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Papież umierał też 
w Bieruniu...

O tym, że nie wszyscy potra-
fi ą pogodzić się z nieuchron-
nymi zmianami, wiadomo nie 
od dziś. Są jak beton - opiera-
ją się wiatrom historii i zmia-
nom w otoczeniu. I ostatnio, ta-
kim „betonem” okazały się Ty-
chy, które widać nie przyjęły 
wciąż do wiadomości, że Bie-
ruń nie jest już ich dzielnicą ale 
samodzielną gminą. 
Przysłowiową solą w tyskim 
oku okazało się utworze-
nie odrębnej Komendy Po-
wiatowej Policji dla powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego. Na 
wniosek Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku w Tychach pre-
zydent miasta Andrzej Dziu-
ba musiał wystosować pismo 

do wojewody Lechosława Ja-
rzębskiego, w którym protestu-
je przeciwko powołaniu nowej 
placówki twierdząc, że „w Ty-
chach przyczyni się to do wzro-
stu przestępczości”. 
W piśmie tym prezydent Dziu-
ba zaproponował, aby pienią-
dze zaplanowane na budo-
wę nowej Komendy Powiato-
wej Policji w Bieruniu, prze-
znaczyć na rozbudowę infra-
struktury w ramach Komendy 
Miejskiej Policji w Tychach. 
Lansując ten niedorzeczny pro-
jekt, tyscy radni chyba za-
pomnieli, że fakt przezna-

Z ogromnym smutkiem i żalem, przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Ojca Świętego Jana Pawła II. W sercach Bierunian na zawsze 
pozostaną Jego nauka i wartości . 

W imieniu całej bieruńskiej społeczności 
żegnamy Cię Ojcze Święty. 
Przewodniczący Rady Miasta Jan Wieczorek
Burmistrz Ludwik Jagoda 

Komenda 
niezgody
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...przede wszystkim w 
Watykanie, ale również 
- na swój sposób - w każ-
dym zakątku świata: w 
każdej metropolii, mie-
ście, miasteczku, wsi 
i przysiółku. Widzieli-
śmy na ekranach:  modli-
twy, łzy i cierpienie całe-
go świata. Ból, nadzie-
ję, wreszcie żal i smu-
tek, przeżywaliśmy i my 
w Bieruniu, kursując od 
telewizora skąd płynę-
ły wieści - do kościoła, 
gdzie wspólnie się mo-
dliliśmy. 
Niepokój ale jeszcze na-
dzieja pojawił się już w 
piątek wieczorem. Wie-
ści rozeszły się błyska-
wicznie. Krysi powie-
dział Przemek, który jest 
blisko ołtarza i miał wia-
domości z pierwszej ręki. 
W piątek, parę minut 
przed godziną 21.  kościół p.w. św. Bartłomie-
ja wypełnili pierwsi wierni. 
Sobotni ranek przyniósł nadzieję. Komu-
nikaty z Watykanu były ostrożnie, optymi-
styczne. Po południu, koło szesnastej znów 
modliliśmy się w kościele Bartłomieja. Ma-
ria Mazurkiewicz rozpłakała się i nie mo-
gła nic  powiedzieć. Rozalia Gwóźdź po-
wiedziała: prosimy Boga by sprawił cud i 
uzdrowił naszego Papieża. Choć na trochę, 

tak jak to zrobił z Łazarzem. Trzeba się mo-
dlić.
Krzątający się w zakrystii po nabożeństwie, 
proboszcz Walerian Ogierman mówi:
Ojciec Święty tak bardzo cierpi. Liczymy, że 
wszystko będzie dobrze. Ale przecież niezba-
dane są wyroki Boskie. Trzeba nam, uczyć 
się godzić, z wolą Boga i nie rozpaczać. Tak 
jak cały świat, gromadzimy się na wspólnej 
modlitwie. Cały dzień, się tyle ludzi przewi-
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ja i modli w kościele... to nas łączy i jednoczy. A resztę, pozo-
stawiamy woli Boga, który wie wszystko najlepiej. Chcemy z 

ufnością przyjąć to, co Bóg nam i Ojcu Świętemu zgotował. 
Młodzi chłopcy: Dawid Romek z Granitowej, Marek Dzięgiel 
z Warszawskiej i Mateusz Dudek z Węglowej, w słoneczne po-

południe jeździli na rowerach. Ale znaleźli chwilę by wstąpić do 
kościoła świętej Barbary i pomodlić się o zdrowie Papieża.
Proboszcz Andrzej Bartoszek właśnie, wydawał jednej z para-
fianek jakieś dokumenty, przysiadł na chwilę i mówi: parafinie, 
mocno przeżywają to wszystko. W piątek do dwudziestej czwar-
tej byliśmy w kościele. Dziś, w sobotę, parafianie  cały czas 
przychodzą do kościoła. Modlą się i widzę  łzy. Co dziwne, rów-
nież w oczach mężczyzn.  Ojciec Święty jako Namiestnik Chry-
stusowy na ziemi, daje nam  kolejny dowód  miłości do Boga. Ja 

osobiście rów-
nież przeżywam 
to bardzo moc-
no. Pamiętam 
spotkanie z Oj-
cem Świętym 
dwa lata temu,  
kiedy z okazji ju-
bileuszu moje-
go kapłaństwa, 
miałem okazję i 
zaszczyt odpra-
wiać z Ojcem 
Świętym  w Wa-
tykanie  Mszę 

Świętą. Byłem tak bardzo blisko i było mi dane odprawić jako 
współ koncelebrant jedną część modlitwy w czasie Mszy Papie-
skiej. W czasie tej pielgrzymki dostałem od  Papieża pamiątko-
wy różaniec i teraz się z niego modlę.
Po godzinie 18 Zbigniew Rychel z dzieckiem na ręku wcho-
dził do kościoła Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa: 
jestem człowiekiem wierzą-
cym - mówi - i chciałbym 
aby  nasz Papież żył jak naj-
dłużej. Każdy mu życzy jak 
najlepiej. Musimy tu być  i 
się modlić. W wypełnionej 
świątyni trwało właśnie na-
bożeństwo. W jednej z tyl-
nych ławek w skupieniu mo-
dlił się Norbert Jaromin.
Krótko przed godziną dwu-
dziestą proboszcz  Jan Dą-
bek zmartwionym głosem  

mówi do mnie: przeżywamy tu swoiste rekolekcje. Cierpienie 
Ojca Świętego przecież czegoś nas uczy. Modlimy się za Ojca 
Świętego, modlitwą wspieramy Go w cierpieniu.  Chcielibyśmy, 
by to kolejne doświadczenie które przeżywa Papież, skończyło 
się jak najlepiej.  Jako katolicy, chrześcijanie - modlimy się do 
Boga: „Bądź wola Twoja”. Na modlitewnym czuwaniu i w pią-
tek i w sobotę  był pełny kościół i teraz też jest pełno ludzi. I tyl-
ko na sekundę  proboszcz Dąbek się uśmiecha, kiedy wspomina 
swe spotkanie z Ojcem Świętym w Watykanie.
I znów, pełni niepokoju i nadziei, lądujemy przed telewizorem, 
chłonąc kolejne wieści. 

21.37 - tę chwilę pamiętać będziemy już na zawsze. Jego Świą-
tobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II wrócił do domu Ojca. 
To nie czas na telewizje. Szybko do kościoła. Tym razem do św. 
Bartłomieja wypełnionego zapłakanymi wiernymi.  O 23.30 po-
woli wychodzimy ze świątyni, kolejna osoba zapala  świecę pod 
krzyżem. Ludzie rozchodzą się do domów by przeżywać, słu-
chać komentarzy z Watykanu, modlić się.
Jeszcze tylko na chwilę zajrzę do kościoła św. Barbary, docho-
dzi północ a mimo to grupa wiernych modli się w skupieniu. Po-

znaję Wiolę i Grzegorza modlących się przed ołtarzem. 
Powoli jadę Warszawską i widzę jak w wielu oknach palą się 
świece, choćby w domu nr 301. Jest ich sporo ale ciemność nie 
pozwala odczytać numerów domów.
Wracam. Przed Walencinkiem spotykam patrol Straży Miej-
skiej. Życie toczy się dalej. W samochodowym radiu słyszę jak 
abp. Damian Zimoń mówi: Ojciec Święty zmarł ale nie mówmy, 
że nie żyje. Przecież jako chrześcijanie wierzymy w życie wiecz-
ne. Milknie głos metropolity i płynie pieśń: „Otrzyjcie już łzy 
płaczący, żale z serca wyzujcie...” 
Kiedy przyszły wnuk, zapyta mnie: dziadku  gdzie byłeś kiedy 
umierał papież, odpowiem: byłem przy NIM, w Bieruniu.  

Nie ma Go wśród nas ale jest z nami 

WYDARZENIA GOSPODARKA

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy za 
luty tego roku wynika, że w naszym mie-
ście było ogółem zarejestrowanych 1.024 
bezrobotnych, w tym 579 kobiet. Warto 
zwrócić uwagę na liczbę osób z prawem 
do zasiłku, których było 48 oraz na oso-

by długotrwale bezrobotne, których było 
563. Niepokojący jest stały spadek liczby 

osób uprawnionych do zasiłku oraz utrzy-
mująca się na poziomie kilkuset osób licz-
ba bezrobotnych w wieku do 25 lat, czyli 
w wieku najbardziej wskazanym do świad-
czenia pracy.
O wadze problemu świadczy sesja poświe-
cona działalności gminy w rozwoju przed-
siębiorczości i tworzeniu nowych miejsc 
pracy, w której  wzięli udział specjalnie za-
proszeni goście - przedstawiciele najwięk-
szych pod względem miejsc pracy firm i 
instytucji z Bierunia.
Uczeni mówią, że miejsc pracy powinno 
być tyle, żeby ci którzy utrzymują rodzi-
ny, mieli pracę  w zasięgu swego zamiesz-
kania - przypomniał burmistrz Ludwik Ja-
goda rozpoczynając dyskusję. W Bieruniu 
mamy ponad 10 tysięcy miejsc pracy i nie-
spełna 20 tys. mieszkańców. Zważywszy, 
że połowa to dzieci, powinno być bardzo 
dobrze. Tymczasem, mimo, iż jest lepiej 
niż gdzie indziej - gdyż mamy bezrobocie  
lekko przekraczające 10 procent - dopóki 
w gminie jest choć jeden bezrobotny, mu-
simy działać dodał burmistrz.

