu−
dziły występy, mógł się posilić
czymś gorącym. 
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Tam nad Wisłą doliną...

Pogoda 
nie zepsuła festynuPierwszym krokiem — o czym

informowaliśmy już czytelników
Rodni, było uchwalenie przez Ra−
dę Miasta „Studium uwarunko−
wań i kierunków zagospodarowa−
nia przestrzennego miasta Bie−
ruń”. Studium choć zawierało ele−
menty strategii, to jednak przede
wszystkim skupiało się na kształ−
towaniu ładu przestrzennego.
Strategia natomiast jest dokumen−
tem koordynującym politykę go−
spodarczą, przestrzenną i infor−
macyjną miasta. Zapewni prawi−
dłowe wykorzystanie własnych
kapitałów i możliwości. Jedno−
cześnie pozwoli w przyszłości na
uniknięcie przetargów co do waż−
ności poszczególnych dziedzin
działalności a co się z tym wiąże,
kolejności wydatkowania fundu−
szy gminnych. Jako opracowanie
o charakterze otwartym wymagać
będzie stałego rozszerzania i po−
głębiania treści, bądź modyfikacji

pod wpływem zachodzących
zmian w uwarunkowaniach ze−
wnętrznych i wewnętrznych. Jest
dokumentem bazowym przy czy−
nieniu starań o pozyskiwanie fun−
duszy z programów unijnych.
Strategia tworzy szeroką ofertę
dla każdego, kto swą aktywność
zwiąże z miastem Bieruń. Posia−
danie strategii rozwoju umożliwi
władzom miasta inicjowanie róż−
norodnych form współpracy ma−
jących na celu wypracowanie
optymalnych mechanizmów reali−
zujących priorytetowe przedsię−
wzięcia rozwojowe miasta. 

Prowadzenie prac nad strategią
powierzono, dla zapewnienia
spójności ze studium uwarunko−
wań i kierunków zagospodarowa−
nia przestrzennego miasta, jego
autorom — Przedsiębiorstwu Pro−
jektowania, Studiów, Usług i Re−
alizacji TERPLAN z Katowic. 
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Strategia
dla miasta Bierunia
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„Bogu na chwałę ludziom na
pożytek” — te słowa wypisane
na sztandarze Ochotniczej Stra−
ży Pożarnej w Bieruniu Nowym
najlepiej oddają sens istnienia
organizacji która obchodzi swo−

je 75 lecie. Z tej okazji 24
czerwca w remizie OSP przy
ulicy Remizowej 19 odbyła się
okolicznościowa uroczystość
poprzedzona Mszą Świętą w ko−
ściele Najświętszego Serca Pa−
na Jezusa. Po mszy wszyscy
przeszli zwartą kolumną przy
dźwiękach orkiestry na ulicę
Remizową gdzie rozpoczęła się
dalsza część obchodów. Złożyły
się na nią: przemówienia władz:
OSP, Państwowej Straży Pożar−
nej i władz samorządowych, od−
znaczenie sztandaru Ochotni−
czej Straży Pożarnej w Nowym
Bieruniu, wręczenie odznaczeń
członkom OSP oraz przekazanie
i poświęcenie samochodu GLM
— Lublin II. 

Zarząd Główny Związku
OSP RP przyznał jednostce
złoty medal za zasługi dla po−
żarnictwa, zaś od władz miasta
jednostka dostała w prezencie
nowy wóz bojowy GLM — Lu−
blin 2, który przekazali bur−

mistrz Ludwik Jagoda i prze−
wodniczący rady Ryszard Pi−
skorek. 

Z okazji jubileuszu odznaczo−
no zasłużonych strażaków —
ochotników. Czesław Wieczo−
rek nieco wcześniej, bo podczas
obchodów dnia strażaka otrzy−
mał medal za wybitne osiągnię−
cia. Dostają go tylko posiadają−
cy już Złoty Znak Związku OSP
RP. Medale zasłużonym wręcza−
li Marian Indeka z prezydium
Związku OSP województwa ślą−
skiego, Kazimierz Utrata, ko−
mendant PSP w Tychach i Wła−
dysław Trzciński, prezes Po−
wiatowego Związku OSP. Od−
znaczeni: Złotym Medalem za
zasługi dla pożarnictwa: Antoni
Świerkosz, Władysław Trzciń−
ski. Srebrnym Medalem za za−
sługi dla pożarnictwa: Józef
Budny, Agnieszka Kawecka,
Ludwik Jagoda, Piotr Kuczek. 
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Makieta Rynku.
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Sobociński Michał, Wioska
Ludwik, Czempas Jan, Kuc
Marta, Pastuszka Jerzy, Gra−
bowska Irena, Waleria Kajtoch
oraz prowadzący spotkanie Wice−
przewodniczący Rady Józef Ber−
ger, Burmistrz Ludwik Jagoda,
a także przedstawiciel Biura Pro−
jektów Artur Hepek. Udostęp−
nione mieszkańcom do wglądu
w Urzędzie, a następnie w „Ju−
trzence” makiety koncepcji zago−
spodarowania rynku i jego są−
siedztwa prawdopodobnie czę−
ściowo uspokoiły nastroje. 

Odstępstwa od przyjętego po−
rządku spotkania były prostowa−
ne. Uczynił to między innymi
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Piskorek, który odciął
zdecydowanie sugerowany po−
dział na „my” i „wy” silniejsi rzą−
dzący. 

Burmistrz Ludwik Jagoda
wyraził protest wobec sposobu ar−
tykułowania myśli przez Toma−
sza Kaczyńskiego, polegających
na wnikliwej selekcji fragmentów
wypowiedzi cytowanych z róż−
nych dokumentów, dokonanej
w taki sposób aby wywrzeć na
odbiorcy zakładane wrażenie
z góry oczekiwane. 

Oczekiwanym wrażeniem było
sugerowanie, że Burmistrz prefe−
rował określoną wizją tematu
podczas gdy w istocie jego cyto−
wana ze świadomym skrótem
wypowiedź była podsumowa−
niem przebiegu dyskusji zespołu.
Zabierający głos mieszkańcy
podnosili różne problemy nie tyl−
ko dotyczące samej płyty rynku
ale również komunikacji, wpły−
wu wdrożenia rozwiązań doty−
czących renowacji na handel,
funkcji jakie pełni obecnie bie−
ruński rynek, a jakie winien. Jako
przykłady podawano funkcje re−
prezentacyjne rynków w Pszczy−
nie czy Mikołowie oraz niektó−
rych zachodnich państwach.
Przytoczono również przykład
Bystrzycy Kłodziej, gdzie po−
wódź wyrządziła szczególnie du−
że szkody, a właściciele kamieni−
czek na rynku doprowadzili je
w krótkim czasie do poprzednie−
go blasku. Silny akcent przewija−
jący się w kilku wypowiedziach
dotyczył ożywienia rynku, który
w godzinach popołudniowych za−
miera, popada w letarg. Popiera−
no potrzebę nadania tej części
miasta reprezentacyjnej formy
tak aby przyciągał zarówno
mieszkańców jak i przyjezdnych,
co winno mieć bezpośredni
wpływ na handel. Po raz pierw−
szy zaistniała sytuacja, która nie
miała miejsca podczas spotkań
z mieszkańcami w przeszłości.
Polegała ona na krytycznym od−
noszeniu się w wypowiedziach
do wąskiej grupy kilku właścicie−

li prezentujących konserwatywne
postawy wobec nieuniknionych
zmian. Zwracano uwagę na pozy−
skiwanie klientów poprzez różne
formy oddziaływania poczynając
od estetycznej elewacji kamieni−
cy, atrakcyjnej przyciągającej
oraz stale zmienianej wystawy,
sympatycznej obsługi, szerokiej
oferty towarów po atrakcyjnej ce−
nie itd. Sprawdzano wręcz wypo−
wiedzi do potrzeby zmiany men−
talności niektórych mieszkańców. 

Po zapoznaniu się z koncepcją
zagospodarowania płyty rynku
w wypowiedziach przewijała się
akceptacja. 

Trudno się dziwić obecnym na
spotkaniu, że akceptowali przed−
stawioną koncepcję skoro nie róż−
ni się ona w sposób zasadniczy od
obecnego układu komunikacyjne−
go. Przedstawiciel Biura Projek−
tów Artur Hepek omówił założe−
nia koncepcji. 

Zwrócił uwagę na fakt, że Biu−
ro miało w zakresie kreowania
rozwiązań przestrzennych ograni−
czone możliwości. Narzucona zo−
stała komunikacja niemal w takim
samym kształcie jak biegnie
obecnie z założeniem wyelimino−
wania ciężkich samochodów i au−
tobusów. Biuro zobowiązano do
zachowania znacznej części
miejsc parkingowych. Redukcja
obejmuje ok. 1/3 obecnej liczby
czyli niewiele. Zaproponowane
w koncepcji rozwiązania spowo−
dują podział rynku na dwie czę−
ści, z których jedna będzie nadal
pełniła rolę parkingu, a druga za−
pewni możliwość organizowania
imprez, koncertów, wypoczynku
itd. Elementy zaakcentowania hi−
storycznych miejsc na płycie pod−
wyższą estetykę, podobnie jak
elementy małej architektury, zie−
leń czy nawierzchnia z kostki. 

Rolę taką spełniać będzie 
m.in. atrapa studni, czy zegar
słoneczny. Integralną częścią
koncepcji jest budowa parkingu

na ok. 120 miejsc przy ul. Liceal−
nej na tzw. Pruszowicach.
W ocenie projektantów, posiada−
nie takiego miejsca przez gminę
postawi Bieruń w korzystnej sy−
tuacji, umożliwi parkowanie za−
równo za kościołem Św. Bartło−
mieja jak i na ul. Licealnej.
W obu przypadkach jest to bli−
skie sąsiedztwo rynku. Parking
w tym miejscu przejmie również
znaczną część samochodów
z płyty rynku na czas moderniza−
cji. Trafnie określił obecną rolę
jaką pełni rynek przedstawiciel
Biura Projektów. Dzisiaj to duży
publiczny, darmowy parking,
a kamieniczek w ogóle się nie za−
uważa. 

Dla grupy osób prowadzących
handel na rynku większą obawą
od modernizacji rynku jest wizja
pojawienia się konkurencji w bli−
skim sąsiedztwie na ul. Liceal−
nej. Zgodnie z obowiązującym
planem zagospodarowania prze−
strzennego dla tej części miasta
przy ul. Licealnej na tzw. Pruszo−
wicach dla gruntów gminnych
wyznaczono w tym terenie funk−
cje usługowo−handlowe. Plan był
przed jego uchwaleniem przez
Radę Miejską wykładany
i w 1993 roku dwukrotnie docho−
dziło do spotkań projektantów
z mieszkańcami. Mimo ożywio−
nej dyskusji nikt wówczas nie
kwestionował przeznaczenia
w/w terenu w planie. Reprezen−
tujący interesy grupy mieszkań−
ców Tomasz Kaczyński wno−
sząc odwołanie od decyzji o wa−
runkach zabudowy i zagospoda−
rowania terenu przytoczone
wcześniej, zakwestionował rów−
nież sprawę lokalizacji parkingu
i ewentualną możliwość budowy
pawilonu na ul. Licealnej, uży−
wając różnych argumentów, któ−
re nie zostały uwzględnione przy
rozpatrywaniu odwołania przez
Samorządowe Kolegium Odwo−
ławcze. Faktem bezspornym jest

strach przed zagrożeniem przed
bliżej nieokreśloną konkurencją.
Prezentuje je niewielka grupa
osób. Pojawiły się również suge−
stie, że projektowana budowa
parkingu to prezent dla przy−
szłych „obcych” właścicieli, któ−
rzy wybudują market i wykończą
handlujących na rynku. Podsu−
mowując głosy w dyskusji bo
większość głosów miała taki cha−
rakter, prowadzący spotkanie 
Józef Berger stwierdził, że mo−
dernizacja płyty rynku uzyskała
akceptację. Lokalizacja parkingu
przy ul. Licealnej również ma
poparcie zdecydowanej większo−
ści. Stwierdził również prezentu−
jąc własny pogląd, że nie będzie
w najbliższym czasie realizowa−
ny temat inny niż szeroko opisa−
ny wyżej. Przytoczył także fakty
z budowy Hali przy LO, kiedy
pierwsi przeciwnicy i oponenci
jako pierwsi wyrazili wolę ko−
rzystania z niej. 

Przyjęta koncepcja moderniza−
cji rynku jest kompromisem i to
daleko idącym. Bez wątpienia
ustępstwo uczynili zwolennicy
całkowitego wyłączenia ruchu
z rynku. Temat modernizacji to
szereg związanych ze sobą nie−
zbędnych ogniw. Dwa z nich zo−
stały wyżej omówione, do pozo−
stałych należą m.in.: faktyczne
wykonanie połączenia ul. Macieja
z Kopcową dla udrożnienia ruchu
lokalnego, wyprowadzenie samo−
chodów ciężarowych i autobusów
poza rynek, odwodnienie płyty,
budowa kanalizacji, wykonanie
nowej nawierzchni, m.in. na ul.
Oświęcimskiej i Krakowskiej
oraz reprezentacyjnych chodni−
ków w tym terenie. Wszystkie
przedsięwzięcia związane z tema−
tem, który nagle wzbudził tyle
emocji, będą przedstawiane
mieszkańcom. Jeżeli będzie taka
potrzeba to władze miasta będą
się częściej z nimi spotykały. 

Opracował: J. S.

Zielone światło
dla modernizacji rynku

Znacznym i niespodziewanym
sukcesem zakończył się udział
w Mistrzostwach Europy USIC re−
prezentanta Polski, zawodnika sek−
cji szachowej Klubu Sportowego
„UNIA” Bieruń Krzysztofa Wilka. 

Po dwukrotnym zdobyciu tytu−
łów Mistrza Polski szkół podle−
głych ministerstwu transportu oraz
trzech złotych medali na Mistrzo−
stwach Polski PKP w szachach
nasz zawodnik zagrał w reprezen−
tacji Kraju na Mistrzostwach Euro−
py w Dreźnie w dniach: 19−25.06.
br. Gdzie spośród 161 zawodni−
ków z 24 państw zdobył „mały”
brązowy medal za wynik na sza−

chownicy, indywidualnie sklasy−
fikowany na 14 miejscu (najlep−
szy z Polaków). Reprezentacja
Naszego kraju zajęła ostatecznie
8 miejsce. 

Krzysztof już jako 19 latek gra
na I szachownicy w miejscowym
klubie, gdzie do tej pory rozegrał
100 meczy. Obecnie jest uczniem
Gliwickiego Technikum Kolejo−
wego i w przyszłym roku będzie
zdawał maturę. 

Należy zaznaczyć, że wynik
który osiągnął w Dreźnie to I klasa
sportowa, dająca wolny wstęp na
Warszawską Akademię Wychowa−
nia Fizycznego.

