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We wtorkowe popołudnie na 
bieruńskim rynku  spotyka-
liśmy się, aby uczcić roczni-
cę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Pod pomnikiem przed-
stawiciele władz miejskich 
i mieszkańcy złożyli kwiaty 
i zapalili pamiątkowe znicze. 
W uroczystości uczestniczył 
honorowy obywatel Bierunia 
prof. Werner Rynski.
Dzień 3 maja ustanowiono 
świętem narodowym w do-
wód pamięci o przodkach, 

którzy pragnęli ocalić kraj 
przed upadkiem. 3 maja 1791 
roku posłowie zebrani na sej-
mie w Warszawie uchwalili 
Konstytucje.
Z tej okazji w Jutrzence odbył 
się okolicznościowy koncert 
podczas którego chór Polonia 
pod dyrekcją Janusza Muszyń-
skiego zaprezentował szereg 
utworów patriotycznych. Zna-
lazły się wśród nich „Pieśń 3 
maja, na parafi ę” oraz „Witaj 
majowa jutrzenko”. Dla nas, 

Wiwat maj!

Zgodnie z tradycją, obchody 
Święta Zakładowego „Florian 
2005”, które tym razem przy-
padły w 134 rocznicę istnienia 
Zakładów Tworzyw Sztucz-
nych ERG Bieruń S.A - roz-
poczęły sezon festynów i za-
baw na powietrzu w naszym 
mieście. 
Tereny Klubu Sportowe-
go UNIA Bieruń Stary, już w 
poniedziałek  2 maja, zajęli 
pierwsi goście, którzy przy-
szli obejrzeć mecz piłkarski 
pomiędzy reprezentacją sę-
dziów a zespołem gwiazd w 
ramach Memoriału dr Tade-
usza Moszkowicza.
Główne uroczystości zapla-
nowano jednak na wtorek 3 
maja. Rozpoczęła je uroczy-
sta Msza Święta w kościele 
p.w. Św. Bartłomieja o godzi-
nie 11.30 odprawiana w inten-
cji obecnych i byłych pracow-
ników oraz ich rodzin.

Natomiast od 14.30 ponownie 
udaliśmy się na stadion Unii 

by bawić się na “Erg-owskim” 
festynie. 

Zgodnie z zasadą dla „każde-
go coś miłego” organiza-
torzy przygotowali bogaty 

Florian 2005 za nami

na Śląsku jest to również rocz-
nica wybuchu trzeciego Powsta-
nia Śląskiego - w programie nie 
zabrakło więc pieśni powstań-
czych jak „Ten dwudziesty-
pierwszy roczek”, czy „Od By-

tomia bita droga”. A ponieważ 
obchodziliśmy również rocznicę 
wstąpienia do Unii Europejskiej 
nie zabrakło i pieśni na tę oka-
zję, ze słynną “Odą do radości”. 
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WYWIAD WYWIAD

: Jakie procedury musiały być 
wcześniej dopełnione, aby doszło do for-
malnego głosowania w tej sprawie?
Burmistrz Ludwik Jagoda: Sesja była 
zwieńczeniem całego szeregu działań, 
związanych z rozliczeniem wykonania bu-
dżetu za rok ubiegły. Na to się składa ob-
szerne sprawozdanie finansowe, zweryfi-
kowane i zaakceptowane przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową, przedłożone i prze-
głosowane przez radnych, którzy na bran-
żowych komisjach wypowiadali się, za-
dawali pytania i dyskutowali. Później, na 
piśmie zaopiniowała je komisja rewizyj-
na.  Wniosek tej komisji, powtórnie zwe-
ryfikowała pozytywnie RIO. Na podstawie 
tej całej procedury i licznych dokumentów 
oraz wniosków z nich wynikających, radni 
podjęli uchwałę, aprobującą  działania bur-
mistrza a mówiąc szerzej Urzędu Miasta w 
roku 2004.

: Jak ocenia Pan zarządzanie 
gminą w ubiegłym roku? Jaki to był rok 
dla naszego miasta? 
Ludwik Jagoda: Był to dobry rok dla Bie-
runia. Dochody gminy  zamknęły się kwo-
tą 42 mln.75tys.zł. czyli wykonaliśmy je 
w 102 procentach.  Z tego wynika prosty 
wniosek, że w Bieruniu, na każdego miesz-
kańca przypada wypracowany dochód w 
wysokości 2100zł.
Ponieważ dochód prawie 80proc.polskich 
gmin, nie przekracza kwot 1600 - 1800zł 
na osobę
nasza gmina sytuuje się wśród tych o do-
chodach ponad przeciętnych.
Ponieważ gospodarowaliśmy oszczędnie, 
to dzięki procedurom przetargowym.
wytworzyły się pewne rezerwy finansowe i 
dlatego wydatki gminne w 2004 roku, zo-
stały zrealizowane w 86proc.

: Ile konkretnie  wynoszą zo-
bowiązania gminy w tym samym okre-
sie?
Ludwik Jagoda: Przeszliśmy przez ten 
rok ze zobowiązaniami w wysokości 4mln 
657 tysięcy zł, a na końcu roku było jesz-
cze 1,5 mln. nadwyżki budżetowej. A po-
nieważ pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska są umarzane w 
połowie, należy liczyć, iż rzeczywiste dłu-

gi wynoszą 800tys., czyli tylko 2 procent. I 
to jest sukces Bierunia. 
Pamiętać należy, że aż 13 mln zł, czy-
li 30procent całego budżetu przeznaczyli-
śmy na inwestycje, choć wiem, że nie speł-
nia to oczekiwań mieszkańców.

: W jakim zakresie te oczeki-
wania mieszkańców są największe?
Ludwik Jagoda: Najważniejsze są dro-
gi, drogi i jeszcze raz drogi. To największy 
problem naszego miasta. Mam  pełną świa-
domość, że potrzeby mieszkańców w tym 
zakresie nie są zaspokojone.
Potrzeba nam nowych dróg lokalnych tam 
gdzie w ciągu ostatnich 20 lat powstały bu-
dynki. 
Musimy naprawić wiele  starych lokalnych 
dróg. Naprawy wymaga wiele dróg powia-
towych i wreszcie najważniejsze drogi - te 
krajowe - również domagają się remontu. 
Liczę, że mieszkańcy wykażą cierpliwość. 
Obiecuję, że już od przyszłego roku głów-
ny nacisk w miejskich inwestycjach pój-
dzie na drogi. Część   robót  na drogach lo-
kalnych, zaczniemy już w tym roku

: Jak kształtują się inne wy-
datki gminy?
Ludwik Jagoda: Wydatki bieżące są o 2 
mln zł wyższe  niż w roku poprzednim. 
Niektórzy radni podkreślali, że z tego wy-
nika, że przejadamy coraz więcej pienię-
dzy. 
Niestety gmina przejmuje coraz więcej 
zadań władz centralnych i to powoduje 
wzrost wydatków. Przykładowo: musieli-
śmy zatrudnić nowych ludzi do MOPS-u  
ponieważ wskutek decyzji sejmu, prze-
jęliśmy za półtora miliona więcej zadań, 
związanych m.in. z zasiłkami rodzinnymi. 
Przecież ktoś musi to obsłużyć.
Inny przykład: to zorganizowanie zespołu 
do pozyskiwania zewnętrznych środków 
finansowych,  głownie unijnych. Aby do-
stać pieniądze z Unii Europejskiej  trzeba 
umieć się dostosować i spełnić specyficzne 
wymagania. Na szczęście,  widać już efek-
ty  pracy zespołu który zabiega o fundu-
sze dla naszej gminy. Od ubiegłego roku 
mamy podpisane umowy na kilka transz z 
tych dotacji. 
Przyjęliśmy też nowych pracowników do 
Straży Miejskiej, ponieważ takie są wy-
magania w zakresie porządku publiczne-
go i bezpieczeństwa. Wprowadzenie mo-

nitoringu i fotoradaru   niewątpli-
wie służy poprawie bezpieczeństwa 
w mieście.  
Stąd te zwiększone wydatki bieżą-
ce. Cieszy mnie, że w większości 
radni wykazali zrozumienie. Uzna-
li  zasadność tych wydatków i fakt, 
że inaczej nie dało się sprostać wy-
maganiom.

Radni dyskutowali również o tym, że 
wkrótce zmniejszą się subwencje oświato-
we ze względu na nadchodzący niż demo-
graficzny czyli malejącą liczbę uczniów. 

: Podczas sesji podkreślał pan, 
zasługi radnych i urzędników magistra-
tu. Mógłby pan przybliżyć, co miał pan 
na myśli? 
Ludwik Jagoda: Wydaje mi się, że radni 
wzięli pod uwagę całokształt prac związa-
nych z szukaniem nowych miejsc pracy. Z 
przygotowaniami do tworzenia nowej pod-
strefy ekonomicznej. Dla mnie jest oczy-
wiste, że trzeba robić wszystko, żeby szu-
kać inwestorów różnymi metodami. Wiel-
ką szansą jest przygotowanie nowych tere-
nów pod inwestycje, takie, jak strefa eko-
nomiczna, w tym także budowa skrzyżo-
wania, ponieważ to może zapewnić stabil-
ność wpływów do budżetu gminy z podat-
ków w przyszłości.
Wiadomo już, że taka u nas powstanie. 
W zeszłym roku pomogliśmy doprowa-
dzić  do sprzedaży tego terenu. W niedale-
kiej przyszłości, powstanie tu zakład, dają-
cy nowe miejsca pracy naszym mieszkań-
com. Gmina przyjęła zobowiązanie wobec 
przyszłych inwestorów: zbuduje wjazd do 
strefy. Mimo że nie my powinniśmy to ro-
bić, a właściciel, czyli Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad. Ma to kosz-
tować około 8 mln zł, ale ostateczna cena 
wyniknie z przetargu i być może uda się ją 
nieco obniżyć. Radni dyskutowali nad ce-
lowością tych wydatków, bo przyszłe miej-
sca pracy będą tam nie tylko dla mieszkań-
ców Bierunia. Myślę, że to przedwczesne 
rozważanie. Trzeba patrzeć na to w szer-
szym zakresie. Terminy nas gonią gdyż  in-
westycja ta ma powstać już za rok.
Wielka jest też zasługa urzędników, bo to 
od ich profesjonalizmu zależy czy gmi-
na się będzie rozwijała, a wydatkowanie i 
wykorzystanie środków z naszego budżetu 
będzie optymalne. Trzeba przyznać, że sta-
rają się jak mogą i widać pozytywne efek-
ty ich pracy.