W ostatnich latach drastycznie spadło za-
trudnienie w największych firmach nasze-
go miasta, zwłaszcza w KWK „Piast” i 
ZTS ERG. W tym samym czasie, pojawi-
ły się w Bieruniu inne duże firmy m.in. Al. 
American, Johnson Controls czy Bertani. 
Oczywiście, gigantem pod względem za-
trudnienia  pozostaje kopalnia, zatrudnia-
jąca prawie 7 tys. pracowników,  dalej Erg, 
mający 629 zatrudnionych i Danone z 376 
osobami. Okazuje się, że  do większych 

pracodawców trzeba też zaliczyć Urząd 
Miasta, który w całości z jednostkami or-
ganizacyjnymi (nauczycielami, pracow-
nikami kultury, opieki społecznej, strażą 
miejską itp) ma całkiem sporo pracowni-
ków. W naszej gminie działa 1500 małych 
podmiotów gospodarczych, co też daje kil-
ka tysięcy miejsc pracy. Do tego trzeba do-
liczyć gospodarstwa rolne które dają utrzy-
manie ponad 200 osobom. 
Musimy zrobić wszystko, by instytucje 
tworzące miejsca pracy, miały w Bieru-
niu dobre warunki działania - podkreślił 
burmistrz Jagoda.  Przełomem w otwarciu 
gminy na przedsiębiorczość, są dobrze wy-
korzystane kolejne kadencje samorządo-
we. Wtedy to powstały profesjonalne opra-
cowania zagospodarowania terenu, strate-
gii rozwoju, a na ich podstawie - przygoto-
wania terenów dla potencjalnych inwesto-
rów. Tych działań było sporo. Ich efektem 
było między innymi powstanie u nas firmy 

Johnson Controls, która  się stale rozwija  i 
jesienią ma przyjąć kolejnych 100 osób. 
Niestety, były też sprawy, które nam nie 
wyszły - przyznał burmistrz.  Rozwój in-
westycyjny sprawił, że ceny ziemi wo-

kół  Johnson Controls wzrosły tak bardzo, 
że wycofał się jeden z inwestorów, który 
chciał u nas stworzyć 100 nowych miejsc 
pracy. Tworzenie  specjalnych stref eko-
nomicznych (jak w Gliwicach, czy Tycha-
ch)jest kosztowne  ale konieczne.  Musimy 
być bardziej elastyczni i otwarci dla po-
tencjalnych inwestorów. Moim zdaniem, 
Rada powinna wrócić do tematu zmiany 
przeznaczenia gruntów między Turyńską a 
Potokiem Stawowym i groblą. Trzeba też 

pomyśleć o wykorzystaniu   zbędnych te-
renów  w  już istniejących zakładach. My-
ślę również o przeznaczeniu środków na 
budowę infrastruktury dla tych, którzy tu 
chcą inwestować w miejsca pracy.

Dokonania gminy 
Rada Miejska przez kolejne kadencje 
uchwalała stawki podatków i opłat lokal-
nych  niższe od maksymalnych. Co ozna-
cza  świadomą rezygnację z wyższych do-
chodów budżetów gminy. 
Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego oraz strate-
gia rozwoju pozwoliły na określenie prio-
rytetów i kierunków rozwoju oraz wska-
zały funkcje gospodarcze dla poszczegól-
nych terenów. Powstały: Program Aktywi-
zacji Gospodarczej Gminy Górniczej Bie-
ruń, a także Program Rozwoju Lokalnego. 
Wprowadzono  między innymi zwolnie-
nie z opłat wniosków o wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej. 
Bezpośrednie działania Rady Miejskiej 
oddziałujące na rynek pracy i ogranicza-
nie bezrobocia to przede wszystkim przy-
stąpienie gminy do powiatowego progra-
mu aktywizacji lokalnego rynku pracy, co 
umożliwiło podjęcie pracy ponad 20 
absolwentom - mieszkańcom Bieru-
nia w Urzędzie Miejskim i jednost-
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Uciekło nam 100 nowych miejsc pra-
cy! „Johnson Controls” planuje przy-
jąć kolejnych 100 osób! Do 2010 roku 
„Piast” przyjmie 1500 osób!

Bezrobocie bez tajemnic
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Naczelny inż. KWK Piast 
Józef Rusinek

Potencjalne zasoby wydobywcze na-
szej kopalni  szacujemy na 55lat. Obec-
nie, zatrudniamy ponad 6800 pracow-
ników z czego 10proc. to mieszkańcy 
Bierunia. Wprawdzie  do 2010r. zatrud-
nienie ma się zmniejszyć o 2250osób, 
ale będą to odejścia naturalne, a nie 
zwolnienia. Jednocześnie od 2007roku 
jest szansa na przyjęcia nowych pra-
cowników. Do 2010 roku będziemy 
potrzebowali ok. 1500 osób.  W przy-
szłym roku, skończy się proces alokacji 
pracowników byłego „Czeczota” i bę-
dziemy przyjmować nowych pracow-
ników. W szkole mamy 60 uczniów, 
wszyscy znajdą u nas pracę. 

Prezes ZTS ERG
 Jerzy Olek

U nas również zatrudnienie spadło, 
ale tak jak kiedyś, tak i teraz zatrud-
nienie w ERG-u stanowi   mniej wię-
cej 10 procent zatrudnienia kopalni. 
W większości to, mieszkańcy nasze-
go miasta.  Mam jednak uwagę do 
Bierunian których brakuje na stano-
wiskach kierowniczych. Przypusz-
czam, że z powodu górniczych trady-
cji, młodzież mamy słabo wykształ-
coną, bez znajomości języków. Dlate-
go oni zaczynają przegrywać w walce 
o miejsca pracy. Radziłbym  wybie-
rać państwowe uczelnie, o gwaran-
towanym poziomie, żeby jako absol-
wenci mieli lepsze kwalifikacje.

Stanisław Dzierga 
z OSM Bieruń

Skazywano nas na zagładę, na miejscu  
mleczarni miał powstać dom kultury. 
Tymczasem, rozwijamy się i stale uno-
wocześniamy technologię. Na dobę prze-
rabiamy już 90tys. litrów mleka. Jeste-
śmy stabilnym zakładem, mamy dobrą 
pozycję rynkową. W naszej spółdzielni 
pracuje 75 osób a docelowo  będzie ich 
ok. 90. Niemal 75proc. załogi stanowią  
Bierunianie, ale - tu potwierdzam stano-
wisko prezesa Olka - na ogół na stano-
wiskach robotniczych. Większość  kadry 
pochodzi z Tychów.
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LUDZIEGOSPODARKA

Zgłaszanie kandydata do tytułu 
ma formę pisemnego, czytelnie 
podpisanego wniosku, zawiera-
jącego informację o kandyda-
cie, jak również szczegółowe 
uzasadnienie.   O nadaniu tytu-
łu „Zasłużony dla miasta Bieru-
nia” decyduje Rada Miejska na 

kolejnym posiedzeniu, po upły-
wie terminu zapoznania jej ze 
zgłoszonymi wnioskami. Perso-
nalia osoby fizycznej czy praw-
nej wyróżnionych tytułem zo-
stają wpisane do Księgi Zasłu-
żonych dla Miasta Bierunia. 
Wręczanie insygniów dokony-

wane jest podczas obchodów  
Dni Bierunia. 
W Bieruniu funkcjonuje kil-
kanaście stowarzyszeń, lecz 
z formy zgłoszenia kandyda-
tur skorzystały do tej pory tyl-
ko dwa: Stowarzyszenie Mi-
łośników 600-letniego Bieru-

nia i Stowarzyszenie Miłośni-
ków Ziemi Bieruńskiej „Porą-
bek”. Stowarzyszenia te zgło-
siły kandydatów również do 
tegorocznej edycji.
Stowarzyszenie Miłośników 
600-letniego Bierunia zapropo-
nowało trzech kandydatów na-
tomiast Stowarzyszenie Miło-
śników Ziemi Bieruńskiej „Po-
rąbek” skoncentrowało się tylko 
na jednej kandydaturze. 
Pozostałe organizacje działa-
jące w naszym mieście - a jest 
ich całkiem sporo - albo w ko-
lejnym już roku „przespały” 
termin albo... nie widzą niko-
go godnego do zaszczytnego 

kach organizacyjnych gminy. Przyjęcie 
„Programu zatrudnienia byłych pracowni-
ków Państwowych Gospodarstw Rolnych 
w Gminie Bieruń” w 2003 r. dało pracę  8 
osobom, a środki na wynagrodzenia po-
kryła Agencja Własności Rolnej Skar-
bu Państwa. Środki z dotacji dla Bieruń-
skiej Spółki Wodnej umożliwiają  pokry-
wanie sezonowego zatrudnienia kilkuna-
stu osób bezrobotnych przy pracach me-
lioracyjnych.
Zapewniono zatrudnienie absolwentom 
mieszkańcom Bierunia w ramach umów 
stażowych w Urzędzie Miejskim oraz 
jednostkach organizacyjnych gminy w 
oparciu o fundusze Powiatowego Urzę-
du Pracy. Z formy tej w ostatnich lat ko-

rzystało ok. 20 osób rocznie. Rada Miej-
ska uwzględniła wystąpienie „Ruchu Bez-
robotnych” w sprawie tzw. „darmowych 
przejazdów” przez osoby bezrobotne po-
szukujące pracy. 
Dla aktywizacji lokalnego rynku pracy po-
wołano w 1995r. Fundację Inicjatyw Go-
spodarczych. Utworzono też Bieruńskie 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej, 

Bieruńskie Centrum Inicjatyw Gospodar-
czych czy  Gminne Centrum Informacji .
 Z funduszy gminy zapewniono stały szyb-
ki dostęp do internetu wszystkim szkołom.
W latach 1997 - 2004 przekwalifikowano 
na działalność produkcyjno-usługową po-
nad  280 tys. ha, czyli kolejne 7 proc. po-
wierzchni gminy, a na terenach mieszka-
niowych dopuszcza się prowadzenie dzia-
łalności usługowej. Planowane uruchomie-
nie Piastowskiego Parku Przemysłowego 
docelowo pozwoli na lokalizację w gmi-
nie kolejnych podmiotów gospodarczych 
i może wpłynąć na ograniczenie bezrobo-
cia.

Podsumowanie
W przyjętej uchwale Rady Miejskiej z dnia 
31 marca 2005r czytamy, że postanowiono 
wprowadzić do corocznych planów sesji 
Rady Miejskiej temat współpracy gospo-
darczej z największymi firmami obejmu-
jący wzajemne zapoznawanie się z progra-
mami gospodarczymi, zamierzeniami do-
tyczącymi zatrudnienia, planowanych in-
westycji, korzystania ze środowiska i in-
frastruktury komunalnej
Należy dokonać analizy podmiotów  go-
spodarczych ujętych w ewidencji Urzę-
du Miejskiego w celu poznania specyfiki, 
problemów występującego w nich zatrud-
nienia, przyczyn zaniechania lub zmiany 
działalności oraz uwarunkowań mających 
związek z prowadzoną działalnością i jej 
wpływem na lokalny rynek pracy. Trzeba 
uzupełnić zapisy strategii rozwoju miasta 
o uwzględnienie w budżetach gminy środ-
ków na budowę względnie partycypację w 
budowie infrastruktury technicznej (dro-
gi dojazdowe, kanalizacja, urządzenia słu-
żące do przesyłania nośników energii i do-

prowadzenie ich do terenów przeznaczo-
nych na działalność produkcyjno-usługo-

wą. Prowadzić politykę podatkową, która 
będzie sprzyjała rozwojowi przedsiębior-
czości w mieście.
Wspierać wszelkie inicjatywy Powiato-
wego Urzędu Pracy, Starostwa oraz in-
nych jednostek organizacyjnych, mające 
na celu aktywizację lokalnego rynku pracy 
oraz pozyskiwanie środków finansowych, 
w tym z Unii Europejskiej. 
 Podsumowując obrady przewodniczą-
cy RM Jan Wieczorek stwierdził między 
innymi: Wydaje mi się, że jesteśmy zbyt 
mało agresywni.  Nie może być tak, że fir-
mom z Bytomia opłaca się do nas dojeż-
dżać do  prostych prac w Bieruniu a nam 
się nie opłaca. Apeluję też  do wszystkich  
przedsiębiorców, by zatrudniali ludzi mło-
dych.