Sukces Krzysztofa Wilka

Kolejna wystawa w Jutrzence

Światło naszych
fotografików

DDnniiaa 1122..0066..22000000 rr..
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Wystawę zorganizowała już po
raz drugi MBP nr 1. Uroczystość
otwarcia zaszczycił swą obecnością
burmistrz miasta pan Ludwik Ja−
goda. Obecni też byli artyści wy−
stawiający swoje prace oraz miesz−
kańcy Bierunia. Zebranych gości
przywitała Barbara Suchomska.
Głos zabrał burmistrz miasta, który
wyraził uznanie fotografikom za
ich dokonania artystyczne. Na wy−
stawie swoje prace przedstawili:
Dorota Barcik, Renata Blacha,

Grzegorz Blacha, Agnieszka
Doktor, Damian Gretka, Małgo−
rzata Grupa, Łukasz Lipiński,
Adam Mamok, Justyna Pisko−
rek, Grażyna Pyka, Wioleta Śliw−
ka, Ireneusz Wasilewski. 

Fotograficy zaprezentowali wie−
lorakie spojrzenie na otaczającą nas
rzeczywistość. Na ekspozycji prze−
ważają pejzaże z różnych zakątków
świata. Ze szczególnym sentymen−
tem ukazane są nasze bieruńskie
krajobrazy. Są również cykle tema−
tyczne, przedstawiające zjawiska
zachodzące w przyrodzie. W tym
roku do grona wystawców dołączy−
ła młodzież bieruńskiego Liceum
zachęcona przez swojego pedagoga
panią Grażynę Pyka. Wystawę
można było zwiedzać do dnia
26.06.2000 r.

Powoli ale systematycznie popra−
wia się wygląd osiedla Homera. Jak
nas poinformował naczelnik Wy−
działu Gospodarki Komunalnej —
Jan Stocki, Zarząd Miasta Bieruń
realizując postanowienia Uchwały
Nr III/2/2000 Rady Miasta Bieruń
z dnia 31.03.2000 r., w ramach przy−

znanych środków finansowych, do−
kona remontów infrastruktury dro−
gowej i oświetlenia osiedla przy uli−
cy Homera w Bieruniu. 

Jeszcze w lipcu zostanie przepro−
wadzony remont oświetlenia który
obejmie część lamp (8 szt.) oraz
uzupełnienie oświetlenia wzdłuż uli−
cy Oświęcimskiej (4 szt.). Nato−
miast na sierpień zaplanowano re−
mont nawierzchni asfaltowej dróg
wewnątrzosiedlowych i uzupełnie−
nie nowymi kratkami ściekowymi.

RRoozzwwóójj ggoossppooddaarrcczzyy ppoowwiiaa-
ttuu,, pprroommooccjjaa tteerreennóóww ddoo zzaaggoo-
ssppooddaarroowwaanniiaa —— ttoo zzaaddaanniiaa
ppoowwoołłaanneeggoo pprrzzeezz rraaddnnyycchh
ppoowwiiaattuu ttyysskkiieeggoo PPoowwiiaattoowwee-
ggoo CCeennttrruumm PPrrzzeeddssiięębbiioorrcczzoo-
śśccii.. SSzzeeffeemm PPCCPP zzoossttaałł SSttaannii-
ssłłaaww JJaarroommiinn.. 

Powołanie Powiatowego Cen−
trum Przedsiębiorczości jest efek−
tem przeprowadzonego w powiecie
tyskim Programu Rozwoju Zawo−
dowego przez specjalistów Amery−
kańskiej Agencji ds. Rozwoju Mię−
dzynarodowego USAID. W ubie−
głym roku w ramach warsztatów
kilkudziesięciu biznesmenów i sa−
morządowców z powiatu tyskiego
wypracowało dwa projekty odnowy
ekonomicznej: utworzenie Powiato−
wego Centrum Przedsiębiorczości
i wspieranie Stowarzyszenia Roz−
woju Zawodowego Śląska i Mało−
polski. 

Powiat tyski na realizację tych za−
dań otrzymał od amerykanów grant
w wysokości 25 tys. dolarów.
Pierwsza transza tej kwoty przezna−
czona została na opracowanie stu−
dium lokalizacji małych i średnich
przedsiębiorstw, uruchomienie in−
kubatora przedsiębiorczości i na
zorganizowanie siedziby PCP, która
będzie znajdować się w Bieruniu
Starym. 

Jest szansa, że w niezagospodaro−
wanych budynkach przy KWK
„Piast” powstanie inkubator przed−
siębiorczości. Potencjalni inwesto−
rzy będą mogli wynająć tu lokale na
siedziby swoich firm na bardzo ko−
rzystnych warunkach. Może tu
funkcjonować każda forma działal−
ności gospodarczej, co da szanse na
powstanie nowych miejsc pracy. 

Ponadto trwają prace nad stu−
dium lokalizacji małych i średnich
przedsiębiorstw powiatu tyskiego.
Do opracowania dołączone zostaną
również wiadomości o terenach
Skarbu Państwa w powiecie, nadają−
cych się pod inwestycje. Zaintereso−
wani przedsiębiorcy będą mieli do−
stęp do map geodezyjnych tych
miejsc, informacji dotyczących
uzbrojenia gruntu i uregulowań
prawnych. Taka oferta zawierać bę−
dzie prezentację około 200 terenów.
Komplet ofert gotowy będzie we
wrześniu, a następnie promowany
w kraju i umieszczony w sieci inter−
netowej Unii Europejskiej. 

Z apelem do rządu! 
Z apelem do Parlamentu i Rzą−

du RP zwróciło się 17 starostów
powiatów tzw. ziemskich mają−
cych siedziby w miastach na pra−
wach powiatu, w tym również sta−
rosta tyski Piotr Czarnynoga. Sa−
morządowcy na spotkaniu, które
odbyło się 16 czerwca br. w po−
wiecie siedleckim domagali się
przyspieszenia prac nad uchwale−
niem nowej ustawy o dochodach
gmin i powiatów. Obecny na spo−
tkaniu Minister Finansów Jerzy
Miller omówił projekt tej ustawy.
Tymczasem Minister Spraw We−
wnętrznych i Administracji — 
Józef Płoskonka poinformował
starostów o zamierzeniach rządu
dotyczących łączenia się miast na
prawach powiatu z powiatami ma−
jącymi w tych miastach siedziby.
Starosta tyski przedstawił mini−
strowi wolę usamodzielnienia się
powiatu tyskiego i zgłosił chęć
zmiany nazwy powiatu na bieruń−
sko−lędziński. 

Prezentuje
MAGDALENA LYSKO

Remont dróg i oświetlenia

Lepsze
oblicze Homera
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Dokończenie ze str. 1

Przy misce z grochówką spo−
tkaliśmy państwa Kowalczyków
z Nowego Bierunia: 

— Co roku przychodzimy tu nad
Wisłę i zawsze jest fajna zabawa−
mówi pan Jakub Kowalczyk. Czeka−
my z żoną na występ kabaretu „60−
tka” z Andrzejem Zaorskim. Szkoda,
że takich imprez jest tak mało. Cho−
ciaż mój szwagier który stoi tu obok
mówi żebym  nie narzekał. On przy−
jechał tu z Lędzin choć przecież na
Goławcu też coś się dzieje. 

— Aśka, Długi i Jacek to młodzi
bieruniacy z osiedla. Co was tutaj
przyciągnęło? Lubicie kabaret? 

— Kabaret też — mówi Aśka
— ale czekamy na Kukiza.

Rzeczywiście dla młodzieży
gwiazdą wieczoru był koncert
Pawła Kukiza i zespołu „Piersi”.
W tym dniu wypadły jego 38. uro−
dziny. Kilkutysięczna publiczność
chóralnie zaśpiewała artyście „sto
lat”. Kukiz zrewanżował się swo−
im fanom dobrze zagranym rocko−
wym koncertem, w którym domi−
nowały utwory między innymi za−
barwione góralskim folklorem.
Śpiewy tańce i krzyki długo wy−
pełniały tę jedną, jedyną noc. Roz−

palone w międzyczasie ognisko
oraz pokaz ogni sztucznych stwo−
rzyły wyjątkową oprawę tej naj−
krótszej w roku nocy. 

Warto w tym miejscu wspo−
mnieć, że organizatorem No−
cy Świętojańskiej jest trady−
cyjnie Stowarzyszenie Miło−
śników Ziemi Bieruńskiej

„Porąbek” który w tym roku
wspólnie z kopalnią „Piast”
zafundował nam wszystkim
świetną zabawę. Podziękowa−
nia należą się również sponso−
rom oraz funkcjonariuszom
straży miejskiej i policji któ−
rzy czuwali nad naszym bez−
pieczeństwem. 

WW dniu 17 czerwca br. po raz
pierwszy w Bieruniu zorgani−
zowany został z inicjatywy

Gminnej Komisji Rozwiązywa−
nia Problemów Alkoholowych
festyn „Bawimy się na trzeźwo”.
Zapraszając mieszkańców do
udziału zapewniono im program,
na który składały się konkursy
i zabawy dla dzieci i dorosłych.
Można też było otrzymać ulotki
informujące o zagrożeniach jakie
niesie alkohol oraz narkotyki.
Uczestnikom, wśród których
sporo było młodzieży przygry−
wał zespół muzyczny z Oświęci−
mia. 

Szkoda tylko, że nie dopisała po−
goda a intensywne opady skróciły
zabawę. Festyn sponsorowała w po−
staci rzeczowej firma DANONE Sp.

z o. o. z Bierunia, Przeznaczyła ona
nieodpłatnie organizatorom 30 palet
DANONKÓW, które z apetytem
skonsumowane zostały przez ma−
łych uczestników. 

Bogatsi o doświadczenia, zapra−
szamy do udziału w podobnym fe−
stynie, który zostanie zorganizowa−
ny na terenie KS „Piast” w dniu
26 sierpnia w godzinach od 15.00 do
22.00 na zakończenie wakacji. Sze−
rzej o programie festynu w następ−
nym numerze RODNI. 

ORGANIZATORZY

Festyn
udał się jednak

Pogoda nie zepsuła festynu

WW iększości z nas, zawód
psycholog kojarzy się
z licznymi problema−

mi, kompleksami, a nawet zabu−
rzeniami. W zasadzie słusznie,
ale dlaczego wstydzimy się przy−
znać przed znajomymi i rodziną,
że korzystamy z pomocy tego
specjalisty? No właśnie, nie
chcemy, żeby myślano o nas jak
o „wariatach”, żeby nie powie−
dzieć „czubkach”. Jesteśmy prze−
cież tacy „cool”, nic i nikt nas nie
obchodzi, nie wzrusza. Jesteśmy
tacy modni i silni. 

I tu zaczyna się problem stereoty−
powego myślenia naszego nowo−
czesnego i „uświadomionego” spo−
łeczeństwa. Nie obrażając nikogo,
niestety, muszę stwierdzić, że wciąż
wierzymy w mity o krasnoludkach. 

Drogi Czytelniku, pewnie drę−
czy Cię pytanie, czemu właśnie ja,
Piotrek, pozwalam sobie na te ostre
słowa krytyki. Otóż odpowiedź jest
prosta, bo sam jestem członkiem
naszego społeczeństwa. 

Moja przygoda zaczęła się
w 1998 roku. Jestem dysortogra−
fikiem. Zbliżała się matura i co za
tym idzie, strach. Bałem się nie
tyle egzaminu, co jego napisania.
Powszechnie wiadomo, że maturę
oblać można za popełnione w pra−
cy błędy ortograficzne. Zgłosiłem
się z moimi objawami do szkolne−
go pedagoga. To właśnie on skie−
rował mnie do psychologa. Nie
chciałem, żeby ktoś mnie widział,
przecież jestem normalnym face−
tem. Psycholog — to słowo
brzmiało jak wyrok. Ogarnął

mnie strach. Wyobrażałem sobie
jak będzie wyglądała moja pierw−
sza wizyta w Poradni Psycholo−
giczno−Pedagogicznej w Bieru−
niu. Myślałem, że będą na mnie
krzyczeć, że potraktują mnie jak
wariata, który zawraca głowę ja−
kimiś głupstwami. Właściwie za−
stanawiałem się czy w ogóle
pójść na umówione spotkanie.
Ciekawość wzięła górę nad stra−
chem. Poszedłem. 

Z perspektywy czasu wiem, że
była to jedna z najmądrzejszych
decyzji, jakie dotąd podjąłem.
Przede wszystkim okazało się, że
nikt tam na nikogo nie krzyczy,
nikt nie bagatelizuje problemów
osób korzystających z pomocy,
ale najważniejsze, że nikt nie po−
traktował mnie jak wariata. 

Moja pierwsza wizyta to jedno
wielkie rozczarowanie, ale w po−
zytywnym sensie. Szybko okazało
się, że nie jestem sam, że inni też
mają problemy, takie jak ja, często
nawet o wiele gorsze. Okazało się,
że psycholog to wcale nie jest
ktoś, kto zajmuje się „czubkami”.
Zrozumiałem, że to wcale nie tak,
jak się powszechnie uważa. Ponie−
waż główny problem, z jakim się
zgłosiłem to dysortografia, trafi−
łem pod opiekę p. Agnieszki
Błach i p. Małgorzaty Langer.
To właśnie one pokazały mi jak ra−
dzić sobie z problemami, które do−
tyczą wielu ludzi. Uświadomiły
mi, na czym tak naprawdę polega
mój problem, i że to wcale nie
zmniejsza mojej wartości. Ciężko
się napracowały, żebym uwierzył

w siebie, w swoje możliwości.
Przede wszystkim pomogły mi
podjąć jedną z trudniejszych decy−
zji, jaką jest wybór kierunku stu−
diów. Udzieliły wielu cennych
rad. Pomogły mi sprecyzować mo−
je oczekiwania, zainteresowania.
Powiedziały, że socjologia to na−
uka, która powinna spełnić moje
oczekiwania i dać satysfakcję.
Okazały mi wiele serca, życzliwo−
ści, poświęciły mi swój cenny
czas. Dziś jestem studentem I roku
socjologii i wiem, że psychologów
nie trzeba się bać. 

W tych paru zdaniach chciałem
przedstawić nie tylko postawę p.
Agnieszki Błach i p. Małgorzaty
Langer, ale wszystkich pracowni−
ków tej instytucji. Chciałem poka−
zać jak wygląda wizyta w takiej po−
radni, ale przede wszystkim, chcia−
łem uświadomić, jak nie należy
myśleć o psychologu i innych pra−
cownikach poradni (logopedach,
pedagogach). 

Moim celem było podziękowa−
nie pracownikom Poradni Psycho−
logiczno−Pedagogicznej w Bieru−
niu przy ul. Kościelnej 3, ale rów−
nież zdemaskowanie mitu, jaki
przez lata wytworzył się w naszych
umysłach. 

Kochani Czytelnicy, otóż nie na−
leży się bać wizyty u psychologa,
bo on pomaga ludziom takim jak
my, bo to wcale nie czyni nas wa−
riatami, bo w końcu, każdy z nas
ma problemy i czasem nie potrafi
ich sam rozwiązać. Jesteśmy tylko
ludźmi i to wcale nie przestępstwo
przyznać się, że coś nas trapi. 

Jeśli macie jakiekolwiek proble−
my, zawsze możecie skorzystać z po−
mocy tej placówki. Jeśli choć jeden
człowiek zmienił zdanie na temat wi−
zyty u psychologa, to uważam, że
warto było napisać te parę słów. 