: Ważne jest także, że podmio-
ty gminne  z jednostek budżetowych, 
często zamieniają się w instytucje gospo-
darcze, np. sp. z o.o.
Ludwik Jagoda: Takie mamy czasy i są-
dzę, że jest to dobry kierunek. Przykłado-
wo nasza gmina, jest właścicielem Bieruń-

Absolutorium dla burmistrza

Sukces Bierunia

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej, poświęcona udzieleniu absolutorium dla burmistrza, 
zakończyła się niemal jednomyślnym głosowaniem (tylko jedna osoba się wstrzymała) 
wyrażającym akceptację  dotychczasowych działań burmistrza Ludwika Jagody.  Z tej 
okazji poprosiliśmy burmistrza o rozmowę aby przybliżyć naszym Czytelnikom niektóre 
bieruńskie problemy. 

skiego Przedsiębiorstwa Inżynie-
rii Komunalnej. Wprawdzie jest to 
spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, ale 100 proc. majątku jest 
własnością gminy.
Burmistrz, jako walne zgromadze-
nie tej spółki, ma wpływ na jej dzia-
łalność, ingeruje w to, co się tam 
dzieje. Cieszy mnie, że i to zostało 
pozytywnie ocenione.
BPIK zajmuje się obsługą oczysz-
czalni ścieków, utylizacją odpa-
dów, zbieraniem śmieci i z tego co 
mi wiadomo, mieszkańcy są zado-
woleni z jego działalności. W po-
przednich numerach Rodni mogli-
śmy porównać koszty oczyszcza-
nia w Bieruniu i okolicznych miej-
scowościach. Radni zastanawiają 
się, czy nie powierzyć naszej spół-
ce zarządzania cmentarzem przy 
ulicy Soleckiej. Jej działalność jest 
pozytywna zarówno ze względów 
statutowych, jak i ekonomicznych. 
W zeszłym roku firma z własnych 
środków zakupiła taki sprzęt, jak: 
kamery do prześwietlania kanaliza-
cji, beczkowozy, traktory z pełnym 
osprzętem. Ponadto, buduje swoją 
siedzibę za milion zł, a wynik finan-
sowy ma dodatni.
Kolejny przykład, to Bieruńska 
Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, 
która również ma dodatni wynik fi-
nansowy a jej działalność przyno-
si wymierne efekty. Wspomnę cho-
ciażby, wielką akcję wymiany ko-
tłów na bardziej ekologiczne. Żadna 
gmina nie ma tak dobrze zorganizo-
wanej tej akcji jak my w Bieruniu.

: Wiem, że również z ze-
wnątrz oceniają nas pozytywnie.
Ludwik Jagoda: Właśnie niedaw-
no mieliśmy kontrolę Urzędu Kon-
troli Skarbowej pod kątem wyko-
rzystania i wydatkowania środków 
z funduszy WFOŚ i zakończyła 
się pozytywnie. Była kontrola RIO 
– problemowa, w zakresie proce-
dur związanych z utrzymywaniem 
cmentarzy i domów przedpogrze-
bowych. Po wyjaśnieniach również 
ta kontrola skończyła się dla nas po-
zytywnie.
Sadzę, że to także przekonało na-
szych radnych, którym serdecz-
nie dziękuję, za tak wysoką ocenę 
mojej pracy, wyrażoną w postaci 
absolutorium.

: Gratuluję uzyskania 
absolutorium i dziękuję za roz-
mowę

Zbigniew Piksa

:Panie przewod-
niczący proszę przedstawić, 
drogę  zgłoszenie wniosku 
o udzielenie absolutorium 
burmistrzowi
Sylwester Ficek: Komisja Re-
wizyjna Rady Miasta w skła-
dzie: Jolanta Siemianowska, 
Bogusław Hutek, Jan Hadry-
an i Andrzej Baron oraz Syl-
wester Ficek przewodniczący 
- oceniła „Sprawozdanie Bur-
mistrza Miasta Bieruń z wyko-
nania budżetu za 2004 rok” na 
podstawie kontroli: Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej,  
Ośrodka Edukacji, Wydziału 
Inwestycji Miejskich i Remon-
tów, Wydziału Finansowego 
oraz przeanalizowała realiza-
cję Uchwał Rady Miejskiej.

: Sporo tego, ale 
spróbujmy po kolei prze-
analizować poszczególne 
etapy.
Sylwester Ficek Już w grud-
niu ubiegłego roku sprawdza-
liśmy realizację zadań remon-
towych. Nasza komisja skon-
trolowała wówczas 2 zada-
nia remontowe: Remont dróg 
chodników i zatok przy ulicy 
Granitowej oraz  remont na-
wierzchni ulicy Adama. Ko-
lejna kontrola  miała miejsce 
w Ośrodku Edukacji  gdzie  
sprawdzaliśmy miedzy in-
nymi wydatki poniesione na 
oświatę w ubiegłym roku, 
w rozbiciu na poszczególne 
szkoły przedszkola i obiekty 
sportowe. Interesowały nas 
wydatki związane z doskona-
leniem zawodowym nauczy-
cieli  w 2004 roku w rozbi-
ciu na poszczególne placów-
ki oświatowe. Sprawdziliśmy 
też organizację i rozliczenie 
wypoczynku dzieci i młodzie-
ży w okresie ferii zimowych 
w minionym roku. 
Szczególną uwagę zwrócili-
śmy na wydatki poniesione 
na oświatę w 2004 roku. W 
tym czasie  dotacje z budże-
tu gminy  były poniesione na 
utrzymanie obiektów spor-
towych takich jak:  basen 
przy SP-1 -  530 324 zł, hala 
sportowa przy G-2 -  103 282 

zł, (bez mediów) oraz Szko-
ła Podstawowa nr 3 z filia-
mi, dotacja z budżetu gmi-
ny - 927 483 zł. 
Dotacja z budżetu gminy 
na utrzymanie przedszkoli, 
które są zadaniem własnym 
gminy wynosi łącznie - 1 339 
230 zł.
Z kolei w Wydziale Inwesty-
cji i Remontów sprawdzili-
śmy wykonanie zadań inwe-
stycyjnych. Do realizacji za-
planowano 41 zadań, w tym 
9 zakupów inwestycyjnych. 
Wielkość budżetu po stro-
nie wydatków majątkowych 
wzrosła łącznie z 14 412 800 
zł do 18 730 780 zł, z tego 
4 622 520 zł w Bieruniu Sta-
rym, 9 806 000 zł w Bieru-
niu Nowym oraz 4 109 260 
zł na finansowanie inwesty-
cji wspólnych. Z przyczyn 
obiektywnych, nie zrealizo-
wano 6 zadań inwestycyj-
nych, natomiast 7 zadań inwe-
stycyjnych wykonano w nie-
pełnym zakresie. 

: Czy mógłby pan 
przedstawić jak przebiega-
ła kontrola gminnych finan-
sów?
Sylwester Ficek: Komisja re-
wizyjna podeszła do spra-
wy dwutorowo. Z jednej stro-
ny sprawdziliśmy Wydział Fi-
nansowy pod kątem realizacji 
wydatków bieżących w 2004 
roku. Komisja Rewizyjna nie 
wniosła uwag i zastrzeżeń do 
przedstawionych dokumentów 
podobnie zresztą jak do zasad-
ności i celowości poniesionych 
wydatków na promocję miasta 
oraz utrzymanie Rady Miasta.
Z drugiej strony, w kwietniu 
nasza komisja dokonała oce-
ny sprawozdania Burmistrza 
Miasta Bieruń z wykonania 
budżetu za 2004 rok
W minionym 2004 roku, wielo-
krotnie dokonywano zmian w 
budżecie. Konieczność wpro-
wadzenia tych zmian wynikała 
głównie z decyzji dysponentów 
środków publicznych.
W wyniku podjętych uchwał 
zaplanowany budżet po zmia-

nach ukształtował się nastę-
pująco:
* Planowane dochody bu-
dżetowe w wysokości 41 138 
468 zł. zrealizowano w kwo-
cie 42 075 572 zł. co stanowi 
102,3 % planu.
* Planowane wydatki bu-
dżetowe w wysokości 47 224 
665 zł. zrealizowano w kwo-
cie 40 735 708 zł. co stanowi 
86,3 % planu.
Wykonanie budżetu za 2004 
rok zamknęło się dodat-
nim wynikiem finansowym 
w wysokości 1 339 864 zł, 
co oznacza, że zrealizowane 
dochody budżetowe wystar-
czyły na pokrycie wydatków 
budżetowych.
Po rozpatrzeniu „Sprawozda-
nia Burmistrza Miasta Bie-
ruń z wykonania budżetu za 
2004 rok” Komisja Rewizyj-
na uznała, że przy wykony-
waniu budżetu stosowano za-
sady prawidłowej księgowo-
ści i rachunkowości. Nie na-
stąpiły przekroczenia wydat-
ków budżetowych przez bur-
mistrza. Wykorzystanie środ-
ków było zgodne z przezna-
czeniem. Burmistrz nie prze-
kroczył zakresu upoważnienia 
do zaciągania zobowiązań ob-
ciążających budżet. Nie nastą-
piło naruszenie zasad udziela-
nia dotacji z budżetu gminy
Komisja Rewizyjna stwierdzi-
ła też, prawidłową realizację 
podjętych  w 2004r Uchwał 
Rady Miejskiej  przez Burmi-
strza Miasta Bieruń. 

:W tym miejscu 
zmierzamy do konkluzji.
Sylwester Ficek Ponieważ 
wnioski z przeprowadzonych 
kontroli były pozytywne, Ko-
misja Rewizyjna na posie-
dzeniu w dniu 6 kwietnia 
2005 roku, we wspomnia-
nym wyżej składzie, jedno-
głośnie w głosowaniu jaw-
nym postanowiła przedło-
żyć Radzie wniosek w spra-
wie udzielenia absolutorium 
za 2004 rok Burmistrzowi 
Miasta Bieruń.

rozmawiał
Ludwik Matuszyński

Droga do absolutorium
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MEDYCYNASAMO ŻYCIE

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
“MEDYK” S.C. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

43-155 BIERUŃ, ul. Wawelska  35
tel. (032) 216-22-05 

– Poradnia POZ
– Poradnia Ginekologiczna
– Poradnia Medycyny Pracy
– Gabinet Zabiegowy
– Laboratorium
– EKG, USG

Zakład świadczy usługi:
codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach  8.00 -  18.00 

NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

“MULTIMED” Sp. z o.o.
43-155 BIERUŃ, ul. Granitowa 22

tel. (032) 216-25-51 fax 216 -21- 07

– Poradnia Ogólna dla Dzieci
– Poradnia Ogólna dla Dorosłych
– Poradnia Chirurgii Ogólnej
– Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
– Poradnia Dermatologiczna 
– Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 
– Poradnia Neurologiczna 
– Poradnia Okulistyczna 
– Poradnia Otolaryngologiczna 
– Poradnia Rehabilitacyjna
– Poradnia Reumatologiczna
– Poradnia Stomatologiczna
– Poradnia Medycyny Pracy
– Poradnia Diabetologiczna
– Gabinet Medycyny Szkolnej
– Labolatorium Analityczna
– Pracownia Audiometryczna
– Pracownia Cytologiczna
– Pracownia Elektrokardiologiczna
– Pracownia Endoskopowa
– Pracownia Spirometryczna
– Pracownia Ultrasonografi czna
– Zakład Radiologi
– Ambulatorium Ogólne

Zakład świadczy usługi:
codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 18.00

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
“MEDICOR” S.C.

