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Logika realiów jest taka, że
wszyscy muszą ponosić związane
z tym wydatki. Właściciele domów
w każdym roku płacą podatek od
nieruchomości (w każdym roku
podwyższony). Dla mieszkańców
bloków głównym wydatkiem jest
czynsz, czasami opłata za c. o. jeśli
takowe jest w budynku. W skali
miasta mimo różnych właścicieli
stawka bazowa czynszu regulowa−
nego musi być jednakowa. Z tego
względu lokatorzy mieszkań przy
ul. Homera do lutego ub. roku pła−
cili stawkę 2,99 zł, gdyż osiedle to
należało do Tychów, po włączeniu
osiedla do Bierunia stawkę obniżo−
no do poziomu 1,47 zł. Pragnę
w tym miejscu przybliżyć wielkość
stawki bazowej, która aktualnie
obowiązuje w sąsiadujących z Bie−
runiem gminach: 

Jak widać z załączonej tabe−
li stawka czynszu regulowane−

go w Bieruniu jest najniższa
i niezmieniona od 1998 r. Gdy
temat ten był aktualny w ub.
roku Rada Miejska widząc nie−
wielką aktywność Nadwiślań−
skiej Spółdzielni Mieszkanio−
wej i działającej w jej imieniu
„Honoraty” za celowe uznała
nie podnosić stawki czynszu. 

Rok 1999 i 2000 to czas, w któ−
rym władze naszego miasta wydat−
kują znaczne kwoty z budżetu na
poprawę warunków życia m.in. na
osiedlach przy Granitowej i Wę−
glowej. Ponadto nieznacznie, ale
w sposób widoczny zwiększa swo−
ją aktywność Z. U. H. „Honorata”.
Również opinie organizacji związ−
kowych zakładów pracy w tym te−
macie były podzielone. Gdy
uchwała dotycząca zmian stawek
czynszu stała się przedmiotem dys−
kusji podczas ostatniej sesji w dn.
25.07. br. stanowiska radnych były
zróżnicowane, jednak proponowa−
ne zmiany Rada akceptowała jedno−
głośnie. Przyjęciu takiego rozwią−
zania towarzyszyło rozumowanie,
aby nie prowadzić do pogorszenia

stanu technicznego. Jak również
gwałtownego wzrostu w przyszło−
ści, gdy czynsze zostaną uwolnio−
ne. Przyjęte stawki będą obowiązy−
wały zarówno w mieszkaniach
administrowanych przez „Honora−
tę”, Zakłady ERG, Spółkę z Biel−
ska zarządzająca Oś. „Homera”,
jak również w tych, które stanowią
zasoby komunalne gminy. Zachę−
cam mieszkańców naszego miasta
do znacznie głębszej analizy tego
problemu, a nie uleganie sugestiom
niektórych „zatroskanych” naszym
losem. Zachęcam również do
większej troski o to co jest wokół
nas i stanowi wspólne dobro służąc
wszystkim. 

Życzę wszystkim mieszkańcom,
aby życie w Bieruniu stawało się
coraz przyjemniejszym, a zacho−
dzące w kierunku poprawy istnie−
jącego stanu zmiany były coraz
większe. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr RYSZARD PISKOREK

Jak informowaliśmy czytelni−
ków Rodni w poprzednim nume−
rze, równocześnie ze Strategią
rozwoju opracowana została dla
naszego miasta Strategia przed−
siębiorczości. Jej autorami są
przedstawieni uprzednio dr Bogu−
mił Szczupak i dr Jerzy Biniecki
oraz gościnnie przebywający
w naszym kraju dr Zygmunt Bar−
czyk. Jej podstawy i założenia,
podobnie jak strategii rozwoju
opracowywane były metodą
warsztatową, przy współudziale
członków Rady Miasta. 

Przedsiębiorczy styl kierowa−
nia gminą to obok procedur prze−
targowych, opartych na zasadach
wolnej konkurencji oraz szerokiej
rynkowej oferty usług gminnych
— jedna z czołowych zmian za−
chodząca w ostatnich latach w na−
szym kraju. Nieodzowne stają się
zmiany w sposobie funkcjonowa−
nia zarówno władz jak i admini−
stracji gminnej. Mają one znacze−
nie dla dalszego rozwoju i inte−
gracji w społecznościach lokal−
nych. 

Dokończenie na str 2.

Potrzebę rozbudowy budynku
Liceum Ogólnokształcącego
w Bieruniu Starym na cele Gim−
nazjum wymusiła reforma oświa−
ty i rachunek ekonomiczny. Za−
równo dowożenie dzieci do gim−
nazjum w Nowym Bieruniu jak
i budowa całkiem nowego budyn−
ku dla potrzeb gimnazjum to roz−
wiązania droższe i nie dające po−
żądanego efektu. W pierwszym

wypadku obok niewątpliwych
kosztów oznaczałoby to przepeł−
nienie istniejącego gimnazjum
w nowej części miasta i stały dys−
komfort dojeżdżającej młodzieży.
Budowa zupełnie nowego obiektu
mogłaby przerosnąć możliwości
gminy a na pewno byłaby droższa
— mówi spotkany na placu budo−
wy dyrektor Józef Berger. Prowa−
dzona budowa interesuje go

z wielu powodów. Po pierwsze
dzieje się na terenie liceum, po
drugie jako wiceprzewodniczący
Rady Miasta był jednym z tych
którzy optowali za takim rozwią−
zaniem po trzecie wreszcie intere−
suje go to tak samo jak każdego
innego mieszkańca Bierunia Sta−
rego którzy niemal codziennie to−
warzysza budowie. 

Dokończenie na str. 4

Strategia 
dla Miasta Bierunia

Mieszkaniowe problemy
Przychodnia i gimnazjum. Raport z placu budowy

Inwestycje

Karola Wierzgonia który uro−
dził się 5 marca 1913 roku a zmarł
14 maja bieżącego roku będziemy
długo wspominali. Urodził się na
Zaolziu jednak całe swoje życie
związał z ukochanym Bieruniem.
W czasie wojny „otarł się” o Katyń
i uciekł z transportu, był członkiem
Armii Krajowej. Prowadził tajne na−
uczanie. Po wojnie pracował w Bie−
runiu. Uczył różnych przedmiotów,
ale głównie plastyki. Funkcji spo−
łecznych pełnił tyle, że niektórzy
dziwili się: jak znajdywał czas na
życie rodzinne. Jego pasją była gra−
fika i linorytnictwo. Jak stwierdził
w jednym z wywiadów: „ W domu
rodzinnym nauczyłem się, że naj−
ważniejszy w naszym życiu jest Bóg
i człowiek stworzony na Jego podo−
bieństwo. Kto nie kocha ludzi i nie
pragnie im służyć, nie kocha Boga”.
Tej dewizie był wierny przez całe
życie. Był nauczycielem wielu po−
koleń Bieruniaków i to takim który
potrafił się cieszyć sukcesami swo−
ich uczniów. Lubił młodzież i potra−
fił się z nią dogadywać. Autor wielu
publikacji o historii naszego miasta,
kroniki Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa, współzałożyciel gazety
parafialnej, opisywał kapliczki
i krzyże przydrożne. 

Nigdy nie szukał poklasku. Nie
lubił nagród i wyróżnień. Starał się
czynić dobro z wewnętrznej potrze−
by. Był aktywny do końca swych
dni i dla wielu pozostanie wzorem. 

Z doktorem Konradem Bajurą
umówiłem się w jego gabinecie
a notka ta jest skrótem zapisu roz−
mowy którą przeprowadziliśmy.
Rozmowy niełatwej gdyż doktor
Bajura jest człowiekiem skromnym
i nieco zaskoczonym przyznanym
mu tytułem. 

Pochodzę z Wygorzela, ale nie−
mal od urodzenia związany jestem
z Bieruniem bo od urodzenia należę
do tutejszej parafii. W latach 1948 −
1952 byłem uczniem naszego ogól−
niaka i jestem absolwentem nr 1. Od
1964 kiedy się ożeniłem mieszkam
na stałe w Bieruniu. Za moich cza−
sów Bieruń nabrał charakteru miej−
skiego. Pamiętam czasy kiedy auto−
bus jeździł tu co cztery godziny. Po
maturze rozpocząłem studia na Aka−
demii Medycznej we Wrocławiu po
ukończeniu której 1 lipca 1960 roku

podjąłem staż w Szpitalu Miejskim
w Mikołowie, a dwa miesiące póź−
niej jako stażysta pracowałem w ga−
binecie higieny szkolnej w Liceum
Ogólnokształcącym. 1 marca 1963
roku podjąłem pracę w Górniczym
Zespole Opieki Zdrowotnej przy ko−
palni „Piast” w Lędzinach gdzie pra−
cowałem do 30 września 1970 roku.
Kiedy doktor Apelt przeszła na
emeryturę 30 września 1970 roku
objąłem po niej przychodnię w Za−
kładach Tworzyw Sztucznych
„Erg”. Stamtąd w grudniu 1998 ro−
ku przeszedłem na emeryturę. Przez
cały czas specjalizowałem się w me−
dycynie pracy i trochę ubolewam, że
obecnie ta specjalizacja nie ma już
tej rangi co kiedyś. Nadal jednak
zajmuję się badaniami kierowców,
badaniami okresowymi... Przez
dwie kadencje byłem radnym naj−
pierw w Bieruniu, a potem 
bieruńskim radnym w Tychach.
Działałem w komisji ochrony zdro−
wia. Udzielałem się w komisjach
wyborczych. 

Zarząd Miasta Bieruń skła−
da podziękowania Panu Stani−
sławowi Adamusowi, Panu
Bronisławowi Herokowi, Panu
Janowi Lysce, Pani Annie Kar−
koszce, Panu Adamowi Kosty−
rze, Panu Sylwestrowi Kraw−
czykowi, Panu Franciszkowi
Magierze, Panu Rudolfowi
Malcharkowi, Panu Zygmunto−
wi Malcharkowi, Panu Teodo−
rowi Malcharkowi, Pani Urszu−
li Podbioł za pomoc udzieloną
rolnikom z województwa podla−
skiego, dotkniętych klęską su−
szy. Dzięki ofiarności wyżej wy−
mienionych osób w czwartek, 
13 lipca, z Czarnuchowic odje−
chał na Podlasie dwudziestoto−
nowy TIR załadowany zbożem,
sianem i słomą. 

Lp. Miejscowość Stawka w zł od kiedy

1. Lędziny 1,80 01.11.1999
2. Kobiór 1,82 01.04.1999
3. Mysłowice 2,20 01.01.2000
4. Chełm Śląski 2,20 01.02.2000
5. Oświęcim 2,34 01.01.2000
6. Pszczyna 2,75 01.02.2000
7. Tychy 2,99 01.09.1999
8. BIERUŃ 1,47 01.09.1998

Zasłużeni

OO
pieniądze z Programu
Funduszu Dotacji Lo−
kalnych Unii Europej−

skiej „Inicjatywa 2000” stanę−
ło do rywalizacji aż 65 miast
i gmin województwa śląskie−
go. Do podziału było 9 mln eu−
ro czyli około 40 mln. złotych.
Aby dostać pieniądze trzeba
było mieć pomysł i zadeklaro−
wać 25% środków własnych
na jego realizację. Próbowało
wiele gmin zgłaszając po kilka
pomysłów. Uznanie komisji
konkursowej zdobyły 32 po−
mysły wśród których na 24

miejscu znalazł się pomysł
zgłoszony przez nasze miasto.
Bieruń jest jedynym miastem
powiatu tyskiego który dosta−
nie pieniądze z funduszu
PHARE. Dostaniemy 500.000
euro na budowę Centrum
Inicjatyw Gospodarczych. —
Chcemy tam umieścić: bank,
notariat, ubezpieczalnię czyli
te instytucje, które mogą być
pomocne w funkcjonowaniu
małych i średnich przedsię−
biorstw — mówi burmistrz
Ludwik Jagoda. 

Ciąg dalszy na str. 3

Dziękujemy
Wam rolnicy

Powstanie inkubator przedsiębiorczości. 
Dostaniemy unijne pieniądze

To jest sukces
DDeeccyyzzjjaa zzaappaaddłłaa.. TTyyttuułłyy

ZZaassłłuużżoonneeggoo ddllaa mmiiaassttaa BBiiee-
rruunniiaa pprrzzyyzznnaannoo ppaannoomm:: KKaa-
rroolloowwii WWiieerrzzggoonniioowwii ii KKoonn-
rraaddoowwii BBaajjuurrzzee.. OObbyyddwwaajj
ppaannoowwiiee ssąą nniieekkwweessttiioonnoowwaa-
nnyymmii aauuttoorryytteettaammii ww nnaa-
sszzyymm mmiieeśścciiee.. CCiieesszząą ssiięę
uuzznnaanniieemm ii sszzaaccuunnkkiieemm.. 

Karol Wierzgoń Konrad Bajura

WW mmiieeśścciiee BBiieerruuńń ssuubbssttaannccjjaa
mmiieesszzkkaanniioowwaa jjeesstt bbaarrddzzoo zzrróóżż-
nniiccoowwaannaa zzaarróówwnnoo ppoodd wwzzggllęę-
ddeemm ssttaannuu tteecchhnniicczznneeggoo jjaakk
ii ssttoossuunnkkóóww wwłłaassnnoośścciioowwyycchh..
ZZddeeccyyddoowwaannaa wwiięękksszzoośśćć mmiieesszz-
kkaańńccóóww zzaammiieesszzkkuujjee ddoommyy iinn-
ddyywwiidduuaallnnee,, ppoozzoossttaallii zzaajjmmuujjąą
mmiieesszzkkaanniiaa zzaakkłłaaddoowwee pprrzzyy uull..
WWęęgglloowweejj,, GGrraanniittoowweejj,, CChheemmii-
kkóóww ii HHoommeerraa,, jjaakk rróówwnniieeżż
ppeewwnnąą iilloośśćć mmiieesszzkkaańń kkoommuu-
nnaallnnyycchh,, kkttóórryycchh wwłłaaśścciicciieelleemm
jjeesstt ggmmiinnaa.. 