PIOTR
Od redakcji: Ze zrozumiałych

względów nie podajemy
nazwiska autora 

Śladem naszych publikacji

Nie taki psycholog straszny... 
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Nagrody otrzymało 69 z 418
uczniów kończących klasy ósme,
w tym: 

Ze Szkoły Podstawowej Nr 1: 
Grabowski Rafał, Baran Eweli−

na, Boroń Dominika, Drasek
Agnieszka, Jaromin Maria, Kosek
Katarzyna, Wójcik Ewelina, Puko−
wiec Michał, Rembiesa Lucyna,
Kulska Anna, Berger Beata, Kocu−
rek Monika, Porwit Marta, Cho−
rzewska Marzena, Flak Aleksandra,
Gorywoda Karolina, Graca Korne−
lia, Kowal Magdalena, Kubica Alek−
sandra, Lipińska Justyna, Orocz Be−
ata, Początek Agnieszka, Wasztyl
Agnieszka, Karwat Sebastian, Szku−
cik Krystian, Kisielewska Agata Ko−
tlorz Anna, Kostyra Dominika. 

Ze Szkoły Podstawowej Nr 3: 
Adamski Robert, Chojowska

Agata, Klimek Dariusz, Rola Mire−

la, Berezowski Michał, Garbus
Paulina, Juda Damian, Kowalik
Adrian, Kruszyna Magdalena,
Kucz Dorota, Leszczyńska Ewa,
Występek Katarzyna, Domaradzki
Andrzej, Ganobis Maria, Gabryś
Alicja, Kajor Magdalena, Kramar−
czyk Mateusz, Pieczonka Patrycja,
Rogalski Mariusz, Tarasiuk Artur,
Kocur Anna, Rólka Aneta, Wójcik
Magdalena, Zimnoch Anna, Fel−
kowski Łukasz, Rak Ewa, Trzoń−
ska Agnieszka, Fudali Ilona, Ma−
jewski Przemysław, Żurek Sonia,
Jaromin Barbara, Klęczar Ma−
riusz, Miś Elżbieta, Szczygieł Kata−
rzyna, Biela Agata, Cichoń
Agnieszka, Kamińska Anna, Klen−

czar Barbara, Kucz Katarzyna,
Pietrusa Karolina. 

Nagrody książkowe otrzymali tak−
że uczniowie ze Szkoły Podstawowej
Nr 1 za następujące osiągnięcia: 
Pękala Tomasz — I miejsce

w Ogólnopolskim Konkursie 
Literackim na Baśń

Kowalczyk Artur — I miejsce sty−
lem dowolnym

Miernik Anna — II miejsce na
200 m stylem dowolnym

Krzykawska Anna — III miejsce
na 100 m stylem grzbietowym

Kulski Gabriel — III miejsce na
100 m stylem klasycznym w Mi−
strzostwach Śląska Dzieci i Mło−
dzików w pływaniu. 

Drożdżewicz Rafał, Godziek Woj−
ciech, Wajda Damian, Sumera
Rafał, Ksol Sebastian, Kocurek
Rafał — II miejsce drużynowo
w Wojewódzkich Sztafetowych
Biegach Przełajowych. 
Kordowski Łukasz, Wyszkowski
Przemysław, Watoła Piotr, Siuśta
Mateusz, Wielechowski Piotr,
Szukalski Dariusz, Kocurek Ra−
fał, Kulski Gabriel — II miejsce
drużynowo w pływaniu w Woje−
wódzkich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej. 

Uczniowie Gimnazjum: 
Elżbieta Jedlińska, Zofia Sta−

choń, Monika Szwajda, Ewelina Py−
da, Edyta Waliczek, Wioletta Mącz−
ka, Judyta Hachuła, Justyna Marci−
nowska, Marzena Szklarczyk, An−
na Duda, Roksana Pikor, Barbara
Bednarczyk, Dorota Wójcik otrzy−
mały nagrody za zdobycie wyróżnie−
nia w finale wojewódzkim za prze−
wodnik „osobliwości województwa
śląskiego — drewniane kościoły ziemi
pszczyńskiej”, a Mariusz Tamowski
za zdobycie I miejsca w wojewódz−
kim konkursie biblijnym. 

Najlepsi sportowcy
otrzymali plecaki: 

ze Szkoły Podstawowej Nr 1
Kowalczyk Artur i Kostka Joanna
ze Szkoły Podstawowej Nr 3

Karliński Grzegorz
a z Gimnazjum Nr 1

Kidoń Ilona i Godziek Tomasz.

Nagrody dla najlepszych uczniów

OO steoporoza jest poważ−
nym i rosnącym proble−
mem zdrowotnym na

całym świecie. W Stanach
Zjednoczonych — Europie
i Japonii dotyka około 75 mi−
lionów ludzi: 
! jedną na trzy kobiety 

po menopauzie; 
! większość kobiet

w podeszłym wieku; 
! i znaczącą liczbę mężczyzn. 

Osteoporoza może być nazwana
potocznie „cichym złodziejem”, po−
nieważ często pozostaje nierozpo−
znana, aż do wystąpienia złamań.
Jest to choroba, w której kości stają
się kruche i łatwo się łamią, nawet
w wyniku niewielkich urazów. Czę−
sto kręgi kręgosłupa, a rzadko bio−
dro, łamie się samoistnie pod cięża−
rem ciała. Osteoporoza dotyczy tak
ludzi starszych, jak i młodszych,
szczególnie kobiety w okresie pierw−
szych dziesięciu lat po menopauzie.
Osoby długotrwale przyjmujące leki
przeciwkrzepliwe, przeciwdrgawko−
we, leki moczopędne, hormony kory
nadnerczy, cierpiący na pewne zabu−
rzenia hormonalne: nadczynność tar−
czycy, chorobę Cushinga, cukrzycę
mogą być także dotknięte osteoporo−
zą. Osteoporoza jest często rozpo−
znawana przypadkowo w wyniku
badania gęstości kości densytome−
trem. Badanie wykonywane w nad−
garstku lub kręgosłupie ma taką sa−
mą wartość. Densytometria jest bez−
bolesna i trwa kilka minut. 

Aby zapobiec wystąpieniu oste−
oporozy, lekarze zalecają, aby ko−
biety wykonywały badanie kości
przed menopauzą, a następnie przy−

najmniej raz w roku po menopau−
zie, gdyż przeciętny roczny stopień
utraty kości wynosi od 1% do 2%
u kobiet rocznie. U mężczyzn nato−
miast od 0,2% do 0,5% rocznie. 

Najczęstszą przyczyną utraty
kości u kobiet jest niedobór estro−
genów, jako skutek menopauzy lub
usunięcia jajników. U mężczyzn do
utraty kości może przyczynić się
niedobór androgenów. Inne czyn−
niki będące dla chorych zagroże−
niem przyspieszoną utratą masy
kości obejmują: nowotwory złośli−
we (np. szpiczak mnogi), nieprawi−
dłowości metaboliczne, choroby
przewodu pokarmowego, palenie
tytoniu, nadmierne spożywanie al−
koholu, czynniki genetyczne. 

Złamania spowodowane oste−
oporozą są związane ze skróce−
niem oczekiwanej długości życia
i obniżoną jego jakością. A zatem
w chorobie, która nie może zostać
wyleczona, jedynym logicznym
rozwiązaniem jest zapobieganie. 

Zadbaj o siebie — Osteoporoza

Cichy złodziej

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY!!!!!! 
Na badanie OSTEOPOROZY

10 i 11 lipca
w SAMODZIELNYM

PUBLICZNYM ZAKŁADZIE
OPIEKI ZDROWOTNEJ

w BIERUNIU
ul. Chemików 37

ZAPISY i REJESTRACJA
TELEFON: 216−16−04

CENA 35 zł 
Dla pacjentów ZOZ Nr 1

w Bieruniu przy ul. Chemików 37
Badania osteoporozy

wykonywane będą bezpłatnie. 

Łatwiejszy
przejazd

PPrrzzeejjaazzdd kkoolleejjoowwyy nnaa uullii-
ccyy WWaawweellsskkiieejj ddoośśćć ddłłuuggoo
ssttaannoowwiiłł uuttrraappiieenniiee kkiieerrooww-
ccóóww.. PPoonniieewwaażż jjeesstt ttoo
uucczzęęsszzcczzaannaa ddrrooggaa wwoojjee-
wwóóddzzkkaa,, pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee
rreemmoonnttuu ww ttyymm mmiieejjssccuu nniiee
bbyyłłoo sspprraawwąą łłaattwwąą..

Mimo to, udało się — dzięki
dobrej organizacji — naprawić
przejazd w ciągu trzech dni.
Wspólnym wysiłkiem firm „RO−
MATOR” i „DROGIN” oraz
Urzędu Miasta Bieruń, Kopalni
„Piast” i PKP, prace zostały wy−
konane w planowanym zakresie
i terminie. Znacznie też, popra−
wiło się bezpieczeństwo ruchu
samochodowego i kolejowego
na przejeździe. Wykonawcy —
za naszym pośrednictwem −dzię−
kują władzom Bierunia za odde−
legowanie funkcjonariuszy Stra−
ży Miejskiej do kierowania ru−
chem w czasie remontu, co
znacznie poprawiło płynność ru−
chu i bezpieczeństwo kierowców
i pracowników. 



LL II PP II EE CC44
GGmmiinnaa BBiieerruuńń NNoowwyy bbyyłłaa

ggmmiinnąą ssttoossuunnkkoowwoo mmłłooddąą,, ppoo-
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ddwwoorrsskkiicchh ttjj.. ZZaabbrrzzeegg ii SSoolleecc-
PPoorrąąbbeekk ww 11887700 rrookkuu ii ww
zzwwiiąązzkkuu zz ttyymm nnaasszzaa OOSSPP jjeesstt
tteeżż ssttoossuunnkkoowwoo mmłłooddąą jjeeddnnoosstt-
kkąą ppoowwssttaałłąą wweeddłłuugg ooffiiccjjaallnnyycchh
zzaappiissóóww ww 11992255 rrookkuu.. 

Można przypuszczać, że już
przed 1925 rokiem działała lepiej
lub gorzej zorganizowana jednost−
ka lub pogotowie przeciwpożarowe
w majątku Solec−Porąbek, gdyż
stamtąd otrzymaliśmy pierwszą si−
kawkę. 

Z inicjatywy ówczesnego na−
czelnika gminy — Bieruń Nowy
pana Bartłomieja Jaromina usta−
lono w dniu 24.06.1925r. zebranie
organizacyjne w celu powołania do
życia Ochotniczej Straży Pożarnej,
a 25.08.1925r. odbyło się Walne
zebranie, gdzie ukonstytuował się
Zarząd — przyjęto statut związko−
wy i ustalono składkę. OSP liczyła
w tym czasie 38 członków. Pierw−
szą sikawkę i hełmy skórzane
otrzymano z majątku Solec−Por−
ąbek, a w niedługim czasie zaku−
piono nową sikawkę czterokołową
na zaprzęg konny. Remizą była
szopa przy obecnej ulicy Wawel−
skiej 45. 

W październiku 1933 r. poru−
szano w gronie zainteresowanych
czynników sprawę budowy remizy
przy obecnej ul. Remizowej 19,
a 04.11.1933r. wybrano komitet
budowy remizy. 

W międzyczasie zbierano fundu−
sze, zwożono materiały budowlane
i przygotowano projekt budowy re−
mizy. 23.05.1934 r. przystąpiono
do budowy, 30.05.1934 r. poświę−
cono kamień węgielny,
a 22.07.1934 nastąpiło otwarcie
i poświęcenie remizy. 

28.02.1935 r. powstał przy OSP
oddział żeński tzw. Drużyna sama−
rytańska. 

W południe 21.03.1935 r. po−
wstał masowy pożar w dzielnicy
Zabrzeg Bierunia Nowego przy dzi−
siejszej ulicy Patriotów, który una−
ocznił mieszkańcom co to znaczy
dobrze zorganizowana, wyszkolona
i wyposażona Ochotnicza Straż Po−
żarna. 

W gaszeniu pożaru brały udział
OSP z sąsiednich miejscowości:
Bierunia Starego, Chełmu Śl., Babic
i Brzezinki koło Oświęcimia. 

Latem 1935 r. obchodzono uro−
czyście 10−cio lecie istnienia OSP. 

W 1937 powstaje przy OSP or−
kiestra dęta 20.04.1939 OSP otrzy−
muje pierwszą motopompę M−400
produkcji czechosłowackiej zaku−
pioną przez gminę zbiorową Bieruń
Nowy. Cała straż była umunduro−

wana w mundury wyjściowe i bojo−
we. 

OSP Bieruń Nowy brała też
udział w dużych pożarach jak: pożar
w fabryce papy dachowej, Koszycki
i Lieber w Bieruniu Nowym oraz
Nasycalni Podkładów Kolejowych
w Chełmie Wielkim (Śląskim). 

W czasie okupacji hitlerowskiej
w latach 1939−1945 OSP kierowana
była jednoosobowo przez komen−
danta (Brandmeistra) i podlegała
policji. 

Ze względu na brak mężczyzn
(powołani do wojska) utworzono
z młodzieży powyżej 14 lat przy−
musową OSP. W owym czasie OSP
została wyposażona w motopompę
M−800, drabiną wysuwaną dwu−
przęsłową, węże, hełmy oraz meta−
lową przyczepkę na kołach ogu−
mionych do przewożenia moto−
pompy i sprzętu. 

Przyczepa dopinana była do si−
kawki czterokołowej ciągnionej
przez konie względnie sama przy−
czepa przez strażaków. 

W czasie działań wojennych,
w styczniu 1945 roku budynek re−
mizy uległ częściowemu zniszcze−
niu, a sprzęt skompletowano; moto−
pompę i wózek na sprzęt naprawio−
no z części zakupionych z demobi−
lu, dzięki druhom Czesław Wojtal,
Czesław Wieczorek, Antoni
Drozd. 

W 1947 roku utworzono znowu
przy OSP drużynę żeńską oraz or−
kiestrę dętą. 

W październiku 1949 zakupiono
na przetargu samochód ciężarowy
„FOR−GAZ A−A” który po nie−
zbędnym remoncie i zakupieniu
ogumienia służył nam do 1956 roku
jako samochód bojowy. 

W latach czterdziestych i pięć−
dziesiątych OSP organizowała za−
bawy, festyny oraz przedstawienia
teatralne, a uzyskane fundusze po−
służyły na zakupy: mundurów, sa−
mochodu oraz instrumentów dla
orkiestry. 

W listopadzie 1955 OSP otrzy−
muje typowy samochód bojowy
GM−8 na podwoziu Star 20. Wraz
z nowym samochodem otrzymali−
śmy nową motopompę, komplet
węży tłoczonych, umundurowanie
bojowe i uzbrojenie osobiste. 

Po reaktywowaniu związku OSP
nastąpiło znowu wielkie ożywienie
i do straży wstąpiło dużo młodzie−
ży. W tym czasie tj. koniec lat pięć−
dziesiątych i początek lat sześćdzie−
siątych nasza OSP była bardzo
prężna i w ramach kampanii odwo−
dowej miała duży udział w akcjach
gaśniczych, ratowniczych i prze−

ciwpowodziowych nawet poza
gminami naszego powiatu a nawet
województwa. 