43-150 BIERUŃ, ul. Chemików 37
tel.(032) 216-16-23, 216-16-22, 

fax 216 – 16 – 22 wew. 58

I.Podstawowa Opieka Zdrowotna
- Poradnia Ogólna, Poradnia dla Dzieci
II.Specjalistyczna Opieka Zdrowotna
- Poradnia Otolaryngologiczna
- Poradnia Okulistyczna
- Poradnia dla  Kobiet
- Poradnia Neurologiczna
- Poradnia Zdrowia Psychicznego
- Poradnia Rehabilitacyjna 
- Poradnia Diabetologiczna
- Poradnia Gastrologiczna
- Poradnia Stomatologiczna
- Poradnia Medycyny Pracy
III. Pracownia Specjalistyczna:
- Fizykoterapia
- Laboratorium
- Endoskopia
- Spirometria
- USG
- EKG

Zakład świadczy usługi:
codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach  8.00 -  18.00

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
“FAMILIA-MED” Sp.  z o.o.

43-150 BIERUŃ, ul. Chemików 37
tel./fax 216-16-18

1. Poradnia POZ
2. Poradnia Okulistyczna
3. Labolatorium analityczne
4. Poradnia Dermatologiczna
5. Poradnia Neurologiczna
6. Poradnia Kardiologiczna
7. Poradnia Medycyny Pracy
8. Gabinet Psychoterapi
9. Gabinet Masażu Leczniczego

Zakład świadczy usługi:
codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach  8.00  -  18.00 

NIE CHORUJ W WEEKENDY
F POGOTOWIE RATUNKOWE – (świadczenia wyjazdowe bez opieki ambulatoryjnej) DLA MIESZKAŃCÓW BIERUNIA

tel. (032) 327-49-99 lub 999

F Stacjonarne usługi medyczne codziennie po godz. 18.00 oraz całodobowo w soboty i niedziele oraz inne ustawowo dni 
wolne od pracy dla mieszkańców Bierunia zabezpiecza: Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej 43 – 143 Lędziny, ul. Pokoju 17 
tel. (032) 326 – 62 – 53 wew. 38,39

Nasze człowieczeństwo mierzy się między innymi tym, w jaki spo-
sób traktujemy starsze pokolenie - tych, którzy dali nam życie, wy-
chowali nas, mają swój różnorodny dorobek i dzisiaj w pełni za-
sługują na to, by miećpogodną jesień życia. Zestarzeć się w spo-
sób pogodny, szczęśliwy i godny jest trudno - powiedział Starosta 
Piotr Czarnynoga otwierając 22 kwietnia w Kino - Teatrze „Ju-
trzenka” II Powiatowe Forum Środowisk i Osób Działających Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych  pod hasłem „Osoba starsza, nie-
pełnosprawna w przestrzeni społecznej”.

Organizatorem Forum było tradycyjnie Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Lędzinach i jego dyrektor Lidia Żurek. Wśród pre-
legentów znaleźli się pracownic naukowi Uniwersytetu Śląskiego, 
WSP  w Mysłowicach oraz praktycy na co dzień zajmujący się pro-
blemami osób starszych między innymi Alina Cichoń z Parafi alne-
go Oddziału Akcji Katolickiej w Parafi i Św. Bartłomieja w Bieruniu 

W ostatnim czasie nasze wła-
dze samorządowe otrzymały 
kolejne dowody uznania. Agen-
cja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w liście do bur-
mistrza Ludwika Jagody pisze:
Pragnę wyrazić Panu serdecz-
ne podziękowanie za dotych-
czasową współpracę, której ce-
lem jest poprawa warunków ży-
cia i pracy w środowisku wiej-
skim. Zarówno realizację zało-
żeń przedakcesyjnego progra-
mu SAPARD jak i ubiegłorocz-
ną kampanię przyjmowania 
wniosków o przyznanie płatno-
ści bezpośrednich do gruntów 
rolnych w naszym wojewódz-
twie należy uznać za udaną.(...)
podpisano Dyrektor Śl.ARiMR 
- Stanisław Gmitruk.
Drugie pismo wręczył burmi-
strzowi Ludwikowi Jagodzie 

podczas sesji Rady Miejskiej 
dr Jacek Wojewódka wystę-
pujący w imieniu dra n. med. 
Szczepana Bołdysa - dyrek-
tora Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 1 w Ty-
chach, w którym jak wiadomo 
leczą się również mieszkańcy 
Bierunia.
W piśmie tym czytamy między 
innymi:
Proszę przyjąć wyrazu uznania 
i podziękowania za wsparcie i 
pomoc udzieloną nam za przy-
czyną Pana Burmistrza przez 
władze samorządowe Miasta 
Bierunia.(...) Jesteśmy wielce 
zobowiązani Panu Burmistrzo-
wi za życzliwe  zrozumienie 
spraw służby zdrowia i życzymy 
Panu wiele pomyślności i satys-
fakcji z czynienia dobra. 

Mieszkańcy mówią: dość!!!

Służba(?)zdrowia
Uznanie dla władz 
samorządowych

Osoba starsza i 
niepełnosprawna...

W ostatnim okresie, miesz-
kańcy Bierunia coraz czę-
ściej zgłaszają dolegliwo-
ści związane z ograniczo-
nym zakresem działania 
lokalnych przychodni służ-
by zdrowia. Są rozżaleni, 
że mimo olbrzymich na-
kładów, jakie gmina , a po-
średnio podatnicy, poniosła 
na rozbudowę i moderniza-
cję obiektów służby zdro-
wia, lekarze nie nadąża-
ją za oczekiwaniami miesz-
kańców. 
Przykładowo, aby skorzystać 
z pomocy lekarskiej w sobo-
tę lub niedzielę, trzeba jechać 
aż do Lędzin, ponieważ na-
sze przychodnie nie mają na 
ten okres podpisanej umowy 
na świadczenie takich usług z 
Narodowym Funduszem Zdro-
wia. Ośrodki nie zadbały o taki 
kontrakt. Indywidualnie dla 
każdej przychodni mogłoby to 
być nieopłacalne, ale najwła-
ściwsze byłoby porozumienie 
kilku przychodni, które, ma-
jąc łącznie określoną liczbę pa-
cjentów, mogłyby zorganizo-
wać między sobą dyżury, ob-
sługujące mieszkańców w cza-
sie weekendów. Jak zapewnia-
ją specjaliści, takie kontrak-
ty na usługi sobotnio-niedziel-
ne są opłacalne już przy liczbie 
ok. 12 -15 tysięcy pacjentów. 
Tymczasem mieszkańcy, któ-
rzy potrzebują lekarza   w so-
botę lub niedzielę, zmuszeni są 
do kłopotliwych dojazdów do 
Lędzin lub wyboru prywatnej, 
odpłatnej wizyty. Coraz czę-
ściej skargi na taki stan rzeczy 
docierają do Urzędu Miasta.
– Niepokoi mnie, że szefowie  
naszych ośrodków wolą mieć 
wolne soboty i niedziele – oce-
nia burmistrz Ludwik Jago-
da – Wynika z tego, że za pra-
cę od poniedziałku do piątku 
mają wystarczające przycho-
dy i nie zależy im na organi-
zacji swojej pracy tak, aby być 
bardziej przyjaznym dla pa-
cjentów. Gmina nie ma moż-
liwości prawnych do zmusze-

nia tych podmiotów do oczeki-
wanej przez pacjentów organi-
zacji pracy. To musi być ich in-
wencja. Taka postawa mi się 
nie podoba bo jest to istotny 
dla mieszkańców Bierunia pro-
blem. Częściowo dla swoich 
pacjętów, w ograniczonym za-
kresie, ma to rozwiązane MUL-
TIMED – dodaje burmistrz.
Odrębną kwestią, która rów-
nież irytuje pacjentów, jest 
brak jasnej i wyczerpującej in-
formacji o odpłatności za nie-
które badania i usługi, zleco-
ne lekarzy.
Ubezpieczeni pacjenci skar-
żą się, że zdarzają się przy-
padki, żądania odpłatności 
za świadczenia należne w ra-
mach ubezpieczenia.
Ludzie są zdezorientowani, a 
ktoś - być może- na tym żeru-
je. W efekcie pacjenci decy-
dują się na zmianę przychod-
ni, czy lekarza rodzinnego.
Niejasności związane z dy-
lematem, co jest płatne, a co 
przysługuje w ramach ubez-
pieczenia, są dość powszech-
ne, nie tylko w Bieruniu.
Dlatego nasza redakcja ape-
luje do lokalnych przychod-
ni, aby, jeżeli to możliwe, 
przygotowały taką informa-
cję na piśmie, żeby można 
było zamieścić ją w naszej 
gazecie. Dla wyjaśnienia wąt-
pliwości pacjentów należało-
by również odpowiednie cen-
niki usług i badań medycz-
nych wywiesić w poradniach 
w widocznych miejscach, o 
co ostatnio zaapelował bur-
mistrz.

Zbigniew Piksa 

Obok publikujemy wy-
kaz bieruńskich przychod-
ni wraz z godzinami urzę-
dowania zakresem świad-
czenia usług medycznych. 
Liczymy też na odzew ze 
strony przychodni które nie 
mogą czekać aż ucieknie im 
ostatni pacjent i nieustan-
nie występować do radnych 
i burmistrza o pomoc.

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy w ciężkich dla nas chwilach,
dzielili z nami smutek i żal, wspierając modlitwą

oraz licznie uczestniczyli we Mszy Świętej
i ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku

Naszego ojca
Ludwika Szorek

serdeczne podziękowania składają
synowie Jan i Krzysztof z rodzinami. 

Masz prawo wiedzieć: GDZIE SIĘ LECZYĆ
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Urząd Miejski w Bieruniu przypomina 
mieszkańcom Bierunia o obowiązkach, 
jakie ciążą na właścicielach zwierząt do-
mowych zwłaszcza psów i kotów. Rada 
Miejska w Bieruniu Uchwałą Nr V/2/97 
z 1997 r. zatwierdziła Regulamin Utrzy-
mania Porządku i Czystości w Gminie 
Bieruń. W Regulaminie tym (który zresz-
tą wszyscy mieszkańcy otrzymali) określo-
ne zostały zasady utrzymania zwierząt do-
mowych (Rozdział V § 9).
Wszystkie te zasady teraz przypomnę 
i niektóre z nich krótko skomentuję, w 
związku ze skargami mieszkańców i in-
terpelacjami Radnych:
1. Osoby posiadające zwierzęta obowią-

zane są do zapewnienia im godnych 
warunków bytowania.

2. Każdy mieszkaniec utrzymujący psy 
i koty zobowiązany jest do ich corocz-
nego szczepienia przeciwko wściekliź-
nie. 

3. Zabrania się wypuszczania zwierząt 
bez opieki na teren miasta.

Zwierzęta pozostawione bez opieki mogą 
zostać potraktowane jako zwierzęta bezpań-
ski, a więc mogą zostać wychwytane i od-
wiezione do schroniska. Odzyskanie takie-
go zwierzęcia może być trudne. Przy okazji 
mieszkaniec zostaje ukarany mandatem
4. Zabrania się pozostawiania psa bez do-

zoru, jeżeli nie jest on należycie uwią-
zany lub nie znajduje się na terenie na-
leżycie ogrodzonym lub też nie znajdu-
je się w pomieszczeniu zamkniętym.

