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Druhowie: dziękujemy!

Maj - to życie, maj - to kwiaty:
Bzy, konwalie, róże, bratki.
Maj, w uczucia tak bogaty!
Maj, to także święto Matki.

Wszystkim bieruńskim Mamom z symbo-
licznymi kwiatami i życzeniami kłaniają się:

Burmistrz - Ludwik Jagoda
Przewodniczący RM - Jan Wieczorek.
Do życzeń dołączają się pracownicy 

Bieruńskiego Ośrodka Kultury 

Spółdzielnia Usługowo - Handlowa „Jedność” mocno wpisała się w krajobraz gospodar-
czy naszego miasta. Mimo zmieniającej się sytuacji gospodarczej, fi rma kierowana obec-
nie przez prezesa Rozalię Wróbel, dobrze radzi sobie na niełatwym przecież rynku.
Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków, które odbyło się 13 maja w Jutrzence, 

miało nietypowy charakter bowiem 
robocze Zgromadzenie – połączono 
z uroczystością Jubileuszu 60 lecia. 
Nic więc dziwnego, że Sprawozda-
nie z działalności Zarządu za rok 2004 
przedstawione przez prezesa Rozalię 
Wróbel, zawierało akcenty odnoszące 
się do minionych sześćdziesięciu lat. 
Początki dzisiejszej Spółdzielni sięga-
ją 13 maja 1945 roku, kiedy to stara-
niem lędzińskich społeczników zosta-
je zarejestrowana Gminna Spół-
dzielnia „Samopomoc Chłopska” 

Jubileusz Spółdzielni

W sobotę 14 maja przy pięknej słonecz-
nej pogodzie, przed remizą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bieruniu Nowym - roz-
poczęły się obchody 80 lecia tej zadłużo-
nej dla miasta i regionu jednostki. W uro-

czystości wzięli udział uczestnicy obcho-
dów VII Powiatowego Dnia Strażaka oraz 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych jedno-
stek OSP z powiatu oraz województwa 
małopolskiego. 

Uroczystość odbywała się zgodnie ze 
strażackim ceremoniałem: raport, powita-
nie, podniesienie fl agi państwowej. Druh  
Czesław Wieczorek przedstawił krótki 
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LOKALIA WYDARZENIA

Kiedy słyszmy zjazd nadzwyczajny, za-
zwyczaj spodziewamy się jakiejś sensa-
cji. Nie inaczej w przypadku naszych 
strażaków - zwłaszcza, że Zjazd Powia-
towy, zgodnie z Statutem, winien odbyć 
się dopiero w 2006 roku.
Ale strażacy to ludzie o mocnych nerwach 
i dziennikarze z żalem przyznali, że żad-
nych sensacji nie było a wszystko odby-
ło się bardzo spokojnie. Jak się okazało, 
to życie w sposób naturalny, “wymusi-
ło” przyspieszenie zorganizowania Zjazdu 
Nadzwyczajnego.
Otóż w jednostkach OSP: Lędziny, Czar-
nuchowice i Bieruń Nowy nastąpiły zmia-
ny na ważnych funkcjach członków zarzą-
du OSP . Tym samym, jednostki te uznały 
potrzebę dokonania zmian swoich przed-
stawicieli w Zarządzie Powiatowym. Dru-
gim, być może ważniejszym  powodem 
zorganizowania Nadzwyczajnego Zjaz-
du - była rezygnacja 3 członków Powia-
towej Komisji Rewizyjnej która zazwy-
czaj pracowała w 5-osobowym składzie. 
To zaś spowodowało podjęcie w dniu 23 
marca stosownej uchwały przez  Zarząd 
Powiatowy.

W dniu 23 kwietnia, w sali Bieruńskiego 
Ośrodka Kultury przy OSP Bieruń Nowy o 
godzinie 16.00 rozpoczął się Zjazd.  Dele-
gaci (obowiązywały mandaty z 2001 roku) 
wysłuchali sprawozdań: prezesa - Włady-
sława Trzcińskiego, sekretarza - Jana Ka-
sprzyk, skarbnika - Czesława Wieczorka.
Przewodniczący Powiatowej Komisji Re-
wizyjnej - Tadeusz Kawecki po odczyta-
niu sprawozdania, 
złożył wniosek o 
udzielenie absolu-
torium ustępujące-
mu zarządowi. De-
legaci pozytywnie 
ustosunkowali się 
do wniosku.
Prezesem ponow-
nie wybrano Wła-
dysława Trzciń-
skiego, który zapro-
ponował wybranie 
9 osobowego pre-
zydium (było 11).
W skład prezy-
dium weszli: I v-ce 
prezes Jan Jęcz-

myk, II v-ce prezes Bernard Pieszek, se-
kretarz Jan Kasprzyk, skarbnik Tadeusz 
Kawecki, komendant Kazimierz Utra-
ta, kronikarz Roman Horst, oraz Mariusz 
Śliwka i Andrzej Kokot mający się zająć 
utworzeniem stałej komisji młodzieżowej. 
Pięcioosobowa Powiatowa Komisja Rewi-
zyjna wybrała na przewodniczącego Cze-
sława Wieczorka na z-cę Eugeniusza Czar-
nynogę na sekretarza Stanisława Brzesko-
ta. W jej skład weszli jeszcze  Michał Dą-
bek i Henryk Żurawik.

Strażackie wybory

Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów przyjmuje w nowej 
siedzibie, mieszczącej się 
obecnie w Centrum Inicja-
tyw Gospodarczych w Bieru-
niu - Ścierniach, przy ul. Tu-
rystycznej 1 (I piętro, pokój 
nr 13, telefon 324-25-33).
Nowa, korzystniejsza lo-
kalizacja biura ma ułatwić 
mieszkańcom powiatu kon-
takt z rzecznikiem Janem 
Kostką, który dyżuruje w 
poniedziałki, czwartki i piąt-
ki od godz. 9.00 do 17.00. 
Przypomnijmy, że do pod-
stawowych zadań Powiato-
wego Rzecznika Konsumen-

ta należy: zapewnienie kon-
sumentom bezpłatnego po-
radnictwa i informacji praw-
nej w zakresie ochrony ich 
interesów, wytaczanie po-
wództw na rzecz konsumen-
tów oraz występowanie, za 
ich zgodą, w toczącym się 
postępowaniu w sprawach 
o ochronę interesów konsu-
mentów oraz współdziałanie 
z właściwymi terytorialnie 
delegaturami Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsu-
mentów oraz organizacja-
mi, do których zadań nale-
ży ochrona interesów kon-
sumentów.

Nowa siedziba rzecznika

16 maja minął termin podłączenia do sieci kanalizacyjnej 
budynków przy ulicach: Za kopcem, Wrzosowej, Wrze-
śniowej, Szostka, Łysinowej i Łowieckiej. Do tego czasu,
 podłączenia wykonało 50 procent mieszkańców.
31 maja - mija termin podłączenia dla mieszkańców po-
sesji przy ulicy Jagiełły od numeru 37 do numeru 82, Bi-
jasowickiej od numeru 1 do numeru 30, Groblanej i Lip-
cowej. 
Prosimy mieszkańców o podłączenie instalacji domo-
wej do sieci w wyznaczonym terminie. Brak takich 
podłączeń spowoduje, że gmina nie będzie mogła ubie-
gać się o umorzenie połowy pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska.

Pani Krystynie Żołna
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Matki
składają

Pracownicy Urzędu Miasta

Panu Adamowi Duczmalowi
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca
składają 

Pracownicy Urzędu Miasta

22 kwietnia w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie burmi-
strza z proboszczami naszych parafii. Gośćmi Ludwika Jago-
dy byli ks. Proboszcz Andrzej Bartoszek z parafii św. Bar-
bary, ks. Proboszcz Jan Dąbek z parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa oraz ks. Proboszcz Walerian Ogierman z para-
fii św. Bartłomieja. Mówiono o współpracy parafii i instytucji 
miejskich w udzielaniu pomocy społecznej. Zgodnie podkre-
ślono znaczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Akcji Katolickiej. Burmistrz i proboszczowie mówili również 
o problemach związanych z obsługą cmentarzy, domów przed-
pogrzebowych. Dyskutowane też o zabezpieczeniu zabytków 
oraz współpracy przy organizacji wspólnych imprez i uroczy-
stości. Proboszczowie i burmistrz zgodnie uznali, że spotkanie 
było potrzebne i należy tego typu współpracę kontynuować w 
przyszłości.

Spotkanie z proboszczami Podłączajcie się!

Druhowie: dziękujemy!

VII Powiatowy 
Dzień Strażaka
Obchody VII Powiatowego Dnia Strażaka odbyły się w tym roku 
dwutorowo. Pierwsza część odbyła się 14 maja przed siedzibą Sta-
rostwa Powiatowego. Drugą połączono z obchodami 80 lecia OSP 
Bieruń Nowy.  Podczas uroczystości przed starostwem,   wyróż-
niającym się strażakom przyznano honorowe odznaczenia.  Był 
wśród nich Kurzak Marian  z OSP Bieruń Stary który otrzymał  
srebrny medal “Za zasługi dla pożarnictwa”.
Gośćmi strażaków byli: senator RP - Klemens Ścierski, wicesta-
rosta Bernard Bednorz, burmistrzowie i wójtowie  gmin powia-
tu z Ludwikiem Jagodą, członek Oddziału Zarządu Wojewódzkie-
go I Prezes Oddziału   Zarzadu Powiatowego - Władysław Trzciń-
ski, komendant  PSP Tychy- St. brygadier- Kazimierz Utrata. Ko-
mendantem uroczystości był Piotr Szojda a prowadzącym - Jan 
Kasprzyk.