Bezrobocie bez tajemnic3

Zasłużeni dla Miasta Bierunia

Grzegorz Nowak, prezes 
Bieruńsko Lędzińskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej

Zatrudnienie w małych i średnich fir-
mach jest warunkowane kosztami pracy i 
koniunkturą na rynku. O ile na pierwsze, 
wysokie koszty nie mamy wpływu, na 
koniunkturę - miasto może mieć wpływ 
zasadniczy. Już poprawił się przepływ 
informacji, ale warto byłoby popracować 
nad komunikacją konkretnych wydzia-
łów urzędu z izbą, żeby tutejsze robo-
ty nie były wykonywane przez firmy ze-
wnętrzne. Przetargi organizowane z wy-
łącznym kryterium najniższej ceny nie 
zawsze są korzystne.

Prezes Tadeusz Kowalik 
z BPiK

Powstaliśmy tutaj, więc zatrudniamy 42 
naszych mieszkańców zarówno wśród 
kadry jak i ekipy technicznej. Chodzi 
przede wszystkim  o szybki dojazd do 
ewentualnych awarii. Nie przewidujemy 
zbytniego wzrostu zatrudnienia. Przyj-
miemy tylko 2 pracowników fizycz-
nych gdyż planujemy rozwinąć kom-
postownię.

miana nawet w swoim gronie 
a cóż dopiero w skali miasta. 
„Porąbek” zaproponował nada-
nie zaszczytnego tytułu Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Bieru-
niu Nowym, która od 80 lat ra-
tuje życie i zdrowie ludzi oraz 
chroni przed ogniem ich do-
bytek. 

„Porąbek” zaproponował 
nadanie zaszczytnego tytu-
łu Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Bieruniu Nowym, 
która od 80 lat ratuje życie 
i zdrowie ludzi oraz chroni 
przed ogniem ich dobytek. 

Chociaż w roku 1925 strażacy z 
Bierunia Nowego dysponowa-
li tylko jedną ręczną sikawką, 
skórzanymi hełmami i wiadra-
mi, które przechowywano pod 
mostem drogowym na Wiśle, a 
potem w szopie przy dzisiejszej 
ulicy Wawelskiej, swym zasię-
giem obejmowała oprócz swo-
jej miejscowości także Czarnu-
chowice, Kopciowice, Bijaso-
wice, Kopań i Ściernie.  Jesz-
cze przed wojną - w 1934 roku 
dla młodej, ale już bardzo zasłu-
żonej jednostki wybudowano 
strażnicę i sukcesywnie uzupeł-
niano jej wyposażenie i sprzęt 
gaśniczy. Po wojnie nowobie-
ruńska straż odrodziła się jako 
prężna organizacja mająca duży 
udział w wielu akcjach gaśni-
czych i przeciwpowodziowych. 
Przebudowano wówczas remi-
zę i uzupełniono sprzęt. W tym 
czasie przy OSP działała rów-
nież orkiestra, założona jesz-
cze przed wojną, oraz zespół 
artystyczny. W 1988 roku roz-
poczęta nawet została budowa 
świetlicy środowiskowej, jed-
nak po roku 1990 budowę świe-
tlicy dokończyła Gmina Bieruń, 
zaś straż pozyskała nowoczesny 
sprzęt bojowy i zmodernizowa-
ła remizę. 
Dziś OSP zrzesza 58 członków, 
którzy stale doskonalą swoje 
umiejętności. Jest więc zrozu-
miałe, że OSP Bieruń Nowy 
jako jednostka tak profesjo-
nalna (chociaż nie zawodo-
wa) zajmuje czołowe miejsca 
w strażackich zawodach re-
jonowych. Działając w ramach 
Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego uczestniczy w 
akcjach gaśniczych nie tyko na 
terenie Bierunia, ale także  poza 

jego granicami. Tylko w roku 
2002 strażacy z OSP BN inter-
weniowali 82 razy. Na tym jed-
nak strażacy nie poprzestają, ak-
tywnie włączając się  w życie 
gminy bieruńskiej, np. poprzez 
organizowanie konkursów wie-
dzy pożarniczej, zawodów, po-
kazów a także dbając o bezpie-
czeństwo podczas imprez maso-
wych i organizując własne tego 
typu imprezy.

Stowarzyszenie Miłośni-
ków 600-letniego Bierunia 
także zaproponowało  jed-
nostkę Ochotniczej Straży 
Pożarnej, tyle że z Bierunia 
Starego. 

Ta mająca blisko 110 lat jed-
nostka jest jedną z najstarszych 
w Województwie Śląskim. Po-
wołana 16 marca 1896 roku. W 
1911 roku, w skład OSP w Bie-
runiu Starym wchodziło: trzech 
dowódców, jeden dowódca si-
kawki, ośmiu ludzi do działań 
wewnątrz budynków, dwuna-
stu - do obsługi sikawki. Oprócz 
24 strażaków ochotników staro-
bieruńską straż tworzyło jeszcze 
240 ludzi należących do przy-
musowej straży pożarnej. Jed-
nostka dysponowała dwiema 
sprawnymi sikawkami na pod-
woziach z kołami, dwie cyster-
ny do transportu wody oraz je-
den wóz do transportu ludzi. 
W latach 50-tych ub. wieku 
Straż przeniesiona została z ul. 
Licealnej do budynku przy ul. 
Oświęcimskiej 453. W roku 
1952 zakupiony został stary 
Mercedes pożarniczy.  Na kolej-
ny samochód  strażacy musieli 
czekać 13 lat. Był to pożarniczy 
Strar 25 kupiony przez Urząd 
Miejski. W czynie społecznym 
trzykrotnie - w roku 1972, 1981 
i 1985 wyremontowano budy-
nek remizy przy ul. Oświęcim-
skiej, wybudowany jeszcze w 
XIX wieku z przeznaczeniem 
na synagogę. 
Przywrócenie Bieruniowi sa-
modzielości i praw miejskich 
umożliwiło dofinansowanie 
straży przez nowe władze mia-
sta. W 1994 r. bieruńska jed-
nostka OSP otrzymała sztandar 
ufundowany przez Urząd Mia-
sta. Po stuletniej działalności 
uhonorowana też zostaje Zło-
tym Znakiem Związku. przeka-

zano jej nowe samochody bojo-
we marki Żuk i Star. W  2000r. 
jednostka OSP Bieruń Stary 
jako pierwsza w Bieruniu zosta-
ła włączona do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo Gaśniczego. 
W rok później  jednostka otrzy-
muje najwyźsze odznaczenie: 
Medal Honorowy im. Bolesła-
wa Chomicza. 
Strażacy z OSP Bieruń Sta-
ry wielokrotnie uczestniczy-
li w akcjach ratowniczo-gaśni-
czych nie tylko w Bieruniu. Po-
magali gasić m.in. pożar rafine-
rii w Czechowicach w 1971 r., 
pożar kościółka p.w . św Walen-
tego w 1971 i 1972 r., pożar la-
kierni FSM - Tychy w 1978 r 
i pożary lasów w Kuźni Raci-
borskiej, Olkuszu i inne. Brali 
udział także w licznych akcjach 
przeciwpowodziowych, także 
tych największych - w 1972, 
1974, 1985, 1996-98 oraz 2000-
2001. Obecnie OSP zrzesza 40 
członków, w tym 25 czynnych. 
Wszyscy oni aktywnie uczestni-
czą w życiu gminy.

Kolejnymi kandydatami 
Stowarzyszenia Miłośni-
ków 600-letniego Bieru-
nia do tytułu „Zasłużone-
go dla Miasta Bierunia” są: 
Eugeniusz Jaromin i dr Jan 
Czempas.

Eugeniusz Jaromin szczegól-
nie dał się poznać w okresie 
walki bierunian o przywróceni 
samodzielności naszemu mia-
stu. Wywodząc się ze środowi-
ska nowobieruńskiego czynnie 
uczestniczył w zbieraniu pod-
pisów wśród mieszkańców pod 
stosownymi petycjami. To dzię-
ki jego inwencji, daleko wykra-
czającej poza obowiązki służ-
bowe, zostały odnowione ele-
wacje domów starówki w mie-
ście podczas obchodów 600-le-
cia, a także do dziś podziwiać 
możemy wykonane specjal-
nie na tę okazję symbolicz-
ne bramy miejskiej: ”Krakow-
ską”, „Opawską” , studnię „Ka-
dłub” i kamień milowy z ozna-
kowaniem Kopca. Jako długo-
letni działacz Klubu Sportowe-
go „Unia” Bieruń Stary - naj-
pierw będąc zawodnikiem, a 
później trenerem sekcji badmin-
tona - przyczynił się do rozsła-
wienia miasta nie tylko w kraju, 

ale także poza jego granicami. 
Do najważniejszych osiągnięć 
prowadzonej przez niego sek-
cji należy zdobycie przez Bru-
nona Rducha najpierw mistrzo-
stwa Polski  w kategorii junio-
rów, a później dwukrotnie - w 
1979 i 1981 r. mistrzostwa Pol-
ski seniorów.
Zarówno jego poświęcenie w 
dziedzinie kształcenia młodych 
talentów sportowych jak i zaan-
gażowanie w życiu społecznym 
i trwałe ślady jego działalno-
ści na bieruńskiej ziemi w pełni 
uzasadniają wniosek o nadanie 
mu zaszczytnego tytułu „Zasłu-
żonego dla Miasta Bierunia”.
Także dr Jan Czempas był moc-
no zaangażowany w walkę bieru-
nian o przywrócenie miastu sa-
modzielności administracyjnej, 
biorąc czynny udział w delega-
cjach z petycjami w tej sprawie 
do Władz Państwowych w War-
szawie, nie zważając na przy-
kre następstwa natury politycz-
nej ze strony władz miasta Ty-
chy. Aktywnie uczestniczył też 
w obchodach 600-lecia nadania 
praw miejskich Bieruniowi. Jako 
członek zespołu ds. wydawnictw 
jest pomysłodawcą wydawania 
tzw. „Zeszytów Bieruńskich” w 
miejsce niemożliwej wówczas 
do wydania monografii Bieru-
nia. Skompletował i zachował od 
zapomnienia zestaw blisko 200 
zdjęć obrazujących dawne dzie-
je miasta. 
Jest współorganizatorem pracy 
władz samorządowych w mieście 
po roku 1991 pełniąc przez dwie 
kadencje funkcję radnego oraz 
rolę przedstawiciela miasta w Sej-
miku Wojewódzkim. Po powoła-
niu w 1998 r. powiatu ziemskie-
go gmin: Bierunia, Lędzin, Boj-
szów, Chełmu Śląskiego i Imieli-
na przez i kadencję pełni funkcję 
radnego powiatowego. Jest au-
torem wielu  publikacji związa-
nych z Bieruniem. Jako człowiek 
cieszący się poszanowaniem nie 
stroni od pomocy ludziom do-
tkniętym przez los, niezaradnym 
czy uzależnionym. Zdaniem Sto-
warzyszenia Miłośników 600-let-
niego Bierunia nadanie dr Jano-
wi Czempasowi tytułu „Zasłu-
żonego dla miasta Bierunia” by-
łoby nie tylko wyróżnieniem ale 
przede wszystkim uznaniem i po-
dziękowaniem za wieloletni trud i 
poświęcenie.