5. Zabrania się prowadzenia psów bez ka-
gańca, smyczy i znaczków rejestracyj-
nych.

6. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwo-
lone jedynie w miejscach mało uczęsz-
czanych przez ludzi, gdy pies jest w ka-
gańcu i tylko w wypadkach jeśli po-
siadacz psa ma możliwość sprawowa-
nia bezpośredniej kontroli nad jego za-
chowaniem się. Miejscami na wybiegi 
dla psów są np. w Bieruniu Starym te-
reny za groblą stawową a w Bieruniu 
Nowym tereny po byłej budowie portu 
w Bijasowicach.

7. Zabrania się doprowadzania psa do sta-
nu agresywności przez szczucie, draż-
nienie lub płoszenie.

8. Właściciele psów zobowiązani są do 
usuwania nieczystości pozostawionych 
przez swoich podopiecznych w miej-
scach publicznych (ulice, chodniki, blo-
ki, osiedla itd.).

Ten punkt regulaminu jest najmniej prze-
strzegany, jeśli w ogóle ktoś go przestrze-
ga. najmniej nieczystości psy pozostawia-
ją wszędzie - na placach zabaw, w pia-
skownicach co budzi największe sprzeci-
wy mieszkańców. Dlatego, zabierając psa 
na spacer, zabierzcie Państwo woreczki 
i jakieś narzędzi umożliwiające sprzątnię-
cie nieczystości i wyrzucenie do najbliż-
szego kosza na śmieci. Ponieważ problem 
ten narasta Straż Miejska będzie kontrolo-
wać, czy mieszkańcy stosują się do tych 
przepisów.

9. Właściciel psa zobowiązany jest do re-
agowania w sytuacjach powodujących 
zakłócenie spokoju, porządku publicz-
nego, spoczynku nocnego uporczywym 
wyciem lub szczekaniem.

10. Przewożenie psów środkami komuni-
kacji jest dozwolone gdy pies znajdu-
je się na smyczy i w kagańcu.

11. Utrzymanie psów rasy Chart, ich mie-
szańców, innych niebezpiecznych ras 
psów (np. bulterier, rotwailer) oraz ga-
tunków zwierząt niebezpiecznych pod-
lega rejestracji w Urzędzie Miejskim.

12. Osoby posiadające psy obowiązane są 
do płacenia podatku od posiadania psa, 
którego wysokość ustala co roku Rada 
Gminy.

Rada Gminy zwolniła mieszkańców z po-
datku od posiadania psów, między inny-
mi po to, by w zamian za to każdy miesz-
kaniec zaszczepił swojego podopiecznego 
przeciwko wściekliźnie. 
13. Dla ograniczenia populacji bezdom-

nych zwierząt zaleca się usypianie śle-
pych miotów, stosowanie środków an-
tykoncepcyjnych, czuwanie właścicieli 
nad samicami w okresie rui.

14. Obowiązek usuwania i unieszkodliwia-
nia martwych zwierząt spoczywa na 
właścicielach nieruchomości.

Na koniec apelujemy o przestrzeganie 
tych prostych zasad by wspólnie nam 
się dobrze żyło i bezpiecznie, a zwierzęta 
miały godziwe warunki bytowania.

Uwaga właściciele zwierząt

W dniach 23 i 24 kwietnia odbyła się przy 
Centrum Inicjatyw Gospodarczych w 
Ścierniach, impreza, pod nazwą przyjętą 
z ubiegłego roku “Majówka z niską emi-
sją”. Zamysłem organizatorów, było zapo-
znanie mieszkańców z wykonawcami Pro-
gramu ograniczenia niskiej emisji w Bieru-

niu. Impreza, a wła-
ściwie wystawa, cie-
szyła się dużym po-
wodzeniem, nie tyl-
ko z uwagi na dobrą 
pogodę. Również z 
uwagi na duże zain-
teresowanie uczest-
ników programu, a 
więc mieszkańców, 
którzy będą wymie-
niać kotły w 2005 r. 
Najwięcej osób od-
wiedzało teren wy-

stawy w sobotę do godz.14 i w niedzielę 
po południu, po obiedzie. Wtedy wystaw-
cy mieli pełne ręce roboty. Bo mieszkań-
cy swoją dociekliwością czasem ich zaska-
kiwali. Większość mieszkańców na impre-
zie wybrała już model kotła, jaki chciałaby 
zamontować w swoim budynku i wybrała 

instalatora, który ten kocioł zamon-
tuje. Ustalono też, w jakim okre-
sie czasu będą wykonywane in-

westycje u poszczególnych mieszkańców. 
Obecnie lista osób, które będą montowa-
ły kotły w I transzy (maj, czerwiec), jest 
już zamknięta. Pozostali zakwalifikowa-
ni uczestnicy Programu mają jeszcze 
wybór II transzy (lipiec, sierpień, wrze-
sień) lub III transzy  (październik, listo-
pad, grudzień).

Majówka z niską emisją

13 kwietnia w Jutrzence, odbyło się tradycyjne spotkanie 
z okazji Dnia Inwalidy. Organizatorzy, przygotowali niespo-
dziankę dzięki której - spotkanie przekształciło się  w wieczór 
teatralny.
Licznie przybyli seniorzy, mieli okazję obejrzeć aż dwa przesta-
wienia: “Czerwony kapturek” w wykonaniu uczniów klas czwar-
tych ze Szkoły Podstawowej nr 1 pod kierunkiem Małgorzaty 
Łopuszyńskiej i Joanny Owsiejko oraz  inscenizację “Kot w 
butach” przygotowaną przez uczniów klas szóstych z tej samej 
szkoły, pod kierunkiem Mirosławy Kurbiel i Katarzyny Le-
nart. Oba ciekawe  przestawienia, nagrodzono rzęsistymi bra-
wami. Mali aktorzy tego wieczoru byli naprawdę wielcy. Jeśli do 
tego dodamy występ “Bierunianek” - wiadomo, że spotkanie mu-
siało być udane. 
Nie zabrakło też życzeń pod adresem pań które w ostatnim czasie 
obchodziły rocznice urodzin. Tym razem jak to przedstawiła prezes 
ZM PZERiI Maria Mazurkiewicz były to  panie” Dorota Król, 

Anastazja Kocurek, Małgorzata Krawczyk, Irena Swoboda, 
Zofia Dudek i Aniela Figiel  którym odśpiewano „Sto lat”

Dzieci seniorom

Zapraszamy do Jutrzenki!
l PONIEDZIAŁKI GODZ. 16.00 - 17.00
Zajęcia wokalno - taneczne dla najmłodszych.
Zapraszamy wszystkie dzieci, szczególnie przedszkolaki! Nauczycie się tańczyć, śpiewać, a wszyst-
ko to w miłej atmosferze! Zajęcia prowadzi pani Aleksandra Parysz.

l PONIEDZIAŁKI GODZ. 17.00 - 19.00 
Zajęcia taneczne dla młodzieży. 
Jeśli nie chcecie podpierać ścian na dyskotekach, to czekamy! Nauczycie się świetnie tańczyć, ni-
czym gwiazdy na teledyskach w MTV! Nauka rytmiki, tańca nowoczesnego, a zajęcia prowadzi pani 
Aleksandra Parysz. 

l PONIEDZIAŁKI GODZ. 19.00-20.00
Zajęcia wokalne dla każdego!!!
Można nauczyć się śpiewać. Może potem Idol i kariera na scenie…

l WTORKI GODZ. 16.30
BREAK DANCE - zapraszamy wszystkich.
Pan Dariusz Szulc - osoba prowadząca zajęcia - czuwa, opiekuje się grupą, a zarazem sprawia, że za-
wsze panuje tu niezwykle miła i przyjazna atmosfera. Warto przyjść, zobaczyć, zostać!

l ŚRODY GODZ. 15.00 -17.00
Zajęcia teatralne dla dzieci- nauka dykcji, obycia ze sceną.
Całość prowadzona przez sympatyczną i przemiłą panią Katarzynę Lenart.

l ŚRODY GODZ. 17.00
Próby chóru “POLONIA”, serdecznie zapraszamy!
Próby prowadzone są przez znakomitego dyrygenta pana Janusza Muszyńskiego!

l CZWARTKI GODZ. 16.00
Zespół folklorystyczny „Bierunianki”,
znany z udziału w wielu uroczystościach, np. Dożynek, zdobywcy nagród na przeglądach, konkur-
sach. Kierownikiem grupy jest pani Magdalena Miernik.

l PIĄTKI GODZ. 16.00 - 19.00
Spotkania Teatru Eksperymentalnego “EPIDEMIA”.
Zobacz także stronę internetową www.teatrepidemia.prv.pl

l PIĄTKI GODZ. 17.00
Modelarnia - prowadzona przez pana Gawlika!
Zapraszamy!!! (Magazyn na ulicy Adama).

Szanowni Państwo
„Dziecko jest księgą, którą 
powinniśmy czytać i w której 
powinniśmy pisać”. Dziec-
ko to istota, której należy po-
magać, sprawiać radość, bo 
szczęśliwe, daje nam siebie, 
ofiaruje to, co ma najcen-
niejszego- serce. 

Bieruński Ośrodek Kul-
tury zwraca się do lu-

dzi o wielkich sercach! Pro-
simy Państwa o gest, po-
moc, która sprawi radość 
tym najmniejszym. Organi-
zujemy  Przegląd Przedszkol-
nych Zespołów Artystycz-
nych (20.05.2005) oraz Dzień 
Dziecka ( 04.06) i chcemy, 
aby te uroczystości pozosta-
ły na długo w pamięci dzie-
ciaków, by każda mała istot-
ka czuła się wyjątkowo, nie-
samowicie, zapełniła bagaż 
wspomnień, pięknymi chwi-
lami... Prosimy o wsparcie 
finansowe albo materialne 
- produkty spożywcze dla 
dzieci- serki, słodycze...,za-
bawki, książki, przybory 
szkolne.  Każda pomoc na 
wagę złota! Warto, szczęście 
i uśmiech dzieci, to nagroda, 
za tak piękne gesty. Czeka-
my na PAŃSTWA POMOC,
liczymy na ofiarność miesz-
kańców Bierunia.

Konto: BS TYCHY
54 84350004 0000
0000 7751 0001

Z dopiskiem w treści:
Dzień dziecka.
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Kominiarze w bibliotece
W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – 14 kwietnia, po raz 
kolejny w Miejskie Bibliotece Publicznej odbyło się głośnie czy-
tanie bajek. Tym razem, zaproszeni goście, mistrzowie kominiar-
scy Benedykt Noras i Artur Ścierski zaprezentowali utwór Hansa 
Christiana Andersena „Pasterka i kominiarczyk”. Słuchaczami byli 
uczniowie klasy III d z SP nr 1, którzy przybyli na spotkanie wraz 
z nauczycielką Renatą Sobanik.