W kwietniu 1957 roku w czasie
jazdy do pożaru lasu nasz samo−
chód bojowy ulega wypadkowi
w centrum Imielna, ludziom nic
się nie stało, a samochód na koszt
gminy został naprawiony. 

W latach sześćdziesiątych na
koszt gminy budynek remizy zo−
stał wyremontowany, dobudowa−
no jedno piętro wspinalni, zbudo−
wano syrenę elektryczną na dachu,
a ludzie jednolicie umundurowani
w mundury wyjściowe i bojowe. 

W remizie zainstalowano tele−
fon o numerze 88, a dzięki stara−
niom prezesa Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska pana Janu−
sza Żmudy i ówczesnego naczel−
nika OSP druha Czesława Wie−
czorka remiza otrzymała połącze−
nie całodobowe, a w dalszej kolej−
ności cała gmina. 

W centrum gminy przy ul. Wa−
welskiej zostaje wybudowany
podziemny zbiornik wody do ce−
lów pożarniczych o pojemności 35
metrów sześciennych, a w dalszej
kolejności wodociągi z hydranta−
mi co bardzo poprawiło zaopatrze−
nie wodne i sprawność OSP. 

16.04.1979 nasz samochód bo−
jowy GM−8 Star 20 zostaje oddany
na złom i przez prawie dwa lata je−
steśmy pozbawieni środka trans−
portu, mimo to bierzemy udział
w akcjach gaśniczych i zawodach
dojeżdżając czym się dało. 

Dopiero 02.01.1980 r. OSP
otrzymuje samochód ale tylko
GLM−Żuk, gdyż innego dla nas nie
było, chociaż inne OSP otrzymy−
wały większe samochody. 

Rok 1984 nadeszła radosna wia−
domość, będzie budowa garaży

i świetlicy oraz remont pozostałej
części budynku. 

W latach 1984/86 wybudowano
nowe garaże oraz wyremontowano
pozostałą część budynku remizy,
którą wyposażono w instalację sani−
tarną oraz centralne ogrzewanie.
W 1987 roku otrzymujemy z ko−
mendy rejonowej ZSP Tychy uży−
wany samochód bojowy GMB 2/8
Star 266 przy którym stale coś trze−
ba było naprawiać i po dwóch latach
zostaje zamieniony na GBA 2,5/16
też nie nowy bo po 9−cio letniej służ−
bie w ZSP Tychy. Jesienią 1987 r.
zostaje rozpoczęta budowa świetlicy
jako osobny parterowy budynek.
Prace te były finansowane przez
U.M. Tychy i czynów społecznych
OSP oraz zaangażowaniu społe−
czeństwa Bierunia Nowego. Był na−
wet dwuletni postój na budowie. Do−
piero po usamodzielnieniu gminy
Bieruń przy finansowym wsparciu
U. M. Bieruń budowa ruszyła i zo−
stała szczęśliwie zakończona. 

Oficjalne otwarcie świetlicy śro−
dowiskowej nastąpiło 05.09.1992 r.
gdzie odbyła się uroczysta sesja 
Rady Miejskiej Bierunia. 

Warto w tym miejscu wspomnieć,
że dzięki dużemu zaangażowaniu
i ofiarnej pracy takich członków jak:
śp. Piotr Zakrzewski, śp. Józef
Świerkosz, śp. Zygmunt Stolarz,
śp. Alojzy Jurecki, Edward Rupa,
Norbert Gonszcz, Czesław Wie−
czorek, Brunon Rupa, Andrzej
Kokot, Jerzy Lenard, Piotr Sza−
frański, Rajmund Moczala, Ro−
bert Kucz, Jan Jesiak; budowa zo−
stała w ogóle rozpoczęta i doprowa−
dzona do szczęśliwego zakończenia. 

Miasto Bieruń funduje OSP
sztandar, który zostaje oficjalnie
przekazany i poświęcony na zakoń−
czenie Dni Bierunia w dniu
27.09.1992 r. 

Rok 1992 był bardzo pracowity
dla naszych strażaków, od wiosny
do jesieni prawie każdego dnia OSP
była wzywana do akcji gaśniczych
(pożary lasów, łąk) nawet byliśmy
wzywani do takich miejscowości jak
Olkusz czy Kuźnia Raciborska. 

Tego samego roku gmina zaku−
puje dla nas nową motopompę M−
600 WAJAX, motopompę pływają−
cą AQAFAST, agregat prądotwór−
czy BOSCH z lampami, stojakami
i kablami, radiotelefony samochodo−
we i nasobne, odpowiednią ilość wę−
ży tłocznych, umundurowane bojo−
we i uzbrojenie osobiste, uzupełnio−
no braki w umundurowaniu wyj−
ściowym oraz inny drobny sprzęt. 

Dzięki staraniom komendanta
gminnego druha Andrzeja Drogo−

sza i druha Czesława Wieczorka
gmina zakupuje w dniu 29.11.1993
nowoczesny samochód bojowy
GCBA 5/32 JELCZ 010 jest to
czwarty egzemplarz w kraju, który
po dotarciu zostaje w styczniu 1994
roku poświęcony i uroczyście prze−
kazany do służby, a używany samo−
chód GBA 2,5/16 Star 244 przeka−
zany OSP Bojszowy Nowe w dniu
07.04.1994. 

W czerwcu 1995 roku OSP ob−
chodzi uroczystość 70−cio lecia. 

Lipiec 1997 wielka powódź, zo−
staje przerwany wał przeciwpowo−
dziowy na rzece Przemszy w Czar−
nuchowicach, nasza OSP jest ponad
tydzień w akcji przeciwpowodzio−
wej oraz w usuwaniu jej skutków. 

28.01.1999 gmina zakupuje dla
nas samochód LUBLIN II 3,5 tony
typu Furgon, który został przebudo−
wany jako samochód gaśniczy GLM
z możliwością przewożenia innego
sprzętu ratowniczego i gaśniczego
w przyszłości, według założeń pro−
jektowych druha Czesława Wie−
czorka. Samochód ten będzie po−
święcony i oficjalnie dzisiaj przeka−
zany do służby. 

Od 1945 roku do 31.05.2000 OSP
Bieruń Nowy brała udział w 778 ak−
cjach gaśniczych, ratowniczych,
przeciwpowodziowych i innych na
swoim terenie działania oraz w ra−
mach kampanii odwodowej. 

Na dzień dzisiejszy OSP Bieruń
Nowy jest w posiadaniu: 
1. Samochód bojowy

GCBA 5/32 Jelcz 010
2. Samochód bojowy

GLM 8 Lublin II
3. Motopompa M600 WAJAX
4. Motopompa pływająca AQA−

FAST MAXIMUM
5. Agregat prądotwórczy BOSCH

3,7 KV z osprzętem
6. Motopompy M800 do kasacji
7. Drabina aluminiowa zestawiana
8. Sprzęt warsztatowy jak kompre−

sor, ładowarki akumulatorów sa−
mochodowych i lamp nasobnych
RC−12

9. Piła łańcuchowa do drewna
HUSQVARNA

10. Węże tłoczne W75 i W52 
w ilości odpowiadającej dla obu
samochodów

11. Armatura wodna i wężowa na
wyposażeniu w/w samochodów

12. Syrena elektryczna z selektyw−
nym wywoływaniem

13. Radiotelefony nasobne i samo−
chodowe

14. Uzbrojenie osobiste: nowocze−
sne mundury bojowe i koszaro−
we, hełmy, toporki, pasy i buty

15. Komplet aparatów powietrz−
nych AP−3 (otrzymanych nie−
dawno z KM PSP Tychy) 

16. Mundury wyjściowe dla prawie
wszystkich strażaków

17. Sprzęt świetlicowy 
(telewizor, odtwarzacz video,
stół do ping−ponga) 

18. Sprzęt biurowy z komputerem

Na dzień dzisiejszy OSP Bieruń
Nowy liczy: 

− członków czynnych — 33
− członków popierających — 10
− członków młodzieżowej

drużyny pożarniczej — 7
− członków honorowych — 1

Od założenia w 1925 roku do
chwili obecnej strażą kierowali: 

PREZESI NACZELNICY
lata 1925−1939

Bolesław Zboiński, Paweł Sta−
reczek, Emanuel Salwiczek Mar−
cin Przewoźnik, Tomasz Michałek
Józef Klucz, Karol Chrostek Mar−
cin Przewoźnik, Paweł Stareczek
Paweł Rembierz, Osfald Bendel,
Franciszek Janik

okupacja 1939−1945
Brandmeister 

— Wilchelm Stareczek

PREZESI NACZELNICY
Emil Wieczorek Józef Klucz,

Klemens Tomala Paweł Rembierz,
Kazimierz Repeć,  Emanuel Klima,
Antoni Parkitny, Czesław Wieczo−
rek, Mieczysław Rychły Norbert
Gonszcz, Stefan Głowacki Edward
Rupa,  obecny Zarząd OSP to: 

PREZES: Norbert Gonszcz
NACZELNIK: Rober Kucz
Z−CA NACZELNIKA:

Bronisław Lamik
SEKRETARZ: Brunon Rupa
SKARBNIK:

Czesław Wieczorek
CZŁ. ZARZĄDU:

Krzysztof Kała
GOSPODARZ: Edward Rupa

Opracował
d−h CZESŁAW WIECZOREK

Materiały pomocnicze: 
1. Jednodniówka jubileuszowa 

10−lecia OSP Bieruń Nowy. 
2. Księga pamiątkowa. 
3. Protokoły z zebrań

sprawozdawczych. 
4. Przekazy ustne OSP 

p. Rembierza Pawła. 
5. Moje własne przeżycia w czasie

59−lat pełnienia służby w OSP
Bieruń Nowy. 

Strażackie dzieje

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciw−
działaniu alkoholizmowi nakłada na gminy obowią−
zek realizacji następujących zadań własnych: 
! zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i re−

habilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 
! udzielanie rodzinom, w których występują proble−

my alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed prze−
mocą w rodzinie, 

! prowadzenie profilaktycznej działalności informa−
cyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, 

! ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofa−
nia zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia na
miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontro−
lę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami, 

! wspomaganie działalności instytucji, stowarzy−
szeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych. 
Ustawodawca wprowadził limitowanie sprzedaży na−

pojów alkoholowych. Rada Gminy ustala liczbę punk−
tów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 %
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoży−
cia poza miejscem sprzedaży. Zezwolenia na sprzedaż
alkoholu zarówno w gastronomii jak i na wynos wydaje
Burmistrz po zasięgnięciu opinii Zarządu Miasta. Ze−
zwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się
oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów: 

1/ do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, 
2/ powyżej 4,5 do 18 % zawartości alkoholu, 
3/ powyżej 18 % zawartości alkoholu. 
Opłaty za udzielone zezwolenia pobierane są co−

rocznie. Wysokość opłaty odnoszona jest do ceny
5 lub 20 litrów spirytusu luksusowego, który jest

miernikiem rocznej opłaty i zależy od rodzaju napo−
jów, którymi chce handlować zainteresowana osoba. 

Opłatę pobiera się od każdego rodzaju napojów al−
koholowych i musi być ona uiszczona do końca
stycznia roku, w którym ma być prowadzona sprze−
daż. Opłata za dany rok musi być wpłacona w cało−
ści. W przypadku przekroczenia progów obrotu za−
wartych w ustawie, obowiązują podwyższone opłaty.
Nie uiszczenie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwo−
lenia. Obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy
do kompetencji Ministra Gospodarki. 

Środki uzyskane z udzielonych zezwoleń mogą
być wykorzystane jedynie na realizację gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania proble−
mów alkoholowych, który co roku uchwala Rada
Miejska. Podane wyżej zadania własne wymagają
nakładów na ich realizację. Istnieje prosta zależ−
ność, im większa baza zlokalizowana na terenie
gminy przeznaczoną do realizacji profilaktyki,
tym potrzeba więcej środków. Jest sprawą oczywi−
stą, że władze gminy są zainteresowane, aby środ−
ki uzyskane za udzielone zezwolenia na sprzedaż
alkoholu zapewniły pełną realizacją Programu
Profilaktyki. W tym miejscu pojawia się podwójna
moralność. Sięgając ponownie do ustawy, tym ra−
zem należy zatrzymać się na art. 1, który stanowi
m. in, że jednostki samorządu terytorialnego są
obowiązane do podejmowania działań zmierzają−
cych do ograniczania spożycia napojów alkoholo−

wych oraz zmiany struktury ich spożywania. Trud−
no pogodzić jedną z podstawowych zasad zawar−
tych w ustawie z realiami ekonomicznymi. Proble−
mu tego nie potrafił również rozwiązać ustawo−
dawca, który nie rozwinął myśli zawartych
w przytoczonym wyżej art. 1 ustawy, ani nie
wskazał jak pogodzić intencje z narzuconymi wy−
mogami realizacji zadań. Od momentu umożliwie−
nia radom gmin ustalania liczby punktów sprzeda−
ży napojów alkoholowych zawierających powyżej
4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczo−
nych do spożycia poza miejscem sprzedaży wzro−
sła we wszystkich gminach liczba punktów sprze−
daży napojów alkoholowych. Liczba ta była zwią−
zana z lokalną specyfiką, istniejącym nasyceniem
terenu w punkty sprzedaży, rozśrodkowaniem
punktów, obrotem odnoszącym się do mieszkań−
ców kupujących alkohol względnie przyjezdnych
w przypadku miejscowości letniskowych. 

Liczba udzielonych zezwoleń we wszystkich gmi−
nach ustabilizowała się. Wzrost jej związany jest
z rozbudową mieszkaniową, handlową itd. 

Należy pamiętać, że alkohol jest towarem, którym
można handlować po spełnieniu określonych warun−
ków. Aby handel był opłacalny musi być obrót. Ob−
rót zapewniają większe skupiska np. osiedla miesz−
kaniowe. Handlować można po uzyskaniu zezwole−
nia i uiszczeniu opłaty. Warunek ten powoduje, że

prowadzący sprzedaż, zwłaszcza w miejscowościach
wiejskich rezygnują ze względu na wysokość opłat. 

Odnosząc uwarunkowania opisane wyżej do Bie−
runia należy stwierdzić, że ustalona w 1997 roku
liczba 15 punktów sprzedaży napojów alkoholo−
wych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży została zwiększona do 24 po upływie kil−
ku lat. W tym czasie zwiększyła się liczba punktów
sprzedaży piwa oraz liczba punktów sprzedających
napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia na
miejscu. wielkość środków zaplanowanych z tytułu
udzielonych zezwoleń przyjęta do budżetu wynosi
120.000 zł. Pod taką kwotę ustalono preliminarz
wydatków na zadania zawarte w Gminnym Progra−
mie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alko−
holowych na 2000 r. 

Porównując Bieruń do innych gmin o zbliżonej
lub mniejszej liczbie mieszkańców można stwier−
dzić, że liczba 24 punktów sprzedaży alkoholu wy−
sokoprocentowego na wynos jest wyraźnie niższą
od liczby podobnych punktów w innych gminach.
Łączna liczba sprzedaży alkoholu o różnej procen−
towej zawartości również jest niższa. Powoduje to
prostą zależność, że skoro mniej punktów to mniej−
szy obrót. Mniej punktów, mniejszy obrót to mniej
środków na realizację profilaktyki i to jest faktem.
Problemy związane z nadużywaniem alkoholu we
wszystkich gminach istnieją i to również jest fakt. 