Tytuł taki jest zaszczytnym wyróżnieniem, mającym wyłącznie walor honorowy nadawanym 
przez Radą Miejską zarówno osobom fizycznym jak i prawnym. Procedurę postępowania w 
tych sprawach uchwaliła Rada Miejska 30 listopada 1999 r Po raz pierwszy zastosowano ją 
w roku następnym. Przytoczona uchwała ustala,  że wnioski dotyczące kandydatur do tytu-
łu mogą w terminie do 10 marca składać w Biurze Rady: Burmistrz, radni, mieszkańcy Bie-
runia, za pośrednictwem radnych, mieszkańcy indywidualnie. 
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Realizując zadania nałożone 
przez ustawę o Samorządzie 
Gminnym Rada Miasta Bie-
runia zabezpiecza w budżecie 
środki finansowe na realizację 
zadań z zakresu kultury fizycz-
nej, turystyki i rekreacji. Każ-
dego roku w oparciu o zabez-
pieczone środki finansowe Re-
ferat Sportu i Rekreacji opraco-
wuję plan imprez sportowo-re-
kreacyjnych dla mieszkańców 
ze szczególnym uwzględnie-
niem okresów wakacyjnych. 
Niektóre z imprez są w cało-
ści finansowane przez Gminę, 
a w przypadku innych zastoso-
wano częściową odpłatność od 
uczestników. Analizując har-
monogram imprez za I kwartał 
br. powstaje szereg wątpliwo-
ści. Dotyczą one m.in. sposo-
bu przekazywania informacji o 
organizowanych imprezach, ich 
masowości jak i środków prze-
znaczonych na ich realizację.
Plan imprez o którym mowa 
wyżej jest na bieżąco aktuali-
zowany na internetowej stronie 
Urzędu Miasta (www.um.bie-
run.pl), publikowany w lokal-
nej gazecie (Rodnia) oraz roz-
wieszany w formie plakatów na 
obiektach oświatowych i spor-
towych. Przy czym warto za-
znaczyć, że większość imprez 
ma charakter cykliczny. Po-
wstaje pytanie. Czy sposób in-
formowania mieszkańców o 
imprezach jest wystarczający?
Ze zdziwieniem należy stwier-
dzić fakt, że mimo tak pięknej 

zimy z organizowanych pod-
czas ferii wyjazdów na nar-
ty do Szczyrku skorzystało 10 
osób, a przecież możliwości 
były wielokrotnie większe. Za-
stanawiającym jest czy tak ni-
ska frekwencja była spowodo-
wana zastosowaną odpłatnością 
w wysokości 10 zł (w  kwocie 
tej mieściło się ubezpieczenie 
NNW, przejazd autokarem oraz 
opieka instruktorów). Podobnie 
bardzo małym zainteresowa-
niem cieszyły się turnieje tenisa 
stołowego w Gimnazjum nr 1 i 
2,  nie mówiąc już o konieczno-
ści odwołania amatorskiego 
turnieju koszykówki z powodu 
braku chętnych.
Należy odpowiedzieć sobie na 
pytanie. Co zrobić, aby zachę-
cić młodzież i całe rodziny do 
masowego uprawiania sportu 
na poziomie rekreacyjnym?
Jeżeli organizator imprezy za-
pewnia: nieodpłatne udostęp-
nienie obiektu, ubezpieczenie, 
fachową opiekę medyczną, sę-
dziowską oraz instruktorską to 
w czym tkwi problem? Czyżby 
dla zwiększenia zainteresowa-
nia imprezami rekreacyjnymi 
koniecznym staje się używa-
nie takich zachęt jak atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe (nie kore-
spondujące z poziomem sporto-
wym) lub co gorsza finansowe.
Na postawione pytania brak jest 
odpowiedzi a byłyby one cenną 
wskazówką co dalej robić aby 
udział w organizowanych im-
prezach był masowy.      (A.D.)

MIEJSKIE SPRAWYMIEJSKIE SPRAWY

O zgrozo, po stopnieniu śniegu okazało się, 
że osiedla a nawet cmentarz przy ul. So-
leckiej  zwłaszcza na placu przy domu po-
grzebowym, zaczęły służyć jako wybieg 
dla psów osób udających się na cmentarz. 
Niestety nie braki  i osób  regularnie wy-
prowadzających  psy właśnie na cmentarz.  
Zaobserwowano, że blisko mieszkające 
kobiety wypuszczają tam swoje czworo-
nogi, które zanieczyszczają teren. Psie od-
chody znajdują się nawet na cmentarzu, co 

jest niedopuszczalne, a ich właściciele po-
winni się wstydzić, bo to świadczy o bra-
ku kultury. 
Podobnie do dewastacji tego miejsca przy-
czyniają się również zabawy młodzie-
ży, jeżdżącej na deskach i rolkach. Pierw-
szy problem wymaga częstszych interwen-
cji straży miejskiej i zwracania uwagi, aby 
mieszkańcy jednak zaczęli sprzątać po 
swoich psach w miejscach publicznych a 

już w żadnym razie, nie wolno dopuścić by 
z cmentarza zrobić szalet dla psów.
Drugi być może znajdzie swe rozwiązanie, 
ponieważ grupa gimnazjalistów (z Gimna-
zjum Nr1) zwróciła się do władz gminy z 
prośbą o wybudowanie skate parku. Nie-
zależnie od tego czy tak się stanie, mło-
dzi przyjaciele - uszanujcie miejsce spo-
czynku. Przecież tam pochowani są wasi 
bliscy. 

Szalet, plac zabaw czy cmentarz?

Czy gminne 
imprezy sportowe 
są masowe?

Stowarzyszenie Miłośników 600 letniego Bierunia

Wszystko dla miasta
Tradycyjnie już, wiosenne 
zebranie „Stowarzyszenia 
Miłośników 600-letniego 
Bierunia” poświęcone było 
podsumowaniu działalności 
w ubiegłym roku i wytycze-
niu zadań na najbliższą przy-
szłość. Tym razem, spotka-
no się 30 marca w Centrum 
Inicjatyw Gospodarczych na 
Ścierniach. Przyjęto spra-
wozdania Zarządu: z działal-
ności Stowarzyszenia, finan-
sowe i sprawozdanie Komi-
sji Rewizyjnej. Po czym roz-
poczęła się dyskusja.

Z ubolewaniem stwierdzono, 
że nie udało się uzyskać statu-
su organizacji użytku publicz-
nego. Sąd dwukrotnie odrzu-
cił wniosek Stowarzyszenia w 
tej sprawie. - „Nie tylko my 
mamy z tym kłopot - przyznał 
Jan Janik wiceprzewodniczą-
cy Stowarzyszenia z tego co 
wiem,  oddalono też wnioski w 
tej sprawie „Porąbka” i „Unii”. 
Ta ostatnia już zrezygnowała, 
jednak my się nie poddamy i 
zamierzamy walczyć nadal. 
Podjęto odpowiednie uchwały, 
które umożliwią wreszcie Mi-
łośnikom 600 -letniego Bieru-
nia w uzyskaniu statusu orga-
nizacji użytku społecznego.
Poza tym dyskutowano m.in. 
o tym, gdzie ma stanąć po-
mnik patrona naszego miasta 
-św. Walentego - na rynku czy 
w pobliżu kościoła, ale jeszcze 
nie ustalono  ostatecznej loka-
lizacji i sprawa jest otwarta. 
Uczestnicy spotkania dowie-
dzieli się, że przygotowano już 

tablicę upamiętniającą dzia-
łalność wspaniałej lekarki dr 
Agnieszki Appelt. Przy naj-
bliższej stosownej okazji tabli-
ca zostanie umieszczona i od-
słonięta najprawdopodobniej 
w budynku przychodni zdro-
wia przy ul. Chemików. 
Stowarzyszenie zdecydowa-
ło się przekazać 200 tys. zł na 
konto Miasta, aby wspomóc fi-
nansowo budowę kładki nad 
ulicą Chemików, łączącej dwie 
części grobli. 
Jak wiadomo, udało się pozy-
skać środki unijne ale zgod-
nie z zasadami najpierw swoją 
część musi wnieść Stowarzy-
szenie. Najprawdopodobniej 
nastąpi to na przełomie maja 
i czerwca. 
Omówiono budowę muru 
cmentarnego, zapoczątkowaną 
właśnie przez Stowarzyszenie, 
które wykonało bramę i część 
muru. Teraz bywa różnie: cza-
sami trochę pieniędzy dołoży 
proboszcz, czasami miasto i 
powoli ale systematycznie pra-
ce się posuwają. 
Padła też propozycja aby jed-
ną z ulic nazwać „ulicą Alfre-
da Nobla” aby upamiętnić fakt, 
że w trzy lata po wynalezie-
niu przez niego dynamitu wła-
śnie w Bieruniu powstała  jed-
na z pierwszych świecie fabry-
ka tego materiału wybuchowe-
go. Dyskutowano też na temat 
uściślenia współpracy pomię-
dzy Bieruniem Starym i Bieru-
niem Nowym. Ustalono, że na-
leży przede wszystkim konty-
nuować prace, które zintegrują 
obydwie dzielnice.