1

rys historyczny którego sporą część publikujemy w innym miejscu 
tego wydania Rodni.
Odznaki Za wysługę lat otrzymali: 5 lat - Krzysztof Palka, 10 Lat 
- Tomasz Głowacz, 10 Lat - Janusz Drab, 10 lat  - Agnieszka Kawec-
ka, 15 lat - Krzysztof Kała, 15 lat - Bronisław Lamik i 30 lat - An-
drzej Kokot.
Wręczono też odznaki członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej. Odznakę srebrną M.D.P. otrzymał - Adrian Malcharek, nato-
miast  odznaki brązowe MDP otrzymali: Marta Lenart, Tomasz Al-
far, Roland Uzarek, Szymon Kłys, Krzysztof Kudyba, Arkadiusz Lu-
becki, Michał Paluch, Sebastian Pasterak, Wojciech Ramski i Ma-
ciej Świerczek
Wszystkim przybyłym jednostkom OSP, zaproszonym gościom i 
sponsorom wręczono - pamiątkowe dyplomy i statuetki strażaka.
Nestorzy jednostki OSP Bieruń Nowy - Norbert Gonszcz (były pre-
zes), Czesław Wieczorek (były skarbnik ZP) i Edward Rupa ( były 
naczelnik) otrzymali z rąk burmistrza Bierunia -Ludwika Jagody pa-
miątkowe dyplomy i nagrody. Jak podkreślił burmistrz, jest to jedy-
nie skromny wyraz wdzięczności za ich wieloletni trud i zaangażo-
wanie w ratowanie zdrowia, życia i dobytku mieszkańców nasze-
go miasta.
Również prezes ZP OSP -Władysław Trzciński podziękował wyżej 
wymienionym wręczając dyplomy i upominki.

Do życzeń dla strażaków dołączyli się między innymi: komen-
dant PSP Tychy Kazimierz Utrata, wicestarosta Bernard Bednorz  
oraz prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Po-
rąbek” - Norbert Jaromin. Uroczystość prowadzili: Jan Kasprzyk 
- sekretarz Zarządu Powiatowego OSP RP, prezes OSP Bieruń 
Nowy Bronisław Lamik oraz naczelnik OSP Bieruń Nowy - Ro-
bert Kucz.
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KOMUNIKATYHISTORIA

BURMISTRZ MIASTA BIERUŃ
Ogłasza publiczny przetarg nieograniczony ustny-licytację na:
sprzedaż nieruchomości położonej w Bieruniu przy ul. Kolejo-
wej, zapisanej w księdze wieczystej nr 12071 Sądu Rejonowego 
w Tychach jako własność Gminy Bieruń
Dział III – „Ciężary i ograniczenia” oraz dział IV – „Hipoteki” 
księgi wieczystej nr 12 071 jest wolny od wpisów.
Do cen nieruchomości osiągniętych w przetargu zostanie doliczo-
ny podatek VAT w wysokości 22%.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2005r. o godz. 11:00 
w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie nie później 
niż do dnia 9 czerwca 2005r. do godz. 12:00 w kasie Urzędu Miej-
skiego, wadium.
3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega 
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
4. Wadium może być wniesione w gotówce lub listach gwarancyj-
nych.
5. Wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty przetargu, a wpła-
cone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umo-
wy sprzedaży nieruchomości.
6. Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości 
przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
7. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
8. Do zawarcia aktu notarialnego z cudzoziemcami wymagane jest 
zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
9. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Ładu Przestrzen-
nego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bieru-
niu, ul. Rynek 14 (II piętro, pokój nr 18), tel. 216-43-22 wew. 28.
10. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasad-
nionej przyczyny.
11. Adres internetowy: http://www.um.bierun.pl

BURMISTRZ  MIASTA  BIERUŃ
Ogłasza publiczny przetarg nieograniczony ustny-licytację na:
sprzedaż nieruchomości położonej w Bieruniu w rejonie ul. 
Szynowej i Domy Polne, zapisanej w księdze wieczystej nr 9624 
Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Bieruń

l.p. Oznacze-
nie nierucho-
mości

Po-
wierzch-
nia w 
m2

Przezna-
czenie 
nierucho-
mości

Cena wy-
woławcza 
nierucho-
mości
w zł/m2

Postą-
pienie w 
zł/m2

Wadium
 w zł

1. nr działki  
1963/124
obręb Bieruń 
Stary
karta mapy 3

1158 Działki 
budowla-
ne prze-
znaczo-
ne pod za-
budowę 
mieszka-
niową jed-
norodzin-
ną.

30,50 
+ 22% 
VAT

0,50 
+22%VAT

4.309,00 
zł

2. nr działki  
1964/124
obręb Bieruń 
Stary
karta mapy 3

1439
30,50 
+ 22% 
VAT

0,50 
+22%VAT

5.355,00 
zł

Dział III – „Ciężary i ograniczenia” oraz dział IV – „Hipoteki” 
księgi wieczystej nr 9624 jest wolny od wpisów.

Do cen nieruchomości osiągniętych w przetargu zostanie doli-
czony podatek VAT w wysokości 22%.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2005r., o godz. 10:00 
w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie nie póź-
niej niż do dnia 9 czerwca 2005r. do godz. 12:00 w kasie Urzę-
du Miejskiego, wadium.
3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega 
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
4. Wadium może być wniesione w gotówce lub listach gwaran-
cyjnych.
5. Wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty przetargu, a 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadko-
wi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
6. Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości 
przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
7. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
8. Do zawarcia aktu notarialnego z cudzoziemcami wymagane 
jest zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
9. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Ładu Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (II piętro, pokój nr 18), tel. 
216-43-22 wew. 28.
10. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uza-
sadnionej przyczyny.
11. Adres internetowy: http://www.um.bierun.pl

l.p. Oznaczenie
nieruchomości

Po-
wierzch-
nia w m2

Przezna-
czenie 
nieru-
chomo-
ści

Cena 
wywo-
ławcza 
nieru-
chomo-
ści
w zł/m2

Postąpie-
nie
w zł/m2

Wadium 
w zł

1. nr działki 2029/101
obręb Bieruń Stary
karta mapy 8

1357
Dział-
ki bu-
dowlane 
przezna-
czone 
pod za-
budowę 
miesz-
kaniową 
jednoro-
dzinną.

28,00 
 + 
22%VAT

0,50 
+22% 
VAT

4.636,00 
zł

2. nr działki  2030/
101
obręb Bieruń Stary
karta mapy 8

1350
28,00 
 + 
22%VAT

0,50 
+22% 
VAT

4.612,00 
zł

3. nr działki  2031/
101
obręb Bieruń Stary
karta mapy 8

1391
28,00 
 + 
22%VAT

0,50 
+22% 
VAT

4.752,00 
zł

4. nr działki  2032/
101
obręb Bieruń Stary
karta mapy 8

1593
28,00 
 + 
22%VAT

0,50 
+22% 
VAT

5.442,00 
zł

Z inicjatywy ówczesnego na-
czelnika gminy Bieruń Nowy 
Bartłomieja Jaromin zwoła-
no w dniu 24czerwca 1925 ze-
branie organizacyjne w celu 
powołania do życia Ochotni-
czej Straży Pożarnej. W sierp-
niu tego roku, odbyło się walne 
zebranie, na którym ukonstytu-
ował się Zarząd, przyjęto statut 
związkowy i ustalono składkę. 
OSP liczyła w tym czasie 38 
członków.
Pierwszą sikawkę i hełmy skó-
rzane strażacy 
otrzymali z ma-
jątku Solec Porą-
bek a cały ówcze-
sny sprzęt prze-
chowywali pod 
mostem na Wi-
śle. W niedługim 
czasie, zakupio-
no zdezelowaną 
sikawkę na pod-
woziu cztero-
kołowym na za-
przęg konny, któ-
rą wyremontowa-
no we własnym 
zakresie tak, 
że służyła dru-
hom do począt-
ku lat pięćdzie-
siątych. Pierwszą 
remizą była szo-
pa dobudowana 
do budynku przy 
obecnej Wawel-
skiej 45.
W październiku 
1933 roku pojawił się pomysł  
budowy remizy. 
Wybrano więc komitet budowy 
remizy w składzie: przewod-
niczący -Emil Wieczorek, na-
czelnik Urzędu Okręgowego, 
sekretarz -Juliusz Lamik, na-
czelnik Urzędu Gminy Bieruń 
Nowy, skarbnik -Franciszek Ja-
nik, prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej.
Ponieważ potocznie uważa się, 
że gaszenie pożarów to męska 
rzecz, warto wspomnieć, że 
już 28 lutego 1935 bieruńskie 
panie pokazały, że nie są gor-
sze i tak  powstał przy OSP od-
dział żeński - Drużyna Sama-
rytańska.
W południe 21 marca 1935r. 

powstał masowy pożar w dziel-
nicy Bierunia Nowego - Za-
brzeg przy dzisiejszej ulicy 
Skowronków, który unaocznił 
mieszkańcom co to znaczy do-
brze zorganizowana, wyszko-
lona i wyposażona Ochotnicza 
Staż Pożarna. W tym pożarze 
brały udział OSP z sąsiednich 
miejscowości: Bierunia Stare-
go, Chełmu Śląskiego, Babic, 
Brzezinki koło Oświęcimia.
W czasie okupacji hitlerow-
skiej w latach 1939 -1945 OSP 

kierowana 
była jed-
n o o s o b o -
wo przez 
komendan-
ta (Brand-
meistra) i 
p o d l e g a -
ła policji. 
Ze wzglę-
du na brak 
mężczyzn 
(powołani 
do wojska) 
utworzono 
z młodzie-
ży powy-
żej 14 lat 
przymuso-
wą OSP. 
N i e s t e -
ty, w cza-
sie działań 
w o j e n -
nych, w 
s t y c z n i u 
1945 r. bu-

dynek remizy uległ częściowe-
mu zniszczeniu a sprzęt został 
wywieziony i rozkradziony.
Po zakończeniu działań wo-
jennych już w kwietniu 1945 
r. Ochotniczą Straż Pożar-
ną powołano na nowo do ży-
cia. Budynek wyremonto-
wano a sprzęt skompletowa-
no: motopompę i wózek na 
sprzęt naprawiono z części 
zakupionych z demobilu dzię-
ki druhom: Czesław Wojtal, 
Czesław Wieczorek i Anto-
ni Drozd.
Po reaktywowaniu związku 
OSP nastąpiło znowu wielkie 
ożywienie i do straży wstąpi-
ło dużo młodych mieszkańców 
naszego miasta. 