LLaattoo,, nnaawweett ttaakk cchhłłooddnnee jjaakk oobbeeccnnee,, ttoo ttrraaddyyccyyjjnniiee ggoorrąąccyy ookkrreess ddllaa bbuuddoowwllaannyycchh.. WW nnaasszzyymm
mmiieeśścciiee wwiieellee ssiięę ddzziieejjee.. WWśśrróódd nnaajjwwiięękksszzyycchh aa zzaarraazzeemm wwzzbbuuddzzaajjąąccyycchh nnaajjwwiięękksszzee zzaaiinntteerreessoo-
wwaanniiee iinnwweessttyyccjjii zz ppeewwnnoośścciiąą zznnaajjdduujjąą ssiięę:: rreemmoonntt pprrzzyycchhooddnnii nnaa uulliiccyy GGrraanniittoowweejj ii rroozzbbuuddoowwaa
LL.. OO.. ww BBiieerruunniiuu SSttaarryymm nnaa cceellee GGiimmnnaazzjjuumm.. 

Uwaga
Mieszkańcy Bierunia, za−

interesowani rejonami wpły−
wów eksploatacji górniczej,
mogą uzyskać informacje
w Referacie Ochrony Środo−
wiska, Rolnictwa i Leśnic−
twa Urzędu Miejskiego
w Bieruniu — pokój 22. 

Zastępca Burmistrza 
mgr inż. Jan Podleśny
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Dokończenie ze str. 1

Kultura przedsiębiorczości
społeczności gminy budowana
jest na dwóch podstawowych
płaszczyznach — zewnętrznej
i wewnętrznej. 

W opcji zewnętrznej 
wyróżnić można 

następujące orientacje: 

1. Gmina tworzy rynek. Coraz
częściej gminy rezygnują z mono−
polu w świadczeniu usług i kon−
traktują je z producentami pry−
watnymi, spółdzielczymi czy też
społecznymi. Pozwala to na obni−
żenie kosztu serwisu i zapewnia
odpowiednie standardy usług. Ist−
nieją jednak dziedziny działalno−
ści gminy, których nie można
poddać urynkowieniu. Niezbęd−
nym staje się przyjęcie zasad za−
równo wycen ofert przetargo−
wych jak i weryfikacji standar−
dów jakościowych usług. Szcze−
gólnie trudne jest poddanie kon−
kurencji usługi „nietechniczne”
(np funkcje opieki socjalnej
i czynności administracyjne), ko−
nieczne jest kwalifikowane przy−
gotowanie własnych placówek do
działalności w warunkach konku−
rencji oraz umożliwienia im dzia−
łania jako odrębnej firmy. 

Ważnym jest więc opracowanie
wieloletniego programu „urynko−
wienia” działalności gminnych
oraz przygotowanie kompetentnej
jednostki kontrolującej i weryfi−
kującej funkcjonowanie konku−
rencji w praktyce. W trakcie opra−
cowywania niniejszej strategii
uznano, że w mieście występują
rezerwy ekonomiczne, społeczne
i techniczne w strefie zarządzania
różnymi dziedzinami gospodar−
czymi. Uwagę należy więc kon−
centrować na tych rezerwach sfery
gospodarczej, które wzmacniają
realizację zadań strategicznych,
a jednocześnie budują związki
partnerstwa publiczno — prywat−
nego w gminie. Do prioryteto−
wych dziedzin interwencji zali−
czyć należy: 
! gospodarkę komunalną, w któ−

rej podstawową zmianą będzie

prywatyzacja i partnerstwo
z gminami ościennymi w za−
kresie gospodarki odpadami,
gospodarki wodno — ścieko−
wej i organizacji rynku usług
transportowych, 

! gospodarkę mieszkaniową, 
! oświatę, kulturę, sport i rekreację

2. Strategiczny proces budowa−
nia kompetencji w gminach. Co−
raz częściej wymaga się od gmi−
ny, by tak umiała zorganizować
wiedzę i umiejętności, by ze swo−
ich zadań wobec mieszkańców
wywiązywała się efektywnie. Ko−
nieczne jest więc, by usługi wy−
magające wysokich kwalifikacji
(np w takich dziedzinach jak sys−
temy informacyjne, usługi archi−
tektoniczne) były „kupowane” na
zewnętrz. Zatrudnianie pracowni−
ków o tych specjalnościach jest
niezwykle kosztowne. Urynko−
wienie działalności gminnych,
jest szansą na podwyższenie stan−
dardów usług dla mieszkańców,
daje także możliwość rozwinięcia
drogich usług. 

Za podstawowe bariery rozwo−
ju procesu budowania kompeten−
cji uznano: 
! brak pracowników z wymaga−

nymi uprawnieniami zawodo−
wymi, 

! duże koszty utrzymania miejsc
pracy wysokiej klasy specjali−
stów w warunkach incydental−
ności rozwiązywanych przez
nich problemów w roku budże−
towym, 

! nowość podejmowanych przez
gminę zadań publicznych, do−
tąd nie realizowanych a wyma−
gających nowych umiejętności,
w tym związanych z obsługą
systemów informatycznych. 
Podstawowym działaniem jest

stworzenie systemu zamówień
publicznych, wzmacniającego
przedsiębiorczość społeczności
lokalnej szczególnie w dziedzi−
nach: 
! obsługa informacyjna jedno−

stek gminnych
! obsługa techniczna budynków

komunalnych, 
! utrzymanie zieleni, 

! obsługa inwestycyjna, develo−
perska i architektoniczna. 

3. Standardy usług. 
Można aktualnie zaobserwo−

wać nasilające się tempo zmian
odnośnie oczekiwania mieszkań−
ców co do poziomu jakości obsłu−
gi komunalnej. Wynika to ze
wzrostu otwartości gminy na oto−
czenie, a także zwiększenia kon−
taktów z ośrodkami miejskimi
krajów europejskich. Konieczne
jest więc opracowanie programu
usług komunalnych w mieście dla
takich dziedzin jak: 

− służba zdrowia, 
− ochrona gruntów

i zasobów przyrodniczych, 
− komunikacja publiczna, 
− utrzymanie dróg, 
− utrzymanie oświetlenia. 

4. Inicjatywy lokalne są aktyw−
ną partycypacją społeczności lo−
kalnej w rozwiązywaniu istotnych
problemów gminy. W zakresie lo−
kalnych inicjatyw gospodarczych
konieczne jest zbudowanie pro−
gramu aktywizacji małych i śred−
nich przedsiębiorstw, promocji
i rozwoju infrastruktury, wzmac−
nianie lokalnego kapitału i współ−
pracy z innymi ośrodkami bądź
też przyciąganie kapitału. Nie−
zwykle ważna jest odpowiedzial−
ność za bezrobotnych, szukanie
funduszy zewnętrznych na prze−
kwalifikowanie oraz rozwijanie
nowych form przedsiębiorczości
(szczególnie wśród ludzi mło−
dych). 

Dziedzinami do zagospodaro−
wania są tutaj: 
! przetwórstwo rolno−przemysł−

owe
! rozbudowa obiektów rekre−

acyjnych
! likwidacja skutków eksploata−

cji górniczej (zagospodarowa−
nie terenów zdegradowanych), 

! transfer technologii

5. Partnerstwo jest formą nego−
cjowania interesów różnych
uczestników życia gospodarcze−
go, politycznego i społecznego
gminy. Do najefektywniejszych

form partnerstwa należą te, które
są konkretnymi projektami
w określonych sferach. 

Szczególne pola współpracy to: 
! tworzenie trwałych miejsc pracy, 
! rozwój komunikacji społecznej

w gminie, 
! tworzenie sieci podstawowych

grup interesu w gminie, 
! wzmacnianie przedsiębiorczo−

ści obywatelskiej. 

Kultura przedsiębiorczości
w opcji wewnętrznej. 

1. Budżetowanie i finansowanie. 
Nowoczesne budżetowanie

wymusza przejście od budżetu
pasywnego (nakierowanego na
zaspokojenie roszczeń) do budże−
tu aktywnego (zorientowanego na
realizację przyjętej strategii roz−
woju). 

Określono następujące kierun−
ki działania: 
! urynkowienie wybranych sek−

torów budżetowych według
kryterium internalizacji (możli−
wości ustalania cen), 

! wzrost kompetencji w pozyski−
waniu środków zewnętrznych, 

! włączenie grupy developerów
rozwoju lokalnego w proces
tworzenia budżetu, 

! wzrost efektywności budżeto−
wania z zarządzaniem gotówką. 
Naczelną zasadą staje się za−

chowanie zgodności kierunków
budżetowania ze strategią rozwo−
ju gminy oraz powiązanie struktu−
ry wydatków budżetowych z po−
ziomem jakości dostarczonych
usług publicznych. 

2. Odpowiedzialność i ryzyko. 
Narastająca rywalizacja

władz samorządowych w sferze
podziału środków budżetu Pań−
stwa i funduszy celowych oraz
lokalizacji centralnych przedsię−
wzięć publicznych wymusza no−
watorskie podejście do odpo−
wiedzialności związanej z kom−
petencją i ryzyka jakie ponosi
administracja gminna. Ustalono,
że styl zarządzania gminą nale−
ży wprowadzić w takich dzie−
dzinach jak: 

! delegowanie uprawnień, 
! wprowadzenie systemu mene−

dżerskiego do zarządzania roz−
wojem gminy, 

! wzrost umiejętności komuni−
kowania się z lokalnymi środo−
wiskami i grupami interesu. 
Ponadto za zasadę uznano wią−

zanie odpowiedzialności z reali−
zacją konkretnych projektów
a nie formalnie pełnioną funkcją. 

3. Otwarcie na odbiorcę. 
Szczególnie ważnym w nowo−

czesnym zarządzaniu gminą staje
się zapewnienie szerokiego dostę−
pu społecznego do podejmowa−
nych decyzji. Można to osiągnąć
poprzez szybki kontakt telefo−
niczny, biura obsługi mieszkańca
oraz popularny szczególnie wśród
młodego pokolenia — internet.
Na uwagę zasługują także takie
dziedziny jak: 
! zmiana postaw kadry urzędni−

ków miejskich wobec petentów, 
! dostosowanie organizacji urzę−

du do potrzeb osób korzystają−
cych z jego usług, w tym:
utworzenia Biura Obsługi
Mieszkańca. 

Opracowaną strategię przedsię−
biorczości kończy lista kluczo−
wych programów budowy kul−
tury przedsiębiorczości w gmi−
nie Bieruń. 

! program wzmacniania konku−
rencyjności rynku usług pu−
blicznych, 

! system zamówień publicznych
wzmacniający przedsiębior−
czość społeczności lokalnej, 

! program standardów usług ko−
munalnych w mieście, 

! system dialogu społecznego
i inicjatyw lokalnych, 

! wykreowanie grupy develope−
rów rozwoju lokalnego, 

! przejście od budżetu pasywne−
go do budżetu zadaniowego, 

! wprowadzenie projektowego
stylu zarządzania gminą, 

! przenoszenie doświadczeń
międzynarodowych w sferze
obsługi mieszkańców gminy, 

! system motywacji finansowej
i prestiżowej dla korpusu
urzędniczego gminy. 
KRYSTYNA TRZOŃSKA

Strategia przedsiębiorczości dla Miasta Bieruń

Przypominamy, że trwa Plener
Malarski zorganizowany z okazji
„Dni Bierunia 2000” „PIĘKNO
ZIEMI BIERUŃSKIEJ WIDZIA−
NE W PRZYRODZIE, ZABYT−
KACH I NOWEJ ARCHITEKTU−
RZE” którego organizatorem jest
Bieruński Ośrodek Kultury. 

Plener trwa od 10 lipca do 24
sierpnia br. a jego biuro znajduje się
w Bieruńskim Ośrodku Kultury ul.
Spiżowa 4. Organizatorzy pragną
udokumentować poprzez wizję pla−
styczną wyrażoną na płótnie przez
plastyków amatorów piękno ziemi
bieruńskiej (hasło pleneru). Organi−
zatorzy pleneru zapewniają uczest−
nikom bezpłatnie materiały malar−
skie. Udział w plenerze realizowany
jest przez każdego malarza amatora
indywidualnie, w ramach własnego
wolnego czasu oraz środków zabez−
pieczających przejazdy. Każdy
uczestnik pleneru wypełnia „Kartę
uczestnictwa”, która potwierdza
i akceptuje warunki oraz regulamin
pleneru. 

Organizatorzy wybiorą z przed−
łożonych prac każdego uczestnika,
dwie prace malarskie na wystawę
plenerową. Po zakończeniu, jeden
z dwóch obrazów pozostanie w dys−
pozycji organizatorów, drugi zosta−
nie zwrócony uczestnikowi pleneru.
W przypadku nie wywiązania się
uczestnika pleneru z powyższych
ustaleń, zostanie on obciążony kosz−
tami jego udziału w plenerze.
Otwarcie wystawy poplenerowej
planowane jest na 7 września br.
w Świetlicy Środowiskowej ul. 
Remizowa 19. 