Ta niecodzienna okazja spotkania mistrza kominiarskiego wpłynę-
ła na wyobraźnię młodych ludzi. Po odczytaniu bajki i krótkim kon-
kursie na znajomość twórczości duńskiego pisarza, rozpoczęła się 
lawina pytań dotyczących zawodu i pracy kominiarza. Zakres py-
tań był bardzo szeroki. Dzieci ciekawiło wszystko, począwszy od  
narzędzi używanych przez kominiarzy, czasu czyszczenia przewo-
dów kominowych, po specyfiki wspomagające zmywanie sadzy. 
Nie zabrakło pytań o satysfakcję jaką przynosi Gościom wykony-
wana praca. Miłą niespodzianką okazała się odpowiedź na pytanie 
czy kominiarze rzeczywiście przynoszą szczęście. 
Pan Benedykt Noras opowiedział piękną legendę pochodzącą z cza-
sów średniowiecza, kiedy to strój kominiarzy ozdobiony był zło-
tymi i srebrnymi guzikami. Pewnego razu podczas wykonywania 
swoich obowiązków u pewnej starszej, ubogiej kobiety kominiarz 
zgubił jeden złoty guzik, wpadł on do komina. Ponieważ był on bar-
dzo cenny postanowił go odzyskać. W trakcie poszukiwań, gdy roz-
bierano komin stała się rzecz zadziwiająca. Odnaleziono nie tylko 
zagubiony guzik ale również garnek ze złotymi monetami, który po-
zwoliły starszej pani wyjść z biedy.
To urocze opowiadanie stanowiło pointę spotkania. Dzieci podzięko-
wały mistrzom kominiarskim wręczając bukiet kwiatów, a panowie 
zrewanżowali się wręczając kominiarskie guziki na szczęście.

Festiwal Piosenki Dziecięcej
13 uczestników (z Bierunia, Lędzin, Bojszów oraz Chełma) w wieku 5- 6 
lat wzięło udział się międzyprzedszkolnym Festiwalu Piosenki Dziecię-
cej „Odkrywamy talenty muzyczne” zorganizowanym  19 kwietnia w 
BOK „Jutrzenka”.
Jury festiwalu (posiadający wykształcenie muzyczne) w składzie: prze-
wodniczący – Krzysztof Myalski, członkowie – Jolanta Grześlak 
i Małgorzata Pustelnik nauczycielka muzyki szkoły muzycznej „Ca-
sio”, przesłuchiwało uczestników wg przyjętych kryteriów pod wzglę-
dem zachowania: rytmu, tempa, melodii, poprawności wymowy, intona-
cji. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników wyłoniono wyróżniające się 
dzieci, które otrzymały od członka jury Małgorzaty Pustelnik nagrody 
specjalne: profesjonalny mikrofon oraz koszulki: Zuzanna Czudaj z P-2 
w Lędzinach za wyk. piosenki „Pięknie żyć”, Wiktoria Kapała z P-2 
w Lędzinach za wyk. piosenki „Złoty kluczyk”, Arkadiusz Przepióra 
z P-2 w Chełmie za wyk. piosenki „Już od progu przedszkola”.
Pozostali uczestnicy również zaprezentowali swoje piosenki jak tylko 
umieli najlepiej i widać było jak ogromie się starali. Oni również zostali 
nagrodzeni za swój trud nagrodami oraz dyplomami zasponsorowanymi 
przez Hostel – Erg. Nagrody uczestnikom wręczyła gość festiwalu – dy-
rektor Ośrodka Edukacji – Krystyna Czajowska 
Festiwal zakończył się wręczeniem dyplomów  nauczycielom, którzy  
przygotowali swoich wychowanków do zaprezentowania ich możliwo-
ści wokalnych, oraz odśpiewaniem piosenek przez wyróżniających się 
uczestników. 
Festiwal ogromnie się podobał zarówno uczestnikom jak i obserwato-
rom. Scenę zdobiła piękna dekoracja, zrobiona własnoręcznie przez or-
ganizatorki, dzięki temu uczestnicy czuli się miło, uroczyście i wyjątko-

wo. W organizacji całego przedsięwzięcia pomagało 4 uczniów Gimna-
zjum nr 2 w Bieruniu, opiekując się dziećmi w trakcie całego trwania fe-
stiwalu.  
Gośćmi festiwalu były: dyrektor Ośrodka Edukacji  Krystyna Czajow-
ska, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opie-
ki Społecznej - Bernadeta Cichocka, dyrektor BOK Zofia Łabuś, kie-
rownik KT Jutrzenka Magdalena Duży oraz rodzice, nauczyciele, dy-
rekcja przedszkoli. 

Organizatorki festiwalu, nauczycielki z Przedszkola nr 1
w Bieruniu. Ewa Pająk i Katarzyna Baraniewicz 

W Domu Kultury „Jutrzenka” 20 kwietnia odbył się I Powiatowy 
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, którego pomysłodawcami i orga-
nizatorkami były Małgorzata Jochemczyk i Ewa Bober z Gimna-
zjum nr 2 w Bieruniu. Konkurs odbył się pod patronatem Starostwa 
Powiatowego w Bieruniu. Do udziału w konkursie zgłosiło swój 
udział 5 gimnazjów z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
Każda ze szkół wytypowała 2 wykonawców, którzy prezentowa-
li piosenki w językach: angielskim, niemieckim bądź francuskim. 

Wykonawcy byli oceniani w trzech kategoriach: poprawność ję-
zykowa, przygotowanie muzyczne i ogólne wrażenie artystyczne. 
Jury, w skład którego wchodzili eksperci z poszczególnych języ-
ków: język niemiecki - dyrektor Gimnazjum nr 2 w Bieruniu Gra-
żyna Kubica, język angielski i francuski -  Ilona Parysz, muzyk 
Aleksandra Parysz i dyrektor BOK-u Zofia Łabuś, przyznali na-
stępujące miejsca:
I miejsce: Gimnazjum nr 2 w Bieruniu dla zespołu, w skład któ-
rego weszli: Katarzyna Łabuś, Sonia Lysko, Marcin Kacprzak 
i zespół towarzyszący: Martyna Wasil, Damian Kaczmarczyk, 
Damian Wojtas, Piotr Dwojakowski, Ariel Nowak w piosence 
angielskiej „Titanic”.
II miejsce Gimnazjum z oddziałem integracyjnym w Bojszo-
wach: Zespół „Cantabile” w piosence francuskiej i Zespół „Do-
lce” w piosence angielskiej.
III miejsce zespół Gimnazjum nr 1 w Bieruniu: Kacper Garyga 
z zespołem tanecznym w piosence angielskiej.
Imprezę uświetnił zespół taneczny z Gimnazjum nr 2 w Bieruniu 
prowadzony przez panią Zuzannę Bizacką.

MJ

Języki obce? Śpiewająco!

15.30

BOK zaprasza w maju
Kino – Teatr „Jutrzenka” ul. Spiżowa 4
10 maja godz. 8.00 Kiermasz odzieżowy
11 maja godz. 18.00 Bajki w wyk. dzieci ze SP 1 – „Czerwo-

ny Kapturek”, „Kot w butach”, bajki Brze-
chwy ( dla mieszkańców Bierunia)

12 maja godz. 10.00  Finał Konkursu Ortograficznego SP nr 1
13 maja Uroczystość „Jedności”
16 maja godz. 19.00 Zielone Świątki- ognisko na Grobli 
18 maja godz. 15.00 Spotkanie okolicznościowe  dla PZERiI z 

okazji Dnia Matki połączone z przedsta-
wienie pt. „Bieruń moje miasto”

19 maja godz. 15.00 Spotkanie okolicznościowe  dla PZERiI z 
okazji Dnia Matki połączone z przedsta-
wienie pt. „Bieruń moje miasto”

19 maja godz. 15.00 Wykład dr B. Lisikiewicza na temat 
„Choroby serca, miażdżyca, profilaktyka, 
leczenie” 

20 maja godz. 9.30 XIII Przegląd Przedszkolnych Zespołów 
Artystycznych pod hasłem: „Wszystkie 
dzieci są nasze” 

21 maja godz. 16.00 II Powiatowy Przegląd Muzyki Klasycz-
nej 

22 maja I Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych 
24 maja godz. 16.00 Spotkanie okolicznościowe dla KGW 
28 maja godz. 18.00 Film prod. USA „Droga bez powrotu” 
30 maja godz. 9.30 „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie” 

– film dla Przedszkola nr1

Świetlica Środowiskowa ul. Remizowa 19 
7 maja godz. 19.00 Majowy wieczorek taneczny z zespołem 

„Śląskie Bajery” 
10 maja godz. 14.00 Spotkanie klubowe dla PZERiI 
12 maja godz. 10.00 Spotkanie zespołu charytatywnego 
14 maja godz. 14.00 Uroczystość z okazji 80 – lecia OSP 
18 maja godz. 10.00 Spotkanie autorskie z Marią Misiorek 

dla Przedszkola nr 2
19 maja godz. 13.00 Walne zebranie Spółki Wodnej 
24 maja godz. 14.00 Spotkanie okolicznościowe dla PZERiI 

– „Dzień Matki” 
25 maja godz. 19.00  Koncert poetycko – muzyczny „Dla mojej 

mamy” z okazji „Dnia Matki”

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
6 maja godz. 19.00 Spotkanie organizacyjne Kursu Tańca 

Towarzyskiego 
10 maja godz. 10.40  Spektakl teatralny dla uczniów G2 z cy-

klu „Profilaktyka  uzależnień”
13 maja godz. 10.00 Spotkanie autorskie z red. Maciejem 

Szczawińskim dla G2

Biblioteka Nr 1 ul. Chemików 45
12 maja godz. 13.00, Biblioteka czyta dzieciom. Baśń H. Ch. 

Andersena pt. „Latający kufer” czytają 
policjanci

19 maja godz. 13.00 Spotkanie autorskie z Marią Misiorek 
dla Przedszkola 
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SESJASPOŁECZEŃSTWO

Burmistrz Miasta Bierunia
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko 

D Y R E K T O R A
Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 
w Bieruniu ul. Krakowska 28

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania 
wynikające z Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, 
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych 
typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 329)

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją 

funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający 

w szczególności informację  o stażu pracy pedagogicznej - 
w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w 
przypadku nauczyciela akademickiego;

3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub 
dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające 
posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku 
osoby będącej nauczycielem;

4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty 
potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, 
wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku 
osoby niebędącej nauczycielem;

5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów 
podyplomowych z zakresu zarządzania, albo zaświadczenie 
o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania 
oświatą;

6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca  stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicz, w poszczególnych typach szkół  i  placówek;

7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym;

8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą 
dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. 
Nr 118, poz. 1112  i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo 
popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie karne;

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem 
pełnienia funkcji kierowniczych związanych z 
dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa 
w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze 
zmianami);

11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym 
adresem zwrotnym  i dopiskiem “Konkurs na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 1 w Bieruniu”, w terminie 15 dni od dnia ukazania się 
ogłoszenia, na adres: Ośrodek Edukacji w Bieruniu, ul. 
Chemików 39, 43-150 Bieruń.
Telefon kontaktowy: (032)216-16-35.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana 
przez Burmistrza Miasta Bierunia. O terminie i miejscu 
przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci 
zostaną powiadomieni indywidualnie.