„Program Ograniczenie Niskiej 
Emisji na terenie Miasta Bieruń 
z budynków mieszkalnych i in-
nych budynków wyposażonych 
w indywidualne, nieekologiczne 
i niskoenergetyczne kotłownie” w 
2005 roku obejmie modernizację 
233 kotłowni węglowych i gazo-
wych, 12 instalacji solarnych oraz 
1 pompy ciepła. Celem Progra-
mu jest wymiana starego źródła 
ciepła na nowe, ekologiczne źró-
dło ciepła w budynkach mieszkal-
nych i innych obiektach zlokali-
zowanych na terenie miasta Bie-
ruń. Operatorem Programu na lata 
2005-2006 jest Bieruńska Funda-
cja Inicjatyw Gospodarczych z 
siedzibą w Bieruniu przy ul. Tu-
rystycznej 1.
Dofinansowanie ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Gminnego Funduszu Ochro-
ny Środowiska wynosi:
* w przypadku modernizacji ko-
tłowni węglowych i gazowych 
70% kosztów inwestycji, jednak 
nie więcej niż 7.200 zł brutto,
* w przypadku instalacji solar-
nych i pomp ciepła 70% kosztów 
inwestycji, jednak nie więcej niż 
12.000 zł brutto,
Pozostałą część kosztów pono-
si mieszkaniec ze środków wła-
snych. 

Szczegółowe informacje zostaną 
podane do wiadomości publicz-
nej na spotkaniach z mieszkańca-
mi, które zaplanowano:
* 18 kwietnia br. o godz. 17.00 w 
kinoteatrze „Jutrzenka”, ul. Spi-
żowa 4, 43-150 Bieruń
* 20 kwietnia br. o godz. 17.00 w 
świetlicy środowiskowej „Remi-
zowa”, ul. Remizowa 19, 43-155 
Bieruń
W dniach 23, 24 kwietnia zorga-
nizowana zostanie również pre-
zentacja kotłów na zewnątrz bu-
dynku Centrum Inicjatyw Go-
spodarczych, ul. Turystyczna 1. 
Mieszkańcy będą mieli wówczas 
możliwość spotkać się z wytwór-
cami, dostawcami i instalatorami 
kotłów, zapoznać się z konstruk-
cją, zasadą działania i obsługą ko-
tłów niskoemisyjnych, porozma-
wiać z przedstawicielami banku 
na temat ewentualnej, niskoopro-
centowanej pożyczki na moderni-
zację kotłowni.
Mieszkańcy zakwalifikowani do 
programu na rok 2005 są zobo-
wiązani w pierwszej kolejności 
skontaktować się z Operatorem 
(Bieruńska Fundacja Inicjatyw 
Gospodarczych, ul. Turystyczna 
1, 43-155 Bieruń, tel. 324-25-08) 
w celu określenia terminów i spo-
sobu realizacji inwestycji.

Niska emisja 

Bieruńska Fundacja Inicjatyw 
Gospodarczych ogłasza kon-
kurs na wybór firm mających 
zamiar działać w charakterze 
„Wykonawców-Dostawców” 
oraz „Wykonawców-Instalato-
rów” źródeł ciepła dla realizacji 
programu ograniczenia niskiej 
emisji w gminie Bieruń.
Specyfikację warunków kon-
kursowych oferenci mogą po-
brać za opłatą w wysokości 
10zł brutto w biurze Bieruń-
skiej Fundacji Inicjatyw Go-
spodarczych, ul. Turystyczna 
1, pokój 44.
Termin składania ofert konkur-
sowych upływa 13.04.2005r. o 
godz.9.45.

Otwarcie ofert konkursowych 
nastąpi o godz. 10.00 na sali 
konferencyjnej Centrum Ini-
cjatyw Gospodarczych, pokój 
17, 18.
Ogłoszenie wyników kon-
kursu odbędzie się w dniu 
19.04.2005r. o godz. 9.00 (sala 
konferencyjna nr 17,18 - Cen-
trum Inicjatyw Gospodarczych, 
).
Wszelkie dodatkowe informa-
cje można uzyskać od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00 
- 14.00 tel. 324-25.03. Osoba-
mi uprawnionymi do kontaktu 
są: Renata Hachuła, Franciszek 
Zawisz, Sebastian Macioł.

Szukamy wykonawców 
i dostawców!!!

W środę 30 marca w Jutrzen-
ce odbyło się zebranie Stowa-
rzyszenia Gospodarczo-Eko-
logicznego „Nasz Region”. 
Uczestnicy obrad przyjęli spra-
wozdanie z działalności Stowa-
rzyszenia za rok ubiegły. 
Czytamy w nim między inny-
mi: W styczniu członkowie i 
sympatycy stowarzyszenia zor-
ganizowali XII Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, który odbył się 11.01.2004r. 
Początkiem kwietnia nasi 
członkowie z własnych pienię-
dzy zakupili żywność i przeka-
zali dla bezrobotnych w Bieru-
niu Starym oraz Nowym.
Także w kwietniu zorganizo-
waliśmy spotkanie z przedsię-
biorcami z okolic rynku. Tema-
tem spotkania była zmiana or-
ganizacji ruchu oraz zbyt małe-
go parkingu na Rynku oraz wy-
nikającego z tego utrudnienia 
dostępu do placówek handlo-
wych i usługowych. 24 kwiet-
nia zorganizowaliśmy dysko-
tekę dla dorosłych w klimacie 
lat 70-tych. W maju ponownie 
zorganizowaliśmy spotkanie z 
przedsiębiorcami z okolic Ryn-
ku w sprawie zmian w organi-

zacji ruchu i parkingu. Współ-
pracując z Centralną Stacją 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa oraz HDK PCK kon-
tynuowaliśmy organizowanie 
akcji krwiodawstwa. W roku 
2004 zorganizowaliśmy 4 ak-
cje. Łącznie dotychczas zorga-
nizowaliśmy 14 akcji w trakcie 
których zebrano ponad 350 li-
trów krwi.
Od września zaczęliśmy przy-
gotowania do XIII Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy.
Przyjęto też sprawozdanie fi-
nansowe Stowarzyszenia oraz 
udzielono absolutorium Zarzą-
dowi którym kieruje  prezes Ja-
nina Kaczyńska oraz wicepre-
zesi: Kazimierz Nowak i Adam 
Kondla.
Uczestnicy spotkania przyję-
li też ramowy program dzia-
łania w którym obok tradycyj-
nych dla Stowarzyszenia dzia-
łań, znalazły się takie propozy-
cje jak: Wspólne ( z innymi sto-
warzyszeniami) sprzątanie Bie-
runia połączone ze spotkaniem 
integracyjnym  oraz starania  o 
uzyskanie statusu organizacji 
pożytku publicznego.

Zebranie 
Naszego Regionu

Kilka lat temu na łamach „Rodni” postanowiliśmy, że będzie-
my przypominali o kolejnych rocznicach, które są współczesny-
mi urodzinami Bierunia. W dniu 2 kwietnia była to 14 rocznica. 
Weszło w tym dniu 1991 roku w życie rozporządzenie podpisa-
ne przez premiera Tadeusza Mazowieckiego.
Bieruń ponownie odzyskał podmiotowość prawną, którą utra-
cił 27 maja 1975 r., czyli w dniu ogłoszenia Dziennika Ustaw 
nr 15 zawierającego tekst Rozporządzenia Rady Ministrów. Pod 
poz. 88 tego aktu prawnego było opublikowane rozporządze-
nie  zmieniające granice niektórych miast w województwie ka-
towickim. Dla Bierunia oznaczało to włączenie go w całości do 
Tychów.
Mimo, iż miasto liczy ponad 618 lat to współczesność jego jest 
dla nas bardziej uchwytna. Jesteśmy w stanie co roku obserwo-
wać intensywny rozwój Bierunia, patrzeć jak zmienia się jego 
oblicze i powstają nowe obiekty. Zachęcamy do chwili zadumy 
i własnej oceny tych kilkunastu lat utrwalania tożsamości, któ-
rej społeczność Bierunia nigdy się nie pozbyła. Ubolewać nale-
ży, że tak radosny dzień jakim jest 2 kwietnia, dla Bierunia jest 
i będzie dniem smutku, skupienia i żalu, bo odszedł od nas do 
Pana Wielki Rodak Papież Jan Paweł II, postać której będzie 
nam bardzo brakować.

Pamiętajmy o rocznicy
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Kilka dni temu, w Świetlicy Środowisko-
wej przy ulicy Remizowej -  zakończy-
ła się interesująca wystawa plastyczna. W 
tym roku, obok stałego tytułu ekspozycji: 
“Sztuka gimnazjalistów” pojawił się po-
etycki podtytuł: „Chmury, drzewa, ja...”. 
Zaproponowali go uczestnicy kółka pla-
stycznego oraz za-
przyjaźnieni z nim 
absolwenci szkoły. 
W sumie wystawio-
no 68 dzieł 59 mło-
dych artystów. Wy-
brano je z 230 prac. 
Niestety, dla wielu 
wartościowych gra-
fik oraz obrazów za-
brakło miejsca na 
wystawie. Jednak 
z całą pewnością, 
ozdobią one szkol-
ne korytarze, któ-
re w oczach wielu 
uchodzą,  od daw-
na, za stałą i warto-
ściową galerię gim-
nazjalistów.  
Widzowie podziwiali kunszt techniczny 
młodzieży: malarstwo plakatówkami, ko-
laż, linoryt, rysunek węglem i ołówkiem. 
Także interesujące oraz różnorodne inter-
pretacje tematu wystawy, m.in. w obrazach 
Zofii Krzak, Sylwii Walus, Ireny Magie-
ry, Katarzyny Kani, Klaudii Jastrzęb-
skiej, Malwiny Okruty, Izabeli Kuli, Es-
tery Kawki, Grzegorza Bielańskiego, czy 
Kacpra Garygi.
Do najlepszych tradycji nowobieruńskich 
nawiązały w swych linorytach: Aleksandra 
Plewniok, Hanna Sieka i Natalia Barty-
zel. Nic więc dziwnego, że ich grafiki czę-

sto zdobią 
kartki, któ-
re szko-
ła wysy-
ła z oka-
zji świąt i 
w a ż n y c h 
uroczysto-
ści.
Powszech-
ną uwagę 
z w r a c a -
ła nieba-
nalna sce-
nograf ia , 
która była 

dziełem Barbary Swobody. obecnie już 
licealistki. Absolwentka stworzyła „Ogród 
myśli gimnazjalisty”, w którym orygi-
nalne lampiony symbolizowały pomysły 
uczniów oraz przełomowe chwile w ich ży-
ciu. Dekorację zbudowała przede wszyst-
kim z papieru szarego, bo zazwyczaj on 

służy do realizowania opraw plastycznych 
szkolnych imprez i uroczystości. Na zwie-
dzających spoglądało oko z obrazu Jaro-
sława Sieka, ucznia drugiej klasy I Ogól-
nokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w 
Katowicach. Jolanta Okrzesik, uczenni-
ca pierwszej klasy LO im. Konarskiego 
w Oświęcimiu (autorka Sznupka, maskot-
ki policji śląskiej), również nie zapomniała 
o swoim gimnazjum. Przedstawiła cieka-
wy cykl misternych rysunków biało-czar-
nych, wykonanych tuszem, przedstawiają-
cych samotne drzewo.
Przy realizacji wystawy szczególnie się 
wykazali uczniowie klasy 2f: Mirela 