Pod koniec 
lat pięćdzie-
siątych i na 
początku lat 

sześćdziesiątych nasza OSP Bie-
ruń Nowy była bardzo prężna.
W ramach kom-
panii odwodo-
wej uczestni-
czyła w licznych 
akcjach gaśni-
czych, ratow-
niczych i prze-
ciwpożarowych 
także poza gra-
nicami naszego 
powiatu a nawet 
województwa. 
Czas utraty sa-
modz ie lnośc i 
administracyjnej przez naszą 
gminę to okres pewnego zasto-
ju  w OSP choć sami druhowie 
nie tracili zapału.
W trudnych latach osiemdzie-
siątych planowali budowę gara-
ży,  świetlicy oraz remont pozo-
stałej części budynku. W latach 
1984/86 wybudowano owe ga-
raże oraz wyremontowano po-
zostałą część budynku remizy, 
którą wyposażono w instalację 
sanitarną oraz centralne ogrze-
wanie. Jesienią 1987 roku  roz-
poczęto budowę świetlicy jako 
osobnego, parterowego budyn-
ku. Prace te były finansowa-
ne przez U.M. Tychy i czynów 
społecznych OSP oraz zaanga-
żowanie społeczeństwa Bieru-
nia Nowego. O tym, że nie było 
łatwo świadczy  dwuletni postój 
na budowie i tylko dzięki zaan-
gażowaniu członków OSP bu-
dynek został przykryty.
Po usamo-
dzielnieniu się 
naszej gminy, 
przy finanso-
wym wsparciu 
Urzędu Miasta 
Bieruń budo-
wa ponownie 
ruszyła i zo-
stała szczęśli-
wie zakończo-
na. Oficjalne 
otwarcie świe-
tlicy środo-
wiskowej nastąpiło 5 września 
1992r. kiedy to, w nowym bu-
dynku odbyła się uroczysta sesja 
Rady Miejskiej Bierunia. 
Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że budowa została w 

ogóle rozpoczęta i doprowa-
dzona do szczęśliwego zakoń-
czenia dzięki zaangażowaniu 
i ofiarnej pracy takich człon-
ków jak śp. Piotr Zakrzew-
ski, śp. Józef Świerkosz, śp. 

Zygmunt Sto-
lorz śp. Alojzy 
Jureki, Edwar 
Rupa, Norbert 
Gonszcz, Cze-
sław Wieczo-
rek, śp. Bru-
non Rupa, An-
drzej Kokot, Je-
rzy Lenart, Piotr 
Szafrański, Raj-
mund Mocza-
la, Robert Kucz, 
Jan Jesiak.

Szczególnie pracowity dla na-
szych strażaków był rok 1992 
kiedy to, od wiosny do jesie-
ni, prawie każdego dnia OSP 
była wzywana do akcji gaśni-
czych pożary lasów, łąk) na-
wet  w tak odległych  miejsco-
wościach jak Olkusz czy Kuź-
nia Raciborska.
W lipcu 1997 roku OSP jest po-
nad tydzień w akcji przeciwpo-
wodziowej oraz przy usuwaniu 
jej skutków. Podobnie w cza-
sie powodzi 1998 roku, któ-
ra na szczęście nie wyrządziła 
tyle szkód jak poprzednia - no-
wobieruńska OSP bierze czyn-
ny udział.
W milenijnym czerwcu, OSP 
obchodzi 75 lecie istnienia: 
sztandar jednostki został wów-
czas uhonorowany „Złotym 
Medalem za Zasługi dla Po-
żarnictwa” a przebudowany 
samochód LUBLIN II typu 

GLM poświę-
cony i oficjal-
nie przekaza-
ny do służby. 
Rok później 
druh Cze-
sław Wie-
czorek został 
uhonorowa-
ny najwyż-
szym wyróż-
nieniem stra-
żackim - me-
dalem im. 

Bolesława Chomicza.
W uznaniu sprawności i go-
towości bojowej jednostki od  
2001 roku OSP Bieruń Nowy. 
jest w Krajowym Systemie Po-
żarniczo -Gaśniczym.

Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Nowym 1925 - 2005.

Ratują życie i mienie

Na dzień dzisiejszy 
Ochotnicza Straż Po-
żarna Bieruń Nowy 
liczy: 36 członków 
czynnych, 11 człon-
ków wspierających, 
11 członków mło-
dzieżowej drużyny 
pożarniczej i 1 człon-
ka honorowego.

Od założenia w 1925 roku do 
chwili obecnej strażą kierowali:
LATA 1925 - 1939
Prezesi: Zboiński Bolesław, 
Salwiczek Emanuel, Micha-
łek Tomasz, Chrostek Ka-
rol, Stareczek Paweł, Bendel 
Oswald, Janik Franciszek.
Naczelnicy: Stareczek Paweł, 
Przewoźnik Marcin, Kucz 
Józef, Przewoźnik Marcin, 
Rembierz Paweł.
OKUPACJA 1939-1945:
Brandmeister Stareczek Wilhelm
LATA 1945-2005
Prezesi: Wieczorek Emil, To-
mala Klemens, Repeć Kazi-
mierz, Parkitny Antoni, Ry-
chły Mieczysław, Głowacki 
Stefan, Gonszcz Norbert, La-
mik Bronisław.
Naczelnicy: Kucz Józef, Rem-
bierz Paweł, Klima Emanuel, 
Wieczorek Czesław, Gonszcz 
Norbert, Rupa Edward, Kucz 
Robert.

OBECNY ZARZĄD: pre-
zes: Lamik Bronisław, 
naczelnik: Kucz Robert, 
zast-ca nacz.: Andrzej Ko-
kot, skarbnik: Czesław 
Wieczorek, członkowie za-
rządu: Dariusz Dudziak, 
Tomasz Głowacz, Jerzy 
Lenard oraz gospodarz: 
Edward Rupa 
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w Lędzinach. W 1976 roku, w wyniku połączenia Gminnych 
Spółdzielń: Bieruń, Imielin, Lędziny i Wyry powstaje Spół-

dzielnia pod nazwą Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
Tychy -Bieruń. Rok później, odłączyła się Gminna Spółdzielnia 
Imielin  a przyłączone zostają Gminne Spółdzielnie Bojszowy i 
Kobiór. Tak powstaje największa Spółdzielnia w kraju, której pre-
zesem  był: Bolesław Brzezicki, a wiceprezesami Piotr Świder-
ski, Paweł Fityka i później Jacek Jeleń oraz Marta Wolska.
Po przemianach polityczno gospodarczych w kraju, w 1990 roku  
-Spółdzielnia zmienia nazwę z Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” Tychy-Bieruń na Spółdzielnię Usługowo -Handlową 
„Jedność” w Bieruniu. Wkrótce jednak Spółdzielnie Kobiór, Boj-
szowy i Wyry się usamodzielniły a  “Jedność” z  jednej z najwięk-
szych w kraju, stała się Spółdzielnią  średniej wielkości. 
W ciągu tych lat, w Spółdzielni było wielu członków i działaczy 
ruchu spółdzielczego. Tu należy wymienić takie nazwiska jak: 
długoletniego przewodniczącego rady nadzorczej Spółdzielni 
„Bieruń” - Franciszka Banota, Wiktora Wolnika, Józefa Ko-
curka czy obecnego na WZCz Ludwika Wioska. Do wyróżnia-
jących się spółdzielców należeli również: wieloletni przewodni-
czący rady nadzorczej Stanisław Pardygał, jego następca Syl-
wester Łakota oraz Piotr Hachuła, Władysław Kołczek, Kon-
rad Miśka, Jan Nagi, Józef Nazar, Józef Rygiel, Henryk Ko-
lonko, Józef Ulman, Alfred Pierchała, Alfons Sosna i wielu in-
nych.
Po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej i Sprawozda-
nia Komisji Rewizyjnej,  przegłosowano wniosek o udzielenie  ab-
solutorium dla Prezesa Spółdzielni. Następnie rozpoczęła się dys-
kusja nad sprawozdaniami, kierunkami działania i podziałem nad-
wyżki bilansowej zakończona podjęciem uchwał.

Miłą częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń. Odznakę 
Zasłużony dla Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” otrzymały 
panie: Elżbieta Bojdoł, Anna Bryjok i Maria Handy. Odznakę 
Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego otrzymali: Cecylia Ko-
ziołek, Paweł Ledwoń i Maria Długajczyk. Przyznano również 
wyróżnienia za długoletni staż członkowski które otrzymali: Ka-
zimiera Anderwald, Ludwik Wioska, Adelajda Synowiec, Pa-
weł Mikolasz i Stanisław Pardygał. Z kolei wyróżnienie za dłu-
goletni staż pracy w samorządzie spółdzielczym otrzymali: Maria 
Latocha i Piotr Hachuła. 
Przy okazji Jubileuszu, Spółdzielnia wystąpiła również o nada-
nie odznaczeń państwowych -Srebrnego Krzyża Zasługi dla Ma-
rii Latocha oraz Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski kl.V 
dla Piotra Hachuła.  