Stypendia szkolne 
i zasiłki szkolne
Mimo, że w prasie podawano 
informacje dotyczące stypen-
diów i zasiłków szkolnych to 
należy mieć na uwadze fakt, że 
nie każdy kupuje np. Rzeczpo-
spolitą, czy inną gazetę. Zacho-
dzi potrzeba przybliżenia tema-
tu mieszkańcom, gdyż wiele ro-
dzin będzie mogło skorzystać 
z pomocy spełniając ustawowe 
kryteria.
Z dniem 1 stycznia br. weszły w 
życie zmiany do ustawy o sys-
temie oświaty oraz ustawy o 
podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Ustawa, bo w ta-
kiej formie zmienia się usta-
wy, nałożyła na rady gmin obo-
wiązek uchwalenia w terminie 
3 miesięcy od wejścia w ży-
cie ustawy, regulaminu udzie-
lenia pomocy materialnej, czy-
li do końca marca br. Spełnia-
jąc ustawowy obowiązek Rada 
Miejska zgodnie z zalecenia-
mi wynikającymi z przepisów 
uchwaliła: sposób ustalania 
wysokości stypendium szkol-
nego, formy w jakich udzie-
la się stypendium szkolnego, 
tryb i sposób udzielania sty-
pendium oraz tryb i sposób 
udzielania zasiłku szkolnego.
Znowelizowana ustawa zali-
cza do pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym odpo-
wiednio:
-  stypendium szkolne
-  zasiłki szkolne.
Uprawnionymi do otrzyma-
nia stypendium szkolnego są:
1) uczniowie szkół publicz-
nych i niepublicznych o upraw-
nieniach szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych oraz 
słuchacze publicznych kole-
giów nauczycielskich, nauczy-
cielskich kolegiów języków ob-
cych i kolegiów pracowników 
służb społecznych - do cza-
su ukończenia kształcenia, nie 
dłużej jednak niż do ukończe-
nia 24 roku życia,
2) wychowankowie publicz-
nych i niepublicznych ośrod-
ków umożliwiających dzie-
ciom i młodzieży, o których 
mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o 
systemie oświaty, a także dzie-
ciom i młodzieży upośledzo-

nym umysłowo ze sprzężony-
mi niepełnosprawnościami, re-
alizację odpowiednio obowiąz-
ku szkolnego i obowiązku na-
uki - do czasu ukończenia reali-
zacji obowiązku nauki,
3) uczniowie szkół niepublicz-
nych nieposiadających upraw-
nień szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych - do 
czasu ukończenia obowiązku 
nauki,
4) słuchacze niepublicznych 
kolegiów nauczycielskich i na-
uczycielskich kolegiów języ-
ków obcych - do czasu ukoń-
czenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 
roku życia.
Stypendium szkolne nie przy-
sługuje uczniowi, który otrzy-
muje inne stypendium o cha-
rakterze socjalnym ze środków 
publicznych, za wyjątkiem sy-
tuacji gdy łącznie oba stypen-
dia w danym roku szkolnym nie 
przekroczą kwoty 1.120,00 zł.
Miesięczna wysokość docho-
du na osobę w rodzinie ucznia 
uprawniająca do ubiegania 
się o stypendium szkolne nie 
może być większa niż 316,00 
(netto).
Stypendium szkolne przyzna-
wane będzie na wniosek. Do 
tej pory wnioski na obecny rok 
szkolny złożyło ponad 200 ro-
dzin. Stypendium szkolne może 
otrzymać uczeń znajdujący się 
w trudnej sytuacji material-
nej, wynikającej z niskich do-
chodów na osobę w rodzinie 
w szczególności, gdy w rodzi-
nie tej występuje: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielo-
dzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych, alkoho-
lizm lub narkomania, a także 
gdy rodzina jest niepełna lub 
wystąpiło zdarzenie losowe. 
Przytoczone elementy zacyto-
wano wprost z ustawy. Formy 
udzielania uczniom   pomocy   
określa   przyjęta   przez   Radę   
Miejską uchwała. Regułą jest 
udzielanie pomocy material-
nej. Ustawa dopuszcza udzie-
lenie pomocy w formie świad-

czenia pieniężnego. Stypen-
dium szkolne może być udzie-
lone w jednej lub kilku for-
mach jednocześnie, czyli np. 
poprzez zakup podręczników 
przyborów szkolnych czy stro-
ju do zajęć z wychowania fi-
zycznego. Jeżeli forma stypen-
dium tego wymaga stypendium 
szkolne może być realizowa-
ne w okresach innych niż mie-
sięczne lub jednorazowo.
Zasiłek szkolny może być 
przyznany uczniowi znaj-
dującemu się przejściowo w 
trudnej sytuacji materialnej 
z powodu zdarzenia losowe-
go. Zasiłek może być przyzna-
ny w formie świadczenia pie-
niężnego na pokrycie wydat-
ków związanych z procesem 
edukacyjnym lub w formie po-
mocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym raz lub kilka razy 
w roku, niezależnie od otrzy-
manego stypendium szkolne-
go. O zasiłek szkolny moż-
na ubiegać się w terminie nie 
dłuższym niż miesiąc od wy-
stąpienia zdarzenia uzasad-
niającego przyznanie tego za-
siłku. Ustawodawca przewi-
dział również udzielanie po-
mocy o charakterze motywa-
cyjnym lecz o tym napiszemy 
przy innej okazji. Ustawodaw-
ca stwierdził, że świadczenia 
pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym jest zadaniem 
własnym gminy. Budżet pań-
stwa tylko dofinansuje reali-
zację tego zadania przekazując 
gminom dotację celową czyli 
pokryje tylko część rzeczywi-
stych kosztów.

J.S.

W dniu 28 kwietnia br. odbyła się sesja 
zwyczajna Rady Miejskiej. Tematem 
wiodącym sesji było absolutorium dla 
działalności Burmistrza Miasta za 2004 
rok, o którym obszernie informujemy w 
innym miejscu tego wydania Rodni.

Podczas sesji Rada Miejska podjęła następują-
ce uchwały:

- w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Bur-
mistrza Miasta z wykonania budżetu za 2004 
rok oraz udzielenia absolutorium.
Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie 
gminnym co roku do 30 kwietnia Burmistrz (a w 
innych gminach wójtowie lub prezydenci) przed-
stawia Radzie sprawozdanie z wykonania budże-
tu. Jest to obszerny dokument spełniający wymo-
gi sprawozdawczości określone przez Ministra 
Finansów dostarczany z wyprzedzeniem czaso-
wym radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej. Na podstawie dostarczonego sprawozda-
nia, kontroli przeprowadzonych w trakcie roku 
przez komisje stałej jak i Komisję Rewizyjną po-
wołaną przez Radę tylko w celu przeprowadza-
nia kontroli, Rada Miejska podejmuje uchwałę 
w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia 
Burmistrzowi absolutorium. Ustawa o samorzą-
dzie gminnym określa wymogi formalne w tym 
zakresie. Sprawozdanie, o którym mowa wyżej 
opiniowane jest w formie uchwały przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Izba ta 
opiniuje również w formie uchwały wniosek Ko-
misji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Obie 
uchwały muszą być podjęte przez RIO przed se-
sją. Na sesji radni zapoznawani są z w/w uchwa-
łami, które są opiniami oraz wnioskiem Komisji 
Rewizyjnej, który jest również opinią, jak rów-
nież wynikami kontroli. Głos stanowiący nale-
ży do Rady. Tym razem za udzieleniem absolu-
torium Burmistrzowi było 19 radnych, a jeden 
wstrzymał się od głosu.

- w sprawie zgłoszenia w 2005 roku wniosków 
do dofinansowania ze środków „Funduszu dla 
Śląska”.
Rada postanowiła zgłosić w 2005 r. Zarządowi 
Województwa Śląskiego wnioski o udzielenie 
dofinansowania ze środków  Funduszu dla Ślą-
ska w ramach instrumentu „Fundusz na Rzecz 
Rozwoju Infrastruktury Lokalnej” skierowanej 
na rozwój przedsiębiorczości będącego elemen-
tem „Programu łagodzenia w regionie śląskim 
skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnic-
twie węgla kamiennego”, na następujące zadania 
inwestycyjne:
1) Przebudowa skrzyżowania ulicy Turyńskiej 
(droga krajowa nr 44) z ulicą Chemików w Bie-
runiu Starym”,
2) Budowa kanalizacji sanitarnej Bieruń Stary 
- etap III część 6”.
Pierwsze z wymienionych zadań w praktyce jest 
realizacją uchwały podjętej przez Radę podczas 
sesji poświęconej przedsiębiorczości i działa-
niom na lokalnym rynku pracy.

- w sprawie zabezpieczenia środków finanso-
wych w latach 2005 - 2006 na realizację pro-
jektów zgłoszonych do „Funduszu dla Ślą-
ska”.
Podjęta uchwała ma bezpośredni związek z omó-
wioną wyżej. Aby zadania znalazły się w budże-
cie potrzebne jest pokrycie na ich finansowanie. 
W przypadku uwzględnienia w/w zadań gmina 
może otrzymać do 50 % kosztów budowy czy-
li znaczne środki.

- w sprawie zmian budżetu.
Rada wprowadziła zmiany do budżetu po stronie 
dochodów i wydatków. Większe dochody wyni-
kają m.in. z umowy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na dofinansowanie zadania pod na-
zwą wapnowanie gleb kwaśnych  i bardzo kwa-
śnych oraz umowy z w/w Funduszem na realiza-
cję zadania profilaktyka zdrowotna dzieci reali-
zowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku 
szkolnym 2004/2005. Rada postanowiła zmniej-
szyć zaplanowane wydatki na budowę kanaliza-
cji, gdyż rozstrzygnięte przetargi na zamówienia 
publiczne umożliwiają tańszą realizację tych za-
dań. Rada postanowiła jednocześnie zwiększyć 
wydatki m.in. na przebudowę skrzyżowania         
ul. Turyńskiej z ul. Chemików.
Biorący udział w sesji radny Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego Józef Berger poinformo-
wał, że Bieruń jako jedyna gmina w woje-
wództwie otrzymał dofinansowanie budowy 
obiektu sportowego czyli hali przy Gimna-
zjum nr 1 w wysokości 2,5 mln zł.

Opracował
Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

Radni obradowali
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Zawody sportowe - biegi
W kwietniu na terenie Klubu Sportowego “Piast” w Bieruniu od-
był się III Cross o Puchar Burmistrza Miasta Bierunia. Wśród 
uczestników byli zawodnicy reprezentujący szkoły oraz kluby 
sportowe z województwa śląskiego i małopolskiego.
Uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych - chłopcy z klas V: Michalec Ma-
riusz 7, Stachurta Kamil 8, Moroń Artur 9, z klas VI: Robert 
Wróbel 2 miejsce, Szymon Ścierski 3 miejsce, Robert Pluta 5. 
Dziewczęta z klas IV: Natalia Strzop 7, Paulina Wróbel 9, z klas 
V: Karolina Gębołyś 5, Natalia Szweda 7m. 
Uczniów przygotowywały do zawodów nauczycielki wychowania 
fizycznego: Klementyna Ficek i Katarzyna Wesołowska.