Czekamy na
poplenerową
wystawę

Mając w świadomości, że stan
środowiska naturalnego, w któ−
rym żyjemy i wychowujemy na−
stępne pokolenia, zależy przede
wszystkim od nas samych —
mieszkańców gminy — BFIG
ogłasza Konkurs na najlepszy
projekt przedsięwzięcia powodu−
jącego poprawę stanu środowiska
naturalnego w Gminie Bieruń.
BFIG jako organizacja o wielo−
letnim doświadczeniu w walce
o poprawę stanu środowiska na−
turalnego naszej wspólnej „Małej
Ojczyzny”, apeluje do mieszkań−
ców Bierunia o aktywny udział w
Konkursie, jak również o świado−
me postępowanie z najbliższym
środowiskiem, które nie zostało
nam dane w celu jego degradacji!
Pozwólmy naszym dzieciom cie−
szyć się pięknem natury, którym
sami cieszyliśmy się w latach na−
szego dzieciństwa! 

Zasady konkursu: 
W konkursie może brać udział

każdy mieszkaniec Gminy Bie−
ruń. Konkurs polega na opraco−
waniu projektu przedsięwzięcia,

którego realizacji przyczyni się
do poprawy stanu szeroko rozu−
mianego środowiska naturalnego
w Gminie. Projekt może doty−
czyć zarówno przedsięwzięć
związanych z koniecznością
przeprowadzenia zadań inwesty−
cyjnych (budowlanych, montażo−
wych, zakupów inwestycyjnych),
jak również przedsięwzięć bezin−
westycyjnych (edukacyjnych,
prewencyjnych itp.). 

Przedstawiony Zarządowi
BFIG projekt powinien mieć for−
mę maszynopisu z wyszczegól−
nieniem części technicznej pro−
jektu (co należy zrobić i w jaki
sposób), jak również części oce−
niającej efekt ekologiczny (cele,
które zostaną osiągnięte po zre−
alizowaniu danego projektu).
Dodatkowym elementem wpły−
wającym na podwyższenie oce−

ny projektu w oczach jury, bę−
dzie umieszczenie w nim propo−
zycji dotyczących sposobów je−
go sfinansowania, zwłaszcza
uwzględniających wykorzysta−
nie zagranicznych środków po−
mocowych. Termin składania
projektów upływa 30 września
2000 roku. Projekty należy skła−
dać w biurze BFIG (ul. Chemi−
ków 39). Złożone projekty oce−
niane będą przez Zarząd BFIG,
który w razie wystąpienia wąt−
pliwości, może zwrócić się do
autora projektu o dodatkowe wy−
jaśnienia lub zwrócić się w tej
kwestii do ekspertów w danej
dziedzinie. W razie zgłoszenia
projektów, których treść meryto−
ryczna odbiegałaby od założeń
konkursowych, Zarząd BFIG
może podjąć decyzję, iż konkurs
jest nie rozstrzygnięty. W takim
przypadku nagrody nie zostaną
przyznane. 

Zarząd BFIG ustala następu−
jące nagrody: I nagroda — wy−
sokiej klasy ekologiczny kocioł
CO wartości około 5 tys. zł; II
nagroda — nagroda pieniężna
w wysokości 2.000  zł; III na−
groda — nagroda pieniężna
w wysokości 1.500 zł. 

W przypadku rozstrzygnięcia
konkursu Zarząd BFIG zastrzega
sobie prawo wykorzystania zgło−
szonych projektów. 

Wygraj kocioł! 

Konkurs Ekologiczny 

Pani Gabriela wspólnie z mę−
żem przejęła 10 hektarowe gospo−
darstwo po rodzicach w Ścier−
niach. Uprawiają i hodują — jak
to zwykle bywa — wszystkiego
po trochu. Mają 10 krów i do 15
świń. Gospodarstwo państwa
Grzesiców jest gospodarstwem
zmechanizowanym wyposażo−
nym w ciągnik i kombajn. Mąż
pani starościny godzi zajęcia ty−
powo rolnicze z pracą w lędziń−
skim Carbotransie. W pracy na
roli uczestniczy cała rodzina:
dwie córki i syn. Starsza córka
państwa Grzesiców pracuje zawo−
dowo, syn jest uczniem Liceum
Zawodowego a młodsza córka Li−
ceum Ekonomicznego. Zdaniem
pani Gabrieli opłacalność produk−
cji rolnej jest coraz mniejsza ale

nie można pozwolić by ziemia le−
żała odłogiem. 

Pan Grzegorz Otremba rów−
nież gospodarzy na 10 hektarach
które przejął po teściach. Poma−
ga mu w tym żona Lidia oraz
syn — uczeń Liceum Ogólno−
kształcącego, córka uczennica
Gimnazjum oraz młodszy syn —
uczeń Szkoły Podstawowej. Go−
spodarstwo pana Grzegorza
specjalizuje się w hodowli pro−
siąt dwa razy w roku po 100

sztuk. Cała rodzina utrzymuje
się z pracy na roli. Nasz starosta
nie pochodzi z gospodarstwa ale
po śmierci teścia musiał się
wszystkiego nauczyć. Najbar−
dziej dokucza mu, że w tej pracy
człowiek jest niejako uwiązany
i musi pracować w „świątek —
piątek” ale z drugiej strony cie−
szy robota na swoim. Zbyt za−
pewniają mu okoliczne rzeźnie
ale coraz trudniej uzyskać przy−
zwoita cenę. 

Starostowie dożynek
LLaattoo ppoowwoollii ddoobbiieeggaa kkoońńccaa

wwkkrróóttccee nnaaddeejjddzziiee cczzaass ddoożżyy-
nneekk.. WWiiaaddoommoo jjuużż kkttoo bbęęddzziiee
ww ttyymm rrookkuu ppeełłnniiłł hhoonnoorryy ssttaa-
rroossttóóww.. BBęęddąą ttoo:: ppaannii GGaabbrriieellaa
GGrrzzeessiiccaa ii ppaann GGrrzzeeggoorrzz
OOttrreemmbbaa.. 

ZZaarrzząądd BBiieerruuńńsskkiieejj FFuunnddaa-
ccjjii IInniiccjjaattyyww GGoossppooddaarrcczzyycchh
ooggłłaasszzaa KKoonnkkuurrss eekkoollooggiicczznnyy
((ggłłóówwnnaa  nnaaggrrooddaa:: wwyyssookkiieejj
kkllaassyy eekkoollooggiicczznnyy kkoocciioołł 
((CC.. OO..)) 

Nagrody dla najlepszych c.d.

W poprzednim numerze wymienialiśmy najlepszych bieruńskich uczniów osiągających ponadprzeciętne
wyniki w  nauce lub sporcie. W gronie tym znalazła się również Sabina Siatecka której nazwisko
„wypadło“ z druku za co zarówno Sabinę jak i jej rodziców przepraszamy.



W pierwszej połowie lipca po−
jechało do zaprzyjaźnionego
Gundelfingen 11 osób z naszego
miasta. W ten sposób zaczyna się
realizować zasada, że po serii wi−
zyt oficjalnych zaczynają wyjeż−
dżać osoby prywatne i to tak jak
było tym razem — za własne pie−
niądze. Byli wśród nich: Krzysz−
tof Banasz, Wojciech Sowa, Jo−
lanta Siemianowska, Czesław
Wieczorek, Hubert Łabuś,
Marta Łabuś, Andrzej Baron,
Piotr Sapek, Róża Sapek,
Agnieszka Adamczyk, Tadeusz
Adamczyk. W tym samym cza−
sie w Gundelfingen gościła rów−
nież grupa studentów wśród któ−
rych również znalazło się 3 bieru−
niaków. Wszyscy uczestnicy wy−

cieczki zakwaterowani byli bez−
pośrednio u niemieckich rodzin
dzięki czemu nawet ci którzy nie
znają języka niemieckiego mieli
okazje poznać zwyczaje naszych
sąsiadów. W bogatym programie
znalazły się miedzy innymi: spo−
tkanie z władzami Gundelfingen,
koncert muzyczny, msza w miej−
scowym kościele ale również —
degustacja wina i potraw przygo−
towanych przez uczniów. 

Nie zabrakło i wycieczek: do
Szwarcwaldu, spacer wzdłuż Ti−
tisee, zwiedzanie akademickiego
Freiburga czy wizyta u polskie−
go przedstawiciela w Strassbur−
gu. Właśnie w siedzibie Rady
Europy uczestnicy wycieczki
dostali flagę Europy która Piotr

Sapek podczas ostatniej sesji
Rady Miasta przekazał burmi−
strzowi Ludwikowi Jagodzie.
Jak to po takim pobycie, każdy
wspomina coś innego ale wszy−
scy wrócili urzeczeni niemiecką
gościnnością i zapewniają, ze
podczas wizyty mieszkańców
Gundelfingen w Bieruniu rów−
nież chętnie podejmą ich w swo−
ich domach. Wypada mieć na−
dzieję, że właśnie tak profesor
Werner Rynski inicjator Stowa−
rzyszenia wyobrażał sobie jego
działalność. W tym też duchu
działają, kierujący Stowarzysze−
niem Partnerskim Bieruń−Gun−
delfingen ze strony polskiej:
Ewa Lysko, Krystyna Wilk
i Jan Wieczorek. (ZP)

Kilkadziesiąt dróg powiatu
tyskiego zdewastowała długo−
letnia eksploatacja węgla przez
kopalnie „Ziemowit”, „Piast”
i „Czeczott”. Radni powiatu
domagają się od kopalń natych−
miastowego wykonania remon−
tów na jezdniach. Kopalnie za−
pewniają minimalne zabezpie−
czenie finansowe napraw dróg
powiatowych. Stan dróg po−
wiatowych w gminach powiatu
tyskiego nie jest zadawalający.
Wynika to przede wszystkim
z dużych szkód górniczych na
tych terenach. Od wielu lat sa−
morządowcy domagają się od
kopalń wykonania remontów
dróg. W wielu przypadkach na−
prawy zostały już wykonane,
ale nadal jest to kropla w mo−
rzu potrzeb. Za stan dróg po−
wiatowych odpowiedzialny jest
zarząd powiatu. Jak się okazuje
nie wszystkie sprawy sporne
między gminami powiatu i ko−

palniami dotyczące remontów
dróg zostały przekazane obec−
nemu zarządcy dróg. W Sądzie
Rejonowym w Katowicach na−
dal toczy się kilka spraw prze−
ciwko kopani Ziemowit i Piast.
Mimo złej sytuacji w górnic−
twie, kopalnie wyrażają jednak
wolę wykonania remontów
w ramach szkód górniczych.
Według szacunków wykona−
nych przez pracowników wy−
działu transportu Starostwa Po−
wiatowego, kopalnie powinny
wyremontować 11 dróg powia−
towych. Gminy Bieruń, Lędzi−
ny i Chełm Śląski w wielu
przypadkach nie uzyskały jed−
nak odszkodowań w drodze

ugody i trzeba było rozstrzy−
gnąć sprawy w Sądzie Rejono−
wym w Katowicach. W Bieru−
niu konieczne jest wykonanie
napraw na dwóch drogach, za
co odpowiedzialna jest KWK
Piast: ul. Bogusławskiego i ul.
Chemików. Ustalono warunki
techniczne jakim powinna od−
powiadać ul. Bogusławskiego,
a projekt techniczny tej drogi
jest już gotowy. Kopalnia Piast
na bieżąco wykonuje tu wszel−
kie konieczne naprawy. Tym−
czasem za remonty na ulicy
Chemików, które mają być wy−
konane jeszcze w tym roku,
Piast zapłaci około 97 tys. zł. 
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Prezentuje
MAGDALENA LYSKO

To jest sukces
Dokończenie ze str. 1

Komisja wysoko oceniła
również dwa dalsze wnioski
zgłoszone przez Bieruń: bu−
dowę ronda przy ulicy War−
szawskiej oraz sieci kanaliza−
cyjnej. Umieszczając je odpo−
wiednio na: 34 i 36 miej−
scach. Jeśli do końca roku ja−
kaś gmina nie podpisze umo−

wy, są szanse aby i na te in−
westycje dostać pieniądze.
My także musimy się spiąć
aby do końca roku podpisać
umowę z wykonawcą w tzw.
trybie unijnym czyli bez pre−
ferencji krajowych. Tylko
wtedy dostaniemy obiecane
2 mln 200 tys. złotych. Warto
w tym miejscu, złożyć wyra−
zy uznania dla magistrackich

urzędników którzy przygoto−
wali nasze projekty na kon−
kurs. Wspierani przez miej−
scowe autorytety, wykazali
się dużym profesjonalizmem
dzięki czemu, w tym konkur−
sie znaleźliśmy się wśród
zwycięzców, dystansując
wiele większych ośrodków.
Po pieniądze trzeba umieć się
schylić. 

17 lipca zmarł ŚP. Ksiądz Bro−
nisław Kuczera znany, ceniony
i kochany duszpasterz. 20 lipca
w parafii Najświętszego Serca Pa−
na Jezusa w Bieruniu Nowym do−
konano eksportacji zwłok Drogie−
go Zmarłego, a 21 wyprowadze−
nie na cmentarz w Marklowicach
dokąd 3 autobusami udali się
wierni chcący towarzyszyć Zmar−
łemu w ostatniej drodze. W bie−
ruńskim pożegnaniu księdza Ku−
czery uczestniczyli przedstawi−
ciele władz Bierunia z Przewod−
niczącym Rady Miasta Ryszar−
dem Piskorkiem i Burmistrzem
Ludwikiem Jagodą. 