W uroczystym Walnym Zgromadzeniu Członków udział wzięli: 
Andrzej Żochowski – dyrektor Krajowego Związku Rewizyjne-
go Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Ludwik Jagoda – bur-
mistrz Miasta Bieruń, Jan Podleśny – zastępca burmistrza Miasta 
Bieruń, Władysław Trzciński – burmistrz Miasta Lędziny, Hele-
na Pawełczyk – Prezes Spółdzielni „Mysłowice”, Józef Gawlik 
– prezes Spółdzielni Wilamowice a jednocześnie z-ca przewodni-
czącego Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielń i członek 
Krajowej Rady Spółdzielczej Warszawa, Stanisław Walkowicz 
– prezes Spółdzielni Brzeszcze a zarazem członek Krajowej Rady 
Spółdzielczej w Warszawie.
Gośćmi szczególnymi byli zaproszeni długoletni pracownicy 
i spółdzielcy: Marta Łabuś, Maria Rembierz i Andrzej Josse.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Członków odbyła się 
część artystyczna z udziałem zespołu Mirka Jędrowskiego z pro-
gramem „Śląskie granie i śpiewanie”.

Jubileusz Spółdzielni

Kolejne zebranie członków Bieruńsko Lędzińskiej Izby Prze-
mysłowo Handlowej tradycyjnie już odbyło się w siedzibie 
Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Ścierniach.
Podczas spotkania 10 maja które prowadził prezes Izby Grzegorz 
Nowak - uwagę naszych przedsiębiorców zajęły trzy główne te-
maty. Rafał Musner z Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach  
przedstawił stan bezrobocia w naszym powiecie i po raz kolejny 
okazało się, że jest ono najniższe  w okolicy i jedno z najniższych 
w województwie. Ponieważ jednak oczekiwania pracodawców i 
pracobiorców nie zawsze są takie same  przedsiębiorcy mieli oka-
zję poznać programy i instrumenty którymi posługuje się PUP w 
zwalczaniu bezrobocia. 
Na podobny temat wypowiadała się Lidia Żurek dyrektor Po-
wiatowego Ośrodka Pomocy Rodzinie,  która niestety nie miała 
dobrych wieści. Polityka państwa zmierza w takim kierunku, że 
przepisy i warunki dotyczące zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych są coraz bardziej niekorzystne dla przedsiębiorców. To z ko-
lei odbija się niekorzystnie na możliwości zatrudnienia niepełno-
sprawnych.
W kolejnym punkcie obrad wicestarosta Bernard Bednorz 
przedstawił przygotowania do zaplanowanych na czerwiec Tar-
gów Przedsiębiorczości i Ekologii w Imielinie. Odzew ze stro-
ny członków Bieruńsko Lędzińskiej Izby Przemysłowo Handlo-
wej jest bardzo duży  i coraz więcej przedsiębiorców uczestniczy 
w tej dorocznej promocji. 
Na zakończenie odbyła się prezentacja firmy IGLOBUD któ-
ra jest wiodącym producentem samonośnych obiektów tune-
lowych. 

Przedsiębiorcy
w Ścierniach

Co pewien czas podajemy na łamach “Rodni” dane statystycz-
ne dotyczące bezrobocia. Zjawiskiem tym zajęła się kolejny raz 
również Rada Miejska, rozpatrując je w połączeniu  z lokalnym 
rynkiem pracy. Opierając się na danych statystycznych przesyła-
nych co miesiąc przez Powiatowy Urząd  Pracy w Tychach nale-
ży przekazać, że na koniec kwietnia br. zarejestrowanych było 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 985 bezrobotnych mieszkań-
ców Bierunia, w tym 566 kobiet. Prawo do zasiłku posiada 111 
osób, czyli niewielu. W ogólnej liczbie podanej wyżej 719 po-
przednio pracowało. Na stałym poziomie utrzymuje się liczba 
bezrobotnych do 25 roku życia, jest ich 293.
Po raz pierwszy podajemy liczbę bezrobotnych powyżej 50 
roku życia, których jest 104. Długotrwale bezrobotnych jest 548 
mieszkańców. W miesiącu sprawozdawczym zarejestrowało się 
89 osób, podczas gdy wyrejestrowano 60 znajdujących zatrud-
nienie.
Nie ulega wątpliwości, że zachodzi potrzeba pogłębienia wie-
dzy na temat różnych problemów bezrobocia poczynając od jego 
struktury. Pozwoli to na precyzyjniejszą ocenę  i działania aby 
ograniczać to zjawisko.
To, że po krótkotrwałym kilkumiesięcznym wzroście liczby bez-
robotnych i przekroczeniu psychologicznej bariery 1.000 osób, 
odnotowany spadek nie daje jeszcze podstaw do pełnego optymi-
zmu. Będzie on możliwy wówczas, kiedy na rynku pracy pojawią 
się kolejne roczniki absolwentów szkół średnich i wyższych i nie 
spowodują wyraźnego wzrostu ogólnej liczby bezrobotnych, tak 
jak to miało miejsce w ubiegłym roku, co wówczas pozwalało na 
wnioskowanie, że osoby te wchłonął rynek pracy.J.S.

Bezrobocie w liczbach

Trwają przygotowania do VI POWIATOWYCH  IGRZYSK OSÓB NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH LĘDZINY’2005, które odbędą się 25 maja (w 
środę) na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego “Lędziny”.
Uroczystą inaugurację, na wzór otwarcia prawdziwej olimpiady, za-
planowano na godz. 9.30.

Tradycja Igrzysk Osób Niepełnosprawnych sięga roku 1999, gdy po raz 
pierwszy zorganizowane zostały lokalne zawody dla osób niepełnospraw-
nych. 
Impreza ta jest przede wszystkim przepełnionym serdecznością, ciepłem i 
szczerą radością spotkaniem, wspaniałym festynem i zabawą dla wszyst-
kich. Głównym celem Igrzysk jest aktywizacja osób niepełnosprawnych 
i integracja organizacji działających na rzecz tych osób, skupienie uwagi 
społeczności powiatu na problemach niepełnosprawności, a także integra-
cja mieszkańców ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, ich opieku-
nów oraz pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych, rehabi-
litacyjnych i edukacyjnych. 
W bieżącym roku  już po raz szósty możemy spotkać się w tak szczytnym 
celu. Liczba uczestników w poprzednich latach przekroczyła nasze naj-
śmielsze oczekiwania, co przepełnia nas, organizatorów - dumą i radością. 
Sukces tego wydarzenia uświadomił nam jednak jak szeroką sferę obejmu-
je niepełnosprawność oraz nauczył, jak dostrzegać i odczytywać potrzeby 
ludzi obarczonych jej brzemieniem - mówi Lidia Żurek, główny organiza-
tor imprezy, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Lędzinach. 
Tegoroczne Igrzyska będą zawodami rozgrywanymi  w sześciu katego-
riach sportowych, dostosowanych do wieku i rodzaju dysfunkcji uczestni-
ków. Igrzyska - to zdobywanie prawdziwych trofeów (medali, pucharów i 
nagród); to impreza, w której co roku uczestniczy około czterystuosobowa 
grupa zawodników (w tym roku 17 drużyn) z powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego, z  Tychów, Mysłowic, Katowic, Mikołowa.

Droga do 
absolutorium

Wkrótce igrzyska

1

We wszystkich gminach oraz innych jednostkach samo-
rządu terytorialnego ostatnie dni kwietnia to ubieganie 
się o uzyskanie absolutorium przez prezydentów, burmi-
strzów, wójtów czy starostów. Dla dziennikarzy to kopal-
nia informacji zwłaszcza, gdy organy uchwałodawcze i 
wykonawcze znajdują się w konflikcie. Instytucja abso-
lutorium  to akceptacja realizacji budżetu za rok kalen-
darzowy. Dotyczy ona działalności aparatu wykonawcze-
go gminy i odnosi się do aspektów prawno-ekonomicz-
nych. Zanim dojdzie do oceny przez Radę sprawozda-
nia oraz spełnienia innych wymogów formalnych w gmi-
nie jako żywym organiźmie toczy się życie społeczno-go-
spodarcze. Aby poświęcić uwagę absolutorium niezbędne 
jest przybliżenie całego procesu, poczynając od uchwale-
nia budżetu, czego nie czynią dziennikarze pisząc o abso-
lutorium.
Projekt budżetu przedstawia Radzie Miejskiej Burmistrz 
i jest to jego wyłączne niezbywalne prawo. Rada Miejska 
za pośrednictwem komisji pracuje na projekcie, dążąc do 
wypracowania jego ostatecznej wersji. Prace te musi za-
kończyć do 30 marca roku, którego budżet dotyczy. Jest 
to termin końcowy.
Uchwalenie budżetu to z reguły osiągnięcie kompromi-
su pomiędzy Radą i Burmistrzem. W gminach, w których 
istnieje konflikt pomiędzy wyżej wymienionymi organa-
mi, każdy pretekst jest dobry do destrukcji. Bez względu 
na to kto ma rację, dzieje się to ze szkodą dla społeczności 
lokalnej. Uchwalenie budżetu przez Radę należy trakto-
wać jako przyjęcie rzeczowo-finansowej realizacji zadań 
w nim zawartych. Zapominanie o tym przy ocenie wyko-
nania budżetu należy uznać, za udawanie, że radni nie po-
noszą odpowiedzialności moralnej, bo innej nie można 
im przypisać. Przykładem takiej sytuacji jest niszczejący 
obiekt budowanej wyższej szkoły w Tychach. Bez wgłę-
biania się w istotę można stwierdzić, że tak duży temat in-
westycyjny nie spadł z nieba. Kompetentne osoby wpro-
wadziły go do budżetu i kompetentne miały możliwość 
śledzenia realizacji. Budżet gminy nie jest i nie może być 
sztywny. Na ogół zmieniany jest 10 lub więcej razy. Zmia-
ny wprowadzane do budżetu w zdecydowanej większości, 
to wymóg wynikający z przepisów, a nie krótkowzrocz-
ności. Budżet może być skonstruowany w sposób ostroż-
ny lub przesadnie ambitny. W pierwszym przypadku ist-
nieje pole manewru. W drugim to prosta droga do inten-
sywnego zadłużania i budowania w oparciu o kredyty. Re-
alizacja kilku budżetów w taki sposób może spowodować, 
że Rada następnej kadencji zostanie pozbawiona możli-
wości kreowania ambitnych zamierzeń i zajmie się wy-
łącznie spłacaniem zaciągniętych zobowiązań przez po-
przedników. Ustalanie wielkości budżetu to branie pod 
uwagę szeregu elementów. Tylko część z nich po stronie 
dochodów jest możliwe do ustalenia w zbliżonej wielko-
ści. Pozostałet elementy dochodów to kierowanie się du-
żym prawdopodobieństwem. Kierując się realiami moż-
na stwierdzić, że bardzo trudno liczyć na duże nieoczeki-
wane dochody. W dotychczasowej działalności samorzą-
du terytorialnego w naszym województwie tylko Czeladź 
miała taką przyjemność. Do budżetu tego miasta wpłynęły 
środki ze sprzedaży gruntów pod budowę supermar-
ketu „Real” w wielkości dwóch rocznych budżetów. 
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Brawo 
Ściernianeczki!!!
Sukcesem zakończył się występ zespołu “Ściernianeczki” na 
Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych “Złoty 
Kłos” w Zebrzydowicach zorganizowanym pod patronatem 
Marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego
W Przeglądzie udział brało 95 zespołów oraz 16 solistów. Ścier-
nianeczki za przedstawiony obrzęd pt.: “Glina ino glina” którego 
scenariusz napisała pani Małgorzata Żółneczko otrzymał 2 miej-
sce. Główne role w spektaklu zagrali: Konrad Wróbel, Jan Droz-
dek, Teresa Duży, Bogusława i Jerzy Klekot oraz Betina Krzy-
kawska. Gratulujemy!!!