Zawody pływackie
Na pływalni przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyj-
nymi Nr 1 w Bieruniu przeprowadzone zostały rejonowe zawody 
pływackie. W zawodach brało wiele szkół i klubów sportowych 
z całego rejonu. Nasi uczniowie zarówno drużyna chłopców jak i 
dziewcząt zajęli III miejsca. W rejonowych sztafetach pływackich 
chłopcy zajęli I miejsce, a dziewczyny III miejsce. Chłopcy  awan-
sowali na szczebel wojewódzki. 

Przegląd Talentów Szkolnych
Już po raz piąty odbył się w naszej szkole przegląd talentów orga-
nizowany przez Samorząd Szkolny. Uczniowie długo i pracowicie 
przygotowywali się do występów. Na przeglądzie można było po-
pisać się swymi umiejętnościami i talentem w mini playback show 
grupie wiekowej klas IV-VI. Zespoły były perfekcyjnie przygo-
towane od strony choreograficznej jak i kostiumowej. Wykona-

nia piosenek porywały publiczność do wspólnej zabawy. Z roku 
na rok poziom imprezy jest coraz wyższy, aby wygrać trzeba mieć 
talent i umiejętnie go wykorzystać. Konkurs wygrała grupa z kla-
sy 6f prezentująca piosenkę Z. Wodeckiego “Pszczółka Maja” II 
miejsce zajęła klasa 4c, III miejsce  6b i 6c. Wszystkie te zespoły 
zakwalifikowały się na występy z okazji Dnia Dziecka, które od-
będą się 1 czerwca na Bieruńskim Rynku.

Konkurs ortograficzny
14 kwietnia przeprowadzono szkolne eliminacje  konkursu orto-
graficznego, w których brało  udział 36 uczniów z klas IV-VI. Naj-

III Międzygimnazjalny Konkurs Języka Niemieckiego odbył się 
14 kwietnia w Gimnazjum nr 6 w Tychach. Celem konkursu było 
wzbudzenie zainteresowania młodzieży szkół gimnazjalnych lite-
raturą i językiem niemieckim. Zadaniem uczniów było zaprezen-
towanie jednego wiersza oraz fragmentu prozy. Jury, w skład któ-
rego wchodzili nauczyciele języka niemieckiego, oceniali dobór 
repertuaru, wyraz artystyczny, wymowę oraz znajomość utworu 
pod kątem słownictwa. Uczennice bieruńskiego Gimnazjum nr 1 
- Agnieszka Danek i Agnieszka Pajkusz, przygotowane przez p. 
Izabelę Koziorz, również startowały w tym konkursie zajmując 
odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce.

Dzień profilaktyki

Z inicjatywy Gimnazjalnej Organizacji Młodych (GOM) i opiekunów 
pedagoga szkolnego Violetty Jasińskiej-Chodór  i wychowawcy 
świetlicy szkolnej Doroty Wrzosek zorganizowano Pierwszy Gim-
nazjalny Dzień Profilaktyki w Gimnazjum nr 1 w Bieruniu.
GOM tworzą uczniowie, którzy są wrażliwi na wszelkie przejawy 
przemocy w szkole. Do nich mogą zwrócić się uczniowie w sytu-
acjach trudnych, gdy doświadczyli przemocy lub są jej świadkami. 
GOM daje wsparcie i służy pomocą. Rozpoznawczym kolorem tej 
grupy jest kolor niebieski.Na znak swojej postawy wobec przemo-
cy Grono Pedagogiczne i znaczna część uczniów ubrała się na nie-
biesko solidaryzując się z GOM-em.
Uczniowie klas trzecich uczestniczyli monodramie “Pamiętnik 
narkomanki” Barbary Rojek. Monogram został przygotowany 
przez panią Annę Grudzińską-Ciok.
Klasy pierwsze i drugie uczestniczyły w przedstawieniu profilak-
tycznym przygotowanym przez teatr Planeta z Krakowa pt. “Tato 
nie pij... mamo nie bij...”. Nasz happening był również dniem pod-
sumowań działań profilaktycznych. Wręczono nagrody w corocz-
nym konkursie na plakat “Stop Przemocy” i pierwszej edycji kon-
kursu literackiego “Narkotykom Stop”. Jury przyznało wyróżnie-
nia następującym uczniom: Barbara Pławecka, Martyna Dziu-
dziel, Sonia  Siemianowska, Justyna Rojek. W kategorii wiersza 
pierwsze miejsce przyznano Annie Krelli. W kategorii opowiada-
nie pierwsze miejsce zajęła Weronika Panfil

D.Wrzosek, V.Jasńska-Chodór,  A.Grudzińska-Ciok
FOTO: Maciej Słociński

KONKURSY I ZAWODY
Ostatnie miesiące były bardzo pracowite dla uczniów Gimnazjum 
nr 2 w Bieruniu nie tylko ze względu na zbliżające się egzaminy 
gimnazjalne, ale na liczne zawody i konkursy, w których wzięli-
śmy udział.
Zaczęło się od występu grupy tanecznej prowadzonej przez pa-
nią Z. Bizacką, która zaprezentowała się w utworze „Safriduo” na 
“V Tęczowym Przeglądzie Aerobicowym “ w Tychach. Mimo sil-
nej konkurencji  dziewczęta w składzie: N. Szweda, O. Kasprow-
ska, P. Winogrodzka, A. Gronostaj, M. Sosna, B. Kozakiewicz, 
A. Borowin, J. Majkowska zajęły IV miejsce.
Ta sama grupa taneczna startowała w II Powiatowym Festiwalu 
Muzyki i Tańca w Lędzinach, gdzie zaprezentowały się w dwóch 
utworach: “Safriduo” i “I like you”. Do wymienionych wyżej 
dziewcząt dołączyły: P. Dzień, K. Głuchowska, D. Tomczyk, 
S. Prasoł, M. Wasil. Ostatecznie zajęły II miejsce.
W kwietniu uczniowie G2 brali udział w III Crossie o Puchar Bur-
mistrza Miasta Bieruń. Reprezentowała nas liczna grupa sportow-
ców. Startowali oni na dystansach od 1300 do 2300 metrów. Naj-
lepszy wynik osiągnął P. Laby zajmując III miejsce w kategorii 
chłopców klas I.
Ostatnio zostały rozegrane również powiatowe zawody w piłkę 
nożną. Drużyna nasza w składzie: K. Dawid, P. Szczygieł, Szczy-
gieł. S. Lysko, T. Kozieł, M. Bobla, S. Olewiński, B. Przyłucki, 
T. Kopeć, D. Orlicki, A. Zając, M. Szabrański, G. Idziak, K. 
Fijoł, K. Witos nie miała sobie równych i zajęła I miejsce.
Sukcesów, sukcesów, sukcesów... tym, którzy już je osiągnęli gra-
tulujemy, a tym, którzy zawody mają jeszcze przed sobą, życzy-
my powodzenia.

(D.S)

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
14 kwietnia w Gimnazjum nr 2 w Bieruniu odbyła się II edycja 
Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego zorganizowane-
go przez nauczycielki języka niemieckiego: Alicję Bialik i Tere-
sę Zug.
Swoją wiedzę prezentowały dwuosobowe drużyny z czterech 
gimnazjów Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Przedstawiciele po-
szczególnych szkół zostali wyłonieni w lutym poprzez część pi-
semną, która zawierała pytania gramatyczno-leksykalne oraz z hi-
storii i geografii Niemiec. Podczas finału uczniowie rozwiązywali 

różnorodne zadania, m. in. podawali recepturę przygotowania her-
baty, układali dialogi dotyczące podróżowania koleją, uzupełniali 
brakujące słowa w tekście piosenki, a nawet odgadywali odgłosy 
zwierząt. Uczniowie musieli wykazać się również zdolnościami 
aktorskimi, prezentując przy pomocy pantomimy jedno z zadań.
Laureatami konkursu zostali: Justyna Zimnik i Ronald Bajura z 
Gimnazjum nr 2 w Bieruniu.

(AB)

Dzieci żegnają

„Jesteś z nami i odtąd zawsze będziesz z nami.
Twój portret w naszym domu co dzień nam przypomni,

co może jeden człowiek i jak działa świętość”

Słowami Czesława Miłosza i symboliczną wiązanką kwiatów 
uczniowie SP nr3 wraz ze swoimi nauczycielami i wychowaw-
cami pożegnali na Mszy Św. papieża Jana Pawła II. Wcześniej na 
uroczystym apelu uczcili pamięć Ojca Świętego minutą ciszy, a 
także krótką modlitwą, którą poprowadził ksiądz proboszcz An-
drzej Bartoszek.

Nasi laureaci
Już kolejny raz uczniowie naszej szkoły biorący udział w Konkur-
sie o LAUR RAFAŁA POMORSKIEGO mogą pochwalić się suk-
cesami: III miejsce - Kordian Rogalski kl. IIa (wych. p. Emilia 
Borkowy); II miejsce - Monika Domańska kl. IIIb (wych. p. Re-
nata Mateja); Wyróżnienie - Alicja Kowalik kl. IIIb (wych. p. 
Renata Mateja).

Sprzątanie świata
Święto Ziemi SP nr3 uczciła różnymi imprezami organizowany-
mi przez Koło Ekologiczne (opiekunki: p. Grażyna Długosz, p. 
Mirosława Wilkosz). Na terenie szkoły odbyły się konkursy pla-
styczne i ekologiczne, których wyniki zostały ogłoszone na uro-
czystej akademii 21 kwietnia. Uczniowie odebrali nagrody z rąk 
burmistrza miasta Ludwika Jagody. 
Barwna i sugestywna choreografia, ciekawe teksty przypomniały 
wszystkim zebranym o roli, jaką w życiu każdego człowieka od-
grywa Ziemia, o szacunku dla niej. W akademii wzięły udział wła-
dze naszego miasta i przedstawiciele Rady Rodziców.
Podsumowaniem obchodów Dnia Ziemi był udział uczniów klas 
IV - VI i ich wychowawców w akcji “Sprzątanie Świata”, która 
miał miejsce 22 kwietnia. 

Edukacja ekologiczna
W tym dniu uczniowie naszej szkoły wzięli także udział w Powia-
towym Konkursie Ekologicznym. Drużyna przygotowana przez p. 
Grażynę Długosz w składzie: Estera Matyjasik kl. VIb oraz Ola 
Łasut kl. VIb zajęła I miejsce.