Ksiądz Bronisław Kuczera
urodził się 28 maja 1924 w Mar−
klowicach Górnych koło Wodzi−
sławia Śląskiego. Ochrzczony zo−
stał 1 czerwca tegoż roku. Sakra−
ment bierzmowania przyjął 16
czerwca 1937. Był synem górnika
Teodora i Agnieszki z d. Mar−
szolik. W szóstym roku życia za−
czął uczęszczać do Publicznej
Szkoły Powszechnej w Marklo−
wicach. W 1936 rozpoczął naukę
w Państwowym Gimnazjum i Li−
ceum Męskim w Rybniku.
W 1941 został wraz z bratem
i siostrą wywieziony do Niemiec
na roboty rolne. Po powrocie
w 1942 pracował w kopalni Ema
(obecnie Marcel) w Radlinie.
W tym samym roku został zacią−
gnięty do armii niemieckiej. Był
w Norwegii, we Włoszech
i w Austrii. Od maja do lipca

1945 był w niewoli amerykań−
skiej. Po powrocie kontynuował
naukę w liceum w Rybniku. Eg−
zamin dojrzałości zdał w 1947.
W tym samym roku rozpoczął
studia na Wydziale Prawno−Adm−
inistracyjnym Uniwersytetu Wro−
cławskiego. W następnym roku
wstąpił do Śląskiego Seminarium
Duchownego w Krakowie. Stu−
diował na Wydziale Teologicz−
nym Uniwersytetu Jagiellońskie−
go. Święceń kapłańskich udzielił
mu bp Juliusz Bieniek, 22 czerw−
ca 1952 w katedrze św. Ap. Piotra
i Pawła w Katowicach. 

Po zastępstwach wakacyjnych
w Marklowicach i w Rybniku, od
7 września 1952 przebywał w In−
stytucie dla Księży w Załężu.
W niedziele i święta pomagał
w Stanowicach i w Czerwionce,
a w dni powszednie w parafii ma−
riackiej w Katowicach. Od 1953

był wikariuszem w Bielszowi−
cach, a od 1956 w parafii Naj−
świętszego Serca Pana Jezusa
w Chorzowie Batorym. Potem był
katechetą w Katowicach i w Cho−
rzowie Batorym. 

Od 1962, aż do przejścia
w 1992 na emeryturę duszpaste−
rzował w parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Bieruniu
Nowym. Był dziekanem dekanatu
bieruńskiego. 

Jako emeryt mieszkał najpierw
na probostwie w Bieruniu No−
wym, a potem przeprowadził się
do rodzinnych Marklowic.

Miłosierny Boże, spraw, aby
Twój sługa kapłan Bronisław,
którego w ziemskim życiu zaszczy−
ciłeś świętym posłannictwem, ra−
dował się wiecznie w niebieskiej
chwale, Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen. 

Pochowaliśmy
księdza Kuczerę

Powiat kontra kopalnie

U rodzin z Gundelfingen

Przyjacielska wizyta
WW rraannkkiinngguu 116666 ggmmiinn wwoojjee-

wwóóddzzttwwaa śślląąsskkiieeggoo BBiieerruuńń zzaa-
jjąąłł 88 mmiieejjssccee ppoodd wwzzggllęęddeemm ddoo-
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Na czele znalazł się Krupski
Młyn, drugie miejsce zajęły
Bojszowy — O kondycji finan−
sowej gminy świadczy przede
wszystkim wysokość tak zwa−
nych dochodów własnych, czy−
li dochodów pochodzących
z podatków i opłat lokalnych
oraz gminnego majątku (sprze−
daż, dzierżawa). Przy ocenach
sytuacji finansowej gmin prze−
licza się je na głowę mieszkań−
ca oraz mierzy ich udział w do−
chodach ogółem. Im ten udział
jest wyższy, tym stopień samo−
dzielności finansowej gminy
jest większy. Wraz z udziałami
gmin w podatkach pobieranych
przez państwo od osób praw−
nych i fizycznych, są to podsta−
wowe wskaźniki obiektywnie
oceniające gminny budżet —
mówi dr Jan Czempas, ekono−
mista analizujący już od kilku
lat dochody i wydatki jedno−
stek samorządowych. 

Jak wynika z jego badań,
opartych na danych z Regional−
nej Izby Obrachunkowej w Ka−
towicach, w 1999 roku pod
względem tzw. bezudziałowych
dochodów własnych przypada−

jących na głowę mieszkańca
w województwie śląskim na
trzecim miejscu znalazły się Or−
nontowice, czwartym — Su−
szec, piątym — Chełm Śląski,
zaś na ósmym — Bieruń. Dalej
uplasowały się: Pawłowice na
15 pozycji, Wyry — 21, Bojszo−
wy — 22, Goczałkowice — 23,
Lędziny — 29, Mikołów — 38,
Tychy — 41, Miedźna — 42,
Imielin — 45, Pszczyna — 44. 

" Przy ocenie kondycji fi−
nansowej gmin, istotną rolę od−
grywa wielkość poniesionych
nakładów inwestycyjnych. Im
one są większe, tym sytuacja fi−
nansowa gminy jest większa.
Nie każdy może sobie na nie
pozwolić, wpierw trzeba prze−
cież zrealizować ustawowe za−
dania — dodaje ekspert. Naj−
lepszym tego przykładem są,
Bojszowy, które w rankingu
„Złota setka” zajęły 14 lokatę
na 2500 gmin pod względem in−
westowanych pieniędzy w prze−
liczeniu na jednego mieszkań−
ca. Znalazły się w nim po raz
drugi. Samorządowcy na inwe−
stycje przeznaczają średnio 20
procent budżetu, zaś w Bojszo−
wach 43. Czy w tej sytuacji sys−
tem finansowania samorządów
jest skuteczny? 

Niedawno dużo mówiło się
o projekcie ustawy o finanso−
waniu gmin. Wzbudził on wie−

le kontrowersji. W zamyśle au−
torów tej regulacji prawnej,
część dotychczasowych sub−
wencji i dotacji zostałaby za−
stąpiona zwiększonymi udzia−
łami gmin w podatkach od osób
prawnych i fizycznych. 

" Cóż, protestujący mają
krótką pamięć. Propozycja rzą−
dowa wyszła naprzeciw głośno
i uporczywie powtarzanym od
lat opiniom środowiska samo−
rządowego i naukowego, po−
stulującym zmniejszenie zna−
czenia subwencji i dotacji
w budżetach. Dopiero to miało−
by świadczyć o zwiększeniu
się, tak pożądanego przez sa−
morządy władztwa finansowe−
go, jako oznaki ich samodziel−
ności. Zapomniano, że większa
samodzielność to zarazem
większa odpowiedzialność.
Niestety takie rozwiązanie po−
ciąga za sobą istotne konse−
kwencje. Otrzymując dotację
lub subwencję gmina miała za−
gwarantowane środki na reali−
zację wybranych zadań. Przy
nowej ustawie wiele będzie za−
leżało od potencjału majątko−
wego, gospodarczego oraz lud−
nościowego gminy, a także od
umiejętności i operatywności
władz. Pod tym względem gmi−
ny są bardzo zróżnicowane —
uważa J. Czempas. 

DAMIAN KOSTYRA

Czy wzrosną dochody własne gmin?

Bieruń na 8 miejscu 
w województwie!
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Każdy kto mieszka w Bieru−
niu, czuje jego rozwój, a za−
razem postęp szeroko idą−
cy w przyszłość dla naj−
młodszych i tych, którzy
z różnych powodów
chcą być i żyć w tym
mieście. Przecież daleko
idąca koncepcja rozwoju miasta
nie określa mieszkańców na tych
i na tamtych, ale na mieszkańców
Bierunia. Tak też należy myśleć,
skoro chcemy żyć w tym mieście,
które ma coś do zaoferowania
wszystkim tym, którzy tu miesz−
kają lub chcą z tą miejscowością
się utożsamiać. 

Wiele dziedzin życia ukazuje
nasza „Rodnia”, zawsze znajdzie
się tam coś dla każdego. Dzisiaj
chcę trochę rozszerzyć naszą wie−
dzę na tematy związane z naszą
młodzieżą. Niedługo przeprowa−
dzona zostanie, po raz któryś
z kolei, impreza dla naszej mło−
dzieży „Koniec wakacji”, pod ta−
kim oto hasłem będziemy się
wspólnie bawić. Tyle robi się im−
prez dla wszystkich, a zapomina
się o tych, którzy są wrażliwi i nie
potrafią tego ukazać na światło
dzienne. Czyżby wydawało im
się, że są tacy dobrzy, aby z nami
nie rozmawiać lub nie potrafią
przyjść do tych, którzy mogą im
pomóc? 

Otóż zwracamy się do wszyst−
kich muzykujących w naszym
mieście, jeśli macie swoje nagra−
nia, a chcecie innym pokazać, co
potraficie, zgłoście się do Bieruń−
skiego Ośrodka Kultury, do 14
sierpnia 2000 r. Będziecie mieli
możliwość uczestniczenia w orga−
nizowaniu zabawy dla wszystkich
zainteresowanych udziałem w fe−
stynie z okazji „Zakończenia wa−
kacji”. I tak chciałbym, aby nasza
młodzież bawiła się, ale to na−
prawdę bawiła i była dla siebie to−
lerancyjna. Przecież Wy to potra−
ficie! Wy właśnie dajecie przy−
kład młodszym! A skoro tak, to
musicie wziąć, to wszystko pod
rozwagę i dać przykład tym, któ−
rym może się to nie podobać.
Skoro jednak tacy mieszkańcy się
znajdą, to też dobrze, ale jeszcze
raz podkreślam, tolerancja nade
wszystko. Są i takie głosy; po co
to wszystko robicie? — przecież
Nasza kochana młodzież i tak do
tego nie dorosła. A może ci wszy−
scy, którzy o tym mówią, zapo−
mnieli jak to sami robili, tylko
nieco inaczej i w innych warun−

kach. Pięknie się mówi, bo on, bo
oni, a nie lepiej powiedzieć —
słuchajcie, a może tak wspólnymi
siłami pokażemy, że nas stać na
to, by można było nam zaufać.
Wystarczy tylko dobra wola, chę−
ci wszystkich, którzy chcą pomóc
i wtedy się uda. Nie wolno cze−
kać, aż wszystko zostanie podane
na tacy i do tego w białych ręka−
wiczkach. Wszyscy by tylko
chcieli brać, a nic nie dawać w za−
mian. Raczej takiej myśli nie do−
puszczam, bo przecież jestem
mieszkańcem Bierunia. Ale czy
w ostatecznym rozrachunku mo−
żemy powiedzieć, że w kulturze
się nic nie dzieje? Nie — Bieruń
to cały czas inspirujące miasto.
Inspirujące dla tych, którzy śledzą
wydarzenia naszego miasta. Nie
sposób wymieniać wszystkie im−
prezy, które organizowane są
w naszym mieście. Dlatego też
szansa należy do Was, kochana
młodzieży, pokażcie na co was
stać! Nie bez znaczenia jest bo−
wiem fakt, iż idea kultury w na−
szym mieście nie jest pusta, gdyż
jakaś właściwa jej siła potrafi
przekształcić i zasymilować obce
wpływy, scalić tkwiące w niej od−
mienności. A to dla tego, że
w każdym mieszkańcu Bierunia,
żyje to coś, żyje w konkretnych
ludziach, jako pewna forma, którą
należy tylko pielęgnować i dbać,
żeby została dla tych, których
jeszcze nie ma. Całym sercem je−
stem z tymi, którzy chcą coś zro−
bić tak jak ja lub podobnie myślą.
Oczekuję Waszych pomysłów
i propozycji na dobrą zabawę, na
następnych imprezach. 

Z poważaniem 
Przewodniczący Kultury, 
Sportu, Służby Zdrowia 

i Opieki Społecznej
mgr inż. Sławomir Wawrzyniak

Tolerancja
wokół nas
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Uwaga muzycy −amatorzy 

Bieruński Ośrodek Kultury zaprasza amatorskie młodzieżowe ze−
społy rockowo−jazzowe do udziału w organizowanym w dniu
19.08.2000 r. w Parku przy Świetlicy Środowiskowej, ul. Remizowa
19 — festynie z okazji zakończenia wakacji. 

Dokończenie ze str. 1

Tempo prac jest rzeczywiście
imponujące. Przetarg ogłoszony
21 marca tego roku wygrało
Przedsiębiorstwo Budowolano −
Inżynieryjne „BUMEX” z My−
słowic które realizuje projekt
Przedsiębiorstwa Usług Inży−
nierskich POLPRINCE z My−
słowic. Wartość prac powinna
się zamknąć kwotą 3 734 954 zł
brutto i jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem 1 września
przyszłego roku gimnazjaliści
rozpoczną tu naukę. 

Rozbudowa obiektów zakła−
da wybudowanie nowego seg−
mentu przyległego do zaplecza
„starej” sali gimnastycznej oraz
nadbudowę tego zaplecza. No−
wy segment to obiekt dwupię−
trowy (parter + I p. + II p) pod−
piwniczony o wymiarach 35,17
x 16,70m. W piwnicy będą zlo−
kalizowane szatnie, pomiesz−
czenia techniczne oraz kiosk
gastronomiczny z salami kon−
sumpcyjnymi, wydawalnią,
zmywalnią i zespołem sanitar−
nym — informuje inż. Andrzej
Bialik inspektor nadzoru bu−
dowlanego. Kondygnacje nad−
ziemia są kondygnacjami po−
wtarzalnymi, składającymi się
z: czterech sal lekcyjnych,
dwóch gabinetów, dwóch ze−
społów sanitarnych, holu, ma−
gazynu podręcznego, klatki
schodowej, windy dla przewozu
osób niepełnosprawnych. Nad−
budowa dotyczy zaplecza „sta−
rej” sali gimnastycznej, o wy−
miarach 30,85x8,80m. Po roz−
biórce części parterowej zosta−
nie wybudowana kondygnacja
parteru: — gdzie zlokalizowano
salę lekcyjną, zespoły sanitarne,
pomieszczenie higienistki i po−
mieszczenie pomocnicze, oraz
piętra: gdzie znajdują się: pokój
nauczycielski, gabinet dyrekto−
ra, sekretariat, w. c. dla perso−
nelu i osób niepełnosprawnych,
sala lekcyjna. 