Adamczyk, Natalia Bartyzel, 
Magdalena Jagoda, Aleksan-
dra Lewandowska, Gabriela 
Kokot, Paulina Micor, Adrian-
na Mitręga, Joanna Żoczek, 
Barbara Kciuk, Piotr Świer-
kosz. Również Żaneta Czepczor 

z 3b oraz Michał Klima i Krzysztof La-
mik z 3e.
Podczas wernisażu - który odbył się 17 
marca - przypomniano, licznie przybyłym 
autorom oraz ich rodzicom i kolegom, wy-
brane sukcesy gimnazjalistów. Mianowi-
cie wyróżnienie dla Sebastiana Ryszki w 
2. Międzynarodowym Biennale Pastelu. 
Pierwsze miejsca dla Krzysztofa Szrom-
ka w IX Ogólnopolskim Konkursie Lite-
racko-Plastycznym „Igrzyska olimpijskie 
przyszłości” i dla Ireny Magiery w XI 
Wojewódzkim Konkursie Plastycznym na 
Kartkę Bożonarodzeniową. Także wyróż-
nienia na etapie wojewódzkim dla Grze-
gorza Bielańskiego oraz Piotra Jaromi-
na w Ogólnopolskim Konkursie „Europa 
w szkole”.
Grzegorz Bizacki, dyrektor Gimnazjum 
nr 1, poinformował wernisażowych gości, 
iż czyni się starania, by Karol Wierzgoń 
został patronem gimnazjum. Jak wiadomo, 
był on przez wiele lat  kierownikiem szko-

ły podstawowej. Po-
śmiertnie uhonorowa-
no go tytułem: „Zasłu-
żony dla Miasta Bieru-
nia”. Na lekcje plasty-
ki wprowadził techniki 
graficzne. Poziom prac 
uczniów był tak wyso-
ki, iż zaczęto mówić 
nawet o „Nowobie-
ruńskiej szkole linory-
tu”. A prace młodych 
twórców wystawiano, 
nie tylko w głównych 
miastach Polski (np. 
w Warszawie), ale i w 
Indiach. Gimnazjum 
nr 1, które powstało w 
budynku szkoły pod-

stawowej, którą kierował właśnie K. Wierz-
goń, stara się kultywować wartości, jakie on 
wnosił w życie społeczności lokalnej. Także 
poprzez rozwijanie zdolności plastycznych 
uczniów w formach pozaszkolnych. Rów-
nież prezentację ich dokonań, m.in. w dzie-
dzinie linorytu, na dorocznych wystawach. 
Organizatorami prezentacji prac uczniów 
było Gimnazjum nr 1 oraz Bieruński Ośro-
dek Kultury. W imieniu tych placówek wy-
stawę przygotowały: Danuta Kurdziel-
Kasprzyk, nauczyciel plastyki, a zarazem 
opiekunka kółka plastycznego w Gimna-
zjum nr 1 i Urszula Stęchły, kierownik 
Świetlicy Środowiskowej. 

KULTURA KULTURA

W s z y s c y 
chcemy, aby 
nasze dzie-
ci wyrosły na 
mądrych, do-
brych i szczę-
śliwych ludzi. 
Jest na to 
sposób - czy-
tajmy dzie-
ciom! Dlate-
go: „Czytaj 
dziecku 20 
minut dzien-
nie. Codzien-
nie!”
R ó w n i e ż 
Miejska Bi-
blioteka nr 2 w Bieruniu Nowym włączyła się w ogólnopolską ak-
cję „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Panie bibliotekarki - za naszym 
pośrednictwem - zapraszają do czytania ludzi reprezentujących 
poszczególne zawody. 
Rok 2005 - został ogłoszony Rokiem Andersenowskim. W związ-
ku z tym, goście czytają baśnie Andersena. W lutym dzieciom 

czytał redaktor 
„Echa” Jan Ma-
zurkiewicz. W 
marcu prezes 
OSP w Bieruniu 
Nowym - Bro-
nisław Lamik. 
Każde spotka-
nie zakończone 
było konkursem 
ze znajomości 
czytanych ba-
śni. Ponadto, 
dzieci zapozna-
wały się ze spe-
cyfiką pracy go-
ści. Spotkanie z 
redaktorem na-

czelnym „Echa” zakończono konferencja prasową. Prezes OSP 
Bronisław Lamik prezentował mundury: galowy i ogniowy. Opo-
wiadał o pracy straży w Bieruniu Nowym. 
Następne czytanie, które odbędzie się w kwietniu poprowadzi po-
licjant. 

Czytamy dzieciom

Sztuka gimnazjalistów 

Chmury, drzewa, ja...

„Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego 
dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz rady-
kalne ograniczenie telewizji” - piszą autorzy kampanii społecznej: „Cała Polska czyta dzieciom”. 
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KULTURAKULTURA

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4

11 kwietnia godz. 10.30  
Przedstawienie „Bieruń moje miasto” – dla SP 1
13 kwietnia godz. 15.00 
Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Inwalidy”
14 kwietnia godz. 15.00 
Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Inwalidy”
15 kwietnia godz. 10.45 
Przedstawienie „Kot w butach” dla SP- 1
16 kwietnia godz. 9.00 
Festiwal Piosenki Zuchowej „Wesołek 2005” 
19 kwietnia godz. 9.00  
Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Odkrywamy 
talenty muzyczne”
20 kwietnia godz. 10.00 
Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej o Nagrodę Starosty
20 kwietnia godz. 18.00 
Eliminacje do II Powiatowego Konkursu Muzyki Klasycznej
22 kwietnia godz. 10.00 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – konferencja na te-
mat „Osoba starsza, niepełnosprawna w przestrzeni społecznej”
23 kwietnia godz. 11.00  
Pierwsza próba Teatrzyku Dziecięcego
23 kwietnia godz. 18.00 
Film prod. USA pt. „Apartament”
25 kwietnia godz. 19.00  
„Niedźwiedź. Oświadczyny” sztuka Czechowa w wykonaniu 
aktorów teatru „KOREZ” z Katowic
28 kwietnia godz. 18.30  
Wykład dr B. Lisikiewicza na temat „Choroby serca, miaż-
dżyca, profilaktyka, leczenie”

Świetlica Środowiskowa ul. Remizowa 19

5 kwietnia godz. 14.00   
Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Inwalidy” 
15 kwietnia godz. 18.00 
Walne Zebranie Stowarzyszenia „Porąbek”
19 kwietnia godz. 14.00  Spotkanie PZERiI
21 kwietnia godz. 15.00 – 19.00  
Eliminacje do Mini Playback`u Show
23 kwietnia godz. 16.00 Powiatowy Zjazd OSP

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45

7 kwietnia godz. 9.00 i 11.00 
Spektakl teatralny dla uczniów LO pt. „Schody do nieba” 
z cyklu „Profilaktyka uzależnień”
11 kwietnia godz. 8.00 Kiermasz odzieżowy
18 kwietnia godz. 9.00 „Przegląd ekologiczny” Przedszkole nr 1
18 kwietnia godz. 16.00 Dyskoteka dla SP 1 

Biblioteka Nr 1 , ul. Chemików 45

14 kwietnia godz. 15.30 i godz. 13.00 dla SP 1 
Biblioteka czyta dzieciom. Baśń H.Ch. Andersena pt. „Paste-
reczka i Kominiarczyk”. W kwietniu czytać będą kominiarze 
Benedykt Noras i Artur Ścierski

Biblioteka Nr 2 ul. Jagiełły 1

7 kwietnia godz. 10.00  
Czytanie baśni Andersena. W kwietniu czytać będzie Pan po-
licjant.

Bieruński Ośrodek Kultury 
zaprasza w kwietniu
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ROZMAITOŚCI MAGAZYN SZKOLNY

Nauka i recytacja 
wierszy o tematy-
ce przyrodniczej, 
pomaga w wyra-
żaniu dziecięcych 
uczuć, poszano-
waniu przyrody 
oraz przejawianiu 
opiekuńczego sto-
sunku do zwierząt. 
Jednocześnie, jest 
to dla najmłod-
szyhc wspania-
ła okazja do zdo-
bycia nowych do-
świadczeń związa-
nych z odważnym 
i śmiałym prezen-
towaniem wier-
szy przed  licz-
nym gronem słu-
chaczy.
Kolejną taką oka-
zją, był V Konkurs Recytatorski, który 
16 marca został  zorganizowany Świetli-
cy Środowiskowej w Bieruniu Nowym 
przez nauczycielki Przedszkola Nr 2  Kry-
stynę  Mieszczak, Teresę Dudzik. W kon-
kursie tym, wzięły udział dzieci w Przed-
szkola Nr 2 i 2a. Recytacja wierszy  o róż-

norodnej tematyce, cieszyła się ogromnym 
powodzeniem gdyż aż 47 dzieci brało w 
niej udział.
Zaproszeni goście oraz rodzice słucha-
li z zainteresowaniem małych recytato-
rów a jury konkursu pod przewodnictwem 
dyrektora Przedszkola Nr 2 - Małgorza-

ty Dziedzioch wyróżniło dzieci, które w 
sposób szczególny zaprezentowały swoje 
wiersze. Byli to: Patrycja Mikos, Klau-
dia Migdał, Wojtuś Śwituła, Klaudia 
Budka, Weronika Jaromin, Julia Roz-
mus, Dorotka Chłapek, Natalia Kapek.

Wszystkie dzieci za wspaniałą recytację 
otrzymały piękne nagrody oraz pamiątko-
we dyplomy zasponsorowane przez: Re-
ferat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Spółkę Danone z Bierunia, rodziców oraz 
nauczycielki Przedszkola Nr 2 i 2a.

 Krystyna Mieszczak

Uczniowie Gimnazjum nr 2 z wielką niecierpliwością oczekiwa-
li nadejścia wiosny. Gdy w końcu zaświeciło słonko, odpowied-
nio uczcili pierwszy wiosenny dzień. Było niezwykle wesoło i ra-
dośnie. Radosna atmosfera udzieliła się wszystkim- uczniom, na-
uczycielom oraz rodzicom, którzy uczestniczyli w wiosennych 
rozgrywkach przygotowanych przez klasę 3a pod opieką Boże-
ny Nir-Nowak. Do wiosennych zmagań stanęli reprezentanci 
uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich, rodziców i nauczy-
cieli. Bezkonkurencyjni ponownie okazali się rodzice. Trzeba im 
przyznać, że wspaniale prezentowali się w konkursie karaoke czy 
w pantomimie. Owacje wręcz wzbudziła pantomimiczna scen-
ka polegająca na zaprezentowaniu metody ratunkowej usta- usta. 
Duże emocje wzbudziła również ostatnia konkurencja, po któ-
rej trudno było rozpoznać uczestników, bowiem byli cali w...mą-
ce. Ich zadanie polegało na wyłowieniu cukierków z miski pełnej 
mąki. Proste? Nie, jeśli nie można używać rąk! Uczestnicy kon-
kursu wykazali się nie lada umiejętnościami i wiedzą. Musieli na 
przykład wskazać właściwe zastosowanie przedmiotów przygoto-
wanych przez organizatorów, zareklamować szkołę, oszacować 
ciężar przedmiotu oraz przyporządkować kserokopie zdjęć z dzie-
ciństwa nauczycieli do odpowiednich osób.
Jedno jest pewne - wszyscy - zarówno oglądający jak i biorący 
udział w konkursie - świetnie się bawili. Dodajmy, że najwięcej 
punktów wśród uczniów zdobyła drużyna reprezentująca klasy 
pierwsze. Na koniec czekała na uczestników słodka niespodzian-
ka. Szkoda, że wiosna przychodzi tylko raz do roku.