Dom Kultury “GAMA”
zaprasza dzieci, młodzież

i osoby dorosłe
na zajęcia stałe:

Zajęcia taneczne – prowadzący Adam Paluchowski

Klub Tańca Towarzyskiego „Elita” dla zaawansowanych
Odpłatność: 20 zł/miesięcznie- 16 godz. Wtorki i czwart-
ki godz. 19.30-21.30

Klub Tańca Towarzyskiego „Junior” dla początkujących
Odpłatność: 20 zł/miesięcznie- 12 godz. Wtorki godz. 
18.15- 19.30 i piątki godz. 18.30-20.00

Grupa Tańca Nowoczesnego „Show Dance”
Zajęcia nieodpłatne 6 godzin miesięcznie
Piątki godz. 17.00 – 18.30

Zespoły muzyczne – prowadząca Jolanta Grześlak

Młodzieżowy Zespół Muzyczny „Cover Band”
Środy godz. 17.00 – 19.00

Sekcja gitarowa
Czwartki godz. 17.00 – 18.00

Zespół „Folk Band” – prowadzący Krzysztof  Myalski
Zapraszamy wszystkich chętnych umiejących grać na in-
strumentach dętych (trąbka, saksofon, klarnet, flet) oraz 
na gitarze akustycznej w stopniu podstawowym, do nowo 
powstałego zespołu.
Środy godz. 19.00 – 21.00 Zajęcia nieodpłatne.

Nauka gry na instrumentach klawiszowych i gitarze
– prowadząca Jolanta Grześlak
Odpłatność 60 zł/miesięcznie – 8 x 0,5 godz.

Zajęcia plastyczne  – prowadząca Danuta Kurdzie – Ka-
sprzak
Wtorki i czwartki godz. 16.00 (gr. młodsza) godz. 19.00 
(gr. starsza)
Godz. 17.30 – 19.00 (gr. Grafiki)
Zajęcia nieodpłatne
Zobacz też stronę www.um.bierun.pl/~bok

Zajęcia Taneczne „FANTOM”
-prowadząca Joanna Lorens i Bożena Nir-Nowak
Wtorki godz. 16.00 – 18.00
Zajęcia nieodpłatne

Aerobik dla dorosłych – prowadząca Agnieszka Pala
Poniedziałki godz. 19.00 – 20.00
Odpłatność 20 zł./miesięcznie. Zapisy

Kurs Tańca Towarzyskiego I i II stopnia
- prowadzący – Agnieszka Pala i Adam Paluchowski
Odpłatność 50 zł./za kurs – 12 godz.

W drugi dzień święta Zesłania Ducha Świętego, tradycyjnie 
zwanych Zielone Świątki, na grobli - zapłonęło ognisko, sym-
bol światła i darów Ducha Świętego. 
Już 3 rok mieszkańcy Bierunia zebrali się wokół tego światła, 
aby wspólnie świętować.
Organizatorem był Bieruński Ośrodek Kultury. 
W chwili gdy zapłonęło ognisko, słowo do mieszkańców po-
wiedział Przewodniczący Rady Miejskiej - Jan Wieczorek. 
W ten ciepły majowy wieczór, wspólnym rozmowom i zabawie 
towarzyszył zespół Bieruńskie Bajery. 
Chcemy aby ten zwyczaj stał się tradycją naszego miasta. 

Ognisko na grobli



10 RODNIA · 20 MAJ 2005 r. 11RODNIA · 20 MAJ 2005 r.

MAGAZYN SZKOLNYSPOŁECZEŃSTWO

Jean Sassan
„Majjada - kobieta Iraku”

Książka opisuje autentyczną historię irackiej dziennikarki wię-
zionej za rządów Saddama Husajna.
Majjada al-Askari wywodzi się ze starej arystokratycznej ro-
dziny, zasłużonej w walce o niepodległość Iraku. Dzięki temu 
udaje się jej zrobić karierę dziennikarską, mimo, że nie należy 
do rządzącej partii Bass. Kiedy jednak poznaje zdegenerowa-
ny świat polityków Saddama Husajna, wycofuje się z zawodu i 
zaczyna prowadzić niewielki zakład drukarski. Jest praworząd-
ną obywatelką, to nie chroni jej przed aresztowaniem bez poda-
nia powodów. Przesłuchaniom towarzyszą wyszukane tortury. 
Że jej los jest udziałem wielu Irakijczyków, przekonuje się w 
więzieniu, gdzie poznaje tragiczne historie aresztowania i prze-
słuchiwania kobiet cienia- współtowarzyszek z celi. Majjadzie 
dzięki rodzinnym powiązaniom udaje się ujść z życiem, ale co 
z innymi ofiarami więziennych oprawców? Czy kobiety cienia 
doczekały upadku reżimu Saddama Husajna?

Jeszcze o „Kodzie...”
W jednym z numerów „Rodni” poleciliśmy książkę dostępną w 
bieruńskich bibliotekach, mianowicie “Kod Leonarda da Vinci” 
Browna. Powieść ta wzbudza masę sensacji, polemik. Podobnie 
było z recenzją, nie spodziewaliśmy się, że spotka się ona z tak 
wielkim atakiem i oburzeniem.
Jeżeli polecanie tego utworu jest dla kogoś czymś negatyw-
nym, nieodpowiedzialnym, obrazoburczym, to bardzo prze-
praszamy.
Prosimy jednak pamiętać, że książka Browna, to powieść, nie 
dzieło o charakterze naukowym. To nie opis rzeczywistości, hi-
storii, ale fikcja literacka, świat stworzony przez autora, wy-
myślony. Jest to utwór napisany sprawnie, trzymający w na-
pięciu,  tajemniczy, wciągający, mówiąc kolokwialnie, “fajny” 
i to wszystko.
Czy warto toczyć spory, dyskusje, które robią z tej książki nie-
potrzebną sensację, coś więcej niż w rzeczywistości?  Traktuj-
my książkę i teorie wygłaszane przez bohaterów, jak fikcję lite-
racką, bo tym jest, niczym innym. 

Bieruński Ośrodek Kultury

WOJAŻER POKAZUJE EUROPĘ
W pierwszą rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej i Dzień 
Europy Szkoła Podstawowa nr 3 uczciła uroczystą imprezą, która 
odbyła się 10 maja.
Uroczystość pod hasłem: „Europa w szkole, szkoła w Europie” zo-
stała przygotowana przez Klub Europejski  „Wojażer” wraz z opie-
kunami. 
Była to już trzecia edycja imprezy równie ciekawa jak poprzednie. 
Tym razem do zwiedzania krajów Unii Europejskiej zaprosili wi-
dzów przewodnik i Europa (ubrana w niebieską suknię i koronę z 
żółtych gwiazd) podróżujący balonem.
Zaproszeni goście - burmistrz miasta Bierunia - Ludwik Jagoda, 
zastępca Przewodniczącego Rady Miasta - Ryszard Piskorek, dy-
rektor Ośrodka Edukacji - Krystyna Czajowska, przewodnicząca 
Rady Rodziców - Krystyna Karakuszka oraz rodzice - mieli oka-
zję przenieść się w starożytny świat bogów i zobaczyć Zeusa, Ate-
nę, Hadesa czy Syzyfa pchającego potężny kamień. 
Podróżując po Europie podziwiali charakterystyczne tańce niektó-
rych krajów: zorbę, kankana, flamenco, w Anglii zobaczyli występ 
zespołu The Beatles.
Do Francji zaprosił znany kucharz Pascal, który poczęstował fran-
cuskimi bagietkami z serem camembert. 
Dzieci z ciekawością obejrzały także występ postaci z baśni H. Ch. 
Andersena.
Podróż zakończyła się oczywiście w Polsce, gdzie przewodnicy 
zostali powitani chlebem i solą oraz zaproszeni do wspólnej pio-
senki: „Europo witaj nam”

ZE SPORTU
6 maja w zawodach rejonowych w piłce nożnej drużyna SP-3 za-
jęła II miejsce.
11 maja w turnieju piłki nożnej Coca-Cola Cup 2005 w II rundzie 
eliminacyjnej drużyna naszej szkoły w składzie: Marcin Mach-
nik, Roger Błaszczyk, Robert Kachel, Adam Klaja, Jakub Ko-
coń, Mateusz Krzemień, Piotr Gaćkowski, Marcin Malcharek, 
Mateusz Pastuszka również zajęła II miejsce. Gratulujemy za-
wodnikom i ich trenerowi panu Andrzejowi Balonowi. 