Kubatura wznoszonego
obiektu wyniesie 9040m3, po−
wierzchnia zabudowy 785m2
a powierzchnia całkowita
2600m2− mówi Wiesław Bogu−
lak kierownik budowy. 

Kiedy odwiedziliśmy plac
budowy przy ulicy Licealnej
właśnie trwało betonowanie
podłoża. Kiedy roboty „wyjdą”
z ziemi budowa będzie mniej
uciążliwa dla otoczenia. 

Nowy obiekt będzie w pełni
dostosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych poprzez: wy−
konanie zewnętrznego podnośni−
ka śrubowego, umożliwiającego
dostęp (transport) osób niepełno−
sprawnych na poziom parteru,
wykonanie windy o napędzie hy−
draulicznym, zapewniającej ko−
munikację między piwnicą i po−
szczególnymi kondygnacjami,
montaż drzwi. do pomieszczeń
o szerokości 100cm, wykonanie
w. c. dla osób niepełnospraw−
nych. 

Prace rozpoczęto w maju
2000 roku− mówi inż. Andrzej
Bialik. i jak do tej pory przebie−
gają bez zakłóceń. Została już
wykonana przekładka sieci ga−
zowej kolidującej z lokalizacją
nowego segmentu. Wykonano
też nową sieć kanalizacji sani−
tarnej, wyposażonej w nowy
zbiornik przepływowy na ścieki
i w pełni zautomatyzowaną
pompownię ścieków, obsługu−
jącą kompleks istniejącego li−
ceum i projektowanego gimna−
zjum. Zrobiono sieć kanalizacji
deszczowej. Jest już gotowe do−
celowe zasilanie w wodę. Aby
nie niszczyć nawierzchni ulicy
Licealnej wykonano je metodą
przewiertu. 

Rozpoczęła się modernizacja
i przystosowanie kotłowni paro−
wej w liceum do ogrzewania
nowego gimnazjum. Trwają ro−
boty budowlane: sporządzono
wykop pod nowy budynek, wy−
konano fundamenty żelbetowe
pod nowy budynek i pod szyb
windowy, postawiono ściany
i strop nad parterem i ściany
pietra nadbudowy części przy
starej sali gimnastycznej. 

Nie najlepsza pogoda, sprzy−
ja jednak budowlanym którzy
chcą jak najwięcej zrobić
w czasie wakacji, zanim mło−
dzież licealna wróci do szkoły.
Choć teren budowy jest tak
urządzony i zabezpieczony, ze
nie stanowi dla uczniów żadne−
go zagrożenia. 

Jak w ostatnim czasie wyglą−
dała Przychodnia Specjalistycz−
na w Bieruniu Nowym przy uli−
cy Granitowej 22, nie muszę

chyba nikomu przypominać.
Każda kolejna kontrola sanepi−
du groziła zamknięciem obiek−
tu. Remontu przychodni oczeki−
wali i lekarze którzy pracowali
w trudnych warunkach i pacjen−
ci którym przyszło leczyć się
w było nie było największej
przychodni w mieście. Nowo−
bieruńscy radni mieli stały
punkt w rozmowach z Zarzą−
dem. Problemem była wielkość
przychodni której nie sposób
wyłączyć na czas remontu, jej
usytuowanie w środku osiedla
co nie ułatwia prac budowla−
nych i wielkość koniecznych
nakładów finansowych. Po−
wierzchnia użytkowa budynku
wynosi 2055m2, kubatura bu−
dynku: 9490m3, jest to obiekt
3−kondygnacyjny (parter, I i II
piętro). 

Ale wreszcie nadszedł czas
na remont tej przychodni.
Czwartego stycznia odbył się
przetarg na wybór wykonawcy
kompleksowej modernizacji
obiektu w wyniku którego wy−
konawcą remontu została firma:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo−Usługowe „CAR−
BUD” S. A. z Bierunia. I chyba
dobrze się stało bo „Carbud”
jest na miejscu i nic na placu
budowy nie powinno go zasko−
czyć. 

Jak twierdzi z−ca Naczelnika
Wydziału Inwestycji Miejskich
i Remontów mgr inż. Krystyna
Janota z którą byłem ostatnio
w remontowanym budynku,
wartość robót brutto wg koszto−
rysu ofertowego będzie wynosić
2609.478.68 zł. Zakres robót
obejmuje: roboty ogólnobudow−
lane (skucie wszystkich starych
tynków, posadzek i wykonanie
nowych, przebudowa — do no−
wych potrzeb, roboty malarskie,
wymiana 100% okien, drzwi na
stolarkę aluminiową, docieple−
nie budynku — ściany ze−
wnętrzne i stropodach, wykona−
nie nowej elewacji, nowego
krycia dachu, wymiany rynien
i rur spustowych). Wymiana in−
stalacji wodno−kanalizacyjnych
— 100%. Wymiana instalacji C.
O. — 100%. Wymiana wentyla−
cji mechanicznej — 100%, Wy−
miana instalacji elektrycznej —
100%. Wykonanie chodników
i parkingów wokół budynku. 

W budynku powstaną nowe
przychodnie, np.: Przychodnia
dla Dzieci (Zdrowych i Chorych
— osobno), Przychodnia Der−
matologiczna. Przewidziano też
wymianę windy jest to zadanie
poza zakresem, który wykonuje
firma „CARBUD”. Na wymianę

windy zostanie ogłoszony od−
rębny przetarg. 

Trzeba przyznać, że jest tego
sporo zważywszy, iż przychod−
nia „normalnie” funkcjonuje
a lekarze w spartańskich warun−
kach przyjmują pacjentów.
Mnie laika dziwi, że w tej sytu−
acji nikt się nie rozchorował po
wizycie w przychodni. Duża
w tym zasługa ofiarnie pracują−
cego personelu a przede wszyst−
kim jakże wyrozumiałych pa−
cjentów. Potwierdza się stara
prawda, że czasem zanim bę−
dzie lepiej musi być przez pe−
wien czas gorzej. 

W chwili obecnej część gabi−
netów jest już wyremontowana.
Na przykład laboratorium jest
już przeniesione w docelowe
miejsce, czynna jest też Poradnia
Dermatologiczna. Wszystko to
jest zlokalizowane na I piętrze
zachodniej strony budynku− mó−
wi kierownik budowy Jan Po−
czątek. Aktualnie kończy się ga−
binety po stronie zachodniej na
II piętrze, w tym gabinety sto−
matologiczne. Aby zakończyć
remont jak najszybciej a jedno−
cześnie jak najmniej utrudniać
życie pacjentom, wiele prac pro−
wadzonych jest nocą. To z kolei,
trochę doskwierało mieszkań−
com okolicznych bloków. 

W końcu lipca, przekazano
wykonawcy stronę wschodnią
I piętra, gdzie już trwają roz−
biórki ścian, kucie tynków, itp.
W najbliższym czasie rozpocz−
nie się również docieplenie bu−
dynku i wykonywanie elewacji
końcowej. Roboty dachowe
ukończy się w miesiącu sierp−
niu. Od września rozpocznie się
też roboty drogowe przy budyn−
ku — chodniki i parking od
strony północnej. Budowlani
obiecują skończyć prace jak
najwcześniej, choć na przykład
uruchomienie nie planowanej
wcześniej Poradni Dermatolo−
gicznej wymusiło korektę pla−
nów niejako w marszu. No cóż,
musimy jeszcze uzbroić się
w cierpliwość by w końcu móc
się leczyć w godziwych warun−
kach. 

Nasz reporterski rekonesans
wypada zakończyć konstatacją,
że choć szybko się w naszym
mieście buduje, na efekty musi−
my jeszcze poczekać. Cierpli−
wie mimo, że zarówno w przy−
padku przychodni jak i gimna−
zjum, najbardziej zainteresowa−
ni czyli chorzy i uczniowie
chcieliby aby już było po
wszystkim. Życzmy sobie tego
wszyscy nawzajem. 

Zgło−
szenia przyjmuje oraz
szczegółowych informacji
udziela: Bieruński Ośro−
dek Kultury, Bieruń ul.
Spiżowa 4, tel. 216−40−16
lub Świetlica Środowisko−
wa, Bieruń ul.. Remizowa
19, tel. 216−21−18. 

� � Inwestycje



Rak płuca jest najczęstszą choro−
bą nowotworową u mężczyzn
w Polsce i na świecie. Rocznie za−
chorowuje na świecie ponad milion
osób. Jest to choroba prawie w 100
% śmiertelna. Przeżycie 5−letnie
w USA nie przekracza 10%, w Pol−
sce 3−5%. Rocznie umiera w Polsce
z tego powodu 20 tys. osób (17 tys.
mężczyzn i 3 tys. kobiet). 

Główną przyczyną raka płuc
(80−90 % przypadków) jest — tu
nie ma żadnych wątpliwości− pale−
nie tytoniu. Dym tytoniowy zawie−
ra 4 tys. substancji chemicznych,
w tym co najmniej 40 o działaniu
rakotwórczym. Większe ryzyko
stanowi palenie papierosów niż faj−
ki czy cygar. Paląc fajkę czy cyga−
ro nie zaciągamy się. Trujące sub−
stancje w tym wypadku zwiększają
bardziej ryzyko zachorowania na
raka jamy ustnej i krtani (duża za−
chorowalność na nowotwory tych
narządów występuje na przykład na
Kubie, gdzie tradycyjnie pali się
cygara). Inaczej jest z paleniem pa−
pierosów. Zaciągamy się dymem,
który działa przede wszystkim
w płucach. Ale nie chodzi tylko
o to, że pali się dużo, wiele zależy
od jakości tytoniu. Im gorszy tym
większe ryzyko raka. 

Na pozostałe 10−20% przypad−
ków wpływ mają — zanieczysz−
czenia środowiska. Największa za−
padalność na raka płuca ma miejsce
na Śląsku − co roku wykrywa się go
u 1920 Ślązaków — to bardzo du−
żo. Najgorsza sytuacja jest w gmi−

nie Łękawica (powiat żywiecki).
Odsetek mężczyzn z rakiem płuc
jest tu dwa razy wyższy niż wynosi
średnia w województwie. Niewiele
mniej raka płuc wykrywa się
w Chybiu i Bojszowach. W najlep−
szej sytuacji jest Krupski Młyn —
jest tu 10 razy mniej chorych na ra−
ka płuc mężczyzn niż wynosi śred−
nia w województwie. Nie najgorsza
sytuacja jest też w Radzionkowie
i Imielinie — 4 razy mniej chorych.
Te dane znajdują się w atlasie gli−
wickiego Zakładu Epidemiologii
Nowotworów Instytutu Onkologii. 

Oprócz zanieczyszczonego śro−
dowiska, zwiększają ryzyko zacho−
rowania na raka płuc: narażenia za−
wodowe, dotyczące osób wydoby−
wających rudy metali radioaktyw−
nych, pracujących z azbestem lub
narażonych na kontakt z ropą naf−
tową i jej pochodnymi. Nie obojęt−
ne jest też picie alkoholu i uwarun−
kowania genetyczne. 

Zapadalność na raka płuc jest
zdecydowanie wyższa u mężczyzn
niż u kobiet. Wiąże się to z tym, iż
niezależnie od większego rozpo−
wszechnienia palenia tytoniu wśród
mężczyzn — istotne znaczenie ma
tak zwane kokarcynogenne, czyli
współdziałające w ryzyku zachoro−
wania, działanie czynników endo−
gennych — w tym wypadku hor−
monów androgennych. Pomimo że
kobiety, nawet te palące, rzadziej
chorują na raka płuca (a w wypad−
ku choroby rokowanie u nich jest
nieco lepsze niż u mężczyzn),

w Polsce i w wielu innych krajach
obserwuje się dynamiczny wzrost
zachorowalności na raka płuca
wśród kobiet. Wzrost ten jest
znacznie szybszy niż u mężczyzn,
co wiąże się z szybkim rozpo−
wszechnieniem się nałogu palenia
wśród kobiet. 

Najważniejszą grupę ryzyka sta−
nowią mężczyźni powyżej 40 roku
życia, palący tytoń od 10−15 lat. Je−
żeli należymy do tej grupy, to niez−
ależnie od stażu, powinniśmy rzu−
cić palenie, dlatego że podstawową
metodą uniknięcia zachorowania
na raka płuc jest eliminacja tego
czynnika ryzyka. 