JERZY STOK

Podwójna moralność

Druch Czesław Wieczorek jest
nestorem naszych strażaków



Czynniki uszkadzające staw
i powodujące w nim zmiany
zwyrodnieniowo−wytwórcze
mogą być różnorodne. Najczę−
ściej chodzi o działanie mecha−
niczne. Może to być uraz bezpo−
średni lub pośredni, lub też po−
wtarzające się mikrourazy albo
nadmierne obciążenia, związane
np. z pracą zawodową lub upra−
wianiem sportu. Jednakże nawet
nie przekraczające wytrzymało−
ści tkanek obciążenia mecha−
niczne mogą prowadzić do
zmian zwyrodnieniowo−wytwór−
czych, jeśli działają na staw nie−
prawidłowo zbudowany lub wa−
dliwie ustawiony. Chodzi tu naj−
częściej o wrodzoną lub nabytą
koślawość, szpotawość, skoliozę
lub dysplazję luksacyjną biodra.
Do uszkodzenia stawów docho−
dzi również w przebiegu ropne−
go zapalenia stawów, w choro−
bach metabolicznych, którym
towarzyszy odkładanie się
kryształów w stawach, jak np.
dna moczanowa, w chorobach
gruczołów dokrewnych, m.in.
w zaburzeniach funkcji tarczy−
cy, w cukrzycy oraz w proce−
sach układowych zapalnych na−
rządu ruchu, jak w reumatoidal−
nym zapaleniu stawów, ze−
sztywniającym zapaleniu sta−
wów kręgosłupa lub w łuszczy−
cowym zapaleniu stawów. 

Zmiany zwyrodnieniowe sta−
wów mają zwykle swój początek
w chrząstce stawowej. Na sku−
tek działania czynników szko−
dliwych powstają w chrząstce
szczeliny i pęknięcia, przez któ−
re maź stawowa może przenikać
przy wzroście ciśnienia śród sta−
wowego do nasady kostnej,
w której tworzą się torbiele zwy−
rodnieniowe. Może dochodzić
do mikrozłamań kostnych bele−
czek podchrzęstnych. W skutek
rozluźnienia torebki stawowej
spowodowanego uszkodzeniem
więzadeł lub ubytkiem chrząstki
dochodzi do rozchwiania nasad
kostnych i wytwarzania się wału
kostnego wokół krawędzi nasad.
Na zdjęciu rentgenowskim daje
to obraz tzw. osteofitów. W póź−
niejszym okresie zmian zwyrod−
nieniowo−wytwórczych może
dochodzić do przerostu błony
maziowej, do wytworzenia się
soplowatych kosmków. Takie
oderwane kosmki tworzą kamy−
ki chrzęstne (niewidoczne w rtg)
lub kostne, które blokując staw
mogą powodować wtórny od−
czyn zapalny: napadowy ból
i wysięk. Wtórny odczyn zapal−
ny stawu może też się wytwo−
rzyć wskutek zaklinowania ode−
rwanych fragmentów uszkodzo−
nych łąkotek lub samej chrząstki
stawowej, wreszcie wskutek
dłużej trwającego obciążenia już
zmienionego, zniekształconego
w swej budowie stawu. Zmiany
zwyrodnieniowe mogą nie po−
wodować żadnych objawów po−
za niewielkim ograniczeniem
zakresu ruchów. Tam jednak,
gdzie staw zmieniony narażony
jest na obciążenie ciężarem cia−
ła, gdzie obciążony jest działa−
niem sił ściskających, pojawia
się ból. Dopiero wtedy mówimy
o chorobie zwyrodnieniowej sta−
wu. Cechą tego bólu jest to, że
pojawia się on tylko przy ruchu,
a zwłaszcza przy ruchu z obcią−
żeniem. Po dłuższym przeciąże−
niu ból może jeszcze utrzymy−
wać się w spoczynku nawet
przez parę godzin. W zasadzie
utrzymywanie się bólu w bezru−
chu świadczy o nawarstwiają−
cym się wtórnym odczynie za−
palnym. Ograniczenie ruchomo−
ści może być spowodowane bó−
lem lub progami kostnymi.
W chorobie zwyrodnieniowej

stawu — w odróżnieniu od cho−
rób zapalnych — nie następuje
zrost włóknisty lub kostny, pro−
wadzący do całkowitego ze−
sztywnienia stawu. 

Zmianom zwyrodnieniowym
stawów towarzyszy charaktery−
styczny obraz radiologiczny. Co−
raz powszechniej stosowane jest
badanie ultrasonograficzne na−
rządu ruchu. W badaniach labo−
ratoryjnych nie stwierdza się za−
zwyczaj objawów, świadczących
o ogólnoustrojowym lub rozle−
głym odczynie zapalnym. Nie−
kiedy tylko, przy wtórnym powi−
kłaniu zmian zwyrodnieniowych
procesem zapalnym wysięko−
wym, stwierdza się przejściowe
podwyższenie laboratoryjnych
wskaźników zapalnych. 

W każdym przypadku zmian
zwyrodnieniowych stawów nale−
ży ustalić, jaka może być ich
przyczyna. Jeśli są bóle lub ogra−
niczenia zakresu ruchomości,
trzeba ustalić, w jakim stopniu są
one zależne od zmian w samym
stawie, a w jakim od zmian
w tkankach otaczających: przy−
czepach ścięgien, pochewkach
ścięgnistych, kaletkach mazio−
wych. Należy uwzględnić, że ból
u chorego wykazującego zmiany
zwyrodnieniowo−wytwórcze sta−
wów może zależeć od innej cho−
roby. Może to być ból rzutowany
z odległej okolicy lub spowodo−
wany procesem chorobowym to−
czącym się w sąsiedztwie. 

Zmiany zwyrodnieniowo−
wytwórcze mogą występować
praktycznie w każdym stawie.
Jedną z najpoważniejszych posta−
ci zmian zwyrodnieniowych sta−
wów, znacznie upośledzającą
funkcję narządu ruchu, są zmiany
zwyrodnieniowo−wytwórcze sta−
wu biodrowego. Zmiany takie
w jednym, rzadziej w obu sta−
wach biodrowych, stwierdzić
można radiologicznie u 4% lud−
ności w wieku powyżej 60 lat.
U osób młodszych stwierdzane są
wielokrotnie rzadziej i to zwykle
jako następstwo przebytego zapa−
lenia, urazu lub zaburzeń w okre−
sie rozwojowym szkieletu. Obja−
wem jest ból w pachwinie i/lub
biodrze przy wstawaniu i chodze−
niu, a także utykanie. 

Często stwierdza się zmiany
zwyrodnieniowe stawu kolano−
wego, szczególnie u kobiet. Nie−
jednokrotnie idą w parze z pła−
skostopiem, koślawością palu−
cha, żylakami, a nawet owrzo−
dzeniami podudzia. U mężczyzn
zmiany zwyrodnieniowe kolana
wiążą się w znamiennej często−
ści z przebytym urazem wypad−
kowym lub sportowym. Obja−
wem są bóle odczuwane przy
wstawaniu z krzesła, lub przy
wchodzeniu, lub też schodzeniu
ze schodów. W pewnych wypad−
kach występuje ostre zablokowa−
nie stawu z bólem, niemożnością
wykonania ruchu i wtórnym od−
czynem zapalnym. Częste są
również zmiany zwyrodnienio−
we stawów rąk, cechujące się
bólem i powstawaniem guzków
nagrzbietowo−bocznej powie−
rzchni pleców. Leczenie choroby
zwyrodnieniowej stawów jest
wielokierunkowe. Polega na od−
ciążeniu stawów przez redukcję
masy ciała. Wskazane jest ko−
rzystanie z leczenia rehabilita−
cyjno−usprawniającego. Ćwi−
czeń, zabiegów wodnych i na−
grzewających. Coraz większym
uznaniem cieszy się leczenie
zimnem, szczególnie korzystnie
działające przy nasilonym od−
czynie zapalnym oraz stanach
pourazowych. Okresowo wska−
zane jest także leczenie farmako−
logiczne. Niektóre postacie cho−
roby zwyrodnieniowej stawów,
wymagają pomocy ortopedycz−
nej w postaci odpowiedniego za−
opatrzenia ortopedycznego lub
leczenia operacyjnego. 
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Od marca ubiegłego roku roz−
począł działalność Punkt Infor−
macyjno−Konsultacyjny dla osób
mających problemy wynikające
z picia alkoholu. Punkt mieści się
w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bieruniu
(budynek przychodni rejonowej).
Jest czynny w każdy poniedzia−
łek tygodnia od godziny 16.00−
18.00. Do chwili obecnej po po−
moc zgłosiło się około 80 osób.
Pierwsza grupa klientów — to
głównie osoby korzystające z po−
mocy MOPS, motywowane
przez pracowników socjalnych
do podjęcia działań zmierzają−

cych do określenia istoty aktual−
nych problemów życiowych oraz
zdiagnozowania tzw. „obszaru
start”, wynikających z picia alko−
holu. 

Druga — to osoby zgłaszają−
ce się po wcześniej zrealizowa−
nym programie terapeutycznym
w trakcie pobytu w stacjonar−
nych placówkach leczenia (Go−
rzyce, Bulowice, Parzymiechy,
Szopienice). Klienci tej grupy
deklarowali potrzebę dalszego
profesjonalnego leczenia, nakie−
rowanego na zdobywanie umie−
jętności potrzebnych do życia
w trzeźwości. 

Trzecia grupa — to najczę−
ściej kobiety zgłaszające się w sy−
tuacjach ostrego kryzysu emocjo−
nalnego, związanego z piciem
któregoś z członków rodziny.
Spośród tej grupy klientek punktu
konsultacyjnego 6 osób zostało
zdiagnozowanych jako współuza−
leżnionych i podjęto własną tera−
pię realizowaną w niestacjonar−
nym ośrodku leczenia. 

W chwili obecnej 3 osoby sko−
rzystały ze skierowań do ośrodka
leczenia odwykowego w Bulowi−
cach. W tzw. Cyklu ponadpod−
stawowym, nakierowanym na
uczenie się umiejętności służą−

cych trzeźwemu życiu (radzenie
sobie w konstruktywny sposób
ze stresem, poprawa komunika−
cji, budowanie własnego poczu−
cia wartości) 9 osób podjęło wła−
sną terapię. Spora grupa osób
szukających pomocy w punkcie
konsultacyjnym została również
skierowana do działającego
w najbliższym terenie Ruchu
Wsparcia grupy Anonimowych
alkoholików w Oświęcimiu,
w Brzeszczach, jak również klu−
bu „Abstynent” w Oświęcimiu
oferującym swoją pomoc co−
dziennie od godziny 17.00−
22.00). 

Urszula Łatka — lekarz medycyny ZOZ Bieruń Nowy
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Decyzja ta jest decyzją bardzo istotną, po−
nieważ dotyczy przyszłości człowieka, a traf−
ność dokonanego wyboru lub popełnione w je−
go trakcie błędy dają w rezultacie sukcesy
w nauce i zadowolenie z przyszłej pracy, bądź
niepowodzenia i rozczarowania. Zmiany na
rynku pracy sprawiają, iż wiele osób musi po−
dejmować podobną decyzję więcej niż jeden
raz. Fakt ten wcale nie umniejsza wagi i zna−
czenia, a zatem warto być do niej odpowiednio
przygotowanym. Jak więc przygotowanie to
powinno wyglądać? 

I etap
— poznanie samego siebie

Na tym etapie konieczna jest odpowiedź na
kilka pytań. 

1. Jakie są moje zainteresowania
i zamiłowania? 
Odpowiedź jest sumą odpowiedzi na pyta−

nia bardziej szczegółowe. Które przedmioty
szkolne lubię najbardziej i dlaczego? Wiado−
mości z jakich dziedzin wiedzy najłatwiej
wchodzą mi do głowy? Z jaką problematyką
związane są książki, które czytam lub audy−
cje radiowe czy telewizyjne, których słu−
cham lub które oglądam? Jak długo trwa mo−
je zainteresowanie — lata, miesiące czy tyl−
ko dni? W jakich uczestniczę kołach zainte−
resowań lub zajęciach pozaszkolnych? Co lu−
bią robić w czasie wolnym? Jakiego typu
czynności czy zajęcia odpowiadają mi naj−
bardziej? 

Te i inne pytania pozwolą na określenie
dziedziny (lub dziedzin) wiedzy, którymi
uczeń bądź dorosły jest zainteresowany oraz
rodzaju pracy (czynności) które będą dla niego
najbardziej odpowiednie. 

2. Jakim jestem człowiekiem — jaki jest mój
charakter i temperament? 
Czy potrafię pracować długo i wytrwale —

czy jestem niecierpliwy i szybko się zniechę−
cam? Czy łatwo nawiązuję kontakty z innymi
ludźmi, dobrze czuję się w ich towarzystwie
i potrafię zgodnie współpracować — czy ra−
czej mam z tym problem i wolę sam wykony−
wać swoje zadania? Czy potrafię — dobrze
pracować w trudnych warunkach (hałas, po−
śpiech) — czy wolę ciszę i spokój? Czy jestem
osobą sumienną i obowiązkową? Czy jestem
odpowiedzialny? 

Każdy zawód i rodzaj pracy stawia określo−
ne wymagania związane z temperamentem
i charakterem człowieka — ważne jest, by
mógł on tym wymaganiom sprostać. 

3. Jakie posiadam uzdolnienia? 
Odpowiedź na to pytanie wymaga przeana−

lizowania własnej dotychczasowej działalno−
ści i określenia tych rodzajów działań, które
nie sprawiają trudności, a przeciwnie — są
źródłem sukcesów. Osoba mająca wysoką
sprawność manualną może wykorzystać swo−
je uzdolnienia w pracy zegarmistrza, złotni−
ka, mechanika precyzyjnego. Uzdolnienia ry−
sunkowe przydadzą się nie tylko artyście pla−
stykowi, ale również architektowi, projektan−
towi wnętrz czy ubiorów, czy wreszcie zdob−
nikowi ceramiki. Ktoś kto posiada uzdolnie−
nia organizacyjne (potrafi sprawnie zorgani−
zować wycieczkę klasową, imprezę arty−
styczną czy załatwić różne sprawy) może zo−
stać w przyszłości menedżerem. Warto więc
przyjrzeć się dokładnie różnym swoim dzia−

łaniom i określić te, które nie wymagały
większego wysiłku a dawały dobre rezultaty.
Rozbieżność między uzdolnieniami a wyma−
ganiami zawodu może poważnie utrudniać
pracę, a nawet ją uniemożliwić. 

4. Jaki jest stan mojego zdrowia? 
Stan zdrowia również w wysokim stopniu

może determinować możliwości wyboru za−
wodu. Dziej się tak wtedy, kiedy występują−
ce np. u ucznia schorzenie wyklucza możli−
wości wykonywania określonego zawodu.
Osoba, u której stwierdzono wadę serca lub
poważne schorzenie kręgosłupa nie może
wykonywać ciężkiej pracy fizycznej (hutnik,
górnik, murarz). Monter urządzeń radiowo−
telewizyjnych czy optyk musi charakteryzo−
wać się sprawnymi rękami oraz dobrym sta−
nem wzroku. Osoba mająca problemy z roz−
różnianiem barw nie może pracować jako
kierowca czy monter elektronik. Każde scho−
rzenie niesie za sobą pewne ograniczenia —
im poważniejsza choroba, tym ograniczeń
więcej. Jeżeli problem taki może wystąpić
warto zasięgnąć porady lekarza — specjali−
sty medycyny pracy. 