Irena Panfil

DZIEŃ ZIEMI
Jak co roku, w naszej szkole obchodziliśmy uroczyście Dzień Zie-
mi. Przygotowania rozpoczęliśmy wcześniej. Wszystkie klasy po-
sprzątały dokładnie teren wokół szkoły. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej dostarczyło nam worki i rękawiczki oraz 
zajęło się wywozem śmieci.
Dzieci przygotowały się do konkursów. 12 kwietnia odbył się kon-
kurs wiedzy ekologicznej dla klas III -VI. Brało w nim udział 156 
uczniów. Uczniowie starsi musieli wykazać się też wiedzą na te-
mat inwestycji ekologicznych realizowanych w naszym mieście. 
Najlepsi w kategorii klas III: 1 miejsce Rafał Parysz i Szymon 
Błotny z klasy 3d oraz Marcin Noras i Maurycy Koćwin z 3c, 2 
miejsce Mateusz Hamerla i Mateusz Nita 3b, 3 miejsce Jakub 
Borkowski i Ania Strączyńska z 3a; z klas IV: 1 miejsce Eweli-
na Łukawska 4f, 2 miejsce Iga Karwat 4c, 3 miejsce Marta Ba-
inka 4c i Michał Żabicki 4a; z klas V: 1 miejsce Łukasz Rumiń-
ski 5b, 2 miejsce Jakub Łopuszyński 5b, 3 miejsce Mateusz Do-
bry 5e; z klas VI: 1 miejsce Łukasz Okoń 6c, 2 miejsce Katarzy-
na Jankowska 6b, 3 miejsce - Michał Bainka 6f. Konkurs pla-
styczny dla klas I -VI, był w tym roku przeprowadzony pod ha-
słem „Rośliny i zwierzęta naszego miasta”. Nagrody z klas I - III 
otrzymali: 1 miejsce Paulina Witoszek 3b, 2 miejsce Agata Lem-
part 3b, 3 miejsce Aneta Sontag 2c i Szymon Ryszka 3b; wy-
różnienia: Kamil Bandura 3b, Patrycja Niesyto 3b, Bartłomiej 
Duczmal 2c, Mateusz Nita 3b. Klasy IV -VI: 1 miejsce Maja Si-
nica 5c, 2 miejsce Marta Bainka 4c, 3 miejsce Agata Ficek 6d i 
Joanna Guznar 6d; wyróżnienia: Marta Gibowska i Kamil Ka-
miński 6f, Joanna Błażek 5a, Aneta Piątek 5a.
Uczymy dzieci od najmłodszych lat, że baterie muszą być zbierane 
oddzielnie i oddawane w czasie zbiórki materiałów niebezpiecz-
nych. Odbył się też po raz drugi konkurs na zbiórkę zużytych bate-
rii dla klas I -VI. W konkursie uczestniczyło 10 klas młodszych ( w 
tym jedna  klasa 0). Najwięcej baterii zebrali: Martyna Seweryn 
5b, Weronika Pokora 5a, Paulina Wróbel 4e. W rywalizacji kla-
sowej 1 miejsce zajęła klasa 5b, 2 miejsce 4a, 3 miejsce 3b. 

EKOLOGICZNY KONKURS
22 kwietnia nasza szkoła zorganizowała II Powiatowy Konkurs 
Ekologiczny. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą ekologiczną 

oraz znajomością zwierząt i roślin żyjących w naszym rejonie ko-
rzystając z literatury: „Ścieżka dydaktyczno- przyrodnicza po gro-
bli Stawu Kopańskiego w Bieruniu” Pozycję tę otrzymali wszy-
scy nauczyciele przyrody powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Była to 

promocja użytku ekologicznego utworzonego w 1998 roku w na-
szej gminie. Konkurs był też okazją do wymiany doświadczeń na 
temat organizacji Dnia Ziemi w szkołach powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego. Zwycięzcami konkursu zostali: Aleksandra Łasut 
i Estera Matyjasik SP 3 Bieruń (opiekun: Grażyna Długosz), 
2 miejsce Marek Prus i Ireneusz Czernik SP 2 Imielin (opiekun: 
Marta Poprawska-Rak), 3 miejsce Agnieszka Gruca i Michał 
Bainka SP 1 Bieruń (opiekun: Irena Kowal). Nagrody - książki 
przyrodnicze dla wszystkich uczestników konkursu ufundowało 
Starostwo Powiatowe. 
Konkursy ekologiczne cieszą się dużym powodzeniem wśród 
uczniów, a tak liczny udział dzieci to efekt pracy nauczycieli przy-
rody i nauczania zintegrowanego oraz zachęcające do udziału, 
piękne nagrody książkowe. O przyrodę dbamy nie tylko z oka-
zji Dnia Ziemi, dzieci przez cały rok uczą się dostrzegać jej pięk-
no, dbają o czystość i zieleń, zbierają surowce wtórne: makulatu-
rę, baterie, tonery. 
Oprócz konkursów szkoła zorganizowała spotkanie uczniów z 
przedstawicielami Koła Łowieckiego „Łabędź” panem Karolem 
Gorywodą oraz panem Zenonem Adamikiem. 

Powstaje
klasa sportowa
Dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Bieruniu prowadzi zapisy dla 
uczniów spoza rejonu szkoły do klasy sportowej w roku szkol-
nym 2005/2006 -siatkówka dziewcząt.
Oferujemy w kl. II i III dodatkowo naukę drugiego języka (ję-
zyk niemiecki). Zajęcia odbywać się będą w nowo powstałej 
pełnowymiarowej hali sportowej. 
Spotkanie z rodzicami i test sprawnościowy dla kandydatek 
do tej klasy odbędzie się dn.02.06.2005r. o godz. 16.00 w na-
szym gimnazjum.

Kontakt pod telefonem (032) 216-21-38. 

Rekordowa ilość 
crossowiczów

III edycja Crossu o “Puchar Bur-
mistrza” Bierunia jest już hi-
storią. Impreza tym razem ze 
względu na trwającą budowę 
hali sportowej przy Gimnazjum 
nr 1 odbyła się na terenie boiska 
piłkarskiego KS “Piast” w Bie-

runiu. Liczba zawodników bio-
rących udział w tegorocznej im-
prezie przekroczyła  wszelkie 
oczekiwania. W dwunastu bie-
gach na dystansach od 800 m do 
2300 m wystartowało łącznie ok. 
260 biegaczy 

Biblioteka poleca...
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i Ariel Nowak. Gratulujemy sukcesu młodym artystom oraz p. 
Bożenie Nir-Nowak, p. Katarzynie Ćwiękale i p. Bożenie Ty-
blewskiej - nauczycielkom, które przygotowywały ich do konkur-
su. Najlepszy wynik osiągnęliśmy także w międzyprzedmiotowym 
konkursie „Jeden z dziesięciu” odbywającym się w Imielinie. Jego 
autorem był Gabriel Kulski, zaś do konkursu został przygotowany 
przez p. Magdalenę Goraus.

l Po trudach związanych z testami gimnazjalnymi mogliśmy od-
począć, uczestnicząc w Ekogimnazjadzie z okazji Dnia Ziemi, któ-
ra stała się już tradycją Gimnazjum nr 2 w Bieruniu. 28 kwietnia 
gimnazjaliści, grono pedagogiczne i zaproszeni goście mogli zoba-
czyć przedstawienie przybliżające problem zanieczyszczenia wody. 
Program artystyczny zaprezentowali uczniowie klasy 1b, przygoto-
wani przez p. Teresę Kowalczyk. Następnie, trzyosobowe druży-
ny klas drugich rywalizowały w turnieju ekologicznym „Ekogimna-
zjada” przygotowanym i prowadzonym przez p. Agnieszkę Wadas, 
p. Joannę Gawor, p. Teresę Kowalczyk, oraz p. Magdalenę Go-
raus. Oprawą multimedialną konkurencji zajął się p. Adam Ślezio-
na. Tematyka turnieju dotyczyła wody. Drużyny prezentowały ga-
zetki szkolne związane z ochroną wody i jej znaczeniem w przyro-
dzie. Zawodnicy musieli m.in. wykazać się znajomością gatunków 
ptaków wodnych, etapów oczyszczania ścieków, sposobów przy-

gotowania roztworów wodnych np.: wody królewskiej i utlenionej, 
a także znać najbardziej słone morze i najgłębsze jezioro w konku-
rencji „rekordy wody”. Duże wrażenie zrobiła ostatnia konkuren-
cja „Ekogimnazjady” przygotowana przez chór nauczycielski, któ-
ry zaprezentował wiązankę przebojów. Zadanie polegało na wyszu-
kaniu kryjących się pod znanymi melodiami, słów określających 
różne formy wody. Zwycięzcami turnieju zostali zawodnicy z kla-
sy 2a: Kamil Dworakowski, Wojciech Ficek i Mateusz Janecki, 
drugie miejsce zajęli reprezentanci klasy 2b: Grzegorz Gruca, Wi-
told Labus, Damian Pudełko, trzecie - uczniowie klasy 2c: Edyta 
Kula, Agnieszka Seweryn, Paweł Tułaczko. Uczestnicy turnieju 
zostali nagrodzeni książkami ufundowanymi przez Referat Ochro-
ny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Bieruniu, 
oraz pamiątkowymi dyplomami.
Przed nami kolejne wyzwania, konkursy i quizy, w których, jeste-
śmy pewni, nasi uczniowie pokażą się z jak najlepszej strony.