Musimy mieć świadomość, że
objawy raka płuc występują w póź−
nym okresie choroby, w około 20
miesięcy od pojawienia się niepra−
widłowego cienia na zdjęciu rtg
płuc. Udowodniono, że czas między
powstaniem pierwszej komórki no−
wotworowej a klinicznym ujawnie−
niem się choroby wynosi kilkana−
ście lat. Najczęstsze objawy to ka−
szel, duszność, ból w klatce piersio−
wej, krwioplucie, ból w ogniskach
przerzutowych, chrypka, trudności
w połykaniu, ubytek wagi, osłabie−
nie. Przy rakach zajmujących ob−
wodowe obszary płuc przebieg mo−
że być bezobjawowy lub występo−
wać pod postacią przewlekłego za−
palenia płuc, niedodmy, wysięku
opłucnowego, ropnia płuc, rozla−
nych zmian wielo ogniskowych
w płucach. Zatem najdrobniejsze
objawy ze strony układu oddecho−

wego powinny skłaniać nas do na−
tychmiastowej wizyty u lekarza. 

Raka płuc rozpoznaje się na pod−
stawie histologicznego badania wy−
cinka lub badania cytologicznego.
Badanie przedmiotowe, inne bada−
nia dodatkowe, w tym również ra−
diologiczne, mogą tylko nasuwać
podejrzenie raka. Zdjęcie klatki
piersiowej pozwala na rozpoznanie
zmiany o średnicy większej od
1 cm. Uwzględniając czas zdwoje−
nia nowotworu cień ten mógł być
widoczny 3−6 miesięcy przed bada−
niem i dlatego u osób narażonych
szczególnie na raka płuc (wielolet−
ni palacze powyżej 45 roku życia)
kontrolne rtg płuc należałoby wy−
konywać co 6 miesięcy. 

Wyniki leczenia raka płuca 
generalnie są niezadowalające.
W Polsce mamy dodatkowo do
czynienia z opóźnieniami diagno−
stycznymi. Czułym wskaźnikiem
wczesności rozpoznawania raka
płuca jest odsetek chorych podda−
nych operacji z powodu tej odmia−
ny raka. Pod tym względem sytu−
acja w Polsce jest dramatyczna; od−
setek ten wynosi niewiele ponad
10% wszystkich chorych, a w kra−
jach wysokorozwiniętych 35% —
przyczyną tego jest zbyt późne roz−
poznawanie choroby. Są dwie
przyczyny tego opóźnienia: jedna
to brak świadomości zagrożenia
chorobą w społeczeństwie, a druga
to częste bagatelizowanie wcze−
snych objawów raka na poziomie
lecznictwa podstawowego.
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Krystyna Madeja — lekarz medycyny — FAMILIA−MED

Rak płuc 
— najczęstszy nowotwór u mężczyzn
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W załączeniu przesyłam listę
mieszkańców i właścicieli budyn−
ków usytuowanych przy ulicy Kra−
kowskiej od nr 1 do 31 wyrażają−
cych protest przeciw planowanemu
utrzymaniu ruchu kołowego (samo−
chodów osobowych). Równocze−
śnie oczekuję, że opinia osób wyra−
żona w formie protestu będzie sta−
nowiła znaczący głos przy podej−
mowaniu decyzji o zagospodaro−
waniu centrum Bierunia Starego. 

Jako uzasadnienie niniejszego
protestu przedstawiam uciążliwo−
ści wynikające z ruchu kołowego
na krótkim tylko odcinku ulicy
Krakowskiej: Przejeżdżające sa−
mochody (często z nadmierną
szybkością), są źródłem nadmier−
nego i uciążliwego hałasu z uwagi
na bliskość usytuowania domów
mieszkalnych od jezdni. Przed−
miotowy fragment ulicy jest jed−
nym z dwóch odcinków w Bieru−
niu (drugi to odcinek ulicy Oświę−
cimskiej od Rynku do mostu na
rzece Mlecznej), gdzie domy
mieszkalne znajdują się bardzo
blisko jezdni o tak dużym natęże−
niu ruchu kołowego (szerokość
chodnika wynosi ok. od 0,7m do
2,0 m). Z uwagi na usytuowanie
szkoły i Kościoła, ruch kołowy
stwarza bardzo duże niebezpie−
czeństwo dla pieszych poruszają−
cych się wąskimi chodnikami.
Około 50% uczęszczających tym
odcinkiem ulicy Krakowskiej do
szkoły to dzieci i młodzież z osie−
dla Homera. Wyminięcie się na
chodniku dwóch osób zmusza jed−
nego z przechodniów do zejścia
na jezdnię, często wprost do kału−
ży lub pod nadjeżdżający samo−
chód. 

Stare, wybudowane sto i więcej
lat temu domy, stanowiące Starów−
kę Bierunia ulegają poprzez od−
działywanie ruchu kołowego nisz−
czeniu. Domy te są wpisane do re−
jestru zabytków, co na właścicieli
posesji nakłada obowiązek uzgad−

niania wszelkich, nawet najmniej−
szych planowanych remontów
z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków. Uzgadnianie zmian od−
bywa się bez jakiegokolwiek udzia−
łu Urzędu Gminy. 

Niniejszym wnioskuję, aby wła−
ściwy rzeczoznawca określił wpływ
ruchu kołowego na nieruchomości
przy ulicy Krakowskiej i Oświęcim−
skiej objęte zakresem działania
konserwatora zabytków. 

Kilkanaście lat temu na obchody
600−lecia Bierunia domy na koszt
miasta zostały pomalowane kolora−
mi. Efekty był lecz krótkotrwały. Jak
to wygląda w dniu dzisiejszym,
można zobaczyć. Budynki są brudne
od błota wyrzucanego na pobocza
przez przejeżdżające samochody,
w sytuacji, gdzie i tak właściciele
budynków na swój koszt (bez żadne−
go dofinansowania) co najmniej raz
malowali budynki. Dzieje się tak
głównie dzięki przejeżdżającym sa−
mochodom. 

Wizerunek oraz jakość powietrza
Starówki Bierunia zdecydowanie
uległby również poprawie dzięki
ograniczeniu emisji dymów, poprzez

założenie na kominy filtrów ochron−
nych przy pomocy finansowej Urzę−
du. Na całkowitą wymianę instalacji
grzewczych mieszkańców po prostu
nie stać, a oddychanie w takim na−
gromadzeniu kominów emitujących
dymy, szczególnie dla małych dzieci
i ludzi starszych, jest niezmiernie
uciążliwe. Nawet powieszone pranie
często ma „ozdoby” z sadzy. 

Z jednej strony więc Mieszkań−
cy całego Bierunia chcieliby, że−
by centrum było piękne, kolorowe
i zadbane, a z drugiej strony sami
właściciele, bez wymiernej pomo−
cy Gminy nie zrobią nic, dopóki
taka uciążliwość, jak utrzymanie
ruchu kołowego, nie zostanie zli−
kwidowana. Historia pokazała,
że jednorazowa pomoc Gminy
kilkanaście lat nie na wiele się
zdała. Spowodowała jedynie to,
że brud i kurz na elewacji koloro−
wej budynków jest bardziej wi−
doczny. 

Przedstawione wyżej argumen−
ty: bezpieczeństwo przechodniów,
dbałość o zabytki i wizerunek
Gminy, spokój mieszkańców, wy−
daje się są wystarczającymi do

podjęcia działań zmierzających
do całkowitego (za wyjątkiem do−
jazdu do posesji) zamknięcia ru−
chu w tej części Bierunia. Plano−
wane ograniczenie ruchu autobu−
sów w sytuacji, kiedy ich ilość ule−
gła znacznemu zmniejszeniu,
a liczba przejeżdżających samo−
chodów osobowych kilkakrotnie
się zwiększyła na przestrzeni
ostatnich kilku lat, nie jest żadnym
rozwiązaniem. 

Dodatkowymi argumentami,
przemawiającymi za zamknięciem
ruchu są również wieloletnie do−
świadczenia miast sąsiednich, po−
siadających zabytkową zabudowę
— zamknięta dla ruchu kołowego
część Pszczyny czy Mikołowa są
najlepszym przykładem. Dalsze
działania władz ww. miast idą
(oprócz dotychczasowego zamknię−
cia ruchu w Rynku), w kierunku
dalszego ograniczenia ruchu na
ulicach przyległych. 

PS Wyrażam nadzieję, że w do−
bie samodecydowania tak oczywi−
ste, przytoczone wyżej argumenty,
zostaną przy podejmowaniu decy−
zji wzięte pod uwagę. 

Jeszcze o Rynku

Szanowny Panie Przewodniczący
Szanowny Panie Burmistrzu

Szanowny Pan mgr Ryszard Piskorek
Przewodniczący Rady Miejskiej 
ul. Rynek 14 Bieruń
Szanowny Pan inż. Ludwik Jagoda
Burmistrz Miasta Bieruń

Bardzo dziękuję za wyrazy pamięci 
i nadesłane życzenia 
z okazji 15 rocznicy 
Święceń Biskupich.

Życzę również wiele dobrego i z serca
udzielam pasterskiego błogosławieństwa

Szczęść Boże

Damian Zimoń

DDuużżoo eemmooccjjii wwzzbbuuddzziiłł nniiee-
ddaawwnnyy pprrzzeettaarrgg nnaa ggrruunnttyy
ggmmiinnnnee.. SSzzcczzeeggóóllnniiee ddrraammaa-
ttyycczznnyy pprrzzeebbiieegg mmiiaałłaa lliiccyyttaaccjjaa
cceennyy ddzziiaałłkkii pprrzzyy uulliiccyy GGrraanniittoo-
wweejj nnaa kkttóórreejj ppoowwssttaanniiee aapptteekkaa.. 

Jedni mówią o cenie takiej jak
na Manhattanie inni — jak w cen−
trum Warszawy. W każdym razie
cena ta znacząco wyróżnia się
wśród cen innych działek. Należy
się tylko cieszyć, ze jest szansa
aby do gminnej kasy wpadło wię−
cej pieniędzy zwłaszcza, że na
działce tej powstanie to na co
wszyscy liczymy czyli − apteka.
Swoją drogą, żałuję, że nie jestem
aptekarzem. 

W dniu 20 lipca br., przepro−
wadzając stosowną procedurę
przetargową Zarząd Miasta Bie−
ruń dokonał zbycia bądź oddał
w wieczyste użytkowanie niżej
wyszczególnione grunty gminne. 

Procedurę tą rozpoczęła Rada
Miasta podejmując wymagane
uchwały. Informacje o przetargu
publikowane były w prasie oraz
na urzędowej tablicy ogłoszeń. 

W wyniku przetargu dokona−
no sprzedaży działek: 

1. przy ul. Gołysowej
– działka 1856/67 przeznaczona
pod budownictwo mieszkanio−
wo−usługowe sprzedana została
za cenę 27 zł/m2

– działka 1842/67 i 1849/67 słu−
żące prawidłowemu zagospoda−
rowaniu przyległych nierucho−
mości za cenę 18,50 zł/m2

2. przy ul. Licealnej
– działka 85/42 przeznaczona
pod budownictwo usługowe za
cenę 59 zł/m2

3. przy ul. Krakowskiej
– działka 80/24 w części prze−
znaczona pod budownictwo
mieszkaniowo−usługowe za ce−
nę 11 zł/m2

W wieczyste użytkowanie od−
dano: 

– działki nr 1249/204
i 1250/204 położone przy ul.
Chemików a przeznaczone
pod budowę obiektu dworca
autobusowego. Przetarg ten
poprzedził konkurs ofert,
w których oferenci przedsta−
wili koncepcję programowo−
−przestrzenną nowego obiektu.
Cena 1m2 wynosi 27 zł. 

– działkę nr 501/0239 położoną
przy ul. Mlecznej. Jest to regu−
lacja stanu faktycznego. 

– działkę nr 636/118 położoną
przy ul. Granitowej pod budo−
wę apteki. Cena 1m2 działki
osiągnęła poziom 1605 zł. 

To jest cena! 
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"" w sprawie kierunków rozwoju
sportu masowego i wyczynowego
oraz rekreacji w Bieruniu

Przewodniczący Rady Ryszard 
Piskorek dokonując wprowadzenia
do tematu wiodącego jakim zgodnie
z planem pracy Rady był szeroko ro−
zumiany sport w mieście zwrócił
uwagę na fakt podejmowania tego
tematu przez Rady poprzednich ka−
dencji. Przytoczył niektóre postano−
wienia podjętych wówczas uchwał.
Uczynił to wskazując na potrzebę
oceny zmian jakie zaszły w tym cza−
sie w Bieruniu oraz roli jaką pełnił
sport w życiu mieszkańców. Synte−
tyczne dane statystyczne dotyczące
sportu i rekreacji opracował inspek−
tor Referatu Sportu i Rekreacji
Adam Duczmal korzystając z da−
nych przesłanych przez KWK
„Piast” w Bieruniu Nowym, KS
„Unia” Bieruń Stary, Szkolny Zwią−
zek Sportowy. W opracowaniu za−
warto informacje dotyczące bazy
sportowej jaka znajduje się w mie−
ście, dyscyplin sportowych prowa−
dzonych przez kluby, sukcesów
i osiągnięć oraz kosztów realizacji
zadania własnego gminy bo takim
jest zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym kultura fizyczna, sprawy
terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych. W czasie dyskusji,
w której wzięła udział większość
radnych głos zabrali: prezesi klubów
Henryk Bobla, Krzysztof Palka,
trener Uczniowskiego Klubu Spor−
towego „Delfin” Antoni Berger
oraz prezes SZS Irena Iskra. Bur−
mistrz Ludwik Jagoda lipca br.
funkcję prezesa KS „Piast”. Bieruń
Nowy Krzysztofowi Palce. 

W czasie dyskusji omówiono
wszystkie problemy dotyczące spor−
tu w Bieruniu. Rozważana była rów−
nież wielkość nakładów przeznaczo−
nych w poprzednich latach przez
gminę na działalność sportowo re−
kreacyjną w kontekście perspektyw
na przyszłe lata oraz roli jaką ma
pełnić sport w życiu mieszkańców.
Z opracowania, o którym mowa wy−
żej wynika m.in, że mała infrastruk−
tura służąca rekreacji stale się
zwiększą. 