II etap
— poznanie zawodów

Etap ten polega na zdobyciu możliwie sze−
rokiego zakresu wiadomości na temat różnych
zawodów. Punktem wyjściowym może być
podzielenie zawodów na pewne zasadnicze
grupy: 

1) zawody związane z rzeczami; 
2) zawody związane z ludźmi; 
3) zawody związane z danymi. 
W grupie zawodów związanych z rzeczami

znajdują się te zawody, w których praca pole−
ga na posługiwaniu się materiałami, surowca−
mi, urządzeniami i narzędziami. Osoby wyko−
nujące te zawody posługują się różnorodnymi
narzędziami, produkują, naprawiają bądź ob−
sługują urządzenia. Do zawodów tej grupy na−
leży zawód tokarza, stolarza, mechanika, hut−
nika, krawca. 

Zawody związane z ludźmi, to te zawody,
w których obiektem pracy jest inny czło−
wiek. Praca w tych zawodach jest związana
ze świadczeniem usług (fryzjer, kosmetycz−
ka), opiekowaniem się i leczeniem (lekarz,
pielęgniarka, opiekunka dziecięca), naucza−
niem i doradzaniem (nauczyciel, instruktor,
psycholog). 

Praca w zawodach związanych z danymi
wymaga posługiwania się informacjami, sym−
bolami, cyframi i polega na porównywaniu,
analizowaniu, obliczaniu i rejestrowaniu tych
danych. Do grupy tej należą zwody ekonomi−
sty, informatyka, kreślarza, kartografia itp. 

Znajomość głównych obszarów działania
i wybór jednego z nich, pozwoli na dalsze,
bardziej szczegółowe wybory związane
z konkretnymi zawodami. Kolejnym eta−
pem powinno być zebranie informacji doty−
czących wybranego zawodu bądź zawo−
dów, a więc określenie czynności, które
trzeba w nim wykonywać, narzędzi którymi
się pracuje, warunków w jakich praca się
odbywa oraz wymagań jakie stawia osobie,
która go wybierze. Informacji tych może
dostarczyć przyszły pracodawca, osoby
które zawód ten wykonują czy tez charakte−
rystyki zawodowe dostępne w Urzędzie Pra−
cy bądź Poradni Psychologiczno−Pedago−
gicznej. 

III etap
— konfrontacja możliwości
osoby wybierającej zawód

z wymaganiami z nim
związanymi

Znając swoje możliwości oraz wymagania
związane z określonym zawodem, osoba do−
konująca wyboru przeprowadza konfrontację
tychże i odpowiada na pytanie czy jej zaintere−
sowania i zamiłowania, cechy temperamentu
i charakteru, uzdolnienia oraz stan zdrowia od−
powiadają tym wymaganiom. Jeżeli odpo−
wiedź jest twierdząca, wybór powinien być
właściwy. Jeżeli odpowiedź brzmi „nie” —
należy rozważyć inne możliwości i „przymie−
rzyć” się do innego zawodu. 

IV etap
— poznanie możliwości

kształcenia w wybranym 
zawodzie

Jeżeli już wybraliśmy zawód, stwierdzili−
śmy zgodność wymagań z nim związanych
z naszymi możliwościami — to następnie
musimy zdobyć informacje gdzie zawodu te−
go można się nauczyć. Informacjami tymi
służą Poradnie Psychologiczno−Pedagogi−
czne, Urzędu Pracy, różnego typu ośrodki
szkoleń oraz same szkoły ponadpodstawowe. 

Jak widać decyzja zawodowa nie jest spra−
wą łatwą i wymaga wielu zabiegów. Liczna
grupa osób z decyzją tą ma problemy i po−
trzebuje w tym względzie pomocy. 

Uczniowie klas VIII pomoc taką uzyskują
w Poradni Psychologiczno−Pedagogicznej
w Bieruniu, która od kilku lat realizuje zaję−
cia warsztatowe „Kim być” dotyczące tej te−
matyki. W bieżącym roku szkolnym zajęcia−
mi tymi objęte zostały wszystkie klasy VIII
z terenu Bierunia, Bojszów, Lędzin, Chełmu
Śląskiego i Imielinia, a skorzystało z nich
ponad 900 uczniów. Zajęcia te zawierają
przedstawione wyżej zagadnienia i pozwala−
ją uczniom na analizę czynników warunkują−
cych prawidłowy wybór zawodu w odniesie−
niu do każdego z nich indywidualnie. 

Uczniowie kończący szkoły podstawowe
decyzję zawodową już podjęli i niedługo roz−
poczną batalię o przyjęcie do wybranej szko−
ły ponadpodstawowej. Warto jednak by
przymiarki zawodowe rozpoczęli uczniowie
klas młodszych. Wielką pomocą mogą im
w tym zakresie służyć rodzice, zarówno jako
źródło informacji o zawodach jak i źródło in−
formacji o nich samych, informacji zdobytej
w ciągu wieloletniej obserwacji własnego
dziecka. 

Stawy

Grażyna Występek — Poradnia Psychologiczno−Pedagogiczna w Bieruniu

Punkt informacyjno-konsultacyjny w Bieruniu

Jak dobrze
wybrać zawód?



W dniu 20 czerwca odbyła
się VI zwyczajna sesja Rady
Miejskiej Bierunia. W czasie
sesji zostały podjęte następują−
ce uchwały: 

! w sprawie przyjęcia „Strategii
Rozwoju Miasta Bierunia”

Rada Miejska III kadencji pod−
jęła w swej dotychczasowej dzia−
łalności wiele uchwał o charakte−
rze wykraczającym poza wymiar
czasowy swej działalności. Przy−
kładami takimi są m. in. studium
uwarunkowań i kierunków roz−
woju, zmiany do Statutu Gminy,
nowy Regulamin Organizacyjny
Urzędu oraz „Strategia Rozwoju”. 

Prace nad opracowaniem
„Strategii” trwały przez wiele
miesięcy, toczyły się one przy
udziale oraz pod kierunkiem spe−
cjalistycznej firmy — Przedsię−
biorstwa Projektowania, studiów,
usług i realizacji TERPLAN —
Spółka z o. o. W załączniku do
uchwały przyjęto m. in. etapy re−
alizacji, wizję rozwoju Bierunia,
priorytetowe kierunki i cele roz−
woju itd. Wizja rozwoju Bierunia
sięga roku 2010. 

Aby zapisy zawarte w uchwale
były realizowane, Rada musi
w corocznych budżetach
uwzględniać wydatki na prioryte−
towe zadania. 

W ocenie fachowców Bieruń
jest gminą, która jako jedna
z pierwszych w kraju posiada pro−
fesjonalnie opracowaną Strategię.
dokument ten jest wizytówką do
podejmowania pertraktacji z part−
nerami zagranicznymi, zaintere−
sowanymi w nawiązaniu współ−
pracy gospodarczej, względnie do
występowania o udzielenie pomo−
cy finansowej z zagranicznych
funduszy pomocowych. Szerzej
na temat Strategii w innym miej−
scu RODNI. 

! w sprawie zmian do uchwały
Rady Miasta Bieruń Nr
V/7/2000 z dnia 18.05.2000 r.
w sprawie przeznaczenia re−
zerwy w budżecie Gminy na
lata 2001 — 2002 w kwocie
3.343,069 zł na finansowanie
zadań zgłoszonych do finan−
sowania ze środków Fundu−
szu dotacji Lokalnych w ra−
mach programu Phare
9903.01. 

Podczas sesji majowej Rada
Miejska postanowiła zgłosić kilka
tematów inwestycyjnych, spełnia−
jących wymogi formalne do roz−
patrzenia i ewentualnego
uwzględnienia ich jako zadań,
które będą współfinansowane
przez program Phare. Po dokona−
niu wstępnej oceny zgłoszonych
wniosków przez Regionalny Ko−
mitet Sterujący, działający
w oparciu o Memorandum Finan−
sowe Programu Unii Europejskiej
Phare PL 9903.01, okazało się, że
zachodzi potrzeba wprowadzenia
korekt dotyczących wielkości
partycypacji gminy w realizacji

poszczególnych zadań co Rada
uczyniła. 

Dla przypomnienia do ewentu−
alnego współfinansowania przez
Program Phare zgłoszono: 
a/ modernizację i przebudowę uli−

cy Gołysowej, 
b/ budowę kładki dla pieszych

w ciągu spacerowym „Groblą”
nad Potokiem Stawowym i wy−
konaną ulicą Chemików, 

c/ przebudowę skrzyżowania ul.
Warszawskiej, Węglowej
i Granitowej (rondo), 

d/ budowę kanalizacji sanitarnej
przy ul. Jagiełły, Porąbek, Ma−
jowej, Bijasowickiej, Lipco−
wej, Kościelnej i Groblanej, 

e/ budowę Centrum Inicjatyw Go−
spodarczych — Inkubator
Przedsiębiorczości. 

! w sprawie przejęcia nierucho−
mości na rzecz gminy Bieruń

Rada postanowiła przejąć nie−
odpłatnie trzy działki o łącznej
powierzchni 1235 m2, będące
własnością osoby fizycznej, poło−
żone przy ul. Prywatnej, w celu
jej poszerzenia. 

! w sprawie zaliczenia ulic do
kategorii dróg gminnych
i ustalenia ich przebiegu na
terenie miasta

Wprowadzenie reformy admi−
nistracji publicznej, w tym m.in.
utworzenie trzech szczebli samo−
rządu terytorialnego bez podpo−
rządkowania pionowego, pocią−
gnęło za sobą konieczność doko−
nania zmian w wielu ustawach
oraz przepisach wykonawczych. 

W lipcu 1998 r. została podję−
ta ustawa o zmianie niektórych
ustaw określających kompetencje
organów administracji publicznej
— w związku z reformą ustrojo−
wą państwa nazywana przez
praktyków nową ustawą kompe−
tencyjną, która weszła w życie
1 stycznia 1999 r.. Wprowadziła
ona m. in. zmiany do ustawy
o drogach publicznych. dokonała
nowego podziału na kategorie
dróg, ustalając definicję dla każ−
dej kategorii. 

Do dróg gminnych, w świetle
w/w zmienionej ustawy, zalicza
się drogi o znaczeniu lokalnym,
nie zaliczono do innych kategorii,
stanowiące uzupełniającą sieć
dróg służących miejscowym po−
trzebom, z wyłączeniem dróg we−
wnętrznych. Zaliczenie do kate−
gorii dróg gminnych następuje
w drodze uchwały Rady po zasię−
gnięciu opinii Zarządu Powiatu.
Po uzyskaniu opinii Zarządu Po−
wiatu Tyskiego, Rada postanowi−
ła zaliczyć do dróg gminnych
łącznie 97 ulic. Ustalono również
przebieg dróg. 

Wykaz dróg gminnych znajdu−
jący się w załączniku do uchwały
wymienionej (na wstępie nie jest
sztywny ani ostateczny). 

Rada zgodnie z kompetencją
może go zmieniać i uzupełniać po
zasięgnięciu opinii Zarządu Po−
wiatu. 

! w sprawie utworzenia obwo−
dów głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz
siedzib Obwodowych Komi−
sji Wyborczych na terenie
Miasta Bieruń, dla przepro−
wadzenia wyborów Prezy−
denta Rzeczypospolitej Pol−
skiej. 

Wybory Prezydenta RP odbędą
się 8 października br. Zgodnie
z ordynacją wyborczą podział
miasta na obwody należy do kom−
petencji Rady. 

Rada dokonała takiego samego
podziału miasta na obwody jaki
miał miejsce w wyborach uzupeł−
niających do Senatu RP. 

!! w sprawie zmiany uchwały Ra−
dy Miejskiej Bierunia Nr
III/8/97 z dnia 6.05.1997 r. do−
tyczącej ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów
alkoholowych pow. 4,5 % (za
wyjątkiem piwa), przeznaczo−
nych do spożycia poza miej−
sce sprzedaży, zasad usytu−
owania punktów sprzedaży
napojów alkoholowych oraz
warunków sprzedaży, szcze−
gółowych zasad wydawania
i cofania zezwoleń na sprze−
daż napojów alkoholowych,
kontroli przestrzegania zasad
obrotu napojami alkoholowy−
mi, zakazu spożywania napo−
jów alkoholowych na terenie
Miasta Bieruń. 

Zmiana jaką wprowadziła Ra−
da do w/w uchwały dotyczyła wy−
kreślenia zapisu odnoszącego się
do stacji benzynowych. Tym sa−
mym obecnie podmioty prowa−
dzące sprzedaż na stacjach benzy−
nowych Bierunia będą mogły pro−
wadzić również sprzedaż napo−
jów alkoholowych, o ile uzyskają
stosowne zezwolenie Burmistrza
i spełnią wymogi zawarte w cyto−
wanej na wstępie uchwale. 

! w sprawie zmian budżetu
Wprowadzone zmiany dotyczą

zwiększenia dochodów oraz wy−
datków budżetowych. W załącz−
nikach do uchwały zostały wy−
mienione zarówno zwiększone
jak i zmniejszone wydatki. Część
zmian, zwłaszcza po stronie do−
chodów, wynikała z decyzji Mini−
stra Finansów. Budżet po stronie
dochodów wzrośnie do kwoty
31.126.899 zł, a wydatków do
kwoty 34.496.899 zł. 

Rada dokonała również przenie−
sień wydatków w zakresie zadań
należących do jej kompetencji. 

Sekretarz Miasta poinformo−
wał radnych o realizacji uchwał
podjętych na ostatniej sesji. 

Przewodniczący Rady poinfor−
mował radnych o korespondencji,
która wpłynęła do Biura Rady. 

Burmistrz złożył Radzie spra−
wozdanie z działalności Zarządu
Miasta za okres pomiędzy sesjami. 

Opracował
Sekretarz Miasta

mgr JERZY STOK
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Wizja rozwoju Strategia
dla miasta Bierunia
Dokończenie ze str. 1

Natomiast funkcję moderato−
rów warsztatowych i prac projek−
towych pełnili dr Bogumił Szczu−
pak i dr Jerzy Biniecki — wykła−
dowcy Akademii Ekonomicznej
w Katowicach. Równocześnie Pan
Bogumił Szczupak piastuje sta−
nowisko Doradcy Marszałka Wo−
jewództwa Śląskiego ds. Rozwoju
Regionalnego. Prace prowadzone
bowiem były systemem warszta−
towym. W warsztatach udział
wzięli członkowie Rady Miasta
oraz pracownicy Urzędu. Uzyska−
ne w ten sposób wyniki stanowiły
informacyjną podstawę do sporzą−
dzenia syntetycznego raportu,
a także zostały wykorzystane do
opracowania, jednej z pierwszych
w Polsce — Strategii przedsię−
biorczości. Dokument ten ma cha−
rakter pracy naukowo — badaw−
czej (szerzej o strategii przedsię−
biorczości w kolejnym numerze
naszego miesięcznika). 