KC, AW

DZIEŃ ZIEMI
l Tegoroczny Dzień Ziemi w Gimnazjum nr 1 uświetniła bardzo 
interesująca inscenizacja pt. „Śpiewam Tobie Ziemio”. Uczniowie 
klasy ekologicznej oraz klas: 2c, 2f, 1e, 3d i 3g pod opieką pań Ja-
niny Dudy i Stanisławy Furtak przedstawili w bardzo wymowny 
sposób dzisiejsze problemy ekologiczne naszej planety. Kacper 
Garyga z klasy 2e znakomicie wcielił się w główną rolę odgrywa-
jąc „zło” - człowieka, który źle pojmuje swoje miejsce i rolę wśród 
innych istot na ziemi. Oprawę muzyczną przedstawienia przygo-
towała pani Joanna Cichowska wraz z szkolnym chórkiem, opra-
wę plastyczną - pani Danuta Kurdziel-Kasprzyk, a choreogra-
fię - uczennice: Klaudia Jastrzębska 2e, Malwina Okruta 2e, 
Agnieszka Pajkusz 2c i Anna Lysko 2c. 
Podczas akademii wręczono nagrody ufundowane przez Urząd 
Miasta laureatom konkursów przeprowadzonych przed Dniem 
Ziemi. W konkursie chemiczno-ekologicznym 1 miejsce zdobył 
Dominik Kubicki 3b, 2 miejsce - Elżbieta Piela 3a i Maciej Sło-
ciński 3b, 3 - Marta Kądzioła 3d, 4 - Jakub Białas, wyróżnie-
nia otrzymali: Krzysztof Lamik 3e, Anna Krella 3b, Anna Pła-
wecka 3d, Michał Klima 3e. W konkursie „Raport na temat sta-
nu środowiska w Bieruniu” wyróżnienia otrzymały: Ewelina Ja-
nusz 2e, Karolina Bartosz 2e i Klaudia Moskalik 2e. Wyróżnie-
nia w konkursie „Uczeń przyjacielem zwierząt” otrzymali: Kata-
rzyna Kania 2e, Klaudia Jastrzębska 2e, Malwina Okruta 2e, 
Krzysztof Cimała 2e. Wyróżnienia w konkursie „Raport na temat 
stanu środowiska w Bieruniu” i „Uczeń przyjacielem zwierząt” 
otrzymały: Anna Włodarczyk 2e, Anna Ligocka 2e, Martyna 
Janusz 2e. W konkursie plastycznym „Wiosna” 1 miejsce zdoby-
ła Żaneta Czepczor 3b, 2 - Anna Lysko 2c i Zofia Kurzydem 1c, 
a 3 - Katarzyna Kania 2e i Aleksandra Sałata z 1b. Najaktyw-
niejsi ekolodzy również otrzymali nagrody i wyróżnienia, a byli 
to: Krzysztof Szromek 2e, Grzegorz Bielański 2e, Bartłomiej 
Rzodeczko 2e i Wojciech Jaromin 2e.
l Dodatkowo też dwóch uczniów z klasy 3b: Dominik Kubicki 
i Maciej Słociński reprezentowali w tym dniu nasze gimnazjum 
w Międzyszkolnym Konkursie Chemiczno-Ekologicznym w Ty-
chach gdzie zajęli 2 miejsce.

(awd)

MAGAZYN SZKOLNY PUBLICYSCYKA

l Ostatnie tygodnie dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Bieruniu ob-
fitowały w wiele emocji. Po trzech latach wysiłku trzecioklasiści 
mogli sprawdzić swą wiedzę na egzaminie gimnazjalnym w czę-
ści humanistycznej i matematyczno- przyrodniczej. Nie inaczej 
było z ich młodszymi kolegami, którzy pisali testy sprawdzające po 
pierwszej i drugiej klasie. Teraz wszyscy z niecierpliwością trzyma-
my kciuki oczekując na wyniki.
l Cieszyliśmy się także z sukcesu Natalii Gajewskiej, która zo-
stała posłanką na Sejm Dzieci i Młodzieży. Natalia jest jedną z 54 
osób z województwa śląskiego, które będą reprezentować nasz re-
gion. Uczennica napisała pracę na temat demokracji i wysłała ją, 
podobnie jak 586 uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i śred-
nich. Gratulujemy Natalii oraz p. Elżbiecie Domogale, która czu-
wała nad przebiegiem pracy.
l Wspaniałe wyniki odnieśliśmy także w IV Powiatowym Kon-
kursie Pięknego Słowa pod patronatem Przewodniczącego Rady 
Powiatu. W każdej z kategorii wiekowej znalazł się reprezentant 
naszej szkoły. I tak, wśród trzecioklasistów sukces odniosła Micha-
lina Sosna i Martyna Karwat, drugoklasistów Dominika Pode-
mska, zaś najlepsi wśród pierwszoklasistów byli Joanna Frank 

Tak dobrego interesu ni-
komu później nie udało się 

zrobić, czyli sprzedać grunt po 
tak wysokich stawkach za metr 
kwadratowy. Uchwalony przez 
Radę budżet znajduje uszcze-
gółowienie w układzie wyko-
nawczym. Mówiąc potocznie 
jest to poszufladkowanie zadań 
w zakresie rzeczowo finanso-
wym. Wydatkowanie środków 
z budżetu gminy oparte jest na 
ustawie prawo zamówień pu-
blicznych. Przepisy tej ustawy 
formalizują wiele problemów. 
Stosując ustawę można stwier-
dzić, że środki publiczne jaki-
mi są pieniądze budżetu gmi-
ny nie mogą podlegać dobro-
wolnemu wydatkowaniu. Pro-
cedury przetargowe to czynno-
ści czasochłonne. 
Jawność budżetu gminy powo-
duje, że na wszystkich szcze-
blach jego realizacji musi być 
możliwy dla kontroli. Często 
rozstrzygnięte przetargi na za-
dania wymagające znacznych 
środków są zaskarżane przez 
firmy, które przegrały. Pociąga 
to za sobą wydłużenie w czasie 
momentu zawarcia umowy na 
realizację. Drugą z podstawo-
wych ustaw dotyczących bu-
dżetu to ustawa o finansach pu-
blicznych. Zawiera ona szereg 
szczegółowych uregulowań do-
tyczących budżetu gminy.
Uchwalenie budżetu nie ozna-
cza, że zaplanowane w nim do-
chody znajdują się na rachun-
ku bankowym. To aby się zna-
lazły w oczekiwanej wysokości 
wymaga intensywnych wielo-
kierunkowych działań apara-
tu wykonawczego. Wskazane 
jest aby środki do budżetu gmi-
ny wpływały stabilnie. Pozwo-
li to na uniknięcie braku płyn-
ności. Klasycznym przykła-
dem takiej sytuacji były Lędzi-
ny na początku kadencji. Przy-
padki takie mogą wystąpić gdy 
kasa gminy jest pusta, a wy-
konawcy lub wręcz pracowni-
cy urzędu czekają na wypłatę. 
W trakcie realizacji budżetu re-
alne są sytuacje kumulowania 
w tym samym czasie płatno-
ści dla wykonawców zadań o 
dużej wartości. Sytuacje takie 

rozwiązywane są z reguły po-
przez zaciąganie krótkotermi-
nowych pożyczek przez gminę 
lub rozwiązywanie lokat termi-
nowych, o ile takie gmina po-
siada. Do budżetu jako nowe 
zadanie inwestycyjne nie może 
być nic wprowadzone dodatko-
wo bez wskazania źródła finan-
sowania. Oznacza to, że musi 
być pokrycie finansowe na re-
alizację zaplanowanych zadań. 
Budżet gminy podlega ciągłej 
kontroli zewnętrznej wykony-
wanej przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową, poczynając od 
projektu poprzez uchwalony 
budżet i wszystkie jego zmia-
ny, a kończąc na jego synte-
tycznym ujęciu w sprawozda-
niu burmistrza występującego 
o udzielenie absolutorium.
Wszystkie uwagi wnoszo-
ne przez organ kontrolny ja-
kim jest Regionalna Izba Obra-
chunkowa wymagają wyjaśnie-
nia. Niezależnie od tego, każda 
gmina podlega co pewien czas 
kontroli kompleksowej RIO 
lub w trakcie roku kontrolom 
problemowym. Kontrole ze-
wnętrzne wykonywane są m.in. 
przez Wojewodę i jego jednost-
ki zewnętrzne w zakresie za-
dań zleconych, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Urząd 
Skarbowy i szereg innych pod-
miotów mających umocowa-
nia do kontroli. Kontrola we-
wnętrzna z realizacji budżetu 
wykonywana jest przez kontro-
lera gospodarczego, czyli pra-
cownika, do którego obowiąz-
ków należy stałe wykonywanie 
kontroli różnych problemów. 
Zgodnie z wymogami ustawy 
o finansach publicznych dzia-
łalność aparatu wykonawcze-
go gminy podlega audytowi, o 
ile wielkość budżetu przekra-
cza 35 mln zł i takie stanowi-
sko przewidziano w strukturze 
Urzędu Miejskiego w Bieru-
niu. Kontrola realizacji budże-
tu oparta jest również w ramach 
struktury szeroko rozumianego 
Urzędu. Do wewnętrznej kon-
troli należy zaliczyć również 
praca komisji stałych Rady, w 
tym komisji rewizyjnej, która 