Uczennica Gimnazjum nr 1 Jessica Paruzel (kl. 2a) zdobyła 
I-miejsce w miejskim konkursie języka niemieckiego. Konkurs 
zorganizowany był przez Gimnazjum nr 11we współpracy z Na-
uczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach. Honoro-
wym patronatem była Pani Prezydent Miasta Tychy - Daria Szcze-
pańska. 
Konkurs przebiegał w następujących etapach:
- etap szkolny polegający na wyłonieniu najlepszych kandyda-
tów;
- etap pisemny - Gimnazjum nr 11, uczniowie zmagali się z testem 
leksykalno - gramatycznym;
- etap ustny - Gimnazjum nr 11, zadaniem uczniów było opowie-
dzenie obrazka, który wylosowali;
J. Paruzel otrzymała w nagrodę słownik języka niemieckiego oraz 
pamiątkowy dyplom. 
Na szczególne wyróżnienie zasłużył również uczeń klasy 3c Mi-
chael Pamuła, który po etapie pisemnym był na trzecim miejscu, 
a ostatecznie zdobył wyróżnienie. Uczeń otrzymał dyplom po-
twierdzający udział w konkursie oraz nagrody niespodzianki. Ofi-
cjalnymi sponsorami nagród byli Oxford University Press oraz Pe-
arson Education. Gimnazjalistów przygotowała Izabela Koziorz 
- nauczyciel języka niemieckiego. 

Konkurs recytatorski 
Miejski Konkurs 
Języka Niemieckiego

21 marca Gimnazjum nr 2 w Bieruniu weszło w posiadanie robo-
ta edukacyjnego HEXOR, który był nagrodą w Konkursie dla Pre-
numeratorów czasopism „Świat 
Nauki” i „Świat Techniki”. War-
tość otrzymanej nagrody wynosi 
4500 złotych. Robota można wy-
korzystać podczas zajęć z infor-
matyki i do nauki programowa-
nia. Nagroda została uroczyście 
wręczona w siedzibie Wydaw-
nictw Szkolnych i Pedagogicz-
nych w Warszawie, gdzie odbyła 
się również prezentacja dokona-
na przez producenta.             KC

Nareszcie wiosna!

Nie dla wszystkich miesz-
kańców jest jasne, dla-
czego obserwuje się róż-
nice w sprzątaniu dróg 
po zimie. Problem pole-
ga na wielu zarządach róż-
nych dróg przebiegających 
przez miasto. Dość powie-
dzieć, że mamy w Bieru-
niu drogi:
- krajowe -nr 44 tj. Turyń-
sko-Warszawska, długość ok. 
11km, których zarządcą jest 
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Od-
dział Katowice
- wojewódzkie -nr 931 -ul. 
Turystyczna i nr 934 ul. Wa-
welska , długości ponad 4 
km, których zarządcą jest Za-
rząd Województwa Śląskie-
go, a w jego imieniu Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Ka-
towicach
- powiatowe -ul. Oświęcim-
ska, Krakowska, Wyloto-
wa, Chemików, Bojszowska, 
Świerczyniecka, Wawelska, 
Jagiełły, Bijasowicka, Krup-
nicza, Patriotów, Boh. We-
sterplatte, Mielęckiego, Ko-
synierów, Ofiar Oświęcim-
skich, Bogusławskiego o 
łącznej długości ponad 21 
km, których zarządcą jest Za-
rząd Powiatu a w jego imie-
niu Powiatowy Zarząd Dróg 
w Bieruniu
- gminne -pozostałe, o dłu-
gości ponad 55km oraz tzw. 
wewnętrzne, które nie zosta-
ły zaliczone do w/w katego-
rii dróg publicznych, a któ-
re przebiegają po gruntach 

będących własnością gminy 
Bieruń (ok. 30km długości), 
w sumie ok. 300 ulic na tere-
nie miasta.
Jest więc co utrzymywać i co 
sprzątać. 
Powiat i gmina  mają  za-
warte porozumienie, zgod-
nie z którym gmina zajmu-
je się sprzątaniem  i utrzyma-
niem. Co jednak zrobić z po-
zostałymi, które przebiega-
ją przez miasto a często sta-
nowią główne arterie komu-
nikacyjne? 
To gmina utrzymuje w czy-
stości chociażby przystan-
ki jak np. w Ścierniach. 
Przed Świętami udało się 
posprzątać centralne rejo-
ny przed kościołami i par-
kingi. - Po raz pierwszy ter-

min zakończenia prac pozi-
mowych planuje się na po-
łowę kwietnia, zwykle trwa-
ło to do czerwca - ocenia 
Jan Stocki, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Komu-
nalnej  UM.
 - W Bieruniu Starym  obo-
wiązki bytomskiej firmy 
pana Laszuta, a w Bieru-
niu Nowym pana Rogal-
skiego dotyczą sprzątania 
pasa 5 metrów od krawędzi 
jezdni. Jest  stosowny har-
monogram prac: najpierw 
sprzątane są jezdnie z kra-
wężnikami, później te, któ-
re ich nie mają. 
Wkrótce - jak zapewnia 
naczelnik Socki - wszyst-
ko, co należy do gminy, 
będzie posprzątane.

Wiosenne sprzątanie

Przedszkolak Ekologiem

Wszystkich chętnych, którzy chcą wyjechać bez rodziców oraz spraw-
dzić swoją samodzielność, zmierzyć się z siłami natury, przygodą 

w lasach Przedborskiego Par-
ku Krajobrazowego nad rzeką 
Pilicą zapraszamy w terminie 
od 2 do 22 lipca 2005 roku 

na obóz harcerski 

organizowany w

stanicy ZHP 
Biały Brzeg.

Koszt 21-dniowej przygody pod namiotami wynosi 630zł.
Gwarancja braku czasu na nudę !!!!

Informacje o zapisie pod numerem telefonu: 0 607 938 549 z druhną 
Bogusławą Miernik
Prosimy o szybką decyzję – ilość miejsc ograniczona !!!

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ !!!

Harcerze 
zapraszają 
na obóz
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SPORT

W marcową sobotę 
-19  reprezentacja 
IBF Polska (Interna-
tional Budo Federa-
tion), której przed-
stawicielem w na-
szym kraju jest Sto-
warzyszenie Big 
Budo Polska wzięła 
udział w Otwartych 
Mistrzostwach Ho-
landii IBF w Dalfsen.
Impreza zakończyła 
się sukcesem pol-
skiej reprezentacji, 
która zdobyła 23 
puchary w tym: 

7 złotych, 10 
srebrnych oraz 
6 brązowych. 
Znakomicie spi-
sali się zawod-
nicy w katego-
rii kata zdoby-
wając 14 pucharów 
oraz w walkach 9 
pucharów. 
Na liście wielokrot-
nych medalistów 
znaleźli się Angeli-
ka Bigos - 2 złote 
puchary, 1 srebrny
Mateusz Bigos - 2 
złote puchary

Alicja Buchta -1 
złoty puchar, jeden 
srebrny puchar
Aleksandra Wyso-
ta - brązowy puchar
Sylwester Czarno-
ta - 2 srebrne , je-
den złoty puchar.

Zdobywcy 
holenderskich 
pucharów

PLAN IMPREZ 
SPORTOWYCH KWIECIEŃ

Mistrzostwa ING Banku Śląskiego S.A. w halowej piłce nożnej
♦ 2-3 kwiecień – hala sportowa Bieruń ul. Licealna 17a
♦ organizator – Fundacja ING Banku Śląskiego S.A.
♦ wstęp wolny

III Cross o „Puchar Burmistrza” Miasta Bierunia
♦ 9 kwiecień – boisko KS „Piast” Bieruń ul. Warszawska 270
♦ organizator – UKS „Maraton-Korzeniowski.pl” oraz UM Bie-

ruń
XII mem. im. Henryka Dobielińskiego w szachach
♦ 23 kiwecień – pawilon KS „UNIA” w Bieruń ul. Chemików 40
♦ organizator – KS „UNIA” oraz UM Bieruń

Zawody w Formach Sztuk Walki – Mistrzostwa Europy IBF Ju-
niorów oraz Mistrzostwa Polski IBF Seniorów
♦ 23-24 kwiecień – hala sportowa Bieruń ul. Licealna 17a
♦ organizator – Stowarzyszenie Big Budo Polska oraz UM Bie-

ruń
IV Turniej siatkówki dla dziewcząt o puchar Dyrektora Gimna-
zjum nr. 1
♦ 29 kwiecień – hala sportowa Bieruń ul. Licealna 17a
♦ organizator – UKS  MUKS Bieruń oraz UM Bieruń

Amatorski turniej siatkówki dla mieszkańców pow. Bieruńsko-Lę-
dzińskiego 
♦ 30 kwiecień – hala sportowa Bieruń ul. Licealna 17a
♦ organizator – UM Bieruń 
♦ zapisy do dnia 25.04.2005 r.

Bliższych informacji udziela Referat Sportu i Rekreacji UM Bie-
runia nr.tel. 216 - 40 - 85 wew.27

Referat Sporu i Rekreacji Urzędu Miasta Bierunia informuje, że 
w związku z wymianą piasku na placach zabaw można wybierać 
stary piasek z piaskownic w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15.04.2005r. 

Proszę o wcześniejsze informowanie pracowników referatu 
o pobieraniu piasku pod numerem tel. 216 – 40 – 85 w.27

INFORMACJA

Sympatyków wyjazdów organizownych przez Referat Sportu
i Rekreacji informujemy, że plan wycieczek zostanie opublikowany 
w kwietniowym wydaniu „Rodni”. 
W roku bieżącym zaplanowano 8 wycieczek. 

Jako pierwsza odbędzie się wycieczka do Wrocławia 
w dniu 15 maja. 
Zapisy od dnia 15 kwietnia. W programie: Panorama Racławicka, 
Arboretum w Wojsławicach, ogród botaniczny. 