Tak więc praca wymienionego
wyżej Zespołu pozwoliła na zi−
dentyfikowanie sił i słabości we−
wnętrznych oraz szans i zagrożeń
zewnętrznych. Za podstawową si−
łę uznano dogodne położenie mia−
sta, zarówno względem ważnych
szlaków komunikacyjnych jak
i sąsiedztwa dużych ośrodków
miejskich, co daje stosunkowo ła−
twy dostęp, zarówno do miejsc
pracy jak i różnorodnych usług.
Należy zauważyć także atuty Bie−
runia związane z jego centralnym
położeniem w południowo−
wschodnim zagłębiu węglowym,
którego znaczenie dla krajowej
gospodarki paliwowo−energety−
cznej stale rośnie. Nieobojętnym
dla rozwoju Bierunia pozostaje
także możliwość współtworzenia,
razem z miastem Tychy jednej
z najnowocześniejszych w kraju
stref przemysłowych — zwłasz−
cza, że dysponujemy dużym zaso−
bem dostępnych do zagospodaro−
wania terenów. Atut ten pozwala
również na skuteczne przeciwsta−
wianie się zagrożeniom w postaci
wzrostu aktywności inwestycyjnej
atrakcyjnych, dużych, sąsiednich
ośrodków miejskich. Wśród sła−
bości Bierunia jako najważniejszą
określono małą aktywność gospo−
darczą mieszkańców miasta, wy−
rażającą się skalą działalności go−
spodarczej podejmowanej na wła−
sny rachunek. Niski poziom
przedsiębiorczości mieszkańców
wynika z ukształtowanej od lat
struktury gospodarczej miasta. 

Poddając analizie wzajemne
relacje wyżej przytoczonych ele−
mentów, sformułowano listę klu−
czowych problemów miasta. Na−
leżą do nich: 

1. Mobilizacja młodych i wy−
kształconych mieszkańców gminy
na rzecz rozwoju przedsiębiorczo−
ści i sprostania wyzwaniom tech−
nologicznym. 

Współcześnie, głównym czyn−
nikiem wzrostu miast jest dynami−
ka zachowań ludzi młodych,
zwłaszcza tych, ze zdolnościami
do rozwijania przedsiębiorczości.
Efektywne wykorzystanie wiedzy
i umiejętności ludzi młodych sta−
nowi o przyszłym rozwoju miasta. 

2. Sprostanie konkurencji du−
żych ośrodków miejskich (szcze−
gólnie aglomeracji górnośląskiej
i gmin sąsiednich) na rynku inwe−
storów zewnętrznych. 

Przewaga dużych ośrodków
miejskich w pozyskiwaniu inwe−
storów zewnętrznych wynika
przede wszystkim z ułatwionego

dostępu do infrastruktury tak tech−
nicznej, jak i związanej z kulturą,
edukacją czy też rekreacją oraz
bazą hotelową i gastronomiczną. 

Konkurencyjność małych gmin
górniczych osłabia dodatkowo,
konieczność ponoszenia wysokich
nakładów inwestycyjnych związa−
nych z zabezpieczeniem obiektów
przed skutkami eksploatacji górni−
czej. Konieczne jest więc sformu−
łowanie unikalnej oferty lokaliza−
cyjnej akcentującej specyficzne
walory miejscowe. 

3. Zatrzymanie w gminie pozy−
tywnych efektów restrukturyzacji
górnictwa związanych z dywersy−
fikacją struktury wytwórczej oraz
wzrostem napływu kapitałów za−
granicznych do regionu. 

Kapitał powstający na bazie re−
strukturyzowanych przedsię−
biorstw górniczych przenoszony
jest najczęściej w inne atrakcyjne
miejsca, podobnie jak kapitał za−
graniczny przyciągany jest przez
duże ośrodki miejskie. W ciągu
ostatnich lat aktywność inwesty−
cyjna małych gmin nakierowana
była na poprawę jakości warun−
ków życia mieszkańców, rozwój
edukacji, podniesienie standardów
świadczonych usług komunal−
nych. Natomiast stosunkowo nie−
wiele uwagi poświęcano tworze−
niu warunków rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw. 

4. Partycypacja aktorów we−
wnętrznych i zewnętrznych na
rzecz rozwoju gminy. W dotych−
czasowej praktyce przedsiębior−
stwa uczestniczyły w finansowa−
niu inwestycji miejskich zaś aktu−
alnie — odwrotnie — miasto dofi−
nansowuje rozwój infrastruktury
technicznej. Duże ograniczenie fi−
nansowych i prawnych możliwo−
ści rozwijania partnerstwa pu−
bliczno−prywatnego oraz brak
przyzwolenia społecznego na wy−
datkowanie środków publicznych
na rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw, niewątpliwie po−
wodują znaczne osłabienie konku−
rencyjności tego sektora. 

Określając treść przyszłej stra−
tegii miasta przyjęto orientację —
z jednej strony na wzmacnianie
pozytywnych elementów wizerun−
ku miasta, zaś z drugiej strony na
eliminację elementów negatyw−
nych. 

Wartości akceptowane przez
uczestników rozwoju miasta sta−
nowiły podstawę wyznaczenia do−
celowej wizji. 

Tak więc Bieruń roku 2010 bę−
dzie miastem silnej gospodarki lo−
kalnej bazującej na: 
" wysokiej wiedzy i umiejętno−

ściach profesjonalnych społecz−
ności lokalnej, 

" dużym udziale sektorów wyso−
kiej techniki i sektorów szans
rozwojowych, 

" rozwoju kreatywnych i przed−
siębiorczych zachowań miesz−
kańców, 

" rozwiniętej zdolności środowi−
ska lokalnego do absorpcji in−
nowacji, 

" ukształtowanie orientacji dzia−
łalności na rynki globalne; zin−
tegrowanej wewnętrznie i
otwartej na współpracę z oto−
czeniem społeczności lokalnej,
której aktywność zapewnia
mieszkańcom: 

" bezpieczeństwo socjalne, 
" bezpieczeństwo publiczne, 
" dobre warunki zamieszkania, 
" wysoki poziom dochodów

osobistych; 
" wysokiej jakości środowiska na−

turalnego, wyróżniającej się w: 

" uporządkowanej gospodarce
wodno−ściekowej, 

" eliminacji zagrożeń wynikają−
cych z niskiej emisji, 

" dużym poziomie bioróżnorod−
ności, 

" przywróceniu walorów krajo−
brazowych. 
Strategię rozwoju miasta Bieru−

nia kończy lista przedsięwzięć
strategicznych. Mieści ona obok
szeregu działań instytucjonalnych
jak powołanie bieruńskiej platfor−
my inicjatyw lokalnych, Agencji
Rozwoju Miasta, wprowadzenie
systemu ekonomiczno — finanso−
wych zachęt inwestycyjnych także
działania inwestycyjne. Na szcze−
gólną uwagę zasługują: pozyski−
wanie terenów dla prowadzenia
tras komunikacyjnych oraz pod
nowe inwestycje przemysłowe,
renowacja części centralnej miasta
czy adaptacja dworu i parku w Bi−
jasowicach na cele rekreacyjne.
Do ciekawszych należy powrót do
wykorzystania szlaku kolejowego
Tychy — Oświęcim oraz prze−
kształcenie ERG−u w lokalny bądź
regionalny biegun technologiczny
— park przemysłowy z produkcją
opakowań biodegradowalnych. 

W uzupełnieniu należy dodać,
że równocześnie Zarząd Woje−
wództwa Śląskiego prowadzi pra−
ce nad Strategią Rozwoju Woje−
wództwa. Opracowano już zało−
żenia tej strategii. Nasze miasto
funkcjonuje w nich w ramach po−
wiatu tyskiego zaliczonego do
subregionu środkowo — połu−
dniowego. Założenia zawierają
strategiczne wyzwania rozwojo−
we polityki regionalnej oraz jej
zasady. Szczególny nacisk kła−
dzie się na edukację i wzmocnie−
nie potencjału intelektualnego,
który zdecyduje o powstaniu
w regionie silnych środowisk in−
nowacyjnych i nowoczesnych
dziedzin aktywności gospodar−
czej. Rozbudowa nowoczesnych
systemów infrastruktury trans−
portowo — logistycznej zapewni
regionowi dogodne połączenia
zewnętrzne i wewnętrzne. Istotna
jest tu nie tylko rozbudowa auto−
strad i dróg ekspresowych, ale
także modernizacja linii kolejo−
wych i rozwój infrastruktury lot−
niczej. Sprawą regionalną pozo−
staje rewitalizacja środowiska
przyrodniczego i rozbudowa in−
frastruktury ochrony środowiska:
gospodarka odpadami, ochrona
przeciwpowodziowa, zaopatrze−
nie w wodę itp. Ważnym wyzwa−
niem rozwojowym pozostaje na−
dal restrukturyzacja tradycyjnych
sektorów gospodarczych (w tym
przemysłu węglowego) i powsta−
niu alternatywnych działalności
gospodarczych. Rozwój turystyki
i rekreacji przyczyni się do
ukształtowania nowego, atrakcyj−
nego wizerunku województwa.
Godne wykorzystania są walory
przyrodnicze i krajobrazowe,
miejsca kultu religijnego i obiek−
ty zabytkowe. Znacznym poten−
cjałem dysponuje także rolnic−
two. Konieczne jest więc dosto−
sowanie struktury produkcyjnej
do potrzeb dużego i chłonnego
rynku zbytu. 

Założenia strategii wojewódz−
twa kończą zasady prowadzenia
polityki jego rozwoju. Należą do
nich tworzenie nowych miejsc
pracy, wzmacnianie inwestowania
w kapitał ludzki oraz wykorzysta−
nie i powiększanie atrakcyjności
regionu. 

KRYSTYNA TRZOŃSKA

Przewodniczący Rady Miasta mgr Ryszard Piskorek
Wiceprzewodniczący Rady Miasta mgr Józef Berger

Przyjmują mieszkańców w budynku Urzędu Miasta,
I piętro, pokój nr 11 w następujących terminach:
Poniedziałki godz. 9.00 – 10.00 Józef Berger
Wtorki godz.10.00 – 12.00 Ryszard Piskorek
Środy godz. 10.00 – 12.00 Ryszard Piskorek
Czwartki godz.9.00 – 11.00 Ryszard Piskorek i Józef Berger
Piątki godz.12.00 – 14.00 Józef Berger

Radni: Bogusław Hutek i Krzysztof Palka
Przyjmować będą mieszkańców w Klubie Emerytów i Rencistów
w Bieruniu przy ul. Węglowej 37 w niżej wymienionych dniach:

6 i 13 lipca 9 i 16 listopada
7 i 14 września 14 grudnia
5 i 19 października

Radni dyżurować będą w godzinach 16.00 do 17.00

Dyżury radnych
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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 24, umieszczonych w prawym dol−
nym rogu kratki.

Prosimy o przysyłanie kartek z rozwiązaniem na adres Bieruńskiego Ośrod−
ka Kultury do 28 lipca. Wsród autorów poprawnych odpowiedzi rozlosujemy
nagrodę – cenne wydawnictwo albumowe. Prawidłowe rozwiązanie krzyżów−
ki z poprzedniego numeru brzmi: „Nie trzeba maku drobić”. Nagrodę w wy−
niku losowania otrzymuje pan FRANCISZEK KUDERA z Bierunia.

Gratulujemy i zapraszamy do BOK, po odbiór nagrody.

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

11.07  w godz.  10.00−12.00
13.07. w godz.  10.00−12.00
18.07. w godz.  16.00−18.00
20.07. w godz.  16.00−18.00
25.07. w godz.  10.00−12.00
27.07. w godz.  10.00−12.00

Starszy sierżant Dariusz Klekot 
tel. 0602 31 70 60

11.07. w godz.  10.00−12.00
13.07. w godz.  10.00−12.00
18.07. w godz.  16.00−18.00
20.07. w godz.  16.00−18.00
25.07. w godz.  10.00−12.00
27.07. w godz.  10.00−12.00

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

11.07. w godz.  10.00−12.00
13.07. w godz.  10.00−12.00
18.07 w godz.   10.00−12.00 
20.07. w godz.  10.00−12.00
25.07. w godz.  16.00−18.00
27.07. w godz.  16.00−18.00

Starszy sierżant  Marcin Kijewski
11.07. w godz.  16.00−18.00
13.07. w godz.  16.00−18.00
18.07. w godz.  10.00−12.00
20.07. w godz.  10.00−12.00
25.07. w godz.  16.00−18.00
27.07. w godz.  16.00−18.00

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY

KKKKIIIINNNNOOOO−−TTTTEEEEAAAATTTTRRRR  „„„„JJJJUUUUTTTTRRRRZZZZEEEENNNNKKKKAAAA””””

ZAPRASZA 

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

tel./fax (032) 216 40 22✆✆

Lp Nazwisko  
i imię 
kandydata 

OKW 
Nr 1 

OKW 
Nr 2 

OKW 
Nr 3 

OKW 
Nr 4 

OKW 
Nr 5 

OKW 
Nr 6 

OKW 
Nr 7 

OKW 
Nr 8 

Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Graczyński 

Adam 
29 4 15 25 11 21 10 2 117 

2. Marszewski 
Wacław 
Marian 

49 1 37 17 7 5 15 18 149 

3. Postulka 
Elżbieta 
Teresa 

3 1 5 0 2 3 1 6 20 

4. Roczniok 
Andrzej 
Romuald 

0 1 3 2 0 0 6 1 13 

5. Soska 
Jacek 

3 0 5 2 1 2 0 0 13 

Wyszczególnienie OKW 
Nr 1 

OKW 
Nr 2 

OKW 
Nr 3 

OKW 
Nr 4 

OKW 
Nr 5 

OKW 
Nr 6 

OKW 
Nr 7 

OKW 
Nr 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Liczba wyborców 
uprawnionych do 
głosowania 

2.214 759 2.038 1.350 2.467 2.730 2.586 446 

 
Liczba oddanych 
Głosów 

90 7 68 49 23 36 35 27 

 
Liczba głosów 
oddanych  
nieważnych 

6 0 3 3 2 5 3 0 

 
Liczba głosów 
oddanych ważnych 

84 7 65 46 21 31 32 27 

 
Frekwencja  % 

4,06 0,92 3,33 3,62 0,93 1,31 1,35 6,05 

Poszczególni kandydaci otrzymali w Obwodowych Komisjach Wyborczych odpowiednio:

Przebieg głosowania poszczególnych Okręgowych Komisji Wyborczych prezentuje zestawienie.

JJ ak widać z zestawienia,
najwięcej głosów w Bieru−
niu otrzymał Marszewski

Wacław Marian, popierany
przez AWS, mimo że nie zwy−
ciężył we wszystkich Obwodo−
wych Komisjach Wyborczych.
Zwycięzca otrzymał 44,6 %
ważnych głosów oddanych
w mieście. 

Drugi kandydat Graczyński
Adam popierany przez SLD
otrzymał 35 % oddanych ważnych
głosów. 

Senatorem z byłego wojewódz−
twa katowickiego został kandydat
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Adam Graczyński. Uzyskał on
w skali województwa 41,9 % gło−
sów, co w liczbach oznacza, że
głos oddało na niego 39.310 wy−
borców na 93.822 osób, które
wzięły udział w wyborach. 