Poszerza się również grono spor−
towców odnoszących sukcesy za−
równo w skali krajowej jak i między
narodowych w różnych dyscyplinach
sportu. Coraz więcej osób uczestni−
czy w różnych zorganizowanych for−
mach masowego wypoczynku.
W ubiegłym roku z imprez tego typu
zorganizowanych przez Referat
Sportu i Rekreacji skorzystało ok.
3.000 osób. Dodając do tego imprezy
organizowane przez kluby sportowe
można uznać, że sporo mieszkańców
Bierunia spędza w sposób czynny
wolny czas. Ważne jest to aby od
najmłodszych lat wyrabiany był na−
wyk uprawiania sportu lub innych
form: turystyki pieszej, rowerowej,
biegów itd.). 

Obecni, co zresztą podniesiono
podczas dyskusji zbyt wiele jest po−
wodów odciągania młodzieży od
sportu, a efektem tego jest m. in. gor−
sza sprawność, zdrowotność oraz
szukanie lekarstwa na nudę. Aby
można było uprawiać sport, potrzeb−

na jest baza. Tę gmina tworzyła od
podstaw, a obecnie stale wzbogaca. 

"" w sprawie przystąpienia do spo−
rządzania miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego
terenów położonych w rejonie ul.
Skowronków. 

Uchwała stanowi faktyczną realiza−
cję przyjętego przez Radę w postaci
uchwały, studium uwarunkowań
i kierunków rozwoju. Dla terenu tego
została wykonana ekspertyza hydro−
techniczna opracowania pod kątem
możliwości zabudowy. 
"" w sprawie upoważnienia Zarządu

Miasta do zaciągnięcia zobowią−
zań obciążających budżet Gminy
w latach 2000, 2001 i 2002. 

Rada upoważniła zarząd Miasta do
zaciągnięcia zobowiązań w okresie
w/w na wykonanie planów miejsco−
wych zagospodarowania przestrzen−
nego dla: 

— rejonu ul. Kolejowej i Bojszow−
skiej, 

— rejonu ul. Rędzinnej, 
— rejonu ul. Skowronków. 

Procedura związana z opracowa−
niem planów miejscowych z istoty
swój przekracza okres jednego roku.
Podjęta uchwała zapewni ciągłość re−
alizacji zadań dotyczących gospodar−
ki przestrzennej, a tym samym jedne−
go z elementów studium uwarunko−
wań i strategii gospodarczej. 

"" w sprawie zmiany treści uchwały
Nr III/7/2000 z dnia 31.03.2000 r.
w sprawie powołania komisji kon−
kursowej oraz określenia regula−
minu konkursu w celu przepro−
wadzenia konkursu na stanowi−
sko Dyrektora Szkoły Podstawo−
wej Nr 1 w Bieruniu. 

"" w sprawie zmiany treści uchwały
Nr III/8/2000 z dnia 31.03.2000 r.
w sprawie powołania komisji kon−
kursowej oraz określenie regula−
minu konkursu w celu przeprowa−
dzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Przedszkola Nr
1 w Bieruniu. 

Wojewoda Śląski w ramach umo−
cowania prawnego zawartego
w ustawie o samorządzie gminnym
poprzez podległy mu Wydział nad−
zoru Prawnego Urzędu Wojewódz−
kiego sprawując kontrolę stwierdził,
że w regulaminach na wybór Dyrek−
tora SP Nr 1 i Dyrektora Przedszko−
la Nr 1 znalazły się dwa zapisy
sprzeczne z prawem. Wskazanie to
zostało dokonane po upływie 3 mie−
sięcy od ich podjęcia. czyli po ter−
minie pozwalającym Wojewodzie
zgodnie z ustawą do uchylenia
wskazanych zapisów uchwał. W ta−
kiej sytuacji wykorzystał możliwość
polegającą na poinformowaniu, że
w przypadku nie wprowadzenia
zmian do regulaminów zaskarży
uchwały do Naczelnego Sądu Ad−
ministracyjnego. Dyrektorzy SP Nr
1 i P Nr 1 zostali wybrani przez ko−
misję konkursową, która podczas
pracy nie korzystała z zakwestiono−
wanych przez Wojewodę zapisów.

Rada postanowiła uwzględnić wy−
stąpienie wojewody i podjęła w/w
uchwały uchylając sporne zapisy. 

"" w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawa−
nia nauczycielom dodatku moty−
wacyjnego, funkcyjnego, za wa−
runki pracy, godzin ponad wymia−
rowych doraźnych zastępstw oraz
nagród ze specjalnego funduszu. 

Rada zgodnie z postanowieniami
zmiany Karty Nauczyciela określiła
w regulaminie, o którym mowa wy−
żej, niektóre składniki wynagrodze−
nia nauczycieli. Regulamin został
zaopiniowany przez związki zawo−
dowe i będzie obowiązywał od
1 września br. 

"" w sprawie nadania tytułu „Honorowy
Obywatel Miasta Bierunia” Panu 
profesorowi Wernerowi Rynskiemu. 

Zgodnie z Regulaminem nadawa−
nia tytułu honorowego obywatelstwa
Miasta Bierunia minął okres karencji
(minimum jedno posiedzenie Rady)
wymagany dla zgłoszenia ewentual−
nych zastrzeżeń do kandydata. Z in−
formacji Przewodniczącego Kapituły,
którym jest Przewodniczący Rady
wynika, że nie wpłynęły w wymaga−
nym terminie zastrzeżenia do kandy−
data. Przed poddaniem pod głosowa−
nie sylwetkę prof. W. Rynskiego po−
nownie przedstawił radnym Wice−
przewodniczący Rady Józef Berger.
Pan profesor będzie drugą osobą, któ−
rej Rada przyznała tytuł „Honorowe−
go Obywatela Miasta”. Pierwszą był
były Wojewoda Katowickiego Woj−
ciech Czech, któremu przyznano ty−
tuł za pomoc i poparcie w dążeniach
do odzyskania przez Bieruń samo−
dzielności prawnej po kilkunastolet−
niej przynależności do Tychów. Pan
profesor będzie natomiast pierwszym
obywatelem innego państwa, który
otrzyma tytuł nadany przez Radę. 

Wręczenie insygniów i ozdobnego
łańcucha, miniaturowej odznaki oraz
dyplomu nastąpi podczas uroczystej
sesji w dniu 15 września. 

"" w sprawie nadania tytułu „Zasłu−
żony dla Miasta Bierunia” Panu
Karolowi Wierzgoniowi“. 

"" w sprawie nadania tytułu „Za−
służone dla Miasta Bierunia“
Panu Konradowi Bajurze. 

Podobnie jak w przypadku nadawa−
nia tytułu honorowego obywatela zo−
stały spełnione wymogi formalne wy−
nikające z uchwalonego przez Radę
Regulaminu nadawania tytułu „Zasłu−
żony dla Miasta Bierunia“. 

Przed poddaniem pod głosowanie
w/w uchwał sylwetki osób wyznaczo−
nych do nadania tytułów ponownie
scharakteryzowali odpowiednio Prze−
wodniczący Rady Ryszard Piskorek
oraz Wiceprzewodniczącym Rady
Józef Berger. Niestety Pan Karol
Wierzgoń nie doczekał terminu przy−
znania honorowego tytułu, gdyż

zmarł. Tytuł został nadany mu zgod−
nie z uchwałą Rady pośmiertnie. In−
sygnia w postaci dyplomu i odznaki
zostaną przekazane na ręce córki Pa−
na Karola podczas uroczystej sesji
w dniu 15 września. Takie same insy−
gnia otrzyma Pan Konrad Bajura.
Będą to dwie pierwsze osoby, którym
Rada nadała tytuł. Sylwetki obu Za−
służonych Obywateli zaprezentowa−
no w innym miejscu. 

"" w sprawie wprowadzenia zmiany
do uchwały Rady Miejskiej Bie−
runia Nr III/12/95 z dnia
28.03.1995 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawki czynszu regulo−
wanego

W przypadku, gdyby udało się ją
sfinalizować, gmina stała by się wła−
ścicielem strategicznego obiektu
zwłaszcza w kontekście działań mają−
cych na celu przejęcie substancji
mieszkaniowej osiedli przy kopalni
zasilanych przez energię cieplną ko−
tłowni. 

"" w sprawie ustalenia wysokości diet
miesięcznych dla radnych za udział
w posiedzeniach Rady, Komisji Sta−
łych Rady, zarządu Miasta, człon−
ków komisji spoza Rady, biorących
udział w pracach Komisji oraz za−
sad zwrotu kosztów podróży służbo−
wych dla radnych i członków Komi−
sji spoza Rady.

Rada postanowiła ustalić nowe
stawki diet i innych kosztów. Po−
przednie regulacje w tym zakresie zo−
stały wprowadzone w czerwcu ub. r.
i zmieniły poprzednio obowiązujący
system, gdyż wprowadzono wówczas
miesięczne diety czyli system ryczał−
towy oraz zasady i kryteria obniżenia
diety itd.

Obecne miesięczne diety ustalono
według wskaźnika odpowiednio: 

Przewodniczącemu Rady Miasta
– 2,4

Wiceprzewodniczącemu Miejskiej
Rady
– 1,6

Nieetatowym członkom Zarządu
Miasta
– 1,8

Przewodniczącym Komisji Stałych
Rady
– 1,2

Przewodniczącemu Komisji Rewi−
zyjnej
– 1,3

Radnym
– 1,0

Członkom Komisji Rewizyjnej
– 1,1

Członkom Komisji spoza Rady za
każdorazowy  udział w posiedze−
niach Komisji
– 80 zł

Odnośnikiem jest najniższe wyna−
grodzenie za pracę, które obecnie wy−
nosi 700 zł. Aby ustalić konkretną
wysokość diety należy pomnożyć
w/w kwotę przez ustalone współczyn−
niki. 

Porównując wysokość współczyn−
ników z poprzednimi uregulowania−
mi, dotyczą−cymi diet można zauwa−

żyć, że nie uległy zwiększeniu współ−
czynniki w przypadku Przewodniczą−
cego Rady i Nieetatowych członków
Zarządu Miasta. 

Wszystkie diety będą raz w roku
indeksowane po opublikowaniu naj−
niższego wynagrodzenia. 

W uchwale ustalono również spo−
sób i wysokość ustalania zwrotu
kosztów podróży poza teren gminy,
poza granice kraju, zwrot kosztów za
używanie samochodu prywatnego do
celów służbowych. 

Ustalając nowe diety Rada posiłko−
wo korzystała z informacji zawartych
w prasie fachowej, w której podane są
nowe uregulowania dotyczące płac
pracowników samorządowych i diet
radnych. Publikacja nowych rozwią−
zań nastąpi w postaci rozporządzenia
Rady Ministrów, a obowiązywać bę−
dą od 1 sierpnia 2000 r. Zapowiadane
stawki w porównaniu do ustalonych
nowych stawek diet umożliwia
uchwalenie jeszcze znacznie wyż−
szych stawek diet. 
"" sprawie ustalenia zasad wyna−

gradzania członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Proble−
mów Alkoholowych w Bieruniu. 

Rada ustaliła wynagrodzenie człon−
ków w/w Komisji odpowiednio za
udział w posiedzeniu: 

Przewodniczącemu – 150 zł
Członkom – 130 zł

Diety mają odniesienie do realiza−
cji wszystkich zadań zawartych
w Programie Profilaktyki, która Rada
przekazała do wykonania lub koordy−
nowania Komisji. W praktyce ozna−
cza to, że przyjęty został odnośnik,
a zakres prac z istoty swej znacznie
przekracza czynności wykonane
przez Komisję na posiedzeniach. 

Rada przyjęła rozwiązanie pole−
gające na ustaleniu wynagrodzenia
zgodnie z prezentowaną wykładnią
ustawy o wychowaniu w trzeźwo−
ści i przeciwdziałaniu alkoholi−
zmowi oraz ustawą o samorządzie
gminnym prezentowaną przez
orzecznictwo sądowe i Regionalną
Izbę Obrachunkową. Wynagrodze−
nie podane wyżej w odróżnieniu
od diet podlegającą opodatkowa−
niu. 

Przewodniczący Rady zapoznał
radnych z korespondencji, która
wpłynęła do Biura Rady. 

Sekretarz Miasta poinformował
radnych o realizacji uchwał podjętych
na ostatniej sesji. 

Burmistrz złożył Radzie sprawoz−
danie z realizacji zadań Zarządu Mia−
sta pomiędzy sesjami. 

Przedstawiciele Rady, którzy zło−
żyli wizytę w Gundelfingen, biorąc
udział w delegacji Niemiecko−Polski−
ego Stowarzyszenia Partnerskie Gun−
delfingen przekazali na ręce Burmi−
strza flagą Rady Europy oraz podzie−
lili się wrażeniami, o czym w innej
części RODNI. 

Opracował: 
Sekretarz Miasta

mgr JERZY STOK

Sesja nie tylko sportowa
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Rozwiązanie krzyżówki polega na odgadnięciu hasła, które
utworzą litery z ponumerowanych pól, napisane w kolejności od−
powiadających im liczb od 1 do 19, umieszczonych w prawym dol−
nym rogu kratki.