Osoby zainteresowane trampingowymi wyjazdami do:
• Rumunii – Zamki „Drakuli” (11 dni), 
• Czechy - Karlove Vary (4 dni), 
• „Śnieżnik” (2 dni) 
informujemy, że spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 8 
kwietnia o godz. 18.00 w restauracji „Stylowa”

ZAPRASZAMY 
NA WYCIECZKI

2005 rok rozpoczął się od podwyżek cen za media i usługi komunal-
ne, mające zasadniczy wpływ na budżety domowe mieszkańców.
Obecnie można już dokonać porównań wzrostu cen w gminie Bie-
ruń w stosunku do pozostałych gmin naszego powiatu. Wszystkie 
ceny podane są jako brutto, gdyż cena netto z podatkiem VAT sta-
nowi rzeczywisty koszt do poniesienia.

Woda i ścieki
Przedstawiona przez RPWiK w Tychach nowa taryfa na wodę nie 
została przez burmistrza miasta zaakceptowana. Dlatego na se-
sję Rady Miejskiej nie została skierowana uchwała do podjęcia w 
sprawie przyjęcia nowej taryfy. Do dnia 12.03.2005 r. obowiązy-
wała cena brutto 4,21 zł za 1 m3 wody. Władze gminy Bieruń rady-
kalnie żądają od RPWiK obniżenia kosztów stałych spółki i strat 
wody, wynikających ze stanu technicznego istniejących sieci roz-
dzielczych – co w konsekwencji powinno powstrzymać radykalny 
wzrost taryf w najbliższych latach.

Gmina

Cena brutto za 1 m3

Wody Oczyszczenia ścieków

Ogółem
w tym:

FirmyIndywidu-
alni

Dopłata
 gminy

Bieruń 5,19 4,74 2,78 1,96 4,38
Bojszowy 6,26 14,70 9,66 5,04 14,82
Chełm Śląski 5,35 3,99 3,29 0,70 3,99
Imielin 5,38 - - - -
Lędziny 5,51 7,28 7,28 0 7,28
Średnio 5,54 7,68 5,75 2,57 7,62

Gmina Imielin nie posiada kanalizacji sanitarnej, dlatego ścieki 
gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. 
Jak wynika z powyższej tabelki, za zużycie 1 m3 wody i oczysz-
czanie 1 m3 ścieków mieszkaniec musi zapłacić w:
- Bieruniu  - 7,97 zł
- Bojszowach  - 15.92 zł

- Chełmie Śląskim - 8,64 zł
- Imielinie - 5,38 zł + koszt wywozu 

ścieków szambowozami
- Lędzinach  - 12,79 zł

Odpady komunalne
Od 1996 roku gmina Bieruń prowadzi nieodpłatnie (dla miesz-
kańców) selektywną zbiórkę odpadów segregowanych: szkło, pla-
stik, metale, papier oraz w okresie jesiennym liści. Spowodowało 
to znaczne zmniejszenie ilości odpadów, które bezpośrednio wy-
wożone są z terenu gminy na wysypisko w Tychach – Urbanowi-
cach.
Koszt składowania na tym wysypisku 1 tony odpadów wynosi 60 
złotych, co stanowi 6 zł dla kubła 110 litrowego.
Od 2002 roku nie następowała podwyżka na odbiór odpadów ko-
munalnych. 
Na przestrzeni 2004 roku stwierdzono zmniejszanie się ilości odpa-
dów segregowanych, a zwiększanie ilości odpadów komunalnych 
pozostałych. Dlatego chcąc przeciwdziałać temu zjawisku postano-
wiono zwiększyć cenę, która jednak dla osób (wspólnot) prowadzą-
cych ścisłą segregację odpadów nie wpłynie na wzrost kosztów usu-
wania odpadów. Umożliwi to spełnienie również wymogów Unii 
Europejskiej odnośnie corocznego wzrostu odpadów segregowa-
nych w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
Na terenie gminy Bieruń odpady komunalne odbierane są przez: 
BPIK – Bieruń, Eko Zag – Tychy, Partner – Lędziny, Alba – Tychy. 
Ceny brutto wywozu odpadów przedstawia poniższa tabelka.

Odbiorca Pojemniki

110/120 
litrowe

240 litrowe 1100 litrowe

Bieruńskie Przedsię-
biorstwo
Inżynierii Komunalnej

8,03 - 44,94

EKO ZAG 9,10 15,50 41,60
Partner Lędziny 6,90 - 64,20
Alba Tychy 5,90 12,00 42,80

Ile za wodę, ścieki, odpady ?

czenia kwoty 4,5 mln zł z budżetów 
miasta Bierunia, powiatu Bojszowy i 

całego powiatu na tę inwestycję świadczy o 
determinacji miejscowych władz w tym za-
kresie. Poza tym, nie można w ogóle mówić 
o przekazaniu tych środków do Tych, bo-
wiem są to pieniądze samorządów Bierunia, 
Bojszów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego i 
sugestia, by ktoś inny decydował o ich prze-
znaczeniu jest delikatnie mówiąc niewła-
ściwa. My też nie decydujemy na co Tychy 
przeznaczają swoje pieniądze. 
Burmistrz Bierunia - Ludwik Jagoda, 
Starosta - Piotr Czarnynoga i Wójt Boj-
szów- Henryk Utrata w odpowiedzi pi-
szą, że: utworzenie Komendy Powiatowej 
Policji w Bieruniu jest zadaniem prioryte-
towym dla samorządów Bierunia, Bojszów 
i powiatu.    
Podobnie jak pan Prezydent Andrzej 
Dziuba, władze Bierunia są zaintereso-

wane stanem bezpieczeństwa w Tychach 
i nie chcą by utworzenie KPP w Bieruniu 
odbyło się kosztem tyskiej KMP.  Jednak 
fakt przejęcia przez nową jednostkę części 
etatów jest rzeczą oczywistą, ponieważ w 
chwili uruchomienia Komendy Policji na 
terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego, 
zakres działania KMP w Tychach zmniej-
szy się - jak sam pan Prezydent zauważył 
- o prawie trzydzieści procent ogólnej licz-
by przestępstw, nie wspominając o zdecy-
dowanie mniejszym obszarze działania.
Zbulwersowani tyskim wystąpieniem, 
członkowie Stowarzyszenia Miłośników 
600 letniego Bierunia postanowili zwró-
cić się do władz samorządowych naszego 
miasta aby podjęły działania zmierzające 
do przywrócenia historycznych granic Bie-
runiowi. Nigdy nie pogodziliśmy się z ty-
skim klinem wbijającym się w ziemię bie-
ruńską i chęcią powitamy firmę Fiat Auto 
Poland w Bieruniu.  

Komenda niezgody
1

Szanowni Rodzice
W tym roku harcerze organizują 

kolonię zuchową dla uczniów 
klas I-III Szkół Podstawowych.
Kolonia organizowana jest w stanicy ZHP 
Biały Brzeg w Przedborskim Par-
ku Krajo-
brazowym 
nad rzeką 
Pilicą.
O r g a n i z a t o -
rzy gwarantu-
ją opiekę dru-
żynowych gro-
mad zucho-
wych oraz ciekawy program. 
Zapraszamy w terminie 

od 2 do 22 lipca 2005 roku;
koszt kolonii wynosi 630zł za 21-dniowy pobyt. 
Informacje o zapisie pod numerem telefonu: 

0 607 938 549
z druhną Bogusławą Miernik
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Gerhard Rehberg jest również cenioną 
osobistością w Zagłębiu Ruhry. Przez po-
nad 20 lat pełnił funkcję Burmistrza górni-
czego miasta Gelsenkirchen. Dziś zacho-
wał tytuł Honorowego Obywatela tego mia-
sta. Był także politykiem. Od roku 1994 bez 
przerwy przewodzi zarządowi FC Schalke 
04. W 1997 roku świętował ze swoją dru-
żyną największy dotychczasowy sukces FC 
Schalke 04, które zdobyło Puchar UEFA. 
Obecnie FC Schalke dzieli z FC Bayern 1 
miejsce w Bundeslidze.
Na jednym z pierwszych spotkań Rady Ro-
dziców Gimnazjum nr 1 w Bieruniu dyrek-
tor szkoły  Grzegorz Bizacki zwrócił się do 
rodziców o pomoc w nawiązywaniu cieka-
wych form współpracy zagranicznej. Dzię-
ki wice przewodniczącej Rady Rodziców  
Grażynie Burzan i jej mężowi  Krzysztofo-
wi Burzan – członkowi zarządu DBT Polska 

Sp. z o.o., który wykorzystał swoje bizneso-
we koneksje, stało się to możliwe. Po wysto-
sowaniu pisma ze szkoły, po kilku miesią-
cach przyszła odpowiedź, iż: „Pan Gerhard 
Rehberg jest wielkim przyjacielem młodzie-
ży i bardzo chętnie dzieli się z nią swoimi ży-
ciowymi doświadczeniami”. Wizyta w szko-
le została zaplanowana na marzec i odbyła 
się przy okazji prywatnej wizyty pana prezy-
denta w Polsce.
W czwartek, 17 marca przyjechała do Gim-
nazjum nr 1 delegacja gości:  Gerhard 
Rehberg,  Holger Jodecke – członek za-
rządu DBT Polska Sp. z o.o.,  Jorg Kem-
pel – asystent Burmistrza miasta Gelsenkir-
chen oraz  Krzysztof Burzan – członek za-

rządu DBT Polska Sp. z o.o. Na spotkanie z 
delegatami przybyli również przedstawicie-
le władz miasta: Jan Podleśny – wice bur-
mistrz miasta Bierunia,  Ryszard Piskorek 
– wice przewodniczący Rady Miasta,  Kry-
styna Czajowska – dyrektor Ośrodka Edu-
kacji w Bieruniu, przedstawiciele Rady Ro-
dziców prze Gimnazjum nr 1, grono peda-
gogiczne oraz uczniowie. 
 Oprócz wspaniałej drużyny gość opisy-
wał problemy bezrobocia miasta Gelsen-
kirchen. Wszyscy zgromadzeni na sali 
mogli usłyszeć jak w Niemczech jest roz-
wiązywany problem restrukturyzacji gór-
nictwa. Pan prezydent wspomniał również 
o relacjach pomiędzy kibicami niemiecki-
mi z różnych klubów, które polegają na ry-
walizacji, ale również na wzajemnym sza-
cunku.

Uczniowie Gimnazjum  nr 1 w Bieru-
niu mieli nie lada okazję poznać jedną 
z najbardziej znamienitych postaci w 
środowisku piłkarskim Europy i Świata. 
Pan Gerhard Rehberg – Prezydent zna-
nego klubu piłkarskiego FC Schalke 04 
odwiedził 17 marca br. Gimnazjum nr 1 
w Bieruniu. 

FC Schalke 04

SPORT

Sklep „Rolnik”
Bieruń, ul. Trochy 19

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

• elektryczne
chemiczne • sprzęt AGD • plastik • szkło.

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