Drugie miejsce uzyskał Mar−
szewski Wacław Marian, uzy−
skując 38,9 % głosów, co w licz−
bach oznacza, że głos oddało na
niego 36.488 osób. Średnia fre−
kwencja w byłym województwie
wynosiła 3,17 % i była wyższa od
frekwencji w Bieruniu. W sobotę
24 czerwca czyli na dzień przed
wyborami swoją kandydaturę wy−
cofał Zapała Stanisław. Uczynił
to w momencie kiedy karty do
głosowania oraz protokoły głoso−
wania w obwodach były już wy−
drukowane również z jego nazwi−
skiem. Sytuacja taka była prawdo−
podobnie jednym z powodów sto−
sunkowo dużej liczby kart nie−
ważnych, która w Bieruniu wyno−
siła 6,6 %. 

Warto przypomnieć, że wcze−
śniej rezygnację z kandydowania
zgłosił prof. Zbigniew Religa.
Uczynił to jednak w takim termi−
nie, że nie wydrukowano jego na−
zwiska na kartach do głosowania
i protokołach. 

Brak zainteresowania społeczeń−
stwa w udziale w wyborach uzupeł−
niających do Senatu RP świadczy
o potrzebie rozważenia konieczno−
ści zmian ordynacji wyborczej do
drugiej izby parlamentu. Nastąpi to
prawdopodobnie wkrótce, gdyż po−
wstał zwyczaj wprowadzania
zmian do ordynacji wyborczych,
w miarę zbliżania się terminu wy−
borów. Najbardziej aktualnym
przykładem są zmiany do ordynacji
wyborczej na Prezydenta RP. 

mgr JERZY STOK

W Bieruniu uprawnionych do głosowania było 14.590 wyborców, głos oddało 334, z czego 22 gło−
sy były nieważne, a 312 ważnych. Średnia frekwencja w mieście wynosiła 2,3 % uprawnionych
do głosowania. 

Wybory uzupełniające
do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej w cyfrach

Kierownik Rewiru Dzielnicowych mł. Aspirant Jakub Momot 606 210 636
Komisariat Policji w Lędzinach 216 75 40 lub 997

10.07.
Dawno temu w trawie –  prod. USA b/o
Zakochana złośnica – prod. USA 12 lat

17.07
Tarzan – prod USA b/o
13 wojownik – prod USA 15 lat

24.07
Wielki Joe – prod. USA b/o
Super tata – prod. USA 15 lat

31.07
Odlotowe wakacje – prod. Pol b/o
Szkoła uwodzenia – prod. USA 15lat

07.08
Asterix i Obelix kontra Cezar – prod. Fra. b/o
Wszystko o mojej matce – prod. Hiszp 15 lat

14.08
Gwiezdne wojny – Mroczne widmo

– prod. USA 12 lat
Zakochani – prod. Pol. 15 lat

21.08
Toy story 2 – prod. USA b/o
Chłopaki nie płaczą – prod. Pol. 15 lat

Uwaga wstęp wolny. Obowiązują wejściówki
do odebrania na tydzień przed produkcją filmu.

Seanse dla dzieci godz. 12.00; Seanse dla młodzieży godz. 15.00

Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14, 43−150 Bieruń

PILNIE ZATRUDNI
Inspektora ds. drogowych

wymagania:
– wykształcenie minimum średnie techniczne o kierunku budownictwa drogowego;
– doświadczenie zawodowe minimum 5 lat;
– uprawnienia budowlane w zakresie dróg.

W pełnym wymiarze godzin.
Bliższych informacji udziela: Wydział Gospodarki Komunalnej – telefon 216−47−19.

BBiieerruuńńsskkii
OOśśrrooddeekk
KKuullttuurryy
poszukuje lokalu

o pow. 120 m. kwadratowych 

celem przeniesienia na
okres remontu (adaptacji)

Miejskiej Biblioteki
Publicznej Nr 1

W Bieruniu Starym.

Informacje prosimy
kierować na adres Bieruń
ul. Spiżowa 4 tel. 2164016

Kuchenne
Sypialne

Meblościanki
Biurka pod
komputer

Zabudowa wnęk
z drzwiami

przesuwanymi

Płyty Meblowe
Blaty kuchenne

Akcesoria Meblowe

Godz. otwarcia: pn.−pt. 7.00—18.00
sob. 8.00—13.00

również
na wymiar

nowe
SYSTEMY

cięcie
na wymiar
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WYCIECZKA AUTOKAROWA

W programie: wędrówka po wodospadach i wąwozach Suchej Białej
i Wielkiego Sokoła; zwiedzanie: lodowej jaskini w Debsinie,
Klastoriska, Popradu, Levoczy; przełom Hornadu.

Koszt wyjazdu: 40 zł od osoby dorosłej;     20  zł dzieci do lat 15

Organizator zapewnia: ubezpieczenie NW oraz transport.

Bilety wstępu, noclegi, wyżywienie  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

na  Słowację
(Sloveński Raj)

w dniach: 29−31.07.2000

pod namiot

Urząd Miasta uruchomił na
okres wakacji na zbiorniku wod−
nym „Łysina” kąpielisko, które
czynne jest codziennie w godzi−
nach od 10.00 do 18.00 W tych
godzinach nad bezpieczeństwem
osób korzystających z kąpieli
czuwają ratownicy WOPR−u.
Gdy zapada zmrok i nie ma już
ratowników „Łysina” staje się
niemym świadkiem „dantej−
skich” scen. Przykładem niech
będzie to zdjęcie wykonane
w trzy dni po uruchomieniu ką−
pieliska. Jest to dowód na nie−
ograniczone wręcz możliwości
destrukcyjnego działania mło−
dzieży, która w jeden wieczór
zniszczyła molo spacerowe zbu−
dowane przez Gminę dużym na−
kładem środków finansowych,
a przecież mogło służyć bieru−
niakom jeszcze długie lata. 

Ratownicy za pośrednictwem
„RODNI” apelują do mieszkań−
ców Bierunia o rozważne korzy−
stanie z kąpieli i przestrzeganie
obowiązującego na „Łysinie” re−
gulaminu m.in. o pływanie tylko
w miejscu wyznaczonym linami,

nie spożywanie alkoholu na ką−
pielisku czy pływanie po uprzed−
nim jego spożyciu. Te krótkie
wskazówki i przestrzeganie pole−
ceń ratowników już na kąpielisku
powinny zapobiec niepotrzebnym
tragediom. 

Kąpielisko na „ŁYSINIE”

Dokończenie ze str. 1

Brązowym Medalem za zasłu−
gi dla pożarnictwa: Zbigniew
Aksamit, Janusz Sałata, Marek
Hachuła. 

Wyróżniono do noszenia od−
znaki za wysługę w służbie jed−
nostce OSP Bieruń Nowy: Cze−
sława Wieczorka z okazji 60 le−
cia, Jana Chrostaka z okazji 50
— lecia, Norberta Gonszcza
i Brunona Rupę z okazji 45 —
lecia i Andrzeja Kokota za
25 lat służby. 

Przyznano również wyróżnie−
nia do noszenia odznaki za wy−
sługę 10 lat i 5 lat służby, odzna−
ki Strażak Wzorowy oraz złote
i srebrne odznaki Młodzieżo−
wych Drużyn Pożarniczych. 

Uroczystość zgromadziła
wielu gości, my — naliczyliśmy
12 pocztów sztandarowych oraz
14 samochodów strażackich
z zaprzyjaźnionych jednostek
ościennych oraz JSDH Mora−
vsky Beroun. Wśród zaproszo−
nych byli: Starosta Powiatu Ty−
skiego Ziemskiego – Piotr
Czarnynoga, przedstawiciele
władz strażackich z Zarządu
Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych,
Zarządu Powiatowego Woje−
wódzkiego Związku Ochotni−
czych Straży Pożarnych – prezes

Władysław Trzciński, Komen−
dy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Tychach — Komen−
dant Kazimierz Utrata oraz
radni naszego miasta. 

Po części oficjalnej i tradycyj−
nej grochówce odbył się wspól−
ny przemarsz strażaków, gości,
zespołów folklorystycznych
w asyście samochodów przy
dźwiękach górniczej orkiestry
na festyn nad Wisłę. 

Organizację obchodów jubile−
uszu OSP wspomogli sponsorzy
którym za naszym pośrednic−
twem strażacy składają serdecz−
ne podziękowania. 

W innej części dzisiejszego
numeru Rodni publikujemy opra−
cowany przez druha Czesława
Wieczorka rys historyczny no−
wobierunskiej Ochotniczej Stra−
ży Pożarnej. 

75 lat
OSP

Bieruń Nowy

MMaajjoowwee ddnnii pprrzzyynniioossłłyy oożżyy-
wwiieenniiee ww kkaattoowwiicckkiieejj ddzziieellnnii-
ccyy NNiikkiisszzoowwiieecc.. KKoonnkkuurrssoowwyy
PPrrzzeegglląądd ZZeessppoołłóóww RReeggiioonnaall-
nnyycchh zzggrroommaaddzziiłł 1199 zzeessppoołłóóww
((nnaa 2200 zzggłłoosszzoonnyycchh ))..

W ciągu dwóch konkursowych
dni koncertów słuchało prawie
500 osób. Mottem konkursu było
hasło: „Pamiętaj zawsze skąd wy−
rastają Twoje korzenie, bo korze−
niem każde drzewo czerpie wodę
życia.“

Niecodzienne były to wrażenia,
gdy z nikiszowieckiego „ainfartu“
wychodził krakowiak w rogatyw−
ce z pawim piórem z zespołu
„Mogilanie“, a za chwilę daleko
ponad Rynkiem niósł się śpiew
„Bierunianek“. Goście z zacieka−
wieniem słuchali historii dzielni−
cy i podziwiali jej zabudowę. 

Zmagania konkursowe ocenia−
ło jury w składzie: Renata Rak
— choreograf (prezes Ślaskiego

Stow. Miłośników Folkloru, Tra−
dycji i Zwyczajów), Halina
Gierlich — etnograf (Muzum
Historii Katowic), Ilona Cirbus
— muzyk, ks. Henryk Pyka —
dyr. Muzeum Archidiecezjalne−
go, Piotr Kasprzyński — Prezes
Towarzystwa Społeczno Kultu−
ralnego Nikiszowca, Janowa
i Giszowca. Ze względu na dużą
różnorodność opracowań prezen−
towane widowiska podzielono na
dwie kategorie: 
! opracowania artystyczne pre−

zentowanych obrzędów, 
! przekazy autentyczne obrzę−

dów i zwyczajów kultywowa−
nych do dnia dzisiejszego. 

W drugiej kategorii przyznano
pięć równorzędnych pierwszych
nagród dla zespołów: „Bierunian−
ki“ i Ściernianeczki“ z Bierunia.
oraz „Grusza“ z Rzęczyc, „Jafer−

ki“ z Koszarawy, i „Solanie”
z Soli. 

Zespół „Ściernianeczki” wy−
stąpił również podczas galowego
koncertu laureatów w piątek
9 czerwca w katowickiej Galerii
Magiel. Program pt. „Odpust Św.
Walentego” był entuzjastyczne
przyjęty zarówno przez publicz−
ność, jury, gości z zaprzyjaźnio−
nego z Katowicami miasta Mobi−
le z USA jak i członków innych
zespołów.

Przez cały czerwiec trwał
w chorzowskim skansenie Prze−
gląd Zespołów Folklorystycz−
nych'Wici'. 18. czerwca, wystę−
pował tam również zespół 'Bieru−
nianki' prezentując śląskie pio−
senki z naszego regionu. Na razie,
nie znamy jeszcze wyników ale
wiadomo, że laureat wystąpi na
Ogólnopolskim Przeglądzie

Konkursowy Przegląd Zespołów Regionalnych
„Nasze Korzenie” rozstrzygnięty 

Bierunianki i Ściernianeczki
wśród najlepszych! 

Mija właśnie pół roku od utwo−
rzenia Oddziału Miejskiego Pol−
skiego Związku Emerytów Renci−
stów i Inwalidów w Bieruniu.
W tym czasie, liczba członków
naszej organizacji wzrosła do
603. Poszczególne Koła realizo−
wały działalność statutową, orga−
nizując spotkania, imprezy oko−
licznościowe i wycieczki. 

Emerytów i rencistów jest
w naszym mieście wielu. Jednak
— o czym słyszy się nieraz w roz−
mowach nie wszystkich stać na
opłacenie składek członkowskich
w kwocie 12 zł rocznie. Cieszymy
się, że mimo to — członków
wciąż przybywa. Zamierzeniem
Zarządu Oddziału Miejskiego jest
skupienie jak największej liczby
emerytów i rencistów. 

W ogólnej liczbie 1,5 mln.
członków Związku w kraju orga−
nizacja bieruńska stanowi tylko
nieliczny odsetek. 

Sytuacja społeczna, polityczna
i ekonomiczna, którą odczuwa−

my coraz boleśniej, prowadząca
do skrajnego ubóstwa −powodu−
je, że PZERiI zmuszony jest do
wyrażenia zdecydowanego pro−
testu przeciw działaniom i decy−
zjom Rządu. Już w styczniu 1998
roku, wobec zapowiedzi ogrom−
nych podwyżek cen, nas Zwią−
zek skierował do Premiera Rządu
list, prosząc o zamianę decyzji.
List nosił tytuł: „Bieda Panie
Premierze”. Niestety, niespo−
łeczne i nieekonomiczne decyzje
rządu, biedę tę pogłębiają.
Świadczy o tym m. in. ostatnia
— czerwcowa waloryzacja eme−
rytur i rent. Oczekiwana od
czerwca 1999 roku, nie poprawi−
ła sytuacji ponad 61% emerytów
i rencistów ponieważ nie wyrów−
nała skutków inflacji za miniony
okres. 

W opracowanej przez Zarząd
Główny naszego Związku i prze−
kazanej w maju Prezydentowi,
Premierowi i wszystkim klubom
parlamentarnym analizie — do−
wiedziono, że emeryci są najbar−
dziej krzywdzeni: podwyżki cen

następują już w I kwartale a walo−
ryzacja dopiero w czerwcu. 

Wiele wystąpień i protestów
Zarząd Główny kierował i czyni
to nadal do Prezydenta i Rządu
broniąc ludzi spracowanych, eme−
rytów i rencistów. Udowadniając
błędne decyzje i obojętność na
problemy: ludzi starszych, niepeł−
nosprawnych i biednych. 

Niech ten krotki artykuł uświa−
domi emerytom, że przynależność
do Związku to nie tylko imprezy
i wycieczki ale również konsoli−
dacja w dążeniach do poprawy
bytu. Konsolidację tę wykażemy
wkrótce poprzez zorganizowany
udział w najbliższych wyborach
prezydenckich a później parla−
mentarnych. Twórcy bałaganu
gospodarczego, obiecywacze —
nie będą mieli naszego poparcia. 

✱✱✱
Przy okazji Zarząd Miejski in−

formuje, że są jeszcze wolne
miejsca na wyjazd do Niepokala−
nowa i Warszawy. Zapisy w biu−
rze związku przy ul. Spiżowej. 

(M. M)
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