Prosimy o przysyłanie kartek z rozwiązaniem na adres Bieruńskiego Ośrod−
ka Kultury do 28 września. Wsród autorów poprawnych odpowiedzi rozlosu−
jemy nagrodę – cenne wydawnictwo albumowe. Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: „Żelazne prawa a złote litery”. 
Nagrodę w wyniku losowania otrzymuje pani Barbara Kuc z Bierunia.

Gratulujemy i zapraszamy do BOK, po odbiór nagrody.

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

tel./fax (032) 216 40 22✆✆

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

Ceny producenta

Do 15 km 
dostawa gratis

M
E
B
L
E
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Bieruń Stary
Sierżant sztabowy Marek Maludy 
tel. 0602 31 82 10

17.08  w godz.  16.00−18.00
22.08  w godz.  10.00−12.00
24.08. w godz.  10.00−12.00
29.08. w godz.  16.00−18.00
31.08. w godz.  16.00−18.00

Starszy sierżant Dariusz Klekot 
tel. 0602 31 70 60

17.08. w godz.  16.00−18.00
22.08. w godz.  10.00−12.00
24.08. w godz.  10.00−12.00
29.08. w godz.  16.00−18.00
31.08. w godz.  16.00−18.00

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

10.08. w godz.  16.00−18.00
Starszy sierżant  Marcin Kijewski

17.08. w godz.  10.00−12.00
22.08. w godz.  16.00−18.00
24.08. w godz.  16.00−18.00
29.08. w godz.  10.00−12.00
31.08. w godz.  10.00−12.00

Starszy sierżant  Roman Klimczyk 
22.08. w godz.  16.00−18.00
24.08. w godz.  16.00−18.00
29.08. w godz.  10.00−12.00
31.08. w godz.  10.00−12.00

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

Pragniemy poinformować
wszystkich pacjentów, że
zgodnie z Państwa życzeniem
przychodnia przy ulicy Wa-
welskiej 35 w Bieruniu No-
wym będzie nadal istnieć. 

W dotychczasowej Przychodni
będzie mieściła się poradnia ogól-
na prowadzona przez lek. Janu-
sza Fijoła i poradnia dla dzieci
prowadzona przez lek. Barbarę
Węgrzyn. Usługi będą świadczo-
ne bezpłatnie w ramach kontrak-
tu ze Śląską Regionalną Kasą Cho-
rych w Katowicach. 

Poradnia będzie czynna od
8.00 — 19.00 oraz w soboty
w godzinach dopołudnio-
wych. Ponadto informujemy,
że w poradni będzie czynny
punkt pobierania materiału
do badań laboratoryjnych, ga-
binet zabiegowy i punkt
szczepień (z możliwością ca-
łodziennego pomiaru pozio-
mu cukru, ciśnienia tętnicze-
go krwi, badania EKG, szcze-

pień ochronnych). Będą wy-
konywane badania profilak-
tyczne pracowników i kie-
rowców w zakresie kompe-
tencji lekarza ogólnego. Za-
bezpieczona również będzie
opieka przez pielęgniarkę
i położną środowiskowo-
rodzinną, wizyty lekarza
w domu pacjenta, dostęp-
ność lekarza pod telefonem
przez całą dobę. Wszystkich
pacjentów chętnych do ko-
rzystania z naszych usług,
prosimy o zgłaszanie się do
Poradni przy ulicy Wawel-
skiej 35, celem podpisania
deklaracji do Śląskiej Regio-
nalnej Kasy Chorych. 

Barbara Węgrzyn,
Janusz Fijoł. 

Od redakcji: w jednym z naj-

bliższych numerów napiszemy

o kolejnych zmianach w naszej

służbie zdrowia. 

„Medyk” 
informuje:

Będzie 
przychodnia
na Wawelskiej

Badania 
dla wszystkich 

Mammografia dla pań. Bada−
nie osteoporozy dla pań i panów
Mieszkańców Bierunia. 

Zapraszamy na badania
w dniach od 07.08.2000 do
26.08.2000 „przeprowadzane
w ambulansie medycznym, zlo−
kalizowanym w Bieruniu, ul.
Chemików 37 (parking przy
Przychodni „Familia−Med.“). 

Cena badania mammograficz−
nego: panie w wieku 50−54 lat —
bezpłatnie (badanie sfinansowane
przez Śl. R. K. Ch i Urząd Miasta
Bieruń); — panie w wieku od 35r.
życia z wyłączeniem pań w prze−
dziale wiekowym 50−54 lat płacą 
15 zł (po dofinansowaniu przez
Urząd Miasta Bieruń). 

Cena badania osteoporozy —
20 zł (po dofinansowaniu przez
Urząd Miasta Bieruń). Rejestra−
cja telefoniczna — bezpłatna in−
folinia pod numerem 0−800−160−
100. Możliwość rejestracji oso−
bistej w rejestracji NZOZ „Fami−
lia−Med.“ w godzinach od 8.00
do 20.00. 

Wydawanie wyników badań
14 dni po badaniu w rejestracji
NZOZ „Familia−Med.“ w Bieru−
niu Starym, ul. Chemików 37. 

Patronat nad programem ba−
dań profilaktycznych pełni Za−
rząd Miasta Bieruń Organizator
— Bieruńska Służba Zdrowia. 

Firma "Jartronik" Ul. Warszawska 390b
43−155 Bieruń,

tel. (032) 216−28−42, kom. 0 501−76−24−05

Ekologiczne kotły

węglowe i miałowe firm 

z Żywca i HEF z Lublińca

Kotły z automatycznym

podajnikiem

Ponad 30 dzieci uczęszczało na
zajęcia przygotowane w ramach pół−
kolonii w Czarnuchowicach prowa−
dzone przez Cecylię Lichta i Kry−
stynę Wróbel. Ciekawy program
sprawiał, że w kolejnych dniach
szybko mijały cztery godziny na
wspólnej zabawie. Podsumowanie
półkolonii, z inicjatywy radnego
Franciszka Zawisza — miało cha−
rakter mini festynu wypełnionego
grami, konkursami i zajęciami spor−
towymi. Szczególnie wielu uczestni−
ków zgromadził konkurs rysunkowy
w którym nie było przegranych.
Wszystkie prace były tak ciekawe,
że znalazły się na specjalnej wysta−
wie. My prezentujemy pracę 8 let−
niej Kasi Drozdek.

Dni
Bierunia

2000

Wrzesieæ
2  S — g. 16.00 Festyn Ściernie Filia S.P. nr 3, ul. Kamienna 17

2  S — g. 16.00 Festyn Bijasowice Filia S.P. nr 3, ul. Bijasowicka

7 Cz — g. 17.00 Otwarcie wystawy plastycznej − poplenerowej plastyków amatorów 
Świetlica Środowiskowa ul. Remizowa 19, wystawa czynna do 20.09 br.

8   Pt — g. 16.00 Festyn Czarnuchowice Filia S.P. nr 3, ul. Mielęckiego

10 N — g. 16.00 Festyn Jajosty Św. Środowiskowa, ul. Bojszowska 214

13 Śr — g. 17.00 Otwarcie wystawy plastyków Rolfa Fautera i Romana Nygi
w Kino−Teatrze "Jutrzenka" ul. Spiżowa 4, wystawa czynna do 28.09 br.

14 Pt — g. 13.00  Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
Dom Zborny ZTSz „ERG Bieruń“ ul. Chemików 40,

16 S — g. 15.00  VII Przegląd Zespołów Folklorystycznych Bieruń 2000
KS „Unia“ ul. Chemików 40.

17 Nd — g. 11.30 Dożynki. Uroczysta Msza Św. Dożynkowa Kościół św. Bartłomieja 
ul. Krakowska,

— g. 15.00 Program obrzędowo−artystyczny KS „Unia“ ul. Chemików 40

23 S — g. 16.00 Festyn – Baraniec – boisko sportowe

23 S — g. 16.00 Festyn Bieruń Nowy — teren przy SP nr 3

23 S — g. 16.00 Koncert Chóru „SPEM FACERE“ z Moravskiego Berouna 
Kościół p.w. św. Barbary ul. Kościelna

30 S — g. 19.00 Koncert kameralny Kościół p.w. N.S.P.J. ul. Warszawska.

Zabawa dla
najmłodszych 
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Staraniem Urzędu Miasta
bytomska firma „Bastion“
wydała bieruńskie pocztówki.

Dla wielu z nas będzie to atrakcyjna
pamiątka która warto mieć w swych
zbiorach  lub wysłać znajomym.
Nasze miasto jest  chętnie
odwiedzane przez turystów i
również  dla nich będzie to ciekawa
propozycja a przy okazji szansa na
promocję Bierunia zwłaszcza, że na
odwrocie znalazło się miejsce na
skromny rys historyczny. Pocztówki
można będzie nabyć w naszych
bibliotekach. Zapraszamy.  

Bieruńskie pocztówki

Dla uczestników wycieczki
zaplanowano trzy trasy o różnym
stopniu trudności. Złe warunki
pogodowe nie pozwoliły zdobyć
„Czerwonych Wierchów” (Mało−
łączniak 2096 m. n. p. m., Krze−
sanica 2122 m. n. p. m., Ciem−
niak 2096 m. n. p. m.), ale nie
przeszkodziły przejść malowni−
czą Doliną Kościeliską do schro−
niska na Ornaku i dalej nad staw
Smreczyński. W dolinie można
zwiedzić kilka jaskiń: Mroźną,
Mylną, Raptawicką oraz Smoczą
Jamę. 

Do najatrakcyjniejszych należy
zaliczyć jaskinię Mroźną, która zo−
stała odkryta przez Zwolińskiego
w 1934 r., a udostępniona do ruchu
turystycznego w dniu 12.07.1953.
Od 1958 roku korytarze jaskini
o łącznej długości 480 m zostały
oświetlone elektrycznie i stanowią
nie lada atrakcję dla zwiedzających. 

W drodze powrotnej dla wy−
cieczkowiczów zaplanowano prze−
jazd przez Słowację — Orawice,
gdzie można było skorzystać z re−
laksującej kąpieli w gorących źró−
dłach.

Wycieczka 
w Tatry

1166 lliippccaa ooddbbyyłłaa ssiięę wwyycciieecczzkkaa ww TTaattrryy ZZaacchhooddnniiee zzoorrggaanniizzoowwaa-
nnaa ddllaa mmiieesszzkkaańńccóóww BBiieerruunniiaa pprrzzeezz RReeffeerraatt SSppoorrttuu ii RReekkrreeaaccjjii
UUrrzzęędduu MMiiaassttaa..

OOdd
specjalnie zorga−
nizowanego raj−
du rowerowego

rozpoczął się festyn przy ulicy
Marcina w starej części miasta.
Pogoda nie oszczędziła uczestni−
ków. Co pewien czas lało jak
z cebra. Mimo to wszyscy bawili
się dobrze. 

O godzinie 14.00 wystartowa−
li uczestnicy rajdu wiodącego
ulicami Starego Bierunia. Trasa
liczyła sobie 17,5 kilometra.
Najmłodszym uczestnikiem raj−
du okazał się czteroletni Rafał
Szromek.

— Jechałem ze swoim tatu−
siem na rowerze w koszyczku
umieszczonym z tyłu — mówi
najmłodszy rajdowiec. W nagro−
dę otrzymał koszulkę za udział
w rajdzie, do której Rafał musi
jeszcze urosnąć. Nie zabrakło
również zapalonych miłośników
dwóch kółek spoza Bierunia. 

— Trasa wiodła poprzez naj−
ciekawsze zakątki starej części
miasta. O rajdzie dowiedziałem

się przypadkiem od syna. Jako
stały uczestnik wszelkich im−
prez, gdzie można pojeździć na
rowerze, od razu zdecydowa−
łem, że wezmę w nim udział. Na
rowerze jeżdżę od prawie 15 lat
— powiedział Michał Zawod−
nik z Jaworzna. W rajdzie
wzięło udział około stu cykli−
stów. Każdy z nich otrzymał
los na loterię, w której można
było wygrać wiele cennych na−
gród. Po rajdzie dla wszystkich
uczestników festynu organiza−
torzy przygotowali konkursy
i zabawy. 

— Chcemy nie tylko wspólnie
się bawić. Niedawno dołączyli
do bierunian mieszkańcy osie−
dla „Homera”. Oni muszą po−
czuć, że są u siebie — stwierdził
burmistrz Ludwik Jagoda. 

Od godziny osiemnastej roz−
poczęła się zabawa na wolnym
powietrzu. Włoskie i polskie
przeboje śpiewał Roberto, ar−
tysta rodem z Włoch. Pogoda
nie rozpieszczała mimo wielu

chętnych, chcących spędzić to
sobotnie popołudnie na wol−
nym powietrzu. Co chwilę pa−
dał deszcz. Organizatorzy im−
prezy za naszym pośrednic−
twem chcą gorącą podzięko−
wać Straży Miejskiej i opiece
medycznej za zabezpieczenie
rajdu i festynu. 

Impreza mimo nie najlepszej
pogody była ze wszech miar
udana w znacznej mierze dzię−
ki zaangażowaniu wszystkich
członków Rady Osiedla Home−
ra. Nie tylko rowerzyści i naj−
młodsi czekają na kolejne takie
imprezy.

(DAK) 

Festyn na kółkach

W loterii fantowej
wylosowali: 

1. Rafał Otręba— rower górski
(ufundowany przez magistrat),

2. Bożena i Angelika Bigos
— trzydniową wycieczkę na
Słowację (ufundowaną przez

Biuro Podróży „Laguna”), 
3. Izabela Dobiczyk

— grill elektryczny 
(ufundowany przez 

„Hydro” Górny Śląsk), 
4. Jan Drożdżewicz

— elektryczną krajalnicę. 