Ze sportu
11 kwietnia drużyna SP nr3 w składzie: Machnik Marcin, Błasz-
czyk Roger, Gaćkowski Piotr, Kachel Robert, Klaja Adam, 
Malcharek Marcin, Stanek Szymon, Kocoń Jakub, Pastuszka 
Mateusz zajęła I miejsce w Miejskich Zawodach w Piłce Nożnej.
19 kwietnia SP nr3 zorganizowała na stadionie KS “Piast” I rundę 
eliminacji rozgrywek Coca - Cola Cup 2005. I znowu nasza druży-
na zajęła I miejsce oraz awansowała do II rundy rozgrywek.
Zawodnikom i p. Andrzejowi Balonowi, który ich przygotował 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Irena Panfil

Niemieckie recytacje

wyższe miejsca  zajęli w klasach IV: I miejsce Aleksander Haj-
das 4b, II miejsce Urszula Remplewska 4f, III miejsce Wero-
nika Urbaś 4c, w klasach V: I miejsce Ola Knopek 5f, II miej-
sce Zosia Tatoj 5c, III miejsce Dagmara Kubina 5c, w klasach 
VI: I miejsce Weronika Chołżyńska 6f, II miejsce Karolina Pa-
nek 6c, III miejsce Marcin Niesyto 6c. Uczniowie, którzy zajęli 
I miejsca w poszczególnych grupach wiekowych zakwalifikowali 
się do szczebla powiatowego. Gratulujemy.
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SPORT

15 MAJ Wrocław (Arboretum w Wojsłwaicach, ogród bota-
niczny, Panorama Racławicka) Wyjazd 6:30 

4 CZERWIEC Czechy (Miasto Kromeriz – zamek, park, mozaika 
kwiatowa, Świeta góra Hostyn) ok. 6godz.

 Wyjazd 6:30 200 koron na oficjalne wejścia
19 CZERWIEC Tatry Wysokie-Słowacja (“Polski Grzebień”-prze-

łęcz pod Gerlachem oraz wejście na szczyt  Mała 
Wysoka” 2430m n.p.m. Trasa szlakami z Tatrzań-
skiej Polanki na Łysa Polanę. 

 12 godzinna trudna, nieco uciążliwa i czasochłonna, 
wymagająca dobrej kondycji  fizycznej.)

3 LIPIEC Czechy (Przełom rzeki Morawicy – Zamek nad 
Morawicą, spacer z biegiem rzeki, ruiny zamku 
Vikstejn, Witkow) ok. 5 godz. Wyjazd 7:00  200 
koron na oficjalne wejścia

19 LIPIEC Tatry Wysokie-Słowacja (“Lodowa Przełęcz” 
2200m n.p.m. Trasa prowadząca szlakami ze Sta-
regoSmokowca przez Lodową Przełęcz do Jawo-
rzyny Tatrzańskiej. 12 godzinna trudna, uciążliwa i 
czasochłonna, wymagająca bardzo dobrej kondycji 
fizycznej.)

6 SIERPIEŃ Czechy (Góry Jesenik – Ramzowa, Serak, Keprnik, 
Czerwonogórska przełęcz) ok. 6godz. Wyjazd. 5:30 

21 SIERPIEŃ Tatry Zachodnie-Polska (“Starobociański Wierch” 
2176m n.p.m. Trasa prowadzona wokół Doliny Cho-
chołowskiej. 12 godzinna, niezbyt trudna ale uciążli-
wa i czasochłonna, wymagająca dobrej kondycji fi-
zycznej) 

11 WRZESIEŃ Tatry Zachodnie-Słowacja (“Baraniec” 2184m 
n.p.m. Trasa prowadzona szlakami wokół Doliny 
Żarskiej. 12 godzinna, niezbyt trudna lecz uciążli-
wa i czasochłonna, wymagająca dobrej kondycji fi-
zycznej.)

1. KARLOWE VARY i MARIAŃSKIE ŁAŹNIE - CZECHY 
1 dzień zespół Klasztorny Kladruby, Mariańskie Łaźnie, kolum-

nada, śpiewająca fontanna, cerkiew
2 dzień zamek Kynżwart, zamek Becov, spacer wzdłuż rzeki 

Ohre, miasto Lokert, Karlowe Vary
3 dzień Karlowe Vary-cerkiew, panorama miasta, wejście na “Je-

leni skok”, klasterec, Kadań- uliczka kata, Lanskroun
4 dzień Nowe Miasto-zamek, starówka, powrót

Koszt wycieczki: ok. 280zł, w tym (przejazd, ubezpieczenie, noc-
legi - domki campingowe)
Wyjazd: 12 - 15 Sierpień godz. 4:00

2. WYCIECZKA OBJAZDOWA po RUMUNII
1 dzień wodospady pod Łomnicą, zamek Spiskie Podkradie
2 dzień odwiedzenie polonii rumuńskiej
3 dzień zwiedzanie monastyrów
4 dzień Miasto Brasow
5 dzień Sinaia-park zamków
6 dzień Bran-zamek Drakuli
7 dzień Wejście na Moldoveanu /2544m n.p.m./ z możliwością 

pozostania w schronisku
8 dzień Miasto Sibiu-skansen i wyjazd do Sighisoary
9 dzień zamek Hundeoare i miasto Alba Julia 
10 dzień Kosice i Levoca 
11 dzień powrót 

Koszt wycieczki: 700zł, w tym: (przejazd, ubezpieczenie, nocle-
gi-namioty, camping)
Wyjazd: 20 - 31 Lipiec

3. ŚNIEŻNIK OD STRONY CZESKIEJ
1 dzień zamek Javornik, Vyżnamowskie wodospady, kolorowa 

jaskinia “Na Pomezi”, miasteczko Branna, Kraliki (noc-
leg)

2 dzień Klasztor na Meriańskim Kopcu, wejście na Śnieżnik

Koszt wyjazdu: 90zł, w tym (przejazd, ubezpieczenie, nocleg)
Wyjazd : 24 - 25 Wrzesień, godz. 7:00

Wyjazdy: Restauracja “STYLOWA”
Zapisy: Kasa Pływalni Bieruń Stary w godz. 17 - 21
tel. 216-48-70

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy
Towarzystwo Turystyki Aktywnej  

PLAN WYCIECZEK PEŁNOPŁATNYCH 
TRAMPINGOWYCH

Kolejne miejsca naszych zawodników:

Dobrzański Kazimierz - UNIA Bieruń  był 12, Klęczar  Mariusz 
UNIA -  Bieruń 17,Kubicki  Tadeusz  -UNIA  Bieruń 19, Wojtania  
Ariel G-1 Bieruń 22, Gąsiorczyk Paweł G-1 Bieruń zajął miej-
sce 24, Slosarczyk Dawid G-2 Bieruń 26, Wijtania Damian SP-3 
Bieruń 27, Czypionka Tomasz SP-3 Bieruń 28, Czypionka  Ma-
rek G-1 Bieruń 29,Gąsiorczyk Izabela z SP-3 Bieruń była 31, Bo-
rowiecki  Rafal SP-1 Bieruń był 32 a Stelmaszczonek Aleksander 
SP-1 Bieruń zajął miejsce 33

Lp Nazwisko i imię Klub Pkt GP
1. Wilk Adam UNIA Bieruń 7 39

2. Gałyga Józef AKS Mikołów 5,5 37
3. Wilk  Krzysztof UNIA Bieruń 5,5 35
4. Bologh Milan Czechy 5 33
5. Wagner Karel Czechy 5 31
6. Popczyk Ryszard POLMO  Tychy 5 29
7. Szyndler  Alojzy PASJONAT Dankowice 4,5 27
8. Klimecki  Janusz UNIA Bieruń 4,5 26
9. Polok Alojzy Trójkąt Mysłowice 4 25
10. Stryjski Kazimierz UNIA  Bieruń 4 24

23 kwietnia rozegrano 12. memoriał szachowy im. Henryka Do-
bielińskiego. Zawody zostały przeprowadzone na dystansie 7 rund 
z tempem gry 2 x 15 minut i wchodziły w cykl X Grand Prix Bie-
runia w szachach. Zawody prowadzili: Andrzej WILK (kierownik 
sekcji szachowej KS “UNIA”), Adam Duczmal (UM Bieruń) Po-
niżej prezentujemy wyniki końcowe

Sosnowiec, ul . 3 Maja 32 , tel. 363-43-03

Na pływalni SP-1 odbyły się Rejonowe Zawody Pływackie 
w których wzięło udział 5 drużyn: SP -19 Tychy- sportowa , Sp-3 
Lędziny, SP -1 Mikołów, SP-3 Bieruń, SP-1 Bieruń (razem ok. 
100 zawodników).
Bardzo dobrze wypadli uczniowie SP 1 w Bieruniu w szczególno-
ści sztafeta chłopców 8x50 dowolnym która zwyciężyła i awan-
sowała do Finału wojewódzkiego. Skład sztafety: Maurycy Ko-
ćwin, Hamerla Mateusz, Biaduń Arek, Karkoszka Łukasz, 
Wójcik Damian, Berger Jan, Bizacki Mateusz i Miernik Mi-
chał.
W konkurencjach indywidualnych zwyciężali: Maurycy Ko-
ćwin, Tomek Falandys, Bobla Anna, Karkoszka Łukasz, Oleś 
Angelika.
II miejsca zajęli: Karolina Łapka, Wójcik Damian, Wolski 
Bartosz, Kordowska Aneta, Biaduń Arek, Beata Kaczmarek, 
Świercz Daria, Kubica Kamil.
II miejsca zajeli: Klaudia Kondla, Paulina Paliwoda, Dziuba-
ny Joanna, Monika Frelian, Łaciak Łukasz, Berger Jan, Ra-
chwał Tomasz, Miernik Michał, Potoczny Mateusz, Bobla 
Martyna i Bizacki Mateusz.
W punktacji Drużynowej nasza szkoła zajęła III miejsce zarówno 
w konkurencji chłopców jak i dziewcząt.
W FINALE WOJEWÓDZKIM który odbył się 20 kwietnia w 
Rybniku bardzo dobrze wypadła sztafeta chłopców która w eli-
minacjach osiągnęła 6 wynik i awansowała do finału tej imprezy. 
W finale chłopcy zajęli 5 miejsce przegrywając tylko ze szkołami 
sportowymi naszego województwa.
SKŁAD SZTAFETY: Maurycy Koćwin, Hamerla Mateusz, 
Biaduń Arek, Kowal Dawid, Karkoszka Łukasz, Wójcik Da-
mian, Berger Jan, Wolski Bartosz, Bizacki Mateusz, Miernik 
Michał.

Pływackie sukcesy

Szachowy memoriał

PLAN WYCIECZEK
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program w którym każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Dzieci miały wspania-
łą zabawę obserwując występy szczu-

dlarzy i clowna, uczestnicząc w licznych kon-
kursach oraz przysłuchując się zespołom dzia-
łającym w BOK w pobliskim klubie Gama. Jak 
zwykle niezawodny “Cover Band” rozkołysał 
publiczność. Komu mało było doznań kultural-
nych, mógł spróbować sił w sporcie: jazda kon-

na, skoki na trampolinie i zjeżdżalnia dostarczy-
ły sporych emocji. 
Dorosłym i młodzieży mógł się podobać mecz 
piłki nożnej  “Solidarność”  kontra “Reszta 
Zakładu”. Poziom niemal jak w meczu  Li-
verpool - Chelsa a bramek znacznie więcej. 
Cóż, kiedy tradycyjnie mecz zakończył się re-
misem i znów musimy rok czekać na rozstrzy-
gnięcie kto był lepszy. 
Wieczór opanowali muzycy i znowu każdy 
mógł wybrać co lubi: miłośnicy hip - hopu
Kołysali się gdy grali “IMPULSYWNI”  fa-
nów  muzyki z pogranicza rocka i bluesa  po-

rwał zespół “CREE” a zwolenników di-
sco i techno rozkołysały dziewczy-

ny z grupy  “TATUASH”. 
Wieczór zakończył ta-

neczny zespół 
“ V U L E 

V U ” . 
I tak 
w ta-
n e c z -
n y c h 
r y t -
m a c h 
zakoń-
c z y -
l i ś m y 
z a b a -

1