Droga do absolutorium wyłącznie to czyni. Przytoczo-
ny rys szczebli i zakresów kon-
troli powoduje,  że w zakresie 
realizacji budżetu nie ma do-
wolności.
Na przeszkodzie stoją różne 
ograniczenia i wymogi przepi-
sów szczegółowych. Działal-
ność wbrew ich postanowie-
niu może spowodować naru-
szenie dyscypliny finansów pu-
blicznych.
W ustawie o finansach pu-
blicznych wymieniono 19 czy-
nów polegających na narusze-
niu dyscypliny. Mówiąc krót-
ko zarówno burmistrz jak i inni 
pracownicy realizujący bu-
dżet mogą ponieść konsekwen-
cje nie tylko osobistego działa-
nia lecz również za zaniedbanie 
obowiązków w zakresie nadzo-
ru. Ustawodawca uściślił rygo-
ry odpowiedzialności  za naru-
szenie dyscypliny finansów pu-
blicznych. Znalazły się one w 
odrębnej ustawie, która wej-
dzie w życie 1 lipca 2005 roku.
Wracając do absolutorium i 
ocenie ekonomicznej wykona-
nia budżetu należy stwierdzić, 
że ustawodawca poza określe-
niem procedury nie ingeruje w 
decyzję Rady, bo ona ma głos 
ostateczny.
Brak wskazania płaszczyzn po-
woduje, że pozytywnie ocenio-
ne będzie np. wykonanie do-
chodów w 80 % jak i 150 % 
o ile rozbieżność w odniesie-
niu do budżetu po zmianach 
będzie miała swoje uzasadnie-
nie. To samo dotyczy wydat-
ków, czyli realizacji zadań. Za 
w pełni uzasadnione może być 
np. wstrzymanie wydatkowa-
nia środków własnych gminy, 
w sytuacji realnego pozyskania 
ich z zewnątrz. Ustawodaw-
ca poza obligatoryjnym powo-

ływaniem komisji rewizyjnej 
przewidział, że w jej skład win-
ni wejść radni, przedstawiciele 
wszystkich klubów, za wyjąt-
kiem przewodniczącego i jego 
zastępcy, lub zastępców. Pomi-
nął więc zupełnie przygotowa-
nie do wykonywania zadań np. 
nie wymaga przeszkolenie lub 
preferencji zawodowych. Speł-
nienie tego ostatniego wymo-
gu byłoby  w małych gminach 
bardzo trudne lub wręcz nie-
możliwe.
Brak jest również jakichkol-
wiek wymogów ile i jakie kon-
trole winna przeprowadzić ko-
misja rewizyjna, jaki procent 
budżetu po stronie dochodów 
i wydatków skontrolować itd. 
Pozostawione pole manewru 
to żywioł dla radnych, którzy 
mogą wypełnić je własnymi 
przekonaniami nie zawsze ko-
respondującymi z ekonomiczną 
stroną zrealizowanego budżetu. 
W sytuacji kiedy wniosek ko-
misji rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium jest negatywny  i 
negatywnie ocenione jest spra-
wozdanie z wykonania budże-
tu (np. błędy, nieścisłości, luki 
informacyjne itd.), Regionalna 
Izba Obrachunkowa prezentu-
jąca odmienne poglądy dele-
guje na sesję swojego przedsta-
wiciela, który przedstawi kole-
gium RIO stanowisko, czy nie 
pomylono działalności społecz-
no-gospodarczej ocenianej w 
aspekcie prawno-ekonomicz-
nym z polityczną. Przybliże-
nie tematu wydaje się potrzeb-
ne, więc w dalszej kolejności 
przedstawiona będzie czytelni-
kom sytuacja kiedy Rada, tak 
jak to miało miejsce w niektó-
rych gminach, nie udzieli abso-
lutorium.

J.S.

7



14 RODNIA · 20 MAJ 2005 r. 15RODNIA · 20 MAJ 2005 r.

OGŁOSZENIA

Wydawca: BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY; ISSN 1233-4987
Redaktor naczelny: Zbigniew Piksa; Adres redakcji: ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń, tel. 216-40-16;

rodnia@gazeta.pl; Nakład: 1100 egzemplarzy; Realizacja: Agencja Reklamowa Borgis
Poglady wyrażane na łamach Rodni są opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają punkt widzenia redakcji.

Za treść ogłoszeń, redakcja nie odpowiada. Niezamówionych materiałaów redakcja nie zwraca. Zastrzega też sobie 
prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów.

SPORT

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

 Wyjazd 6:30 200 koron na oficjalne wejścia

19 CZERWIEC Tatry Wysokie-Słowacja (“Polski Grzebień”-
przełęcz pod Gerlachem oraz wejście na szczyt  
Mała Wysoka” 2430m n.p.m. Trasa szlakami z 
Tatrzańskiej Polanki na Łysa Polanę. 

 12 godzinna trudna, nieco uciążliwa i czasochłon-
na, 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 kon-
dycji 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 
Chochołowskiej. 12 godzinna, niezbyt trudna ale 
uciążliwa i czasochłonna, wymagająca dobrej kon-
dycji fizycznej) 

11 WRZESIEŃ Tatry Zachodnie-Słowacja (“Baraniec” 2184m 
n.p.m. Trasa prowadzona szlakami wokół Doliny 
Żarskiej. 12 godzinna, niezbyt trudna lecz uciąż-
liwa i czasochłonna, wymagająca dobrej kondy-
cji fizycznej.)

Przy wszystkich wycieczkach w Tatry istnieje możliwość mody-
fikacji i ewentualnego skrócenia trasy jak również odwiedzenia 
basenów termalnych na Słowacji

REGULAMIN WYCIECZEK:  
v Szczegółowe informacje oraz zapisy – Referat Sportu i 

Rekreacji Urzędu Miasta Bierunia Bieruń ul. Rynek 14 
(pokój 23)

v Wycieczki mają charakter trampingu i ich trasa może ulec 
zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji

v Zapisy na daną wycieczkę będą przyjmowane na miesiąc 
przed terminem wyjazdu.

v Przy zapisie należy uiścić opłatę.
v W przypadku rezygnacji z wycieczki na mniej niż 14 dni 

przed terminem wyjazdu organizator nie zwraca wpłaconej 
kwoty wpisowego.

v Organizator wyjazdu zapewnia: ubezpieczenie NNW i au-
tokar

v Osoby biorą udział w wyjazdach na własną odpowiedzial-
ność.

v Osoby niepełnoletnie mogą brać udział  w wycieczkach tyl-
ko za pisemną zgodą rodziców i pod opieką wskazanej oso-
by dorosłej.

PLAN WYCIECZEK

Podczas Otwartych Mistrzostw 
Mazur w karate uniwersalnym, 
które odbyły 30 kwietnia roze-
grano zawody  z podziałem na 
kategorie wagowe (walki semi 
- kontakt) i wiekowe w konku-
rencjach: kata, kata z bronią oraz 
kata synchroniczne. 
Tradycyjnie już, bardzo dobrze 
spisali się nasi zawodnicy.  Pu-
char i tytuł najlepszej zawod-
niczki:  w kategorii wiekowej do 
16 lat wywalczyła Angelika Bi-
gos (3 złote medale) a Puchar i tytuł najlepszego zawodnika: w 
kategorii wiekowej powyżej 16 lat - Sylwester Czarnota (2 zło-
te medale) 
Ze względu na wysoki poziom rozgrywek warto odnotować wy-
niki osiągnięte przez naszych zawodników.  W kategorii juniorów 
nasi byli bezkonkurencyjni.
Angelika Bigos wywalczyła I miejsce w kata, I miejsce kata z 
bronią, I miejsce synchronkata. Monika Początek - zdobyła II 
miejsce w kata, II miejsce w kata z bronią, I miejsce w synchron-
kata. Winicjusz Nowak uzyskał I miejsce w kata z bronią a Mar-
tin Śmiłowski - II miejsce w kata z bronią.
Również  wśród seniorów zajęliśmy czołowe lokaty. Mateusz Bi-
gos zdobył: II miejsce w kata i II miejsce kata z bronią, I miej-
sce w synchronkata. Aleksandra Wysota wywalczyła II miejsce 
w kata a Sylwester Czarnota - I miejsce w kata i I miejsce kata 
z bronią.
Prezes Stowarzyszenia Big Budo Polska Wiesław Bigos (8 Dan) 
za naszym pośrednictwem dziękuje za pomoc sponsorom: Urzę-
dowi Miasta Bieruń, Starostwu Bieruńsko - Lędzińskiemu oraz  
Zakładom Tworzyw Sztucznych “ERG”

Wywalczyli sukcesy!!

Sporym zainteresowaniem cieszyły się rozegrane ostatnio I sza-
chowe mistrzostwa Bierunia dla dzieci i młodzieży.
Szkoły podstawowe rywalizowały o puchar Prezesa Zakładów 
Tworzyw Sztucznych ERG S.A. Drużyna z Trójki pokonała ze-
spół Jedynki 13:3. Natomiast w rozgrywkach „Puchar Prezesa 
Hostel ERG S.A. Gimnazjum nr1 zwyciężyło drużynę Gimna-
zjum nr2 - 14:2.
Turniej prowadził Andrzej Wilk, który udostępnił nam listę 10 
najlepszych zawodników. 
Wśród uczniów szkół podstawowych są to: Gąsiorczyk Izabe-
la, Piekarczyk Sebastian, Czepionka Tomasz, Szwaja Szymon, 
Czepionka Krzysztof, Borowiecki Rafał, Wojtania Damian, 
Kucha Kinga, Hojna Rafał i Stelmaczonek Aleksander.
Ranking najlepszych szachistów wśród gimnazjalistów otwierają 
Wojtania Ariel i Czypionka Marek, a dalej Piekarczyk Robert, 
Gasiorczyk Paweł, Rogalski Mariusz, Dudek Marcin, Slosar-
czyk Dawid, Aztecki Karol, Ficek Wojciech i Gąsiorczyk Syl-
wia

Szachowe Mistrzostwa• OKNA
• DRZWI ANTYWŁAMANIOWE

• ROLETY 
ZEWNĘTRZNE 

I WEWNĘTRZNE

• ŻALUZJE

• DRZWI I WITRYNY PCV,
ALUMINIUM

• OKNA DACHOWE FAKRO

• SIATKI ANTYINSEKTOWE

ENERGO-HANDEX
Bieruń Stary, ul. Oświęcimska 458

tel. /fax 216 42 05
kom. 0501 424 814

e-mail: handex@poczta.onet.pl
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